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Χαιρετισμός προέδρου 
Διοικητικού Συμβουλίου

Φίλες και φίλοι,

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση
διανύει μια νέα περίοδο με
προοπτικές ανάπτυξης,
συνέργειες, κοινωνική
συνοχή με σκοπό την
προαγωγή της Υγείας των
πολιτών. Είναι σημαντικό και
ελπιδοφόρο το γεγονός ότι
πλέον η χώρα μας δεν είναι
υπό καθεστώς επιτήρησης.
Έπειτα από πολλά χρόνια
προσπάθειας, πέρσι μόνο
καταφέραμε να
απαλλαγούμε, αν και αυτό
μπορούσε και έπρεπε να
συμβεί αρκετά χρόνια
νωρίτερα.

Μ ε την πρόσφατη εκλογή
μου ως Περιφερειάρχης
Αττικής, επισφραγίζεται

μια μακρά πορεία προσφοράς στην
Τοπική Αυτοδιοίκηση, που πάντα εί-
χε ως επίκεντρο τον πολίτη και έτσι
θα συνεχίσει. Από το Μαρούσι που
με τίμησε και υπηρέτησα, σήμερα
καλούμαι, μέσα από τα νέα μου κα-
θήκοντα στην Περιφέρεια Αττικής,
να αντιμετωπίσω μεγαλύτερες
ανάγκες τόσο στον τομέα της Υγείας
όσο και ευρύτερα στην ανάπτυξη
Υγιών Πόλεων, όπως αυτές σχεδιά-
ζονται και υποστηρίζονται από το Δί-
κτυό μας. Έτσι, με διάθεση ουσια-
στικού διαλόγου, ενότητα, συναίνε-
ση και συνεργασία, σκοπεύουμε ως
νέα διοίκηση να συνδράμουμε ώστε
να αποτελέσει η Αττική ελκυστικό
προορισμό για την ανάπτυξη νέων
Προγραμμάτων, να αναδειχθούν τα
συγκριτικά πλεονεκτήματα του τό-
που μας, να αξιοποιηθεί το επιστη-
μονικό δυναμικό και η νέα γενιά
ώστε να επιστρέψει πίσω στην πα-
τρίδα. 

Το Δίκτυο εστιάζει στην πρωτο-
βάθμια πρόληψη με καινούρια ερ-
γαλεία εξατομικεύοντας το μήνυμα
της πρόληψης με στόχο να υιοθετή-
σει ο κάθε πολίτης υγιείς συμπερι-
φορές. Στη δευτερογενή πρόληψη,
δίνουμε έμφαση να προλάβουμε τα
νοσήματα πριν να εκδηλωθούν
συμπτώματα  και κινούμαστε σύμ-
φωνα με τα Πρωτόκολλα του Π.Ο.Υ.
Θεωρούμε επιτακτικό το συντονι-
σμό Κεντρικής Κυβέρνησης και Πε-

ριφέρειας για την επίτευξη των στό-
χων μας. Επιπλέον, μας απασχο-
λούν μεγάλα ζητήματα, όπως η δια-
κοπή του καπνίσματος, η ασφαλής
οδήγηση, η ορθή κατανάλωση αλ-
κοόλ, η σεξουαλική αγωγή, οι σύγ-
χρονες μορφές εξάρτησης όπως εί-
ναι ο εθισμός στο διαδίκτυο και μά-
λιστα σε μικρές ηλικίες. 

Θα αξιοποιήσουμε στο έπακρον
το Διεθνές περιβάλλον στο οποίο
βρίσκεται η Χώρα μας προκειμένου
να επωφεληθούν οι πολίτες μας
από όλες τις σύγχρονες εξελίξεις,
τις προοπτικές, τις διεθνείς συνερ-
γασίες, τις χρηματοδοτήσεις και τις
επενδύσεις. Θεωρούμε αυτονόητη
την αξιοποίηση του Παγκόσμιου
Οργανισμού Υγείας και την ένταξή
μας σε αυτόν, ως τον πλέον αρμό-
διο φορέα υπεράσπισης Δημόσιας
Υγείας Παγκοσμίως. Το Δίκτυο, μέ-
χρι σήμερα υποστηρίζει με συνέ-
πεια τους Δήμους-μέλη του και  εί-
μαστε βέβαιοι ότι θα θα σταθεί αρω-
γός στο έργο της Περιφέρειας με τε-
χνογνωσία και σχεδιασμό και για
αυτό καλούμε και τις διοικήσεις των
άλλων Περιφερειών της χώρας, να
συμπορευτούμε και μαζί να δημι-
ουργήσουμε Υγιείς Πόλεις σε όλη
τη χώρα.

Με τους θερμότερους 
χαιρετισμούς μου,

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
Γιώργος Πατούλης

Περιφερειάρχης Αττικής
Πρόεδρος ΙΣΑ
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Χαιρετισμός προέδρου 
Επιστημονικής Επιτροπής

Αγαπητοί φίλοι,

Το Ελληνικό Διαδημοτικό
Δίκτυο Υγιών Πόλεων
(ΕΔΔΥΠΠΥ) υποστηρίζει και
αναλαμβάνει δράση για την
προάσπιση της υγείας,
ενθαρρύνοντας τη
δημιουργία συνεργασιών και
συνεργειών σε όλα τα
επίπεδα και κυρίως την
ενεργό συμμετοχή των
τοπικών αρχών και των
πολιτών δίνοντας
προτεραιότητα στην βελτίωση
της ποιότητας ζωής και της
προαγωγής της υγείας των
πολιτών.

Η Επιστημονική Επιτροπή (Ε.Ε.)
συνεπικουρεί τη δράση του Δι-
κτύου, συνεδριάζει τακτικά, γνωμο-
δοτεί επί των προτεινόμενων από το

Δ.Σ. προγραμμάτων, σχεδιάζει και
εισηγείται τις δράσεις που θα απο-
τελέσουν προτεραιότητα για κάθε
έτος. Ο ρόλος της είναι να παρέχει
την επαρκή επιστημονική υποστήρι-
ξη για την τεκμηρίωση των προτει-
νόμενων πολιτικών, αναδεικνύον-
τας μέσα από τη διεπιστημονική
προσέγγιση των προτεινόμενων πο-
λιτικών την ανάγκη για τη διατομεα-
κή συνεργασία που θα διευκολύνει
την εφαρμογή τους στις πόλεις και
την προσαρμογή σε τοπικό επίπεδο. 

Κατά τη διάρκεια του 2018 η Ε.Ε.
του Δικτύου συνέστησε διεπιστημο-
νικές ομάδες εργασίας και ολοκλή-
ρωσε τις προτάσεις για τη διαμόρ-
φωση των πολιτικών που αφορούν
στην  «Ανεργία και τις επιπτώσεις
στην υγεία», στη «Δημιουργία φιλι-
κών πόλεων για τα άτομα με άνοια»
και στην «Αντικαπνιστική εκστρα-
τεία στην Τοπική  Αυτοδιοίκηση».

Στις προτεραιότητες των δράσε-
ων της Ε.Ε. του ΕΔΔΥΠΠΥ τέθηκε η
διαμόρφωση προγράμματος εκπαί-
δευσης στην παροχή πρώτων βοη-
θειών, το οποίο έχει ως απώτερο
στόχο να ενεργοποιηθούν οι φορείς
που μπορούν να συμβάλλουν στην
εκπαίδευση των πολιτών και οι εθε-
λοντικές ομάδες των δήμων.

Η διαμόρφωση των πολιτικών
είναι εναρμονισμένη τόσο με την
πολιτική του Π.Ο.Υ., όσο και της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης και βασίζεται
στους παράγοντες για τους οποίους
έχει αρμοδιότητα και μπορεί να επη-
ρεάσει η Τοπική Αυτοδιοίκηση στην

χώρα μας.

Στο πλαίσιο αυτό έχουν συστα-
θεί από την Ε.Ε. ομάδες εργασίας
για την επεξεργασία προτάσεων
που αφορούν στις πολιτικές και στις
δράσεις με βάση τους Στόχους Βιώ-
σιμης Ανάπτυξης, όπως αυτοί υιο-
θετούνται από τον Ο.Η.Ε.  και τον
Π.Ο.Υ. 

Η πορεία εργασιών των ομάδων
της Ε.Ε. για τους Στόχους Βιώσιμης
Ανάπτυξης παρουσιάζεται κάθε φο-
ρά στις συναντήσεις εργασίας του
Δικτύου. 

Κατά τη διάρκεια του έτους
πραγματοποιήθηκε η επεξεργασία
και  η παρουσίαση πολιτικών που
αφορούν τους στόχους 1, 2, 4, 5, 6,
7, 8, οι οποίοι αφορούν τη μηδενική
φτώχεια, τη μηδενική πείνα, την
ποιοτική εκπαίδευση, την ισότητα
των φύλων, το καθαρό νερό, τη
φθηνή και καθαρή ενέργεια, την
αξιοπρεπή εργασία και την οικονο-
μική ανάπτυξη, αντίστοιχα.

Επίσης, μέλη της Ε.Ε. συμμετέ-
χουν μέσω τηλεδιάσκεψης στις
ομάδες εργασίας, του Π.Ο.Υ. με
στόχο να ενημερώνονται και να συ-
νεργάζονται σε θέματα όπως η
ατμοσφαιρική ρύπανση, η ηχορύ-
πανση, ο αστικός σχεδιασμός, το νε-
ρό, τα σχετικά εργαλεία και τις  κα-
τευθυντήριες οδηγίες για τις ευρω-
παϊκές πόλεις.

Στο ετήσιο συνέδριο του ΕΔ-
ΔΥΠΠΥ που πραγματοποιήθηκε 20-
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21 Απριλίου 2018 στο Διδυμότειχο,
η Ε.Ε. κατέθεσε στο ΔΣ τις προτά-
σεις της για τη θεματολογία, ενώ  τα
μέλη της παρουσίασαν τις πολιτικές
του Δικτύου που αφορούν στην
Υγιή Γήρανση, την Ψυχική Υγεία, τη
Διατροφή, τη Φυσική Άσκηση, την
Πρόληψη Ατυχημάτων, το Εργασια-
κό Στρες, την Ανεργία και τις επι-
πτώσεις στην Υγεία και τις Α΄ Βοή-
θειες. Αξίζει να σημειωθεί ότι στο
πλαίσιο του συνεδρίου ακολούθησε
η βράβευση των μελών της Επιστη-
μονικής Επιτροπής από το ΔΣ του
ΕΔΔΥΠΠΥ.

Από τις κύριες προτεραιότητες
της Ε.Ε. για τις δράσεις του ΕΔΔΥΠ-
ΠΥ, παραμένει 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 Προ-
γράμματος Υγιείς Πόλεις, σε συνερ-
γασία με το ΙΚΠΙ και την εταιρεία Ci-
ty & Region Planning, έχει οργανώ-
σει 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.

Με δεδομένο ότι η αναγκαιότη-
τα της υλοποίησης του προφίλ υγεί-
ας στους δήμους είναι πρωταρχικής
σημασίας, αφού σχετίζεται με την
ανάπτυξη των κατάλληλων προ-
γραμμάτων για κάθε πόλη, η Ε.Ε. ει-
σηγήθηκε τη διοργάνωση ενημε-
ρωτικής ημερίδας για τους δημάρ-

χους των Δήμων – μελών του Δι-
κτύου, με στόχο να υπογραμμιστεί η
σημασία του Προφίλ Υγείας και τα
οφέλη που μπορεί να αποκομίσει
μια σύγχρονη Πόλη μέσα από την
υλοποίησή του. 

Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε
στον Δήμο Ηρακλείου, 22 Φε-
βρουαρίου 2018, με τίτλο: «Η σημα-
σία του Προφίλ Υγείας για τη σύγ-
χρονη πόλη» και περιελάμβανε ει-
σηγήσεις με την περιγραφή του
σχεδιασμού της Πολιτικής υγείας με
βάση τις ανάγκες του πληθυσμού,
των τεχνικών χαρακτηριστικών του
προφίλ υγείας ως εργαλείου, αλλά
και την εμπειρία των πόλεων που το
υλοποίησαν. Αποτέλεσμα της ενη-
μέρωσης αυτής ήταν η ευαισθητο-
ποίηση και η εκδήλωση ενδιαφέ-
ροντος από πολλούς Δήμους για να
ξεκινήσουν το προφίλ υγείας, το
οποίο άλλωστε αποτελεί ένα από τα
κριτήρια του Π.Ο.Υ. για τις Υγιείς
Πόλεις. Ήδη ολοκληρώθηκε το
προφίλ υγείας του Δήμου Σάμου και
σε εξέλιξη βρίσκεται η διαμόρφωση
του προφίλ υγείας των Δήμων Πυ-
λαίας-Χορτιάτη, Αμαρουσίου, Ηρα-
κλείου Αττικής, ενώ αρκετοί δήμοι
επεξεργάζονται την πρόταση.

Αξίζει, επίσης, να σημειωθεί
πως, το έτος 2018 συνεχίστηκε με
επιτυχία το πρόγραμμα πρόληψης
Καρδιαγγειακού Κινδύνου (Hear-
tScore) στον πληθυσμό των δήμων
μελών του Δικτύου, σε συνεργασία
με το Ινστιτούτο Κοινωνικής και
Προληπτικής Ιατρικής, υπό την αιγί-
δα της Ελληνικής Καρδιολογικής
Εταιρείας και του Ελληνικού Ιδρύ-

ματος Καρδιολογίας.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα
έχει ενταχθεί στις δομές των ΚΕΠ
ΥΓΕΙΑΣ, όπου μέσω της αξιολόγη-
σης 4 βασικών παραγόντων κινδύ-
νου για τα καρδιαγγειακά νοσήματα,
όπως το κάπνισμα, η αρτηριακή πίε-
ση, η ολική χοληστερόλη και η ηλι-
κία, οι συμμετέχοντες -ηλικίας 40-
65 ετών και χωρίς διαγνωσμένη
καρδιαγγειακή νόσο- έχουν τη δυ-
νατότητα να ενημερωθούν για την
πιθανότητα εμφάνισης καρδιαγγει-
ακού επεισοδίου τα επόμενα 10 έτη. 

Ειδικότερα, για το έτος 2018
συμμετείχαν στο πρόγραμμα συνο-
λικά 197 άτομα, από τα οποία 45 άν-
δρες και 152 γυναίκες. Οι εκπρό-
σωποι των ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ που υλοποι-
ούν το πρόγραμμα συλλέγουν και
αποστέλλουν σε τακτά χρονικά δια-
στήματα τα δεδομένα στο ΙΚΠΙ,
όπου στη συνέχεια γίνεται αξιολό-
γηση και κατηγοριοποίηση του καρ-
διαγγειακού κινδύνου με βάση το
φύλο και την ηλικία.

Όλα τα παραπάνω μπόρεσαν να
υλοποιηθούν χάρις στην πολύτιμη
συμβολή των μελών της Επιστημο-
νικής Επιτροπής του Δικτύου, η
οποία απαρτίζεται από 30 εκπροσώ-
πους δραστήριων Δήμων.

Με φιλικούς χαιρετισμούς,
Γιάννης Τούντας

Καθηγητής Κοινωνικής
και Προληπτικής Ιατρικής

Πρόεδρος της Ε.Ε. ΕΔΔΥΠΠΥ
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Χαιρετισμός Γενικού Διευθυντή

Διανύσαμε μια ακόμη
δημιουργική χρονιά κατά την
οποία τα Προγράμματα του
Δικτύου υλοποιήθηκαν από
πολλούς Δήμους-μέλη μας και,
μέσω αυτών, οι Δημοτικές Αρχές
προσέφεραν σημαντικές
υπηρεσίες Πρόληψης για την
υγεία των δημοτών τους. 

Τ α Προγράμματα του Δικτύου και
των ΚΕΠ Υγείας έχουν σχεδιαστεί
με γνώμονα τον προσυμπτωματικό

έλεγχο και σύμφωνα με τις κατευθύνσεις
του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

Τ ο Δίκτυό μας (Hellenic Healthy Cities
Network), αποτελεί το Εθνικό μέλος για τη
χώρα μας στον Παγκόσμιο Οργανισμό
Υγείας από το 2011. Από τότε συμμετέχει
σε όλες τις 5ετείς φάσεις ανάπτυξης των
Προγραμμάτων του Π.Ο.Υ και έχουμε υπο-
βάλλει υποψηφιότητες για την επόμενη
φάση 2019-2024.

Επιπλέον, έχει δημιουργηθεί ο θεσμός
των ΚΕΠ Υγείας που στοχεύει στην Πρό-
ληψη και την Προαγωγή της Υγείας, ο
οποίος επεκτάθηκε και φέτος με τη δημι-
ουργία συνολικά 97 ΚΕΠ Υγείας, από τα

οποία διοργανώθηκαν πάνω από 1.300
Δράσεις και 33.000 δωρεάν εξετάσεις
και ωφελήθηκαν περισσότεροι από
114.000 Δημότες.

Μέχρι σήμερα, έχουν γίνει ημερίδες για
την αγωγή Υγείας στην Εφηβική ηλικία, την
αγωγή Υγείας για τη σύγχρονη γυναίκα,
πληθυσμιακός έλεγχος για την έγκαιρη
διάγνωση του καρκίνου του μαστού και
του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας,
πρόληψη καρδιαγγειακών παθήσεων, δω-
ρεάν διάγνωση για την πρόληψη του μελα-
νώματος, χορήγηση ανιχνευτικού εργα-
λείου για τη διάγνωση της κατάθλιψης. 

Στα θέματα της Πρόληψης, θεωρούμε το
ζήτημα του εμβολιασμού και της εγκλημα-
τικής δράσης του αντιεμβολιαστικού κινή-
ματος, ύψιστης προτεραιότητας.  Η συλλο-
γική ανοσία είναι ζωτικής σημασίας, ιδίως
για όσους έχουν ανεπαρκές ανοσοποιητι-
κό σύστημα και δεν μπορούν να εμβολια-
στούν, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργα-
νισμό Υγείας, ο οποίος έχει χαρακτηρίσει
την παραπληροφόρηση σχετικά με τα εμ-
βόλια έναν από τους 10 σημαντικότερους
κινδύνους για τη δημόσια υγεία. Είναι
απαράδεκτο στον 21ο αιώνα να σημει-
ώνονται θάνατοι ανεμβολίαστων αν-
θρώπων από ασθένειες για τις οποίες
υπάρχουν αποτελεσματικά εμβόλια,
όπως η γρίπη ή η ιλαρά. Ως Δίκτυο, οργα-
νώσαμε πανελλαδική εκστρατεία για την
Ορθή χρήση των εμβολίων και των αντι-
βιοτικών με συμμετοχή σε περισσότερους
από 100 Δήμους.  

Όλα τα Προγράμματα του Δικτύου εξελίσ-
σονται κανονικά, όπως αυτό της οστεοπό-
ρωσης, της ορθής κατανάλωσης αλκοόλ,
της εκπαίδευσης Α’ Βοηθειών και δημι-
ουργίας δημοτικών εθελοντικών διασω-
στικών ομάδων προστασίας του πολίτη,
διαχείριση αποθήκης κοινωνικών φαρμα-
κείων, πρόγραμμα νοητικής και σωματικής
ενδυνάμωσης στην Γ΄ ηλικία και πρόγραμ-
μα εκμάθησης αγγλικών με τη μέθοδο της
LINGUAPHONE. 

Θα ήθελα να σταθώ ιδιαίτερα σε δύο συ-
νεργασίες που έχουμε ως Δίκτυο με την
Εταιρεία Alzheimer Αθηνών και το Σύλλο-
γο Όραμα ΕΛΠΙΔΑΣ. Με το Σύλλογο Όρα-
μα ΕΛΠΙΔΑΣ και την Πρόεδρο κυρία Μα-
ριάννα Β. Βαρδινογιάννη, έχουμε υπο-
γράψει Σύμφωνο Συνεργασίας στο οποίο
προβλέπεται η δημιουργία τοπικών κέν-
τρων εγγραφής και ενημέρωσης εθελον-
τών δοτών μυελού των οστών στα ΚΕΠ
Υγείας και στις κοινωνικές υπηρεσίες των
Δήμων. Μέχρι σήμερα έχουν ξεκινήσει τη
λειτουργία τους 24 Δήμοι και διαρκώς αυ-
ξάνονται. Στόχος είναι να ενισχυθεί η τρά-
πεζα εθελοντών δοτών στη χώρα μας και
να ξεπεράσουμε τους 100.000 ώστε να μη
χρειάζεται να αναζητούμε δότες στο εξω-
τερικό χάνοντας σημαντικό χρόνο αλλά και
αυξάνοντας τα κόστη. 

Ενώ, με την εταιρεία Alzheimer Αθηνών
και συγκεκριμένα την Πρόεδρό της Δρ.
Παρασκευή Σακκά, έχουμε ξεκινήσει μια
συνεργασία για τη δημιουργία Φιλικών
Κοινοτήτων για την Άνοια που σκοπό έχει
την ίδρυση δομών-Συμβουλευτικών Σταθ-
μών για την Άνοια στους Δήμους της χώ-
ρας, διευκολύνοντας την πρόσβαση των
ασθενών χωρίς να χρειάζεται να απομα-
κρύνονται από το σπίτι τους. Μέχρι σήμερα
έχουν εκπαιδευτεί περισσότεροι από 150
επαγγελματίες υγείας από 72 Δήμους-μέ-
λη του Δικτύου πανελλαδικά. Αισιοδοξού-
με ότι όλοι οι Δήμοι θα είναι αρωγοί και
συμπαραστάτες και σε αυτά τα μεγάλα εγ-
χειρήματά μας που αποσκοπούν στο όφε-
λος των πολιτών σε επίπεδο Πρόληψης.

Κλείνοντας, αξίζει να σημειωθεί, ότι το Δί-
κτυο στο Καταστατικό του εντάσσει πλέον
και τις Περιφέρειες στα μέλη του, δημιουρ-
γώντας νέες, μεγαλύτερες προοπτικές
στην Προαγωγή της Υγείας, ακολουθών-
τας τις κατευθύνσεις του Παγκόσμιου Ορ-
γανισμού Υγείας.

Με φιλικούς χαιρετισμούς
Σωτήρης Παπασπυρόπουλος

Γενικός Διευθυντής
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ΚΕΠ Υγείας

Στατιστικά 2018
Το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων, οργανώνει και
προωθεί τον καινοτόμο θεσμό των Δημοτικών Κέντρων Πρόλη-
ψης για την Υγεία (ΚΕΠ Υγείας) στους Δήμους μέλη του. Στόχος
του ΕΔΔΥΠΠΥ είναι η δημιουργία ΚΕΠ Υγείας, στα όρια κάθε Δή-
μου μέλους του, με παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών Προ-
αγωγής της Υγείας και συντονισμό υπηρεσιών Προληπτικής Ια-
τρικής και Προσυμπτωματικού Ελέγχου. Από το πρόγραμμα των
ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ ωφελήθηκαν περισσότεροι από 114.000 δημότες. 

Οι Δήμοι μέλη που έχουν λάβει απόφαση ΔΣ για την ίδρυση ΚΕΠ
Υγείας στην πόλη τους είναι οι εξης:

ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ -ΚΑΜΑΤΕΡΟ
ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΓΡΙΝΙΟ
ΑΙΓΑΛΕΩ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΑΛΙΜΟΣ
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ
ΑΝΔΡΑΒΙΔΑ-ΚΥΛΛΗΝΗ
ΑΡΓΙΘΕΑΣ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ
ΑΡΤΑΙΩΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΒΕΡΟΙΑΣ
ΒΟΛΒΗΣ
ΒΟΛΟΥ
ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΓΛΥΦΑΔΑ
ΓΟΡΤΥΝΑΣ
ΔΑΦΝΗ-ΥΜΗΤΤΟΣ
ΔΕΛΤΑ
ΔΕΣΚΑΤΗ
ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ
ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ
ΔΟΞΑΤΟΥ
ΔΡΑΜΑ
ΔΩΡΙΔΟΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ -ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ
ΕΡΕΤΡΙΑΣ

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΘΑΣΟΣ
ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ
ΘΗΒΑΣ
ΙΑΣΜΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑ ΠΟΛΗ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΙΛΙΟΝ
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ
ΚΑΡΥΣΤΟΥ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΗΦΙΣΙΑΣ
ΚΟΡΔΕΛΙΟ-ΕΥΟΣΜΟΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
ΛΑΓΚΑΔΑ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΛΕΡΟΥ
ΛΟΚΡΩΝ
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ
ΜΑΡΑΘΩΝΑ
ΜΑΚΡΑΚΩΜΗ
ΜΕΓΑΡΕΩΝ
ΜΕΣΣΙΝΗΣ
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΜΕΤΕΩΡΩΝ
ΜΗΛΟΣ
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ

ΝΕΑ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑ
ΝΕΑΠΟΛΗ ΣΥΚΕΩΝ
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
ΝΕΜΕΑ
Π.ΦΑΛΗΡΟ
ΠΑΙΟΝΙΑΣ
ΠΑΡΓΑΣ
ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΠΑΛΛΗΝΗ
ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ
ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ
ΠΥΛΑΙΑ-ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ
ΠΥΛΗ
ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ
ΣΑΛΑΜΙΝΑ
ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΣΚΙΑΘΟΣ
ΣΙΦΝΟΥ
ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ
ΣΚΥΔΡΑΣ
ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
ΤΕΜΠΩΝ
ΦΑΡΚΑΔΟΝΑ
ΦΑΡΣΑΛΩΝ
ΦΛΩΡΙΝΑ
ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ
ΨΑΡΩΝ
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΩΡΩΠΟΣ
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Το 2018 μέσα από το πρόγραμμα των ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ ωφελήθηκαν περισσότεροι από 71,000 δημότες. 

Έτος 2018
Γενικό Σύνολο Ωφελουμένων 71.437
Σύνολο Εξετάσεων Προληπτικής Ιατρικής 20.128
Σύνολο Ωφελουμένων από Εκδηλώσεις 61.154
Σύνολο Δράσεων 542
Εγγεγραμμένοι Δημότες Στο Λογισμικό 2.946
Εκπαίδευση Υπαλλήλων 160

Με σκοπό την ανάπτυξη και υλοποί-
ηση μια τοπικής στρατηγικής για την
πρόληψη και την προαγωγή της υγεί-
ας, o Πρόεδρος του ΔΣ του ΕΔΔΥΠΠΥ
και της ΚΕΔΕ κ. Γ. Πατούλης, Περιφε-
ρειάρχης Αττικής και οι Δήμαρχοι Δή-
μων - μελών του ΕΔΔΥΠΠΥ εγκαινία-
σαν, υπό την αιγίδα της ΚΕΔΕ, 6 νέα
ΚΕΠ Υγείας το 2018. Ο κ. Πατούλης
επεσήμανε ότι «Συνεχίζουμε ως τοπι-

κή αυτοδιοίκηση τον αγώνα μας για να
προλαμβάνουμε την ασθένεια από τη
θεραπεία. Το ΚΕΠ Υγείας είναι το όρα-
μα πολλών χρόνων, και βούλησή μας
είναι όχι μόνο οι Δήμοι του ΕΔΔΥΠΠΥ
αλλά όλοι οι Δήμοι της χώρας να απο-
κτήσουν το δικό τους ΚΕΠ Υγείας. Μέ-
σα 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 πολι-
τών».

«Γ. Πατούλης: Τα ΚΕΠ Υγείας είναι
ένα σπουδαίο εργαλείο που έχει στη
διάθεσή της η Τοπική Αυτοδιοίκηση για
την πρόληψη της υγείας των δημοτών»
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Ίδρυση - Εγκαίνια
24/1/2018- ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ Μεγαρέων
Την Τετάρτη 24 Ιανουαρίου
2018 εγκαινίασε το ΚΕΠ
Υγείας, ο Δήμος Μεγαρέων,
σε συνεργασία με το Ελληνικό
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών
Πόλεων υπό την Αιγίδα της
ΚΕΔΕ.

Τ ην τελετή των εγκαινίων,
άνοιξε με χαιρετισμό του ο
Δήμαρχος Μεγαρέων κ.

Γρηγόριος Σταμούλης ο οποίος
μεταξύ άλλων τόνισε: «Το πολυτι-
μότερο αγαθό για τον άνθρωπο εί-
ναι αναμφισβήτητα η υγεία. Η πρό-
ληψη είναι ο καλύτερος τρόπος
διατήρησης αυτού του αγαθού. Το
προλαμβάνειν, κάλλιον του θερα-

πεύειν. Ό,τι λοιπόν συμβάλλει
προς αυτήν την κατεύθυνση είναι
χρήσιμο και πολύτιμο. Επομένως η
λειτουργία των ΚΕΠ Υγείας, που ο
ρόλος τους είναι η ευαισθητοποί-
ηση, η ενημέρωση, η διοργάνωση
προληπτικών εξετάσεων και παρα-
πομπών σε δομές υγείας, θα ωφε-
λήσει αφάνταστα, δεδομένου ότι
απευθύνεται σε όλους τους πολί-
τες ανεξαρτήτως ασφαλιστικής
ικανότητας. Οφείλουμε λοιπόν
όλοι να στηρίξουμε αυτόν τον θε-
σμό και να τον καταστήσουμε γνω-
στό σε όλους τους πολίτες, προκει-
μένου να κάνουν χρήση αυτού του
ευεργετήματος».

Ο Πρόεδρος του ΕΔΔΥΠΠΥ και

της ΚΕΔΕ κ. Γιώργος Πατούλης,
Περιφερειάρχης Αττικής λόγω
ανειλημμένης υποχρέωσης δεν
παρέστη, όμως συνεχάρη το Δή-
μαρχο Μεγαρέων και δήλωσε
σχετικά: «Πρόκειται για έναν θε-
σμό που υπηρετεί την Υγεία του
Πολίτη προωθώντας την πρόληψη
πριν καν ακόμα χρειαστεί ιατρική
αντιμετώπιση. Μέσα από τα ΚΕΠ
Υγείας προσφέρουμε ενημέρωση
και συμβουλευτική για οκτώ θα-
νάσιμα νοσήματα, τα οποία, εάν
προληφθούν, είναι ιάσιμα σε συν-
τριπτικό ποσοστό. Η Τοπική Αυτο-
διοίκηση έχει στη διάθεσή της ένα
εργαλείο το οποίο εάν αξιοποιηθεί
έχει άμεσα οφέλη στην υγεία του
δημότη».

42
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Την Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου
2018 εγκαινίασε το ΚΕΠ
Υγείας, ο Δήμος Αιγάλεω, σε
συνεργασία με το Ελληνικό
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών
Πόλεων υπό την Αιγίδα της
ΚΕΔΕ.

Τ ην τελετή των εγκαινίων, ξε-
κίνησε με χαιρετισμό του ο
Δήμαρχος Αιγάλεω κ. Δη-

μήτρης Μπίρμπας ο οποίος μετα-
ξύ άλλων τόνισε: «Το ΚΕΠ Υγείας
αποτελεί μια καινοτομία της ελλη-
νικής Αυτοδιοίκησης μέσω του ΕΔ-
ΔΥΠΥΥ, σε παράλληλη τροχιά με
αντίστοιχες ευρωπαϊκές δράσεις.
Στόχο έχει την καλύτερη εξυπηρέ-

τηση των τοπικών κοινωνιών και
των αναγκών υγείας τους, μέσα
από τη διασύνδεση από τους ΟΤΑ,
της τοπικής κοινωνίας και των τοπι-
κών επαγγελματιών υγείας. Μια
εταιρικότητα προς όφελος της
υγείας των πολιτών».

Ο Πρόεδρος του ΕΔΔΥΠΠΥ και της
ΚΕΔΕ κ. Γιώργος Πατούλης, Πε-
ριφερειάρχης Αττικής απηύθυνε
χαιρετισμό και μίλησε για τον ρόλο
των ΚΕΠ Υγείας στην Πρόληψη και
την Προαγωγή της Υγείας. «Τα
ΚΕΠ Υγείας είναι ένα σημαντικό
εργαλείο που έχει στη διάθεσή της
η Τοπική Αυτοδιοίκηση προς αξιο-
ποίηση, για την πρόληψη της υγεί-
ας των δημοτών. Ο Δήμος δημι-

ουργώντας ΚΕΠ Υγείας προσφέρει
στους δημότες του τη δυνατότητα
να προλάβουν νοσήματα πριν να
χρειαστούν ιατρική αντιμετώπιση
σε επίπεδο θεραπείας. Αυτή είναι
άλλωστε και η αξία της πρόληψης». 

Ο κ. Πατούλης σημείωσε επιπλέον
ότι τα ΚΕΠ Υγείας έχουν ως βασικό
μέλημα τους την ευαισθητοποίηση,
την ενημέρωση, τη διοργάνωση
προληπτικών εξετάσεων και παρα-
πομπών σε δομές υγείας, όλων
των πολιτών ανεξαρτήτου ασφαλι-
στικής ικανότητας, με έμφαση στα
συνηθέστερα νοσήματα που αντι-
μετωπίζουν οι επαγγελματίες υγεί-
ας στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα
Υγείας.

26/2/2018 - ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ Αιγάλεω 
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ΚΕΠ Υγείας
22/4/2018 - ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ Διδυμότειχου

Πραγματοποιήθηκαν, υπό την
Αιγίδα της ΚΕΔΕ, τα εγκαίνια
της νέας δομής του ΚΕΠ Υγείας
Δήμου Διδυμοτείχου. Το ΚΕΠ
Υγείας Δήμου Διδυμοτείχου θα
στεγαστεί σε ειδικά
διαμορφωμένο χώρο, σε κτίριο
επι της παρόδου 25ης
Μαΐου.

Τ α εγκαίνια του ΚΕΠ Υγείας έγιναν
παρουσία του Σεβασμιότατου
Μητροπολίτη Διδυμοτείχου,

Ορεστιάδος & Σουφλίου, κ. Δαμα-
σκηνού. Την τελετή των εγκαινίων,
άνοιξε με χαιρετισμό του ο Δήμαρχος
Διδυμοτείχου κ. Παρασκευάς Πα-
τσουρίδης ο οποίος μεταξύ άλλων τό-
νισε «Τα ΚΕΠ Υγείας είναι ένα σπουδαίο
εργαλείο που έχει στη διάθεσή της η
Τοπική Αυτοδιοίκηση για την πρόληψη
της υγείας των δημοτών και αποτελεί
μια καινοτομία της ελληνικής Αυτοδιοί-
κησης μέσω του ΕΔΔΥΠΥΥ. Η δομή αυ-
τή, με σκοπό την ευαισθητοποίηση, την
ενημέρωση και την διοργάνωση προ-
ληπτικών εξετάσεων, θα ωφελήσει
όλους τους δημότες μας».

Ο Πρόεδρος του ΕΔΔΥΠΠΥ και της ΚΕ-
ΔΕ κ. Γιώργος Πατούλης, Περιφερει-
άρχης Αττικής απηύθυνε χαιρετισμό και
μίλησε για τον ρόλο των ΚΕΠ Υγείας
στην Πρόληψη και την Προαγωγή της
Υγείας. «Τα Δημοτικά Κέντρα Πρόλη-
ψης Υγείας “ΚΕΠ Υγείας” είναι το όρα-
μα πολλών χρόνων. Σήμερα το δίκτυο
των ΚΕΠ Υγείας, αποτελείται από 85 δή-
μους μέλη του Ελληνικού Διαδημοτι-
κού Δικτύου Υγιών Πόλεων, ενώ βού-
λησή μας είναι όχι μόνο οι Δήμοι του
ΕΔΔΥΠΠΥ αλλά όλοι οι Δήμοι της χώ-
ρας να αποκτήσουν το δικό τους ΚΕΠ
Υγείας. Η παρέμβαση των ΚΕΠ Υγείας
στοχεύει στην ενδυνάμωση της Τοπι-
κής Αυτοδιοίκησης με υπηρεσίες συν-
τονισμού για παρεμβάσεις προληπτι-
κών εξετάσεων και ενημέρωσης για την
υγεία των δημοτών.»
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17/5/2018 - ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ Φαρσάλων

Την Πέμπτη 17/5/2018,
πραγματοποιήθηκαν, υπό την
Αιγίδα της ΚΕΔΕ σε
συνεργασία με το Ελληνικό
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών
Πόλεων (ΕΔΔΥΠΠΥ) και το
Δήμο Φαρσάλων, τα εγκαίνια
τη νέας δομής του ΚΕΠ
Υγείας Δήμου. 

