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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜOΣ ΠΡΟEΔΡΟΥ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟY ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ   
 

Φίλες και Φίλοι,

Σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο που διανύουμε ως χώρα, η κινητικότητα των Δήμων-μελών με την 
αυξανόμενη συμμετοχή τους στο Δίκτυο, αποδεικνύει στην πράξη την εμπιστοσύνη τους. Ήδη, σχεδόν 
200 Δήμοι-μέλη και 75 ΚΕΠ Υγείας, πλέον των αρχικών 14, έχουν δρομολογήσει τη λειτουργία τους 
μετά από απόφαση του Δημοτικού τους Συμβουλίου.

Επιπλέον, το Δίκτυο έχει αναπτύξει 4 Πολιτικές Υγείας, έτοιμες να εφαρμοσθούν από τους Δήμους 
ως τοπική πολιτική για την Ψυχική Υγεία, τη Φυσική Άσκηση, την Υγιή & Ενεργό Γήρανση και τη 
Διατροφή. Την Επιστημονική επεξεργασία και εποπτεία των Πολιτικών Υγείας είχαν τα μέλη της 
Επιστημονικής Επιτροπής του Δικτύου, ενώ μετά την αρχική επεξεργασία και οι τέσσερις πολιτικές 
τέθηκαν προς διαβούλευση με τη συμμετοχή όλων των Δήμων-μελών για επιπλέον παρατηρήσεις 
και προσθήκες. 

Το Δίκτυο κινείται με στόχο να προσελκύσει όλους τους Δήμους της χώρας, με την εξασφάλιση 
φερέγγυων προγραμμάτων και έγκυρης επιστημονικής γνώσης στους Δήμους μέσω της συνεργασίας 
που εξασφαλίζει με Επιστημονικούς φορείς σε Ελλάδα και Εξωτερικό, αλλά και με την ιδιότητά του 
ως Εθνικό Δίκτυο του Π.Ο.Υ στη χώρα μας.

Σταθεροί συνεργάτες μας είναι όλη η κοινότητα των Ιατρών και των Επιστημόνων Υγείας σε όλη 
τη χώρα με βασικό γνώμονα τη θεμελίωση των αξιών της Πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης 
που αναφέρονται σε όλο τον υγιή πληθυσμό ανάλογα με το φύλο και την ηλικία. Και επιπλέον, την 
εξασφάλιση κατά το δυνατόν, της πρόσβασης στον απαραίτητο προσυμπτωματικό έλεγχο, των 
ευπαθών και αδύναμων ομάδων συμπολιτών μας.

Στην ταραγμένη ζωή της χώρας μας, όπου με λύπη διαπιστώνουμε κατά τη διάρκεια των 8 χρόνων 
της πρωτοφανούς κρίσης, ότι η κεντρική πολιτική σκηνή χάνει καθημερινά την αξιοπιστία της, διότι 
δεν καταφέρνει, (ανεξαρτήτως «χρώματος» της εκάστοτε κυβέρνησης), να εγγυηθεί ότι τα λόγια της 
θα γίνουν έργα, τόσο στο εξωτερικό όσο και κυρίως, στο εσωτερικό, το Δίκτυο έχει καταφέρει να 
αποτελέσει μια όαση συναινετικών διαδικασιών, καθώς όλα τα μέλη είναι προσηλωμένα στο στόχο 
της βελτίωσης της ζωής των δημοτών τους και της διαρκούς προσπάθειας για υιοθέτηση υγιών 
συμπεριφορών.

       
                                                                                                       Με τους θερμότερους χαιρετισμούς μου,

                                                                                                                              Ο Πρόεδρος ΔΣ
                                                                                                                           Γιώργος Πατούλης
                                                                                                                                  Πρόεδρος ΚΕΔΕ
                                                                                                                                                        Δήμαρχος Αμαρουσίου
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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜOΣ ΠΡΟEΔΡΟΥ 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
   

Αγαπητοί φίλοι, 

Ο κύριος στόχος του Εθνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων-Προαγωγής Υγείας (ΕΔΔΥΠΠΥ) 
είναι να υποστηρίζει και να αναλαμβάνει δράση για την προάσπιση της υγείας, με την ενεργό 
συμμετοχή των τοπικών αρχών και των πολιτών. Επιπλέον, στόχος είναι να δημιουργηθούν 
περισσότερες συνεργασίες και συνέργειες σε όλα τα επίπεδα, με στόχο πάντα τη βελτίωση της 
ποιότητας ζωής και την προαγωγή της υγείας των πολιτών. 

Το Δίκτυο συνεπικουρείται από την Επιστημονική Επιτροπή η οποία συνεδριάζει μια φορά το 
δίμηνο και γνωμοδοτεί επί των προτεινόμενων από το Δ.Σ. προγραμμάτων, καθώς και σχεδιάζει 
και εισηγείται τις δράσεις που θα πρέπει ν’ αποτελέσουν προτεραιότητα για το έτος. Στη διάρκεια 
του 2016, το Επιστημονικό Συμβούλιο του Δικτύου συνέστησε ομάδες εργασίας και διαμόρφωσε για 
τους Δήμους μέλη του μια σύγχρονη πολιτική για την προαγωγή της «Ψυχικής Υγείας», της «Φυσικής 
Άσκησης», της «Διατροφής» και της «Πρόληψης Ατυχημάτων στην Κοινότητα». Η διαμόρφωση 
των πολιτικών είναι εναρμονισμένη με την πολιτική του Π.Ο.Υ. και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
στηρίζεται στους παράγοντες για τους οποίους έχει αρμοδιότητα και μπορεί να επηρεάσει η Τοπική 
Αυτοδιοίκηση στη χώρα μας.

Στις προτεραιότητες δράσεων της Ε.Ε. του ΕΔΔΥΠΠΥ τέθηκε και η διαμόρφωση προγράμματος 
εκπαίδευσης στην παροχή πρώτων βοηθειών, όπου με πρωτοβουλία της υπεύθυνης ομάδας 
εργασίας και με τη συνεργασία των συντονιστών και εκπροσώπων των δήμων-μελών του ΕΔΔΥΠΠΥ 
θα γίνει καταγραφή των προγραμμάτων που διαθέτουν οι Δήμοι στον τομέα της εκπαίδευσης 
στις πρώτες βοήθειες, προκειμένου να αξιοποιηθούν οι υπάρχουσες δομές και δράσεις και να 
διερευνηθεί ποιες δράσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν συμπληρωματικά. 

