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Χαιρετισμός Προέδρου 
Διοικητικού Συμβουλίου

Φίλες και φίλοι,

Ένα ακόμη έτος πλούσιας
δράσης του Δικτύου μας
συμπληρώθηκε με συνέπεια,
εύρος και εξέλιξη στον
προγραμματισμό του. Το
Δίκτυο μέσα από τη μακρά
πορεία του και με βασικό
σκοπό την Πρόληψη και τη
διατήρηση της Υγείας των
πολιτών ακολουθεί μια
σταθερή τροχιά μέσα στο
ευρύ πεδίο της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, σε
συνεργασία με
Επιστημονικούς φορείς και
άλλους Δημόσιους και
Ιδιωτικούς οργανισμούς.

Τ ούτες τ ις ημέρες που
ολοκληρώνεται ο απο-
λογισμός του προηγού-

μενου έτους, ζούμε τη πρωτό-
γνωρη πανδημία, Covid19 .
Από την πρώτη στιγμή το Δί-
κτυο συνέταξε όλες τις δυνά-
μεις του για να σταθεί  στο
πλευρό των Κοινωνικών Υπη-
ρεσιών των ΟΤΑ-μελών δημι-
ουργώντας στην ιστοσελίδα
του κόμβο επικοινωνίας με
συγκεκριμένες οδηγίες που
αφορούσαν στην οργάνωση
των υπηρεσιών, στην υποδοχή
των αιτημάτων, στη διασύνδε-
ση με άλλους φορείς, σε υλικό
ψυχολογικής στήριξης  και
πολλών άλλων. 

Επιπλέον, στην Περιφέρεια Ατ-
τικής, που αποτελεί και μέλος
του Δικτύου, πάρθηκαν όλες οι
απαραίτητες πρωτοβουλίες, με
πρώτη και κυριότερη την τηλε-
φωνική γραμμή 1110 ως Συν-
τονιστικό Κέντρο, η οποία στε-
λεχώθηκε με κατάλληλα εκ-
παιδευμένο προσωπικό  για να
διασυνδέσει τους  πολίτες με
το Δήμο τους ώστε να καλύ-
ψουν τις ανάγκες τους σε βασι-
κά είδη πρώτης ανάγκης, όπως
τρόφιμα και υγειονομικό υλι-

κό.  Επιπρόσθετα, κατά την
24ωρη λειτουργία του παρείχε
ιατρική και ψυχολογική στήρι-
ξη με την σκληρή εργασία εθε-
λοντών ιατρών και ψυχολό-
γων, καθώς και υποστήριξη
στο περιβάλλον των ασθενών
με άνοια, σε συνεργασία με την
εταιρεία Alzheimer Αθηνών. 

Αντιλαμβανόμαστε όλοι, ότι
σήμερα, μπροστά σε αυτή την
απειλή, συντασσόμαστε σε μια
κοινή προσπάθεια αντιμετώπι-
σης της, όμως, δεν ξεχνάμε
παράλληλα, ότι η Πρόληψη για
τη διατήρηση της Υγείας μας δε
σταματάει ποτέ. Είναι άλλωστε
γνωστό, ότι όλοι μας οφείλου-
με να γνωρίζουμε και να προ-
στατεύουμε την Υγεία μας μέ-
σα από τον ενδεδειγμένο προ-
συμπτωματικό έλεγχο. 

Έτσι, μέσα από τα Κέντρα Πρό-
ληψης για την Υγεία (ΚΕΠ
Υγείας) των Δήμων μελών του
Δικτύου, έχουμε δημιουργήσει
ένα ολοκληρωμένο λογισμικό
σύστημα ενημέρωσης, κατα-
γραφής και παρακολούθησης
8 νοσημάτων, απειλητικών για
την ανθρώπινη ζωή, που ανά-
λογα με το φύλο, την ηλικία και
τα πρωτόκολλα του Π.Ο.Υ κα-
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θοδηγούν επακριβώς τον πολί-
τη στον κατάλληλο προσυμ-
πτωματικό έλεγχο. Τα ΚΕΠ
Υγείας έρχονται να συνδρά-
μουν την πολιτική για τη Δημό-
σια Υγεία της Περιφέρειας Ατ-
τικής, δημιουργώντας ένα ενι-
αίο πλαίσιο Πρόληψης και για
τους 66 Δήμους της Αττικής.
Στόχος, τα αποτελέσματα να εί-
ναι μετρήσιμα και το μεγαλύτε-
ρο μέρος του πληθυσμού να
έχει ενημερωθεί και παρακινη-
θεί να εξεταστεί έγκαιρα.

Την πιστοποίησή μας στον
Παγκόσμιο Οργανισμό Υγεί-
ας την αξιοποιούμε στο μέγιστο
δυνατό βαθμό, ώστε να προκύ-
ψουν τα οφέλη για τους πολί-
τες και την κοινωνία στο σύνο-
λό της, ακολουθώντας τις σύγ-
χρονες εξελίξεις και συμμετέ-
χοντας σε Ευρωπαϊκά Προ-
γράμματα που προσφέρονται
για τον σκοπό αυτό. Η ένταξη
του Δικτύου μας στον Π.Ο.Υ  εί-
ναι ιδιαίτερης αξίας, καθώς εί-
ναι ο παγκόσμιος φορέας υπε-
ράσπισης της δημόσιας υγείας,
που μας παράσχει σύγχρονα
εργαλεία επίτευξης αυτού του
σκοπού, με δίαυλο το ίδιο το
Δίκτυο και τις δράσεις του. Το

Δίκτυο, έως σήμερα, στηρίζει
τους Δήμους-Μέλη του, ενι-
σχύοντας και καθοδηγώντας
τους σε ζητήματα δημόσιας
υγείας και είμαι βέβαιος ότι θα
συνεχίσει να στέκεται αρωγός
προσφέροντας τεχνογνωσία
και συμβάλλοντας στον σχε-
διασμό νέων, πολλά υποσχό-
μενων, προγραμμάτων.

Φέτος, ολοκληρώνεται ένας
κύκλος συνεργασίας πολλών
ετών με τον, από τα φοιτητικά
μας χρόνια, φίλο και συνεργάτη
μου σε αυτό το πανελλήνιο Δί-
κτυο Δήμων που από τα πρώτα
του βήματα συμμετείχε και ανα-
φέρομαι στο Γενικό Διευθυντή
του Δικτύου, Σωτήρη Παπασπυ-
ρόπουλο. Έναν συνεργάτη που
αφοσιώθηκε στο όραμα που θέ-
σαμε για τη Πρόληψη και τη
Προαγωγή της Υγείας, βάζον-
τας ισχυρά θεμέλια και μετου-
σιώνοντας αυτό το όραμα σε
πράξεις με θετικά αποτελέσμα-
τα. Είμαι βέβαιος, ότι και από τη
νέα ιδιότητά του ως Συντονι-
στής της Περιφέρειας Αττικής
για το Πρόγραμμα Υγιείς Πόλεις
θα συμβάλει με την εμπειρία και
την τεχνογνωσία του σε ένα με-
γάλο νέο εγχείρημα πάντα σε ό,

τι αφορά τη Πρόληψη και τη Δη-
μόσια Υγεία. Τη σκυτάλη της Γε-
νικής Διεύθυνσης αναλαμβάνει
ένα στέλεχος του Δικτύου με
πολυετή εμπειρία, η Μαρία Αϊ-
δίνη. Έχω την πεποίθηση ότι
πρέπει να εξελισσόμαστε, να
προχωράμε μπροστά, έτσι θα
της ευχηθώ καλή δύναμη στα
νέα της καθήκοντα.

Τα θετικά αποτελέσματα του
Δικτύου μας, είναι μετρήσιμα
και είναι στη διάθεση όλων.
Σήμερα με 229 Δήμους και 2
Περιφέρειες ήδη στο Δίκτυο
Υγιών Πόλεων, σήμερα που τό-
σο δραματικά έρχεται στην επι-
καιρότητα η προτεραιότητα της
Δημόσιας Υγείας, θεωρούμε
πως είναι η κατάλληλη στιγμή
να απευθυνθούμε στις διοική-
σεις όλων των Περιφερειών
και των Δήμων, ώστε να συμ-
πορευτούμε και να συνεργα-
στούμε δυναμικά στην δημι-
ουργία Υγιών Πόλεων σε όλη
την έκταση της χώρας μας. 

Με τους θερμότερους 
χαιρετισμούς μου,
Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Γιώργος Πατούλης 
Περιφερειάρχης Αττικής

Πρόεδρος ΙΣΑ
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ΚΕΠ Υγείας

Στατιστικά 2019
Το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων - ΕΔΔΥΠΠΥ, ορ-
γανώνει και προωθεί τον καινοτόμο θεσμό των Δημοτικών Κέν-
τρων Πρόληψης για την Υγεία (ΚΕΠ Υγείας), στους Δήμους μέλη
του. Στόχος του ΕΔΔΥΠΠΥ είναι η δημιουργία ΚΕΠ Υγείας, στα
όρια κάθε Δήμου μέλους του, με παροχή ολοκληρωμένων υπηρε-
σιών Προαγωγής της Υγείας και συντονισμό υπηρεσιών Προληπτι-
κής Ιατρικής και Προσυμπτωματικού Ελέγχου. Από το πρόγραμμα
των ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ, ωφελήθηκαν μέχρι σήμερα περισσότεροι από
236.000 δημότες. 

97 Δήμοι έχουν λάβει απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για την
ίδρυση ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ:

ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ - ΚΑΜΑΤΕΡΟ
ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΓΡΙΝΙΟ
ΑΙΓΑΛΕΩ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΑΛΙΜΟΣ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ
ΑΝΔΡΑΒΙΔΑ-ΚΥΛΛΗΝΗ
ΑΡΓΙΘΕΑ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
ΑΡΤΑ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΒΕΡΟΙΑ
ΒΟΛΒΗ
ΒΟΛΟΣ
ΓΑΛΑΤΣΙ
ΓΛΥΦΑΔΑ
ΓΟΡΤΥΝΑ
ΔΑΦΝΗ-ΥΜΗΤΤΟΣ
ΔΕΛΤΑ
ΔΕΣΚΑΤΗ
ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ
ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ
ΔΟΞΑΤΟ
ΔΡΑΜΑ
ΔΩΡΙΔΟΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ
ΕΡΕΤΡΙΑ
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΗΡΩΙΚΗ ΝΗΣΟΣ ΨΑΡΩΝ
ΘΑΣΟΣ
ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ
ΘΗΒΑ
ΙΑΣΜΟΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ
ΙΕΡΑ ΠΟΛΗ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΙΛΙΟΝ
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
ΚΑΒΑΛΑ
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ
ΚΑΡΥΣΤΟΣ
ΚΕΡΚΥΡΑ
ΚΗΦΙΣΙΑ
ΚΟΡΔΕΛΙΟ-ΕΥΟΣΜΟΣ
ΚΟΡΙΝΘΟΣ
ΛΑΓΚΑΔΑ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΛΕΡΟΣ
ΛΟΚΡΩΝ
ΛΟΥΤΡΑΚΙ-ΠΕΡΑΧΩΡΑ-ΑΓ. ΘΕΟΔΩ-
ΡΟΙ
ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ - ΠΕΥΚΗ
ΜΑΚΡΑΚΩΜΗ
ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ
ΜΑΡΟΥΣΙ
ΜΕΓΑΡΑ
ΜΕΣΣΗΝΗ
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΜΕΤΕΩΡΑ
ΜΗΛΟΣ
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ
ΝΕΑ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑ

ΝΕΑΠΟΛΗ-ΣΥΚΕΩΝ

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ

ΝΕΜΕΑ

Π.ΦΑΛΗΡΟ

ΠΑΙΟΝΙΑ

ΠΑΡΓΑ

ΠΑΓΓΑΙΟΥ

ΠΑΛΛΗΝΗ

ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ

ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ

ΠΥΛΑΙΑ-ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ

ΠΥΛΗ

ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ

ΣΑΛΑΜΙΝΑ

ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ

ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΣΚΙΑΘΟΣ

ΣΙΦΝΟΣ

ΣΥΡΟΣ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ

ΣΚΥΔΡΑ

ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ

ΤΕΜΠΗ

ΦΑΡΚΑΔΟΝΑ

ΦΑΡΣΑΛΑ

ΦΛΩΡΙΝΑ

ΧΑΛΚΙΔΑ

ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ

ΩΡΩΠΟΣ
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Το 2019 μέσα από το πρόγραμμα των ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ ωφελήθηκαν περισσότεροι από 122.000 δημότες. 

Έτος 2019
Γενικό Σύνολο Ωφελούμενων 122.000
Σύνολο Εξετάσεων Προληπτικής Ιατρικής 26.943
Σύνολο Δράσεων 723
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Ίδρυση - Εγκαίνια
Με σκοπό την ανάπτυξη και υλο-

ποίηση μιας τοπικής στρατηγικής για
την πρόληψη και την προαγωγή της
υγείας, o Πρόεδρος του ΔΣ του ΕΔ-
ΔΥΠΠΥ & της ΚΕΔΕ, Περιφερειάρ-
χης Αττικής κ. Γ. Πατούλης και οι Δή-
μαρχοι των Δήμων - μελών του ΕΔ-
ΔΥΠΠΥ, εγκαινίασαν υπό την αιγίδα
της ΚΕΔΕ, 5 νέα ΚΕΠ Υγείας το
2019. 

Ο κ. Γ. Πατούλης επεσήμανε ότι:
«Τα ΚΕΠ Υγείας είναι το όραμα πολ-
λών χρόνων. Σήμερα το δίκτυο των

ΚΕΠ Υγείας, αποτελείται από 100
δήμους- μέλη του Ελληνικού Διαδη-
μοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων,
ενώ βούλησή μας είναι, όχι μόνο οι
Δήμοι του ΕΔΔΥΠΠΥ, αλλά και όλοι
οι Δήμοι της χώρας να αποκτήσουν
το δικό τους ΚΕΠ Υγείας. Κάνοντας
μία στροφή της πρωτοβάθμιας
φροντίδας υγείας προς την τοπική
αυτοδιοίκηση, θα έλεγε κανείς ότι ο
θεσμός αυτός αναλαμβάνει τη δια-
τήρηση της υγείας του πληθυσμού,
καθώς είναι ένα βασικό εργαλείο

της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, πλή-
ρως εναρμονισμένο με τα πρωτό-
κολλα του Π.Ο.Υ, που έχει σαν σκο-
πό τον προσυμπτωματικό έλεγχο και
την ενημέρωση των πολιτών για να
προληφθούν έγκαιρα σοβαρές πα-
θήσεις. Θα είμαστε αρωγοί της προ-
σπάθειας των Δήμων για την πρόλη-
ψη της Υγείας των πολιτών. Τα ΚΕΠ
Υγείας είναι ένα σπουδαίο εργαλείο
που έχει στη διάθεσή της η Τοπική
Αυτοδιοίκηση, για την πρόληψη της
υγείας των δημοτών.» 