Τ ην τελετή των εγκαινίων,
άνοιξε με χαιρετισμό του ο
Δήμαρχος Φαρσάλων κ.

Άρης Καραχάλιος ο οποίος μετα-
ξύ άλλων τόνισε «Με τη δημιουρ-
γία του ΚΕΠ Υγείας Φαρσάλων στο
ισόγειο του Δημαρχείου τέθηκε σε
λειτουργία και εγρήγορση ένα ση-
μαντικό εργαλείο της Τοπικής Αυ-
τοδιοίκησης για την πρόληψη και
προαγωγή της υγείας των δημοτών
της περιοχής. Αποτελεί μία καινο-
τομία της αυτοδιοίκησης μέσω του
ΕΔΔΥΠΠΥ παράλληλα με αντίστοι-
χες ευρωπαϊκές δράσεις, με στόχο

την εξυπηρέτηση των τοπικών
αναγκών υγείας σε διασύνδεση με
τους τοπικούς επαγγελματίες υγεί-
ας και τη σχέση εταιρικότητας προς
όφελος της υγείας των πολιτών.
Βασικό μέλημά μας η ευαισθητο-
ποίηση, η ενημέρωση, η διοργά-
νωση προληπτικών εξετάσεων και
παραπομπών σε δομές υγείας των
πολιτών ανεξαρτήτως ασφαλιστι-
κής ικανότητας, με στόχευση την
πρόληψη προβλημάτων στο πολυ-
τιμότερο αγαθό του ανθρώπου, την
υγεία. Ο ρόλος μας δεν εξαντλείται
στη λειτουργία του κέντρου αλλά
επεκτείνεται σε διαρκείς δράσεις
στήριξης του θεσμού, προς όφελος
των πολιτών του τόπου». 

Ο Πρόεδρος του ΕΔΔΥΠΠΥ και της
ΚΕΔΕ κ. Γιώργος Πατούλης, Περι-
φερειάρχης Αττικής απηύθυνε χαι-
ρετισμό και μίλησε για τον ρόλο των
ΚΕΠ Υγείας στην Πρόληψη και την
Προαγωγή της Υγείας. «Τα ΚΕΠ
Υγείας είναι ένα βασικό εργαλείο

της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, πλή-
ρως εναρμονισμένο με τα πρωτό-
κολλα του Π.Ο.Υ, που έχει σαν σκο-
πό την δημιουργία θεσμικού φορέα
για όλες τις δράσεις πρόληψης και
προαγωγής υγείας. Ο Δήμος Φαρ-
σάλων δημιουργώντας ΚΕΠ Υγείας
προσφέρει, μεταξύ άλλων, στους
δημότες του τη δυνατότητα του
προσυμπτωματικού ελέγχου των
νοσημάτων πριν αυτά φτάσουν
στην ανάγκη θεραπείας. Επίσης
συγχαίρουμε τον Δήμο Φαρσάλων
για την ευαισθητοποίηση του σχετι-
κά την εθελοντική προσφορά Μυε-
λού των Οστών και την στήριξη του
συλλόγου «Όραμα Ελπίδας». Μια
κίνηση που στηρίζει η ΚΕΔΕ και το
ΕΔΔΥΠΠΥ, που με ιδιαίτερη ευαι-
σθητοποίηση αγκαλιάζουν το έργο
του συλλόγου «Όραμα Ελπίδας»
και προσωπικά της κα. Βαρδινο-
γιάννη, με πρόσφατη υπογραφή
συμφώνου μεταξύ του ΕΔΔΥΠΠΥ
και του συλλόγου «Όραμα Ελπί-
δας». 
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2/11/2018 - ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ Παύλου - Μελά 

Την Παρασκευή 2/11/2018,
πραγματοποιήθηκαν, υπό την
Αιγίδα της ΚΕΔΕ σε
συνεργασία με το Ελληνικό
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών
Πόλεων (ΕΔΔΥΠΠΥ) και το
Δήμο Παύλου Μελά, τα
εγκαίνια τη νέας δομής του
ΚΕΠ Υγείας του Δήμου. 

Τ ην τελετή των εγκαινίων,
άνοιξε με χαιρετισμό του ο
Δήμαρχος Παύλου Μελά κ.

Δημήτρης Δεμουρτζίδης δηλώ-
νοντας «Το ΚΕΠ Υγείας είναι ένα
πολύτιμο εργαλείο της τοπικής αυ-
τοδιοίκησης, αποδεικνύοντας με
τον καλύτερο τρόπο ότι οι δήμοι
μπορούν να σταθούν στην πρώτη
γραμμή της πρόληψης στο νευραλ-

γικό κομμάτι της υγείας. Έρχεται να
προστεθεί ως νέος κρίκος στην
αλυσίδα της κοινωνικής μας μέρι-
μνας και της γενικότερης προσπά-
θειας που κάνουμε να θέσουμε ως
προτεραιότητά μας την κοινωνική
πολιτική. Κανένας άνθρωπος δεν
πρέπει να μένει απροστάτευτος, κα-
νείς δεν περισσεύει όταν έχουμε να
κάνουμε με την υγεία και στο Δήμο
Παύλου Μελά αγωνιζόμαστε γι’ αυ-
τό».

Ο Πρόεδρος του ΕΔΔΥΠΠΥ και της
ΚΕΔΕ κ. Γιώργος Πατούλης, Περι-
φερειάρχης Αττικής απηύθυνε χαι-
ρετισμό και μίλησε για τον ρόλο των
ΚΕΠ Υγείας στην Πρόληψη και την
Προαγωγή της Υγείας. «Τα Δημοτι-
κά Κέντρα Πρόληψης Υγείας (ΚΕΠ
Υγείας) είναι το όραμα πολλών χρό-

νων. Σήμερα το δίκτυο των ΚΕΠ
Υγείας, αποτελείται από 90 δήμους
μέλη του Ελληνικού Διαδημοτικού
Δικτύου Υγιών Πόλεων, ενώ βού-
λησή μας είναι όχι μόνο οι Δήμοι
του ΕΔΔΥΠΠΥ αλλά όλοι οι Δήμοι
της χώρας να αποκτήσουν το δικό
τους ΚΕΠ Υγείας. Τα ΚΕΠ Υγείας εί-
ναι ένα βασικό εργαλείο της Τοπι-
κής Αυτοδιοίκησης, πλήρως εναρ-
μονισμένο με τα πρωτόκολλα του
Π.Ο.Υ, που έχει σαν σκοπό την δη-
μιουργία θεσμικού φορέα για όλες
τις δράσεις πρόληψης και προαγω-
γής υγείας. Ο Δήμος Παύλου Μελά
δημιουργώντας ΚΕΠ Υγείας προ-
σφέρει, μεταξύ άλλων, στους δημό-
τες του τη δυνατότητα του προσυμ-
πτωματικού ελέγχου των νοσημά-
των πριν αυτά φτάσουν στην ανάγ-
κη θεραπείας».
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26/11/2018 - ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ Θερμαϊκού
Την Δευτέρα 26/11/2018,
πραγματοποιήθηκαν, υπό την
Αιγίδα της ΚΕΔΕ σε
συνεργασία με το Ελληνικό
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών
Πόλεων (ΕΔΔΥΠΠΥ) και το
Δήμο Θερμαϊκού, τα εγκαίνια
της νέας δομής του ΚΕΠ
Υγείας Δήμου και
ενημερωτική ημερίδα για την
πρόληψη νοσημάτων του
παχέος εντέρου. 

Τ ην τελετή των εγκαινίων,
άνοιξε με χαιρετισμό του ο
Δήμαρχος Θερμαϊκού κ.

Ιωάννης Μαυρομάτης ο οποίος
μεταξύ άλλων τόνισε «Μια νέα κοι-
νωνική δομή παίρνει «σάρκα και
οστά» στο Δήμο Θερμαϊκού, ο
οποίος καλωσορίζεται και επίσημα
πλέον, στην οικογένεια των 90 δή-

μων πανελλαδικά, που συνθέτουν
το δίκτυο δημοτικών Κέντρων
Πρόληψης Υγείας του Εθνικού
Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πό-
λεων (ΕΔΔΥΠΠΥ). Τα εγκαίνια του
ΚΕΠ Υγείας στέλνουν ένα αισιόδο-
ξο μήνυμα για την ιατρική μέριμνα
στον τόπο μας, κάνοντας πράξη
την πρόληψη και τον προσυμπτω-
ματικό έλεγχο και καλύπτοντας κα-
θολικά και ισότιμα τις ανάγκες της
τοπικής κοινωνίας. Ταυτόχρονα,
εδραιώνουν μια απλούστερη, αμε-
σότερη, ποιοτικότερη και ως εκ
τούτου, αποτελεσματικότερη επι-
κοινωνία με τους δημότες, οι οποί-
οι μέσα από υπηρεσίες και δράσεις
εστιασμένες στην ενημέρωση, τη
συμβουλευτική καθοδήγηση και
την έγκαιρη προληπτική παρέμβα-
ση, εξασφαλίζουν την προαγωγή
της υγείας τους, διασφαλίζοντας
ένα υψηλό βιοτικό επίπεδο. Και γι’
αυτό, η διεύρυνση του δικτύου

κοινωνικών δομών του Δήμου μας
με το καινοτόμο τούτο εγχείρημα,
μας γεμίζει βαθιά ικανοποίηση».

Ο Πρόεδρος του ΕΔΔΥΠΠΥ και της
ΚΕΔΕ κ. Γιώργος Πατούλης, Πε-
ριφερειάρχης Αττικής δήλωσε «Τα
ΚΕΠ Υγείας αποτελούν σημαντικό
εργαλείο για την Τοπική Αυτοδιοί-
κηση που υπηρετεί την Υγεία του
Πολίτη προωθώντας την πρόληψη
πριν καν ακόμα χρειαστεί ιατρική
αντιμετώπιση. Μέσα από τα ΚΕΠ
Υγείας και με βάσει τα πρωτόκολ-
λα του Π.Ο.Υ, προσφέρουμε στο-
χευμένα ανά ηλικιακή ομάδα, ενη-
μέρωση και συμβουλευτική για
οκτώ θανάσιμα νοσήματα, τα
οποία, εάν προληφθούν, είναι ιά-
σιμα σε συντριπτικό ποσοστό. Ήδη
μέσα από την τριετή πορεία των
ΚΕΠ Υγείας ωφελήθηκαν περισ-
σότεροι από 50.000 συνάνθρωποί
μας.»
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Προγράμματα Προαγωγής Υγείας

Καρκίνος του μαστού

Πρόληψη καρκίνου του μαστού και καρκίνου 
του τραχήλου της μήτρας

O καρκίνος του μαστού είναι ένας κα-
κοήθης όγκος που ξεκινάει από τα
κύτταρα του μαστού και είναι ο συχνό-
τερος καρκίνος στις γυναίκες, αλλά
σε σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να εμ-
φανισθεί 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 πυ-

κνότητα 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 αποδειχ-
θεί ότι η αντιμετώπιση του καρκίνου
του μαστού σε πρώιμα στάδια αυξά-
νει σημαντικά το προσδόκιμο επι-
βίωσης των ασθενών και σε ορισμέ-
νες περιπτώσεις προσφέρει ουσια-

στικά πλήρη ίαση. Τα πρωτόκολλα
προληπτικού ελέγχου συμπεριλαμβά-
νουν την κλινική εξέταση μαστών, την
μαστογραφία και τον υπέρηχο.

Στο πλαίσιο αυτό και εντός των δρά-
σεων του ΚΕΠ Υγείας, το 2018
πραγματοποιήθηκαν ενημερωτικές
ημερίδες για τον Καρκίνο του Μα-
στού και διοργανώθηκαν δράσεις
με δωρεάν εξετάσεις από τις οποίες
ωφελήθηκαν περισσότεροι από
4.000 Δημότες. 

25-29/6/2018 - Δήμος Λοκρών - Ιατρικές Εξετάσεις

18 & 19/11/2018 - Δήμος Πύδνας - Κολινδρού - Δωρεάν μαστογραφικός έλεγχος

20-21/6/2018 - Δήμος Αιγάλεω - Δωρεάν μαστογραφικός
έλεγχος για καρκίνο του μαστού

Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Λοκρών, σε συνεργασία με την 5η ΥΠΕ Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας και το Κέντρο Υγεί-
ας Αταλάντης πραγματοποίησαν δωρεάν Μαστογραφίες.

Το ΚΕΠ Υγείας, το Κέντρο Κοινότη-
τας και ο Δήμος Πύδνας Κολινδρού
συνδιοργάνωσαν με την Ελληνική
Αντικαρκινική Εταιρεία που στηρί-
ζεται από την ΚΕΔΕ, δύο μέρες δω-
ρεάν μαστογραφικό έλεγχο που εί-

χε ως στόχο την πρόληψη του καρ-
κίνου του μαστού. Οι εξειδικευμέ-
νοι τεχνολόγοι της κινητής μονάδας
μαστογράφου έκαναν δωρεάν μα-
στογραφικό έλεγχο σε 74 γυναίκες
του Δήμου, ηλικίας από 40 ως 70

ετών. Σε όλες τις γυναίκες τονίστη-
κε η ανάγκη του προληπτικού μα-
στογραφικού ελέγχου καθώς ο
καρκίνος του μαστού είναι η συχνό-
τερη κακοήθεια που εμφανίζεται
στις γυναίκες της χώρας μας.

Το ΚΕΠ Υγείας σε συ-
νεργασία με την Αντι-
καρκινική Εταιρεία και
την ΤΕΝΑ πραγματο-
ποίησαν ψηφιακή μα-
στογραφία σε 161 γυ-
ναίκες ηλικίας από 40
έως 70 ετών χωρίς
ιστορικό καρκίνου του

μαστού ή αισθητικής
παρέμβασης στο μα-
στό. Η προσπάθεια μας
ήταν να εξεταστούν
όσο το δυνατό περισ-
σότερες γυναίκες και
έτσι να μειώσουμε τις
αρνητικές συνέπειες
αυτής της ασθένειας.
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Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Βέροιας διοργάνωσε ημερίδα για τον καρκίνο
του μαστού. Συνολικά ο αριθμός των πολιτών που παρακολούθησαν την
ημερίδα υπερέβη τους 300. Ομιλητές ήταν ο Κυρόπουλος Γιώργος, Ακτι-
νολόγος, εξειδικευμένος στις παθήσεις του μαστού, Κασαράκης Δημή-
τριος, Δ/ντής Β’ Ογκολογικής Κλινικής Α.Ν.Θ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ», Παυλίδου
Φωτεινή, Χειρούργος μαστού, Δ/ντρια Χειρουργικό- Ογκολογικό Τμήμα
Μαστού Α.Ν.Θ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» και συντονιστής ο Δ/ντής Παθολογικής κλι-
νικής Γ.Ν. Ημαθίας (Μονάδα Βέροιας). Ο τρόπος με τον οποίο ανέπτυξαν οι
γιατροί τα ιατρικά θέματα ήταν μοναδικός. Κατάφεραν με απόλυτα κατα-
νοητό τρόπο και άψογη διαχείριση του πολυπληθέστατου ακροατηρίου, να
κάνουν με τον καλύτερο τρόπο την ενημέρωση.

12-13/10/2018 - Δωρεάν
Μαστογραφικός Έλεγχος
- Καρκίνος του μαστού
«Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Βέροιας διοργάνωσε δωρεάν μαστογραφικό
έλεγχο σε συνεργασία με την Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία (παράρτημα
Βέροιας).Συνολικά ο αριθμός των γυναικών που εξετάστηκαν ήταν 100.» 

17/10/2018 - Ενδυνάμωση της ζωής και
της ψυχής των ανθρώπων με καρκίνο
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Βέροιας διοργάνωσε ομιλία σε κατάστημα στην
πόλη της Βέροιας σε συνεργασία με το Ν.Π. ΚΑΠΑ ( Δημοτικό Ιατρείο), τον
Σύλλογο καρκινοπαθών «Άγιος Παρθένιος», τον Ιατρικό Σύλλογο Ημαθίας,
τον Εμπορικό Σύλλογο Βέροιας και την Αντικαρκινική Εταιρεία (παράρτημα
Βέροιας). Ομιλήτρια ήταν η Δρ. Αναγνώστου - Κελεπούρη Ειρήνη, Σχολική
Ψυχολόγος. 

26/10/2018 - Πεζοπορία και στολισμός
και φωταγώγηση Δημαρχείου
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Βέροιας σε συνεργασία με το ΚΕΜΑΕΔ «Τα παιδιά
της Άνοιξης» το Ν.Π. ΚΑΠΑ ( Δημοτικό Ιατρείο), τον Σύλλογο καρκινοπαθών
«Άγιος Παρθένιος», τον Ιατρικό Σύλλογο Ημαθίας, τον Εμπορικό Σύλλογο
Βέροιας και την Αντικαρκινική Εταιρεία (παράρτημα Βέροιας) πραγματοποί-
ησε πεζοπορία στο κέντρο της πόλης.

30/11-01/12/2018 -
Δήμος Ηγουμενίτσας -
Δωρεάν Μαστογραφίες
Ο Δήμος Ηγουμενίτσας, μέσω του
ΚΕΠ Υγείας, συμμετείχε στο πρό-
γραμμα Δωρεάν Μαστογραφικού
Ελέγχου, της Ελληνικής Αντικαρκι-
νικής Εταιρείας που στηρίζεται από
την Κ.Ε.Δ.Ε. Η κινητή μονάδα μα-
στογράφου, στο πλαίσιο του 1ου
Πανελλήνιου Συνεδρίου ΚΕΠ Υγεί-
ας, επισκέφτηκε την πόλη της
Ηγουμενίτσας και εξέτασε δωρεάν
γυναίκες ηλικίας 40-70 ετών.

30/10/2018-
2/11/2018 - Δήμος
Ιλίου - Δωρεάν Έλεγχος
Μαστογραφίας
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Ιλίου σε
συνεργασία με την ΚΕΔΕ παρείχε
δωρεάν μαστογραφίες με την Κινη-
τή Μονάδα Μαστογράφου της Ελ-
ληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας
στους δημότες.

2018 - Δήμος
Π. Φαλήρου -
Ενημέρωση και 
εξέταση για τον καρκίνο
του μαστού
Το ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ και τα Δημοτικά Ια-
τρεία εξέτασαν περίπου 100 άτομα
το έτος 2018 με τους εθελοντές ια-
τρούς των Δημοτικών Ιατρείων, για
την πρόληψη του καρκίνου του μα-
στού.

1/1/18-31/12/2018
- Δήμος Ηλιούπολης -
Δωρεάν Μαστογραφίες 
Το ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ του Δήμου Ηλιού-
πολης διοργάνωσε δωρεάν ψηφια-
κές μαστογραφίες στο Διαγνωστικό
κέντρο του Ιατρού κ. Ανυφαντάκη,
για την πρόληψη του Καρκίνου του
Μαστού.
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2018 - Δήμος Ηλιούπολης
- Ενημερωτική ομιλία για τον Καρκίνο του Μαστού
Το ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ του Δήμου Ηλιούπολης διοργάνωσε ενημερωτική ομιλία για τον καρκίνο του μαστού με ομιλητή τον καθηγη-
τή κ. Φιλόπουλο ο οποίος τόνισε τη μεγάλη σημασία των τακτικών προληπτικών εξετάσεων.

21/10/2018 - Ρωτήστε μας για τον Καρκίνο του Μαστού
Ο Δήμος Θερμαϊκού στο πλαίσιο της «Παγκόσμιας Ημέρας κατά του καρκίνου του μαστού» διοργάνωσε ενημερωτική
ομιλία. Συνολικά ο αριθμός των δημοτών και μη που παρακολούθησε την ομιλία στην Καψαλάκειο Πολιτιστική Στέγη
Ν.Μηχανιώνας υπερέβη τους 100. Ομιλητές ήταν ο κ. Κωνσταντίνος Καραπαναγιώτης, Ιατρός χειρουργός Μαστού, ο
κ. Δημήτριος Καραχάλιος, Ιατρός Ογκολόγος Παθολόγος και η κα. Μαριτίνα Θεοφανοπούλου, Ιατρός Ακτινοθερα-
πευτής-Ογκολόγος.

2018 - Δήμος Μεταμόρφωσης 
- Δωρεάν εξέταση ψηλάφησης μαστού
Τα ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ του Δήμου Μεταμόρφωσης σε συνεργασία με το γυναικολογικό του Π.Ε.Δ.Υ που στεγάζεται στο χώρο
των Δημοτικών Ιατρείων του Δήμου Μεταμόρφωσης πραγματοποίησαν δωρεάν εξέταση ψηλάφησης μαστού.

2018 - Δήμος Νέας Προποντίδας - Δωρεάν Προληπτικός
Έλεγχος Μαστού (Μαστογραφία - Ψηλάφηση)
Τα ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Νέας Προποντίδας διοργάνωσαν Δωρεάν Προληπτικούς Ελέγχους Μαστού σε συνεργασία
με την Κινητή Μονάδα Μαστογράφου του Θεαγένειου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης. Κατά τους μήνες Νοέμβριο και
Δεκέμβριο έγινε η ενημέρωση για την ευαισθητοποίηση του κοινού ενώ εξετάστηκαν 300 γυναίκες από την κινητή μο-
νάδα η οποία επισκέφθηκε τις Δημοτικές Ενότητες Ν. Προποντίδας.

12,14 & 15 /10/2018 - Παγκόσμια ημέρα 
κατά του Καρκίνου του Μαστού
Ο Δήμος Θερμαϊκού
σε συνεργασία με την
Ελληνική Αντικαρκι-
νική Εταιρεία και την
υποστήριξη της ΚΕ-
ΔΕ, συνεχίζοντας το
πρόγραμμα ευαισθη-
τοποίησης και έγκαι-
ρης διάγνωσης, διέ-
θεσε μια κινητή μονά-
δα μαστογράφου για
να γίνει δωρεάν μα-
στογραφικός έλεγχος
σε ευάλωτες κοινωνι-
κές ομάδες.

Δήμος Θερμαϊκού
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22/9/2018- Γυναικολογικός Καρκίνος
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Φαρσάλων σε συνεργασία με τον Σύλλογο Γυναικών Ναρθακίου  «Άρτεμις» διοργάνωσε το
απόγευμα του Σαββάτου 22/09/2018, ιατρική ομιλία. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο κατάστημα «Πλατάνια» και
ομιλητής ήταν ο Χειρουργός Μαιευτήρας - Γυναικολόγος Λιούπης Κων/νος, με θέμα της ομιλίας «Πρόληψη Γυναικο-
λογικού Καρκίνου». Οι παρευρισκόμενες παρακολούθησαν με ιδιαίτερη προσοχή την ομιλία και στο τέλος ακολούθη-
σε εποικοδομητικός διάλογος, κατά τον οποίο ο ιατρός απάντησε σε όλα τα ερωτήματα που του τέθηκαν.

Δήμος Φαρσάλων 

1-31/10/2018 - Πρόγραμμα προληπτικών εξετάσεων 
από την 5η ΥΠΕ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας
Τα ΚΕΠ Υγείας Δήμου Φαρσάλων σε συνεργασία με τις κινητές μονάδες της ΥΠΕ πραγματοποίησαν σε 123 γυναίκες
ηλικίας 40 έως 60 ετών μαστογραφίες.

26/10/2018 
- Πρόληψη και Ενημέρωση
Το Παράρτημα Ρομά του Κέντρου Κοινότητας Δήμου
Φαρσάλων σε συνεργασία με το Κέντρο Υγείας Λάρι-
σας της 5ης ΥΠΕ καθώς και το Κέντρο Υγείας Φαρσά-
λων, πραγματοποίησαν την δράση Πρόληψης, Ενημέ-
ρωσης για τον καρκίνο του μαστού για γυναίκες Ρομά.
Οι γυναίκες Ρομά παρακολούθησαν ομιλία για τον
καρκίνο του μαστού και στην συνέχεια υποβλήθηκαν
σε ιατρική εξέταση. Τα ΚΕΠ Υγείας Δήμου Φαρσάλων
σε συνεργασία με τις κινητές μονάδες της ΥΠΕ πραγ-
ματοποίησαν σε 123 γυναίκες ηλικίας 40 έως 60 ετών
μαστογραφίες.

24/11/2018 - Ιατρική Ημερίδα
- Ιατρικές Εξετάσεις Να αγαπάς τον εαυτό σου
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Φαρσάλων σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Ασπρόγειας «Άγιος Φανούριος»
διοργάνωσε Ιατρική Ημερίδα Πρόληψης και Ευαισθητοποίησης. Ομιλητές ήταν η Γενική Ιατρός Ελένη Κωνσταντέλλου
με θέμα ομιλίας «Εφαρμογή του προγράμματος Τηλεϊατρικής», ο Χειρουργός Μαιευτήρας - Γυναικολόγος Λιούπης
Κωνσταντίνος με θέμα ομιλίας «Πρόληψη Γυναικολογικού Καρκίνου» και η Πνευμονολόγος Ευαγγελία Παπαγεωργί-
ου με θέμα ομιλίας «Λοιμώξεις Αναπνευστικού και Εμβολιασμός». Στο τέλος της ημερίδας πραγματοποιήθηκαν ιατρι-
κές εξετάσεις. 

8/3/2018 - Δήμος Αγ. Βαρβάρας 
- Αγωγή Υγείας Για την Σύγχρονη Γυναίκα 
Το ΚΕΠ Υγείας Δήμου Αγίας Βαρβάρας σε συνεργασία με το Κέντρο Υγείας Νίκαιας, και τον όμιλο Ιατρική Διάγνωση
διοργάνωσε ενημερωτική ομιλία για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού, του τραχήλου της μήτρας και την HPV
λοίμωξη, ενώ στο τέλος της εκδήλωσης προγραμματίστηκαν δωρεάν εξετάσεις για τους δημότες. 
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l 5.000 δωρεάν ψηφιακές μαστογραφίες
Πρόληψη Ca Μαστού

Το ΕΔΔΥΠΠΥ σε συνεργασία με 
το Σύλλογο Φίλων Ογκολογικού Νοσοκομείου
Αγ. Ανάργυροι» συνεχίζει το Πρόγραμμα
Πρόληψης του Καρκίνου του Μαστού για τις
ευπαθείς ομάδες γυναικών, ώστε μέσω των
ΚΕΠ Υγείας των Δήμων - μελών μας, να
προσέρχονται για δωρεάν έλεγχο και δωρεάν
επανέλεγχο, όπως ορίζουν τα ιατρικά
πρωτόκολλα. 

Α πό τον Οκτώβριο 2012 προσπαθήσαμε να προ-
σφέρουμε σε ευπαθείς πληθυσμιακές ομάδες
γυναικών το ισότιμο δικαίωμα στην ΠΡΟΛΗ-

ΨΗ, μέσα από την παροχή δωρεάν μαστογραφιών, με
δυνατότητα της εκ μέρους τους προμήθειας του CD.
Πλέον όμως, από τον Μάρτιο 2016, η προμήθεια του
CD κόστους 5€ για κάθε γυναίκα είναι υποχρεωτική με
σκοπό τόσο για το Σύλλογο Φίλων Ογκολογικού Νοσο-
κομείου να καλύψει τα δυσβάσταχτα κόστη για το πρό-
γραμμα, όσο και για τις γυναίκες να έχουν την μαστο-
γραφία στο αρχείο τους για μελλοντική ενημέρωση
των γιατρών τους. Το κόστος αυτό το αναλαμβάνει είτε
ο Δήμος είτε ατομικά κάθε γυναίκα που επιθυμεί να
συμμετέχει στο Πρόγραμμα Μαστογραφιών. Με αυτή
τη συμβολική βοήθεια επιτυγχάνεται η στήριξη και η
συνέχιση του Προγράμματος Μαστογραφιών. Ένα
Πρόγραμμα, που όλα αυτά τα χρόνια μέσα από τον
αριθμό των γυναικών που έχουν εξεταστεί αλλά και
τον αριθμό των ύποπτων / θετικών αποτελεσμάτων
που έχουν βρεθεί και έχουν παραπεμφθεί στους για-
τρούς του Νοσοκομείου για περαιτέρω εξετάσεις διά-
γνωσης και θεραπείας, μας τονίζει πόσο σημαντική εί-
ναι η βοήθεια που προσφέρεται σε άπορες και ανα-
σφάλιστες γυναίκες. Διενεργήσαμε 5.000 μαστογρα-
φίες σε ανασφάλιστες, άπορες και άνεργες γυναίκες
από 45 έως 69 χρόνων σε 51 Δήμους. 865 από τις
5.000 ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΕΣ κρίθηκαν ύποπτες, δηλ. ποσο-
στό 17,3%, γεγονός που οδήγησε στην περαιτέρω διε-
ρεύνηση των περιστατικών αυτών με υπέρηχο ή με εν-
τοπιστική μαστογραφία όπου χρειάστηκε.

Για την καλύτερη πρόληψη και ενημέρωση των γυναικών, το ΕΔΔΥΠΠΥ δημιούργησε βίντεο, το οποίο έχει δημοσιευ-
θεί στο Youtube και συγκεκριμένα στη διεύθυνση (LINK): 
www.youtube.com/watch?v=BLTMeXEFWK8  
καθώς επίσης έχει αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του Δικτύου στη διεύθυνση
http://www.hellasnews.tv/eddyppy/index.php?option=com_seyret&Itemid=1&task=videodirectlink&id=441.
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Πρόληψη καρκίνου του μαστού και 
καρκίνου του τραχήλου της μήτρας
Καρκίνος του τραχήλου της μήτρας
Ο καρκίνος του τραχήλου της μή-
τρας αποτελεί τον δεύτερο πιο συ-
χνό καρκίνο στις γυναίκες, μετά τον
καρκίνο του μαστού, ειδικά στη μέ-
ση ηλικία. Οι περισσότεροι καρκίνοι
του τραχήλου της μήτρας αναπτύσ-
σονται στη μεταβατική ζώνη και αρ-
χίζουν στην επιφάνεια του τραχή-
λου της μήτρας.
Οι παράγοντες κινδύνου για την
ανάπτυξη καρκίνου του τραχήλου
της μήτρας περιλαμβάνουν τη λοί-
μωξη από τον ιό των ανθρώπινων
θηλωμάτων, το κάπνισμα, την ανο-
σοκαταστολή και τη λοίμωξη από
χλαμύδια.
Τα φυσιολογικά κύτταρα δεν ανα-
πτύσσουν έναν καρκίνο απευθείας,
αλλά πρώτα εμφανίζονται προ-καρ-
κινικές αλλαγές οι οποίες στη συνέ-
χεια μπορούν να εξελιχθούν σε
καρκίνο.
Οι προ-καρκινικές αυτές αλλαγές
μπορούν να ανιχνευθούν από το
τεστ Παπανικολάου (τεστ PAP) και
να αντιμετωπιστούν, προλαμβάνον-
τας την ανάπτυξη του καρκίνου. 
Η Πρόληψη αυτής της μορφής καρ-
κίνου, καθώς και η ευαισθητοποί-
ηση και ενημέρωση των δημοτών
ήταν στόχος του ΚΕΠ Υγείας για το
2018.
Στο πλαίσιο αυτό και εντός των δρά-
σεων του ΚΕΠ Υγείας, το 2018
πραγματοποιήθηκαν ενημερωτικές
ημερίδες για τον Καρκίνο του Μα-
στού και διοργανώθηκαν δράσεις
με δωρεάν εξετάσεις από τις οποίες
ωφελήθηκαν περισσότεροι από
5.872 Δημότες. 
Εντός των δράσεων του ΚΕΠ Υγεί-
ας για το 2018, διοργανώθηκε πα-
νελλήνια εκστρατεία. Η εκστρατεία

αποτελείται από ενημερωτικές ημε-
ρίδες για την «Αγωγή υγείας για τη
Σύγχρονη γυναίκα» σε Δήμους
μελή από ενημερωτικές ημερίδες
και για την «Εφηβική Ηλικία» στα
Λύκεια Δήμων μελών.

25-29/6/2018 
- Δήμος Λοκρών 
- Ιατρικές Εξετάσεις
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Λοκρών,
σε συνεργασία με την 5η ΥΠΕ Θεσ-
σαλίας & Στερεάς Ελλάδας και το
Κέντρο Υγείας Αταλάντης πραγμα-
τοποίησαν δωρεάν Τεστ ΠΑΠ στο
χώρο του Κέντρου Υγείας. 

1/1-31/12/2018 - Δήμος
Περιστερίου - Δωρεάν Τεστ
ΠΑΠ σε γυναίκες 
με χαμηλό εισόδημα
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Περιστε-
ρίου σε συνεργασία με το 2ο Κέντρο
Υγείας Περιστερίου και το Κέντρο
Μάνας και Παιδιού, δίνει τη δυνατό-
τητα σε γυναίκες, που είναι ανα-
σφάλιστες ή με χαμηλό εισόδημα,
να κάνουν δωρεάν Τεστ ΠΑΠ για
την πρόληψη του Καρκίνου της Μή-
τρας.

1&5-9/11/2018 - Δήμος
Αιγάλεω - Δωρεάν έλεγχος
για καρκίνο του τραχήλου 
της μήτρας για 
τις γυναίκες του ΤΕΒΑ
Το ΚΕΠ Υγείας στο πλαίσιο της παγ-
κόσμιας ημέρας κατά του καρκίνου
του μαστού 25/10/2018 σε συνερ-
γασία με το ΕΔΔΥΠΠΥ και το Σύλλο-

γο Φίλων Ογκολογικού Νοσοκομεί-
ου οι Άγιοι Ανάργυροι παρείχε στις
γυναίκες του ΤΕΒΑ ηλικίας 40-69
ετών τη δυνατότητα ΔΩΡΕΑΝ ψη-
φιακής μαστογραφίας και τη δυνα-
τότητα εξέτασης τεστ ΠΑΠ. Πραγμα-
τοποίησαν 22γυναίκες ψηφιακή μα-
στογραφία και 68 γυναίκες τεστ
ΠΑΠ.

Δήμος Αγίων Αναργύρων -
Καματερού 

8/2/2018 - Αγωγή Υγείας
για την Εφηβική ηλικία
Την Πέμπτη 8 Φεβρουαρίου 2018,
πραγματοποιήθηκε στο Δήμο Αγίων
Αναργύρων - Καματερού, ενημε-
ρωτική ομιλία με θέμα: Αγωγή Υγεί-
ας για την Εφηβική Ηλικία, στους
μαθητές του 1ου Λυκείου Αγίων
Αναργύρων. Η δράση περιελάμβα-
νε εισήγηση από την κα. Κυριακί-
δου Κλεονίκη, Μαιευτήρα Γυναικο-
λόγο και ακολούθησε γόνιμη συζή-
τηση με τους μαθητές για τις ακό-
λουθες θεματικές: α) Μέθοδοι αντι-
σύλληψης και προστασία από σε-
ξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήμα-
τα, β) Πρόληψη του καρκίνου του
τραχήλου της μήτρας και εμβόλιο
κατά του ιού HPV.

26/2/2018 - Αγωγή Υγείας
για την Εφηβική ηλικία
Τη Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου 2018,
πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επι-
τυχία ενημερωτική ομιλία με θέμα:
Αγωγή Υγείας για την Εφηβική Ηλι-
κία, στους μαθητές του Πειραματι-
κού Λυκείου Αγίων Αναργύρων. Η
δράση περιελάμβανε εισήγηση από
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τον κ. Ντόκολα Δημήτριο, Μαιευτή-
ρα Γυναικολόγο, για τις ακόλουθες
θεματικές: α) Μέθοδοι αντισύλλη-
ψης και προστασία από σεξουαλι-
κώς μεταδιδόμενα νοσήματα β)
Πρόληψη του καρκίνου του τραχή-
λου της μήτρας και εμβόλιο κατά
του ιού HPV. Ήταν μία εξαιρετική
πρωτοβουλία όπου η αμεσότητα
του ομιλητή αλλά και το αμείωτο εν-
διαφέρον των παιδιών σε όλη τη
διάρκεια της ευαισθητοποίησης συ-
νέβαλαν στο αίτημα για συνέχιση
του προγράμματος και σε άλλες θε-
ματικές ενότητες.