Η Επιστημονική Επιτροπή σχεδίασε και πρότεινε στους δήμους-μέλη του ΕΔΔΥΠΠΥ τη συμμετοχή 
τους στη διεξαγωγή προγραμμάτων κατάρτισης και παρέμβασης που οργανώνει το ΙΚΠΙ σε 
συνεργασία με το Κέντρο Μελετών Υπηρεσιών Υγείας της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ. Τα 
προγράμματα απευθύνονται στα στελέχη των δήμων και στους ενδιαφερόμενους πολίτες. 
Η θεματολογία των προγραμμάτων αυτών αφορά στον τομέα της Προαγωγής Υγείας. Συγκεκριμένα 
αφορά:

• Πρόγραμμα Κατάρτισης Κοινωνικών Επιστημόνων στην Παροχή Συμβουλευτικής Παρακίνησης για 
τη Διακοπή Καπνίσματος.
• Σεμινάριο Κατάρτισης «Τεχνικές & Δεξιότητες Επικοινωνίας».
• Ομαδικό Προγράμματος Διακοπής Καπνίσματος για στελέχη των ΟΤΑ ή Δημότες.
• Πρόγραμμα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης στην Προαγωγή Υγείας για τα Στελέχη του ΕΔΔΥΠΠΥ.
• Σεμινάριο Κατάρτισης Στρες & Ανθεκτικότητα: Σύγχρονες Πρακτικές Αυτό-βοήθειας.
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Το ετήσιο συνέδριο του ΕΔΔΥΠΠΥ πραγματοποιήθηκε στη Μήλο στις 8-9 Ιουλίου 2016. 
Η Επιστημονική Επιτροπή, κατέθεσε στο ΔΣ τις προτάσεις της για τη θεματολογία του συνεδρίου. 
Στις άμεσες προτεραιότητες δράσεων του ΕΔΔΥΠΠΥ προτάθηκε, επίσης από την Επιστημονική 
Επιτροπή, η καταγραφή του Προφίλ Υγείας κάθε δήμου-μέλους του Δικτύου. Το ΕΔΔΥΠΠΥ, ως ο 
φορέας υποστήριξης των Δήμων μελών σε επιστημονικά θέματα που άπτονται της εφαρμογής του 
Προγράμματος Υγιείς Πόλεις, σε συνεργασία με το ΙΚΠΙ και την εταιρεία City & Region Planning έχει 
οργανώσει τη μεθοδολογία δημιουργίας των προφίλ για τους Δήμους μέλη στην Ελλάδα και έχει 
επεξεργασθεί το ερωτηματολόγιο που θα ερευνά την Υγεία των κατοίκων, σύμφωνα με τις οδηγίες 
του Π.Ο.Υ. Τον Μάιο του 2016 ολοκληρώθηκε η διαμόρφωση του Προφίλ Υγείας του Δήμου Φιλοθέης-
Ψυχικού. Τα αναλυτικά στοιχεία της μελέτης αυτής έχουν προέλθει από τρεις κύριες πηγές. 
1. Στοιχεία στατιστικά που προέρχονται από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία 
2. Στοιχεία που προέρχονται από τις υπηρεσίες του ίδιου του Δήμου 
3. Έρευνα Υγείας στον πληθυσμό

Αξίζει να σημειωθεί πως, το έτος 2016 συνεχίστηκε με επιτυχία το πρόγραμμα πρόληψης 
Καρδιαγγειακού Κινδύνου (HeartScore) στον πληθυσμό των δήμων-μελών του Δικτύου, σε συνεργασία 
με το Ινστιτούτο Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής, υπό την αιγίδα της Ελληνικής Καρδιολογικής 
Εταιρείας και του Ελληνικού Ιδρύματος Καρδιολογίας. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα έχει ενταχθεί 
στις νεοσύστατες δομές των ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ, όπου μέσω της αξιολόγησης 4 βασικών παραγόντων 
κινδύνου για καρδιαγγειακά νοσήματα, όπως το κάπνισμα, η αρτηριακή πίεση, η ολική χοληστερόλη 
και η ηλικία, οι συμμετέχοντες -ηλικίας 40-65 ετών και χωρίς διαγνωσμένη καρδιαγγειακή νόσο- 
έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για την πιθανότητα εμφάνισης μοιραίου καρδιαγγειακού 
επεισοδίου τα επόμενα 10 έτη (έμφραγμα μυοκαρδίου, αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, ανεύρυσμα 
αορτής, ή και άλλα). Ειδικότερα, για το έτος 2016 συμμετείχαν στο πρόγραμμα συνολικά 175 άτομα, 
από τα οποία 59 άνδρες και 116 γυναίκες. Οι εκπρόσωποι των ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ που υλοποιούν το 
πρόγραμμα συλλέγουν και αποστέλλουν σε τακτά χρονικά διαστήματα τα δεδομένα στο ΙΚΠΙ, όπου 
στη συνέχεια γίνεται αξιολόγηση και κατηγοριοποίηση του καρδιαγγειακού κινδύνου (χαμηλός, 
μέτριος, ψηλός, πολύ υψηλός κίνδυνος) με βάση το φύλο και την ηλικία.

           Με φιλικούς χαιρετισµούς,

        Γιάννης Τούντας
           Καθηγητής Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής
               Πρόεδρος της Ε.Ε. ΕΔΔΥΠΠΥ
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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜOΣ 
ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ   

Το Δίκτυο έχει ήδη διαγράψει μια 12ετή πορεία στη χώρα με τη στήριξη και την εμπιστοσύνη των 
Δήμων-μελών μας, μέσα από τη συμμετοχή τους στα Προγράμματα και την οικονομική τους συνέπεια 
με την ετήσια συνδρομή η οποία αποτελεί το βασικό οικονομικό πόρο του Δικτύου, για τη λειτουργία 
του και για τη διεκπεραίωση των Προγραμμάτων του. Το Δίκτυο από πλευράς του αναπτύσσει μια 
σειρά Προγραμμάτων με επιστημονική εγκυρότητα και αναγνωρισμένο κύρος με τη σημαντική 
κατεύθυνση του Π.Ο.Υ. Ιδίως, η δημιουργία του Προφίλ Υγείας αποτελεί ένα στρατηγικό σχέδιο για 
την ανάπτυξη της πόλης με κεντρικό άξονα την Υγεία ως μέρος του συνόλου των τοπικών πολιτικών 
του Δήμου. Μέχρι σήμερα, Δήμοι που αναπτύσσουν Προφίλ Υγείας είναι της Φιλοθέης-Ψυχικού, των 
Αθηναίων και της Σάμου.  

Τα Προγράμματα του Δικτύου συνεχίζονται σταθερά όλα αυτά τα χρόνια και υλοποιούνται ανάλογα 
με τις επιθυμίες και τις ανάγκες των Δήμων-μελών μας.Οφείλουμε να κάνουμε ειδική αναφορά στο 
Πρόγραμμα Ψηφιακών Μαστογραφιών και την πολυετή συνεργασία με το Σύλλογο Φίλων Γενικού 
Ογκολογικού Νοσοκομείου «Οι Άγιοι Ανάργυροι» από το οποίο συνολικά έχουν ωφεληθεί μέχρι σήμερα 
4.100 άπορες ή ανασφάλιστες γυναίκες κυρίως, από 49 Δήμους-μέλη.  

