ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

«ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΗΛΙΟ :
ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΡΩΤΑ»
Πριν από 100 περίπου χρόνια η Έλεν Κέλερ έγραψε: «όταν έχει κανείς το πρόσωπό του
στραμμένο προς τον Ήλιο οι σκιές θα πέφτουν πάντα πίσω του». Ο ήλιος αποτελεί μέγα
ζωοδότη του πλανήτη μας, έχει συνδεθεί με ευχάριστες αναμνήσεις της καθημερινής μας
ζωής αλλά και έχει δεθεί με ισχυρές φιλοσοφικές έννοιες. Η έκθεση στον Ήλιο αποτελεί
αναπόσπαστο κομμάτι της Ελληνικής καλοκαιρινής (και μη) κουλτούρας αν και τις τελευταίες
δεκαετίες πολλά επιστημονικά δεδομένα άρχισαν να δημιουργούν προβληματισμό για το
κατά πόσον η πρακτική αυτή είναι ασφαλής. Ακολουθεί λοιπόν ένας καταιγισμός
ερωτημάτων…υπάρχει ασφαλής χρόνος έκθεσης στον ήλιο, μας προστατεύουν τα
αντηλιακά, είναι ασφαλή τα τεχνητά μέσα μαυρίσματος, τι ισχύει για τη βιταμίνη D και τι είναι
ο καρκίνος του δέρματος; Τι πρέπει, λοιπόν, το κοινό να γνωρίζει ώστε να μπορεί να
διαπλεύσει με ασφάλεια ένα ωκεανό με πληροφορίες, κάποιες επιστημονικά τεκμηριωμένες
και κάποιες όχι;
Με ιδιαίτερη χαρά, θα θέλαμε να σας προσκαλέσουμε στην ημερίδα που θα πραγματοποιηθεί
στον χώρο του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Ψυχικής Υγείας, Νευροεπιστημών
και Ιατρικής Ακριβείας «Κώστας Στεφανής» Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ε.Π.Ι.Ψ. Υ) με την «ΥΓΙΕΙΑ»
σε συνεργασία με την Πανεπιστημιακή Κλινική Νοσοκομείου «Ανδρέας Συγγρός», στις 15
Μαΐου 2019 με θέμα: «Μύθοι και Αλήθειες για την έκθεση στον Ήλιο: το κοινό ρωτά»
Η εκδήλωση αποτελεί ημερίδα που αφορά στην ενημέρωση κοινού για τα οφέλη αλλά και
τους κινδύνους της έκθεσης στην ηλιακή ακτινοβολία, η οποία θα λάβει χώρα στο
αμφιθέατρο του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Ψυχικής Υγείας,
Νευροεπιστημών και Ιατρικής Ακριβείας «Κώστας Στεφανής» Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΠΙΨΥ)
και στον περιβάλλοντα χώρο και η διάρκειά της έχει καθοριστεί στις 4 ώρες, από τις 17:00 έως
τις 21:00.
Τετάρτη 15 Μαΐου 2019 17:00 μ.μ.
Αμφιθέατρο ΕΠΙΨΥ: Σωρανού του Εφεσίου 2, Παπάγου Τηλ. Επικοινωνίας : 210-6141000
ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ
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