7/3/2018 - Αγωγή Υγείας
για την Σύγχρονη Γυναίκα
Με αφορμή τον εορτασμό της Ημέ-
ρας της Γυναίκας και έχοντας ως
βασική προτεραιότητα την Πρόλη-
ψη και την Αγωγή Υγείας, πραγμα-
τοποιήθηκε στις 7 Μαρτίου 2018
Ημερίδα Ευαισθητοποίησης με Θέ-
μα: Αγωγή Υγείας για την Σύγχρονη
Γυναίκα - Πρόληψη του Γυναικολο-
γικού Καρκίνου, με ομιλητή τον κ.
Φιλόπουλο Ευάγγελο. Η εκδήλωση
διοργανώθηκε από τη Διεύθυνση
Κοινωνικής Πολιτικής σε συνεργα-
σία με το 3ο Δημοτικό Σχολείο
Αγίων Αναργύρων, το Σύλλογο Γο-
νέων & Κηδεμόνων του Σχολείου
και το ΚΕΠ Υγείας και υλοποιήθηκε
στην αίθουσα εκδηλώσεων του 3ου
Δημοτικού Σχολείου Αγίων Αναρ-
γύρων. Στόχος της εκδήλωσης ήταν
η ενημέρωση-ευαισθητοποίηση
των γυναικών του Δήμου σε θέματα
που αφορούν την Πρόληψη και την
έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου.

Φεβρουάριος 2018 - Δήμος
Αλίμου- Αγωγή Υγείας 
για την Εφηβική ηλικία
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Αλίμου
διοργάνωσε ενημερωτικές ομιλίες
στους μαθητές του Λυκείου με θέμα
την αντισύλληψη αλλά και για το εμ-
βόλιο κατά του καρκίνου της μή-
τρας. Συνολικά ο αριθμός των μα-
θητών που παρακολούθησε την
ομιλία υπερέβη τους 200, ενώ οι

ομιλητές ήταν οι γυναικολόγοι κ.
Ευάγγελος Συκούρτης και η κα. Κο-
μητά Ουρανία. 

1-31/12/2018 - Δήμος
Βέροιας - Συνεργασία 
με τον Οικογενειακό
Προγραμματισμό
Νοσοκομείου Βέροιας
Το ΚΕΠ Υγείας σε συνεργασία με
τον Οικογενειακό Προγραμματισμό
Νοσοκομείου Βέροιας σε όλη την
διάρκεια της χρονιάς παρέπεμψε
γυναίκες ώστε να πραγματοποι-
ήσουν την εξέταση του τεστ ΠΑΠ.

Δήμος Ιλίου

5/12/2018 - Ενημερωτική
εκστρατεία «LET’S ΠΑΠ»
Τα ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ του Δήμου Ιλίου και
η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου
Ιλίου πραγματοποίησαν ημερίδα,
στο πλαίσιο της συμμετοχής του Δή-
μου στην ενημερωτική εκστρατεία
«LET’S ΠΑΠ», όπου ο Μαιευτήρας -
Γυναικολόγος, Διδάκτωρ Πανεπι-
στημίου Ιωαννίνων, BSCCP trainer
- HeCPA Group, Γενικός Γραμματέ-
ας Ελληνικής Εταιρίας Κολποσκό-

2/2 - 16/3/2018 - Δήμος Βέροιας
- Αγωγή Υγείας για την Εφηβική ηλικία
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Βέροιας διοργάνωσε ενημερωτικές ομιλίες
στους μαθητές πέντε Λυκείων με θέμα την αντισύλληψη και το εμβόλιο
κατά του καρκίνου της μήτρας. Συνολικά ο αριθμός των μαθητών που
παρακολούθησε την ομιλία ήταν 274 ενώ ομιλητές ήταν οι γυναικολό-
γοι κ. Κόλβατζης Κυριαζής και Ευάγγελος Παπαχαραλάμπους. Ο τρό-
πος με τον οποίο ανέπτυξαν οι δυο γιατροί τα δύο ιατρικά θέματα ήταν
μοναδικός. Κατάφεραν με απόλυτα κατανοητό τρόπο και άψογη δια-
χείριση του πολυπληθέστατου μαθητικού ακροατηρίου, να κάνουν με
τον καλύτερο τρόπο την ενημέρωση.
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πησης, κ. Ευριπίδης Μπιλιράκης
παρουσίασε τις τελευταίες επιστη-
μονικές εξελίξεις για τη νόσο και
απάντησε διεξοδικά σε όλα τα ερω-
τήματα των παρευρισκομένων. Επί-
σης, παρουσιάστηκε η δωρεάν
εφαρμογή Let’s ΠΑΠ και το Virtual
Reality Project (τεχνητή απεικόνι-
ση) «Let’s ΠΑΠ Καν’ το για σένα!».

1/1/2018-31/12/2018
Πρόγραμμα πρόληψης 
με ΤΕΣΤ ΠΑΠ
Το ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ του Δήμου Ιλίου
διοργάνωσε Δωρεάν εξέταση ΠΑΠ
από μαία του Δήμου Ιλίου σε όλες
τις γυναίκες κατοίκους του Δήμου
σε ετήσια βάση με στόχο την πρόλη-
ψη και την έγκαιρη αντιμετώπιση
νοσημάτων του τραχήλου της μή-
τρας. 

25/5/2018- Δήμος
Μεσσήνης - Προληπτικές
Εξετάσεις «ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ
ΟΛΟΥΣ» Γυναικολογικός
έλεγχος
Το ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ Μεσσήνης σε συ-
νεργασία με την Εταιρεία Πρόλη-
ψης και Προαγωγής Υγείας και το
Κέντρο Υγείας Μεσσήνης διοργά-
νωσε στις 25 Μαΐου 2018, ημέρα
Παρασκευή, ιατρικές εξετάσεις
προληπτικού ελέγχου που αφορού-
σαν σε Γυναικολογικό έλεγχο: τεστ
ΠΑΠ, διακολπικό υπέρηχο.

2018 - Δήμος Π. Φαλήρου
- Ενημέρωση και εξέταση
για καρκίνο τραχήλου 
της μήτρας
Το ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ και τα Δημοτικά Ια-
τρεία εξέτασαν περίπου 100 άτομα
το έτος 2018 με τους εθελοντές ια-
τρούς των Δημοτικών Ιατρείων, για
την πρόληψη καρκίνου τραχήλου
μήτρας.

16&23/2 &1/3/2018 -
Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη 
Αγωγή Υγείας για 
την εφηβική ηλικία
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Πυλαίας-
Χορτιάτη διοργάνωσε ενημερωτικές
ομιλίες στους μαθητές του Λυκείου
με θέμα την αντισύλληψη και το εμ-
βόλιο κατά του καρκίνου της μήτρας.
Συνολικά ο αριθμός των μαθητών
που παρακολούθησε την ομιλία υπε-
ρέβη τους 500 ενώ ομιλητής ήταν ο
γυναικολόγος κ. Καρτσιούνης. Ο
τρόπος με τον οποίο ανέπτυξε ο κ.
Καρτσιούνης τα δύο ιατρικά θέματα
ήταν μοναδικός. Κατάφερε με από-
λυτα κατανοητό τρόπο και άψογη
διαχείριση του πολυπληθέστατου
μαθητικού ακροατηρίου, να κάνει με
τον καλύτερο τρόπο την ενημέρωση.

19/3/2018 - Δήμος Βόλου -
Γυναικολογικός Έλεγχος
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Βόλου
πραγματοποίησε γυναικολογικό
έλεγχο κατά του καρκίνου τραχήλου
της μήτρας με συμβεβλημένο Ιατρό
του ΚΕΠ Υγείας τον Κύριο Λούτσο
Παναγιώτη με συνολικό αριθμό ατό-
μων τους πενήντα.

Δήμος Ηλιούπολης

1/1/18-31/12/18 -
Προληπτική Εξέταση 
(ΠΑΠ ΤΕΣΤ)
Το ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ του Δήμου Ηλιούπο-
λης διοργάνωσε δωρεάν τεστ ΠΑΠ
για την πρόληψη κατά του Καρκίνου
του Τραχήλου της Μήτρας σε συνερ-
γασία με εθελοντές γυναικολόγους
του Δήμου.

2018 - Αγωγή Υγείας για 
την Εφηβική Ηλικία
Το ΕΔΔΥΠΠΥ σε συνεργασία με το
ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ του Δήμου Ηλιούπολης
διοργάνωσαν ενημερωτικές ομιλίες
για την αντισύλληψη και το εμβόλιο
κατά του καρκίνου της μήτρας σε 6
Λύκεια του Δήμου Ηλιούπολης. Ομι-

λήτρια ήταν η γυναικολόγος κα. Βλα-
χάδη και συνολικά ενημερώθηκαν
περισσότεροι από 900 μαθητές Λυ-
κείου.

2018 - Δήμος
Μεταμόρφωσης - Δωρεάν
εξέταση TEST-PAP
Τα ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ του Δήμου Μεταμόρ-
φωσης σε συνεργασία με το γυναι-
κολογικό του Π.Ε.Δ.Υ που στεγάζεται
στο χώρο των Δημοτικών Ιατρείων
του Δήμου Μεταμόρφωσης πραγμα-
τοποίησαν δωρεάν εξέταση TEST-
PAP για τους Δημότες. 

Δήμος Φαρσάλων

22/9/2018- Γυναικολογικός
Καρκίνος
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Φαρσά-
λων σε συνεργασία με τον Σύλλογο
Γυναικών Ναρθακίου  «Άρτεμις»
διοργάνωσε το απόγευμα του Σαβ-
βάτου 22/09/2018, ιατρική ομιλία. Η
εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο
κατάστημα «Πλατάνια» και ομιλητής
ήταν ο Χειρουργός Μαιευτήρας - Γυ-
ναικολόγος Λιούπης Κων/νος, με θέ-
μα της ομιλίας «Πρόληψη Γυναικο-
λογικού Καρκίνου». Οι παρευρισκό-
μενες παρακολούθησαν με ιδιαίτερη
προσοχή την ομιλία και στο τέλος
ακολούθησε εποικοδομητικός διά-
λογος, όπου ο Ιατρός απάντησε σε
όλα τα ερωτήματα που του τέθηκαν.

26/10/2018 - Πρόληψη 
και Ενημέρωση
Το Παράρτημα Ρομά του Κέντρου
Κοινότητας Δήμου Φαρσάλων σε συ-
νεργασία με το Κέντρο Υγείας Λάρι-
σας της 5ης ΥΠΕ καθώς και το Κέν-
τρο Υγείας Φαρσάλων, πραγματο-
ποίησαν την δράση Πρόληψης, Ενη-
μέρωσης για τον καρκίνο του τραχή-
λου της μήτρας για γυναίκες Ρομά.
Οι γυναίκες Ρομά παρακολούθησαν
ομιλία για τον καρκίνο του τραχήλου
της μήτρας και στην συνέχεια υπο-
βλήθηκαν στην ιατρική εξέταση Τεστ
Παπανικολάου. 
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Δήμος Αγ. Βαρβάρας 

15/3/2018- Αγωγή υγείας
για την Εφηβική Ηλικία
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Αγίας
Βαρβάρας σε συνεργασία με το ΕΔ-
ΔΥΠΠΥ διοργάνωσε ημερίδα ευαι-
σθητοποίησης και ενημέρωσης γυ-
ναικολογικών νοσημάτων στο 1ο
Λύκειο Αγίας Βαρβάρας με θέμα
την πρόληψη για τον καρκίνο του
τραχήλου της μήτρας (Τέστ Παπανι-
κολάου & HPV λοίμωξη και εμβό-
λιο) και τις βασικές αρχές αντισύλ-
ληψης. 

22/3/2018 
- Αγωγή υγείας για 
την Εφηβική Ηλικία
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Αγίας
Βαρβάρας σε συνεργασία με το ΕΔ-
ΔΥΠΠΥ διοργάνωσε ημερίδα ευαι-
σθητοποίησης και ενημέρωσης γυ-
ναικολογικών νοσημάτων στο 2ο
Λύκειο Αγίας Βαρβάρας με θέμα
την πρόληψη για τον καρκίνο του
τραχήλου της μήτρας (Τεστ Παπανι-
κολάου & HPV λοίμωξη και εμβό-
λιο) και τις βασικές αρχές αντισύλ-
ληψης.

8/3/2018 - 
Αγωγή Υγείας Για 
την Σύγχρονη Γυναίκα 
Το ΚΕΠ Υγείας Δήμου Αγίας Βαρβά-
ρας σε συνεργασία με το Κέντρο
Υγείας Νίκαιας, και τον όμιλο Ιατρι-
κή Διάγνωση διοργάνωσε ενημε-
ρωτική ομιλία για την πρόληψη του
καρκίνου του μαστού, του τραχή-
λου της μήτρας και την HPV λοίμω-
ξη, ενώ στο τέλος της εκδήλωσης
προγραμματίστηκαν δωρεάν εξετά-
σεις για τους δημότες. 
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Τα καρδιαγγειακά νοσήματα είναι η
νούμερο ένα αιτία θανάτου σε παγ-
κόσμιο επίπεδο καθώς περισσότε-
ροι άνθρωποι πεθαίνουν κάθε χρό-
νο από καρδιαγγειακά νοσήματα
από ότι από οποιαδήποτε άλλη αι-
τία. Εκτιμάται ότι παγκοσμίως, πε-
ρισσότεροι από 17.300.000 άνθρω-
ποι πεθαίνουν κάθε χρόνο από καρ-
διαγγειακές παθήσεις αποτελώντας
το 30% όλων των θανάτων.
Οι παράγοντες κινδύνου είναι:
n Ανθυγιεινή διατροφή
n Έλλειψη σωματικής άσκησης
n Κάπνισμα
n Κατάχρηση αλκοόλ
n Αυξημένη αρτηριακή πίεση

(υπέρταση)
n Διαβήτης: αυξημένα επίπεδα

γλυκόζης
(σακχάρου) στο αίμα

n Αυξημένα λιπίδια του αίματος:
χοληστερόλη
(ολική και LDL) και τριγλυκερίδια

n Υπερβολικό βάρος και παχυσαρ-
κία

n Ηλικία
n Στρες
n Κληρονομικότητα
Είναι αποδεδειγμένο ότι το 80%
των παραγόντων κινδύνου για εμ-
φάνιση καρδιαγγειακών νόσων
μπορεί να εξαλειφθεί εάν ένα άτο-
μο προσαρμόσει τον τρόπο ζωής
του στους συγκεκριμένους τομείς
προς τη σωστή κατεύθυνση.
Στόχος του προληπτικού ελέγχου
είναι ο εντοπισμός των παραγόντων
κινδύνου για εμφάνιση καρδιαγγει-
ακής νόσου σε κάθε άτομο, έτσι
ώστε με την έγκαιρη παρέμβαση σε
συμβουλευτικό επίπεδο και με την

κατάλληλη
φαρμακευτική αγωγή, όπου απαι-
τείται 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 μυο-
καρδίου - σε πρώιμη ηλικία.
Στο πλαίσιο αυτό και εντός των δρά-
σεων του ΚΕΠ Υγείας, το 2018
πραγματοποιήθηκαν ενημερωτικές
ημερίδες για τον Καρδιοαγγειακό
Κίνδυνο και διοργανώθηκαν δρά-
σεις με δωρεάν εξετάσεις από τις
οποίες ωφελήθηκαν περισσότεροι
από 9.000 Δημότες. 

7/3/2018 - Δήμος
Ιωαννιτών - Διαβήτης 
και εγκυμοσύνη 
Η Πανηπειρωτκή Ένωση για το Νεα-
νικό Διαβήτη σε συνεργασία με το
ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ του Ν.Π.Δ.Δ.
«Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.» του Δήμου Ιωαννι-
τών διοργάνωσαν ημερίδα αφιερω-
μένη στην υγεία της γυναίκας την
Τετάρτη 7 Μαρτίου και ώρα 18.30
στη Λέσχη Αξιωματικών Φρουράς
Ιωαννίνων (Λ.ΑΦ.Ι.) με θέμα: Θηλα-
σμός και Διαβήτης, Διαβήτης και εγ-
κυμοσύνη, Αντισύλληψη και εμμη-
νόπαυση σε γυναίκες με Διαβήτη.

Δήμος Ηρακλείου Αττικής

12/18/2018 
- Δράση για τον 
Σακχαρώδη Διαβήτη
Το ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ του Δήμου σε συ-

νεργασία με την Δ/νση Κοινωνικής
Πολιτικής και με την ΑΜΚΕ «Με
Οδηγό το Διαβήτη» φιλοξένησαν το
Χριστουγεννιάτικο “Magic Diabe-
tes Bus’’ στην Κεντρική Πλατεία
ΗΣΑΠ του Δήμου Ηρακλείου προ-
κειμένου να ενημερώσουν με τρό-
πο διαδραστικό παιδιά και ενήλικες
για τη νόσο του Σακχαρώδους Δια-
βήτη κάνοντας παράλληλα μετρή-
σεις σακχάρου και γλυκοζυλιωμέ-
νης.

3/19/2018 - Στεφανιαία
Νόσος: Σύγχρονη
Διαγνωστική &
Θεραπευτική Προσέγγιση
Το ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ του Δήμου διοργά-
νωσε ενημερωτική ομιλία ενημέ-
ρωσης κι ευαισθητοποίησης με θέ-
μα: «Στεφανιαία Νόσος: Σύγχρονη
Διαγνωστική & Θεραπευτική Προ-
σέγγιση» με ομιλίες για την Παθο-
φυσιολογία της Στεφανιαίας Νό-
σου, τους Προδιαθεσικούς Παρά-
γοντες, τα Οξέα Στεφανιαία Σύν-
δρομα και τη Σύγχρονη Θεραπευτι-
κή Προσέγγιση της Στεφανιαίας Νό-
σου.

11/19/2018 - Καρδιά 
& Αγγεία: Μας ρωτάτε, 
σας απαντάμε...
Ενημερωτική ομιλία ενημέρωσης κι
ευαισθητοποίησης με θέμα: «Καρ-
διά & Αγγεία: Μας ρωτάτε, σας
απαντάμε...» και ομιλίες σχετικά με
τις συχνές καρδιοπάθειες, πρόλη-
ψη και αντιμετώπιση τους καθώς
και τις βασικές παθήσεις των αγγεί-
ων: Κιρσοί, Ανευρύσματα, Καρωτί-
δες, κ.α.

Επιβαρυντικοί Παράγοντες για 
την εμφάνιση Καρδιοπαθειών
& Πρόληψη Καρδιαγγειακών Επεισοδίων
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Δήμος Λοκρών 

30/5/2018 - Ζωή 
χωρίς τσιγάρο
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Λοκρών
διοργάνωσε ενημερωτική ομιλία
στο κτίριο του Δημαρχείου σε συ-
νεργασία με το Κέντρο Υγείας . Συ-
νολικά ο αριθμός των ατόμων που
παρακολούθησε την ομιλία ήταν
περίπου 60 άτομα ενώ την ομιλία
άνοιξε η διευθύντρια του Κέντρου
Υγείας Αταλάντης κα. Γεωργοπού-
λου Μαρία και η διευθύντρια -ψυ-
χολόγος της Διεύθυνσης Κοινωνι-
κής Προστασίας, Παιδείας και Πολι-
τισμού κα. Παπαναγιώτου Άννα. Κύ-
ριος ομιλητής ήταν ο κ. Μπερδέκας
Κων/νος Γενικός Ιατρός του Κ.Υ.
Αταλάντης με τη συμμετοχή της μαί-
ας του Κ.Υ. Αταλάντης.

3-22/8/2018 -
Ενημερωτική δράση
καρδιαγγειακού έλεγχου
Το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι,
του Δήμου Λοκρών» σε συνεργασία
με το ΚΕΠ Υγείας του δήμου διορ-
γάνωσαν πρόγραμμα δωρεάν προ-
ληπτικών εξετάσεων στους πολίτες
των δημοτικών κοινοτήτων Αταλάν-
της, Λιβανάτας, Μαλεσίνας και
Μαρτίνου. Το πρόγραμμα περιε-
λάμβανε την μέτρηση αρτηριακής
πιέσεως, σακχάρου και χοληστερί-
νης. Συνολικά πραγματοποιήθηκαν
301 μετρήσεις και στις τέσσερις κοι-
νότητες του δήμου.

Σεπτέμβριος 2018 - Δήμος
Περιστερίου - Δωρεάν
Προληπτικές Εξετάσεις 
και ενημερώσεις 
στα μέλη όλων των ΚΕΦΙ
σχετιζόμενες 
με τον Διαβήτη
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Περιστε-
ρίου σε συνεργασία με τη ΜΚΟ «Με
οδηγό τον Διαβήτη» διενήργησαν
ενημερωτικές ομιλίες και δωρεάν
προληπτικές εξετάσεις για τον δια-

βήτη στα μέλη όλων των ΚΕΦΙ του
Δήμου, όπως εξέταση γλυκόζης,
εξέταση γλυκοζυλιομένης Αιμο-
σφαιρίνης, Εξέταση Διαβητικής
Νευροπάθειας.

Δήμος Αγίων Αναργύρων -
Καματερού 

25-28/9/2018 - Πρόγραμμα
Πρόληψης Καρδιαγγειακού
Κινδύνου
Η Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής
του Δήμου Αγίων Αναργύρων - Κα-
ματερού σε συνεργασία με το ΚΕΠ
Υγείας και το ΕΔΔΥΠΠΥ υλοποί-
ησαν Εκστρατεία Πρόληψης Καρ-
διαγγειακού Κινδύνου με σύνθημα:
Αγαπώ τον Εαυτό μου - Φροντίζω
την Υγεία μου. Πραγματοποιήθηκαν
δωρεάν μετρήσεις αρτηριακής πίε-
σης, σακχάρου, χοληστερόλης και
τριγλυκεριδίων στους κατοίκους

της πόλης. Στόχος του προγράμμα-
τος ήταν η ευαισθητοποίηση και η
ενημέρωση των πολιτών και ιδιαίτε-
ρα όσων ανήκουν στην ομάδα υψη-
λού κινδύνου, για την πρόληψη των
καρδιαγγειακών παθήσεων. Το
πρόγραμμα έλαβε χώρα από τις 25
έως και τις 28 Σεπτεμβρίου 2018
και εξετάστηκαν 123 πολίτες. Πολύ
σημαντική ήταν η συμβολή των
Εθελοντών Ιατρών κ. Γεωργούση
Γεώργιου και της κα. Κατσαούνη
Παναγιώτας.

2018 - HEARTSCORE -
Πρόγραμμα Πρόληψης
Καρδιαγγειακού Ελέγχου
Η Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής
του Δήμου Αγίων Αναργύρων - Κα-
ματερού σε συνεργασία με το ΚΕΠ
Υγείας και το ΕΔΔΥΠΠΥ υλοποί-
ησαν, κατά το έτος 2018, Πρόγραμ-
μα Πρόληψης Καρδιαγγειακού Κιν-

16-20/4/2018
- Δήμος Αιγάλεω - Εκτίμηση καρδιαγγειακού κινδύνου
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Αιγάλεω διοργάνωσε πρόγραμμα εκτίμησης
καρδιαγγειακού κινδύνου σε συνεργασία με την Ελληνική Καρδιολο-
γική Εταιρεία. Ο συνολικός αριθμός ατόμων που εξετάστηκαν ήταν
250. Δικαιούχοι του προγράμματος ήταν άνδρες και γυναίκες ηλικίας
40 ετών και άνω, χωρίς προβλήματα καρδιαγγειακά και σακχαρώδη
διαβήτη. Η δράση αυτή βοήθησε πολύ στην πρόληψη της υγείας των
συμπολιτών μας.
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δύνου με τίτλο HeartScore. 
Πραγματοποιήθηκαν μέσω της
πλατφόρμας του Heartscore
196 προληπτικές εξετάσεις σε
άνδρες και γυναίκες μεταξύ 40
και 65 ετών. Σκοπός του προ-
γράμματος είναι η πρόληψη των
καρδιαγγειακών νοσημάτων

στην ηλικιακή ομάδα >40 ετών.
Στόχος του προγράμματος είναι
η ευαισθητοποίηση και η ενημέ-
ρωση των πολιτών και ιδιαίτερα
όσων ανήκουν στην ομάδα
υψηλού κινδύνου, για την πρό-
ληψη των καρδιαγγειακών πα-
θήσεων.

Δήμος Αιγάλεω

1/2- 18/5/2018 - Δωρεάν
Αιματολογικός Έλεγχος 
/ Προληπτικές Εξετάσεις για
τα μελή των ΚΑΠΗ
Το ΚΕΠ Υγείας σε συνεργασία με τον
ΒΙΟΤΥΠΟ πραγματοποίησαν πρό-
γραμμα προληπτικών εξετάσεων για
ουρικό οξύ, κρεατινίνη και σάκχαρο,
για όλα τα μέλη των ΚΑΠΗ ανεξαρτή-
του ασφάλισης. Το πρόγραμμα ήταν
δωρεάν και απευθυνόταν σε γυναί-
κες και άνδρες .

15/5/2018 
- Σωστή Διατροφή
Το ΚΕΠ Υγείας σε συνεργασία με το
δημοτικό σχολείο πραγματοποίησε
σε 68 μαθητές βιωματική ομιλία για
την διατροφή. Τα παιδιά έπαιξαν με
τα φρούτα, με τα χρώματα ζωγράφι-
σαν, διατύπωσαν ερωτήσεις, τους
λύθηκαν απορίες και ήταν πολύ συ-
νεργάσιμα .Είχαμε πάρει άδεια από
τους γονείς και στο τέλος τους μοιρά-
σαμε φυλλάδια από το σύλλογο των
διατροφολόγων για να τα μεταφέ-
ρουν στους γονείς τους.

Δήμος Ηγουμενίτσας

24-26/04/2018 
- Πρόγραμμα Δωρεάν
Καρδιογραφημάτων 
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Ηγουμενί-
τσας σε συνεργασία με το ΚΗΦΗ
Πέρδικας υλοποίησε πρόγραμμα δω-
ρεάν καρδιογραφημάτων στην τοπι-
κή κοινότητα Πέρδικας. Από τα 96
άτομα που εξετάστηκαν συνολικά,
ηλικίας από 36 έως 90 ετών, 4 άτομα
εντοπίστηκαν με αρτηριακή υπέρτα-
ση, 1 άτομο με αρρυθμία, ενώ 3 άτο-
μα στάλθηκαν για περαιτέρω ιατρικές
εξετάσεις. Η διάγνωση έγινε από
τους παρόχους-ιατρούς του ΚΕΠ
Υγείας, κ. Βασίλειο Γιόγιακα, Καρδιο-
λόγο και κ. Αντρέα Γρίβα, Γενικό Ια-
τρό. Τα καρδιογραφήματα λήφθηκαν
από την υπάλληλο του ΚΕΠ Υγείας,
κα. Άντζελα Μπέζα, νοσηλεύτρια. 

25/6/2018 - Δήμος Ηγουμενίτσας - «Οδηγίες
Διατροφής για τους Θερινούς μήνες»
Ενόψει του καλοκαιριού και των υψηλών θερμοκρασιών, το ΚΕΠ Υγεί-
ας σε συνεργασία με την Διαιτολόγο-Διατροφολόγο, πάροχο του ΚΕΠ
Υγείας, κα. Χριστίνα Καραμπίνα, παρείχε στους πολίτες σχετικές οδη-
γίες διατροφής, μέσω της σελίδας του ΚΕΠ Υγείας και του Δήμου
Ηγουμενίτσας στο Facebook. Παράλληλα, οι οδηγίες αναρτήθηκαν
στην ιστοσελίδα του Δήμου και στάλθηκαν με δελτίο τύπου στα ΜΜΕ
τόσο του νομού Θεσπρωτίας όσο και της Ηπείρου. 
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25/4/2018 - Δωρεάν
Πρόγραμμα Εκτίμησης
Καρδιαγγειακού Κινδύνου
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου
Ηγουμενίτσας, σε συνεργασία
με το Ελληνικό Διαδημοτικό Δί-
κτυο Υγιών Πόλεων και το Ιν-
στιτούτο Κοινωνικής & Προλη-
πτικής Ιατρικής, υπό την αιγίδα
της Ελληνικής Καρδιολογικής
Εταιρίας και του Ελληνικού
Ιδρύματος Καρδιολογίας, συμ-
μετέχει στο Δωρεάν Πρόγραμ-
μα Εκτίμησης Καρδιαγγειακού
Κινδύνου, για άτομα ηλικίας 40
ετών έως 65, που δεν έχουν
διαγνωσμένο καρδιαγγειακό
πρόβλημα ή σακχαρώδη δια-
βήτη. Η εκτίμηση του καρδιαγ-
γειακού κινδύνου γίνεται με το
ηλεκτρονικό πρόγραμμα Hear-
tscore, που έχει δημιουργηθεί
από την Ευρωπαϊκή Καρδιολο-
γική Εταιρεία. 
Εξετάζοντας και προσμετρώντας
παράγοντες κινδύνου όπως το
φύλο, την ηλικία, την ολική χο-
ληστερόλη, την αρτηριακή πίεση
και το κάπνισμα, υπολογίζει την
πιθανότητα εμφάνισης μοιραίου
ή θανατηφόρου καρδιαγγειακού
επεισοδίου σε χρονικό ορίζοντα
10ετίας, ενώ υπολογίζει και την
επιμέρους συνεισφορά του κά-
θε παράγοντα.

5/7/2018 - Δήμος Ηγουμενίτσας 
- Περίπατος Υγείας και Ξενάγησης
Ο Δήμος Ηγουμενίτσας στο πλαίσιο του Προγράμματος ΓΑΛΑΖΙΑ ΣΗ-
ΜΑΙΑ, σε συνεργασία με το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου και την υποστήριξη
της Εφορείας Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας διοργάνωσε περίπατο υγείας
και ξενάγησης στην Πέρδικα. Περπατήσαμε στο πανέμορφο καταπρά-
σινο μονοπάτι που ξεκινάει από το γραφικό Εκκλησάκι του Αϊ-Θανάση
στην Πέρδικα και συνοδεία αρχαιολόγου ανακαλύψαμε τα φυσικά και
ιστορικά μνημεία της περιοχής. Παράλληλα, αναφερθήκαμε στα πολ-
λαπλά οφέλη της ήπιας άθλησης στην υγεία μας.

26/9/2018 - ...Στην καρδιά...
Το ΚΕΠ Υγείας σε συνεργασία με το Κέντρο Κοινότητας και το Κοινωνικό
Φαρμακείο του Δήμου Ηγουμενίτσας διοργάνωσαν εκδήλωση αφιερωμένη
στην Παγκόσμια Ημέρα Καρδιάς. Στόχος της εκδήλωσης ήταν η ενημέρωση
και η ευαισθητοποίηση των πολιτών σχετικά με τις καρδιαγγειακές παθήσεις,
καθώς και η ενημέρωση για τους τρόπους πρόληψης. Τα θέματα που αναλύ-
θηκαν από του ιατρούς - παρόχους του ΚΕΠ Υγείας ήταν: «Αντιμετώπιση οξέ-
ων καρδιαγγειακών επεισοδίων», Βασίλειος Γιόγακας, Καρδιολόγος, «Ο ρό-
λος της διατροφής στην πρόληψη καρδιαγγειακών νοσημάτων», Χριστίνα
Καραμπίνα, Διαιτολόγος - Διατροφολόγος, «Η δύναμη της άσκησης, ως μέσο
πρόληψης των καρδιαγγειακών παθήσεων», Ευθυμία Ντάφλου, Φυσικοθε-
ραπεύτρια (Msc). Μετά το πέρας τη εκδήλωσης πραγματοποιήθηκε εκτίμηση
Καρδιαγγειακού Κινδύνου από το ΚΕΠ Υγείας, σε 20 άτομα. 
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ΚΕΠ Υγείας

Δήμος Ιλίου

19/12/2018
- «Magic Diabetes Bus»
Το λεωφορείο για τον διαβήτη «Ma-
gic Diabetes Bus» έκανε στάση
στην Κεντρική Πλατεία «Γ. Γεννημα-
τά» του Δήμου Ιλίου, με οδηγό τον
ηθοποιό Κρατερό Κατσούλη, στο
πλαίσιο της εκστρατείας πρόληψης,
εκπαίδευσης και ενημέρωσης για
τον σακχαρώδη διαβήτη. Η εκστρα-

τεία υλοποιείται σε συνεργασία με
την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εται-
ρεία «Με Οδηγό το Διαβήτη» και θα
περιλαμβάνει δωρεάν εξετάσεις
γλυκόζης, ενημέρωση για θέματα
Σακχαρώδους Διαβήτη από ιατρό,
διατροφολόγο και σύμβουλο ψυχι-
κής υγείας, εκπαιδευτικά παιχνίδια
για παιδιά και εφήβους σε σχέση με
το Σακχαρώδη Διαβήτη και ενημέ-
ρωση μικρών και μεγάλων για την
αξία και τη σημασία του εμβολια-
σμού.

10/2018-2/2019 
- Πρόγραμμα
Επιδημιολογικής
Καταγραφής της
Αρτηριακής Πίεσης 
σε Ενήλικες (ατομικά
ραντεβού για διάγνωση
Υπέρτασης, και ρύθμιση
αυτής με ή χωρίς
φαρμακευτική αγωγή)
Το Πρόγραμμα Επιδημιολογικής
Καταγραφής της Αρτηριακής Πίε-
σης σε ενήλικες, σε συνεργασία με
το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ο
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» και το Κέντρο
Υπέρτασης και Καρδιαγγειακής
Προστασίας, υπό την αιγίδα της Ελ-
ληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας,
περιλαμβάνει τις ενότητες: Διάγνω-
ση της υπέρτασης, εκπαίδευση του
σωστού τρόπου μέτρησης της πίε-
σης στο σπίτι, υγειϊνοδιαιτητικές συ-
στάσεις και ρύθμιση άλλων παρα-
γόντων κινδύνου (κάπνισμα, μεί-
ωση σωματικού βάρους, σακχαρώ-
δης διαβήτης), Ρύθμιση της υπέρτα-
σης χωρίς φαρμακευτική αγωγή,
Ρύθμιση της υπέρτασης με φαρμα-
κευτική αγωγή.

19/3/2018 - Ενημερωτική
Εκδήλωση, Παρουσίαση
αποτελεσμάτων
του Προγράμματος
Επιδημιολογικής
Καταγραφής της
Αρτηριακής Πίεσης 
σε Ενήλικες
Το ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ του Δήμου Ιλίου και
ο Δήμος παρουσίασαν τα αποτελέ-
σματα της επιδημιολογικής μελέ-
της, έκαναν ενημέρωση για τους
κινδύνους που απορρέουν από την
αρτηριακή υπέρταση και για τα οφέ-
λη που προκύπτουν από την έγκαι-
ρη διάγνωση και θεραπείας της.

30/11-01/12/2018 
- Δήμος Ηγουμενίτσας - Μέτρηση πίεσης, σακχάρου,
χοληστερίνης και τριγλυκεριδίων
Στο πλαίσιο των παράλληλων δράσεων του 1ου Πανελλήνιου Συνεδρί-
ου ΚΕΠ Υγείας στον Δήμο Ηγουμενίτσας, έγιναν δωρεάν μετρήσεις
αρτηριακής πίεσης, σακχάρου, χοληστερίνης και τριγλυκεριδίων σε
πολίτες που επισκέφτηκαν το χώρο του συνέδριου.
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1/1/2018-31/12/2018 -
Πρόγραμμα Πρόληψης
Καρδιαγγειακών Νοσημάτων
Το ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ του Δήμου Ιλίου και ο
Δήμος πραγματοποίησαν καρδιολο-
γικό έλεγχο στους εργαζομένους
στο Δήμο με στόχο την πρόληψη και
την έγκαιρη διάγνωση καρδιαγγει-
ακών νοσημάτων. 

