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ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πρόεδρος:  Σελιανάκης Δημ. 
 Πρόεδρος ΕΚΕΜ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πρόεδρος: Dr T. Cherbuliez
 President of the Apitherapy
 Commission of Apimondia

ΚΥΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ
• Πρόσφατα ερευνητικά αποτελέσματα
• Πρόληψη, ευ ζην & ποιότητα ζωής
• Θεραπευτικές εφαρμογές & κλινικά δεδομένα

 (Λοιμώδη και αυτοάνοσα νοσήματα, καρκίνος, εναλλακτική 
ιατρική, μελισσοβελονισμός)

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΑ ΣΥΜΠΟΣΙΑ
• Μελισσοθεραπεία & διατροφή
• Api Beaute
• Παρασκευές προϊόντων σε εργαστήριο

 Γλώσσες: Οι επίσημες γλώσσες του συνεδρίου θα είναι Ελληνικά, 
Αγγλικά & Ισπανικά. Ταυτόχρονη μετάφραση θα είναι διαθέσιμη.

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Αρκετές νέες εξελίξεις συνέβαλαν στη γνώση μας και κατανόηση των 
βασικών αρχών χρήσης προϊόντων της κυψέλης στη σύγχρονη ιατρική.

Αυξημένα προβλήματα με παράγοντες που προκαλούν ασθένειες 
και έχουν αποκτήσει αντίσταση στα σύγχρονα αντιβιοτικά έχουν κάνει 
τους γιατρούς σ’ όλο τον κόσμο να ζητούν υψηλής ποιότητας μέσα και 
αποτελεσματικές εναλλακτικές μεθόδους για τη θεραπεία ασθενειών. Η 
Μελισσοθεραπεία δίνει απαντήσεις σ’ αυτό το πρόβλημα.

Το υψηλό κόστος πολλών φαρμακευτικών προϊόντων σημαίνει ότι δεν 
είναι προσιτά για την πλειοψηφία των ανθρώπων του σύγχρονου κό-
σμου. Η Μελισσοθεραπεία θα μπορούσε σε πολλές περιπτώσεις να δώ-
σει απάντηση στο πρόβλημα.

Η συνεργασία ισχυρών οργάνων μέσα στους κόλπους της Apimondia, 
φορέων που εργάζονται με τις θεραπευτικές και διαιτητικές αξίες της 
Μελισσοθεραπείας, έφεραν ραγδαία ανάπτυξη και νέα γνώση που απο-
κτήθηκε από το τελευταίο μας Συμπόσιο το 1998.

Η Apimondia εμπλέκεται ενεργά σ’ αυτές τις εξελίξεις μέσω της Standing 
Commission on Apitherapy. Έχουν γίνει εκτεταμένες μελέτες και έρευ-
νες σε νοσοκομεία. Καταβάλλονται ισχυρές προσπάθειες ώστε να εμπλα-
κούν διεθνείς οργανισμοί στην εφαρμογή των μεθόδων σε νοσοκομεία 
ανά τον κόσμο.

Γιατροί, επιστήμονες, στελέχη και εργαζόμενοι σε αναπτυξιακούς οργα-
νισμούς συναντούνται στην Αθήνα για την «Apimedica 2006 – 1ο Διεθνές 
Φόρουμ Μελισσοθεραπείας» στις 12-15 Οκτωβρίου 2006 για να συζη-
τήσουν και να γνωρίσουν θέματα που εντάσσονται στα ακόλουθα γενι-
κά κεφάλαια: Μελισσοθεραπεία και:

• Υγεία: διατροφή, πρόληψη άγχους
•  Ευ ζην: ασθένειες, λοιμώδεις ασθένειες, αυτοάνοσες ασθένειες, καρ-

κίνος
Arger Sogaard Jorgensen

Πρόεδρος Αpimondia

Το Επιστημονικό Κέντρο Μελισσοθεραπείας συνεχίζοντας την προ-
σπάθειά του για τη μελέτη, την τεκμηρίωση και την ανάδειξη των θερα-
πευτικών ιδιοτήτων των προϊόντων της μέλισσας, οργανώνει το ετήσιο 
συνέδριό του.