24/2/2019 - ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ ΔΟΞΑΤΟΥ

20/3/2019 - ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ ΙΛΙΟΥ

Την Κυριακή 24/02/2019, πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια
της νέας δομής του ΚΕΠ Υγείας Δήμου Δοξάτου. Την τελετή των
εγκαινίων, άνοιξε με χαιρετισμό του ο Δήμαρχος Δοξάτου κ. Δη-
μήτρης Δαλακάκης, ο οποίος μεταξύ άλλων τόνισε «Ο Δήμος μας
σε συνεργασία με το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλε-
ων, του οποίου είναι μέλος από το 2015, είναι στην ευχάριστη θέ-
ση να ανακοινώσει την έναρξη λειτουργίας μιας ακόμη δομής για
τους δημότες μας, μιας καινοτόμας δομής ιατροκοινωνικής
φροντίδας. Σκοπός της είναι να προσφέρει ενημέρωση, ευαισθη-
τοποίηση και να προσανατολίσει τους δημότες μας σε δομές υγεί-
ας, ανεξαρτήτως ασφαλιστικής ικανότητας. Επίσης, να διοργα-
νώνει προληπτικές εξετάσεις στα 8 σοβαρά νοσήματα, στα οποία
η πρόληψη είναι αποτελεσματική. Ευχαριστώ πολύ όλους τους
συνεργάτες μου στην Κοινωνική Υπηρεσία, τους συνεργάτες του
ΕΔΔΥΠΠΥ και ιδιαίτερα τον Πρόεδρο του Ε.Δ.Δ.Υ.Π.Π.Υ και της
ΚΕΔΕ κ. Γιώργο Πατούλη, Δήμαρχο Αμαρουσίου, για την αμέρι-
στη συμπαράστασή τους, ώστε το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου μας να
γίνει πραγματικότητα».

Την Πέμπτη 20/3/2019, πραγματοποιήθηκαν, τα εγκαίνια της νέ-
ας δομής του ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Ιλίου. Την τελετή των εγκαινίων,
άνοιξε με χαιρετισμό του ο Δήμαρχος Ιλίου κ. Νίκος Ζενέτος, ο οποί-
ος μεταξύ άλλων τόνισε: «Σήμερα εγκαινιάσαμε δύο ακόμη σημαντι-
κές δομές, στο πλαίσιο της διεύρυνσης του δικτύου κοινωνικής μέρι-
μνας του Δήμου μας, για την ενίσχυση της ομπρέλας προστασίας των
πολιτών, οι οποίοι μέσω του Κέντρου Πρόληψης (ΚΕΠ) Υγείας και του
Τοπικού Κέντρου Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών θα μπο-
ρούν να βρουν πολύπλευρη στήριξη, ελπίδα και ζωή».
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31/3/2019 - ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ λΟΚρων
Την Κυριακή 31/4/2019, πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια της νέας

δομής του ΚΕΠ Υγείας Δήμου Λοκρών. Την τελετή των εγκαινίων, άνοιξε
με χαιρετισμό του ο Δήμαρχος Λοκρών κ. Νικόλαος Λιόλιος, ο οποίος μί-
λησε για τον ρόλο των ΚΕΠ Υγείας στην Πρόληψη και την Προαγωγή της
Υγείας. «Ο Δήμος μας είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την
έναρξη λειτουργίας μιας ακόμη δομής για τους δημότες μας, τα ΚΕΠ Υγεί-
ας, τα οποία είναι ένα σπουδαίο εργαλείο που έχει στη διάθεσή της η Τοπι-
κή Αυτοδιοίκηση, για την πρόληψη της υγείας των δημοτών, με σκοπό την
ευαισθητοποίηση, την ενημέρωση και την διοργάνωση προληπτικών εξε-
τάσεων».

Τη Δευτέρα 14/10/2019, πραγματοποι-
ήθηκαν τα εγκαίνια της νέας δομής του ΚΕΠ
Υγείας Ν. Σμύρνης. Την τελετή των εγκαι-
νίων, άνοιξε με χαιρετισμό του ο Δήμαρχος
Νέας Σμύρνης κ. Σταύρος Τζουλάκης, ο
οποίος μεταξύ άλλων τόνισε: «Αποτελούν
ιδιαίτερη χαρά για μένα, τα εγκαίνια του Το-
μέα Υγειονομικής Πρόληψης & Φροντίδας
του Δήμου Ν. Σμύρνης, που περιλαμβάνει
τα νέα Δημοτικά Ιατρεία, το Κοινωνικό Φαρ-
μακείο, το ΚΕΠ Υγείας, το πρόγραμμα Βοή-
θεια στο σπίτι και το Κέντρο Άνοιας. Διατη-
ρούμε και αυξάνουμε τις κοινωνικές δομές,
με υπηρεσίες που απευθύνονται κυρίως σε
συμπολίτες μας που αντιμετωπίζουν οικονο-
μικά προβλήματα, ευελπιστώντας η τοπική
αυτοδιοίκηση να στέκεται αρωγός, όπως
χρόνια τώρα, στις ανάγκες της καθημερινό-
τητας των συμπολιτών μας, τόσο στον τομέα
της πρόληψης, όσο και της ημερήσιας φρον-
τίδας. Θέλω να τονίσω ότι όλες οι δομές αυ-
τές λειτουργούν και συντηρούνται με ίδιους
πόρους του δήμου μας».  

22/7/2019 - ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑρΥΣΤΟΥ
Τη Δευτέρα 22/7/2019, πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια της νέας δομής

του ΚΕΠ Υγείας Δήμου Καρύστου. Την τελετή των εγκαινίων άνοιξε, με χαιρε-
τισμό του ο Δήμαρχος Καρύστου κ. Λευτέρης Ραβιόλος, ο οποίος μεταξύ άλ-
λων τόνισε: «Ο Δήμος Καρύστου είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει
το ξεκίνημα και την λειτουργία των ΚΕΠ Υγείας. Μια νέα δομή για τους δημό-
τες μας, ένα ισχυρό εργαλείο στη διάθεση της τοπικής αυτοδιοίκησης, για την
πρόληψη και την προαγωγή της υγείας των δημοτών, με σκοπό την ενημέρω-
ση και την ευαισθητοποίηση τους, ώστε η πρόληψη να μπει συνειδητά στη ζωή
όλων μας». 

14/10/2019 - ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ νΕΑΣ ΣμΥρνηΣ
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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
κακοήθης όγκος που ξεκινάει από
τα κύτταρα του μαστού και είναι ο
συχνότερος καρκίνος στις γυναί-
κες, αλλά σε σπάνιες περιπτώσεις,
μπορεί να εμφανισθεί και σε άν-
δρες. Ο κίνδυνος εμφάνισης
καρκίνου του μαστού αυξάνεται με
την ηλικία, ενώ κάποιοι παράγον-
τες κινδύνου είναι το φύλο, οι γε-
νετικοί παράγοντες κινδύνου (τα
γονίδια BRCA1 και BRCA2), η αυ-
ξημένη πυκνότητα του μαστού, η

κατανάλωση αλκοόλ και το κάπνι-
σμα.
Στόχος του προληπτικού ελέγχου
είναι η ανίχνευση ασυμπτωματι-
κών και αρχικού σταδίου καρκίνων
του μαστού καθώς και προκαρκινι-
κών καταστάσεων, καθώς έχει
αποδειχθεί ότι η αντιμετώπιση του
καρκίνου του μαστού, σε πρώιμα
στάδια, αυξάνει σημαντικά το
προσδόκιμο επιβίωσης των ασθε-
νών και σε ορισμένες περιπτώσεις,
προσφέρει ουσιαστικά πλήρη ίαση.

Τα πρωτόκολλα προληπτικού
ελέγχου συμπεριλαμβάνουν την
κλινική εξέταση μαστών, την μα-
στογραφία και τον υπέρηχο.

Στο πλαίσιο αυτό και εντός των
δράσεων του ΚΕΠ Υγείας, το 2019
πραγματοποιήθηκαν ενημερωτι-
κές ημερίδες για τον Καρκίνο του
Μαστού και διοργανώθηκαν δρά-
σεις με δωρεάν εξετάσεις, από τις
οποίες ωφελήθηκαν περισσότερες
από 7.300 Δημότισσες. 

Δήμος Αγίας Βαρβάρας 08/05/2019 - Ενημερωτική Ομιλία 
Το ΚΕΠ Υγείας
διοργάνωσε ενη-
μερωτική ομιλία
για την πρόληψη
του καρκίνου του
μαστού με θέμα:
«Ο μαστός είναι
ένα όργανο σύν-
θετο στη διαγνω-
στική του προσέγ-
γιση. Η πλειοψη-
φία των γυναικών
θα παρουσιάσουν
κάποιο εύρημα ή
κάποιο πρόβλημα
στο μαστό στη
διάρκεια της ζωής
τους, αλλά μόνο
περίπου μία στις
10 θα αναπτύξει,
σε κάποια χρονι-
κή στιγμή, καρκί-
νο».
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21/11/2019 - Ενημερωτική Διάλεξη 
«Καρκίνος του Μαστού η πρόληψη σώζει ζωές»

Δήμος Βέροιας 4/2/2019 - Ενημερωτική Ομιλία 
«Μαζί μπορούμε να νικήσουμε τον καρκίνο του Μαστού» 

Το Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας
& 3ης Ηλικίας του Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η.,
σε συνεργασία με την επιστημονι-

κή ομάδα του Κέντρου Υγείας
Ελευσίνας, διοργάνωσαν Ενημε-
ρωτική Ομιλία για τα μέλη της 3ης

ηλικίας, με θέμα Καρκίνος του
Μαστού, Πρόληψη και Θεραπεία. 

Η ομιλία πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 4 Φεβρουαρί-
ου 2019, στο πλαίσιο της παγκόσμιας ημέρας κατά του
καρκίνου. Υλοποιήθηκε από το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου,
σε συνεργασία με την Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία
(παράρτημα Βέροιας), το Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου
Βέροιας, την Κοινωφελή Επιχείρηση ΚΕΠΑ, τον Σύλλο-
γο Καρκινοπαθών Βέροιας και τον Ιατρικό Σύλλογο
Ημαθίας με την ευγενική χορηγία του karyo (κέντρο Μο-
ριακής Βιολογίας & Γενετικής). Ομιλητές ήταν: ο Ευάγ-
γελος Παπαχαραλάμπους, γυναικολόγος, εξειδικευμέ-
νος στη Γυναικολογική Ογκολογία, ο οποίος έδωσε το
μήνυμα  «μπορούμε να προλάβουμε να διαγνώσουμε
εγκαίρως και να θεραπεύσουμε επιτυχώς τον καρκίνο».
Η Βασιλική Καραδήμου, ακτινοδιαγνώστρια του Κέν-
τρου Υγείας Βέροιας, ανέπτυξε το θέμα: «Εμείς οι θνη-

τοί….», η κα. Στέλλα Αραμπατζή, ιατρός μικροβιολόγος,
βιοπαθολόγος, ανέπτυξε το θέμα: «Η πρόληψη του καρ-
κίνου» και τέλος πήρε το λόγο ο κ. Γρηγόριος Τιμόλο-
γος, μοριακός βιολόγος-γενετιστής, διευθυντής του
karyo, ο οποίος ανέπτυξε το θέμα: «Κληρονομική προ-
διάθεση εκδήλωσης καρκίνου του μαστού και των ωο-
θηκών - Νέες επιλογές προσέγγισης».

Δήμος Αιγάλεω 24/10/2019 - Ενημερωτική Ομιλία 

Δήμος Ασπρόπυργου 26-27/3/2019
- Μαστογραφικός Έλεγχος   

Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Αιγά-
λεω σε συνεργασία με την Κοινω-
νική Υπηρεσία διοργάνωσε ενη-
μερωτική ομιλία, με θέμα τον καρ-
κίνο του μαστού. Συνολικά, ο
αριθμός των παραβρισκόμενων
που παρακολούθησε την ομιλία
υπερέβη τους 253 ενώ ομιλήτρια
ήταν η εξαίρετη χειρουργός κα.
Νατάσα Παζαΐτη, η οποία μετέδω-
σε τις επιστημονικές γνώσεις της

με τρόπο κατανοητό στο ευρύ κοι-
νό.

Το πρώτο εξάμηνο του 2019 το
ΚΕΠ Υγείας & η Δ/νση Κοινωνικής
Προστασίας του Δήμου, στο πλαί-
σιο της παγκόσμιας ημέρας κατά
του καρκίνου του μαστού, παρείχε
στις γυναίκες του ΤΕΒΑ ηλικίας
40-69 ετών τη δυνατότητα ΔΩΡΕ-
ΑΝ ψηφιακής μαστογραφίας.

Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Ασπροπύργου, σε συνεργασία με
την Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία καθώς και την υπο-
στήριξη της ΚΕΔΕ, υλοποίησε πρόγραμμα «Δωρεάν Μα-
στογραφικού Ελέγχου». Στην κινητή μονάδα μαστογράφου
της Ε.Α.Ε., η οποία είναι εξοπλισμένη με τα πιο σύγχρονα
μηχανήματα, πραγματοποιήθηκε μαστογραφικός έλεγχος
σε 70 γυναίκες, άνω των 40 ετών. 



Δήμος Ελληνικό - Αργυρούπολη
2019 - Δωρεάν κλινικός έλεγχος μαστού 
Το πρόγραμμα ενημέρωσης και δωρεάν κλινικού ελέγχου μαστού απευθυνόταν αποκλειστικά σε γυναίκες του Δήμου
κατόπιν ραντεβού στα Δημοτικά Κοινωνικά Ιατρεία, με στόχο την ενημέρωση για τις μεθόδους έγκαιρης διάγνωσης
του καρκίνου του μαστού.