1/1/2018-31/12/2018 -
Πρόγραμμα Πρόληψης
Καρδιαγγειακών Νοσημάτων 
Το ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ του Δήμου Ιλίου και ο
Δήμος πραγματοποίησαν καρδιολο-
γικό έλεγχο σε μέλη των ΚΑΠΗ του
Δήμου Ιλίου, με στόχο την πρόληψη
και την έγκαιρη διάγνωση καρδιαγ-
γειακών νοσημάτων.

26/9 - 17/10/2018
- Δήμος Ιλίου - Δράση
Εκπαίδευσης για την
πρόληψη του Σακχαρώδους
Διαβήτη 
στον Δήμο Ιλίου 
Ο Δήμος Ιλίου διοργάνωσε δράση
Ενημέρωσης και Εκπαίδευσης για
την πρόληψη του Σακχαρώδους
Διαβήτη στα ΚΑΠΗ σε συνεργασία
με την ΑΜΚΕ «Με οδηγό το Διαβή-
τη - Κάρτα Διαβήτη» και την ευγενι-
κή υποστήριξη του Κοινωφελούς
Ιδρύματος ΤΙΜΑ, η οποία απευθύ-
νεται στον γενικό πληθυσμό και πε-
ριλαμβάνει Δωρεάν Μετρήσεις
Σακχάρου, Δωρεάν εξετάσεις Γλυ-
κοζυλιωμένης Αιμοσφαιρίνης, Δω-
ρεάν εξετάσεις Διαβητικής Νευρο-
πάθειας.

7/3/2018 - Δήμος
Καλλιθέας - Προβλήματα 
του Καπνίσματος 
Ομιλία και συζήτηση σε μαθητές
ιδιωτικού σχολείου από την Πνευμο-
νολόγο του Δήμου μας με τη στήριξη
της Ψυχολόγου του Συμβουλευτικού
Σταθμού του Αλκοόλ στο χώρο. 

15/5/2018 - Δήμος 
Ν. Σμύρνης - Διακοπή
Καπνίσματος
Ομιλία για τις βλάβες που προκαλεί
το κάπνισμα στη μικρή ηλικία και γε-
νικότερα στον ανθρώπινο οργανι-
σμό, στο 6ο Γυμνάσιο Ν. Σμύρνης
από την Πνευμονολόγο του Δήμου
μας με τη στήριξη της Ψυχολόγου
του Συμβουλευτικού Σταθμού του
Αλκοόλ.

25/5/2018 - Δήμος
Μεσσήνης - Προληπτικές
Εξετάσεις «ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ
ΟΛΟΥΣ» Καρδιολογικός
έλεγχος
Το ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ Μεσσήνης σε συ-
νεργασία με την Εταιρεία Πρόλη-
ψης και Προαγωγής Υγείας και το
Κέντρο Υγείας Μεσσήνης διοργά-
νωσε στις 25 Μαΐου 2018, ημέρα
Παρασκευή, ιατρικές εξετάσεις
προληπτικού ελέγχου, που αφο-
ρούσαν τον καρδιολογικό έλεγχο,
με την χρήση φορητού Υπερηχο-
γράφου-Καρδιογράφου.

26/2/2018 - Δήμος
Π. Φαλήρου- Ενημερωτική
Ομιλία για τον Σακχαρώδη
Διαβήτη & Εξέταση
γλυκοζυλιωμένης
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Π. Φαλή-
ρου διοργάνωσε ενημερωτική ομι-
λία και εξέταση γλυκοζυλιωμένης
στα μέλη του Β΄ΚΑΠΗ με θέμα τον
Σακχαρώδη Διαβήτη. Συνολικά ο
αριθμός των δημοτών που παρακο-
λούθησε την ομιλία υπερέβη τους
100, ενώ ομιλητής ήταν ο ιατρός
Παθολόγος-Διαβητολόγος Ευάγγε-
λος Φουστέρης.

29/11/2018 - Δήμος
Ασπροπύργου -Βελτίωση
της Καρδιοαναπνευστικής
Ικανότητας και Αύξηση της
Γενικότερης Κινητικότητας
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Ασπρο-

πύργου σε συνεργασία με τον Ορ-
γανισμό Άθλησης Φροντίδας Νεο-
λαίας και Τρίτης Ηλικίας, υλοποίησε
ένα νέο πρόγραμμα άσκησης υπό
την καθοδήγηση και επίβλεψη εξει-
δικευμένου προσωπικού (Καθηγη-
τή Φυσικής Αγωγής και Νοσηλευτή)
στο Δημοτικό στάδιο Ασπροπύρ-
γου. Απευθύνεται σε γυναίκες και
άνδρες ηλικίας 50 ετών και άνω και
αποσκοπεί στη βελτίωση της καρδι-
οαναπνευστικής ικανότητας, αλλά
και στην αύξηση της γενικότερης κι-
νητικότητας, τα οποία δυστυχώς
μειώνονται με το πέρας των χρό-
νων. Οι ασκούμενοι συμμετέχουν
δύο φόρες την εβδομάδα, κάθε Τρί-
τη και Πέμπτη 10:00-11:00 σε ορ-
γανωμένο πρόγραμμα αερόβιας
άσκησης και στη συνέχεια ακολου-
θούν συγκεκριμένο ασκησιολόγιο
κινητοποίησης αρθρώσεων και εν-
δυνάμωσης μεγάλων μυϊκών ομά-
δων. 
Τόσο στην έναρξη όσο και στη λήξη
κάθε συνεδρίας πραγματοποιούν-
ται, μέτρηση της αρτηριακής πίεσης
και της καρδιακής συχνότητας. Έως
σήμερα παρακολουθούν το πρό-
γραμμα δεκαπέντε άτομα.

20/11/2018 - Δήμος 
Βόλου - Προληπτικός
Αιματολογικός Έλεγχος
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Βόλου σε
συνεργασία με τον Μικροβιολόγο -
Βιοπαθολόγο κ. Πολύζο -Πουρνά-
ρα Αλέξανδρο πραγματοποίησε
προληπτικές αιματολογικές εξετά-
σεις στα παιδιά που φιλοξενούνται
στην Κιβωτό του Κόσμου.

1/1/2018 -31/12/18 
- Δήμος Ηλιούπολης 
- Προληπτικές Εξετάσεις 
Το ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ του Δήμου Ηλιούπο-
λης διοργάνωσε δωρεάν αιματολο-
γικό έλεγχο για την πρόληψη καρ-
διαγγειακών νοσημάτων. Οι εξετά-
σεις αίματος συμπεριλάμβαναν Ολι-
κή Χοληστερόλη ,LDL & HDL Χολη-
στερόλη & Τριγλυκερίδια.
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Δήμος Θάσου

19/7/2018 -
Καρδιαγγειακός έλεγχος

Το ΚΕΠ Υγείας Δήμου Θάσου διορ-

γάνωσε δωρεάν προληπτικές εξε-

τάσεις καρδιαγγειακού ελέγχου. 

21/9/2018 - Με το
Ποδήλατο μου Αθλούμαι
Το ΚΕΠ Υγείας Δήμου Θάσου διορ-
γάνωσε Αθλητική δράση για όλους
του δημότες με στόχο την άθληση

και την κίνηση στις πόλεις με το πο-
δήλατο.

2018 - Δήμος
Μεταμόρφωσης - Δωρεάν
μετρήσεις Αρτηριακής
πίεσης και σακχάρου
Τα ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ του Δήμου Μετα-
μόρφωσης και τα ΚΑΠΗ του Δήμου
παρείχαν δωρεάν μετρήσεις (μέ-
τρηση σακχάρου, αρτηριακής πίε-
σης) από την νοσηλεύτρια του Δή-
μου.

1-31/10/2018
- Δήμος Νέας Σμύρνης 
- Δωρεάν αιματολογικές
εξετάσεις για τα μέλη ΚΑΠΗ
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Νέας
Σμύρνης σε συνεργασία με τα Δη-
μοτικά Ιατρεία Νέας Σμύρνης και το
Ιατρικό Διαγνωστικό Εργαστήριο
«Alpha διάγνωση» στο πλαίσιο της
Παγκόσμιας Ημέρας 3ης Ηλικίας
διοργάνωσαν δωρεάν αιματολογι-
κές εξετάσεις για όλα τα μέλη ΚΑΠΗ
του Δήμου.

1-31/10/2018 - Δήμος
Φαρσάλων - Πρόγραμμα
προληπτικών εξετάσεων
από την 5η ΥΠΕ Θεσσαλίας
και Στερεάς Ελλάδας
Σε συνεργασία με τις κινητές μονά-
δες της ΥΠΕ πραγματοποιήθηκαν
σε 162 άτομα μικροβιολογικές και
αιματολογικές εξετάσεις.

7&8/5/2018 - Δήμος
Μεγαρέων - Δωρεάν
εξετάσεις για πρόληψη
Καρδιαγγειακού κινδύνου
Διενέργεια προληπτικών
εξετάσεων 
Στο πλαίσιο της προαγωγής και της
προστασίας της δημόσιας υγείας ο
δήμος Μεγαρέων σε συνεργασία
με το ΕΔΔΥΠΠΥ και τα ΚΕΠ υγείας
διοργάνωσαν πρόγραμμα πρόλη-
ψης καρδιαγγειακού κινδύνου με

2018 - Δήμος Αριστοτέλη 
- Πρόληψη κατά του Καρδιαγγειακού Κινδύνου
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Αριστοτέλη σε συνεργασία με τη Δομή του
Δήμου Αριστοτέλη «Βοήθεια στο Σπίτι» πραγματοποίησε μια φορά την
εβδομάδα, μέτρηση σακχάρου, χοληστερίνης και πίεσης σε ΚΑΠΗ του
Δήμου.
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δωρεάν εξετάσεις χοληστερόλης,
τριγλυκεριδίων, γλυκόζης και μέ-
τρηση αρτηριακής πίεσης. Το πρό-
γραμμα τελεί υπό την αιγίδα της Ελ-
ληνικής εταιρείας Λιπιδιολογίας -
Αθηροσκλήρωσης & Αγγειακής
Νόσου.

17/5/2018 
- Δήμος Καλλιθέας -
Διακοπή Καπνίσματος
Δύο Ενημερωτικές Ομιλίες κατά
του καπνίσματος στο 14ο Γυμνάσιο

του Δήμου μας σε μαθητές 1ης και
2ας Τάξης από την Πνευμονολόγο
του Δήμου μας με τη στήριξη της
Ψυχολόγου του Συμβουλευτικού
Σταθμού του Αλκοόλ.

Δήμος Αγ. Βαρβάρας 

28/3/2018
- Προληπτική εξέταση
- Ανάλυση Σώματος
Το ΚΕΠ Υγείας Δήμου Αγίας Βαρ-
βάρας, διοργάνωσε πρόγραμμα

Δωρεάν Ανάλυσης Σώματος. Πραγ-
ματοποιήθηκε μέτρηση Νερού Σώ-
ματος, Μυϊκής μάζας, Οστικής Μά-
ζας, Βασικού Μεταβολικού Ρυθ-
μού, Μεταβολική Ηλικία, Δείκτης
Μάζας Σώματος, Σπλαχνικού λί-
πους. 

Πρόγραμμα Πρόληψης 
και Ενημέρωσης
Καρδιαγγειακού Κινδύνου
Η Κεντρική Δομή των ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ,
και το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο
Υγιών Πόλεων σε συνεργασία με το
Ινστιτούτο Κοινωνικής και Προλη-
πτικής Ιατρικής και υπό την αιγίδα
της Ελληνικής Καρδιολογικής Εται-
ρείας και του Ελληνικού Ιδρύματος
Καρδιολογίας (ΕΛΙΚΑΡ), υλοποίησε
και το 2018 το πρόγραμμα πρόλη-
ψης και ενημέρωσης καρδιαγγει-
ακού κινδύνου για τους δήμους -
μέλη του Δικτύου. 
Σκοπός του προγράμματος είναι η
πρόληψη των καρδιαγγειακών νο-
σημάτων στην ηλικιακή ομάδα >40
ετών, μέσω της εφαρμογής Hear-
tScore της Ευρωπαϊκής Καρδιολο-
γικής Εταιρείας. Η συγκεκριμένη
ομάδα πληθυσμού, παρουσιάζει
αυξημένο κίνδυνο για εμφάνιση
καρδιαγγειακού επεισοδίου.
Η Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εται-
ρεία έχει δημιουργήσει με βάση τα
στατιστικά δεδομένα της κάθε χώ-
ρας απλούς στην εφαρμογή αλγό-
ριθμους, μέσω διαδικτύου, οι οποί-
οι προβλέπουν την πιθανότητα εμ-
φάνισης καρδιαγγειακού επεισοδί-
ου τα επόμενα 10 έτη. Η έγκαιρη
ενημέρωση του πολίτη για τις μετα-
βολές που πρέπει να εφαρμόσει στη
ζωή του για να αποφύγει ένα καρ-
διαγγειακό επεισόδιο αποτελεί το
πρώτο βήμα για την πρόληψη των
καρδιαγγειακών νοσημάτων.
Σήμερα το πρόγραμμα πρόληψης
και ενημέρωσης καρδιαγγειακού
κινδύνου υλοποιείται σε περισσότε-
ρους από 41 Δήμος με 1020 ωφε-
λούμενους εντός του έτους. 

17/5/2018 - Πρόληψη του καρδιαγγειακού κινδύνου
Το ΚΕΠ Υγείας Δήμου Αγίας Βαρβάρας υλοποίησε το πρόγραμμα για
την πρόληψη του καρδιαγγειακού κινδύνου. Οι δημότες ενημερώθη-
καν για το «τι είναι ο καρδιαγγειακός κίνδυνος και πώς μπορούμε να
τον προλάβουμε» από τον καρδιολόγο κ. Παναγιώτη Χάικο και από τον
ψυχολόγο κ. Στάθη Παπαχρήστου του Ινστιτούτου Προληπτικής Ιατρι-
κής. Παρουσιάστηκε η ηλεκτρονική εφαρμογή HeartScore, ένα εργα-
λείο που διαθέτει το ΚΕΠ Υγείας για την εκτίμηση της πιθανότητας κιν-
δύνου για καρδιαγγειακό νόσημα σε βάθος 10ετίας.
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Στόχος του προληπτικού ελέγχου
είναι η έγκαιρη διάγνωση ενός με-
λανώματος στα αρχικά στάδια αυ-
τού, 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 προλη-
πτικού ελέγχου συστήνουν  προλη-
πτικό έλεγχο των σπίλων, από δερ-
ματολόγο, κάθε 6 μήνες, από την
ηλικία των 20 ετών και άνω. 

Στην προσπάθεια ενημέρωσης και
ευαισθητοποίησης των δημοτών,
στα ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ,  το 2017, πραγμα-
τοποιήθηκαν ενημερωτικές ημερί-
δες για τον Καρδιοαγγειακό Κίνδυ-
νο και διοργανώθηκαν δράσεις με
δωρεάν εξετάσεις από τις οποίες
ωφελήθηκαν περισσότεροι από
1.873Δημότες.  

7 & 16/05/2018
- Δήμος Ηρακλείου 
Αττικής - Πρόγραμμα
Δερματολογικής Εξέτασης
Το ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ του δήμου Ηρακλεί-
ου Αττικής διοργάνωσε πρόγραμμα
δερματολογικής εξέτασης για σπί-
λους σε συνεργασία με την  Δερμα-
τολόγο των  Δημοτικών Ιατρείων.

5/6/2018 - Δήμος Βόλου 
- Δερματολογικός Έλεγχος
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Βόλου
πραγματοποίησε δερματολογικό
έλεγχο χαρτογράφησης σπίλων με
συμβεβλημένο Ιατρό την Κυρία Γε-
ωργακλή Κλέα με συνολικό αριθμό
ατόμων τους εξήντα.

Δήμος Ηλιούπολης

2018 - Ενημερωτική 
Ομιλία για 
το Μελάνωμα
Το ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ του Δήμου Ηλιού-
πολης διοργάνωσε ενημερωτική
ομιλία  για το Μελάνωμα με ομιλη-
τές τις ιατρούς δερματολόγους κα.
Σκυλάκη και κα. Αμπατζή.

1/1/2018-31/12/18 
- Κλινική Εξέταση 
Ύποπτων Σπίλων
Το ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ του Δήμου Ηλιού-
πολης διοργάνωσε δωρεάν  κλινική
εξέταση ύποπτων σπίλων για την
πρόληψη κατά  του μελανώματος.

Πρόληψη Μελανώματος

14/6/2018 - Δήμος Ηγουμενίτσας 
- Συμβουλές για ένα ξέγνοιαστο καλοκαίρι 
από το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Ηγουμενίτσας
Σε συνέχεια της δράσης «Δωρεάν εξέταση σπίλων» και ενόψει της κα-
λοκαιρινής περιόδου,  το ΚΕΠ Υγείας ενημέρωσε τους πολίτες για τους
τρόπους προστασίας από τον ήλιο με έντυπο υλικό, σε συνεργασία με
τη Δερματολόγο- Αφροδισιολόγο κα Σπίροβα. Το υλικό δημοσιεύτηκε
στη σελίδα του ΚΕΠ και στη σελίδα του Δήμου Ηγουμενίτσας στο Face-
book, αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και στάλθηκε με δελτίο
τύπου στα ΜΜΕ τόσο του νομού Θεσπρωτίας όσο και της Ηπείρου.
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12/6/2018 - Δήμος 
Αγ. Βαρβάρας 
- Ημερίδα, Το μελάνωμα 
και η πρόληψή του
Το ΚΕΠ Υγείας Δήμου Αγίας Βαρβά-
ρας υλοποίησε  σε συνεργασία με
το Γενικό Νοσοκομείο Δυτικής Αττι-
κής «Η Αγία Βαρβάρα», πρόγραμμα
για την πρόληψη του μελανώματος.
Οι συμπολίτες μας ενημερώθηκαν
για το πόσο επικίνδυνη δερματική
νόσος είναι το μελάνωμα, για τον
κίνδυνο της εκτεταμένης έκθεσης
στον ήλιο και τους τρόπους πρόλη-
ψης.
Σε όλους τους παρευρισκόμενους
δημότες που παρακολούθησαν το
πρόγραμμα, δόθηκε η δυνατότητα
για κλινική εξέταση σπίλων από το
ΓΝΔΑ «Η Αγία Βαρβάρα».

9/5/2018 - Π. Φάληρο 
- Προληπτικός έλεγχος Μελανώματος
Το ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ Π. Φαλήρου πραγματοποίησε δωρεάν εξέταση σπίλων
για την πρόληψη του μελανώματος στον χώρο των Δημοτικών Ιατρεί-
ων. Συνολικά ο αριθμός των δημοτών ήταν 70 σε σύνολο 4 ωρών. Εξέ-
τασε ο εθελοντής ιατρός δερματολόγος Οικονόμου Γεώργιος.

2018
07-11/05/2018 
- Δήμος Ηγουμενίτσας 
- Δωρεάν εξέταση σπίλων
Με την καταγραφή ετησίως 130.000
κρουσμάτων και 37.000 θανάτων, ο
καρκίνος του δέρματος αναδεικνύεται
ως ένας από τους 10 πιο συχνά εμφα-
νιζόμενους καρκίνους στην Ευρώπη.
Με αφορμή την Ελληνική Εβδομάδα
κατά του Καρκίνου του Δέρματος, που
φέτος πραγματοποιήθηκε 7 με 11
Μαΐου, το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου
Ηγουμενίτσας σε συνεργασία με την
Δερματολόγο - Αφροδισιολόγο - πά-
ροχο του ΚΕΠ Υγείας κα. Μαρίνα Σπί-
ροβα, διοργάνωσε δωρεάν εξέταση
σπίλων. Μεταξύ των εξεταζόμενων
ηλικίας 45 - 65 ετών, εντοπίστηκαν 8
ύποπτα περιστατικά για μελάνωμα,
ενώ σε αρκετές περιπτώσεις εντοπί-
στηκαν προκαρκινικές αλλοιώσεις και
κυτταρικά καρκινώματα καθώς επίσης
και άτυποι σπίλοι, για τους οποίους
έγινε σύσταση αφαίρεσης. Η χρησιμό-
τητα της εξέτασης είναι αδιαμφισβήτη-
τη καθώς αν η διάγνωση γίνει στο α’
στάδιο ή και νωρίτερα καθιστά το με-
λάνωμα ιάσιμο.
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Ο καρκίνος του παχέος εντέρου είναι ο καρκίνος που ξε-
κινά από το παχύ έντερο, το οποίο είναι τμήμα του πεπτι-
κού συστήματος και είναι ο τρίτος πιο συνηθισμένος τύ-
πος καρκίνου στους άνδρες και τις γυναίκες. 
Οι περισσότεροι καρκίνοι του παχέος εντέρου αναπτύσ-
σονται αργά κατά τη διάρκεια αρκετών ετών. Συνήθως,
πριν αναπτυχθεί ένας καρκίνος, δημιουργείται ένας μη
καρκινικός πολύποδας στην εσωτερική επένδυση του
παχέος εντέρου. Αυτό το χαρακτηριστικό  δίνει στον
ασθενή χρόνο για την έγκαιρη διάγνωση μέσα από τον
προληπτικό έλεγχο. 
Ο στόχος του προληπτικού ελέγχου του καρκίνου του
παχέος εντέρου είναι η έγκαιρη ανίχνευση και αντιμετώ-
πιση του καρκίνου του παχέος εντέρου σε πρώιμα στά-
δια ή των προκαρκινικών καταστάσεων, όπως οι αδενω-
ματώδεις πολύποδες, ώστε να μειωθεί όσο είναι δυνα-
τόν η θνητότητα από τη συγκεκριμένη νόσο.
Τα πρωτόκολλα πρόληψης προτείνουν μικροσκοπική
εξέταση ανίχνευσης αιμοσφαιρίνης στα κόπρανα, FOBT
και FIT (Mayer κοπράνων) κάθε  2 έτη σε άνδρες και γυ-
ναίκες από την ηλικία των 50 ετών έως τα 75 έτη, και κά-
θε 1 έτος σε άνδρες και γυναίκες από την ηλικία των 40
ετών σε άτομα με συγγενή πρώτου βαθμού με καρκίνο
του παχέος εντέρου ή αδενωματώδη πολύποδα. Επίσης
προτείνεται κολονοσκόπηση κάθε 10 έτη από την ηλικία
των 50 ετών έως τα 75 έτη, και κάθε 5 έτη σε άτομα με
συγγενή πρώτου βαθμού με καρκίνο του παχέος εντέ-
ρου ή αδενωματώδη πολύποδα.
Στην προσπάθεια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης
των δημοτών, στα ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ,  το 2018, πραγματοποι-
ήθηκαν ενημερωτικές ημερίδες για τον Καρκίνο του Πα-
χέος Εντέρου και διοργανώθηκαν δράσεις με εξετάσεις
από τις οποίες ωφελήθηκαν περισσότεροι από 3.647
Δημότες.  

2018 - Δήμος Δάφνης Υμηττού
-  Καρκίνος Παχέος Εντέρου
Τα Δημοτικά Ιατρεία του Δήμου Δάφνης-Υμηττού συμ-
μετείχαν στην εκστρατεία πρόληψης για τον καρκίνο του
παχέος εντέρου. Η δράση έγινε σε συνεργασία με το
διαγνωστικό κέντρο «Βιοϊατρική» όπου πραγματοποι-
ήθηκε η εξέταση ανίχνευσης αιμοσφαιρίνης κοπράνων. 

10/12/2018 - Δήμος Λαυρεωτικής
- Πρόληψη Καρκίνου Πεπτικού Συστήματος
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Λαυρεωτικής συμμετείχε
στην ενημερωτική ομιλία που πραγματοποιήθηκε στο

ΚΑΠΗ Λαυρίου,  το οποίο ανταποκρίθηκε σε Πρόγραμμα
Πρόληψης και Προαγωγής Υγείας των Ηλικιωμένων
Ατόμων, του Υπουργείου Υγείας με θέμα «Πρόληψη
Καρκίνου του Πεπτικού Συστήματος». Γιατροί της Περι-
φέρειας Αττικής, μίλησαν για τον Καρκίνο του στομάχου,
του παχέος εντέρου και του παγκρέατος ο οποίος προ-
σβάλλει κυρίως άτομα άνω των 55 ετών και τόνισαν την
αναγκαιότητα της σωστής πρόληψης και της ορθής αντι-
μετώπισης αυτών. Επεσήμανε επίσης το σημαντικό ρόλο
της βελτίωσης της φυσικής κατάστασης και τον έλεγχο
του σωματικού βάρους. Την ομιλία παρακολούθησαν
περίπου 50 δημότες μας.

Δεκέμβριος 2018 - Δήμος Περιστερίου 
- Ενημερωτικές Ομιλίες για την Πρόληψη
των Καρκίνων του Πεπτικού Συστήματος 
σε όλα τα ΚΕΦΙ  του Δήμου 
και στο Κεντρικό Αμφιθέατρο
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Περιστερίου σε συνεργασία
με το 2ο Κέντρο Υγείας Περιστερίου, την 1η ΤΟΜΥ και
την 2η ΤΟΜΥ Περιστερίου πραγματοποίησε ενημερωτι-
κές ομιλίες σε όλα τα ΚΕΦΙ του Δήμου και επιστημονική
ημερίδα στο Αμφιθέατρο του Δημαρχείου, με θέμα Πρό-
ληψη των Καρκίνων του Πεπτικού Συστήματος, στο πλαί-
σιο του προγράμματος ΗΠΙΟΝΗ 2018.

2018 - Δήμος Αιγάλεω -  Εκστρατεία
αφιερωμένη στην πρόληψη του καρκίνου 
του παχέος εντέρου
Το ΚΕΠ Υγείας σε συνεργασία με το «Βιότυπο» πραγμα-
τοποίησαν πρόγραμμα για την πρόληψη του καρκίνου
του παχέος εντέρου σε 32 άτομα ηλικίας 50-70 ετών,
όπου έγινε ανίχνευση Αιμοσφαιρίνης στα κόπρανα.

1-31/12/2018 - Δήμος Βέροιας
- MAYER κοπράνων 
Το ΚΕΠ Υγείας σε συνεργασία με την μικροβιολόγο κα.
Κόγκα, πάροχο υγείας του ΚΕΠ Υγείας Βέροιας, σε όλη
την διάρκεια της χρονιάς παρέπεμψε δημότες  ώστε να
πραγματοποιήσουν την εξέταση Μayer κοπράνων.

12/1/2018 - Δήμος Ηγουμενίτσας 
- Ελάτε να κάνουμε τον Καρκίνο 
του Παχέος Εντέρου παρελθόν
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου συμμετέχει ενεργά στην
εκστρατεία του ΕΔΔΥΠΠΥ για την πρόληψη του καρκί-

Πρόληψη καρκίνου παχέος εντέρου
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νου του παχέος εντέρου. Προτρέπει τους δημότες να
κάνουν τον ετήσιο έλεγχο Ανίχνευσης Αιμοσφαιρίνης
Κοπράνων, αν είναι 50 έως 75 ετών, στα συνεργαζό-
μενα Διαγνωστικά Κέντρα με τιμή έως 3€.

Δήμος Καλλιθέας  

Ελάτε να κάνουμε τον Καρκίνο 
του Παχέος Εντέρου παρελθόν
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου συμμετέχει ενεργά στην
εκστρατεία του ΕΔΔΥΠΠΥ για την πρόληψη του καρκί-
νου του παχέος εντέρου. Προτρέπει τους δημότες να
κάνουν τον ετήσιο έλεγχο Ανίχνευσης Αιμοσφαιρίνης
Κοπράνων, αν είναι 50 έως 75 ετών, στα συνεργαζό-
μενα Διαγνωστικά Κέντρα με τιμή έως 3€, στα εργα-
στήρια της Βιοϊατρικής.

28/11 & 5/12/2018 - Υλοποίηση
Προγράμματος «ΗΠΙΟΝΗ»
Υλοποίηση Προγράμματος «ΗΠΙΟΝΗ» -  Ενημερωτι-
κή Ομιλία με θέμα «Καρκίνος του Πεπτικού Συστήμα-
τος» στα ΚΑΠΗ και συμπλήρωση ερωτηματολογίου
από 71 ενδιαφερόμενους.

1-30/9/2019 - Δήμος Π. Φαλήρου
- Πρόληψη Καρκίνου παχέος εντέρου
Το ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ Π. Φαλήρου  σε συνεργασία με τα 3
ΚΑΠΗ του Δήμου πραγματοποίησε ενημερωτική εκ-
στρατεία τον μήνα Σεπτέμβριο σε καθημερινή βάση,
για τις προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του πα-
χέος εντέρου. Συνολικά ενημερώθηκαν 95 άτομα
από το προσωπικό του ΚΕΠ & ΚΑΠΗ.

1/10/2018 - Δήμος - Παύλου Μελά
- Ελάτε να κάνουμε τον καρκίνο 
του παχέος εντέρου παρελθόν
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου  Παύλου Μελά υλοποίησε
την δράση  πρόληψης του καρκίνου του παχέος εντέ-
ρου με την πραγματοποίηση της εξέτασης ανίχνευσης
αιμοσφαιρίνης κοπράνων σε συνεργασία με τον όμιλο
Βιοϊατρική. Συμμετείχαν 52 πολίτες, εκ των οποίων οι
31 μας παρέδωσαν τα αποτελέσματα 26 (-) και 5 (+).

2018 -  Δήμος Πυλαίας -Χορτιάτη
- Καρκίνος Παχέος Εντέρου
Όσον αφορά σε αυτή τη δράση αναρτήθηκε ενημερωτι-

κό υλικό στη σελίδα του δήμου και τοιχοκολλήθηκαν
αφίσες σε δημοτικά κτίρια προκειμένου να ενημερω-
θούν οι δημότες.

2018 - Δήμος Αριστοτέλη 
- Ενημερωτικό φυλλάδιο για το Καρκίνο 
του Παχέος Εντέρου
Το ΚΕΠ Υγείας  του Δήμου Αριστοτέλη κατά την διάρκεια
του έτους 2018 διένειμε στους Δημότες ενημερωτικό
φυλλάδιο αναφορικά με το τι είναι ο καρκίνος του παχέ-
ος εντέρου, τη συχνότητα εμφανίσεως του, τα συμπτώ-
ματα, τους παράγοντες κινδύνου του νοσήματος καθώς
και τις προληπτικές εξετάσεις που πρέπει να πραγματο-
ποιηθούν.

26/11/2018 -Δήμος Θερμαϊκού -
Προληπτικός Έλεγχος του παχέος εντέρου
Ο Δήμος Θερμαϊκού και το Ελληνικό Διαδημοτικό Δί-
κτυο Υγιών Πόλεων που τελούν υπό την αιγίδα της ΚΕΔΕ
διοργάνωσαν ημερίδα ενημέρωσης με θέμα «Προληπτι-
κός έλεγχος του παχέος εντέρου» την οποία παρακο-
λούθησαν 150 άτομα που ενημερώθηκαν για την πρό-
ληψη νοσημάτων του παχέος εντέρου και  πραγματοποι-
ήθηκαν  τα εγκαίνια του ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ του Δήμου. 

15/10/2018 - Δήμος Νέας Σμύρνης  
-  Ερωτηματολόγιο για γρήγορο έλεγχο 
του καρκίνου παχέος εντέρου, καρκίνου
παγκρέατος και καρκίνου στομάχου
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Νέας Σμύρνης μοίρασε ερω-
τηματολόγια γρήγορου ελέγχου στους δημότες με σκο-
πό την πρόληψη  του καρκίνου παχέος εντέρου , καρκί-
νου παγκρέατος και καρκίνου στομάχου.

14/12/2018 - Δήμος Ωρωπού 
-Πρόληψη του Καρκίνου του Πεπτικού
Συστήματος
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Ωρωπού, η ΚΕΔΩ σε συνερ-
γασία με το Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό
Συσσίτιο του Δήμου Ωρωπού, την Περιφέρεια Αττικής
και την Ελληνική Γεροντολογική και Γηριατρική Εται-
ρεία πραγματοποίησε ενημερωτική ομιλία για την Τρίτη
Ηλικία με θέμα: Πρόληψη του καρκίνου του Πεπτικού
Συστήματος. Ομιλήτριες ήταν η κα. Μαχίνη Ελένη, Γε-
νική Ιατρός και η κα. Παπάζογλου Ελένη, Επισκέπτρια
Υγείας.
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Στο πλαίσιο του προληπτικού προγράμματος των ΚΕΠ υγείας, το ΕΔΔΥΠΠΠΥ διοργάνωσε την Πανελλαδική 
Εκστρατεία των ΚΕΠ Υγείας για την πρόληψη του Καρκίνου του παχέος εντέρου.

«Ελάτε να κάνουμε τον Καρκίνο 
του  παχέος εντέρου παρελθόν»
Βασιζόμενοι στα προληπτικά
πρωτόκολλα του Π.Ο.Υ. εν-
θαρρύνθηκαν οι δημότες: 
n Να κάνουν τον ετήσιο

έλεγχο Ανίχνευσης Αιμο-
σφαιρίνης Κοπράνων, αν
είναι 50 έως 75 ετών, στα
συνεργαζόμενα Διαγνω-
στικά Κέντρα με τιμή έως
3€.

n Να εγγραφούν στο λογι-
σμικό των ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ του
Δήμου τους για να ενημε-
ρώνονται εγκαίρως για
την επανεξέταση τους.

n Να λάβουν ηλεκτρονικά
το ενημερωτικό υλικό.  

Ένας μικρός αριθμός πολι-
τών (έως 10% του συνόλου
των παραπεμπομένων) ανα-
σφάλιστων και απόρων, που
έχουν λάβει ειδικό παρα-
πεμπτικό μέσω του Δήμου
τους ότι ανήκουν  στις ευπα-
θείς ομάδες, θα εξυπηρετεί-
ται δωρεάν. 

Στην εκστρατεία συμμετεί-
χαν 
ΟΙ ΔΗμΟΙ ΒΟΛΟΥ, ΛΑΥρΕ-
ωτΙΚΗΣ, μΟΝΕμΒΑΣΙΑΣ,
ΑΓ. ΠΑρΑΣΚΕΥΗΣ, ΑΛΙ-
μΟΥ, ωρωΠΟΥ, ΑμΑρΟΥ-
ΣΙΟΥ, ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ, ΚΑΛ-
ΛΙΘΕΑΣ, ΠΕρΙΣτΕρΙΟΥ,
ΗρΑΚΛΕΙΟΥ ΑττΙΚΗΣ, μΕ-
τΑμΟρΦωΣΗΣ, ΑΙΓΑΛΕΟΥ,
ΓΑΛΑτΣΙΟΥ,  τΕμΠωΝ, ΒΕ-
ρΟΙΑΣ, μΗΛΟΥ, ΗΓΟΥμΕ-
ΝΙτΣΑΣ, ΑΓ. ΒΑρΒΑρΑΣ, ΑΙ-
ΓΑΛΕω, ΒΕρΟΙΑΣ, ΔΑΦΝΗ -
ΥμΗττΟΣ, ΚΑΛΑμΑρΙΑ,
ΚΑΛΛΙΘΕΑ, ΠΑΥΛΟΥ - μΕ-
ΛΑ, ΠΥΛΑΙΑΣ ΧΟρτΙΑτΗ.
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Σχεδόν όλοι οι καρκίνοι του προ-
στάτη αναπτύσσονται από τα αδενι-
κά κύτταρα, τα οποία παράγουν το
υγρό του προστάτη που προστίθεται
στο σπέρμα (αδενοκαρκινώματα).
Διάφοροι άλλοι σπάνιοι τύποι καρ-
κίνου του προστάτη περιλαμβάνουν
τα σαρκώματα, τα μικροκυτταρικά
καρκινώματα και τα καρκινώματα
εκ μεταβατικών κυττάρων. Ορισμέ-
νοι καρκίνοι του προστάτη μπορεί
να αναπτυχθούν και να εξαπλω-
θούν γρήγορα, αλλά οι περισσότε-
ροι μεγαλώνουν αργά. Περίπου 1
στους 7 άνδρες θα διαγνωστεί με
καρκίνο του προστάτη κατά τη διάρ-
κεια της ζωής του.
Ο καρκίνος του προστάτη εμφανί-
ζεται κυρίως σε ηλικιωμένους άν-
δρες. Περίπου 60% των περιπτώ-
σεων διαγιγνώσκονται σε άνδρες
ηλικίας 65 ετών και άνω, ενώ οι πε-
ριπτώσεις πριν την ηλικία των 40
ετών είναι σπάνιες. 
Οι κατευθυντήριες οδηγίες προλη-
πτικού ελέγχου είναι η μέτρηση του
Ειδικού Προστατικού Αντιγόνου
(PSA) στο αίμα, σε συνδυασμό με
την δακτυλική εξέταση από ιατρό
ουρολόγο κατά την οποία ο ιατρός
εκτιμά τυχόν αύξηση του μεγέθους,
την υφή και το περίγραμμα του προ-
στάτη και θα πρέπει να πραγματο-
ποιείται:
n Σε ηλικία 50 ετών για τους άν-

δρες χωρίς αυξημένο κίνδυνο. 
n Σε ηλικία 45 ετών για τους άν-

δρες με υψηλό κίνδυνο, δηλαδή
Αφροαμερικανούς και άνδρες
που έχουν συγγενή πρώτου βαθ-
μού . 

