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Αξιότιμη κυρία /Αξιότιμε κύριε,

Ο Σύλλογος Διεθνώς Πιστοποιημένων Συμβούλων Γαλουχίας IBCLC Ελλάδας
«Γαλαξίας» σε συνεργασία με τα Μη Κερδοσκοπικά Σωματεία, τον Σύνδεσμο Θηλασμού
Ελλάδος - La Leche League Greece  και το Δίκτυο Δράσης για την Βρεφική Διατροφή IBFAN

Ελλάδας,  διοργανώνει το Ετήσιο Συνέδριο για τον Μητρικό Θηλασμό. Πρόκειται για το 14ο
Συνέδριο Μητρικού Θηλασμού του Συλλόγου «Γαλαξίας», στο οποίο θα τιμήσουμε τη
μακρόχρονη παρουσία και την προσφορά των δύο Μη Κερδοσκοπικών Σωματείων στη χώρα
μας. Το Συνέδριο με τίτλο «Θηλασμός Σήμερα, Επενδύουμε Στο Αύριο» θα λάβει χώρα
στην Αθήνα στις 13 &14 Μαΐου 2023, στο Σεράφειο Κέντρο του Δήμου Αθηναίων.

ΠΟΙΟ ΕΙΜΑΣΤΕ
Οι υψηλότεροι διεθνώς διαπιστευμένοι επαγγελματίες υγείας που ειδικεύονται στη
γαλουχία, οι Διεθνώς Πιστοποιημένοι Σύμβουλοι Γαλουχίας IBCLC, λειτουργούν και
συμβάλλουν ως μέλη της ομάδας υγείας στη φροντίδα μητέρας-παιδιού, ενώ παράλληλα
παρέχουν πληροφορίες και παραπομπές σε άλλους επαγγελματίες υγείας.

Ο Σύλλογος “Γαλαξίας” ιδρύθηκε το 2007 από νεογνολόγους, παιδιάτρους, διαιτολόγους,

μαίες, λογοθεραπευτές, γυναικολόγους και φαρμακοποιούς, που πίστεψαν στη δύναμη της
φύσης να παρέχει το σώμα τη θρέψη και τη θαλπωρή που χρειάζεται το βρέφος και θέλησαν
να υποστηρίξουν τις οικογένειες και την κοινωνία να πετύχει τους στόχους της.

Στα Συνέδριά μας έχουμε πάντα υποστηρικτές την τοπική κοινωνία, με πιο πρόσφατο
παράδειγμα το Συνέδριο στα Ιωάννινα το 2022, υπό την Αιγίδα του Ιατρικού Συλλόγου
Ιωαννίνων, την Περιφέρεια Ηπείρου καθώς επίσης πολλές τοπικές επιχειρήσεις και
επαγγελματίες (δείτε περισσότερα στο https://thilasmosibclc-ioannina.gr).

ΠΟΙΟΥΣ ΑΦΟΡΑ
Το συνέδριό μας απευθύνεται σε όλους όσους εμπλέκονται με τον θηλασμό (επαγγελματίες
υγείας, γονείς και το ευρύτερο περιβάλλον της θηλάζουσας μητέρας), προκειμένου να
αποκτήσουν την επιστημονική γνώση για τον θηλασμό, την αξία του για το βρέφος, τη
μητέρα και το σύστημα υγείας, ενώ παράλληλα τους δίνει την αυτοπεποίθηση προκειμένου
να διασφαλίσουν την υγειά του θηλάζοντος βρέφους και της μητέρας του μέσα από τις
υπηρεσίες υγείας που παρέχουν.



ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
Η παρουσία σας και η στήριξή σας θα είναι πολύτιμοι βοηθοί στην επιτυχή ολοκλήρωση της
προσπάθειάς μας να φέρουμε οικογένειες και επαγγελματίες υγείας κοντά στην έγκυρη
πληροφόρηση και τεκμηριωμένη γνώση.

Στο επισυναπτόμενο έντυπο θα βρείτε μια αναλυτική τιμολόγηση των προσφερόμενων από
το συνέδριο δυνατοτήτων προβολής σας.

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τον Σύλλογό μας, με μια περιήγηση στην ιστοσελίδα
μας https://galaxiasibclc.gr. 

Με εκτίμηση,

Ζουμπουρλή Κατερίνα 

Διατροφολόγος IBCLC, Μέλος Οργανωτικής Επιτροπής
E:  k.zoumpourli@gmail.com

T.: 6977 301 303

Καλπογιάννη Βάσια 

Φαρμακοποιός, IBCLC, Attached at the Heart Parent Educator

Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής
Ε: vasilikikalpogianni@gmail.com

Τ.: 6974 331 792

Νίκος Βαράκης
Παιδίατρος, IBCLC, Πρόεδρος του Συλλόγου «Γαλαξίας»

E: nikosvarakis@yahoo.com

T: 6977 989 326

Κωνσταντάτου Ουρανία
Εκπαιδευόμενη Μαία, IBCLC 

Μελός Οργανωτικής Επιτροπής
constantatou@hotmail.com 

Τ: 6974 887 369



 € 100,00

 € 500,00

 € 1.000,00 και άνω

Προσφορά σε είδος

ΛΙΣΤΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ

Αναφορά στο πρόγραμμα του συνεδρίου

Πάγκος στο χώρο του συνεδρίου

ΜΕΓΑΣ χορηγός

Πχ. ξενοδοχεία, catering, ηλεκτ/κος εξοπλισμός.

Επισημαίνουμε ότι οι χορηγοί θα αναφέρονται στο πρόγραμμα και στην ιστοσελίδα του
συνεδρίου.

Με την ελπίδα ότι θα σας έχουμε συμπαραστάτες στην προσπάθειά μας και σε αναμονή της
συμμετοχή σας, θα είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνηση
και θα χαρούμε να είστε μαζί μας στο Σεράφειο Κέντρο στην Αθήνα.