Σε εξέλιξη βρίσκεται η Εκστρατεία για την Πρόληψη του Καρκίνου του Παχέος Εντέρου «Κάνε τον 
Καρκίνο του Παχέος Εντέρου Παρελθόν» με τη συμμετοχή των Δήμων μέσα από τα ΚΕΠ Υγείας τους 
για τον πληθυσμό από 50-75 ετών, και τη συμμετοχή των ιατρών και των ιδιωτικών διαγνωστικών 
κέντρων που συνεργάζονται με τα ΚΕΠ Υγείας.  

Επιπρόσθετα, η Εκστρατεία για την ορθή κατανάλωση αλκοόλ που διενεργείται με την υποστήριξη 
της Diageo, με στόχο την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των νεαρών Ελλήνων καταναλωτών 
σε θέματα που αφορούν την κατανάλωση αλκοόλ, με έμφαση στην ασφαλή οδήγηση και τη μείωση 
των ατυχημάτων. Διανείμαμε φέτος 50.000 ενημερωτικά φυλλάδια σε 25 Δήμους της Ελλάδος ενώ 
συνολικά έχουμε διανείμει 200.000 ενημερωτικά φυλλάδια σε 68 Δήμους μέλη. Συμμετέχουμε 
επίσης σε μια ευρεία συμμαχία για την υπεύθυνη πώληση οινοπνευματωδών ποτών “Responsibility 
Alliance” μαζί με εταιρείες παραγωγής, σούπερ-μάρκετ, μπαρ και άλλα σημεία πώλησης με σκοπό την 
ενίσχυση της κουλτούρας για την υπεύθυνη κατανάλωση αλκοόλ. 

Τέλος, μόλις σχεδιάσαμε ένα νέο Πρόγραμμα για την Κατάθλιψη και εντάξαμε το νόσημα αυτό στα 
Πρωτόκολλα και το λογισμικό των ΚΕΠ Υγείας. Σύμφωνα με τον Π.Ο.Υ., η Κατάθλιψη αποτελεί κύρια 
αιτία κακής υγείας και αναπηρίας σε παγκόσμιο επίπεδο. Ξεκινήσαμε πιλοτικά, να πραγματοποιούμε 
προληπτικό έλεγχο για την έγκαιρη διάγνωση της Κατάθλιψης στον πληθυσμό, με συμπλήρωση 
ειδικά σταθμισμένου ερωτηματολογίου του Π.Ο.Υ. αναμένοντας μετρήσιμα αποτελέσματα. 

Επίσης, συνεχίστηκε με μεγάλη ανταπόκριση η Εκστρατεία Ενημέρωσης Κοινού για την Ορθή 
Χρήση των Αντιβιοτικών με ομιλίες από διακεκριμένους ιατρούς λοιμωξιολόγους. Συνολικά 
έχουν πραγματοποιηθεί Εκδηλώσεις σε 73 Δήμους, ενώ συμπεριλάβαμε στην ευρεία αυτή 
ευαισθητοποίηση και την εκπαιδευτική κοινότητα πραγματοποιώντας 3 επιπλέον Εκπαιδευτικές 
Ημερίδες. Συνολικά το Πρόγραμμα έχουν παρακολουθήσει 4.972 άτομα. 
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Σε ό,τι αφορά στα ΚΕΠ Υγείας, αυτά συνεπικουρούνται από ένα σύγχρονο ειδικά διαμορφωμένο 
λογισμικό το οποίο τηρεί το ιστορικό των εξετάσεων του εγγεγραμμένου δημότη και τον ενημερώνει 
στο σωστό χρόνο για την επανάληψή τους στο πλαίσιο του προσυμπτωματικού του ελέγχου. Μέχρι 
σήμερα, έχουν εγγραφεί 316 πάροχοι υγείας, έχουν εκπαιδευτεί 45 υπάλληλοι-διαχειριστές του 
συστήματος και έχουν ωφεληθεί τουλάχιστον 20.000 πολίτες. 

Τέλος, ολοκληρώσαμε με επιτυχία τα Προγράμματα Κοινωνικών Δομών Αντιμετώπισης της 
Φτώχειας μέσω του ΕΣΠΑ που συμμετείχαμε από το 2013 έως και φέτος, μετά και τις παρατάσεις 
που δόθηκαν από την Κυβέρνηση, και ήδη κλείνουμε και τις οικονομικές μας εκκρεμότητες. 
Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι λειτούργησαν Δομές Κοινωνικού Φαρμακείου, Κοινωνικού Παντοπωλείου 
και Κοινωνικού Συσσιτίου μεταξύ άλλων. Συνολικά προσελήφθησαν για τα Προγράμματα αυτά 45 
εργαζόμενοι και ωφελήθηκαν 1.169 οικογένειες. 

Θα ήθελα να επισημάνω ότι το έργο αυτό του ΕΔΔΥΠΠΥ διεκπεραιώνεται από 3 υπαλλήλους, ενώ η 
Κεντρική Δομή των ΚΕΠ Υγείας υποστηρίζεται από 2 συνεργάτες μειωμένου ωραρίου, ως εκ τούτου 
αντιλαμβάνεται κανείς το μέγεθος του εγχειρήματος τα αποτελέσματα του οποίου είναι αρκετά 
ικανοποιητικά, μέχρι σήμερα, λόγω της στήριξης από τους Δήμους-μέλη μας.

           Με φιλικούς χαιρετισµούς,

              Σωτήρης Παπασπυρόπουλος
                                      Γενικός Διευθυντής
               

 



29

ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ   
ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ   
ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ   
ΑΓΡΙΝΙΟΥ   
ΑΙΓΑΛΕΩ   
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ   
ΑΛΙΜΟΥ   
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ   
ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ - ΚΥΛΛΗΝΗΣ   
ΑΡΓΙΘΕΑΣ   
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ   
ΑΡΤΑΣ   
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ   
ΒΕΡΟΙΑΣ   
ΒΟΛΒΗΣ   
ΒΟΛΟΥ   
ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ   
ΓΛΥΦΑΔΑΣ   
ΔΑΦΝΗΣ - ΥΜΗΤΤΟΥ   
ΔΕΛΤΑ   
ΔΕΣΚΑΤΗΣ   
ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ   
ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ   
ΔΟΞΑΤΟΥ   
ΔΟΡΙΔΟΣ   
ΔΡΑΜΑΣ   
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ   
ΕΡΕΤΡΙΑΣ   
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ   
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ   
ΘΑΣΟΥ   
ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ   
ΘΗΒΑΣ   
ΙΑΣΜΟΥ  
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ   
ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΕΩΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ   
ΙΛΙΟΥ   
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ   
ΚΑΒΑΛΑΣ   

ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ

ΙΔΡΥΣΗ-ΕΓΚΑΙΝΙΑ

ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ   
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ   
ΚΗΦΙΣΙΑΣ   
ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ - ΕΥΟΣΜΟΥ   
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ   
ΛΑΓΚΑΔΑ   
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ   
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ   
ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ   
ΜΑΡΑΘΩΝΑ   
ΜΕΓΑΡΩΝ   
ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ   
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ   
ΜΗΛΟΥ   
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ   
ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ   
ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ   
ΝΕΜΕΑΣ   
ΠΑΓΓΑΙΟΥ 
ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ   
ΠΑΛΛΗΝΗΣ   
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 
ΠΥΔΝΑΣ - ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ   
ΠΥΛΑΙΑΣ - ΧΟΡΤΙΑΤΗ   
ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ   
ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ   
ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ   
ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ   
ΣΚΙΑΘΟΥ   
ΣΚΥΔΡΑΣ   
ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ   
ΤΕΜΠΩΝ   
ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ   
ΦΑΡΣΑΛΩΝ   
ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ  
ΨΑΡΩΝ   
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ   
ΩΡΩΠΟΥ  

Το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων 
- Προαγωγής Υγείας, οργανώνει και προωθεί 
τον καινοτόμο θεσμό των Δημοτικών Κέντρων 
Πρόληψης για την Υγεία (ΚΕΠ Υγείας) στους 
Δήμους-μέλη του. Στόχος του ΕΔΔΥΠΠΥ είναι η 
δημιουργία ΚΕΠ Υγείας, στα όρια κάθε Δήμου-
μέλους του, με παροχή ολοκληρωμένων 
υπηρεσιών Προαγωγής της Υγείας και 
συντονισμό υπηρεσιών Προληπτικής Ιατρικής και 
Προσυμπτωματικού Ελέγχου.

Με αποφάσεις Δημοτικών Συμβουλίων έχουν 
ιδρυθεί ΚΕΠ Υγείας σε 77 Δήμους: 



30

Ο Δήμαρχος Καλλιθέας, κ. Δημήτρης Κάρναβος, 
Αντιπρόεδρος Α’ του ΔΣ του ΕΔΔΥΠΠΥ στο 
χαιρετισμό του δήλωσε: 

«Είμαστε όλοι περήφανοι που σήμερα 
εγκαινιάζουμε μία τόσο σπουδαία υποδομή, σαν 
το Κέντρο Πρόληψης Υγείας Καλλιθέας. Κάναμε 
πολλές προσπάθειες για να φτάσουμε στο σημερινό 
αποτέλεσμα, όμως πραγματικά άξιζε τον κόπο. 

Με σκοπό την ανάπτυξη και υλοποίηση μιας τοπικής στρατηγικής για την πρόληψη και την προαγωγή 
της υγείας, o Πρόεδρος του ΔΣ του ΕΔΔΥΠΠΥ και της ΚΕΔΕ κ. Γ. Πατούλης, Δήμαρχος Αμαρουσίου και 
Δήμαρχοι Δήμων - μελών του ΕΔΔΥΠΠΥ εγκαινίασαν 6 νέα ΚΕΠ Υγείας το 2016. Ο κ. Πατούλης επεσήμανε 
ότι «Συνεχίζουμε ως τοπική αυτοδιοίκηση τον αγώνα μας για να προλαμβάνουμε την ασθένεια από τη 
θεραπεία. Το ΚΕΠ Υγείας είναι το όραμα πολλών χρόνων, και βούλησή μας είναι όχι μόνο οι Δήμοι του 
ΕΔΔΥΠΠΥ αλλά όλοι οι Δήμοι της χώρας να αποκτήσουν το δικό τους ΚΕΠ Υγείας. Μέσα από τα ΚΕΠ 
Υγείας προσφέρουμε ενημέρωση και συμβουλευτική για επτά θανάσιμα νοσήματα, τα οποία, όμως, εάν 
προληφθούν, είναι ιάσιμα σε συντριπτικό ποσοστό. Θα είμαστε αρωγοί της προσπάθειας των Δήμων για 
την πρόληψη της Υγείας των πολιτών».

 
18 Απριλίου 2016 | ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 

Με το ΚΕΠ Υγείας η δημόσια υγεία στην Καλλιθέα 
μπαίνει σε μια νέα εποχή. Η πρόληψη και η 
ενημέρωση σε θέματα υγείας θα εξυπηρετείται 
πλέον από μία επαγγελματική υποδομή υψηλού 
επιστημονικού επιπέδου.  
 
Το Κέντρο αυτό απευθύνεται σε όλους τους 
δημότες μας ανεξάρτητα από το αν έχουν ή όχι 
ασφαλιστική κάλυψη. Τα προγράμματά μας θα 
προσφέρουν υπηρεσίες σε χιλιάδες δημότες κάθε 
χρόνο. 

Τα προγράμματά μας θα προσφέρουν προληπτικές 
εξετάσεις για μεγάλα τμήματα του πληθυσμού σε 
διάφορους τομείς αλλά και ποικιλία ενημερωτικών 
δράσεων. Η ενημέρωση και η πρόληψη είναι η βάση 
της υγείας και από εκεί έπρεπε να ξεκινάει κάθε 
ολοκληρωμένο σύστημα υγείας. Έτσι, πιστεύουμε 
πραγματικά ότι αυτό το Κέντρο θα γίνει ένας 
πολύτιμος βοηθός υγείας για κάθε δημότη μας 
ανεξάρτητα από το εισόδημά του, ανεξάρτητα 
από το επίπεδο ασφάλισής του. Και προφανώς θα 
στηρίξει περισσότερο τις ευπαθείς κοινωνικές μας 
ομάδες, που έχουν και τη μεγαλύτερη ανάγκη από 
μια τέτοια υποδομή».
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Τα εγκαίνια τέλεσε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης 
Ιωαννίνων, Μάξιμος. 

Το ΚΕΠ Υγείας είναι μια νέα δομή του Οργανισμού 
Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης & 
Προσχολικής Αγωγής του Δήμου Ιωαννιτών, 
που απευθύνεται σε όλους τους δημότες και ο 
στόχος είναι να παίξει ένα σημαντικό ρόλο στην 
ευαισθητοποίηση του γενικού πληθυσμού, την 
ενημέρωση και την πρόληψη σε θέματα υγείας.

Ο Πρόεδρος του ΔΣ του ΕΔΔΥΠΠΥ και της ΚΕΔΕ 
κ. Γ. Πατούλης, Δήμαρχος Αμαρουσίου, δήλωσε:

«Η Τοπική Αυτοδιοίκηση αναλαμβάνει την 
ευθύνη του θεσμικού της ρόλου για την πρόληψη 
της Υγείας των πολιτών με ενημέρωση και 
συμβουλευτική για επτά θανάσιμα νοσήματα.  
Δημιουργώντας ο Δήμος ΚΕΠ Υγείας προσφέρει 
στους δημότες του τη δυνατότητα να προλάβουν 
αυτά τα νοσήματα πριν να χρειαστούν ιατρική 
αντιμετώπιση σε επίπεδο θεραπείας. Αυτή είναι 
άλλωστε και η αξία της πρόληψης.