Μετά την πρώτη εξέταση θα πρέπει
να γίνεται επανέλεγχος με μέτρηση
PSA :
n Κάθε 2 χρόνια εάν η τιμή του PSA

στην πρώτη εξέταση ήταν <2,5 ng
/ ml

n Κάθε 1 χρόνο εάν η τιμή του PSA

στην πρώτη εξέταση ήταν >2,5 ng
/ ml 

Στην προσπάθεια ενημέρωσης και
ευαισθητοποίησης των δημοτών,
στα ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ, το 2018, πραγμα-
τοποιήθηκαν ενημερωτικές ημερί-
δες για τον Καρκίνο του Προστάτη
και διοργανώθηκαν δράσεις με δω-
ρεάν εξετάσεις από τις οποίες ωφε-
λήθηκαν περισσότεροι από 200 Δη-
μότες. 

3/10/2018 - Δήμος Νέας
Σμύρνης - Πρόληψη 
- Διάγνωση - Θεραπεία του
καρκίνου του προστάτη
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Νέας
Σμύρνης διοργάνωσε ημερίδα στο
πλαίσιο ενημέρωσης για την πρόλη-

ψη του καρκίνου του προστάτη με
θέμα «Πρόληψη - Διάγνωση -Θερα-
πεία του καρκίνου του προστάτη». Η
ημερίδα πραγματοποιήθηκε στον
πολυχώρο «Γαλαξία» στην Πλατεία
Νέας Σμύρνης. Οι συμμετέχοντες
στο τέλος έλαβαν παραπεμπτικό για
δωρεάν αιματολογική εξέταση PSA
σε διαγνωστικό κέντρο.

2018 - Δήμος Αγ. Βαρβάρας
- Δωρεάν Κλινικός έλεγχος
και εξέταση PSA για
πρόληψη κατά του
καρκίνου του προστάτη
Το ΚΕΠ Υγείας Δήμου Αγίας Βαρ-
βάρας διοργάνωσε δωρεάν κλινι-
κό έλεγχο και εξέταση PSA για
πρόληψη κατά του καρκίνου του
προστάτη.

Πρόληψη Καρκίνου του Προστάτη

24/1/2018 - Δήμος Βέροιας 
- Πρόληψη Καρκίνου του Προστάτη
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Βέροιας διοργάνωσε ημερίδα για τον καρκίνο
του προστάτη. Συνολικά ο αριθμός των πολιτών που παρακολούθησαν
την ημερίδα υπερέβη του 300. 
Ομιλητές ήταν ο κ. Δημήτρης Κικιδάκης, Α’ Επιμελητής της Ουρολογι-
κής Κλινικής Γ.Ν. Ημαθίας (Μονάδα Βέροιας) και η κα. Χαρά Κοντού,
Βιοπαθολόγος (Μικροβιολόγος). Ο τρόπος με τον οποίο ανέπτυξαν οι
γιατροί τα ιατρικά θέματα ήταν μοναδικός. Κατάφεραν με απόλυτα κατα-
νοητό τρόπο και άψογη διαχείριση του πολυπληθέστατου ακροατηρίου,
να κάνουν με τον καλύτερο τρόπο την ενημέρωση.
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Ψυχικά Νοσήματα
Η ψυχική υγεία ορίζεται ως η αναζήτηση της ισορροπίας
όλων των πτυχών της ανθρώπινης ζωής, είτε πρόκειται
για τη σωματική, τη διανοητική και την συναισθηματική,
είτε για την πνευματική πτυχή του ανθρώπινου βίου. 
Το 2018, στο πλαίσιο των δράσεων ευαισθητοποίησης
των δημοτών σε θέματα ψυχικής υγείας, ωφελήθηκαν
6.538 δημότες.

11/2017 έως 2/2018 
- Δήμος Ιωαννιτών - Βιωματικό 
Σεμινάριο Ενίσχυση Γονεϊκού Ρόλου 
Η Διεύθυνση των Παιδικών Σταθμών και το ΚΕΠ Υγείας
του Ν.Π.Δ.Δ. «Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.» σε συνεργασία με το Κέν-
τρο Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας των Παιδικών Χω-
ριών SOS Ελλάδος, στο πλαίσιο της ενίσχυσης του γο-
νεϊκού ρόλου στην ανάπτυξη των παιδιών, διοργάνωσαν
ομάδες γονέων, εκπαιδευτικού και βιωματικού χαρα-
κτήρα. Τα θέματα που αναπτύχθηκαν ήταν τα εξής : Επι-
κοινωνία μέσα στην οικογένεια, Σταθερά όρια και κανό-
νες,  Η συναισθηματική ανάπτυξη του παιδιού, Αναγνώ-
ριση και διαχείριση συναισθημάτων  από τους γονείς, Η
σημασία ύπαρξης αδερφών, Ζήλεια καυγάδες και η στά-
ση των γονέων,  Αυτοεκτίμηση και συνθήκες που την
προάγουν, Το παιχνίδι ως μέσο έκφρασης και επικοινω-
νίας, Άγχος αποχωρισμού: αιτιολογία, συμπτώματα, αν-
τιμετώπιση, Οι φοβίες στην νηπιακή ηλικία, Ενδείξεις
αναπτυξιακών διαταραχών, Η ανάπτυξη της επιθετικότη-
τας, Εκρήξεις θυμού στο νήπιο, Απώλεια και θλίψη στην
νηπιακή ηλικία, Πώς να μιλήσουμε σε ένα παιδί για το
διαζύγιο, Η χρήση των ηλεκτρονικών συσκευών (τηλεό-
ραση, ηλεκτρονικός υπολογιστής, κινητό), Διαχείριση
του τρόπου και του χρόνου ενασχόλησης από τους γο-
νείς.  Κατά την διάρκεια των σεμιναρίων οι γονείς είχαν
την ευκαιρία να εκφράσουν τους προβληματισμούς τους
όσων αφορά στην διαπαιδαγώγηση των παιδιών τους,
να θέσουν προς συζήτηση και άλλα θέματα εκτός των
παραπάνω που τους απασχολούν και να ανταλλάξουν
απόψεις μεταξύ τους.

Δήμος Λοκρών

16/3/2018 - Πένθος και Απώλεια
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Λοκρών διοργάνωσε ενημε-
ρωτική ομιλία στους μαθητές του Γυμνασίου Αταλάντης
με θέμα «Πένθος και Απώλεια». Συνολικά ο αριθμός
των μαθητών που παρακολούθησαν την ομιλία ήταν πε-
ρίπου 130 άτομα ενώ κύρια ομιλήτρια ήταν η διευθύν-
τρια -ψυχολόγος της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστα-
σίας, Παιδείας και Πολιτισμού κα. Παπαναγιώτου Άννα

καθώς επίσης συμμετείχε μια κοινωνική λειτουργός του
Κέντρου Κοινότητας.

19/3/2018 - Πανελλαδικές Εξετάσεις
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Λοκρών διοργάνωσε ενημε-
ρωτική ομιλία στους μαθητές της Γ΄ Λυκείου Λιβανατών
με θέμα «Πανελλαδικές Εξετάσεις». Συνολικά ο αριθ-
μός των μαθητών που παρακολούθησαν την ομιλία ήταν
περίπου 60 άτομα ενώ κύρια ομιλήτρια ήταν η διευθύν-
τρια -ψυχολόγος της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστα-
σίας, Παιδείας και Πολιτισμού κα. Παπαναγιώτου Άννα
ενώ συμμετείχε η κοινωνική λειτουργός του Κέντρου
Κοινότητας.

2/5-13/6/2018 - Συμβουλευτική 
Σχολή Γονέων
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Λοκρών διοργάνωσε Συμβου-
λευτικές Σχολές Γονέων για παιδιά σχολικής ηλικίας και
εφήβων Γυμνασίου - Λυκείου με ποικιλία θεμάτων. Συ-
νολικά ο αριθμός των γονέων που παρακολούθησαν τα
μαθήματα ήταν περίπου 60 άτομα. Κύρια ομιλήτρια ήταν
η διευθύντρια - ψυχολόγος της Διεύθυνσης Κοινωνικής
Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού ενώ συμμετείχε
και η κοινωνική λειτουργός του Κέντρου Κοινότητας. Η
θεματολογία για τα παιδιά σχολικής ηλικίας ήταν η ακό-
λουθη: Σχέσεις γονέων-παιδιών, Απώλεια ,πένθος, δια-
ζύγιο, ενδοοικογενειακή βία, Προβλήματα προσαρμο-
γής στο σχολείο και μαθησιακά προβλήματα, Σχέσεις
ζευγαριού και λεκτική βία στην οικογένεια, Όρια και όχι
σωματική τιμωρία, Χρήση Η/Υ θετικά-αρνητικά, Ζήλεια
μεταξύ των αδερφιών, Προεφηβεία. Στα τμήματα εφή-
βων γυμνασίου και λυκείου συζητήθηκαν : Σχολές γονέ-
ων -εφήβων (όρια), Προσαρμογή των εφήβων στο Γυ-
μνάσιο, Σχολική απόδοση και συμπεριφορά εφήβων,
Ναρκωτικά -αλκοόλ, Σχέσεις ζευγαριού και λεκτική βία
στην οικογένεια, Βullying στην παιδική και εφηβική ηλι-
κία, Αυτοεκτίμηση εφήβων. 

11,18/5-4/6/2018 - Bullying 
- Σχολικός εκφοβισμός 
και άλλες μορφές βίας
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Λοκρών διοργάνωσε ενημε-
ρωτική ομιλία στους μαθητές του Β’ Δημοτικού Σχολεί-
ου Αταλάντης και του Ειδικού Σχολείου με θέμα «Bul-
lying - Σχολικός εκφοβισμός και άλλες μορφές βίας».
Συνολικά ο αριθμός των μαθητών που παρακολούθη-
σαν την ομιλία ήταν περίπου 100 άτομα ενώ κύρια ομι-
λήτρια ήταν η διευθύντρια -ψυχολόγος της Διεύθυνσης
Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού κα.
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Παπαναγιώτου Άννα ενώ συμμετείχε και η κοινωνική
λειτουργός του Κέντρου Κοινότητας.

22/5/2018 - Έμφυλες Ταυτότητες
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Λοκρών διοργάνωσε ενημε-
ρωτική ομιλία στους μαθητές του Γ’ Γυμνασίου Αταλάν-
της με θέμα «Έμφυλες Ταυτότητες». Συνολικά ο αριθ-
μός των μαθητών που παρακολούθησαν την ομιλία ήταν
περίπου 70 άτομα ενώ κύρια ομιλήτρια ήταν η διευθύν-
τρια -ψυχολόγος της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστα-
σίας, Παιδείας και Πολιτισμού κα. Παπαναγιώτου Άννα
ενώ συμμετείχε και η κοινωνική λειτουργός του Κέν-
τρου Κοινότητας.

4/12/2018 - Ασφαλής 
Πλοήγηση στο Διαδίκτυο
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Λοκρών διοργάνωσε ενημε-
ρωτική ομιλία στους μαθητές του Β’ Δημοτικού Σχολεί-
ου Μαλεσίνας με θέμα «Ασφαλής Πλοήγηση στο Διαδί-
κτυο». Συνολικά ο αριθμός των μαθητών που παρακο-
λούθησαν την ομιλία ήταν περίπου 80 άτομα ενώ κύρια
ομιλήτρια ήταν η διευθύντρια -ψυχολόγος της Διεύθυν-
σης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού
κα. Παπαναγιώτου Άννα ενώ συμμετείχε και η κοινωνι-
κή λειτουργός του Κέντρου Κοινότητας.

Δεκέμβριος 2018 - Δήμος Περιστερίου -
Εκστρατεία Ενημέρωσης των μελών των
ΚΕΦΙ του Δήμου για τη κατάθλιψη 
στη Γ’ Ηλικία
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Περιστερίου σε συνεργασία
με τον Ψυχίατρο Γεώργιο Ζορμπά από το Κέντρο Ψυχι-
κής Υγείας Περιστερίου, πραγματοποίησαν ενημερωτι-
κές ομιλίες σε όλα τα ΚΕΦΙ του Δήμου για την αντιμετώ-
πιση της κατάθλιψης στη Γ’ Ηλικία και παράλληλα συμ-
πληρώθηκαν 132 ερωτηματολόγια αυτοαξιολόγησης
από όσους επιθυμούσαν.

2018 - Δήμος Αγίων Αναργύρων 
- Καματερού - Μήπως δε νιώθεις 
«απλά λυπημένος»;
Η Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Αγίων
Αναργύρων - Καματερού σε συνεργασία με το ΚΕΠ Υγεί-
ας και το ΕΔΔΥΠΠΥ υλοποίησαν πρόγραμμα προληπτι-
κού ελέγχου της κατάθλιψης κατά την κλίμακα W. K.
Zung με τίτλο «Μήπως δε νιώθεις απλά λυπημένος;
Συμπλήρωσε ένα ερωτηματολόγιο και αντιμετώπισε την
Κατάθλιψη τώρα! Σπάσε τη σιωπή!» Μεταξύ των ατόμων
που συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο ήταν τα μέλη των
ΚΑΠΗ του Δήμου καθώς και οι ωφελούμενοι που προ-
σήλθαν στην Κοινωνική Υπηρεσία. Σε άτομα με τιμές
που δήλωναν ύπαρξη βαριάς μορφής κατάθλιψη έγινε

παραπομπή στον Ψυχολόγο της Υπηρεσίας, ενώ σε εκεί-
νους με φυσιολογικές τιμές συστήθηκε επανέλεγχος σε
ένα έτος. Στόχος του Προγράμματος είναι η ευαισθητο-
ποίηση, η ενημέρωση και η παραπομπή σε δομές υγείας
καθώς η κατάθλιψη αποτελεί σήμερα την τέταρτη συ-
χνότερη αιτία αναπηρίας.

Δήμος Ηγουμενίτσας 

12/3/2018 - Σπάσε τη σιωπή! 
Δεν είσαι μόνος!
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Ηγουμενίτσας υπό την αιγίδα
του ΕΔΔΥΠΠΥ, ξεκίνησε πρόγραμμα προληπτικού ελέγ-
χου σε δημότες άνω των 18 ετών για τη διάγνωση και την
αντιμετώπιση της νόσου του 21ου αιώνα, την κατάθλι-
ψη. Οι πολίτες μπορούν να συμπληρώσουν το σχετικό
ερωτηματολόγιο που παρέχεται από το ΚΕΠ Υγείας και
παράλληλα θα πραγματοποιηθούν και ενημερωτικές
ομιλίες.

21/3/2018 - Κατάθλιψη: 
Μύθοι και αλήθειες
Στο πλαίσιο του προγράμματος προληπτικού ελέγχου
για την κατάθλιψη που υλοποιεί το ΚΕΠ Υγείας του Δή-
μου Ηγουμενίτσας πραγματοποιήθηκε ενημερωτική
ομιλία, σε συνεργασία με το Κέντρο Ψυχικής Υγείας
Γ.Ν.- Κ.Υ. Φιλιατών, στο ΚΗΦΗ Πέρδικας. Τα θέματα
που αναλύθηκαν αφορούσαν στις διάφορες μορφές κα-
τάθλιψης, στα συμπτώματα και πώς αυτά αναγνωρίζον-

4-22/6/2018 - Αιγάλεω 
- Κατάθλιψη και Τρίτη Ηλικία
Το ΚΕΠ Υγείας σε συνεργασία με την Γεροντολογική
Εταιρεία πραγματοποίησε ομιλία με θέμα κατάθλιψη
στη Τρίτη Ηλικία. Μετά τις ομιλίες που έγιναν στα κα-
τά τόπους ΚΑΠΗ έγιναν και τα τεστ για την κατάθλι-
ψη. Μετά από αυτή τη δράση και επειδή είδαμε την
μεγάλη ανάγκη των ηλικιωμένων για παρουσία ψυ-
χολόγων άρχισαν να λειτουργούν ατομικές και ομα-
δικές συνεδρίες στα ΚΑΠΗ.
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ται, ενώ η συζήτηση επικεντρώθηκε γύρω από τους μύ-
θους και τα στερεότυπα της νόσου. Ομιλήτρια ήταν η κα.
Σπυριδούλα Πέτσιου, ψυχολόγος και επιστημονικά
υπεύθυνη του Κ.Ψ.Υ., ενώ παρευρέθησαν ο Αντιδήμαρ-
χος Κοινωνικής Πολιτικής, η Προϊσταμένη του Τμήματος
Προστασίας Ευπαθών Ομάδων, επιστημονικά στελέχη
του Κ.Ψ.Υ., καθώς και το προσωπικό των προγραμμάτων
«Βοήθεια στο Σπίτι» και των ΚΗΦΗ του Δήμου.

22/2/2018 - Κατάθλιψη και Τρίτη Ηλικία
Στο πλαίσιο του προγράμματος προληπτικού ελέγχου
για την κατάθλιψη που υλοποιεί το ΚΕΠ Υγείας του Δή-
μου Ηγουμενίτσας πραγματοποιήθηκε ενημερωτική
ομιλία, σε συνεργασία με το Κέντρο Ψυχικής Υγείας
Γ.Ν.- Κ.Υ. Φιλιατών, στο ΚΑΠΗ Πλαταριάς. Τα θέματα
που συζητήθηκαν ήταν ο τρόπος εκδήλωσης της κατά-
θλιψης στην τρίτη ηλικία, ενώ τονίστηκε η ανάγκη για έγ-
καιρη διάγνωση και άμεση παρέμβαση από ειδικούς.
Ομιλήτρια ήταν και πάλι η ψυχολόγος και επιστημονικά
υπεύθυνη του Κ.Ψ.Υ. κα. Σπυριδούλα Πέτσιου, συνο-
δευόμενη και από άλλα επιστημονικά στελέχη του
Κ.Ψ.Υ. Το παρόν έδωσε ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πο-
λιτικής κ. Δημήτριος Πάκος, καθώς και το προσωπικό
των ΚΗΦΗ και των προγραμμάτων «Βοήθεια στο Σπίτι»
του Δήμου.

16/4/2018 - Κατάθλιψη : Διάγνωση 
και Τρόποι Αντιμετώπισης
Συνεχίζοντας τις δράσεις για την Εκστρατεία κατά της
Κατάθλιψης που υλοποιεί το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου
Ηγουμενίτσας, σε συνεργασία με το Κέντρο Ψυχικής
Υγείας Γ.Ν. - Κ.Υ. Φιλιατών, πραγματοποιήθηκε ομιλία,
στο ΚΑΠΗ Συβότων, με θέμα «Κατάθλιψη: Διάγνωση και

τρόποι αντιμετώπισης». Τα θέματα που συζητήθηκαν
αφορούσαν στις διάφορες μορφές κατάθλιψης, τον τρό-
πο εκδήλωσης, τη διάγνωση, καθώς και την ενημέρωση
γύρω από τις διαθέσιμες μονάδες ψυχικής υγείας της
περιοχής μας. Κεντρική ομιλήτρια ήταν η κα. Πέτσιου
Σπυριδούλα, ψυχολόγος και επιστημονικά υπεύθυνη
του Κ.Ψ.Υ., ενώ συμμετείχαν και μέλη της διεπιστημονι-
κής ομάδας του Κ.Ψ.Υ. Συντονίστρια ήταν η κα. Λάμπρου
Νικολέτα, νοσηλεύτρια του «Βοήθεια στο Σπίτι» και
Υπεύθυνη του ΚΕΠ Υγείας Ηγουμενίτσας.

15/5/2018 - Το διαδίκτυο και η χρήση του
από τους μαθητές του Δημοτικού Σχολείου
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Ηγουμενίτσας, συνέχισε τις
ομιλίες στο Β΄ Δημοτικό της πόλης, αυτή τη φορά έχον-
τας ως θέμα την ασφαλή χρήση του διαδικτύου. Ομιλη-
τής ήταν ο κ. Αθανάσιος Χασκής, Κοινωνικός Λειτουρ-
γός του Κέντρου Ψυχικής Υγείας, ο οποίος συζήτησε και
ανέλυσε στα παιδιά της Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης το θέμα του δια-
δικτύου. Η συμμετοχή των παιδιών ήταν κάτι παραπάνω
από ενεργή, καθώς η πλειοψηφία τους ασχολείται με το
διαδίκτυο σε καθημερινή σχεδόν βάση.

6 & 7/6/2018 - Βιωματική αφήγηση 
«Real Life Stories» Παραμέληση 
/ κακοποίηση ανηλίκου
Το ΚΕΠ Υγείας και το «Χαμόγελο του Παιδιού» επισκέ-
φτηκαν την Ε’ και Στ’ τάξη του 2ου Δημοτικού Σχολείου
Ηγουμενίτσας,  του Δημοτικού Σχολείου Συβότων και
του Δημοτικού Σχολείου Μαργαριτίου. Η ψυχολόγος
του προγράμματος, κα. Μαρίνα Διβριώτη, μέσα από την
αφήγηση δομημένα κατασκευασμένων ιστοριών, πα-
ρουσίασε στους μαθητές καταστάσεις ενδοοικογενει-

24/9-10/10/2018 - Δήμος Βέροιας
- Μοναξιά στην τρίτη ηλικία, 
Έρωτας και Συντροφικότητα
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Βέροιας διοργάνω-
σε ομιλίες στα ΚΑΠΗ του Δήμου Βέροιας για
την «μοναξιά στην τρίτη ηλικία, τον ερώτα και
την συντροφικότητα». Συνολικά ο αριθμός
των πολιτών που παρακολούθησαν την ημερί-
δα υπερέβη του 200. Ομιλήτρια ήταν η κα.
Ηλιάνα Φυντανάκη, Επισκέπτρια Υγείας. Ο
τρόπος με τον οποίο ανέπτυξε το θέμα ήταν
μοναδικός. Κατάφερε με απόλυτα κατανοητό
τρόπο και άψογη διαχείριση του πολυπληθέ-
στατου ακροατηρίου, να κάνει με τον καλύτε-
ρο τρόπο την ενημέρωση.
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ακής βίας και μέσα από τη διαδραστική συμμετοχή των
παιδιών τους έβαλε νοητικά σε ένα ασφαλές περιβάλ-
λον πειραματισμού γύρω από τις διαπροσωπικές σχέ-
σεις.

8/11/2018 - Π. Φάληρο- Συμπλήρωση
ερωτηματολογίου για την κατάθλιψη κατά
Zung σε ηλικιωμένους και μέλη του ΚΑΠΗ
Το ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ σε συνεργασία με τα 3 ΚΑΠΗ του Π.ΦΑ-
ΛΗΡΟΥ μοίρασαν ερωτηματολόγιο κατά Ζung σε ηλι-
κιωμένους και μέλη του ΚΑΠΗ για την αντιμετώπιση της
κατάθλιψης και η αξιολόγηση έγινε από τους ψυχολό-
γους του Δήμου εθελοντές και μη. Συμμετείχαν συνο-
λικά 50 άτομα.

8/10/2018 - Δήμος Παύλου Μελά
- Μήπως δε νιώθεις «απλά λυπημένος»;
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Παύλου Μελά υλοποίησε
την δράση πρόληψης της Κατάθλιψης με την συμπλή-
ρωση ερωτηματολογίων στους χώρους των ΚΑΠΗ του
Δήμου. Στη συγκεκριμένη δράση συμμετείχαν 142 πο-
λίτες.

2018 - Δήμος Πυλαίας 
- Χορτιάτη - Τεστ Κατάθλιψης 
Οι δημότες άνω των 18 ετών, που επισκέπτονταν το
ΚΕΠ Υγείας συμπλήρωναν οικειοθελώς το εγκεκριμέ-
νο ερωτηματολόγιο για την ανίχνευση της κατάθλιψης
(κλίμακα αυτοαξιολόγησης κατά τον W.K.ZUNG) και
ενημερώνονταν για το αποτέλεσμά τους. Στις περιπτώ-
σεις όπου εντοπίζονταν πρόβλημα ακολουθούσε ενη-
μέρωση του δημότη από τη Ψυχολόγο (Εθελόντρια) και
παραπομπή σε αρμόδιο πλαίσιο ψυχικής υγείας.

Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη

2018 - Γραφείο Συμβουλευτικής
Ψυχολογίας 
- Διατήρηση Ψυχικής 
και Κοινωνικής Υγείας
Στόχος του γραφείου είναι η πρόληψη των ψυχικών
διαταραχών και η προαγωγή της ψυχικής υγείας και της
ποιότητας ζωής των κατοίκων του Δήμου. Οι συναντή-
σεις με τους ενδιαφερόμενους πραγματοποιούνται κα-
τόπιν ραντεβού με τη Ψυχολόγο και ανάλογα με τις
ανάγκες τους σχεδιάζεται η συμβουλευτική παρέμβα-
ση ή η παραπομπή σε αρμόδιους φορείς υγείας. Αντι-
μετωπίζονται θέματα όπως: Καταθλιπτική διάθεση, Άγ-
χος, Ψυχοσωματικά προβλήματα, Πανικός, Φοβίες Ζη-
τήματα Διαπροσωπικών Σχέσεων, Αυτογνωσία και Αυ-
τοβελτίωση, Συμβουλευτική γονέων (Ερωτήματα και
προβληματισμοί Γονέων).

2ο Εξάμηνο 2018 - Εργαστήριο
συμβουλευτικής γονέων με θέμα τη
σεξουαλική αγωγή των παιδιών
Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας για την Παιδική και Εφηβική
Ηλικία. Με επιτυχία και μεγάλη συμμετοχή ολοκληρώ-
θηκε το εργαστήριο συμβουλευτικής γονέων με θέμα τη
σεξουαλική αγωγή των παιδιών, που διοργάνωσαν το
Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη και το
τμήμα Κοινωνικής Προστασίας σε συνεργασία με το Κέν-
τρο Ζωής. Το εργαστήριο παρακολούθησαν 42 γονείς,
σε δύο κύκλους τεσσάρων δίωρων συναντήσεων, που
πραγματοποιήθηκαν στην Πυλαία και το Ασβεστοχώρι.
Εισηγητής - συντονιστής των συναντήσεων ήταν ο ψυχο-
λόγος του Κέντρου Ζωής, κ. Απόστολος Πελτέκης και τα
θέματα που συζητήθηκαν αφορούσαν στη σεξουαλική
ανάπτυξη κατά τη βρεφική, νηπιακή, παιδική και εφηβι-
κή ηλικία, τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση των παιδιών,
τους κατάλληλους τρόπους επικοινωνίας μαζί τους και
την πρόληψη κινδύνων, σχετιζόμενων με τη σεξουαλική
συμπεριφορά. Σκοπός του εργαστηρίου ήταν να μάθουν
οι γονείς τι να περιμένουν σε κάθε αναπτυξιακή περίοδο
των παιδιών τους και να κατανοήσουν τη σημασία που
έχει η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση στην ατομική και δη-
μόσια υγεία. 

2018- Δήμος Αριστοτέλη - «Αγωγή 
Ψυχικής Υγείας» (Κατάθλιψη 
- Ψυχολογική Υποστήριξη)
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Αριστοτέλη κατά την διάρκεια
του έτους 2018 διέθεσε Ψυχολόγο για δωρεάν παροχή
ψυχολογικής υποστήριξης στους κατοίκους του Δήμου.
Επίσης δόθηκε εγκυροποιημένο ερωτηματολόγιο του
Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας το οποίο συμπλήρω-
σαν οι Δημότες και έλαβαν άμεση ενημέρωση για την
παρουσία ή μη συμπτωμάτων κατάθλιψης κατά την συγ-
κεκριμένη περίοδο.

26/9/2018 - Δήμος Βόλου 
- Δυσλεξία -Μαθησιακές Δυσκολίες
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Βόλου πραγματοποίησε ομι-
λία στο Πνευματικό κέντρο Ιεράς Μητροπόλεως με ομι-
λητή τον καθηγητή Γεώργιο Θ. Παυλίδη με θέμα: ΔΥΣ-
ΛΕΞΙΑ - ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΤΕΣΤ ΚΑΙ ΜΕΘΟ-
ΔΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗ.

14/10/2018 - Ηλιούπολης 
- Ημερίδα Ενημέρωσης για 
την Κατάθλιψη και την Αυτοκτονία
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Ηλιούπολης διοργάνωσε ενη-
μερωτική ομιλία στους δημότες με θέμα την κατάθλιψη
και την αυτοκτονία. Την ομιλία παρακολούθησαν 200 δη-
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μότες και ομιλητής ήταν ο Ψυχίατρος κ. Πολυζόπουλος.
Ο τρόπος με τον οποίο ανέπτυξε ο κ. Πολυζόπουλος τα
ιατρικά θέματα ήταν πλήρης και επιστημονικά τεκμηριω-
μένος. Κατάφερε δε με άψογο τρόπο , να κάνει την ενη-
μέρωση κατανοητή στο πολυπληθέστατο ακροατήριο.

Δήμος Μεταμόρφωσης 

25/04/2018 - Τι γνωρίζετε για την
οστεοπόρωση;. Ψυχοσωματικές
εκδηλώσεις που οδηγούν στην κατάθλιψη
και την οστεοπόρωση-αντιμετώπιση
Το ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ του Δήμου σε συνεργασία με την Αντι-
καρκινική Εταιρεία διοργάνωσε ημερίδα με θέμα «Νίκη-
σε την Κατάθλιψη. Μίλα.» Συζητήθηκε η αξία της αυτο-
γνωσίας για την διαχείριση της κατάθλιψης από την κρί-
ση σήμερα μέσα από το γνώθι σαυτόν, με ομιλητές τον
Γιάννη Λαφαζάνο, χειρουργό-ορθοπεδικό, και τον Γιώρ-
γο Δημόπουλο, γνωσιακό ψυχοθεραπευτή. 

10/06/2018 - Το Γαστρεντερικό σύστημα 
- Σχέση Ψυχικών Νόσων και
Γαστρεντερικού Συστήματος
Το ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ του Δήμου Μεταμόρφωσης σε συνεργα-
σία με την Αντικαρκινική Εταιρεία, διοργάνωσε ενημε-
ρωτική ομιλία για το Γαστρεντερικό Σύστημα, τον ρόλο
του Γαστρεντερικού Συστήματος στην Υγεία και την πρό-
ληψη νοσημάτων, την σημασία της διατροφής στην Υγεία
του Γαστρεντερικού Συστήματος και την Σχέση Ψυχικών
Νόσων και Γαστρεντερικού Συστήματος. Οι ομιλητές
ήταν η κα. Σπανού Ευαγγελία Γαστρεντερολόγος, η κα.
Κωνσταντινίδου Μαρία Διαιτολόγος-Διατροφολόγος και
η κα. Καραματσούκη Μαριλένα Κλινική Ψυχολόγος. 

05/12/2018 -Ενημερωτική ομιλία 
για τις εξαρτήσεις στη σύγχρονη ζωή
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Μεταμόρφωσης σε συνεργα-
σία με την Αντικαρκινική Εταιρεία και το Κέντρο Πρόλη-
ψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνι-
κής Υγείας Δήμου Νέας Ιωνίας ΙΡΙΔΑ (ΟΚΑΝΑ) διοργά-
νωσαν ενημερωτική ομιλία με θέμα την ανίχνευση των
σταδίων και τους επιβαρυντικούς παράγοντες, την ενί-
σχυση της ψυχοκοινωνικής υγείας των νέων και τους
προστατευτικούς παράγοντες και δεξιότητες. Ομιλητές
ήταν η κα. Ελένη Πλεξίδα Ψυχολόγος και ο κ. Ιωάννης
Κομνηνόγλου Ψυχολόγος.

2018 - Ψυχολογική 
υποστήριξη ενηλίκων
Τα ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ του Δήμου Μεταμόρφωσης σε συνεργα-
σία με τον ψυχολόγο του Δήμου παρείχαν δωρεάν συνε-
δρίες ψυχολογικής υποστήριξης, συμβουλευτικής και

βραχείας ψυχοθεραπείας ενηλίκων.

2018 - Ψυχολογική υποστήριξη παιδιών
Τα ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ του Δήμου Μεταμόρφωσής σε συνεργα-
σία με τον Ψυχολόγο του Δήμου παρείχαν δωρεάν συνε-
δρίες ψυχολογικής υποστήριξης και συμβουλευτικής
παιδιών και ομάδες γονέων.

20/6/2018 - Δήμος Νέας Σμύρνης
- Κατάθλιψη… Τι πρέπει να ξέρουμε;
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Νέας Σμύρνης σε συνεργασία
με την Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας και Αλληλεγ-
γύης διοργάνωσε ημερίδα με θέμα «Κατάθλιψη… Τι
πρέπει να ξέρουμε;» στο πλαίσιο εκδηλώσεων ευαισθη-
τοποίησης, ενημέρωσης και πρόληψης στην ψυχική και
σωματική υγεία. Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε στο Ψη-
φιακό Μουσείο Νέας Σμύρνης.

Δήμος Ωρωπού 

13/1/2018 - Ειδική Αγωγή - Παιδιά 
με ιδιαίτερες δεξιότητες
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Ωρωπού διοργάνωσε την
πρώτη ημερίδα που αφορούσε τη γνωριμία με την Ειδική
Αγωγή και τις οικογένειες των παιδιών αυτών. Αναφέρ-
θηκαν σε έννοιες, όπως δυσλεξία, ΔΕΠΥ, Διαταραχές
Λόγου, Αυτισμός κ.α. Ομιλητές ήταν Κατσούγκρη Ανα-
στασία Ειδική Παιδαγωγός, Γράβαλου Χριστίνα Διευ-
θύντρια του Ειδικού Σχολείου Χαλκουτσίου, Μαρινο-
πούλου Χριστίνα Διευθύντρια Δημοτικού Χαλκουτσίου,
Κυριακίδη Ανθίπη Διευθύντρια του 1ου Δημοτικού Σχο-
λείου Νέων Παλατίων, Αγγελούση Βασιλική Κοινωνική
Λειτουργός και υπεύθυνη του ΚΕΠ Υγείας και η κα. Κα-
σαμπαλάκου Μαρία Συγγραφέας. 

23/2/2018 - Ο ρόλος των γονέων 
στην ανάπτυξη της συναισθηματικής
νοημοσύνης
Το ΚΕΠ Υγείας σε συνεργασία με το Σύλλογο Γονέων και
Κηδεμόνων του Νηπιαγωγείου Καλάμου, διοργάνωσε
ενημερωτική ομιλία με θέμα: Ο ρόλος των γονιών στην
ανάπτυξη της συναισθηματικής νοημοσύνης του παιδι-
ού. Ομιλήτρια ήταν η κα. Βασιλική Αγγελούση, Κοινωνι-
κή Λειτουργός. 