Δήμος Ηγουμενίτσας 30/03/2019 -
«Καρκίνος του Μαστού.
Πρόληψη, η καλύτερη θεραπεία»
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Ηγουμενίτσας και το Κέντρο Κοινότητας του Δή-
μου, σε συνεργασία με τον Πανελλήνιο Σύλλογο Γυναικών με Καρκίνο Μα-
στού «ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ», διοργάνωσαν ενημερωτική εκδήλωση, αφιερωμένη
στην Πρόληψη του Καρκίνου του Μαστού, στο Πνευματικό Κέντρο Ηγουμενί-
τσας «ΠΑΝΘΕΟΝ». Ομιλητές ήταν: ο κ. Β. Τάτσης, Χειρουργός, Επιμελητής
Χειρουργικής Κλινικής του Π.Γ.Ν.Ι. που μίλησε για «Πρόληψη και έγκαιρη
διάγνωση του καρκίνου του μαστού», η κα. Σ. Λίβα, Κοινωνική Λειτουργός
Πανελληνίου Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ», η
οποία ανέλυσε το θέμα «Ανασταλτικοί παράγοντες πρόληψης» και η κα. Α.
Μελετίου, Εθελόντρια Πανελληνίου Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο Μα-
στού «ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ», η οποία αναφέρθηκε στην προσωπική της εμπειρία με
τον καρκίνο του μαστού. Μετά το πέρας των ομιλιών δόθηκαν απαντήσεις σε
ερωτήματα του κοινού και διενεμήθη έντυπο ενημερωτικό υλικό.
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Δήμος Βόλου 19/11/2019 - «ΨΗΛΑΦΙΣΗ ΜΑΣΤΟΥ»       

24-25/10/2019 Περίπατος ενημέρωσης κατά του καρκίνου του
μαστού & Μουσικοχορευτική εκδήλωση «Η ΠΡΟΛΗΨΗ ΣΩΖΕΙ ΖΩΕΣ» 
Στο πλαίσιο της εκστρατείας
ενημέρωσης για την πρόλη-
ψη του καρκίνου του μαστού,
ο Σύλλογος Καρκινοπαθών
Βέροιας - Ημαθίας «Άγιος
Παρθένιος», ο Δήμος Βέροι-
ας, το ΚΕΠ Υγείας, το ΚΑΠΑ,
η Ελληνική Αντικαρκινική
Εταιρεία Παράρτημα Βέροι-
ας και ο Εμπορικός Σύλλογος
Βέροιας, αρχικά προχώρη-
σαν στο στολισμό του Δημαρ-

χείου με ροζ φιόγκους και
την επόμενη μέρα διοργάνω-
σαν εκδήλωση στην πλατεία
Δημαρχείου Βέροιας. Ξεκι-
νώντας, το κτήριο του Δη-
μαρχείου φωτίστηκε σε ροζ
χρώμα, υποδηλώνοντας την
υποστήριξη του Δήμου Βέ-
ροιας στην καμπάνια ενημέ-
ρωσης και στη συνέχεια ακο-
λούθησε μουσικοχορευτικό
πρόγραμμα.

Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Βόλου  διοργάνωσε  προληπτική ψηλάφηση μαστού,  στο ΚΑΠΗ του Δήμου «ΘΕΟΦΙΛΟΣ»,
σε γυναίκες 24 ετών και άνω. Ο συνολικός αριθμός των γυναικών που εξετάστηκαν ανήλθε στις 29. Οι εξεταζόμενες
ενημερώθηκαν από ειδικό χειρουργό, με εξειδίκευση στο μαστό, για τα αποτελέσματα των εξετάσεων και παράλληλα
παραπέμφθηκαν για μαστογραφία 2 εξεταζόμενες.
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Δήμος Λαγκαδά 
Ιανουάριος 2019 - Προληπτικός
Μαστογραφικός έλεγχος με κινητή
μονάδα μαστογράφου
Ο Δήμος Λαγκαδά, πραγματοποίησε τετραή-
μερο προληπτικού μαστογραφικού ελέγχου,
σε συνεργασία με την ΚΕΔΕ και την Ελληνική
Αντικαρκινική Εταιρεία, στο πλαίσιο της κοι-
νωνικής ευθύνης του και με στόχο την προ-
στασία και την προαγωγή της Δημόσιας Υγεί-
ας, με κινητή μονάδα της ΕΑΕ. Η κινητή Μο-
νάδας Μαστογράφου, επισκέφθηκε τα Δ.Δ.
Ζαγκλιβερίου και Σοχού ενώ κεντρικό σύν-
θημα ήταν «Καρκίνος του Μαστού, Ελάτε να
κάνουμε την πρόληψη ΣΤΑΣΗ ΖΩΗΣ».

Δήμος Μεγαρέων
11/04/2019 - Προληπτικές
Εξετάσεις - Καρκίνος του
Μαστού
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Μεγαρέων προ-
γραμμάτισε για τις γυναίκες του δήμου, ηλι-
κίας 40 έως 70 ετών, δωρεάν Μαστογραφι-
κό έλεγχο. 

Δήμος Μεταμόρφωση
21- 22/2/2019 - Επίσκεψη
Κινητής Μονάδας
Μαστογράφου
Το ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ του δήμου Μεταμόρφωσης,
σε συνεργασία με την Ελληνική Αντικαρκινι-
κή Εταιρεία και το παράρτημα της ΝΙΦΗΜ,
υλοποίησε για μια ακόμη χρονιά, το πρό-
γραμμα δωρεάν μαστογραφικού ελέγχου,
σε γυναίκες ηλικίας από 40 έως 70 ετών,
που λόγω οικονομικών δυσκολιών, δεν
έχουν πρόσβαση σε μαστογραφικό έλεγχο.

10- 17/5/2019 -
Μαστογραφίες 
Ο δήμος Μεταμόρφωσης, σε συνεργασία με
το Σύνδεσμο Αιμοδοτών, δωρητών οργάνων
σώματος και μέριμνας υγείας «ΚΩΣΤΑΚΗΣ
ΜΕΣΟΓΙΤΗΣ», πραγματοποίησε δράση προ-
ληπτικού ελέγχου μαστού στα ιατρεία του
δήμου, με τον ογκολόγο- μαστολόγο κ. Ηλία
Λάππα. 

Δήμος Ι.Π. Μεσολογγίου 15-16/4/2019 -
Πραγματοποίηση δωρεάν Ιατρικών 
εξετάσεων από τους «Γιατρούς του
Κόσμου Ελλάδος» (ψηλάφηση μαστού)
Ο Δήμος Ι.Π. Μεσολογγίου, με το Κέντρο Κοινότητας με Παράρτημα Ρομά
του αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, πραγματοποίησε με
την συνεργασία των «Γιατρών του Κόσμου Ελλάδος», στις 15 και 16 Απριλί-
ου δωρεάν Ιατρικές εξετάσεις. Η συμμετοχή του κόσμου ήταν μεγάλη και
εξετάσθηκαν συνολικά 338 άτομα, ενώ γυναικολόγος παρείχε σε 39 γυναί-
κες ψηλάφηση μαστού και συμβουλευτικές υπηρεσίες.

24/10/2019 - Ενημερωτική δράση με
αφορμή την «Παγκόσμια Ημέρα 
κατά του καρκίνου του μαστού»
Ο Δήμος Ι.Π. Μεσολογγίου με τις κοινωνικές δομές (Κέντρο Κοινότητας με
Παράρτημα Ρομά) του αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας,
πραγματοποίησε ενημερωτική δράση, με αφορμή την «Παγκόσμια Ημέρα
κατά του καρκίνου του μαστού», μέσω έντυπου ενημερωτικού υλικού. 

Δήμος Ιλίου 01-31/10/2019 -
Ενημερωτική δράση 
Ο Δήμος Ιλίου συμμετέχοντας στην εκστρατεία ευαισθητοποίησης για το μήνα
Οκτώβριο που ήταν αφιερωμένος στην πρόληψη του καρκίνου του μαστού, φω-
ταγώγησε με ροζ χρώμα το Δημαρχείο, με στόχο να προβληματίσει, να ενημε-
ρώσει και να ενισχύσει τη σπουδαιότητα της έγκαιρης διάγνωσης. 

25/10/2019 Δράση ευαισθητοποίησης 
για την Παγκόσμια Ημέρα Πρόληψης 
κατά του Καρκίνου του Μαστού
Με το σύνθημα «Κλείσε ραντεβού με την πρόληψη» πραγματοποιήθηκε η δρά-
ση ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού στο Δήμο Ιλίου, όπου με τη
στήριξη της ηθοποιού Βάσιας Τριφύλλη μοιράστηκε έντυπο ενημερωτικό υλικό
και ροζ κορδελάκια, διεθνές σύμβολο της εκστρατείας ενημέρωσης.

Δήμος Μεσσήνης
4/14/2019 - Επίσκεψη Κινητής
Μονάδας Μαστογράφου 
Ο Δήμος Μεσσήνης, συμμετέχοντας στο πρόγραμμα Δωρεάν Μαστο-
γραφικού Ελέγχου της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας που στηρί-
ζεται από την Κ.Ε.Δ.Ε., οργάνωσε δωρεάν μαστογραφικό έλεγχο σε γυ-
ναίκες ηλικίας 40 έως 70 ετών, στην κεντρική πλατεία της Μεσσήνης.
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Δήμος Νέας Σμύρνης 23, 24 & 25/04/2019 - Μαζί 
μπορούμε να κάνουμε τον καρκίνο του μαστού παρελθόν
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Νέας Σμύρνης, σε συνεργασία με την Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρία, διοργάνωσαν δωρε-
άν προληπτικό έλεγχο Μαστογραφίας. Η εξέταση έγινε με την κινητή μονάδα της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρίας,
έξω από το χώρο των Δημοτικών Ιατρείων. 

Δήμος Παύλου - Μελά 13/4/2019 
- Μέρες Υγείας 2019 «Προληπτικός έλεγχος Μαστού»
Η Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πολιτικής, Υγείας και Προνοιακών Θεμάτων διοργάνωσε δωρεάν προληπτικό έλεγχο μα-
στού, στην δημοτική ενότητα Πολίχνης, στο πλαίσιο της δράσης «Μέρες Υγείας 2019». Την εξέταση πραγματοποίησε
η επιστημονική ομάδα του Χειρουργού-Ειδικού σε παθήσεις μαστού κ. Τσιφτσόγλου Αριστείδη, του Χειρουργού Γυ-
ναικολόγου κ. Δεσίρη Κλέαρχου και του Χειρουργού-ειδικού σε παθήσεις μαστού κ. Ανανιάδη Ανανία.

Δήμος Νέας Προποντίδας Φεβρουάριος - Απρίλιος 2019 - Δωρεάν
Προληπτικός Έλεγχος Μαστού (Μαστογραφία - Ψηλάφηση)

Διοργάνωση δωρεάν προληπτι-
κών ελέγχων μαστού, σε συνερ-
γασία με την Κινητή Μονάδα Μα-
στογράφου του Θεαγένειου Νο-

σοκομείου Θεσσαλονίκης, πραγ-
ματοποιήθηκε τους πρώτους μή-
νες του 2019. Είχε προηγηθεί
ενημέρωση για την ευαισθητοποί-

ηση του κοινού τους μήνες Νοέμ-
βριο και Δεκέμβριο του 2018 και
είχαν δηλώσει συμμετοχή 300 γυ-
ναίκες για να εξεταστούν. 
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Δήμος Περιστερίου 
28/03/2019 - Ενημερωτική Ομιλία «Καρκίνος του Μαστού»
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Περιστερίου, σε συνεργασία με την Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρία και τις 1η και 2η ΤΟΜΥ
Περιστερίου, διενήργησαν ενημερωτική ομιλία, με θέμα «Καρκίνος του Μαστού», στο αμφιθέατρο του Δημαρχείου. 

Δήμος Πύδνας - Κολινδρού 
13/10/2019 / 20/10/2019 / 10/11/2019 - 3 Ενημερωτικές
Ομιλίες με θέμα «Αγωγή υγείας για τη σύγχρονη γυναίκα»
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Πύδνας-Κολινδρού διοργάνωσε 3 ενημερωτικές ομιλίες, με θέμα «Αγωγή υγείας για τη σύγ-
χρονη γυναίκα». Η 1η πραγματοποιήθηκε στη Δημοτική Ενότητα Αιγινίου και ο αριθμός των γυναικών που παρακολού-
θησαν την ομιλία ήταν 70. Η 2η ομιλία πραγματοποιήθηκε στη Δημοτική Ενότητα Κολινδρού με τη συμμετοχή 74 γυναι-
κών ενώ η 3η ομιλία πραγματοποιήθηκε στη Δημοτική Ενότητα Μακρυγιάλου όπου παρακολούθησαν περίπου 20 γυ-
ναίκες. Ομιλητής ήταν ο γυναικολόγος Μωραϊτης Βασίλειος, ο οποίος ανέπτυξε τα θέματα: καρκίνος του μαστού, καρ-
κίνος του τραχήλου της μήτρας και σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα, με εύστοχο και απόλυτα κατανοητό τρόπο.

Δήμος Ωραιοκάστρου
13- 14/01/2019 - Πρόγραμμα δωρεάν μαστογραφικού ελέγχου

Ο Δήμος Ωραιοκάστρου συμμετείχε
στο πρόγραμμα Δωρεάν Μαστογραφι-
κού Ελέγχου, της Ελληνικής Αντικαρ-
κινικής Εταιρείας που στηρίζεται από
την Κ.Ε.Δ.Ε. Η μονάδα μαστογράφου,
βρισκόταν για 2 ημέρες έξω από τις
Κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου
όπου πραγματοποίησε δωρεάν μαστο-
γραφικό έλεγχο σε γυναίκες που δεν
είχαν την οικονομική δυνατότητα ή
επαρκή ασφαλιστική κάλυψη για
πραγματοποίηση μαστογραφίας σε κά-
ποιο εργαστήριο ιδιωτικά.
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Πρόγραμμα Ψηφιακών Μαστογραφιών
με 5.050 δωρεάν μαστογραφίες 
Από τον Οκτώβριο 2012, το ΕΔΔΥΠ-
ΠΥ σε συνεργασία με το Σύλλογο
Φίλων του Ογκολογικού Νοσοκο-
μείου «Οι Αγ. Ανάργυροι», το Κέν-
τρο Μαστού και τους δήμους - μέλη
του Δικτύου, προσπαθήσαμε να
προσφέρουμε σε ευπαθείς πληθυ-
σμιακές ομάδες γυναικών, το ισότι-
μο δικαίωμα στην ΠΡΟΛΗΨΗ, μέσα
από την παροχή δωρεάν μαστογρα-
φιών, με δυνατότητα της εκ μέρους
τους, προμήθειας του CD. 