Αυτή τη φορά, η διοργάνωση έχει διευρυνθεί σημαντικά και γίνεται δι-
εθνής συνεργασία με την Apimondia, την παγκόσμια οργάνωση για τη 
μέλισσα. Τον Οκτώβρη του 2006 φιλοξενούμε λοιπόν στη χώρα μας το 
“APIMEDICA 2006 – 1st International Forum on Apitherapy” που θα απο-
τελέσει την πρώτη παγκόσμια διοργάνωση για τη μελισσοθεραπεία.

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου θα έχετε την ευκαιρία να ενημερω-
θείτε για τις τελευταίες εξελίξεις στην έρευνα σε παγκόσμιο επίπεδο, αλ-
λά και για τις πρακτικές εφαρμογές της μελισσοθεραπείας στην πρόλη-
ψη, την υγειινή σε διάφορες παθολογικές καταστάσεις και από πολλές 
ιατρικές ειδικότητες.

Πιστεύουμε ότι η παρουσία λειτουργών της υγείας στο συνέδριο και η 
γνώση που θα αποκομίσουν θα αποβεί ωφέλιμη για όλους και ότι μέσα 
από τη διάδοση της μελισσοθεραπείας θα συνεισφέρουμε στη βελτίωση 
των υπηρεσιών υγείας και σε μια καλύτερη ποιότητα ζωής. 

Δ.Δ. Σελιανάκης
 Πρόεδρος ΔΣ ΕΚΕΜ (Επιστημονικό Κέντρο Μελισσοθεραπείας)

Οι μέλισσες θεραπεύουν

Το Επιστημονικό Κέντρο Μελισσοθεραπείας και η Apimondia (η διε-
θνής οργάνωση για τη μέλισσα) διοργανώνουν στις 12-15 Οκτωβρίου 
2006 το 1ο Διεθνές Συνέδριο Μελισσοθεραπείας στο ξενοδοχείο Ledra 
Marriott στην Αθήνα. 

Οι πρακτικές εφαρμογές της μελισσοθεραπείας (apitherapy) στην 
πρόληψη, την υγιεινή, τη διατροφή, την ομορφιά καθώς και οι θε-
ραπευτικές της δυνατότητες σε διάφορες παθολογικές καταστάσεις 
και ιατρικές ειδικότητες (δερματολογία, καρκίνος, αυτοάνοσα νοσή-
ματα, λοιμώδη νοσήματα, εναλλακτική ιατρική, βελονισμός, πνευ-
μονολογία) θα αποτελέσουν τη βασική θεματολογία του συνεδρίου. 

Καταξιωμένοι επιστήμονες από την Ελλάδα και το εξωτερικό θα 
ανταλλάξουν απόψεις και θα ενημερωθούν σχετικά με τη συμβολή 
της Μελισσοθεραπείας σε μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Παράλληλα, 
σε δορυφορικά συμπόσια, θα συζητηθούν θέματα που αφορούν στην 
ποιότητα και την ασφάλεια των προϊόντων, σε μια προσέγγιση από 
τη μεριά του καταναλωτή.

12-15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2006, LeDra MarrioTT, ΑΘHΝΑ

ΕπιστημονικO κEντρο μΕλισσοθΕραπΕIασ

APIMEDICA 2006

Γραμματεία συνεδρίου
aFea CoNGreSS
Λυκαβηττού 39-41, 106 72, Αθήνα
Τηλ.: 210 3668853, Fax: 210 3643511
E-mail: apimedica2006@afea.gr, Website: www.afea.gr
Ιστοσελίδα του συνεδρίου για ανανεωμένες πληροφορίες:
www.apimedica2006.gr
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