20/3/2018 - Βιωματικό εργαστήρι:
Εφηβεία και συναισθηματικές αντιδράσεις
Το ΚΕΠ Υγείας διοργάνωσε βιωματικό εργαστήρι: «Εφη-
βεία και συναισθηματικές αντιδράσεις» στο Δημοτικό
Σχολείο Καπανδριτίου. Εμψυχώτριες του Βιωματικού
ήταν η κα. Προκοπίου Αναστασία, Κοινωνική Λειτουργός
και η κα. Βασιλική Αγγελούση, Κοινωνική Λειτουργός.
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20/4/2018 - Βιωματική Δράση: Εφηβεία 
και διαπροσωπικές σχέσεις
Το ΚΕΠ Υγείας διοργάνωσε βιωματικό εργαστήρι
«Εφηβεία και Διαπροσωπικές σχέσεις» στο Δημοτικό
Σχολείο Καλάμου. Εμψυχώτριες του Βιωματικού ήταν
η κα. Προκοπίου Αναστασία, Κοινωνική Λειτουργός
και η κα. Βασιλική Αγγελούση, Κοινωνική Λειτουρ-
γός.

2/5/2018 - Διαχείριση Άγχους 
πριν τις Πανελλήνιες
Το ΚΕΠ Υγείας διοργάνωσε στο Γενικό Λύκειο Σκά-
λας Ωρωπού ενημέρωση για την «Διαχείριση Άγχους
πριν τις Πανελλήνιες». Εμψυχώτρια ήταν η κα. Βασιλι-
κή Αγγελούση, Κοινωνική Λειτουργός.

26/5/2018 - Κατάθλιψη 
- Αγχώδεις Διαταραχές
Το ΚΕΠ Υγείας διοργάνωσε ομιλία με θέμα «Κατάθλι-
ψη και Αγχώδεις Διαταραχές» στο ΚΑΠΗ Ωρωπού με
ομιλήτρια την κα. Κηπουρού Κλειώ, Ψυχίατρος. 

12/6/2018 - Αναγνώριση Έκφραση 
και Διαχείριση Συναισθημάτων
Το ΚΕΠ Υγείας διοργάνωσε ομιλία στο Δημοτικό Καπαν-
δριτίου για την «Αναγνώριση, Έκφραση και Διαχείριση
συναισθημάτων». Συντονίστρια της ομάδας ήταν η κα.
Αγγελούση Βασιλική, Κοινωνική Λειτουργός, η οποία
έκανε ομάδα με τους μαθητές της πέμπτης Δημοτικού.

17/11/2018 - Βιωματικό εργαστήρι
Έκφρασης Συναισθημάτων
Το ΚΕΠ Υγείας Ωρωπού σε συνεργασία με το Κέντρο
Κοινότητας, διοργάνωσαν το βιωματικό εργαστήρι
συναισθημάτων στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Σκάλας
Ωρωπού και Νέων Παλατίων. Συμμετείχαν 80 παιδά-
κια ηλικίας 4-12 ετών και μέσα από διαδραστικό παι-
χνίδι είχαν τη δυνατότητα να έρθουν σε επαφή και να
εκφράσουν συναισθήματα χαράς, λύπης, θυμού και
ενθουσιασμού. Εμψυχώτριες του βιωματικού ήταν η
κα. Παπανικολάου Άννα Ψυχολόγος, η κα. Προκοπί-
ου Αναστασία Κοινωνική Λειτουργός, η κα. Σολωμού
Παναγιώτα Κοινωνική Λειτουργός και η κα. Αγγελού-
ση Βασιλική Κοινωνική Λειτουργός.

9/5/2018 - Δήμος Γλυφάδας - Θεατρική παράσταση με τίτλο: 
Εκπαιδεύοντας τον παππού στο διαδίκτυο

Υπό την αιγίδα της ΚΕΔΕ και
του Υπουργείου Μεταφορών
και Υποδομών, το ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ
σε συνεργασία με τον Δήμο
Γλυφάδας, το Ελληνικό Κέντρο
Ασφαλούς Διαδικτύου Saferin-
ternet4kids, και την Διεύθυνση
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Δ΄ Αθήνας, δια της Υπεύθυνης
Αγωγής Υγείας, διοργάνωσαν,
στο Δημοτικό Θέατρο Γλυφά-
δας «Μελίνα Μερκούρη» την
δράση ενημέρωσης και ευαι-
σθητοποίησης μαθητών ΣΤ΄
Δημοτικού με θέμα την ασφά-
λεια στο διαδίκτυο, το ρόλο της
οικογένειας και τον ψηφιακό
αναλφαβητισμό. 
Στο πλαίσιο της εκδήλωσης πα-
ρουσιάστηκε θεατρική παρά-
σταση με τίτλο: «Εκπαιδεύον-
τας τον παππού στο διαδί-
κτυο», ενώ συντονιστής της

συζήτησης ήταν ο κ. Γιώργος
Κορμάς, Υπεύθυνος Γραμμής
Βοήθειας Ελληνικού Κέντρου
Ασφαλούς Διαδικτύου και επι-
στημονικός υπεύθυνος των

ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ. 
Την δράση παρακολούθησαν
μαθητές της ΣΤ΄ Δημοτικού Δη-
μοτικών Σχολείων του Δήμου
Γλυφάδας.
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Συνολικά περίπου 322 εκ. άνθρωποι
διαγνώστηκαν με κλινική κατάθλιψη το 2015,
σημειώνοντας μια αύξηση που αγγίζει το 18,4%
μέσα στα τελευταία 10 χρόνια. 

Ο Π.Ο.Υ μάλιστα ανέλυσε και τον οικονομικό αντί-
κτυπο της ασθένειας που φθάνει το δυσθεώρη-
το ποσό του ενός τρισεκατομμυρίου δολαρίων

ετησίως και οφείλεται στην πτώση της παραγωγικότη-
τας, λόγω των συνεπειών της νόσου στους εργαζόμε-
νους, οι οποίοι αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στις καθη-
μερινές υποχρεώσεις τους.

Το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων ως πι-
στοποιημένο Δίκτυο των Δήμων της χώρας μας του
Π.Ο.Υ. και μέλος του Δικτύου των Εθνικών Δικτύων
Υγιών Πόλεων, ξεκίνησε με αφορμή την «Παγκόσμια
Ημέρα Υγείας του 2017 αφιερωμένη στην Κατάθλιψη»,
το πρόγραμμα για την έγκαιρη διάγνωση της Κατάθλι-
ψης με τη συμμετοχή των ΚΕΠ Υγείας των Δήμων-μελών
του Δικτύου. Τα ΚΕΠ Υγείας του Ελληνικού Διαδημοτι-

κού Δικτύου Υγιών Πόλεων, συμπεριέλαβαν στα 7 νοσή-
ματα που υπήρχαν, τη νόσο της Κατάθλιψης ως 8ο νόση-
μα, με τη χορήγηση εγκυροποιημένου ερωτηματολογί-
ου, ειδικά για τον Ελληνικό πληθυσμό, το οποίο θα μπο-
ρούν να συμπληρώνουν οι δημότες που θα προσέρχον-
ται στο ΚΕΠ Υγείας του Δήμου τους και θα λαμβάνουν
άμεσα ενημέρωση για την παρουσία ή μη συμπτωμάτων
κατάθλιψης κατά την τρέχουσα περίοδο. Στις περιπτώ-
σεις που θα επιβεβαιώνεται παρουσία συμπτωμάτων κα-
τάθλιψης από το τελικό αποτέλεσμα, ο δημότης θα πρέ-
πει να απευθύνεται σε ψυχίατρο. 

Με την εγγραφή δε του δημότη στο λογισμικό σύστημα
των ΚΕΠ Υγείας, ο δημότης θα έχει τη δυνατότητα να δε-
χτεί υπενθύμιση τον επόμενο χρόνο να επαναλάβει το
ερωτηματολόγιο, όπως επίσης θα μπορεί να δεχτεί
υπενθύμιση να πραγματοποιήσει προληπτικό έλεγχο και
για τα άλλα 7 νοσήματα ανάλογα με την ηλικιακή του
ομάδα.
Ακολουθεί αναλυτικός πίνακας με τους δήμους που
συμμετείχαν, τον αριθμό των εξεταζομένων και τον
αριθμό των παθολογικών αποτελεσμάτων.

Πρόγραμμα Προληπτικού 
Ελέγχου της Κατάθλιψης



Ετήσιος 
απολογισμός 2018

79

Δήμος Ιωαννιτών

10/2017 έως 6/2018 - Σεμινάριο 
Πρώτων Βοηθειών 
Το ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ Του Ν.Π.Δ.Δ. “Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.” σε συνερ-
γασία με το ΕΚΑΒ διοργάνωσαν σεμινάρια παροχής
πρώτων βοηθειών για τους εργαζόμενους του Νομικού
Προσώπου. Τα σεμινάρια διεξήχθησαν στις εγκαταστά-
σεις του ΕΚΑΒ. Για την καλύτερη βιωματική προσέγγιση
του σεμιναρίου οι εκπαιδευόμενοι δεν ξεπερνούσαν
τους 11 σε κάθε σεμινάριο. Η διάρκεια του κάθε σεμινα-
ρίου ήταν 5 ώρες και το σύνολο των σεμιναρίων 9. Στο
σεμινάριο έλαβαν μέρος προσωπικό από: τους Παιδι-
κούς και Βρεφονηπιακούς σταθμούς, τα ΚΑΠΗ, το ΚΗ-
ΦΗ, τον Ξενώνα Γυναικών Θυμάτων Βίας και των παι-
διών τους, το πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι, τα Δημοτικά
Ιατρεία κλπ.. Η εκπαίδευση του προσωπικού και ιδιαίτε-
ρα του προσωπικού που έχει να κάνει με τη φροντίδα μι-
κρών παιδιών και ατόμων της τρίτης ηλικίας θεωρείται
επιβεβλημένη για την απόκτηση των στοιχειωδών εκεί-
νων γνώσεων που μπορούν να σώσουν τη ζωή ενός συ-
νανθρώπου μας.

20/3/2018 - Σκέψου το Στόμα σου 
σκέψου την υγεία σου 
Στο πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας
Στοματικής Υγείας, ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Ιωαννί-
νων σε συνεργασία με το ΚΕΠ Υγείας του Ν.Π.Δ.Δ.
«Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.» Δήμου Ιωαννιτών, διοργάνωσαν την
Τρίτη 20 Μαρτίου, ενημερωτική δράση. Στο πλαίσιο αυ-
τής, οδοντίατροι του Οδοντιατρικού Συλλόγου Ιωαννί-
νων επισκέφτηκαν το 2ο Κ.Α.Π.Η. Ιωαννίνων και τον 4ο
Βρεφονηπιακό Σταθμό Ιωαννίνων και έδωσαν χρήσιμες
συμβουλές και οδηγίες για την στοματική υγεία στα παι-
διά και στους ηλικιωμένους.

29/10/2018 - Εμβολιασμός Ενηλίκων
Εποχική Γρίπη - Έρπης Ζωστήρ 
Το ΚΕΠ Υγείας σε συνεργασία με την Διεύθυνση Κοινω-
νικής Προστασίας και Αλληλεγγύης του Ν.Π.Δ.Δ.
«Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.» του Δήμου Ιωαννιτών διοργάνωσαν
ενημερωτική εκδήλωση, στο χώρο του 2ου ΚΑΠΗ, για
τον εμβολιασμό ενηλίκων - στο πλαίσιο της εκστρατείας
που διοργανώνεται από το Διαδημοτικό Δίκτυο Υγειών
Πόλεων υπό την Αιγίδα της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμώ-

ξεων. Στόχος ήταν η ενημέρωση του πληθυσμού και ιδι-
αίτερα των ευπαθών ομάδων για τον εμβολιασμό κατά
της εποχικής γρίπης και του έρπη ζωστήρα. Κατά τη
διάρκεια της εκδήλωσης το κοινό και ιδιαίτερα οι ηλικιω-
μένοι είχαν την ευκαιρία να θέσουν τις απορίες τους και
να ενημερωθούν για την αναγκαιότητα των εμβολίων
ιδιαίτερα στην τρίτη ηλικία.

Δήμος Δάφνης Υμηττού

24/1/2018 - Τα κλειδιά της μακροζωίας
Το Ελεύθερο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο του Δήμου διοργά-
νωσε στο Αμφιθέατρο Γ.Μπουζιάνη ενημερωτική ομιλία
για τους δημότες με θέμα την μακροζωία. Ο διακεκριμέ-
νος Φυσικοθεραπευτής Κος Στέλιος Κολομβούνης κα-
τάφερε να ενημερώσει με απόλυτα κατανοητό τρόπο
τους δημότες για την σημαντικότητα της διατήρησης της
ποιότητας της ζωής. Στο τέλος της ομιλίας το κοινό αν-
τάλλαξε απόψεις με τον ομιλητή.

21/2/2018 - Ασφαλής επίτευξη και 
παρακολούθηση της εγκυμοσύνης
Το Ελεύθερο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο του Δήμου διοργά-
νωσε στο Αμφιθέατρο Γ.Μπουζιάνη ενημερωτική ομιλία
για τους δημότες με θέμα την ασφαλή επίτευξη της εγ-
κυμοσύνης. Ο κ. Παπαγεωργίου Θεοχάρης, Μαιευτή-
ρας, Γυναικολόγος, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστη-
μίου Αθηνών, με μοναδικό τρόπο ενημέρωσε το κοινό
για την επίτευξη της εγκυμοσύνης και τους πιθανούς
κινδύνους από αυτήν. Το κοινό είχε την δυνατότητα συ-
ζήτησης και ανταλλαγής ιδεών και βιωμάτων.

Δήμος Ηρακλείου Αττικής

19-23/11/2018 - Προληπτικός
Οδοντιατρικός Έλεγχος στους Δημοτικούς
Παιδικούς Σταθμούς Ηρακλείου Αττικής
Προληπτικό οδοντιατρικό έλεγχο για τα παιδιά της πό-
λης, στα πρώτα τους σχολικά βήματα πραγματοποιεί τα
τελευταία χρόνια ο Δήμος Ηρακλείου Αττικής. Σε συνερ-
γασία με Ηρακλειώτες εθελοντές οδοντιάτρους, κλιμά-
κιο των Δημοτικών Ιατρείων επισκέπτεται όλους τους
δημοτικούς παιδικούς σταθμούς και τα δημοτικά σχο-
λεία της πόλης. Η δράση έχει διττό στόχο: αφενός να δια-
πιστωθεί η κατάσταση των δοντιών των παιδιών, αφετέ-
ρου να μάθουν τα παιδιά πώς μπορούν και τι πρέπει να

Καλές πρακτικές Δήμων που τέθηκαν
υπό την Αιγίδα του ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ
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κάνουν για να προστατεύουν τα δόντια τους. Απαραίτητη
προϋπόθεση για τη συμμετοχή είναι η συγκατάθεση των
γονέων, οι οποίοι, μετά τον έλεγχο, λαμβάνουν βεβαί-
ωση από τον εκάστοτε οδοντίατρο για την υγεία των δον-
τιών των μικρών μαθητών, όπου αναγράφεται εάν το κά-
θε παιδί χρειάζεται περαιτέρω φροντίδα.

1/6 & 1/12/2018 - Εθελοντική Αιμοδοσία 
Το Τμήμα Προστασίας & Προαγωγής της Υγείας και το ΚΕΠ
ΥΓΕΙΑΣ του Δήμου πραγματοποιεί δύο (2) φορές τον χρόνο
την Εθελοντική Αιμοδοσία σε συνεργασία με τον Σύλλογο
Εργαζομένων του Δήμου μας και το Νοσοκομείο Παίδων «
Η Αγ. Σοφία».

Δήμος Λαυρεωτικής

15/2/2018 - Χρόνια Αποφρακτική
Πνευμονοπάθεια
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Λαυρεωτικής συμμετείχε στην
ενημερωτική ομιλία του ΚΑΠΗ Λαυρίου, που πραγματοποι-
ήθηκε στην αίθουσα του ΚΑΠΗ, με θέμα την Χρόνια Απο-
φρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ), στην οποία η Πνευμονο-
λόγος κα. Μακρίνα Μιχαηλίδου μίλησε για την πρόληψη
και θεραπεία της νόσου. Επεσήμανε ιδιαίτερα, την επικιν-
δυνότητα του καπνίσματος, το οποίο ευθύνεται για την εκ-
δήλωση της και τόνισε ότι αν δεν μπορούμε να θεραπεύ-
σουμε τη νόσο, μπορούμε να σταματήσουμε την εξέλιξή
της. Γι’ αυτό δεν αγνοούμε ποτέ τα συμπτώματα που μας
παρουσιάζονται. Ο αριθμός των δημοτών που παρακολού-
θησαν την ομιλία υπερέβη τους 70. Η γιατρός με τον μονα-
δικό άμεσο τρόπο που διαθέτει, κράτησε αμείωτο το ενδια-
φέρον των παρευρισκομένων, καθ’ όλη τη διάρκεια της εκ-
δήλωσης. Μετά το πέρας της ομιλίας ακολούθησαν εξετά-
σεις σπιρομέτρησης σε όσους το επιθυμούσαν.

11/7/2018 - Ενημερωτική Ομιλία και
Προληπτική Εξέταση Καρκίνου στοματικής
κοιλότητας «Στοματική Υγιεινή και Παθήσεις
του Στόματος»
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Λαυρεωτικής συμμετείχε στην
ενημερωτική ομιλία του ΚΑΠΗ Λαυρίου, που πραγματοποι-
ήθηκε στην αίθουσα του ΚΑΠΗ, με θέμα την Στοματική Υγι-
εινή και τις Παθήσεις του Στόματος, στην οποία ο ιατρός κ.
Πρέντας ανέλυσε το θέμα διεξοδικά. Αναφέρθηκε στα συ-
χνότερα νοσήματα που προσβάλουν τη στοματική κοιλότη-
τα και στις αιτίες ανάπτυξης τους καθώς και στους τρόπους
πρόληψης των νόσων. Επικεντρώθηκε στον καρκίνο του
στόματος και τόνισε την σημασία της έγκαιρης διάγνωσης.
Την εκδήλωση παρακολούθησαν πάνω από 40 δημότες,
στους οποίους έγιναν συστάσεις για στοματική υγιεινή και
προληπτικές εξετάσεις καρκίνου στόματος σε όσους το επι-
θυμούσαν.

Δήμος Περιστερίου

1/1-31/12/2018 - Εξετάσεις 
για τον HIV και τις Ηπατίτιδες Β και C
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Περιστερίου σε συνεργασία
με την Κινητή Μονάδα ΜΚΟ PRAKSIS στάθμευε στην
πλατεία Αγ. Αντωνίου μια φορά τον μήνα και διενεργού-
σε δωρεάν εξετάσεις για τον HIV και τις Ηπατίτιδες Β και
C σε περίπου 10 πολίτες/μήνα, σύνολο περίπου 120 πο-
λίτες /έτος. 

1/1-31/12/2018 - Δωρεάν Χειρουργική
Επέμβαση καταρράκτη
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Περιστερίου σε συνεργασία
με το Ιατρικό Περιστερίου δίνει τη δυνατότητα σε δημό-
τες, που έχουν πρόβλημα καταρράκτη και είναι ανασφά-
λιστοι ή με χαμηλό εισόδημα, να κάνουν δωρεάν επέμ-
βαση καταρράκτη. Το 2018 πραγματοποιήθηκαν 6 χει-
ρουργικές επεμβάσεις. 

Μάιος 2018 - Ενημερωτικές Ομιλίες 
για την άνοια και το Alzheimer 
σε όλα τα ΚΕΦΙ του Δήμου
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Περιστερίου σε συνεργασία
με το Ιδιωτικό “Κέντρο Υγιούς Γήρανσης & Μνήμης” διε-
νήργησαν ενημερωτικές ομιλίες στα μέλη όλων των ΚΕ-
ΦΙ του Δήμου με θέματα γύρω από την άνοια και το Alzh-
eimer.

Μάιος 2018 - Ενημερωτικές Ομιλίες για τον
τρόπο παροχής Πρώτων Βοηθειών σε
διάφορες περιπτώσεις
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Περιστερίου σε συνεργασία
με τον Εθελοντικό Σύνδεσμο ΕΟΠΠ, διενήργησαν ενη-
μερωτικές ομιλίες στα μέλη όλων των ΚΕΦΙ του Δήμου
σχετικά με την παροχή Α’ Βοηθειών σε κατάγματα, λιπο-
θυμίες, τσιμπήματα, πνιγμό και τραύματα. 

11/6/2018 - Ενημερωτική ημερίδα με θέμα
«Υπάρχουν καλές και κακές ακτίνες;»
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Περιστερίου σε συνεργασία
με την ΑΚΟΣ πραγματοποίησαν ενημερωτική ημερίδα
με θέμα «Υπάρχουν καλές και κακές ακτίνες;» στο αμφι-
θέατρο του Δημαρχείου με ομιλήτρια την κα. Δέσποινα
Κατσώχη, Πρόεδρο της ΑΚΟΣ - Ογκολόγο - Ακτινοθερα-
πεύτρια.

19/6 -21/6/2018 - Δωρεάν Προληπτικές
Εξετάσεις σε παιδιά και ενηλίκους 
από το Χαμόγελο του Παιδιού
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Περιστερίου σε συνεργασία
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με το Χαμόγελο του Παιδιού και το κινητό πολυϊατρείο
“ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ” διενήργησαν δωρεάν προληπτικές εξε-
τάσεις σε παιδιά και ενήλικες που επιθυμούσαν και
έκλεισαν ραντεβού μέσω του ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ και στα φιλο-
ξενούμενα παιδιά του Χαμόγελο του Παιδιού Παράρτη-
μα Περιστερίου.

28/3/2018-29/8/2018 
- Εφαρμογή του ΤΕΣΤ και του Προγράμματος
ΞΑΚΟΥΣΤΗ, που αφορά 
την άνοια και το Alzheimer 
στο 8ο ΚΕΦΙ του Δήμου
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Περιστερίου σε συνεργασία
με έναν Ιδιώτη Μουσικοδιδάσκαλο - Μουσικοθεραπευ-
τή εφάρμοσε το ΤΕΣΤ και πρόγραμμα ΞΑΚΟΥΣΤΗ, που
σχετίζεται με την πρόληψη της άνοιας και του Alzheimer,
σε μέλη του 8ου ΚΕΦΙ του Δήμου. 

21/9/2018 -Ενημερωτική ομιλία με
αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα 
για την πρόληψη του Alzheimer
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Περιστερίου σε συνεργασία
με το Ιδιωτικό “Κέντρο Υγιούς Γήρανσης & Μνήμης”
πραγματοποίησε ενημερωτική ομιλία στο αμφιθέατρο
του Δημαρχείου, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για
την πρόληψη του Alzheimer.

22/9/2018 - Ενημερώσεις 
σε πολίτες με συμβουλές και έντυπα 
για το πρόβλημα της Υπογονιμότητας 
στο Άλσος Περιστερίου
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Περιστερίου σε συνεργασία
με το Σωματείο Υποστήριξης Γονιμότητας “Κυβέλη” διέ-
νειμε ενημερωτικά έντυπα και παρείχε συμβουλές
στους ενδιαφερόμενους πολίτες στο Άλσος Περιστερί-
ου.

23/9/2018 - Συμβολική Πορεία 
στο Ζάππειο
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Περιστερίου σε συνεργασία
με την Ελληνική Εταιρία Αλτσχαϊμερ Αθηνών και το ΕΔ-
ΔΥΠΠΥ πραγματοποίησαν συμβολική πορεία στο Ζάπ-
πειο, με αφορμή την Παγκόσμιο Μήνα για την πρόληψη
του Alzheimer.

Οκτώβριος 2018 - Δωρεάν Αντιγριπικός
Εμβολιασμός και ενημερώσεις 
στα μέλη όλων των ΚΕΦΙ
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Περιστερίου σε συνερ-
γασία με το 2ο Κέντρο Υγείας Περιστερίου διε-

νήργησε δωρεάν αντιγριπικούς εμβολιασμούς
και ενημερώσεις στα μέλη των ΚΕΦΙ, υπήρξε αύ-
ξηση κατά 111 μέλη σε σχέση με πέρσι. 

24/10/2018 - Ενημερωτική ομιλία 
με αφορμή την Παγκόσμια 
Ημέρα Εργοθεραπείας
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Περιστερίου σε συνερ-
γασία με το Aegean College πραγματοποίησε
ενημερωτική ομιλία με θέμα «Παιδί και Εργοθε-
ραπεία» στο αμφιθέατρο του Δημαρχείου, με
αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Εργοθεραπείας.

Νοέμβριος 2018 - Εκστρατεία 
Ενημέρωσης των μελών των ΚΕΦΙ 
του Δήμου για τη σημασία της
διατροφής στην πρόληψη και
αντιμετώπιση 
της γρίπης και των ιώσεων
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Περιστερίου σε συνερ-
γασία με την Κλινική Διαιτολόγο - Διατροφολόγο
Εβίτα Βλάχου πραγματοποίησε ενημερωτικές
ομιλίες στα μέλη όλων των ΚΕΦΙ του Δήμου για
τη σημασία της διατροφής στην πρόληψη και αν-
τιμετώπιση της γρίπης και των εποχικών ιώσεων
και παράλληλα έγινε διανομή έντυπου υλικού.

16/10/2018 - Δήμος Αγίων
Αναργύρων 
- Καματερού - Εμβολιάζομαι. 
Ζω Χωρίς Το Φόβο
Ο Δήμος Αγίων Αναργύρων - Καματερού σε συ-
νεργασία με το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου, με
το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων
και την επιστημονική υποστήριξη της Ελληνικής
Εταιρείας Λοιμώξεων, διοργάνωσαν ενημερωτι-
κή εκδήλωση με θέμα: «Εμβολιάζομαι. Ζω χωρίς
το φόβο» την Τρίτη 16/10/2018 στο χώρο του Β΄
ΚΑΠΗ Αγίων Αναργύρων. Παρουσιάστηκαν τα
οφέλη του εμβολιασμού, σε μια περίοδο, που
παλαιά νοσήματα αποτελούν ξανά σημαντική
απειλή για τη Δημόσια Υγεία, όπως η επιδημία
ιλαράς. Ιδιαίτερη σημασία δόθηκε στα εμβόλια
που αφορούν τους ενήλικες και συγκεκριμένα το
εμβόλιο έναντι της εποχικής γρίπης, του πνευμο-
νόκοκκου και του έρπητα ζωστήρα, τα οποία πα-
ρέχουν προστασία από λοιμώδη νοσήματα τα
οποία μπορεί να εξελιχθούν απειλητικά για τη
ζωή.
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Δήμος Αγ. Βαρβάρας 
11/3/2018- Εθελοντική αιμοδοσία

30/9/2018 - Εθελοντική αιμοδοσία

26/4/2018 - Μύθοι και αλήθειες 
για τα εμβόλια. Η αναγκαιότητα του
εμβολιασμού κατά της Ιλαράς
Το ΚΕΠ Υγείας Δήμου Αγίας Βαρβάρας σε συνεργασία
με τον Συμβουλευτικό Σταθμό Μάνας, Παιδιού και Εφή-
βου και με το Κέντρο Υγείας Νίκαιας, διοργάνωσε ημερί-
δα με θέμα «Μύθοι και αλήθειες για τα εμβόλια. Η ανα-
γκαιότητα του εμβολιασμού κατά της Ιλαράς».

2018 - Πρόληψη της υγείας των πολιτών
από τα νοσήματα που μεταδίδονται 
από τα κουνούπια
Ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας μέσα από την αρμόδια υπηρε-
σία του, το ΚΕΠ Υγείας, σε συνεργασία με το ΚΕΕΛΠΝΟ,
σχεδίασε και υλοποιεί ολοκληρωμένο πρόγραμμα με
καθημερινές δράσεις από τη Δευτέρα 20/8 έως και τη
Δευτέρα 27/8, για την πρόληψη της υγείας των πολιτών
από τα νοσήματα που μεταδίδονται από τα κουνούπια και
τα μέτρα που πρέπει να λάβουν οι δημότες μας για την
προστασία τους. 
Έχουν ήδη διανεμηθεί 3.000 ενημερωτικά φυλλάδια και
τοποθετηθεί αφίσες σε κεντρικά σημεία της πόλης μας ,
όπου υπάρχει μεγάλη επισκεψιμότητα των πολιτών. 

Δήμος Αιγάλεω 

21/5 - 29/6/2018 - Προστασία 
από τα κουνούπια και τον ιό 
του Δυτικού Νείλου - ελονοσία
Το ΚΕΠ Υγείας σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας
και το ΚΕΛΠΝΟ πραγματοποίησε εκστρατεία ενημέρω-
σης για τα κουνούπια. Έγινε διανομή φυλλαδίων για τα
μέτρα προφύλαξης για τα κουνούπια και τον ιό Δυτικού
Νείλου στην Πανεπιστημιούπολη 1 και 2 στο Αιγάλεω.
Στην ευαισθητοποίηση των πολιτών και φοιτητών συμ-
μετείχαν και φοιτητές από το τμήμα των Επισκεπτών

Υγείας , οι οποίοι μας βοήθησαν στην ευαισθητοποίηση
και ενημέρωση. Επίσης μοιράστηκαν φυλλάδια στο θέα-
τρο, στα ΚΕΠ, στους δημοτικούς αθλητικούς χώρους,
στα δημοτικά ιατρεία, στο ταχυδρομείο, στο Δημαρχείο
και στην ανθοκομική έκθεση.

26-27/5/2018 - Αντιτετανικός
εμβολιασμός εργαζομένων
Το ΚΕΠ Υγείας σε συνεργασία με τις Επισκέπτριες Υγεί-
ας της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας και τον ιατρό Ερ-
γασίας πραγματοποίησαν σε 98 εργαζόμενους το αντιτε-
τανικό εμβόλιο. Είχε προηγηθεί ομιλία για τα οφέλη του
εμβολιασμού.

23/10-7/11/2018 - Αντιγριπικός
εμβολιασμός στους εργαζόμενους
Το ΚΕΠ Υγείας σε συνεργασία με τις Επισκέπτριες Υγεί-

ας της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας και τον ιατρό Ερ-

γασίας πραγματοποίησαν σε 105 εργαζόμενους σε διά-

φορες υπηρεσίες του Δήμου το αντιγριπικό εμβόλιο. Εί-

χε προηγηθεί ομιλία για τα οφέλη του εμβολιασμού.
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26-27/11/2018 - Μέτρηση 
οστικής πυκνότητας 
Το ΚΕΠ Υγείας σε συνεργασία με την ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ
πραγματοποίησε εξέταση οστικής πυκνότητας σε 222
άτομα ,άντρες και γυναίκες ηλικίας από 40 ετών και άνω
έκτος εάν υπήρχε ιστορικό οστεοπόρωσης τότε η εξέτα-
ση πραγματοποιούνταν και σε μικρότερη ηλικία.

27/11/2018 - Ομιλία για την οστεοπόρωση
και τα αποτελέσματα των εξετάσεων 
της οστικής πυκνότητας
Το ΚΕΠ Υγείας σε συνεργασία με την ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ και
αφού πραγματοποιήθηκε η εξέταση οστικής πυκνότητας
σε 222 πολίτες σε δύο ημέρες , το απόγευμα πραγματο-
ποίησε ενημερωτική ομιλία για την οστεοπόρωση από
ιατρούς (έναν ενδοκρινολόγο και δύο ορθοπεδικούς).
Δόθηκαν τα αποτελέσματα των εξετάσεων και συζητή-
θηκαν ατομικά από τους ιατρούς. 

2018 - Μαθήματα ανώδυνου τοκετού
Το ΚΕΠ Υγείας σε συνεργασία με την μαία των δημοτι-
κών ιατρείων πραγματοποίησε σε ζευγάρια μαθήματα
ανώδυνου τοκετού και μαθήματα για προγεννητική
φροντίδα. Τα μαθήματα έχουν παρακολουθήσει μέσα
στο έτος 35 ζευγάρια σε πέντε συνεδρίες. Απευθύνεται
κυρίως σε νέα ζευγάρια. Το πρόγραμμα πάει πολύ καλά
και έρχονται ζευγάρια από όλη την Αττική.

28/2 &26/9/2018 - Αιμοδοσία
Το ΚΕΠ Υγείας ενημερώνει και ευαισθητοποιεί τους κα-
τοίκους και τους φορείς της πόλης για τις αιμοδοσίες
.Πραγματοποιούνται δύο αιμοδοσίες το χρόνο και στην
ενημέρωση μας βοηθούν και οι φοιτητές που κάνουν
πρακτική άσκηση στη Δ/νση μας.

2018 - ‘Έλεγχος 
για AIDS και ηπατίτιδες Β &C
Το ΚΕΠ Υγείας σε συνεργασία με το PRAXIS πραγματο-
ποιούν κάθε πρώτη Πέμπτη του μήνα εξέταση σε όλους
τους πολίτες για AIDS και Ηπατίτιδες Β &C. Συνολικά
έχουν γίνει τεστ σε 81 άτομα και ανάλογα με το αποτέλε-
σμα γίνεται και παραπομπή σε ανάλογο φορέα.

23/1/2018 - - Εκπαίδευση των
εργαζομένων για ΚΑΡΠΑ 
Το ΚΕΠ Υγείας σε συνεργασία με την Ελληνική Καρδιο-
λογική Εταιρεία πραγματοποίησε εκπαίδευση των εργα-
ζομένων για ΚΑΡΠΑ και αυτόματο εξωτερικό απινιδωτή.
Η πραγματοποίηση αυτής της εκπαίδευσης βοήθησε
τους εργαζόμενους να αποκτήσουν δεξιότητα και γνώ-
σεις πάνω στις Α΄ Βοήθειες ώστε με την σειρά τους να
βοηθήσουν και να σώσουν τους συνανθρώπους μας.
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3/5/2018 - Εκπαίδευση εκπαιδευτικών 
στις Α’ Βοήθειες
Το ΚΕΠ Υγείας σε συνεργασία με το 5ο Γυμνάσιο Αιγά-
λεω πραγματοποίησαν εκπαίδευση στις Α΄ Βοήθειες σε
14 εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Οι
εκπαιδευτικοί έμαθαν βασικές πρώτες βοήθειες από την
Επισκέπτρια Υγείας που ήταν πιστοποιημένη. Όπως δια-
πιστώθηκε χρειάζονται εκπαίδευση στις Α΄ Βοήθειες οι
εκπαιδευτικοί μας για την ασφάλεια των ίδιων αλλά και
των μαθητών.

24/5/2018 - - Εκπαίδευση μαθητών 
στις Α΄ Βοήθειες
Το ΚΕΠ Υγείας σε συνεργασία με το 5ο γυμνάσιο Αιγά-
λεω πραγματοποίησαν εκπαίδευση στις Α΄ Βοήθειες σε
82 μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης .Οι μαθητές
έμαθαν βασικές πρώτες βοήθειες από την Επισκέπτρια
Υγείας που ήταν πιστοποιημένη. Τα παιδιά συνεργάστη-
καν άψογα, συμμετείχαν ενεργά στο πρόγραμμα. Όπως
διαπιστώθηκε χρειάζονται εκπαίδευση στις Α΄ Βοήθειες.
Ήταν κάτι που το έμαθαν ευχάριστα και νομίζω ότι πρέπει
να μπει σαν μάθημα στα σχολεία για την ασφάλεια των
ίδιων αλλά και των συμμαθητών τους. 