16 Μαΐου 2016 | ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

8 Ιουλίου 2016  | ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ ΜΗΛΟΥ

 

 

Παρακολουθούμε ανελλιπώς όλες τις εξελίξεις και 
τις σύγχρονες μεθόδους και οδηγίες του Π.Ο.Υ. και 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης με σκοπό να μεταφέρουμε 
την τεχνογνωσία για την προαγωγή της υγείας των 
δημοτών και τη δημιουργία καλύτερων πόλεων για 
τους πολίτες μας.  

Στόχος μας είναι να μην φθάνουν οι πολίτες στη 
θεραπεία μιας νόσου αλλά να την προλαμβάνουν. 
Σε αυτήν την κατεύθυνση γίνονται λήψεις 
αποφάσεων. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση πήρε την 
πρωτοβουλία με τη δημιουργία των ΚΕΠ Υγείας, 
τα αποτελέσματα των οποίων είναι ήδη υπαρκτά. 
Θα διεκδικήσουμε επιδοτήσεις από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση, εφόσον οι εθνικοί πόροι ή δεν υπάρχουν 
ή δεν γνωρίζουν πώς να τους διαχειριστούν. 
Το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο αναλαμβάνει 
κάθε δυνατή δράση για την αξιοποίηση όλων των 
διαθέσιμων προγραμμάτων».
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Ο Πρόεδρος του ΔΣ του ΕΔΔΥΠΠΥ και της ΚΕΔΕ 
κ. Γ. Πατούλης, Δήμαρχος Αμαρουσίου στο 
χαιρετισμό που απηύθυνε, μίλησε για το ρόλο των 
ΚΕΠ Υγείας και τη σημασία που έχουν οι δράσεις 
κοινωνικής πρόνοιας των Δήμων: 
«Η Τοπική Αυτοδιοίκηση αναλαμβάνει την 
ευθύνη του θεσμικού της ρόλου για την πρόληψη 
της Υγείας των πολιτών με ενημέρωση και 
συμβουλευτική για επτά θανάσιμα νοσήματα. 
Δημιουργώντας ο Δήμος ΚΕΠ Υγείας προσφέρει 
στους δημότες του τη δυνατότητα να προλάβουν 
αυτά τα νοσήματα πριν να χρειαστούν ιατρική 
αντιμετώπιση σε επίπεδο θεραπείας. Αυτή είναι 
άλλωστε και η αξία της πρόληψης». 
 
Ο Δήμαρχος κ. Βαλασόπουλος στο χαιρετισμό 
του ανέφερε ότι το κέντρο αυτό συμπληρώνει με 
απόλυτο τρόπο το δίκτυο Κοινωνικής Προστασίας 
και τις Δομές Υγείας που έχει ήδη απλώσει ο 
Δήμος, που στέκεται δίπλα στους δημότες, σε 
ένα ακόμη ευαίσθητο κοινωνικό τομέα που είναι 
η προαγωγή της υγείας ιδιαίτερα στις ημέρες της 
κρίσης. 

7 Οκτωβρίου 2016 | ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 

 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ του ΕΔΔΥΠΠΥ και της ΚΕΔΕ 
κ. Γ. Πατούλης, Δήμαρχος Αμαρουσίου στο 
χαιρετισμό του σημείωσε ότι: «Ένας ακόμη δήμος 
κάνει πράξη την πεποίθηση ότι η έγκαιρη διάγνωση 
σώζει ζωές, δίνοντας τη δυνατότητα στους 
δημότες να πραγματοποιήσουν προσυμπτωματικό 
έλεγχο για 7 θανάσιμα νοσήματα. Είναι σαφές 
ότι η προαγωγή της υγείας στους ΟΤΑ αποτελεί 
προτεραιότητα τόσο της αυτοδιοικητικής όσο και 
της διαδημοτικής διοίκησής μας. Η παρουσία των 
μαθητών στη σημερινή μεγάλη εκδήλωση των ΚΕΠ 
Υγείας είναι ιδιαίτερα τιμητική στο πλαίσιο της 
Πανελλήνιας ημέρας σχολικού αθλητισμού».

Ο Δήμαρχος Ρήγα Φεραίου κ. Δ. Νασίκας στο 
χαιρετισμό του ενημέρωσε τους δημότες για το 
ρόλο των ΚΕΠ Υγείας στην πόλη τους. 

Ιδιαίτερη αξία στην όλη εκδήλωση έδωσαν 
οι μαθητές του Γυμνασίου, Λυκείου και ΕΠΑΛ 
Βελεστίνου όπου στο πλαίσιο της Πανελλήνιας 
ημέρας σχολικού αθλητισμού έκλεισαν με 
διαδραστικό τρόπο την τελετή των εγκαινίων με 
το δικό τους μοναδικό τρόπο στο εθνικό στάδιο 
Βελεστίνου.

24 Οκτωβρίου 2016 | ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 
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Πρόληψη καρκίνου του μαστού και καρκίνου του 
τραχήλου της μήτρας

Καρκίνος του μαστού

O καρκίνος του μαστού είναι ένας κακοήθης όγκος
που ξεκινάει από τα κύτταρα του μαστού και είναι
ο συχνότερος καρκίνος στις γυναίκες, αλλά σε
σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να εμφανισθεί και σε
άνδρες. Ο κίνδυνος εμφάνισης καρκίνου του μαστού
αυξάνεται με την ηλικία ενώ κάποιοι παράγοντες
κινδύνου είναι το φύλο, οι γενετικοί παράγοντες
κινδύνου (τα γονίδια BRCA1 και BRCA2), η αυξημένη
πυκνότητα του μαστού, η κατανάλωση αλκοόλ και
το κάπνισμα.

Στόχος του προληπτικού ελέγχου είναι η
ανίχνευση ασυμπτωματικών και αρχικού σταδίου
καρκίνων του μαστού καθώς και προκαρκινικών
καταστάσεων, καθώς έχει αποδειχθεί ότι η
αντιμετώπιση του καρκίνου του μαστού σε
πρώιμα στάδια αυξάνει σημαντικά το προσδόκιμο
επιβίωσης των ασθενών και σε ορισμένες
περιπτώσεις προσφέρει ουσιαστικά πλήρη ίαση.
Τα πρωτόκολλα προληπτικού ελέγχου
συμπεριλαμβάνουν την κλινική εξέταση μαστών, τη
μαστογραφία και τον υπέρηχο. 
 