Στο πλαίσιο αυτό, μέσω των ΚΕΠ
Υγείας των Δήμων - μελών μας, οι
δημότισσες προσέρχονται για δω-
ρεάν έλεγχο και δωρεάν επανέλεγ-
χο, όπου απαιτείται σύμφωνα με τα
ιατρικά πρωτόκολλα. Πλέον όμως,
από τον Μάρτιο 2016, η προμήθεια
του CD κόστους 5€ για κάθε γυναί-
κα είναι υποχρεωτική, με σκοπό, τό-
σο για το Σύλλογο Φίλων Ογκολογι-
κού Νοσοκομείου να καλύψει τα
δυσβάσταχτα κόστη για το πρό-
γραμμα, όσο και για τις γυναίκες να
έχουν την μαστογραφία 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 επιτυγ-
χάνεται η στήριξη και η συνέχιση
του Προγράμματος Μαστογρα-
φιών. 

Ένα Πρόγραμμα, που όλα αυτά τα
χρόνια, μέσα από τον αριθμό των
γυναικών που έχουν εξεταστεί αλλά
και τον αριθμό των ύποπτων / θετι-
κών αποτελεσμάτων που έχουν
βρεθεί και έχουν παραπεμφθεί
στους γιατρούς του Νοσοκομείου
για περαιτέρω εξετάσεις διάγνωση

και θεραπεία, μας τονίζει πόσο ση-
μαντική είναι η βοήθεια που προ-
σφέρεται σε άπορες και ανασφάλι-
στες γυναίκες. Μέχρι σήμερα διε-
νεργήσαμε 5.050 μαστογραφίες σε
ανασφάλιστες, άπορες και άνεργες
γυναίκες από 45 έως 69 χρόνων σε

51 Δήμους. 909 από τις 5.050 ΜΑ-
ΣΤΟΓΡΑΦΙΕΣ κρίθηκαν ύποπτες,
δηλ. ποσοστό 18%, γεγονός που
οδήγησε στην περαιτέρω διερεύνη-
ση των περιστατικών αυτών με υπέ-
ρηχο ή με εντοπιστική μαστογραφία
όπου χρειάστηκε. 
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ΚΕΠ Υγείας
Τρόπος συμμετοχής:
Οι ΟΤΑ μέλη που ενδιαφέρονται να υλοποιήσουν το πρόγραμμα, μπορούν να στείλουν το σχετικό αίτημα συμμετοχής
που βρίσκεται στο site μας, στο email: kepygeias@eddyppy.gr .

Για την πληρέστερη ενημέρωση των γυναικών, το ΕΔΔΥΠΠΥ δημιούργησε ένα βίντεο, το οποίο έχει δημοσιευθεί 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.

Ενημερωτικό Φυλλάδιο
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Καρκίνος Τραχήλου μήτρας
Ο καρκίνος του τραχήλου της μή-
τρας αποτελεί τον δεύτερο πιο συ-
χνό καρκίνο στις γυναίκες, μετά
τον καρκίνο του μαστού, ειδικά
στη μέση ηλικία. Οι περισσότεροι
καρκίνοι του τραχήλου της μήτρας
αναπτύσσονται στη μεταβατική
ζώνη και αρχίζουν στην επιφάνεια
του τραχήλου της μήτρας.

Οι παράγοντες κινδύνου για την ανά-
πτυξη καρκίνου του τραχήλου της μή-
τρας, περιλαμβάνουν τη λοίμωξη από
τον ιό των ανθρώπινων θηλωμάτων,
το κάπνισμα, την ανοσοκαταστολή και
τη λοίμωξη από χλαμύδια.

Τα φυσιολογικά κύτταρα δεν ανα-
πτύσσουν έναν καρκίνο απευθεί-
ας, αλλά πρώτα εμφανίζονται προ-
καρκινικές αλλαγές, οι οποίες στη
συνέχεια μπορούν να εξελιχθούν
σε καρκίνο.

Αυτές οι προ-καρκινικές αλλαγές
μπορούν να ανιχνευθούν από το
τεστ Παπανικολάου (τεστ PAP) και
να αντιμετωπιστούν, προλαμβά-
νοντας την ανάπτυξη του καρκί-
νου. 

Η Πρόληψη αυτής της μορφής
καρκίνου, καθώς και η ευαισθητο-

ποίηση και ενημέρωση των δημο-
τών, ήταν στόχος του ΚΕΠ υγείας
και το έτος 2019.

Στο πλαίσιο αυτό, το 2019 πραγμα-
τοποιήθηκαν ενημερωτικές ημερί-
δες για τον Καρκίνο Τραχήλου μή-
τρας με θέμα την «Αγωγή υγείας
για τη Σύγχρονη γυναίκα» κα-
θώς και ενημερωτικές ημερίδες
για την «Εφηβική Ηλικία» στα Λύ-
κεια των Δήμων μελών ενώ πα-
ράλληλα διοργανώθηκαν δράσεις
με δωρεάν εξετάσεις, από τις
οποίες ωφελήθηκαν περισσότε-
ρες από 3.000 Δημότισσες. 

Η Διεύθυνση Κοινωνι-
κής Πολιτικής του Δή-
μου Αγίων Αναργύρων -
Καματερού, σε συνερ-
γασία με το Κέντρο Υγεί-
ας Αγίων Αναργύρων,
πραγματοποίησε δωρε-
άν προληπτικό γυναικο-
λογικό έλεγχο, σε γυ-

ναίκες του Δήμου. Οι
λήψεις πραγματοποι-
ήθηκαν από τις Μαίες
του Κέντρου Υγείας
Αγίων Αναργύρων, με
την παρουσία Ιατρού
Γυναικολόγου. Συνολι-
κά εξετάστηκαν 90 γυ-
ναίκες.

Δήμος Αγίων Αναργύρων - Καματερού 17/1, 07 & 28/02, 
14/03 & 04/04 2019 - Πάρε τη Ζωή στα Χέρια σου!

13/5/2019 - Ενημερωτική Ομιλία 
«Αγωγή υγείας για την Εφηβική Ηλικία»

Η Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου
Αγίων Αναργύρων - Καματερού, υπό την αιγίδα
του ΚΕΠ Υγείας, πραγματοποίησε Ενημερωτική
Ομιλία με θέμα: Εφηβεία και σεξουαλική διαπαιδα-
γώγηση. Η ομιλία πραγματοποιήθηκε από επαγ-
γελματίες της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου,
στους μαθητές της Ε΄ Τάξης του 7ου Δημοτικού
Σχολείου Καματερού. Οι θεματικές που παρουσιά-
στηκαν αφορούσαν τις αλλαγές στην εφηβεία, την
ατομική υγιεινή καθώς και ενημέρωση για τα σε-
ξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα ενώ ακολού-
θησε βιωματικό εργαστήρι όπου οι μαθητές αποτύ-
πωσαν, μέσα από εργασία σε μικρές ομάδες, την
δική τους οπτική για την εφηβεία.
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Δήμος Αγ. Βαρβάρας
8/5/2019 - «Αγωγή
Υγείας Για την
Σύγχρονη Γυναίκα» 
Το ΚΕΠ Υγείας διοργάνωσε ενημερωτι-
κή ομιλία για την πρόληψη του καρκί-
νου του τραχήλου της μήτρας και την
HPV λοίμωξη, σε συνεργασία με την
Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδας. Την
ημερίδα παρακολούθησαν περισσότε-
ροι από 40 δημότες. Εισηγήτρια στην
ημερίδα ήταν η κα. Κωνσταντινίδου
Ελένη, Νοσηλεύτρια, Γ.Ν.Δ.Α. «Η Αγία
Βαρβάρα».

09/05/2019 - Ενημερωτική Ομιλία
Το ΚΕΠ Υγείας σε συνεργασία με την Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδας πραγμα-
τοποίησε ενημερωτική Ομιλία με θέμα: «Αγωγή υγείας για την Εφηβική Ηλι-
κία» στο 1ο Γενικό Λύκειο, την οποία παρακολούθησαν 180 μαθητές. 

07/11/2019 - Ημερίδα για 
τον «Καρκίνο του τραχήλου της Μήτρας» 
Το ΚΕΠ Υγείας σε συνεργασία
με το Κέντρο Υγείας Νίκαιας και
την 2η Υγειονομική περιφέρεια
Πειραιώς και Αιγαίου, διοργά-
νωσε Ημερίδα και προληπτικό
έλεγχο HPV DNA test και test
Παπανικολάου για την πρόλη-
ψη του καρκίνου του τραχήλου
της μήτρας.

2019 «Δωρεάν τεστ Παπ»
Το ΚΕΠ Υγείας, στο πλαί-
σιο των δράσεών του για
την πρόληψη και την προ-
αγωγή της υγείας των πο-
λιτών σύναψε ετήσια συ-
νεργασία με το Κέντρο
Υγείας Αιγάλεω, διοργα-
νώνοντας δωρεάν προλη-
πτικές εξετάσεις τεστ Πα-
πανικολάου (test Pap) για
όλες τις γυναίκες του δή-
μου. Συνολικά ωφελήθη-
καν 30 γυναίκες. 

Δήμος Αιγάλεω
12/5/2019 -
Ενημέρωση και
ευαισθητοποίηση του
πληθυσμού για τα
σεξουαλικώς
μεταδιδόμενα
νοσήματα και του HPV
Το ΚΕΠ Υγείας, σε συνεργασία με
την κοινωνική υπηρεσία και την
Ελληνική Εταιρία Λοιμώξεων,
πραγματοποίησαν ενημέρωση και
ευαισθητοποίηση του πληθυσμού
για τα ΣΜΝ, μοιράστηκαν 450
φυλλάδια, 350 προφυλακτικά και
δόθηκαν συμβουλές για την πρό-
ληψη των ΣΜΝ και του HPV.

Δήμος Βέροιας
2019 - Εξέταση 
τεστ ΠΑΠ
Το ΚΕΠ Υγείας, σε συνεργασία με
το τμήμα «Οικογενειακού Προ-
γραμματισμού» του Νοσοκομείου
παρέπεμψαν όλο το έτος γυναί-
κες, ώστε να πραγματοποιήσουν
δωρεάν εξέταση τεστ ΠΑΠ.
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Δήμος Αγ. Βαρβάρας
12/7/2019 - Ενημερωτική Ομιλία 
«Αγωγή Υγείας Για τη Γυναίκα» 
Το ΚΕΠ Υγείας, σε συνεργασία με την Κοινωνική Υπηρεσία, το Κέντρο Υγείας και τα ΤΟΜΥ, διοργάνωσε ενημερωτική
ομιλία στους κατοίκους του Δήμου, με θέμα τον καρκίνο τραχήλου της μήτρας και το εμβόλιο κατά του καρκίνου της
μήτρας. Συνολικά ο αριθμός κατοίκων που παρακολούθησε την ομιλία, υπερέβη τους 98 ενώ οι ομιλητές απήντησαν,
με τρόπο κατανοητό, στα ερωτήματα που ακολούθησαν. Η συνεργασία με το Κέντρο Υγείας και τα ΤΟΜΥ θα συνεχιστεί
και με άλλες δράσεις.

Ιανουάριος-Ιούνιος 2019 - Προληπτικές εξετάσεις 
για καρκίνο του τραχήλου της μήτρας - Τεστ ΠΑΠ
Το ΚΕΠ Υγείας και η Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας παρείχε, στις γυναίκες του ΤΕΒΑ ηλικίας 40-69 ετών, τη δυνατότη-
τα ΔΩΡΕΑΝ εξέτασης Test Παπ. 

1-30/11/2019 - Εξέταση Τεστ ΠΑΠ για 
τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας
Το ΚΕΠ Υγείας, σε συνεργασία με την μαία κυρία Α. Μπράιλα και τον εθελοντή ιατρό γυναικολόγο κ. Σ. Σαμόλη, πραγ-
ματοποίησαν κατόπιν ραντεβού, 50 τεστ Παπ, στο Δημοτικό Ιατρείο του Δήμου. Τα τεστ στάλθηκαν στο Νοσοκομείο
Αλεξάνδρα. 

Δήμος Ασπροπύργου
16-20/5/2019 - Γυναικολογικός Έλεγχος & Τεστ ΠΑΠ
Το ΚΕΠ Υγείας, σε συ-
νεργασία με το Δήμο
Ασπροπύργου και τη
2η Υγειονομική Περι-
φέρεια, στο πλαίσιο
της προληπτικής ια-
τρικής, πραγματοποί-
ησε γυναικολογικό
έλεγχο και Τεστ ΠΑΠ,
σε ενήλικες δημότισ-
σες, από ειδικό κλιμά-
κιο Ιατρών και Νοση-
λευτών. Η εξέταση
πραγματοποιήθηκε
στο πλαίσιο δράσεων
προληπτικής ιατρι-
κής, προκειμένου να
ωφεληθούν οι ευαί-
σθητες κοινωνικές
ομάδες, με παροχή
υπηρεσιών υγιεινής
και πρόληψης.



Δήμος
Καλαμαριάς
08/03 -
08/05/2019 -
Προληπτική
εξέταση Καρκίνου
τραχήλου της 
Το ΚΕΠ Υγείας, σε συνεργασία με
το Κέντρο Υγείας 25ης Μαρτίου,
με αφορμή τη γιορτή της γυναί-
κας, πραγματοποίησε προληπτική
εξέταση τεστ ΠΑΠ, σε γυναίκες
ασφαλισμένες και ανασφάλιστες.
Ο σκοπός της δράσης ήταν η πρό-
ληψη και η έγκαιρη διάγνωση της
ασθένειας έτσι ώστε η ασθενής να
οδηγηθεί στην έγκαιρη αναζήτη-
ση βοήθειας. 

Δήμος Λοκρών
08/04/2019 -
Ενημερωτική
Ομιλία « Εμβόλιο
κατά του καρκίνου
του τραχήλου της
μήτρας»
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου διοργά-
νωσε ημερίδα, σε συνεργασία με
το Κέντρο Υγείας Αταλάντης, με
θέμα «Εμβόλιο κατά του καρκίνου
του τραχήλου της μήτρας». Η ομι-
λία απευθυνόταν σε όλους τους
δημότες, την παρακολούθησαν
περίπου 100 άτομα, ενώ ομιλητές
ήταν ο κ. Μπερδέκας Κ. Γενικός
Ιατρός, η κα. Λουκοπούλου Α. -
Μαία και ο κ. Αναστασίου Δ.- Παι-
δίατρος. Το θέμα παρουσιάστηκε
με άριστο τρόπο και έγινε απόλυ-
τα κατανοητό στο κοινό ενώ ακο-
λούθησαν και ερωτήσεις στο τέ-
λος της ομιλίας.
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Δήμος Γαλατσίου
2019 - Δωρεάν Τεστ ΠΑΠ
Το ΚΕΠ Υγείας σε συνεργασία με την εθελόντρια Μαία, καθ ‘ όλη τη διάρκεια
του χρόνου, διεξήγαγε τεστ Παπ, σε συνεργασία με το Νοσοκομείο Αλεξάν-
δρα.