16-30/4/2018 - Έλεγχος βιβλιαρίων 
υγείας και πραγματοποίηση 
μαντού σε παιδικούς σταθμούς
Το ΚΕΠ Υγείας σε συνεργασία με την Δ/νση Υγείας προ-
μηθεύτηκε μαντού για την πραγματοποίηση της δερμα-
τοαντίδρασης και για τον έλεγχο των βιβλιαρίων υγείας
των παιδιών. Έγιναν 165 δερμαντοαντιδράσεις και ανά-
λογα το αποτέλεσμα στάλθηκαν στον αντίστοιχο φορέα.
Για το πρόγραμμα αυτό προηγήθηκε η συγκατάθεση των
γονέων.

14/5/2018 - Κυκλοφοριακή αγωγή
Πραγματοποιήθηκαν σε δύο τάξεις του δημοτικού σχο-
λείου μαθήματα βιωματικά κυκλοφοριακής αγωγής σε
60 παιδιά. Τα παιδιά ήταν συνεργάσιμα πήραν γνώσεις
διατύπωσαν απορίες και διαπιστώσαμε ότι το πρόγραμ-
μα πρέπει να εφαρμοστεί σε όλα τα παιδιά .

12-13/6/2018 - Πολυφαρμακεία 
και Τρίτη ηλικία
Το ΚΕΠ Υγείας σε συνεργασία με τους φαρμακοποιούς
του Κοινωνικού Φαρμακείου πραγματοποίησαν ομιλίες
στα (6) έξη ΚΑΠΗ με θέμα πολυφαρμακεία στη Τρίτη
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Ηλικία. Η ομιλία είχε μεγάλη επιτυχία, δόθηκαν απαντή-
σεις σε διάφορα ερωτήματα και διαπιστώθηκε ότι οι πο-
λίτες χρειάζονται ενημέρωση.

Δήμος Αλίμου

10-13/09/2018 - Μέτρηση 
οστικής πυκνότητας
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Αλίμου διοργάνωσε δωρεάν
μέτρηση οστικής πυκνότητας, με σκοπό την πρόληψη
και την έγκαιρη διάγνωση της οστεοπόρωσης. Οι εξετά-
σεις πραγματοποιήθηκαν στο κέντρο κοινότητας του Δή-
μου Αλίμου, όπου εξετάστηκαν συνολικά 119 άτομα, εκ
των οποίων το 93% ήταν γυναίκες. 

10/10/2018 - Εμβολιασμός 
Ενηλίκων για Υγιή και Ενεργό Γήρανση
Το ΚΕΠ Υγειας του Δήμου Αλίμου διοργάνωσε ομιλία με
θέμα «Εμβολιασμός Ενηλίκων για Υγιή και Ενεργό Γή-

ρανση», με έμφαση στα εμβόλια που αφορούν τους ενή-
λικες, και συγκεκριμένα το εμβόλιο έναντι της εποχικής
γρίπης, του πνευμονόκοκκου και του έρπητα ζωστήρα.
Ο κ. Άγγελος Πεφάνης, Παθολόγος - Λοιμωξιολόγος,
Συντονιστής Δ/ντής Παθολογικής Κλινικής ΓΝΝΘΑ “Η
Σωτηρία”, ήταν ο ομιλητής.

Δήμος Βέροιας 

27/6/2018 - Εθελοντική Αιμοδοσία
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Βέροιας διοργάνωσε με
αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Εθελον-
τή Αιμοδότη στις 14 Ιουνίου και για την ενίσχυση της
Τράπεζας Αίματος του Δήμου μας αιμοδοσία την Τετάρ-
τη 27 Ιουνίου 2018, στον χώρο του Δημοτικού Ιατρείου
Βέροιας, Σταδίου 51.

17/11/2018 - Προωρότητα, 
Μητρικός Θηλασμός
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Βέροιας διοργάνωσε στο
πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Προωρότητας που τι-
μάται 17 Νοεμβρίου κάθε έτους, σε συνεργασία με την
Εθελοντική Ομάδα Υποστήριξης Μητρικού Θηλασμού
και Μητρότητας Βέροιας, την ομάδα 31ebdomades και
τον Δήμο Βέροιας ομιλία για την προωρότητα. Ομιλητές
της εκδήλωσης ήταν η κα. Δημάκου Αγγελική , Παιδία-
τρος, η κα. Καλαϊτζή Χριστίνα, Παιδιατρική Φυσικοθερα-
πεύτρια NDT Tutor, η κα. Σιώπη Θωμαή, Σύμβουλος Ψυ-
χικής Υγείας MSC. Ο τρόπος με τον οποίο ανέπτυξαν το
θέματα ήταν μοναδικός. Κατάφεραν με απόλυτα κατα-
νοητό τρόπο και άψογη διαχείριση του πολυπληθέστα-
του ακροατηρίου, να κάνουν με τον καλύτερο τρόπο την
ενημέρωση.

3/10/2018 - Μαζικές Καταστροφές,
Υπηρεσίες Υγείας και 
Εμπλεκόμενοι Φορείς

Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Βέροιας διοργάνωσε ημερίδα
για τις μαζικές καταστροφές. Συνολικά ο αριθμός των
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πολιτών που παρακολούθησαν την ημερίδα υπερέβη
τους 300. Ομιλητές ήταν ο κ. Δημήτριος Τσέκας , Ειδικός
Νοσηλευτής Ψυχικής Υγείας ΟΚΑΝΑ Γ.Ν. Ημαθίας -
Μ.Υ. Βέροιας, ο κ. Ιωσήφ Παρούτογλου, Αστυνόμος Β΄,
Διοικητής Τροχαίας Βέροιας, η κα. Ιωάννα Κακολύρη -
Κλίτση , Ψυχολόγος, M.Sc Κλινικής Ψυχολογίας, Κέν-
τρο Κοινότητας Δήμου Βέροιας και η κα. Δήμητρα Τσί-
τσα, Κοινωνική Λειτουργός - Ψυχολόγος, M.Sc Κοινωνι-
κής Ψυχιατρικής - Παιδοψυχιατρικής, Διεύθυνση Δημό-
σιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Ημαθίας. Ο
τρόπος με τον οποίο ανέπτυξαν τα θέματα ήταν μοναδι-
κός. Κατάφεραν με απόλυτα κατανοητό τρόπο και άψογη
διαχείριση του πολυπληθέστατου ακροατηρίου, να κά-
νουν με τον καλύτερο τρόπο την ενημέρωση.

30/11/2018 - Πρόσφατες εξελίξεις, 
καινούριες προοπτικές στην Άνοια
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Βέροιας διοργάνωσε σε συ-
νεργασία με τις Αντιδημαρχίες Παιδείας & Κοινωνικής
Πολιτικής του Δήμου Βέροιας και την Ελληνική Εταιρεία
Νόσου Alzheimer και Συγγενών διαταραχών
(Ε.Ε.Ν.Α.Σ.Δ) ημερίδα με τίτλο: «Πρόσφατες εξελίξεις,
καινούριες προοπτικές στην Άνοια». Ομιλητές ήταν: η
κα. Τσολάκη Μάγδα, Νευρολόγος - Ψυχίατρος, PhD -
Δ/ντρια Α΄ Νευρολογικής Κλινικής ΑΧΕΠΑ - Πρόεδρος
Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Alzheimer, ο κ. Ροδοπαίος
Νίκος, Διατροφολόγος - Διαιτολόγος, PhD, η κα. Μίχη -
Ζέγγου Έπη, Κτηνίατρος - Συγγραφέας. Υπήρξε παράλ-
ληλη δράση για παιδιά ηλικίας 7 - 12 ετών με το διεθνώς
βραβευμένο βιωματικό εργαστήρι: «Ποιος είμαι εγώ
παππού;» από τις ψυχολόγους / ψυχοθεραπευτές της
Alzheimer Ελλάς, Νικολαΐδου Ευδοκία, Καραγκιόζη
Κωνσταντίνα και Μαργαριτίδου Πετρίνα.

4/10/2018 - Δήμος Διδυμοτείχου
- Βασική Υποστήριξη της Ζωής & τη χρήση
αυτόματου εξωτερικού απινιδωτή
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Διδυμοτείχου διοργάνωσε
ενημερωτική ομιλία με θέμα: «Βασική Υποστήριξη της
Ζωής & τη χρήση αυτόματου εξωτερικού απινιδωτή, θέ-
ση ανάνηψης και παροχή α’ βοηθειών σε επείγοντα πα-
θολογικά περιστατικά» με τη συμμετοχή εκπαιδευτών
του ΕΚΑΒ. Πραγματοποιήθηκε συνεργασία του Δήμου
Διδυμοτείχου με το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας.

Συμμετείχαν 60 και πλέον πολίτες, μεταξύ των οποίων
περίπου 20 νέοι κάτω των 25 ετών.

Δήμος Ηγουμενίτσας 

14/2/2018 - KIDS SAVE LIVES 
- ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΩΖΟΥΝ ΖΩΕΣ
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Ηγουμενίτσας σε συνεργασία
με την Ε.Ε.Ε.Π.Φ. (Ελληνική εταιρεία Επείγουσας Προ-
νοσοκομειακής Φροντίδας) διοργάνωσε το πρόγραμμα,
το οποίο έχει εγκριθεί από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευ-
νας και Θρησκευμάτων, υλοποιείται με τη συμβολή εθε-
λοντών εκπαιδευτών, πιστοποιημένων από το Ευρωπαϊ-
κό Συμβούλιο Αναζωογόνησης (ERC) και εκπαιδεύει μα-
θητές σχολικής ηλικίας άνω των 10 ετών, καθώς και εκ-
παιδευτικούς στην καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση.
Η δράση, που έχει βιωματικό και θεωρητικό χαρακτήρα
και πραγματοποιήθηκε σε γυμνάσιο της πόλης, έγινε δε-
κτή με ιδιαίτερο ενθουσιασμό και ενδιαφέρον από τους
150 συμμετέχοντες (μαθητές, εκπαιδευτικούς και γο-
νείς) που είχαν τη δυνατότητα να εκπαιδευτούν στην
καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση, στις πρώτες βοήθει-
ες σε πνιγμονή από ξένο σώμα, στις αιμορραγίες και στη
θέση ανάνηψης.
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9/5/2018 - Φροντίζουμε για 
την Υγεία των παιδιών μας
Το ΚΕΠ Υγείας σε συνεργασία με τη Σχολική Επιτροπή
του Δήμου Ηγουμενίτσας διοργάνωσαν ενημερωτική
ομιλία με βασικό θέμα την υγεία των παιδιών. Το Πνευ-
ματικό Κέντρο της πόλης, στο οποίο έλαβε χώρα η ομι-
λία, ήταν κατάμεστο από γονείς, εκπαιδευτικούς καθώς
και μικρά παιδιά. Οι παρευρισκόμενοι είχαν τη δυνατό-
τητα να ενημερωθούν σχετικά με τα εξής:
n «Εμβολιασμός και Αντιεμβολιαστικό κίνημα» από την

κα. Σοφία Στράτου, Παιδίατρο, Επιμελήτρια Α’ του Γε-
νικού Νοσοκομείου Φιλιατών.

n «Νόσοι των δοντιών - Πρόληψη» από την κα. Άλκηστη
Γιαννοπούλου, Οδοντίατρο, Επιμελήτρια Α’ του Κέν-
τρου Υγείας Ηγουμενίτσας.

n «Τροφική επιλεκτικότητα σε παιδιά τυπικής ανάπτυ-
ξης» από τον κ. Αναστάσιο Μώκα - Tasos Mokas, Εκ-
παιδευτικό, Λογοθεραπευτή S.I.

n «Ο ρόλος της διατροφής στην παιδική ηλικία» από τον
κ. Ιωάννη Σουπιό , Διαιτολόγο - Διατροφολόγο, B. Sc.,
M.P. Μετά το πέρας της ομιλίας ακολούθησε συζήτη-
ση με το κοινό και οι ομιλητές απάντησαν σε όλες τις
ερωτήσεις.

23/5/2018 - Οστεοαρθρίτιδα
Το ΚΕΠ Υγείας σε συνεργασία με το “Βοήθεια στο Σπίτι”
του Δήμου Ηγουμενίτσας διοργάνωσαν από κοινού ομι-
λία με θέμα “Οστεοαρθρίτιδα”. Το ακροατήριο είχε την
ευκαιρία να ενημερωθεί για τη νόσο καθώς και για τις τε-
λευταίες εξελίξεις σχετικά με την αντιμετώπισή της. Τα
θέματα που αναλύθηκαν ήταν: «Οστεοαρθρίτιδα: Μια
χρόνια νόσος» από τον κ. Παναγιώτη Μπόζιο, MD, MSc,
PhD, Ειδικός Ρευματολόγος, Διδάκτωρ Ρευματολογίας
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
«Ενδείξεις χειρουργικής αντιμετώπισης οστεοαρθρίτι-
δας - Τεχνικές» από τον κ. Σωτήριο Κωστή, Ορθοπεδικό
- Χειρουργό.
«Συντηρητική θεραπεία και μετεγχειρητική αποκατάστα-
ση στην οστεοαρθρίτιδα γόνατος» από τον κ. Σπύρο Κα-
τσαρό, Φυσικοθεραπευτή MSc. Στην αρχή της ομιλίας
έγινε αναφορά και στο θεσμό του προγράμματος “Βοή-
θεια στο Σπίτι” από κοινωνικό λειτουργό. 

6/6/2018 - «Το παπάκι πάει…» 
Εξαφάνιση ανηλίκου
Το ΚΕΠ Υγείας σε συνεργασία με το “Χαμόγελο του Παι-
διού” πραγματοποίησαν ένα βιωματικό σεμινάριο με τη
συμμετοχή 12 νηπιαγωγών και θέμα «Το παπάκι πάει…
». Πρόκειται για ένα πρόγραμμα αγωγής υγείας με στόχο
την ενίσχυση των γνώσεων και των δεξιοτήτων των παι-
διών σε περίπτωση που βρεθούν σε συνθήκες εξαφάνι-
σης μη προσδιοριζόμενης αιτίας. Το πρόγραμμα υλοποι-

είται με την αφήγηση ιστοριών και βασίζεται στο μοντέλο
ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ζωής (Life Skills) με έμφαση
στην καλλιέργεια της ενσυναίσθησης των παιδιών. Οι
νηπιαγωγοί έλαβαν τη σχετική επιμόρφωση από το επι-
στημονικό προσωπικό του οργανισμού μέσα από εξειδι-
κευμένη και στοχευμένη εκπαίδευση. 

25/10/2018 - Οστεοαρθρίτιδα: 
Εκτίμηση και Αντιμετώπιση
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Ηγουμενίτσας, στο πλαίσιο
υλοποίησης δράσεων προαγωγής της δημόσιας υγείας,
διοργάνωσε ομιλία στο ΚΑΠΗ Πλαταριάς, με ομιλητή τον
ιατρό- πάροχο ΚΕΠ Υγείας, κ. Σωτήριο Κωστή, ορθοπε-
δικό- χειρουργό. Το ακροατήριο παρακολούθησε με ιδι-
αίτερο ενδιαφέρον την ομιλία, ενώ στο τέλος της παρου-
σίασης-εισήγησης ο ιατρός απάντησε σε όλες τις ερωτή-
σεις.

12/11/2018- Κυκλοφοριακή Αγωγή 
και Οδική Ασφάλεια
Ο γνωστός νευροεπιστήμονας Δρ. Γεώργιος Παξινός,
ύστερα από πρόσκληση του ΚΕΠ Υγείας, επισκέφθηκε
το 3ο Γυμνάσιο της πόλης, όπου σε συνεργασία με το
Τμήμα Τροχαίας αναφέρθηκε στις εγκεφαλικές βλάβες
που προκαλούνται από ατυχήματα καθώς και στις έρευ-
νές του για τον ανθρώπινο εγκέφαλο. Με το πέρας της
ομιλίας του, ο κ. Παξινός απάντησε σε ερωτήσεις που
του απηύθυναν μαθητές και εκπαιδευτικοί, οι οποίοι εν-
θουσιάστηκαν τόσο από το ήθος του επιστήμονα όσο και
από τις γνώσεις που αποκόμισαν.

12/11/2018 - Παρουσίαση Βιβλίου 
«Κατ’ εικόνα»
Με αφορμή την παρουσίαση του βιβλίου, ο καταξιωμέ-
νος νευροεπιστήμονας Δρ. Γ. Παξινός, ο οποίος διαμέ-
νει μόνιμα στην Αυστραλία, αναφέρθηκε στις επιστημο-
νικές του έρευνες, στα όρια της επιστήμης και του νου,
στη συμφιλίωση του ανθρώπου με τη φύση και σε αν-
θρώπινες αξίες κάνοντας μια εποικοδομητική συζήτηση
με το κοινό. Παράλληλα, συζητηθήκαν οι τελευταίες
έρευνες πάνω στη νόσο Alzheimer καθώς και στην επί-
δραση που μπορεί να έχει ο νους και το περιβάλλον στις
εξαρτήσεις.

21/11/2018 - Τεχνολογία και 3η Ηλικία
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Ηγουμενίτσας, με την υποστή-
ριξη του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης EKATH, ξεκίνησε
μια σειρά διαλέξεων με τίτλο «Τεχνολογία και 3η ηλι-
κία». Σκοπός είναι η εκμάθηση στη χρήση ηλεκτρονικών
υπολογιστών, στην πλοήγηση στο διαδίκτυο και γενικό-
τερα στη διάδραση με τις νέες τεχνολογίες. Η αρχή έγινε
με τα μέλη του ΚΑΠΗ Πλαταριάς, τα οποία δέχτηκαν τις
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πρώτες πληροφορίες γύρω από την τεχνολογία με ιδιαί-
τερο ενδιαφέρον.
Στόχος του προγράμματος είναι να μειωθεί ο τεχνολογι-
κός αναλφαβητισμός στην 3η ηλικία και να ενταχθούν τα
άτομα αυτά στη νέα πραγματικότητα που διαμορφώνουν
οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ).
Οι διαλέξεις πραγματοποιούνται από τον κ. Γεώργιο Β.
Ντάνη, Μηχανικό Πληροφορικής (MSc). 

30/11-01/12/2018 - Προληπτικός
Ακοολογικός έλεγχος
Στο πλαίσιο των παράλληλων δράσεων του 1ου Πανελ-
λήνιου Συνεδρίου ΚΕΠ Υγείας στον Δήμο Ηγουμενίτσας,
η κινητή μονάδα από «το Χαμόγελο του Παιδιού» σε συ-
νεργασία με τον Ιατρικό Σύλλογο Θεσπρωτίας και το Γε-
νικό Νοσοκομείο Φιλιατών, επισκέφτηκε την πόλη μας,
με στόχο τη δωρεάν προληπτική ιατρική των παιδιών αλ-
λά και ενηλίκων του Δήμου μας. Εξετάστηκαν 35 παιδιά
από το Ειδικό Δημοτικό και από το Ειδικό Επαγγελματικό
Γυμνάσιο και Λύκειο ενώ οι υπόλοιπες εξετάσεις έγιναν
σε άλλα παιδιά και ενήλικες.

30/11-01/12/2018 - Εκπαίδευση 
πολιτών: ΚΑΡΠΑ, θέση ανάνηψης, 
τεχνική αφαίρεσης κράνους
Στο πλαίσιο των παράλληλων δράσεων του 1ου Πανελ-
λήνιου Συνεδρίου ΚΕΠ Υγείας στον Δήμο Ηγουμενίτσας,
το Περιφερειακό Τμήμα Ηγουμενίτσας του Ερυθρού
Σταυρού και το Τμήμα Σαμαρειτών - Ναυαγοσωστών και
Διασωστών Ιωαννίνων, εκπαίδευσε πολίτες στις Α΄ Βοή-
θειες. Οι δράσεις λάμβαναν χώρα καθ’ όλη τη διάρκεια
του συνεδρίου και ήταν ελεύθερες προς το κοινό.

Δήμος Ιλίου

22/10/2018-12/11/2018 
- Πρόγραμμα Ελέγχου Χρόνιας

Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας (ΧΑΠ)
Δωρεάν σπιρομέτρηση σε μέλη των ΚΑΠΗ και σε γενικό
πληθυσμό, επιτόπου αξιολόγηση του αποτελέσματος
της εξέτασης από τον εθελοντή Πνευμονολόγο και όπου
χρίζει, παραπομπή σε ιατρό για περαιτέρω εξετάσεις ή
χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής.

6/6/2018 - Πρόγραμμα Ελέγχου Χρόνιας
Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας (ΧΑΠ) 
Δωρεάν σπιρομέτρηση στο 6ο ΚΑΠΗ, επιτόπου αξιολό-
γηση του αποτελέσματος της εξέτασης από τον εθελον-
τή Πνευμονολόγο και όπου χρίζει, παραπομπή σε ιατρό
για περαιτέρω εξετάσεις ή χορήγηση φαρμακευτικής
αγωγής

15/10/2018 - Εμβολιάζομαι. 
Ζω χωρίς φόβο.
Ο Δήμος Ιλίου και τα ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ του Δήμου, στο πλαί-
σιο της Προληπτικής Ιατρικής και της Προστασίας της
Δημόσιας Υγείας, υλοποίησε ενημερωτική εκδήλωση
για τον Εμβολιασμό Ενηλίκων με θέμα «Εμβολιάζομαι.
Ζω χωρίς φόβο.», σε συνεργασία με το Ελληνικό Διαδη-
μοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων και την Ελληνική Εταιρεία
Λοιμώξεων, με ομιλητή τον Διευθυντή Παθολογικής και
Λοιμωξιολογικής Κλινικής στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών,
Πρόεδρο της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμώξεων κ. Πανα-
γιώτη Γαργαλιάνο - Κακολύρη.

Δήμος Καλλιθέας

12 &14/2/2018 - Σπιρομέτρηση
Προληπτική εξέταση σπιρομέτρησης στο Δημοτικό Κέν-
τρο Υγείας - ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ με στόχο την ανίχνευση χρό-
νιας αναπνευστικής πνευμονοπάθειας στο γενικό πλη-
θυσμό του Δήμου μας.

22/11/2018 - Σπιρομέτρηση 
Προληπτική εξέταση σπιρομέτρησης στο Δημοτικό Κέν-
τρο Υγείας - ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ με στόχο την ανίχνευση χρό-
νιας αναπνευστικής πνευμονοπάθειας στο γενικό πλη-
θυσμό του Δήμου μας.
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1/10/2018 - Παγκόσμια 
Ημέρα Τρίτης Ηλικίας
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Τρίτης Ηλικίας ο Δή-
μος Καλλιθέας και το ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ του Δήμου, διοργά-
νωσε ενημερωτική ομιλία για τα «Οφέλη του εμβολια-
σμού στην προαγωγή υγείας.»

Ιανουάριος & Φεβρουάριος 2018 - WIN
HELLAS Νέο ξεκίνημα. Μαθαίνω να
φροντίζω τον ευατό μου
Πρόγραμμα ενδυνάμωσης WIN HELLAS «ΝΕΟ ΞΕΚΙΝΗ-
ΜΑ. ΜΑΘΑΙΝΩ ΝΑ ΦΡΟΝΤΙΖΩ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΟΥ».
Πρόγραμμα αυτοτελών θεματικών ενοτήτων που αφο-
ρούν τη γυναίκα, την οικογένεια, τις προσωπικές σχέ-
σεις, τα συναισθήματα, την ανάπτυξη προσωπικότητας
και άλλα.

Δήμος Μεσσήνης 

25/5/2018 - Προληπτικές Εξετάσεις «ΥΓΕΙΑ
ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» Ενδοκρινολογικός έλεγχος
Το ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ Μεσσήνης σε συνεργασία με την Εται-
ρεία Πρόληψης και Προαγωγής Υγείας και το Κέντρο
Υγείας Μεσσήνης διοργάνωσε στις 25 Μαϊου2018, ημέ-
ρα Παρασκευή, ιατρικές εξετάσεις προληπτικού ελέγ-
χου που αφορούσαν ενδοκρινολογικό έλεγχο με την
χρήση φορητού υπερηχογράφου.

25/5/2018 - εμβολιασμός
«ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ»
Το ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ Μεσσήνης σε συνεργασία με την Εται-
ρεία Πρόληψης και Προαγωγής Υγείας και το Κέντρο
Υγείας Μεσσήνης διοργάνωσε στις 25 Μαϊου 2018,
ημέρα Παρασκευή, ιατρικές εξετάσεις προληπτικού
ελέγχου που αφορούσαν την Παιδιατρική κλινική εξέτα-
ση- Εμβολιασμός Παιδιών Ρομά. 

Δήμος Π. Φαλήρου

17/10/2018 - Ενημερωτική ομιλία 
για εμβόλια γρίπη - πνευμονία
- έρπη ζωστήρα. Εμβολιασμός ενηλίκων
Το ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ σε συνεργασία με το Β΄ΚΑΠΗ πραγματο-
ποίησε ενημερωτική ομιλία για τον εμβολιασμό ενηλί-
κων . Ενημερώθηκαν περίπου 110 άτομα από τους ια-
τρούς παθολόγους κ. Μπίτσικα Ιωάννη και κ. Μουσσά.

1-30 Νοεμβρίου - Αξιολόγηση σχολικής
ετοιμότητας  σε μαθητές δημοτικού 
και νηπιαγωγείου
Το ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ σε συνεργασία με την διεπιστημονική
ομάδα Θεραπεία - Ελπίδα απευθύνονται στους μαθητές
δημοτικών και νηπιαγωγείων με δωρεάν αξιολόγηση
στους τομείς της μαθησιακής ικανότητας από ειδικούς
θεραπευτές με χρήση έγκυρων και σταθμισμένων εργα-
λείων από ειδικούς θεραπευτές.

Κάθε Τετάρτη του 2018 - Τεστ μνήμης - Άνοια
Το ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ και τα Δημοτικά Ιατρεία πραγματοποί-
ησαν επί 1 έτος κάθε Τετάρτη τεστ για την πρόληψη της
άνοιας με την εθελοντή νευροψυχολόγο Ρεμούνδου
Μαριέττα, σε πάνω από 100 άτομα, με σταθμισμένο τεστ.

Κάθε Παρασκευή 2018 - Έλεγχος
στοματικής υγιεινής 
σε μαθητές δημοτικού
Το ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ και τα Δημοτικά Ιατρεία σε συνεργασία
με εθελοντή ιατρό οδοντίατρο των Δημ. Ιατρείων εξέτα-
σαν 120 μαθητές κάθε Παρασκευή για όλο το έτους
2018 στον χώρο των Δημ. Ιατρείων.

Δήμος Παύλου Μελά

9-17/11/2018 - Ραντεβού με τα παιδιά
Η Αντιδημαρχία Υγείας, Κοινωνικών & Προνοιακών θε-
μάτων του Δήμου Παύλου Μελά, με αίσθημα ευθύνης
και κοινωνικής αλληλεγγύης διοργάνωσε και τη φετινή
χρονιά σειρά εκδηλώσεων με τίτλο «Ραντεβού με τα παι-
διά» και συγκεκριμένα για το χρονικό διάστημα Παρα-
σκευή 9 έως Σάββατο 17 Νοεμβρίου 2018. Το «Ραντε-
βού με τα παιδιά» εστιάζει στον κόσμο των παιδιών και
την ιδιαίτερη φροντίδα και αγάπη που δικαιούνται από
την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Σκοπός των εκδηλώσεων εί-
ναι η πρόληψη μέσω δωρεάν ιατρικών εξετάσεων και η
ψυχαγωγία των παιδιών με δράσεις παιδαγωγικού - εκ-
παιδευτικού χαρακτήρα. Συνολικά στη συγκεκριμένη
δράση συμμετείχαν 125 παιδιά.
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ΚΕΠ Υγείας
10/11/2018 
- Οδοντιατρικός έλεγχος παιδιών 

12/11/2018 - Παιδιατρικός έλεγχος

13/11/2018- Έλεγχος αναπνευστικής
λειτουργίας (σπιρομέτρηση)

15/11/2018 - Έλεγχος σπονδυλικής στήλης

17/11/2018- Οφθαλμολογικός έλεγχος

Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη

23/5/2018 - Κοινότητες Φιλικές 
στην Άνοια
«Κοινότητες Φιλικές στην Άνοια Πόλεις φιλικές για άτο-
μα με άνοια» είναι ο τίτλος της ενημερωτικής ημερίδας
που διοργάνωσε στο Πανόραμα ο δήμος Πυλαίας-Χορ-
τιάτη και η Ελληνική Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συγ-
γενών Διαταραχών. Στόχος η ενημέρωση των δημοτών
για την άνοια, που στις σημερινές κοινωνίες αποτελεί μια
ασθένεια η οποία συνεχώς αυξάνεται, αλλά και η αναζή-
τηση των τρόπων με τους οποίους οι δήμοι μπορούν να
βοηθήσουν στη δημιουργία φιλικού περιβάλλοντος
προς την άνοια. Βασική ομιλήτρια στην εκδήλωση ήταν η
πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Νόσου Alzh-
eimer Μάγδα Τσολάκη.

24-25/11/2018 - 4ο Forum Υγείας
Ο Δήμος Πυλαίας - Χορτιάτη συμμετείχε με Περίπτερο
στο 4ο Forum Υγείας, που πραγματοποιήθηκε στις 24 &
25 Νοεμβρίου 2018, στο Συνεδριακό Κέντρο Ι. Βελλίδης
στη Θεσσαλονίκη. Ο Δήμαρχος Πυλαίας-Χορτιάτη κ.
Ιγνάτιος Καϊτεζίδης συμμετείχε με χαιρετισμό στις εργα-

σίες του Forum. Τη λειτουργία του περιπτέρου υποστή-
ριξαν υπάλληλοι του δήμου. Επίσης, διανεμήθηκε στους
επισκέπτες έντυπο υλικό σχετικό με τη λειτουργία του
ΚΕΠ Υγείας Πυλαίας-Χορτιάτη, το Τοπικό Κέντρο Ενημέ-
ρωσης & Εγγραφής Εθελοντών Δοτών Μυελού των
Οστών, την ορθή κατανάλωση του Αλκοόλ, για το AIDS
και άλλες δράσεις του ΕΔΔΥΠΠΥ.

1ο εξάμηνο του 2018 
- Αξιολόγηση δυσκολιών λόγου
Συνεργασία με το Μητροπολιτικό Κολλέγιο με σκοπό την
πρώιμη ανίχνευση και αξιολόγηση δυσκολιών λόγου
των παιδιών που φοιτούν στους Δημοτικούς Παιδικούς
και Βρεφονηπιακούς σταθμούς. Πρόληψη Συνεργασία
του ΚΕ.Κ.Π.Α.Π. Πυλαίας-Χορτιάτη με το τμήμα Λογοθε-
ραπείας του Μητροπολιτικού Κολλεγίου Θεσσαλονίκης.
Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας πραγματοποιήθη-
καν διαγνωστικά τεστ έγκαιρης ανίχνευσης και πρόλη-
ψης προβλημάτων λόγου και ομιλίας στα παιδιά που
φοιτούν στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς. Οι γο-
νείς των παιδιών ενημερώθηκαν εγγράφως για την
πραγματοποίηση του διαγνωστικού τεστ στον παιδικό
σταθμό και εγγράφως έδωσαν τη συγκατάθεση τους.
Την προγραμματισμένη ημερομηνία φοιτητές του τμή-
ματος Λογοθεραπείας του κολεγίου προσήλθαν στον
παιδικό σταθμό με τη συνοδεία και υπό την επίβλεψη εί-
τε του υπευθύνου του τομέα Λογοθεραπείας, είτε του
υπευθύνου κλινικής πρακτικής του τμήματος Λογοθε-
ραπείας, είτε καθηγητή λογοθεραπευτή του τμήματος.
Με την ολοκλήρωση της εξέτασης δόθηκε στους γονείς
λογοθεραπευτική αναφορά και κατευθύνσεις για τις πε-
ραιτέρω ενέργειες. Οι ανωτέρω υπηρεσίες παρασχέθη-
καν δωρεάν για τα παιδιά που φοιτούν στους Δημοτι-
κούς Παιδικούς Σταθμούς ενώ η δράση θα επαναληφθεί
και το επόμενο έτος.

Δήμος Αριστοτέλη 

1/6/2018 - Χρόνια Αποφρακτική
Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) δωρεάν
σπυρομέτρηση
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Αριστοτέλη σε συνεργασία με
την Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία πραγματοποί-
ησε δωρεάν σπυρομέτρηση σε στοχευμένη ομάδα πλη-
θυσμού (εργαζόμενοι στο τμήμα καθαριότητας του Δή-
μου Αριστοτέλη), νοσούντες ΧΑΠ.

28/11/2018 - Ενημερωτική Ομιλία 
«Πρόληψη κατά του AIDS»
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Αριστοτέλη σε συνεργασία με
τη Δομή του Δήμου “Βοήθεια στο Σπίτι” πραγματοποί-
ησε επίσκεψη στα σχολεία του Δήμου με αφορμή την
Παγκόσμια Ημέρα κατά του AIDS που έχει οριστεί η 1η
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Δεκεμβρίου. Διένειμε ενημερωτικά φυλλάδια σε μαθη-
τές και μαθήτριες Γυμνασίου και Λυκείου με βασικό
σκοπό την προστασία και τη διαφύλαξη της υγείας όλων.
Ο βασικότερος εχθρός του AIDS είναι οι προφυλάξεις.
Προστατεύστε τον εαυτό σας κάνοντας, όσο μπορείτε,
ώριμες επιλογές, ήταν και το κυρίαρχο μήνυμα της συ-
νάντησης.

Δήμος Ασπροπύργου 

26/2/2018 - Στερητικές Αναιμίες
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Ασπροπύργου διοργάνωσε
ενημερωτική ομιλία στους Δημότες του Ασπρόπυργου
με θέμα τις Στερητικές Αναιμίες. Συνολικά ο αριθμός
των πολιτών που παρακολούθησε την ομιλία ήταν περί-
που 100. Ομιλητής ήταν ο Καθηγητής Αιματολογίας της
Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Διευθυν-
τής της Αιματολογικής Κλινικής, στο Λαϊκό Νοσοκομείο
Αθηνών, κ. Νικόλαος Αναγνωστόπουλος. Ο κ. Αναγνω-
στόπουλος έδωσε μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα διάλεξη
αφού μίλησε για ένα πρόβλημα υγείας που ταλαιπωρεί
μεγάλο μέρος του πληθυσμού, δηλαδή για τις Αναιμίες
και ειδικότερα για τις Στερητικές Αναιμίες. Ανέφερε ότι
προκαλείται από διάφορα αίτια και ότι, δεν φταίει πάντα
ο σίδηρος καθώς μίλησε και για την πρόληψη και την αν-
τιμετώπιση της νόσου. 

30/4/2018 - Ηπατίτιδες: 
Νεότερες εξελίξεις
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Ασπροπύργου διοργάνωσε
ενημερωτική ομιλία στους Δημότες του Ασπρόπυργου
με θέμα τις Ηπατίτιδες: Νεότερες εξελίξεις. Συνολικά ο
αριθμός των πολιτών που παρακολούθησε την ομιλία
ήταν περίπου 150. Ομιλητής ήταν ο Παθολόγος - Ηπατο-
λόγος, Διευθυντής της Κλινικής “Άγιοι Ανάργυροι”, Επί-
κουρος Καθηγητής Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου
Αθηνών, κ. Ιωάννης Ελευσινιώτης. Ο κ. Ελευσινιώτης
ανέφερε διεξοδικά τις μορφές, τα συμπτώματα, τα αίτια,
τους τρόπους με τους οποίους κάποιος μπορεί να νοσή-
σει και τους τρόπους αντιμετώπισης της Ηπατίτιδας. Τό-
νισε ότι η καταπολέμηση της συγκεκριμένης νόσου, κα-
τά τη τελευταία δεκαετία έχει εξελιχθεί και ότι σημειώνε-
ται σημαντική πρόοδος. 