Καρκίνος του τραχήλου της μήτρας 

Ο καρκίνος του τραχήλου της μήτρας αποτελεί
το δεύτερο πιο συχνό καρκίνο στις γυναίκες, μετά
τον καρκίνο του μαστού, ειδικά στη μέση ηλικία. Οι
περισσότεροι καρκίνοι του τραχήλου της μήτρας
αναπτύσσονται στη μεταβατική ζώνη και αρχίζουν
στην επιφάνεια του τραχήλου της μήτρας.
Οι παράγοντες κινδύνου για την ανάπτυξη καρκίνου
του τραχήλου της μήτρας περιλαμβάνουν τη
λοίμωξη από τον ιό των ανθρώπινων θηλωμάτων,
το κάπνισμα, την ανοσοκαταστολή και τη λοίμωξη
από χλαμύδια.

Τα φυσιολογικά κύτταρα δεν αναπτύσσουν έναν
καρκίνο απευθείας, αλλά πρώτα εμφανίζονται
προ-καρκινικές αλλαγές οι οποίες στη συνέχεια
μπορούν να εξελιχθούν σε καρκίνο. Οι προ-
καρκινικές αυτές αλλαγές μπορούν να ανιχνευθούν
από το τεστ Παπανικολάου (τεστ PAP) και να
αντιμετωπιστούν, προλαμβάνοντας την ανάπτυξη
του καρκίνου.

ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Η Πρόληψη αυτής της μορφής καρκίνου, καθώς και
η ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των δημοτών
ήταν στόχος του ΚΕΠ Υγείας για το 2015.
Εντός των δράσεων του ΚΕΠ Υγείας για το
2016, διοργανώθηκε πανελλήνια εκστρατεία,
σε συνεργασία με το Πανεπιστημιακό Γενικό
Νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟΝ» και το μεταπτυχιακό
πρόγραμμα «Παθολογία της Κύησης» της Ιατρικής
Αθηνών.

ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ 

Η εκστρατεία αποτελείται από ενημερωτικές
ημερίδες για την «Αγωγή υγείας για τη Σύγχρονη
γυναίκα» σε Δήμους μέλη, από ενημερωτικές
ημερίδες και για την «Εφηβική Ηλικία» στα
Λύκεια Δήμων μελών, καθώς και από δωρεάν
γυναικολογικό έλεγχο για τους Δημότες (τεστ ΠΑΠ 
και κλινική εξέταση μαστών).
Πραγματοποιήθηκαν ομιλίες σχετικά με την
πρόληψη για την υγεία των γυναικών, με θέματα
όπως «ο ρόλος της αντισύλληψης στην αγωγή
υγείας», «ο καρκίνος του τραχήλου της μήτρας
και το εμβόλιο HPV Λοίμωξης», «η προληπτική,
διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση του
καρκίνου του μαστού», καθώς και «η οστεοπόρωση,
ένα ιστορικό και κοινωνικό ζήτημα στην
εμμηνόπαυση».

ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ, 22/3/2016
ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ, 18/3/2016
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ, 16 & 17/4/2016
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ - ΧΟΡΤΙΑΤΗ, 25 & 26/5/2016
ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ, 27 & 28/5/2016

Επίσης:

ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ
• 13/10/2016, Ενημερωτική Ομιλία στο Λύκειο 
Αυλώνας
• 11/11/2016, Ενημερωτική Ομιλία στο Λύκειο 
Αγ. Απόστολων, Καλάμου
• 18/11/2016, Ενημερωτική Ομιλία στο Λύκειο 
Ωρωπού
• 25/11/2016, Ενημερωτική Ομιλία στο Λύκειο 
Καπανδριτίου
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Δήμος Αγίας Παρασκευής 

Δήμος ΩρωπούΔήμος Μονεμβασίας

Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη

ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ
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ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Επιβαρυντικοί παράγοντες για την εμφάνιση 
καρδιοπαθειών & πρόληψη καρδιαγγειακών επεισοδίων

Τα καρδιαγγειακά νοσήματα είναι η νούμερο ένα 
αιτία θανάτου σε παγκόσμιο επίπεδο καθώς 
περισσότεροι άνθρωποι πεθαίνουν κάθε χρόνο 
από καρδιαγγειακά νοσήματα από ότι από 
οποιαδήποτε άλλη αιτία. Εκτιμάται ότι παγκοσμίως, 
περισσότεροι από 17.300.000 άνθρωποι πεθαίνουν 
κάθε χρόνο από καρδιαγγειακές παθήσεις 
αποτελώντας το 30% όλων των θανάτων.

Οι παράγοντες κινδύνου είναι:

• Ανθυγιεινή διατροφή
• Έλλειψη σωματικής άσκησης
• Κάπνισμα
• Κατάχρηση αλκοόλ
• Αυξημένη αρτηριακή πίεση (υπέρταση)
• Διαβήτης: αυξημένα επίπεδα γλυκόζης (σακχάρου) 
  στο αίμα
• Αυξημένα λιπίδια του αίματος: χοληστερόλη 
  (ολική και LDL) και τριγλυκερίδια
• Υπερβολικό βάρος και παχυσαρκία
• Ηλικία
• Στρες
• Κληρονομικότητα

Είναι αποδεδειγμένο ότι το 80% των παραγόντων 
κινδύνου για εμφάνιση καρδιαγγειακών νόσων 
μπορεί να εξαλειφθεί εάν ένα άτομο προσαρμόσει 
τον τρόπο ζωής του στους συγκεκριμένους τομείς 
προς τη σωστή κατεύθυνση.

Στόχος του προληπτικού ελέγχου είναι ο 
εντοπισμός των παραγόντων κινδύνου για 
εμφάνιση καρδιαγγειακής νόσου σε κάθε 
άτομο, έτσι ώστε με την έγκαιρη παρέμβαση σε 
συμβουλευτικό επίπεδο και με την κατάλληλη 
φαρμακευτική αγωγή όπου απαιτείται, σύμφωνα με 
τις οδηγίες του ειδικού καρδιολόγου, να μπορέσει 
ο καθένας να διατηρήσει σε καλή κατάσταση 
το καρδιαγγειακό του σύστημα και να αποφύγει 
σοβαρά καρδιαγγειακά συμβάματα – κυρίως 
αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια και εμφράγματα 
του μυοκαρδίου – σε πρώιμη ηλικία.

Το 2016, τα ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ Πανελληνίως, 
διοργάνωσαν δράσεις με ενημερωτικές ημερίδες, 
δωρεάν εξετάσεις και διαδραστικά προγράμματα 
για την ευαισθητοποίηση των δημοτών στους 
παράγοντες καρδιαγγειακών κινδύνων.