Δήμος Ελληνικού - Αργυρούπολης
2019 - Προληπτικές Εξετάσεις Καρκίνου
Τραχήλου της Μήτρας 
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου, σε συνεργασία
με τα εθελοντικά ιατρεία του Δήμου Ελλη-
νικού - Αργυρούπολης, παρείχε την δυνα-
τότητα, σε όλες τις γυναίκες του δήμου,
ασφαλισμένες και ανασφάλιστες, να υλο-
ποιήσουν εντελώς Δωρεάν Τεστ Παπανι-
κολάου αλλά και να ενημερωθούν για τον
καρκίνο του τραχήλου της μήτρας.

Δήμος Ηλιούπολης 16/1, 30/1, 
13 & 27/3/2019 - Προληπτικές
Γυναικολογικές Εξετάσεις
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου σε συνεργασία με την γυναικολόγο κα. Γκεσούλη
πραγματοποίησε γυναικολογικές εξετάσεις και παραπομπή για περαιτέρω
προληπτικές εξετάσεις. 

6/2/2019 Ενημερωτική Ομιλία 
«Αγωγή Υγείας για την Εφηβική Ηλικία »
Το ΚΕΠ Υγείας σε συνεργασία με το ΕΔΔΥΠΠΥ, διοργάνωσε δύο (2) ενημε-
ρωτικές ομιλίες, στους μαθητές του 3ου Λυκείου, με θέμα την αντισύλληψη
και το εμβόλιο κατά του καρκίνου της μήτρας αντίστοιχα. Συνολικά ο αριθμός
των μαθητών που παρακολούθησε την ομιλία υπερέβη τους 300 ενώ ομιλη-
τής ήταν ο γυναικολόγος κ. Γ. Τσιτσές. Ο τρόπος με τον οποίο ανέπτυξε ο κ.
Τσιτσές και τα δύο ιατρικά θέματα ήταν μοναδικός. Κατάφερε, με απόλυτα
κατανοητό τρόπο και άψογη διαχείριση του πολυπληθέστατου μαθητικού
ακροατηρίου, να ενημερώσει και να αναπτύξει τα σημαντικά αυτά θέματα στο
μαθητικό κοινό.

Δήμος Ιλίου
2019 - Δωρεάν εξέταση ΠΑΠ 
Καθ’ όλη την διάρκεια του έτους το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου σε συνεργασία με
την Μαία του Δήμου, διοργάνωναν Δωρεάν εξετάσεις Τεστ ΠΑΠ σε όλες τις
δημότισσες, με στόχο την πρόληψη και την έγκαιρη αντιμετώπιση νοσημάτων
του τραχήλου της μήτρας.
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Δήμος Μεγαρέων 
09/01/2019 - Προληπτικές Εξετάσεις - ΤΕΣΤ ΠΑΠ
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου, σε συνεργασία με το Κέντρο Υγείας Μεγάρων, διενήργησε προληπτικές εξετάσεις (τεστ
ΠΑΠ). Συνολικά ωφελήθηκαν 20 γυναίκες από την δράση. 

Δήμος Παύλου - Μελά 
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου διοργάνωσε
ενημερωτική ομιλία με θέμα «Προληπτι-
κός Γυναικολογικός Έλεγχος» για τις γυ-
ναίκες όλων των δημοτικών ενοτήτων
του Δήμου Παύλου Μελά με ομιλητή τον
Γυναικολόγο - Χειρουργό κ. Κανάρη
Αλέξανδρο.
1/4/2019 - Περιοχή Ηλιούπολης
8/4/2019 - Περιοχή Σταυρούπολης 
24/5/2019 - Περιοχή Μετεώρων

Μέρες Υγείας 2019 «Τεστ Παπ»
Η Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πολιτικής, Υγείας και Προνοιακών Θεμάτων, διοργάνωσε δωρεάν Τεστ Παπ, στο πλαίσιο
της δράσης «Μέρες Υγείας 2019». 8,10/04/2019 - σε συνεργασία με το Κέντρο Υγείας Αστικού Τύπου Ευόσμου
15/4/2019 - σε συνεργασία με την Χειρουργό - Γυναικολόγο κα. Γρηγοριάδου Ριόλα
17/4/2019 - σε συνεργασία με τον Χειρουργό - Γυναικολόγο κ. Κανάρη Αλέξανδρο

Δήμος Περιστερίου
2019 - Δωρεάν Τεστ ΠΑΠ σε γυναίκες με χαμηλό εισόδημα
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Περιστερίου, σε συνεργασία με το 2ο Κέντρο Υγείας Περιστερίου και το Κέντρο Μάνας και
Παιδιού, έδωσε τη δυνατότητα σε γυναίκες, που είναι ανασφάλιστες ή με χαμηλό εισόδημα, να κάνουν δωρεάν Τεστ
ΠΑΠ για την πρόληψη του Καρκίνου της Μήτρας όλο το έτος 2019. 

Δήμος Πύδνας - Κολινδρού 
Ενημερωτικές Ομιλίες «Αγωγή υγείας για τη σύγχρονη γυναίκα»
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου σε συνεργασία με το ΕΔΔΥΠΠΥ, διοργάνωσε ενημερωτικές ομιλίες σε γυναίκες, με θέμα
τον καρκίνο του μαστού, τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας και τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα. Ομιλητής
ήταν ο γυναικολόγος κ. Μωραϊτης Βασίλειος, ο οποίος ανέπτυξε τα ιατρικά θέματα, με εύστοχο και απόλυτα κατανοη-
τό τρόπο.
13/10/2019 - Δημοτική Ενότητα Αιγινίου
20/10/2019 - Δημοτική Ενότητας Κολινδρού
10/11/2019 - Δημοτική Ενότητα Μακρυγιάλου
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Επιβαρυντικοί Παράγοντες για 
την εμφάνιση Καρδιοπαθειών
& Πρόληψη Καρδιαγγειακών Επεισοδίων
Τα καρδιαγγειακά νοσήματα είναι η νούμερο ένα αιτία
θανάτου σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς περισσότεροι
άνθρωποι πεθαίνουν κάθε χρόνο από καρδιαγγειακά
νοσήματα, παρά από οποιαδήποτε άλλη αιτία. Εκτιμάται
ότι παγκοσμίως, περισσότεροι από 17.300.000 άνθρω-
ποι πεθαίνουν κάθε χρόνο από καρδιαγγειακές παθή-
σεις, αποτελώντας το 30% του συνόλου 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 παχυσαρκία
n Ηλικία
n Στρες
n Κληρονομικότητα

Είναι αποδεδειγμένο ότι το 80% των παραγόντων κινδύ-
νου για εμφάνιση καρδιαγγειακών νόσων μπορεί να
εξαλειφθεί εάν ένα άτομο προσαρμόσει τον τρόπο ζωής
του, στους συγκεκριμένους τομείς, προς τη σωστή κα-
τεύθυνση.

Στόχος του προληπτικού ελέγχου είναι ο εντοπισμός των
παραγόντων κινδύνου για εμφάνιση καρδιαγγειακής
νόσου σε κάθε άτομο, έτσι ώστε με την έγκαιρη παρέμ-
βαση, σε συμβουλευτικό επίπεδο και με την κατάλληλη

φαρμακευτική αγωγή, όπου απαιτείται, σύμφωνα με τις
οδηγίες του ειδικού καρδιολόγου, να μπορέσει ο καθέ-
νας να διατηρήσει σε καλή κατάσταση το καρδιαγγειακό
του σύστημα και να αποφύγει σοβαρά καρδιαγγειακά
συμβάντα - κυρίως αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια και
εμφράγματα του μυοκαρδίου - σε πρώιμη ηλικία.

Στο πλαίσιο αυτό και εντός των δράσεων του ΚΕΠ Υγεί-
ας, το 2019 πραγματοποιήθηκαν ενημερωτικές ημερί-
δες για τον Καρδιαγγειακό Κίνδυνο και διοργανώθηκαν
δράσεις, με δωρεάν εξετάσεις, από τις οποίες ωφελήθη-
καν περισσότεροι από 25.000Δημότες. 

Δήμος Αγίων Αναργύρων - Καματερού
Ιανουάριος - Μάρτιος 2019 
- Αγαπώ τον Εαυτό μου 
Φροντίζω την Υγεία μου
Η Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής και το
Γραφείο Προαγωγής Υγείας, ύστερα από
την διάθεση ταινιών μέτρησης σακχάρου
και χοληστερόλης από το ΚΕΠ Υγείας,
πραγματοποίησε δωρεάν μετρήσεις σακ-
χάρου, χοληστερίνης και αρτηριακής πίε-
σης στους κατοίκους της πόλης των Αγίων
Αναργύρων - Καματερού. Η δράση πραγ-
ματοποιήθηκε κάθε Πέμπτη, για τρεις μή-
νες, στα γραφεία της Κοινωνικής Υπηρε-
σίας.
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10/04/2019 - Ενημερωτική Ομιλία 
για της καπνιστικές συνήθειες
Το ΚΕΠ Υγείας σε συνεργασία με την Ένωση Νοσηλευ-
τών Ελλάδος, διοργάνωσε ενημερωτική ομιλία με θέμα
«Καπνιστικές συνήθειες - Καρκίνος πνεύμονα» εισηγη-
τής ήταν ο κ. Κοθώνας Κωνσταντίνος, Υπολοχαγός (ΥΝ),
MSc, Νοσηλευτής ΝΜ 3Α (Χειρουργική - ΑΓΓΧ Κλινική)
401 Γ.Σ.Ν.Α.

14-20/10/2019 
- Θεματική εβδομάδα δράσεων με τίτλο
«Επανεκκίνηση καρδιάς, Αλλάζω τη ζωή
μου, φροντίζω την Καρδιά μου» 
Το ΚΕΠ Υγείας Δήμου Αγίας Βαρβάρας, στο πλαίσιο τη  ς
Παγκόσμιας Ημέρας για την ΚΑΡΠΑ “World Restart A
Heart 2019”, πραγματοποίησε θεματική εβδομάδα δρά-

σεων με τίτλο «Επανεκκίνηση καρδιάς, Αλλάζω τη ζωή
μου, φροντίζω την Καρδιά μου», από 14 έως 20 Οκτω-
βρίου 2019. Εντός της Θεματικής Εβδομάδας πραγμα-
τοποιήθηκαν: 

14/10/2019 Ημερίδα για τον
καρδιαγγειακό κίνδυνο

15/10/2019 Eνημερωτική ομιλία στο 1ο
Γυμνάσιο, 2ο Λύκειο «δια βίου άσκηση και
διατροφή»

Δήμος Αγ. Βαρβάρας 03/04/2019 - Ενημερωτική Ομιλία για το σακχαρώδη διαβήτη
Το ΚΕΠ Υγείας σε συνεργασία με την Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος διοργάνωσε ενημερωτική ομιλία με θέμα «Σακχα-
ρώδης διαβήτης». Εισηγητής ήταν ο κ. Θεοδοσόπουλος Λάμπρος, Νοσηλευτής, MSc,Υπεύθυνος Γραφείου Νοσηλευ-
τικής Εκπαίδευσης, Γ.Ν.Δ.Α. «Η Αγία Βαρβάρα».
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15/10/2019 Ενημέρωση των μαθητών του
2ου Λυκείου σε πρώτες βοήθειες ΚΑΡΠΑ

15/10/2019 Ενημέρωση για υπερτασική
καρδιοπάθεια σε μεγάλες ηλικίες

15/10/2019 Ενημέρωση για μεταβολικό
σύνδρομο

15/10/2019 Ενημέρωση για το σακχαρώδη
διαβήτη

16/10/2019 Eνημερωτική ομιλία στο 2ο
Γυμνάσιο, 2ο Λύκειο «δια βίου άσκηση και
διατροφή»

16/10/2019 Ενημέρωση των μαθητών του
1ου Λυκείου σε πρώτες βοήθειες ΚΑΡΠΑ 

17/10/2019 Eνημερωτική ομιλία στο 1ο
Λύκειο «δια βίου άσκηση και διατροφή»

17/10/2019 Βιωματικά εργαστήρια -
τεχνικές χαλάρωσης: yoga therapy

17/10/2019 Βιωματικά εργαστήρια -
τεχνικές χαλάρωσης: διαλογισμός

17/10/2019 Βιωματικά εργαστήρια -
τεχνικές χαλάρωσης: yoga nidra

18/10/2019 Eνημερωτική ομιλία στο 2ο
Λύκειο «δια βίου άσκηση και διατροφή»

19/10/2019 Α’ βοήθειες και ΚΑΡΠΑ 
για τον γενικό πληθυσμό

15/5/2019 - «Ο χρόνος είναι
«μυοκάρδιο»…» 
Το ΚΕΠ Υγείας διοργάνωσε ομιλία με θέμα τα καρ-
διαγγειακά νοσήματα. Ο χρόνος είναι σωτήριος σε
περίπτωση εμφράγματος. 
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20/10/2019 Συμβολικός περίπατος και
άσκηση
Την Κυριακή 20 Οκτώβρη περπατάμε 800 μ. συμβολικά
για την υγεία της καρδιάς μας! Γιόγκα, πιλάτες, TRX,
Gym Park, Καρδιοπνευμονική Αναζοωγόνηση - ΚΑΡΠΑ.
Και για τους μικρούς μας φίλους τεχνικές καταρρίχησης
(rapel) και εναέρια μετακίνηση (tirolesa).

Δήμος Αιγάλεω 26-27/11/2019 - Εκτίμηση
Καρδιαγγειακού Κινδύνου
Το ΚΕΠ Υγείας διοργάνωσε εξέταση εκτίμησης καρδιαγ-
γειακού κινδύνου σε συνεργασία με την ΕΛΙΚΑΡ, για την
πρόληψη των καρδιαγγειακών νοσημάτων. Συνολικά ο
αριθμός των εξεταζόμενων ήταν 125. Υπεύθυνη από την
ΕΛΙΚΑΡ ήταν η κυρία Πομόνη και οι καρδιολόγοι από το
Ιπποκράτειο Νοσοκομείο ήταν η κα. Πενεσοπούλου και
η κα. Ξανθοπούλου.