18&19/12/2018 - Η διατροφή στην Τρίτη
Ηλικία. Πρόληψη της Οστεοπόρωσης 
και της Σαρκοπενίας - Βελτίωση 
του ανοσοποιητικού συστήματος
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Ασπροπύργου σε συνεργασία
με τον Οργανισμό Άθλησης Φροντίδας Νεολαίας και
Τρίτης Ηλικίας, στο πλαίσιο του Ε.Π. Επισιτιστικής και
Βασικής Υλικής Συνδρομής ΤΕΒΑ της Κ.Σ. Δυτικής Αττι-
κής πραγματοποίησε ομιλίες από την ειδική Διαιτολόγο-
Διατροφολόγο κα. Παρασκευή Τσάκωνα με θέμα «Η
διατροφή στην Τρίτη Ηλικία. Πρόληψη της Οστεοπόρω-
σης και της Σαρκοπενίας-Βελτίωση του ανοσοποιητικού
συστήματος». Η πρώτη ομιλία διεξήχθη την Τρίτη 18 Δε-
κεμβρίου2018 στο ισόγειο του Α΄ ΚΑΠΗ και η δεύτερη
την Τετάρτη 19 Δεκεμβρίου 2018 στο Β΄ ΚΑΠΗ Ασπρο-
πύργου. Τα μέλη ενημερώθηκαν κυρίως για τις κατάλ-
ληλες διατροφικές συνήθειες που πρέπει να τηρούν σε
συγκεκριμένες χρόνιες παθήσεις. Συνολικά και από τα
δύο ΚΑΠΗ παρευρέθησαν εκατό άτομα.

Δήμος Βόλου 

12/1/2018 - Τεστ Μνήμης
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Βόλου σε συνεργασία με την
μονάδα Alzheimer και το Δημαρχείο Ν. Αγχιάλου διορ-
γάνωσε εξέταση - τεστ μνήμης τετρακοσίων ατόμων κα-
θώς και σε άλλα εκατόν πενήντα άτομα.

17/9/2018 - Οφθαλμολογικός Έλεγχος
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Βόλου σε συνεργασία με την
οφθαλμολογική ομάδα του Ομίλου Lyoness Θεσσαλονί-
κης πραγματοποίησε έλεγχο και εξετάσεις σε παιδικούς
σταθμούς του Δήμου Βόλου σε σαράντα παιδάκια. Η
δράση διήρκησε 3 ημέρες.

2018 - Ιατρικά Ραντεβού
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Βόλου σε συνεργασία με το
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ΚΕΠ Υγείας
Νοσοκομείο Βόλου φρόντισε για την εξυπηρέτηση
εβδομήντα ατόμων κλείνοντας τους Ιατρικά ραντεβού
μέσω «ΤΟΜΜΥ».

Δήμος Ηλιούπολης

5/12/2018 - Ενημερωτική Ομιλία 
για Παθήσεις Θυροειδούς και 
Θεραπευτική Αντιμετώπιση
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Ηλιούπολης διοργάνωσε ομι-
λία με θέμα τις παθήσεις του θυροειδούς και τη θερα-
πευτική αντιμετώπισή του. Την ομιλία παρακολούθησαν
75 συνδημότες μας και ομιλητής ήταν ο ενδοκρινολόγος
κύριος Κόλλιας.

27/11/2018 - Ενημερωτική ομιλία 
για ρευματολογικές παθήσεις
Το ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ του Δήμου Ηλιούπολης διοργάνωσε
ενημερωτική ομιλία για ρευματολογικές παθήσεις με
ομιλητή τον ρευματολόγο κ. Μυριοκεφαλιτάκη. Συνολι-
κά ενημερώθηκαν περισσότεροι από 110 δημότες. 

2018- Ενημερωτική ομιλία 
για οφθαλμολογικά νοσήματα 
Το ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ του Δήμου Ηλιούπολης διοργάνωσε
ενημερωτική ομιλία για οφθαλμολογικά νοσήματα με
ομιλητή τον οφθαλμίατρο κ. Βασιλείου. Συνολικά ενημε-
ρώθηκαν περισσότεροι από 85 δημότες.

2018 - Ενημερωτική ομιλία για παθήσεις
Ιγμορείου Ρινός & Παρίσθμιων
Το ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ του Δήμου Ηλιούπολης διοργάνωσε
ενημερωτική ομιλία για παθήσεις Ιγμορείου Ρινός & Πα-
ρίσθμιων με ομιλητή την ιατρό ΩΡΛ κα. Παπαϊωάννου.

Δήμος Θάσου 

14 & 21/5 &2/7/2018- Ενημερωτική 
Ομιλία Εκπαίδευση Προνοσοκομειακής
Περίθαλψης - ΚΑΡΠΑ
Το ΚΕΠ Υγείας Δήμου Θάσου διοργάνωσε ενημερωτική
ομιλία και δράση εκπαίδευσης σε Χρήση Εξωτερικού
Απινιδωτή και Καρδιοαγγειακή αναζωογόνηση.

5/7/2018 - Ημερίδα για τη χρήση ουσιών
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Θάσου διοργάνωσε ενημερω-
τική ομιλία σε μαθητές του Λυκείου με θέμα την χρήση
ουσιών μετά από παρακολούθηση ενημερωτικού σεμι-
ναρίου από το προσωπικό.

3/10/2018- Αντιγριπικό
Εμβόλιο- Εμβολιασμός
Το ΚΕΠ Υγείας Δήμου Θάσου διοργάνωσε δράση για την
ενημέρωση και δωρεάν εμβολιασμό σε μέλη των ΚΑΠΗ.

15/10/2018 - Τα εμβόλια σώζουν ζωές
Το ΚΕΠ Υγείας Δήμου Θάσου διοργάνωσε ενημερωτική
δράση με εθελοντές Παιδιάτρους, οι οποίοι ενημέρω-
σαν γονείς για το Αντιεμβολιαστικό κίνημα και την ανάγ-
κη του εμβολιασμού.

5/12/2018 - Παιδί και Ανάπτυξη
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Θάσου διοργάνωσε ενημερω-
τική δράση με παιδίατρο και λογοθεραπευτή , οι οποίο
ενημέρωσαν γονείς νηπίων (1-6 ετών) σχετικά με την
ανάπτυξη τους.

3/12/2018 - ΑμεΑ και διαφορετικότητα
Το ΚΕΠ Υγείας Δήμου Θάσου διοργάνωσε βιωματικές
δράσεις αφιερωμένες στην ενσυναίσθηση της διαφορε-
τικότητας , την οποία παρακολούθησαν μαθητές δημοτι-
κών και Γυμνασίου.

5/10/18 έως 23/10/2018 
- Δήμος Καλαμαριάς - Άνοια 
- Μπορούμε να μειώσουμε τον κίνδυνο;
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Καλαμαριάς σε συνεργασία
με την Ελληνική Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συγγε-
νών Διαταραχών οργάνωσε σειρά δράσεων ενημέρω-
σης και πρόληψης τον Οκτώβριο στον Δήμο μας. Ο σκο-
πός της εκδήλωσης ήταν η πρόληψη και η έγκαιρη διά-
γνωση της ασθένειας έτσι ώστε ο ασθενής να οδηγηθεί
στην όσο το δυνατόν μικρότερη περιθωριοποίηση και
στην έγκαιρη αναζήτηση βοήθειας. Οι ψυχολόγοι της
Ελληνικής Εταιρείας Alzheimer πραγματοποίησαν
στους συμμετέχοντες ομιλίες και νευροψυχολογικά τεστ
στο χώρο του Δημοτικού Ιατρείου και του Α’ και Β’ ΚΑ-
ΠΗ. Συνολικά εξετάστηκαν 110 άτομα.

Δήμος Μεταμόρφωσης 

2018 -Εμβολιασμοί και 
εξέταση παιδιάτρου
Τα ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ και τα δημοτικά ιατρεία του Δήμου Μετα-
μόρφωσης σε συνεργασία με τον εθελοντή παιδίατρο
του δημοτικού ιατρείου, προσφέρουν κάθε Τετάρτη και
Παρασκευή, δωρεάν εμβολιασμούς παιδιών, και παιδιά-
τρικο κλινικό έλεγχο.
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2018 - «Πρόληψη στοματικής 
υγείας παιδιών»
Τα ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ και τα δημοτικά ιατρεία του Δήμου Μετα-
μόρφωσης σε συνεργασία με την εθελόντρια παιδοδον-
τίατρο του δημοτικού ιατρείου, προσφέρουν κάθε Πέμ-
πτη πρόληψη - έλεγχο στοματικής υγείας παιδιών και
φθορίωση. 

13 & 14/10/2018 - Δήμος Μονεμβασίας
- Η σημασία του τρόπου ζωής στην πρόληψη
και την υποτροπή του καρκίνου
Το ΚΕΠ (Κέντρο Πρόληψης) Υγείας του Δήμου Μονεμ-
βασίας σε συνεργασία με την ΕΟΠΕ (Εταιρεία Ογκολό-
γων Παθολόγων Ελλάδας), πραγματοποίησαν με επιτυ-
χία εκδηλώσεις ενημέρωσης με θέμα «Η σημασία του
τρόπου ζωής στην πρόληψη και την υποτροπή του καρκί-
νου» το Σάββατο 13/10/18 το απόγευμα στους Μολά-
ους και την Κυριακή 14/10/18 το πρωί στη Νεάπολη.
Οι ομιλίες απόλυτα κατανοητές και πλήρως τεκμηριωμέ-
νες με πρόσφατα άρθρα από τη διεθνή βιβλιογραφία,
έγιναν από την κα. Σταυρούλα Ντρουφάκου, Παθολόγο -
Ογκολόγο, Διευθύντρια ΕΣΥ στην Ογκολογική Μονάδα
του «Ιπποκράτειου» Νοσοκομείου, μέλος της Εταιρείας
Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας. Ακολούθησαν ερω-
τήσεις και ενδιαφέρουσα συζήτηση.

1/4 - 30/9/2018 - Νέα Προποντίδα 
- Εμβολιασμοί Ανασφάλιστων 
παιδιών οικισμού ΡΟΜΑ
Τα ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Νέας Προποντίδας υλοποί-
ησαν πρόγραμμα εμβολιασμού στα παιδιά του οικισμού
ΡΟΜΑ της περιοχής. 

Δήμος Νέας Σμύρνης 

24/2/2018 - Σεμινάριο “Α’ ΒΟΗΘΕΙΩΝ-
ΚΑΡΠΑ“ για όλους τους πολίτες
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Νέας Σμύρνης διοργάνωσε
Σεμινάριο βασικών Α’ ΒΟΗΘΕΙΩΝ - ΚΑΡΠΑ. Το σεμινά-
ριο πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το Ελληνικό
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων(ΕΔΔΥΠΠΥ) και τους

εθελοντές διασώστες της Εθελοντικής Διασωστικής
Ομάδας Κρίσεων (ΕΔΟΚ) στον πολυχώρο “Γαλαξίας”
στην Πλατεία Νέας Σμύρνης.

12/3/2018 - Προληπτική Ιατρική Ενηλίκων
για τους εργαζομένους 
του Δήμου
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Νέας Σμύρνης σε συνεργασία
με το Κέντρο Καλλιθέας πρόσφερε στους πολίτες υψη-
λού επιπέδου υπηρεσίες, εντάσσοντας τους στο πρό-
γραμμα Προληπτικής Ιατρικής Ενηλίκων με σκοπό και
στόχο την πρόληψη.

13/11/2018 - Από τους μεγάλους 
στους μικρούς: απαντήσεις 
σε καθημερινές ανησυχίες
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Νέας Σμύρνης σε συνεργασία
με το Κέντρο Καλλιθέας διοργάνωσε ομιλία με θέμα
«Από τους μεγάλους στους μικρούς: απαντήσεις σε κα-
θημερινές ανησυχίες» με σκοπό την ενημέρωση για τις
διαταραχές και τα νοσήματα που αφορούν την τρίτη ηλι-
κία και τα παιδιά. Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε στον πο-
λυχώρο «Γαλαξίας» στην Πλατεία Νέας Σμύρνης.

Δήμος Φαρσάλων 

26/1/2018 - Αγωγή Υγείας 
σε παιδιά και εφήβους
Το ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ του Δήμου Φαρσάλων και το Κέντρο Κοι-
νότητας με Παράρτημα Ρομά του Δ. Φαρσάλων, της
ΔΗ.Κ.Ε.ΦΑ, στα πλαίσια μιας σειράς δράσεων προάσπι-
σης της υγείας του τοπικού πληθυσμού Ρομά, συμμετεί-
χε σε πρόγραμμα που διοργανώνεται σε συνεργασία του
Κέντρου Υγείας Φαρσάλων με το Εργαστήριο Υγιεινής
και Επιδημιολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και
την 5η ΥΠΕ
Πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στο Κέντρο Υγείας Φαρ-
σάλων, παιδιών Ρομά με τους γονείς τους, με στόχο την
καταγραφή των εμβολιασμών και την προαγωγή της εμ-
βολιαστικής τους κάλυψης. 
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ΚΕΠ Υγείας
3/3/2018 - Πρόγραμμα 
Υγείας - Σκολίωση
Πραγματοποιήθηκαν δωρεάν εξετάσεις σε παιδιά του
δήμου, για την διάγνωση Σκολίωσης. 

27/3/2018 - Εκδήλωση Αγάπης
Σε μια Εκδήλωση Αγάπης οι καταρτιζόμενοι του ΑΜΕΑ
χάρισαν στους συμβούλους του Δ.Σ. του Δήμου Φαρσά-
λων από μία λαμπάδα δικής τους κατασκευής.

18/4/2018 - Κοινές λοιμώξεις 
και αντιμετώπισή τους
To ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Φαρσάλων σε συνεργασία με
τον Σύλλογο Γυναικών Ευδρίου «Μελίνα», διοργάνωσε
Ιατρική Ομιλία με θέμα «Κοινές Λοιμώξεις και αντιμετώ-
πισή τους» σε συνδυασμό με Ιατρικές Εξετάσεις. Η εκ-
δήλωση πραγματοποιήθηκε στο Γυμνάσιο Ευδρίου.
Ομιλητής της εκδήλωσης ήταν ο ιατρός Παναγιώτης
Γιαννάκος και τις εξετάσεις πραγματοποίησε το νοση-
λευτικό προσωπικό του προγράμματος Βοήθεια στο Σπί-
τι.

24-26/09/2018 - Ιατρικές Εξετάσεις 
από τους «Γιατρούς του Κόσμου»
Εξετάστηκαν 351 μαθητές από τους παιδιάτρους Αλε-
ξάνδρα Μιχαηλίδου και Κατερίνα Στούκερ, τον καρδιο-
λόγο Σταύρο Γεωργόπουλο και την οφθαλμίατρο Ευγε-
νία Κόντου. Τον οδοντιατρικό έλεγχο πραγματοποίησε η
οδοντίατρος του Κέντρου Υγείας Φαρσάλων κα. Ανα-
στασία Ακριβούση.  Επίσης, εξετάστηκαν και 36 ηλικιω-
μένοι από τον Καθηγητή Γηριατρικής Κίμων Βολίκα, στα
Αγροτικά Ιατρεία Ερέτριας, Βαμβακούς, στην Ρευματιά
και στο ΚΑΠΗ του Δήμου Φαρσάλων. 

1-31/10/2018 - Πρόγραμμα προληπτικών
εξετάσεων από την 5η ΥΠΕ Θεσσαλίας και
Στερεάς Ελλάδας
Σε συνεργασία με τις κινητές μονάδες της ΥΠΕ πραγμα-
τοποιήθηκαν σε 123 γυναίκες ηλικίας 40 έως 60 ετών
μαστογραφίες, σε 158 άτομα μέτρηση οστικής μάζας
(έλεγχος για οστεοπόρωση σε γυναίκες μετά την εμμη-
νόπαυση και σε άντρες άνω των 60 ετών), σε 162 άτομα
πραγματοποιήθηκαν μικροβιολογικές και αιματολογι-
κές εξετάσεις (βιοχημικές).

6/11/2018 - Βραχιόλι κινδύνου
Θα παρέχονται υπηρεσίες τηλεφροντίδας όπου μέσα
από ειδικές συσκευές (με χρήση της τεχνολογίας των κι-
νητών τηλεφώνων - GSM) θα μπορούν άμεσα να ειδο-
ποιήσουν (alert button) για κάποιο σοβαρό πρόβλημα ή
να μιλήσουν άμεσα (μέσω κινητής τηλεφωνίας από τις
ειδικές συσκευές που θα φορεθούν στο χέρι σαν ρολό-
για), με το ιατρικό συντονιστικό κέντρο που έχει οριστεί
γι’ αυτό τον σκοπό.
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15/11/2018 - Ενδυναμώνοντας 
το γονεϊκό ρόλο
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Φαρσάλων υλοποίησε βιωμα-
τικό, εκπαιδευτικό εργαστήρι με θέμα: «Ενδυναμώνον-
τας το γονεϊκό ρόλο. Δεξιότητες, προκλήσεις, προοπτι-
κές» στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Φαρσάλων. Ο
βασικός στόχος ήταν η συμβουλευτική πάνω σε θέματα
που αφορούν το γονεϊκό ρόλο και την ανατροφή των
παιδιών μας. Στην λήξη του προγράμματος οι γονείς ζή-
τησαν να επαναληφθεί γιατί είχε μεγάλη επιτυχία η πρώ-
τη συνάντηση.

Δήμος Ωρωπού

21/1/2018 - Καρκίνος και 3η Ηλικία
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Ωρωπού σε συνεργασία με το
Άγγιγμα Ζωής διοργάνωσε ημερίδα ενημέρωσης «Καρ-
κίνος και 3η Ηλικία». Ομιλητές ήταν γιατροί, μέλη της αν-
τικαρκινικής εταιρείας από το Γενικό Αντικαρκινικό νο-
σοκομείο Άγιος Σάββας και από το Νοσοκομείο ΙΑΣΩ, η
κα. Κατσιόχη Δέσποινα Ογκολόγος, η κα. Νομικού Χρι-
στίνα Ακτινοθεραπεύτρια και η κα. Κοντραφούρη Έλλη
Ψυχολόγος. 

9/2/2018 - 6η Εθελοντική Αιμοδοσία
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Ωρωπού διοργάνωσε την 6η
Εθελοντική Αιμοδοσία με υπεύθυνο Αιμοδοσίας τον κ.
Καυκόπουλο Σπυρίδων. Προσήλθαν 56 εθελοντές αιμο-
δότες.

26/10/2018 - 7η Εθελοντική Αιμοδοσία
Το ΚΕΠ Υγείας διοργάνωσε Αιμοδοσία στο ΚΑΠΗ του
Άνω Ωρωπού. Ο αριθμός των εθελοντών αιμοδοτών άγ-
γιξε τα 40 άτομα. Υπεύθυνος της αιμοδοσίας ήταν ο κύ-
ριος Καυκόπουλος Σπυρίδων.

Δήμος Μεγαρέων

19/11/2019 - Κινητή μονάδα 
για εξετάσεις ηπατίτιδας Β
Η κινητή μονάδα της ΜΚΟ Praksis βρέθηκε στα Μέγαρα
με σκοπό να προσφέρει δωρεάν εξετάσεις για τον ιό της
ηπατίτιδας Β’ στους πολίτες και να τους ενημερώσει
σχετικά με τους τρόπους μετάδοσης και αντιμετώπισης.

31/7/2019 - Ενημέρωση για την πρόληψη 
από τον ιό του Δυτικού Νείλου
Το Κ.Ε.Π Υγείας του Δήμου Μεγαρέων, το Κέντρο Ελέγ-
χου και Πρόληψης Νοσημάτων και η Περιφέρεια Δυτι-
κής Αττικής, διοργάνωσαν συνάντηση Ενημέρωσης Κοι-
νού, για τη λοίμωξη από τον Ιό του Δυτικού Νείλου με
θέμα: “Λοίμωξη από τον Ιό του Δυτικού Νείλου, μαθαί-
νω και προφυλάσσομαι”.

2018 - Ενημερωτική Εκστρατεία για 
την πρόληψη από τον ιό της γρίπης
Τα ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Μεγαρέων και ο Εντεταλμέ-
νος Δημ. Σύμβουλος Προαγωγής & Προστασίας Δημό-
σιας Υγείας Καράμπελας Κωνσταντίνος, διοργάνωσαν
ενημερωτική εκστρατεία για την πρόληψη από τον ιό της
γρίπης.

2018 - Εμβολιασμός ευπαθών 
κοινωνικών ομάδων 
Τα ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ του Δήμου Μεγαρέων και ο Δήμος διορ-
γάνωσαν εμβολιασμούς ευπαθών κοινωνικών ομάδων
για ιλαρά, ερυθρά, παρωτίτιδα, τέτανο, κοκκύτη, διφθε-
ρίτιδα και πνευμονόκοκκο.
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Ολοκληρώθηκε με μεγάλη
συμμετοχή Δημάρχων,
εκπροσώπων Δήμων,
Δημόσιων φορέων και της
επιστημονικής κοινότητας το
πρώτο Θεματικό Συνέδριο
«ΚΕΠ Υγείας», του Ελληνικού
Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών
Πόλεων (ΕΔΔΥΠΠΥ) του
Παγκόσμιου Οργανισμού
Υγείας, στην Ηγουμενίτσα,  με
τίτλο «Ο Ρόλος των Κέντρων
Πρόληψης (ΚΕΠ) Υγείας στους
Δήμους», υπό την Αιγίδα του
Υπουργείου Εσωτερικών &
Διοικητικής Ανασυγκρότησης,
της Περιφέρειας Ηπείρου και
την υποστήριξη της Κεντρικής
Ένωσης Δήμων Ελλάδος
(ΚΕΔΕ) και της ΠΕΔ Ηπείρου.

Σ το Πλαίσιο του Συνεδρίου
πραγματοποιήθηκε Βιωματι-
κή Εκπαίδευση Υπαλλήλων

των Δήμων στο νέο, και αναβαθμι-
σμένο λογισμικό των ΚΕΠ Υγείας και
στα Προγράμματα Πρόληψης των
ΚΕΠ Υγείας. Σκοπός του λογισμικού
των ΚΕΠ Υγείας είναι η καταχώρηση
και δημιουργία ξεχωριστού ηλε-
κτρονικού ιατρικού φακέλου ανά
δημότη από τον οποίο μπορεί να
ενημερώνεται, βάσει των πρωτο-
κόλλων του Παγκόσμιου Οργανι-
σμού Υγείας, για τα 8 νοσήματα που
χρήζουν δια βίου έλεγχο και να λαμ-
βάνει, αυτόματα από το σύστημα,
υπενθύμιση σε προκαθορισμένους
χρόνους για την επανεξέταση του.
Μέσα από το νέο λογισμικό των ΚΕΠ
Υγείας υπάρχει η δυνατότητα διαχεί-
ρισης αιτημάτων των δημοτών με
στόχο τη βελτίωση των υπηρεσιών

του δήμου. Οι υπάλληλοι των Δή-
μων, μέσα από το Βιωματικό Σεμινά-
ριο, ενημερώθηκαν και εκπαιδεύτη-
καν, για τα προγράμματα των ΚΕΠ
Υγείας, που προσφέρουν στους δη-
μότες ενημέρωση αλλά και δωρεάν
εξέταση για τα οκτώ νοσήματα και
χρήζουν δια βίου έλεγχο βάσει των
πρωτοκόλλων του Παγκόσμιου Ορ-
γανισμού Υγείας, (καρκίνος παχέος
εντέρου, καρκίνος τραχήλου μή-
τρας, καρκίνος μαστού, καρδιαγγει-
ακός κίνδυνος, ανεύρυσμα κοιλια-
κής αορτής, καρκίνος του προστάτη,
μελάνωμα και κατάθλιψη.) 
Το Συνέδριο, πλαισιώθηκε από έξι
στρογγυλά τραπέζια με ευρεία θε-
ματολογία. Συγκεκριμένα, οι εργα-
σίες του Συνεδρίου ξεκίνησαν με το
Εισαγωγικό Τραπέζι,  μία ενότητα
σχετικά με την διαχρονική υλοποί-
ηση προγραμμάτων πρόληψης του

1ο Πανελλήνιο Θεματικό Συνέδριο 
«ΚΕΠ Υγείας» με τίτλο «Ο Ρόλος των Κέντρων
Πρόληψης (ΚΕΠ) Υγείας στους Δήμους»
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Συνέδρια - Εκδηλώσεις
ΕΔΔΥΠΠΥ και των ΚΕΠ Υγείας όπου
παρουσιάστηκαν το Λογισμικό για
τα Κοινωνικά Φαρμάκια των Δή-
μων, το πρόγραμμα Μύθοι και Αλή-
θειες για τα Αντιβιοτικά και τα Εμβό-
λια, το πρόγραμμα Δημιουργία Το-
πικών Κέντρου Εθελοντών Δοτών
του Μυελού των Οστών, το πρό-
γραμμα Bulling & Safer Internet το
πρόγραμμα ΚΑΡΠΑ & Α’ Βοήθειες
το πρόγραμμα Πρόληψης της Οστε-
οπόρωσης, και η Συνεργασία του
ΕΔΔΥΠΠΥ και του Αριστοτέλειου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για
την αξιοποίηση του προγράμματος
LLM Care. 

Ακολούθησε το 1ο  Στρογγυλό  Τρα-
πέζι με θέμα: «ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ – Θεμέ-
λιο των Κοινωνικών Δημοτικών Δο-
μών» με συντονιστές τους κ.κ.
Ιωάννη Λώλο, Δήμαρχο Ηγουμενί-
τσας & Πρόεδρος της ΠΕΔ Ηπείρου
και Σωτήρη Παπασπυρόπουλο,
Γενικό Διευθυντή του ΕΔΔΥΠΠΥ. Ο
Πρόεδρος του ΕΔΔΥΠΠΥ και της
ΚΕΔΕ, κ.  Γιώργος Πατούλης, Πε-
ριφερειάρχης Αττικής, εισηγήθηκε
για τον κυρίαρχο ρόλο της προαγω-
γής της υγείας των πολιτών μέσα
από την τοπική αυτοδιοίκηση και το
Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο
Υγιών Πόλεων και Προαγωγής της
Υγείας. Ο Καθηγητής Κοινωνικής
και Προληπτικής Ιατρικής ΕΚΠΑ,
και Πρόεδρος της Επιστημονικής
Επιτροπής του ΕΔΔΥΠΠΥ. κ. Ιωάν-
νης Τούντας αναφέρθηκε στις
ανάγκες υγείας του Ελληνικού πλη-
θυσμού και στον ρόλο της Προαγω-
γής Υγείας, ενώ  η κα. Νταίζη Πα-
παθανασοπούλου, Συντονίστρια
του Προγράμματος Υγιείς Πόλεις
στο Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο
Υγιών Πόλεων του Π.Ο.Υ. και Πρό-
εδρος της Συμβουλευτικής Επιτρο-
πής του Π.Ο.Υ. Ευρώπης για τα
Εθνικά Δίκτυα παρουσίασε τα οφέ-
λη ανάπτυξης Προφίλ Υγείας στους
Δήμους.

Επίσημα η έναρξη του Συνεδρίου
πραγματοποιήθηκε με τη χορωδία

«Φωνητικό Σύνολο του Προτύπου
Ωδείου Ηγουμενίτσας».  Χαιρετισμό
απηύθυναν οι κ. Ιωάννης Λώλος
Φιλοξενών Δήμαρχος Ηγουμενί-
τσας, ο Πρόεδρος της ΠΕΔ Ηπεί-
ρου, Γιώργος Πατούλης, Πρό-
εδρος ΕΔΔΥΠΠΥ & ΚΕΔΕ, Περιφε-
ρειάρχης Αττικής, Βουλευτής ΝΔ
Θεσπρωτίας κ. Γιόγακας Βασίλει-
ος, αιδεσιμότατος πατήρ Ελευθέ-
ριος Κωσταντής.

Στο συνέδριο συμμετείχε και ο Δή-
μαρχος Λευκωσίας Κωνσταντίνος Γε-
ωρκατζής συνοδευόμενος από επιτε-
λείο του δήμου με σκοπό τη διεύρυν-
ση των ΚΕΠ Υγείας στην Κύπρο.

Ακολούθησαν οι βραβεύσεις Δη-
μάρχων για την Κοινωνική Προσφο-
ρά τους στην Πρόληψη της Υγείας,
μέσα από την θεσμοθέτηση των
ΚΕΠ Υγείας. Από τον Πρόεδρο του
ΕΔΔΥΠΠΥ και της ΚΕΔΕ, κ.  Γιώργο
Πατούλη, Δήμαρχο Αμαρουσίου 

Η δεύτερη ημέρα του συνεδρίου ξε-
κίνησε με το 2ο τραπέζι που αφο-
ρούσε στα «Προγράμματα των
ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ των Δήμων Μελών»
κατά τη διάρκεια του οποίου παρου-
σιάστηκαν καλές πρακτικές τοπι-
κών ΚΕΠ Υγείας Δήμων μελών. 

Στο 3ο στρογγυλό τραπέζι με θέμα
«Πρόληψη Ψυχικών Νοσημά-

των», παρουσιάστηκαν ο Απολογι-
σμός Προγράμματος Πρόληψης της
Κατάθλιψης, η Προσέγγιση της κα-
τάθλιψη από το ΚΕΠ Υγείας Δήμου
Αγίας Βαρβάρας,  οι Κοινότητες Φι-
λικές προς την Άνοια,  η Χρήση Νό-
μιμων και Παράνομων Ψυχοδραστι-
κών Ουσιών και η ανάγκη ενημέρω-
σης των πολιτών, και η Πίστη ως Πα-
ράγοντας Προάσπισης της Υγείας.

Κατά τη διάρκεια του 4ου τραπεζιού
«Πρόληψη Καρδιοαγγειακών Νο-
σημάτων», συζητήθηκαν τα θέματα
Πρόληψης Ανευρύσματος Κοιλια-
κής Αορτής, και η Πρόληψη  Καρδι-
οαγγειακών Νοσημάτων 

Κατά τη διάρκεια του τελευταίου
τραπεζιού, με θέμα «Πρόληψη
του Καρκίνου»,  συζητήθηκαν
η πρόληψη του καρκίνου του
τραχήλου της μήτρας, η πρόλη-
ψη του καρκίνου του Μαστού, η
πρόληψη του καρκίνου του Πα-
χέος Εντέρου, και η πρόληψη
του καρκίνου του προστάτη.

Παράλληλα με τις εργασίες του συ-
νεδρίου πραγματοποιήθηκαν οι
ακόλουθες  δράσεις,  εγγραφή εθε-
λοντών δοτών μυελού των οστών,
δωρεάν μαστογραφίες από τον κι-
νητό μαστογράφο της ΚΕΔΕ και της
Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρεί-
ας, ωτορινολαρυγγικός έλεγχος
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από την κινητή μονάδα του Χαμόγε-
λου του Παιδιού, παρουσίαση αφαί-
ρεσης κράνους, διασωστικής λα-
βής, πρώτων βοηθειών και ΚΑΡΠΑ
με χρήση αυτόματου εξωτερικού
απινιδωτή από το Σώμα Εθελοντών
Σαμαρειτών, Διασωστών και Ναυα-
γοσωστών Ιωαννίνων, αιμοδοσία,
δωρεάν μέτρηση σακχάρου, χολη-
στερίνης, τριγλυκεριδίων και αρτη-
ριακής πίεσης, έκθεση  κοινωνικών
δομών και δομών Πρόνοιας Δήμου
Ηγουμενίτσας και έκθεση με Po-
ster. 

Συμπεράσματα 
εργασιών Συνεδρίου:
Οι εργασίες του Πρώτου θεματικού
Συνεδρίου των ΚΕΠ Υγείας ανέδει-
ξαν τη φιλοσοφία του θεσμού, που
βασίζεται στην ενημέρωση και στον
προσυμπτωματικό έλεγχο για 8 νο-
σήματα, που απειλούν την ανθρώ-
πινη ζωή. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση

μέσα από τον θεσμικό της ρόλο έχει
αναλάβει πρωτοβουλία για την προ-
αγωγή της υγείας των δημοτών. Πα-
ρουσιάστηκαν καλές πρακτικές Δή-
μων, οι οποίες συμμορφωμένες
στις κατευθύνσεις του Π.Ο.Υ με τα
διεθνή πρωτόκολλα ενημερώνουν,
αλλά και  θέτουν στη διάθεση του
δημότη τις προτεινόμενες εξετάσεις
ανά ηλικία και φύλο για την έγκαιρη
διάγνωση. Τα ΚΕΠ Υγείας μέσα από
την τριετή τους πορεία αξιοποίησαν
τις εργασίες του Συνεδρίου και επέ-
δειξαν το έργο τους με απολογιστι-
κά στοιχεία παροτρύνοντας και άλ-
λους Δήμους να ακολουθήσουν και
να ωφελήσουν τους δημότες τους.

Βραβεύτηκαν, οι κ. Γεώργιος Κα-
πλάνης, Δήμαρχος Αγίας Βαρβά-
ρας, κ.  Χρήστος Τσιρογιάννης
Δήμαρχος Αρταίων, κ. Μελετίου
Νικόλαος Δήμαρχος Ασπρόπυρ-
γου, κ. Παρασκευάς Πατσουρί-

δης Δήμαρχος Διδυμοτείχου, κ.
Δημήτριος Δαλακάκης, κ. Ιωάν-
νης Λώλος Δήμαρχος Ηγουμενί-
τσας και πρόεδρος ΠΕΔ Ηπείρου, κ.
Νικόλαος Μπάμπαλος Δήμαρχος
Ηράκλειο Αττικής, κ. Χατζηεμμα-
νουήλ Κωνσταντίνος Δήμαρχος
Θάσου, κ. Ιωάννης Μαυρομάτης
Δήμαρχος Θερμαϊκού, κ. Νικόλα-
ος Ζενέτος Δήμαρχος  Ιλίου, κ.
Γρηγόριος Σταμούλης Δήμαρχος
Μεγάρεων, κ. Μιλτιάδης Καρπέ-
τας Δήμαρχος  Μεταμόρφωσης, κ.
Εμμανουήλ Καρράς Δήμαρχος
Νέας Προποντίδας, κ. Δημήτριος
Νασίκας,  Δήμαρχος Ρήγα  Φεραί-
ου,  κα. Αικατερίνη Ιγνατιάδου
Δήμαρχος  Σκύδρας,  κ. Αναστά-
σιος Μεριβάκης, κ. Αριστομένης
Καραχάλιος Δήμαρχος Φαρσά-
λων, κα. Λαμπαρίδου Ανδριάννα
Εκπρόσωπος Δήμου Ωρωπού, κα.
Ζωή Νερατζουλάκη – Ρεπαπίνου
Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος
για Θέματα Υγείας Δήμου Μονεμ-
βασιάς, κ. Ιωάννη Φωστηρόπου-
λο Αντιδήμαρχο Παιδείας Κοινων-
κής Αρωγής και Αθλητισμού Παλαι-
ού Φαλήρου, κα. Αννέτα Δαλαμπί-
ρα-Παΐκα Αντιδήμαρχο Κοινωνικής
Πολιτικής Προστασίας και Προαγω-
γής της Δημόσιας Υγείας Δήμου
Κορδελιού – Ευόσμου, κα. Μαρία
Παυλίδου-Βασιλειάδου Αντιδή-
μαρχο Κοινωνικής Πολιτικής, Αλλη-
λεγγύης, Δημόσιας Υγείας και Ισό-
τητας των Δύο Φύλων Δήμου Καλα-
μαριάς, κα. Άννα Γιαννάκου-Πά-
σχου Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πο-
λιτικής Καλλιθέας, κα. Μαρία Βε-
ρούχη Αιρετή Υπεύθυνη Προγράμ-
ματος Δήμου Καρύστου, κ. Χρήστο
Γιαννάκη Εντεταλμένος Δημοτικός
Σύμβουλος Συντονιστής ΕΔΔΥΠΠΗ
Δήμου Ηλιούπολης, κ. Παντελιά
Αντιδήμαρχο Δήμου Αγίων Αναρ-
γύρων Καματερού, κα. Γεωργία
Πίσπα Πρόεδρο Κέντρου Πρόλη-
ψης Εξαρτήσεων ‘’Αργώ’’ Δήμου
Αγίας Παρασκευής Αττικής, κ. Στέ-
λιο Βασιλειάδη Αντιδήμαρχο Δή-
μου Αιγαλέου.