Διοργανώθηκαν ενημερωτικές ημερίδες για 
τον Σακχαρώδη Διαβήτη, με δωρεάν μετρήσεις, 
εκδηλώσεις κατά της Παχυσαρκίας με δωρεάν 
Λιπομέτρηση για τους δημότες, καθώς και Ιατρεία 
Διακοπής Καπνίσματος και Διατροφής από τον 
Δήμο Ωρωπού, αλλά και δωρεάν TRIPLEX για 
άπορους δημότες του Δήμου Περιστερίου.
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Για πρώτη φορά, το 2016, τα ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ δύο 
δήμων (Ωρωπού και Ρήγα Φεραίου) συμμετείχαν 
ενεργά στη διοργάνωση Μαραθώνιων αλλά και 
Πεζοποριών, προάγοντας την άθληση.  
 
Με ενθουσιασμό και συμμετοχή κατοίκων της 
ευρύτερης περιοχής πραγματοποιήθηκε η 
δράση του ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Ρήγα Φεραίου 
«Περπατάμε για την υγεία - ανακαλύπτουμε 
την φύση». Το ξεκίνημα έγινε την Κυριακή 
27/11/2016 και ώρα 11:00 π.μ. από το μαρτυρικό 
χωριό της Άνω Κερασιάς όπου μετά από 3 ώρες 
πεζοπορίας στο δάσος, η διαδρομή κατέληξε στην 
Ιερά Μονή Φλαμουρίου, όπου και υποδέχτηκε 
τους πεζοπόρους ο Ηγούμενος της Μονής 
Αρχιμανδρίτης Συμεών Αναστασίου.

Παράλληλα, δόθηκαν σε 54 Δήμους, κωδικοί 
πρόσβασης για το διαδραστικό πρόγραμμα 
υπολογισμού του Καρδιαγγειακού Κίνδυνου. 
Στο διαδραστικό πρόγραμμα υπολογισμού του 
καρδιαγγειακού κίνδυνου, υπάρχουν πίνακες που 
υπολογίζουν την πιθανότητα να υποστεί κάποιος 
ένα καρδιακό ή εγκεφαλικό επεισόδιο τα επόμενα 
10 έτη. Ο καρδιαγγειακός κίνδυνος απευθύνεται σε 
άτομα με μη εγκατεστημένη καρδιαγγειακή νόσο 
και υπολογίζεται με βάση το φύλο, την ηλικία, το 
κάπνισμα, τη συστολική αρτηριακή πίεση και την 
ολική χοληστερόλη αίματος, λαμβάνοντας επίσης 
υπόψη την ύπαρξη εκσεσημασμένων επιπέδων 
παραγόντων κινδύνου, το ατομικό και οικογενειακό 
ιστορικό καρδιαγγειακού συμβάματος και την 
ύπαρξη διαβήτη που έχει προκαλέσει συγκεκριμένη 
βλάβη σε κάποιο όργανο.
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ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Πρόληψη Μελανώματος
Στόχος του προληπτικού ελέγχου είναι η έγκαιρη 
διάγνωση ενός μελανώματος στα αρχικά στάδια 
αυτού, καθώς έχει αποδειχθεί ότι όταν ένα 
μελάνωμα αντιμετωπιστεί σε πρώιμο στάδιο, τότε 
τα ποσοστά πλήρους ίασης πλησιάζουν αυτά των μη 
επιθετικών καρκίνων του δέρματος. 

Οι κατευθυντήριες οδηγίες προληπτικού ελέγχου 
συστήνουν προληπτικό έλεγχο των σπίλων από 
Δερματολόγο, κάθε 6 μήνες, από την ηλικία των 20 
ετών και άνω. Στην προσπάθεια ενημέρωσης και 
ευαισθητοποίησης των δημοτών, τα ΚΕΠ Υγείας, το 
2016, διοργάνωσαν ενημερωτικές ημερίδες αλλά 
και δωρεάν προληπτικό έλεγχο για τους δημότες.   

επιστήμονες ενημερωτικές εκδηλώσεις στους 
πολίτες, ιδιαίτερα για νοσήματα που μπορεί 
να αποδειχθούν απειλητικά για την ανθρώπινη 
ζωή, όπως είναι το μελάνωμα, σημειώνοντας 
ότι το συγκεκριμένο νόσημα είναι ένα από 
τα επτά νοσήματα που έχουν ενταχθεί στον 
προσυμπτωματικό έλεγχο του ΚΕΠ Υγείας.

Στην ομιλία του ο δερματολόγος Δρ. Χριστόφορος 
Τζερμιάς μίλησε αναλυτικά σε ότι αφορά στον 
καρκίνο του δέρματος, αναφερόμενος σε όλα τα 
στάδια της νόσου, υπογραμμίζοντας ότι ο καθένας 
μας θα πρέπει να βρίσκεται σε επαγρύπνηση και να 
προσέχει τα σημάδια του σώματός του.

27 Ιουνίου 2016 | Δήμος Αμαρουσίου 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ του ΕΔΔΥΠΠΥ και της ΚΕΔΕ 
κ. Γ. Πατούλης, Δήμαρχος Αμαρουσίου, εξέφρασε 
την ικανοποίησή του να γίνονται από ειδικούς 

 

1 Ιουνίου 2016 | Δήμος Παλαιού Φαλήρου 

Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία την 
Τετάρτη, 1 Ιουνίου 2016 η εκδήλωση του ΚΕΠ 
Υγείας και των Δημοτικών Ιατρείων του Δήμου 
Παλαιού Φαλήρου για τη δωρεάν πρόληψη 
του μελανώματος - εξέταση σπίλων δέρματος 
(οι κοινές ελιές) από τον εθελοντή ιατρό 
Δερματολόγο, Οικονόμου Γεώργιο, στον χώρο των 
Δημοτικών ιατρείων.
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Η Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια 
παρουσιάζεται όταν υπάρχει φλεγμονή στους 
αεραγωγούς, οι οποίοι χάνουν τη δύναμη 
επαναφοράς τους, κλείνουν πιο γρήγορα, οπότε 
εγκλωβίζουν τον αέρα στους πνεύμονες και δεν 
τον αφήνουν να βγει με την εκπνοή. Ακολουθεί η 
πάχυνση των αεραγωγών, η παραγωγή βλέννας και 
τελικά η καταστροφή των κυψελίδων.

Κύριες αιτίες που προκαλούν Χρόνια Αποφρακτική 
Πνευμονοπάθεια, είναι κυρίως το κάπνισμα αλλά 
και η ατμοσφαιρική ρύπανση.

Σοβαρά συμπτώματα της νόσου, που εκδηλώνονται 
κυρίως πρωινές ώρες, είναι η δύσπνοια, ο έντονος 
βήχας, η παραγωγή βλέννας, ο συριγμός και σφίξιμο 
στο στήθος.

Έρευνες σε όλο τον κόσμο έδειξαν ότι 210.000.000 
άνθρωποι, υποφέρουν από τη νόσο. Στη χώρα 
μας περίπου 500.000 άνθρωποι έχουν ΧΑΠ, εκ 
των οποίων το μεγαλύτερο ποσοστό κατέχουν οι 
άντρες, λόγω καπνίσματος. Η ΧΑΠ είναι η τρίτη 
αιτία θανάτου στον κόσμο, μετά τα καρδιαγγειακά 
νοσήματα και τα αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια.