Δήμος Αλίμου Νοέμβριος 2019 -
Προληπτικές Εξετάσεις «Μέτρηση
σακχάρου και γλυκοζυλιωμένης
αιμοσφαιρίνης»
Το ΚΕΠ Υγείας, σε συνεργασία με την Ελληνική Διαβητο-
λογική Εταιρεία, στo πλαίσιo της Παγκόσμιας Ημέρας
Διαβήτη, πραγματοποίησε δράση μέτρησης σακχάρου
και γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης. Η δράση πραγμα-
τοποιήθηκε στο χώρο του ΚΕΠ Υγείας και στα Δημοτικά
Ιατρεία του Δήμου. 

Δεκέμβριος 2019 - Προληπτικές Εξετάσεις
«Μέτρηση χοληστερίνης, τριγλυκεριδίων,
HDL, LDL, non-hdl, αθηρωματικού δείκτη» 
Το ΚΕΠ Υγείας, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Κοινω-
νικής Αντίληψης του Δήμου, πραγματοποίησε δράση μέ-
τρησης χοληστερίνης, τριγλυκεριδίων, HDL, LDL, non-

hdl, αθηρωματικού δείκτη. Η δράση πραγματοποιήθηκε
στο χώρο του ΚΕΠ Υγείας, στα Δημοτικά Ιατρεία και στα
τρία ΚΑΠΗ του Δήμου Αλίμου. 

Δήμος Αριστοτέλη 2019 
- «Αγωγή υγείας για την Τρίτη Ηλικία» 
Το ΚΕΠ Υγείας, σε συνεργασία με τη δομή «Βοήθεια στο
Σπίτι», πραγματοποίησε μια φορά την εβδομάδα για όλο
το έτος, μέτρηση σακχάρου, χοληστερίνης και πίεσης,
στα ΚΑΠΗ του Δήμου. Συνολικά ο αριθμός των ωφελού-
μενων δημοτών ανέρχεται τους 500.

Δήμος Ασπρόπυργου 2019 - Πρόγραμμα
Άσκησης «Πρωινό Περπάτημα»            
Το ΚΕΠ Υγείας, σε συνεργασία με τον Οργανισμό Άθλη-
σης Φροντίδας Νεολαίας και Τρίτης Ηλικίας, υλοποίησε
ένα πρόγραμμα άσκησης για όλους, το «Πρωινό Περπά-
τημα». Με συχνότητα άσκησης δύο φορές την εβδομά-
δα για όλο το έτος, και υπό την επίβλεψη και καθοδήγη-
ση εξειδικευμένου προσωπικού (Καθηγητή Φυσικής
Αγωγής και νοσηλευτή), άνδρες και γυναίκες ηλικίας 50
ετών και άνω συμμετείχαν σε οργανωμένο πρόγραμμα
αερόβιας άσκησης και στη συνέχεια ακολούθησαν συγ-
κεκριμένο ασκησιολόγιο κινητοποίησης αρθρώσεων και
ενδυνάμωσης μεγάλων μυϊκών ομάδων. Στην έναρξη
και λήξη κάθε συνεδρίας καταγράφονται η αρτηριακή
πίεση και η καρδιακή συχνότητα. Η βελτίωση της καρδι-
οαναπνευστικής ικανότητας, αλλά και η αύξηση της γε-
νικότερης κινητικότητας, τα οποία δυστυχώς μειώνονται
με το πέρας των χρόνων, αποτελούν κύριους στόχους
του προγράμματος.

02/2019 - Ενημερωτικό Σεμινάριο
«Βρεφική Παχυσαρκία» & «Παιδική
Παχυσαρκία»
Το ΚΕΠ Υγείας, σε συνεργασία με την Κοινωφελή Επιχεί-
ρηση του Δήμου Ασπροπύργου, διοργάνωσε ενημερω-
τική ημερίδα για την παχυσαρκία στην Βρεφική Ηλικία,
στους βρεφικούς σταθμούς του Δήμου Ασπροπύργου
και ενημερωτική ημερίδα για την παχυσαρκία στην Παι-
δική Ηλικία, στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου
Ασπροπύργου. Ομιλήτρια ήταν η κα. Βίκυ Καραγιάννη,
Κλινική Διαιτολόγος-Διατροφολόγος με MBA και PhD, η
οποία ανέφερε σχετικά ότι το θέμα της διατροφής είναι
βασικό, ειδικά σε αυτή τη μικρή, τρυφερή ηλικία των παι-
διών, τονίζοντας τα οφέλη της Μεσογειακής διατροφής,
και αναφέροντας ότι το ποσοστό της παιδικής παχυσαρ-
κίας στη χώρα μας ανέρχεται στο 35%, κάτι άκρως ανη-
συχητικό. Η κα. Καραγιάννη, ανά τακτά διαστήματα, θα
είναι κοντά στα παιδιά και θα κάνει μετρήσεις, ώστε να
δημιουργήσει ένα προφίλ, ξεχωριστά, για κάθε παιδί.



Ετήσιος 
απολογισμός2019

66

ΚΕΠ Υγείας

17/05/2019 - Ενημερωτική Ομιλία «Open
Day Μεσογειακής Διατροφής»
Το ΚΕΠ Υγείας, σε συνεργασία με την Κοινωφελή Επιχεί-
ρηση του Δήμου διοργάνωσε ενημερωτική ημερίδα με
θέμα τη Μεσογειακή διατροφή. Η ημερίδα ήταν αποτέ-
λεσμα των σεμιναρίων που πραγματοποίησε, καθ’ όλη
την χρονιά, η ΚΕΔΑ, με πρωτοβουλία της Προέδρου της
Κοινωφελούς Επιχείρησης κας. Σοφίας Μαυρίδη, για
τους γονείς των παιδιών των βρεφικών σταθμών και των
Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης του Δήμου. Κύρια
ομιλήτρια της ημερίδας ήταν η Κλινική Διαιτολόγος-Δια-
τροφολόγος MBA PhD(c), Καραγιάννη Βασιλική, η
οποία, μεταξύ άλλων, ανέλυσε τα αποτελέσματα των με-
τρήσεων που πραγματοποιήθηκαν, για πρώτη φορά σε
παγκόσμιο επίπεδο, σε βρέφη του Δήμου Ασπροπύρ-
γου. Παράλληλα για το θέμα της παχυσαρκίας μίλησαν
οι συνεργάτες της Κοινωφελούς Επιχείρησης, κα. Κού-
ρια Ιωάννα, ΜSc, Ψυχολόγος-Ψυχοθεραπεύτρια, και η
κα. Σβουρδάκου Δέσποινα, Δρ. Εγκληματολογίας, με ει-
δίκευση στο προφίλ θυτών. Συντονίστρια της ημερίδας
ήταν η παιδίατρος που παρακολουθεί τα βρέφη κα. Λιά-
κου Ελένη.

1/7- 2/8/2019 - Πρόγραμμα «Άσκηση 
στο νερό» Βελτίωση της
καρδιοαναπνευστικής ικανότητας
Η υλοποίηση του προγράμματος «Άσκηση στο νερό» εί-
χε διάρκεια 20-25 ήμερων, τους καλοκαιρινούς μήνες
του χρόνου. Η συχνότητα άσκησης ήταν 1 ώρα κάθε
πρωί, υπό την επίβλεψη και καθοδήγηση εξειδικευμέ-
νου προσωπικού ( Καθηγητή Φυσικής Αγωγής ) και
απευθυνόταν σε ενήλικα άτομα, ως επί το πλείστον, σε
άτομα 3ης ηλικίας. Ακολουθούσαν ασκήσεις κινητοποί-
ησης αρθρώσεων, ενδυνάμωσης, με σκοπό την καρδι-
οαναπνευστική ικανότητα και αύξηση της γενικότερης
κινητικότητας, καθώς το νερό βοηθά, με την άνωση,
ώστε να μην υπάρχει καταπόνηση των μυών, με αποτέ-
λεσμα οι ασκήσεις να γίνονται ευκολότερα.

Δήμος Γαλατσίου 21/1/2019 - Δωρεάν
μέτρηση Σακχάρου για τους εργαζομένους
Το ΚΕΠ Υγείας διεξήγαγε προληπτική μέτρηση σακχά-
ρου και ενημέρωση, με κατ’ ιδίαν συζήτηση και παροχή
φυλλαδίων για τον Σακχαρώδη Διαβήτη, σε υπαλλή-
λους του Δήμου (εργάτες, καθαρίστριες).

29/1/2019 - Δωρεάν μέτρηση Σακχάρου
για κατοίκους του Δήμου Γαλατσίου
Το ΚΕΠ Υγείας , διεξήγαγε προληπτική μέτρηση σακχά-
ρου για το Σακχαρώδη Διαβήτη, ενημέρωση με κατ’
ιδίαν συζήτηση και παροχή φυλλαδίων για τον Σακχα-
ρώδη Διαβήτη, στο Δημαρχείο Γαλατσίου.

Δήμος Δράμας

2019 - Πρόγραμμα πρόληψης
καρδιαγγειακού κινδύνου
Στο χώρο των ΚΕΠ Υγείας και στα τοπικά διαμερίσματα
του Δήμου, πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις αρτηριακής
πίεσης, σακχάρου, τριγλυκεριδίων, χοληστερίνης όλο
το χρόνο. 

Δήμος Ελληνικού - Αργυρούπολης
16/10/2019 - Προληπτικές Εξετάσεις
«Μετρήσεις Σακχαρώδη Διαβήτη»
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου έδωσε τη δυνατότητα στους
δημότες, το Σάββατο 16 Νοεμβρίου 2019 ώρες 9:00-
11:00πμ., να κάνουν μέτρηση σακχάρου και να ενημε-
ρωθούν από το προσωπικό του τμήματος Πρόληψης &
Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας, για την σημασία της
σωστής διατροφής, για την πρόληψη της νόσου και τους
προδιαθεσικούς παράγοντες αυτής. 

Δήμος Ηγουμενίτσας 18/09/2019 - «Στην
πόλη περπατώ & ποδηλατώ… 
τη ζωή μου ωφελώ»
Το ΚΕΠ Υγείας, σε συνεργασία με τον Ιατρικό Σύλλογο
Θεσπρωτίας, διοργάνωσε ημερίδα με θέμα «Στην πόλη
περπατώ & ποδηλατώ… τη ζωή μου ωφελώ», στο Πνευ-
ματικό Κέντρο Ηγουμενίτσας «Πάνθεον». Η ομιλία
πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδο-
μάδας Κινητικότητας 16-22 Σεπτεμβρίου και σκοπό είχε
την ενημέρωση του κοινού για τα οφέλη της άσκησης,
τόσο στη σωματική όσο και στην ψυχική υγεία. Ο Ποδη-
λατικός Όμιλος Ηγουμενίτσας «ΑΠΕΙΡΟΣ» παρουσίασε
χρήσιμες συμβουλές για σωστή ποδηλασία ενώ παρου-
σιάστηκε το σύστημα και ο τρόπος χρήσης των κοινό-
χρηστων ποδηλάτων στην πόλη. Παράλληλα με την ημε-
ρίδα, στο χώρο του Πάνθεον, λειτούργησε Έκθεση κατα-
σκευών και ζωγραφικής, από τα ΚΔΑΠ Δίαυλος και
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Αρίων του Δήμου Ηγουμενίτσας, με θέμα «Εναλλακτικοί
τρόποι μετακίνησης».

02/11/2019 - «Σεμινάριο BLS με χρήση
αυτόματου εξωτερικού απινιδωτή»
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Ηγουμενίτσας συμμετείχε
στην εκπαίδευση που πραγματοποιήθηκε από την ERC
και περιελάμβανε την βασική υποστήριξη ζωής με σεμι-
νάριο καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης με χρήση
αυτόματου εξωτερικού απινιδωτή , BLS. 

Δήμος Ηλιούπολης 12/2/2019 -
Ενημερωτική Ομιλία για το Σακχαρώδη
Διαβήτη και το Διαβητικό πόδι
Η ομιλία έγινε στο 1ο ΚΑΠΗ σε συνεργασία με την μη
κερδοσκοπική εταιρία «Με Οδηγό το Διαβήτη». Την ομι-
λία τίμησαν με την παρουσία τους μέλη και από τα 3 ΚΑ-
ΠΗ του Δήμου ενώ έγιναν δωρεάν αιματολογικές εξετά-
σεις για το Σακχαρώδη Διαβήτη και το Διαβητικό πόδι.

Δήμος Ηρακλείου Αττικής 19/02/2019 -
Ενημερωτική Εκδήλωση «ΠΑΙΔΙΚΗ
ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ Πρόληψη - Αντιμετώπιση»
Ο Δήμος Ηρακλείου Αττικής, η Διεύθυνση Κοινωνικής
Πολιτικής και το ΚΕΠ Υγείας διοργάνωσαν Ενημερωτική
Εκδήλωση με θέμα «ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ Πρόληψη -
Αντιμετώπιση», σε συνεργασία με τις Σχολικές Επιτρο-
πές Δήμου, την Ένωση Συλλόγων Γονέων-Μαθητών του
Δήμου, την Ελληνική Εταιρεία Παιδικής & Εφηβικής Πα-
χυσαρκίας και το Ενδοκρινολογικό Τμήμα του Γεν. Νο-
σοκομείου Παίδων Αθηνών «Π. & Α. Κυριακού». 

Δήμος Ι.Π. Μεσολογγίου
15-16/4/2019 - Πραγματοποίηση δωρεάν
Ιατρικών εξετάσεων 
Ο Δήμος, και το Κέντρο Κοινότητας με Παράρτημα Ρομά
του αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας,
πραγματοποίησε με την συνεργασία των “Γιατρών του
Κόσμου Ελλάδος”, δωρεάν Ιατρικές εξετάσεις. Η Καρ-
διολόγος προσέφερε κλινική εξέταση / ακρόαση, μέτρη-
ση πίεσης και καρδιογράφημα σε 68 ηλικιωμένα άτομα. 

30/09/2019 - Ενημερωτική δράση με
αφορμή την «Παγκόσμια Ημέρα Καρδιάς»
Ο Δήμος με το Κέντρο Κοινότητας του αυτοτελούς Τμή-
ματος Κοινωνικής Προστασίας, πραγματοποίησε ενημε-
ρωτική δράση, με αφορμή την «Παγκόσμια Ημέρα Καρ-
διάς» και διανεμήθηκε έντυπο ενημερωτικό υλικό, με
σκοπό την ενημέρωση σε θέματα πρόληψης καρδιολο-
γικών παθήσεων.

14/11/2019 - Δράση ενημέρωσης και
πρόληψης με αφορμή την «Παγκόσμια
Ημέρα Διαβήτη»
Ο Δήμος μέσω των κοινωνικών δομών (Κέντρο Κοινότη-
τας με Παράρτημα Ρομά και το Κοινωνικό Παντοπωλείο
του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας),
πραγματοποίησαν δράση ενημέρωσης και πρόληψης,
με αφορμή την «Παγκόσμια Ημέρα Διαβήτη». Συγκεκρι-
μένα, η δράση περιελάμβανε διανομή έντυπου ενημε-
ρωτικού υλικού, με σκοπό την ενημέρωση και ευαισθη-
τοποίηση των πολιτών αλλά και δωρεάν Ιατρικές εξετά-
σεις (μετρήσεις σακχάρου, οξυγόνου, και αρτηριακής
πιέσεως) στους δημότες και στους δικαιούχους του Κοι-
νωνικού Παντοπωλείου.

Δήμος Καλαμαριάς

11/04/2019 - Παγκόσμια Ημέρα Υγείας -
Προληπτικές εξετάσεις μέτρησης
σακχάρου και αρτηριακής πίεσης
Το ΚΕΠ Υγείας, σε συνεργασία με το Σύλλογο Διαβητι-
κών Ν. Θεσσαλονίκης, οργάνωσε προληπτικές εξετά-
σεις μέτρησης σακχάρου και αρτηριακής πίεσης. 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 πιο έγκαιρη, αναζήτηση βοήθειας
και ο ρόλος του Δήμου είναι καθοριστικός σε αυτό. Συ-
νολικά πραγματοποιήθηκε μέτρηση σακχάρου σε 70 πο-
λίτες και μέτρηση αρτηριακής πίεσης σε 31 πολίτες.
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ΚΕΠ Υγείας
06, 18, 21/06/19 - Ενημερωτική Ομιλία -
«Παγκόσμια Ημέρα Κατά του Καπνίσματος»
Το ΚΕΠ Υγείας, σε συνεργασία με το Κέντρο Υγείας 25ης
Μαρτίου και με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Κατά του
Καπνίσματος, πραγματοποίησε παρεμβάσεις ενημέρω-
σης στο προσωπικό του Δήμου για τη διακοπή καπνίσμα-
τος. Συνολικά, ο αριθμός των εργαζομένων που παρα-
κολούθησε τις ομιλίες υπερέβη τους 80, ενώ ομιλητές
ήταν οι εξειδικευμένες νοσηλεύτριες του Κέντρου Υγεί-
ας 25ης Μαρτίου, Ιωαννίδου Ευσεβεία και Σταυρούλα
Κοντού. Ο τρόπος με τον οποίο ανέπτυξαν το θέμα ήταν
μοναδικός. Κατάφεραν, με απόλυτα κατανοητό τρόπο
και άψογη διαχείριση, να κάνουν, με τον καλύτερο δυνα-
τό τρόπο, την ενημέρωση ώστε κάποιοι από τους εργα-
ζόμενους να μπουν στη διαδικασία να σταματήσουν το
κάπνισμα.

Δήμος Καλλιθέας 18/02/2019 - Ομιλία για
τη σωστή διατροφή των εφήβων 
στο 14ο Γυμνάσιο 
Διαλογική συζήτηση πραγματοποιήθηκε από το Διατρο-
φολόγο του Δημοτικού Κέντρου Υγείας με τα παιδιά του
Γυμνασίου, για τη σωστή διατροφή των εφήβων και δια-
τροφικές προτάσεις, προκειμένου να έχουν μια καλή
φυσική κατάσταση.

21/02/2019 - Ομιλία για 
το κάπνισμα στο 14 Γυμνάσιο 
Στο πλαίσιο της θεματικής εβδομάδας, προκειμένου να
ενημερωθούν οι έφηβοι για τα προβλήματα που δημι-
ουργεί το κάπνισμα, τόσο σε παιδιά της ηλικία τους όσο
και στον γενικότερο πληθυσμό πραγματοποιήθηκε στο
14ο Γυμνάσιο ομιλία της πνευμονολόγου του Δημοτικού
Κέντρου Υγείας με την εθελόντρια ψυχολόγο σχετικά με
το κάπνισμα. 

8,9,10,13/5/2019 - Μέτρηση σακχάρου -
Πρόγραμμα τηλεϊατρικής
Στο πλαίσιο του προγράμματος «Τηλεϊατρική» πραγμα-
τοποιήθηκαν μετρήσεις σακχάρου, στα 4 ΚΑΠΗ του Δή-
μου ενώ κάποιοι δημότες παραπέμφθηκαν για περαιτέ-
ρω έλεγχο, ανάλογα με την περίπτωση.

Δήμος Λοκρών 15/05/2019 - Ενημερωτική
Ομιλία «Παιδική Παχυσαρκία»
Σε συνεργασία με το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων
Γενικού Λυκείου Αταλάντης, η Ελληνική εταιρεία Παιδι-
κής και Εφηβικής Παχυσαρκίας, καθώς και το ενδοκρι-
νολογικό τμήμα του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Αθη-
νών «Π. & Α. Κυριακού», διοργάνωσε ημερίδα για την
παιδική παχυσαρκία, όπου συμμετείχε η Δ/νση Κοινωνι-

κής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού , το ΚΕΠ Υγείας
και το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Λοκρών. Την εκδή-
λωση προλόγισε ο Πρόεδρος της Ελληνικής Αντικαρκι-
νικής Εταιρείας παιδικής και εφηβικής παχυσαρκίας κ.
Στέφανος Μιχαλάκος και ομιλήτρια ήταν η Διευθύντρια
του Νοσοκομείου Παίδων «Π. & Α. Κυριακού» κα. Βλα-
χοπαπαδοπούλου Ελπίδα. 

1- 6/2019 - Προληπτικές Εξετάσεις
«Η πρόληψη στην Τρίτη Ηλικία»
Το ΚΕΠ Υγείας, από τον Ιανουάριο 2019 και μέχρι και τον
Ιούνιο 2019, πραγματοποιούσε καθημερινώς, σε άτομα
τρίτης ηλικίας, στα ΚΑΠΗ του δήμου δωρεάν μετρήσεις
αρτηριακής πιέσεως, χοληστερίνης και σακχάρου. Τις
εξετάσεις πραγματοποίησαν οι δύο νοσηλεύτριες του
ΚΕΠ Υγείας, σε συνολικά 800 άτομα.

Δήμος Μεγαρέων 15/01/2019 -
Προληπτικές Εξετάσεις 
Το ΚΕΠ Υγείας πραγματοποίησε προληπτικές εξετάσεις
στην αίθουσα του ΚΕΠ Υγείας, που περιλάμβανε μέτρη-
ση γλυκόζης αίματος, μέτρηση τριγλυκεριδίων, μέτρηση
ολικής χοληστερόλης και μέτρηση αρτηριακής πίεσης.
Τις εξετάσεις πραγματοποίησε ο καρδιολόγος κ. Αντώ-
νιος Δρομπόνης.

Δήμος Μεταμόρφωσης 2019 - Μέτρηση
σακχάρου και αρτηριακής πίεσης 
Το ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ, πραγματοποίησε μέτρηση σακχάρου
και αρτηριακής πίεσης στα τέσσερα ΚΑΠΗ του Δήμου
Μεταμόρφωσης, σε καθημερινή βάση. Το 2019 συνολι-
κά εξετάστηκαν 400 δημότες. 

Δήμος Νέας Προποντίδας 
14/11/ 2019- Ενημέρωση και
πραγματοποίηση προληπτικών εξετάσεων
για τον Σακχαρώδη Διαβήτη 
Στο πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας για
το Σακχαρώδη Διαβήτη, ο Δήμος και η Κοινωφελής Επι-
χείρηση Δήμου Ν. Προποντίδας πραγματοποίησαν στο
Δημοτικό Θέατρο Ν. Μουδανιών, δωρεάν μετρήσεις
σακχάρου και ενημέρωσαν το κοινό.



Δήμος Νέας Σμύρνης 15/04/2019 - Εξέταση
Λιπομέτρησης και 
Διατροφικές Συμβουλές
Το ΚΕΠ Υγείας, σε συνεργασία με Διατροφολόγο- Διαι-
τολόγο, πραγματοποίησε ειδική εξέταση λιπομέτρησης
στα Δημοτικά Ιατρεία. Βάσει ιατρικού ιστορικού και απο-
τελεσμάτων λιπομέτρησης δόθηκαν διατροφικές συμ-
βουλές για τη καθημερινή, σωστή και υγιεινή διατροφή.
Υπήρξε μεγάλο ενδιαφέρον, ειδικά από τον γυναικείο
πληθυσμό, όλων των ηλικιών αλλά και από ειδικές ομά-
δες ασθενών, που η πάθησή τους απαιτεί πιο εξειδικευ-
μένη διατροφή.

17/09/2019- Προληπτική Εξέταση
«Καρδιολογικός Έλεγχος»
Το ΚΕΠ Υγείας διοργάνωσε στα Δημοτικά Ιατρεία δωρε-
άν προληπτική εξέταση Καρδιολογικού Ελέγχου. Την

εξέταση έκανε ο κ. Διονύσης Χαρίτος - Καρδιολόγος Δη-
μοτικών Ιατρείων, όπου έγινε και Ηλεκτροκαρδιογρά-
φημα καρδιάς (ΗΚΓ), με το σύγχρονο μηχάνημα που δια-
θέτουν στα Δημοτικά Ιατρεία. Δόθηκαν ιατρικές συμ-
βουλές, βάσει ιατρικού ιστορικού και αποτελεσμάτων
Ηλεκτροκαρδιογραφήματος. 

18/04/2019 - Ομιλία «Πνευμονοπάθειες ,
Ενημέρωση κατά του καπνίσματος,
Διατροφή και Υγεία»
Το ΚΕΠ Υγείας διοργάνωσε ομιλία, στην Αίθουσα Δημο-
τικού Συμβουλίου «Μπάμπης Μπεχλιβανίδης», με ομι-
λητές τους: κ. Αναστάσιος Τσάτσος, Πνευμονολόγος-
Φυματιολόγος με θέμα «Πνευμονοπάθειες», κα. Χαρά
Κυριακάκη, Πνευμονολόγος-Φυματιολόγος με θέμα:
«Ενημέρωση κατά του καπνίσματος» και κα. Βίβιαν Πα-
τσαρίκα, Κλινική Διαιτολόγος- Διατροφολόγος με θέμα:
«Διατροφή και Υγεία».

Δήμος Παλαιού Φαλήρου 16/11/2019 -
Ομιλία και εξέταση «Μαθαίνοντας 
τον διαβήτη μου»
Πραγματοποιήθηκε στον Πολυχώρο του Δημαρχείου,
Ημερίδα με θέμα «Μαθαίνοντας τον διαβήτη μου», υπό
την αιγίδα της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, με
αρκετούς ομιλητές, σε σχέση με τον διαβήτη και την
καρδιοπάθεια τον διαβήτη και την νεφροπάθεια, τον δια-
βήτη και την διατροφή αλλά και τον διαβήτη και την
υπέρταση. Στο τέλος, πραγματοποιήθηκε δωρεάν μέ-
τρηση σακχάρου, από την αστική μη κερδοσκοπική εται-
ρεία «Με οδηγό το διαβήτη».

19/12/2019 - Εκστρατεία Πρόληψης,
Εκπαίδευσης και Ενημέρωσης για τον
Σακχαρώδη Διαβήτη
Με το MAGIC BUS DIABETES στην πλατεία Φλοίσβου
πραγματοποιήθηκε ενημέρωση και δωρεάν εξέταση
σακχάρου, από την αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία
«Με οδηγό το Διαβήτη».

Δήμος Παύλου - Μελά 
11 & 16 /4/2019 Μέρες Υγείας 2019
«Έλεγχος Καρδιαγγειακών Παραμέτρων»
Η Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πολιτικής, Υγείας και Προ-
νοιακών Θεμάτων διοργάνωσε δωρεάν έλεγχο καρ-
διαγγειακών παραμέτρων, στο πλαίσιο της δράσης «Μέ-
ρες Υγείας 2019». Την εξέταση πραγματοποίησε ο Ειδι-
κός Καρδιολόγος κ. Τσιλώνης Κων/νος.
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18/04/2019 - Διαβητολογικός Έλεγχος 
Το ΚΕΠ Υγείας διοργάνωσε στα Δημοτικά Ιατρεία,
δωρεάν προληπτική εξέταση Διαβητολογικού
Ελέγχου. Την εξέταση ανέλαβε ο κ. Κων/νος Ζα-
χαριάδης, Γενικός Ιατρός Δημοτικών Ιατρείων ,
Μέλος της Αμερικάνικης Διαβητολογικής Εται-
ρίας- ADA, Μέλος της Ελληνικής Διαβητολογικής
Εταιρίας και Γενικής Ιατρικής. Το τεστ διενεργήθη-
κε με τη λήψη μιας μόνο σταγόνας αίματος από το
δάχτυλο και το αποτέλεσμα βγήκε την ίδια στιγμή
ενώ δόθηκαν ιατρικές συμβουλές, βάσει ιατρικού
ιστορικού και αποτελεσμάτων.
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Δήμος Περιστερίου 04/04/2019 -
Ενημερωτική Ομιλία «Πρόληψη και
αντιμετώπιση του εμφράγματος του
Μυοκαρδίου και του αγγειακού
εγκεφαλικού επεισοδίου».
Το ΚΕΠ Υγείας, σε συνεργασία με την Κλινική «Ταξιάρ-
χαι», διενήργησαν ενημερωτική ομιλία, με ομιλητή τον

Καθηγητή Καρδιολογίας κ. Στ. Φούσσα. 

3 - 12/4/2019 - Ενημερωτική Ομιλία
«Πρόληψη και θεραπεία της Υπέρτασης και
Υπερλιπιδαιμίας»
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Υγείας, το ΚΕΠ Υγεί-
ας διενήργησε ενημερωτικές ομιλίες, σε όλα τα ΚΕΦΙ
του Δήμου.

14/5 - 14/6/2019 - Ενημερωτικές Ομιλίες
«Συμβουλευτική Υγείας σχετικά με τον
Σακχαρώδη Διαβήτη»
Το ΚΕΠ Υγείας, σε συνεργασία με τις 1η και 2η ΤΟΜΥ
Περιστερίου, διενήργησαν ενημερωτικές ομιλίες, σε
όλα τα ΚΕ.ΦΙ του Δήμου. 