Η ΧΑΠ μπορεί να συνοδεύεται και από άλλες 
νόσους, όπως την ισχαιμική ανεπάρκεια, το 
σάκχαρο, την κατάθλιψη κ.α.

Το 2016 πραγματοποιήθηκαν ημερίδες ενημέρωσης 
τους Δήμους Περιστερίου, Ωρωπού, Λαυρίου και 
Παλαιού Φαλήρου, με σκοπό την ενημέρωση και 
ευαισθητοποίηση των Δημοτών. Στους Δήμους 
Ωρωπού και Λαυρίου πραγματοποιήθηκαν και 
δωρεάν σπιρομετρήσεις.   

1 Ιουνίου 2016 | Δήμος Ωρωπού 

Στον αριθμό των 86 έφτασαν οι προσελεύσεις στη 
διεξαγωγή δωρεάν σπιρομετρήσεων που έγιναν 
από το ΚΕΠ Υγείας Ωρωπού σε συνεργασία με 
την Πνευμονολόγο κα Ιωάννα Παπανικολάου, την 
Τετάρτη 1 Ιουνίου 2016 στα ΚΑΠΗ του χωριού του 
Ωρωπού.

 

ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Αναπνευστικά Νοσήματα
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Η ψυχική υγεία ορίζεται ως η αναζήτηση της 
ισορροπίας όλων των πτυχών της ανθρώπινης 
ζωής, είτε πρόκειται για τη σωµατική, τη 
διανοητική και τη συναισθηµατική, είτε για την 
πνευµατική πτυχή του ανθρώπινου βίου. 

Το 2016, στα πλαίσια των δράσεων 
ευαισθητοποίησης των δημοτών σε θέματα 
ψυχικής υγείας, ωφελήθηκαν 1610 δημότες. 

Τα ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Ωρωπού διοργάνωσαν 
ημερίδες με θεματολογία «Η Διαχείριση Άγχους 
στις Πανελλαδικές Εξετάσεις» στα λύκεια του 
δήμου. Το σεμινάριο έλαβε χώρα την Δευτέρα 21 
Μαρτίου 2016 στα τρία τμήματα της Γ΄ Λυκείου 
στο Γενικό Λύκειο Καπανδριτίου από την υπεύθυνη 
του ΚΕΠ Υγείας Ωρωπού και κοινωνική λειτουργό 
Αγγελούση Βασιλική. 

Κατά τη διάρκεια του βιωματικού σεμιναρίου, 
δόθηκε η ευκαιρία στα παιδιά να εκφράσουν τα 
συναισθήματά τους, τις ανησυχίες και τους φόβους 
τους για τη στρεσογόνα διαδικασία των εξετάσεων. 
Τα παιδιά εξασκήθηκαν με βιωματικό τρόπο σε 
τεχνικές διαχείρισης του άγχους και τους δόθηκαν 
κάποιες πρακτικές συμβουλές που θα μπορούν να 
τις εφαρμόσουν κατά τη διάρκεια της εξέτασής 
τους στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.

ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Ψυχικά Νοσήματα

«Προληπτικός Έλεγχος για την Αξιολόγηση της 
Ομιλίας των Παιδιών» στους παιδικούς σταθμούς 
και στα δημοτικά σχολεία του δήμου. Ο δωρεάν 
προληπτικός έλεγχος πραγματοποιήθηκε για την 
αξιολόγηση της ομιλίας των παιδιών, με σκοπό την 
πρόληψη των προβλημάτων ομιλίας που τυχόν 
αντιμετωπίζουν οι μικροί μαθητές. 

Στην καμπάνια έλαβαν μέρος μαθητές από 3 ετών 
και πάνω. Η αξιολόγηση των παιδιών ήταν ατομική 
και το Φωνολογικό Τεστ στο οποίο υποβλήθησαν οι 
μαθητές, είναι ένα σταθμισμένο τεστ στα ελληνικά 
δεδομένα της Δοκιμασίας του Εκφραστικού 
Λεξιλογίου.

Μετά τον έλεγχο, δόθηκε στους γονείς ατομική 
έκθεση με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης, 
δίνοντάς τους έτσι τη δυνατότητα να μπουν στη 
διαδικασία αντιμετώπισης πιθανών λεκτικών ή 
μαθησιακών δυσκολιών των παιδιών τους ή να 
παρακολουθήσουν τυχόν μεταβολές στην ομιλία 
τους, που μέχρι τώρα δεν είχαν εντοπίσει.

«Όρια και Αυτοεκτίμηση των Παιδιών 
Προσχολικής Ηλικίας» στους παιδικούς 
σταθμούς του δήμου. Σκοπός των ομιλιών είναι 
να ευαισθητοποιηθούν οι γονείς αλλά και να 
εκπαιδευτούν σε διάφορες τεχνικές διαχείρισης 
και οριοθέτησης των παιδιών τους. Η ομιλία 
πραγματοποιήθηκε από την Κοινωνική Λειτουργό 
και υπεύθυνη του ΚΕΠ Υγείας Ωρωπού Αγγελούση 
Βασιλική.

Παράλληλα, ο Δήμος Λαυρεωτικής στις 5/2/2016 
διοργάνωσε ημερίδα με θέμα «Ο Σχολικός 
Εκφοβισμός και το Ασφαλές Διαδίκτυο»     

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν η Πρόεδρος του 
ΝΠΔΔ “ΚΕΦΑΛΟΣ”, κα Δήμητρα Πάλλη, καθώς και ο 
Αντιδήμαρχος Λαυρεωτικής κ. Ιωάννης Αδάμης.

Το θέμα της Ημερίδας ανέλυσε λεπτομερώς ο 
κ. Γεώργιος Κορμάς, ιατρός και επιστημονικός 
υπεύθυνος του Προγράμματος των ΚΕΠ Υγείας. 
Αναφέρθηκε στο bullying που γίνεται στο χώρο 
των σχολείων, αλλά επικεντρώθηκε περισσότερο 
στο διαδικτυακό bullying και διαδικτυακό groom-
ing (αποπλάνηση μέσω διαδικτύου). Ανέλυσε τα 
σοβαρά προβλήματα που δημιουργούνται και σε 
πολλές περιπτώσεις, βάζουν σε κίνδυνο ακόμα 
και τη ζωή των παιδιών. Επίσης μίλησε για τα 
ηλεκτρονικά παιχνίδια, ανέφερε αναλυτικά όσα 
έχουν βία, και τα οποία ευθύνονται σε μεγάλο 
ποσοστό για τη βίαιη συμπεριφορά των παιδιών.