1/11 - 22/11/2019 - Δωρεάν Προληπτικές
Εξετάσεις στα μέλη των ΚΕ.ΦΙ. 
Το ΚΕΠ Υγείας, σε συνεργασία με τη κλινική “Ταξιάρ-
χαι”, υλοποίησαν δωρεάν προληπτικές εξετάσεις (αιμα-
τολογικές και καρδιολογικές), στα μέλη όλων των ΚΕ.ΦΙ
του Δήμου. 

20/12/2019 - Ενημέρωση με διανομή εντύπων
και δώρων, σχετικά με τον Σακχαρώδη Διαβήτη 
Χριστουγεννιάτικη δράση ενημέρωσης με το Diabetes Magic
Bus, της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «Με Οδηγό
το Διαβήτη», σε συνεργασία με το ΚΕΠ Υγείας πραγματοποι-
ήθηκε στην πλατεία του Δημαρχείου.

Δήμος Πυλαίας - Χορτιάτη 15/01/2019 έως
06/02/2019 - Ενημερωτικές Ομιλίες
«Διατροφικές συστάσεις πληθυσμού»
Η Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας, σε συνεργασία με τα ΚΑΠΗ και τους Παιδικούς
Σταθμούς του Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη, διοργάνωσε ενη-
μερωτικές ομιλίες, για διατροφικές συστάσεις, στον πληθυ-
σμό. Ομιλήτριες ήταν: η Παιδοψυχολόγος κα. Κασεκτζίδου
Ανατολή και η Καρδιολόγος κα. Οικονόμου- Λαμπροπούλου
Αγγελική. Έγινε ενημέρωση για πρόληψη και προαγωγή
υγείας, μέσω της υγιεινής διατροφής και της φυσικής δρα-
στηριότητας. Η Υγιεινή διατροφή αποτελεί βασική και θεμε-
λιώδη προσέγγιση μιας υγιούς καθημερινότητας για όλους
ενώ δόθηκε έμφαση στην μεσογειακή διατροφή .

Πρόγραμμα Πρόληψης και Ενημέρωσης
Καρδιαγγειακού Κινδύνου
Η Κεντρική Δομή των ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ και το Εθνικό Διαδημοτικό
Δίκτυο Υγιών Πόλεων - Προαγωγής Υγείας, σε συνεργασία
με το Ινστιτούτο Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής και
υπό την αιγίδα της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας και
του Ελληνικού Ιδρύματος Καρδιολογίας (ΕΛΙΚΑΡ), υλοποί-
ησε και το 2019 το πρόγραμμα πρόληψης και ενημέρωσης
καρδιαγγειακού κινδύνου, για τους ΟΤΑ - μέλη του Δικτύου.
Σκοπός του προγράμματος είναι η πρόληψη των καρδιαγγει-
ακών νοσημάτων στην ηλικιακή ομάδα >40 ετών, μέσω της
εφαρμογής HeartScore της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής
Εταιρείας. Η συγκεκριμένη ομάδα πληθυσμού παρουσιάζει
αυξημένο κίνδυνο για εμφάνιση καρδιαγγειακού επεισοδίου.

Η Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρεία έχει δημιουργήσει, με
βάση τα στατιστικά δεδομένα της κάθε χώρας, απλούς, στην
εφαρμογή, αλγόριθμους, μέσω διαδικτύου, οι οποίοι προ-
βλέπουν την πιθανότητα εξαφάνισης καρδιαγγειακού επει-
σοδίου μέσα στα επόμενα 10 έτη. Η έγκαιρη ενημέρωση του
πολίτη για τις μεταβολές που πρέπει να εφαρμόσει στη ζωή
του, ώστε να αποφύγει ένα καρδιαγγειακό επεισόδιο, αποτε-
λεί το πρώτο βήμα για την πρόληψη των καρδιαγγειακών νο-
σημάτων.

Το πρόγραμμα συνεχίζεται και το 2020 και όσοι ΟΤΑ-μέλη εν-
διαφέρονται μπορούν να απευθυνθούν στην Κεντρική Δομή
των ΚΕΠ Υγείας, ώστε να λάβουν τους απαραίτητους κωδι-
κούς πρόσβασης στην πλατφόρμα και να εκπαιδευτούν στη
χρήση της. 
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ΠρόληψηΜελανώματος
Στόχος του προληπτικού ελέγχου, είναι η έγκαιρη διά-
γνωση ενός μελανώματος στα αρχικά στάδια αυτού,
καθώς έχει αποδειχθεί ότι όταν ένα μελάνωμα αντιμε-
τωπιστεί σε πρώιμο στάδιο, τότε τα ποσοστά πλήρους
ίασης πλησιάζουν αυτά των μη επιθετικών καρκίνων
του δέρματος. 

Οι Κατευθυντήριες οδηγίες προληπτικού ελέγχου συ-
στήνουν προληπτικό έλεγχο των σπίλων από Δερματο-

λόγο, κάθε 6 μήνες, από την ηλικία των 20 ετών και
άνω. 

Στην προσπάθεια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης
των δημοτών, τα ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ το 2019, πραγματοποί-
ησαν ενημερωτικές ημερίδες για το Μελάνωμα και
διοργανώθηκαν δράσεις, με δωρεάν εξετάσεις, από
τις οποίες ωφελήθηκαν περισσότεροι από 1.700 Δη-
μότες. 

ΔήμοςΑγ.Βαρβάρας2019-«Δωρεάν
Κλινικήεξέτασησπίλων»
Το ΚΕΠ Υγείας, σε συνεργασία με το Γενικό Νοσοκομείο
Δυτικής Αττικής «Η Αγία Βαρβάρα», υλοποίησε πρό-
γραμμα δωρεάν κλινικής εξέτασης σπίλων, για την πρό-
ληψη του μελανώματος. Ο προληπτικός έλεγχος αφο-
ρούσε όλες τις ηλικίες.

ΔήμοςΑιγάλεω20-30/5/2019-
Προληπτικήεξέτασησπίλων
Το ΚΕΠ Υγείας διοργάνωσε εξέταση για την πρόληψη
του μελανώματος, σε συνεργασία με τη ιδιωτική κλινική
«Βουγιουκλάκειο». Εξετάστηκαν 134 άτομα από τον χει-
ρουργό κ. Βαγενά. 

ΔήμοςΑριστοτέλη7-9/2019-Αγωγή
Υγείας-ΠρόληψηΔερματικώνΠαθήσεων
Το ΚΕΠ Υγείας, σε συνεργασία με τη δομή «Βοήθεια στο
Σπίτι» κατά την διάρκεια του καλοκαιριού, διένειμε έντυ-
πο υλικό με χρήσιμες συμβουλές για αποτελεσματική
προστασία και αποφυγή από την υπεριώδη ακτινοβολία,
για ένα ξέγνοιαστο καλοκαίρι. Συνολικά ο αριθμός των
ωφελούμενων δημοτών - επισκεπτών ανέρχεται τους
1000.

ΔήμοςΗλιούπολης 19/1/2019-
ΠροληπτικέςΔερματολογικέςΕξετάσεις
Το ΚΕΠ Υγείας σε συνεργασία με ιδιωτική Κλινική διορ-
γάνωσε την εξέταση ύποπτων σπίλων/χαρτογράφηση
σπίλων για τους δημότες. Τις εξετάσεις έκανε η δερμα-
τολόγος κα. Μάρθα Αμπατζή.

ΔήμοςΠαλαιούΦαλήρου 08/05/2019-
ΕξέτασηΜελανώματος
Εξετάστηκαν συνολικά 45 άτομα από τις 8.30-13.00, στα
Δημ. Ιατρεία Π. Φαλήρου, από τον ιατρό εθελοντή δερ-
ματολόγο κ. Οικονόμου Γεώργιο. Διεγνώσθησαν 3 άτο-
μα με υποψία μελανώματος και παραπέμφθηκαν καταλ-
λήλως. Εδόθησαν συμβουλές και αντηλιακές κρέμες,
χορηγία τοπικού φαρμακείου.
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Δήμος Παύλου - Μελά Μέρες Υγείας 2019
«Δερματολογικός έλεγχος - Πρόληψη
Μελανώματος»
Η Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πολιτικής, Υγείας και Προ-
νοιακών Θεμάτων διοργάνωσε δωρεάν Δερματολογικό
έλεγχο στο πλαίσιο της δράσης “Μέρες Υγείας 2019” . 
9/4/2019 - στη Δημοτική ενότητα Πολίχνης, την εξέταση

πραγματοποίησε η Δερματολόγος κα. Πάλα ζωή.
11/4/2019 - στη Δημοτική ενότητα Πολίχνης, την εξέτα-
ση πραγματοποίησε η Δερματολόγος- Αφροδισιολόγος
κα. Ουζούνη Χριστίνα.

Προληπτικός δερματολογικός έλεγχος -
Πρόληψη Μελανώματος
Το ΚΕΠ Υγείας υλοποίησε την δράση πρόληψης μελα-
νώματος, με την πραγματοποίηση της δερματολογικής
εξέτασης. 
23/10/2019 στον χώρο του  Κ.Α.Π.Η. Πολίχνης, από την
Δερματολόγο κα. Μελετιάδου Αναστασία.
30/10/2019 στους χώρους των Κ.Α.Π.Η. Ευκαρπίας και
Μετεώρων, από τους Δερματολόγους κ. Μπίκο Αριστεί-
δη και κα. Μελετιάδου Αναστασία.
1/11/2019 - στον χώρο του  Κ.Α.Π.Η. Ηλιούπολης, από
τον Δερματολόγο κ. Μπίκο Αριστείδη.

Δήμος Ηγουμενίτσας 10-14/6/2019-
«Εβδομάδα Πρόληψης 
του Καρκίνου του Δέρματος»
Το ΚΕΠ Υγείας, σε συνεργασία με τη Δερματο-
λόγο - Αφροδισιολόγο, κα. Μαρίνα Σπίροβα,
πάροχο του ΚΕΠ Υγείας, διοργάνωσαν για 2η
χρονιά την Εβδομάδα Πρόληψης για τον Καρκί-
νο του Δέρματος. Η δράση περιελάμβανε δωρε-
άν εξέταση σπίλων. Μεταξύ των εξεταζόμενων,
ηλικίας 5 - 70 ετών, εντοπίστηκαν πάνω από 30
άτυπες βλάβες. Σε 12 περιπτώσεις συστάθηκε
αφαίρεση και αναμένεται η βιοψία ενώ στις υπό-
λοιπες περιπτώσεις έγινε σύσταση για παρακο-
λούθηση των σπίλων. Σε ηλικίες άνω των 45
ετών, εντοπίστηκαν αρκετές προκαρκινικές
βλάβες, για τις οποίες δόθηκαν οδηγίες για πε-
ραιτέρω θεραπεία.

Δήμος Κηφισιάς 27/06/2019 -
Προληπτικές εξετάσεις - Έλεγχος σπίλων
Το ΚΕΠ Υγείας, διοργάνωσε δωρεάν εξέταση για το
έλεγχο των σπίλων. Την εξέταση πραγματοποίησε
ο συμπολίτης κ. Κωνσταντίνος Νούτσης, ιατρός
δερματολόγος, πρώην συντονιστής διευθυντής
του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός». Συνολικά εξε-
τάστηκαν 62 πολίτες.
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Ο καρκίνος του παχέος εντέρου είναι ο καρκίνος που
ξεκινά από το παχύ έντερο, το οποίο είναι τμήμα του
πεπτικού συστήματος και είναι ο τρίτος πιο συνηθι-
σμένος τύπος καρκίνου στους άνδρες και τις γυναί-
κες. 

Οι περισσότεροι καρκίνοι του παχέος εντέρου ανα-
πτύσσονται αργά, κατά τη διάρκεια αρκετών ετών.
Συνήθως, πριν αναπτυχθεί ένας καρκίνος, δημι-
ουργείται 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 έλεγ-
χο. 

Ο στόχος του προληπτικού ελέγχου του καρκίνου
του παχέος εντέρου είναι η έγκαιρη ανίχνευση και αν-
τιμετώπιση του καρκίνου του παχέος εντέρου, σε
πρώιμα στάδια ή των προκαρκινικών καταστάσεων,
όπως οι αδενωματώδεις πολύποδες, ώστε να μει-
ωθεί, όσο είναι δυνατόν, η θνητότητα από τη συγκε-
κριμένη νόσο.

Τα πρωτόκολλα πρόληψης προτείνουν μικρο-
σκοπική εξέταση ανίχνευσης αιμοσφαιρίνης στα κό-
πρανα, FOBT και FIT (Mayer κοπράνων) κάθε 2 έτη σε
άνδρες και γυναίκες, από την ηλικία των 50 ετών έως
τα 75έτη και κάθε 1 έτος σε άνδρες και γυναίκες από
την ηλικία των 40 ετών, σε άτομα με συγγενή πρώτου
βαθμού με καρκίνο του παχέος εντέρου ή αδενωμα-
τώδη 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 εντέρου ή αδενωματώδη πο-
λύποδα.

Στην προσπάθεια ενημέρωσης και ευαισθητοποί-
ησης των δημοτών, τα ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ, το 2019, πραγμα-
τοποίησαν ενημερωτικές ημερίδες για τον Καρκίνο
του Παχέος Εντέρου και διοργανώθηκαν δράσεις με
εξετάσεις, από τις οποίες ωφελήθηκαν περισσότεροι
από 600 Δημότες. 

Πρόληψη καρκίνου 
παχέος εντέρου

Δήμος Ασπρόπυργου
07/01/2019 - Ενημερωτική
Ομιλία 
Το ΚΕΠ Υγείας, σε συνεργασία με το
Πνευματικό Κέντρο του Δήμου
Ασπροπύργου, διοργάνωσε ενημε-
ρωτική ομιλία με θέμα την «Προλη-
πτική κολονοσκόπηση: Αποτελε-
σματική μέθοδος πρόληψης διά-
γνωσης καρκίνου του παχέος εντέ-
ρου». Συνολικά ο αριθμός των πολι-
τών που παρακολούθησε την ομιλία
ήταν περίπου 100. Ομιλήτρια ήταν η
κα. Χρυσούλα Ανυφαντή Γαστρεν-
τερολόγος - Ηπατολόγος Επεμβατι-
κός Ενδοσκόπος , η οποία έδωσε
μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα διάλε-
ξη, αφού μίλησε για ένα πρόβλημα

υγείας που ταλαιπωρεί μεγάλο μέ-
ρος του πληθυσμού. Η κα. Ανυφαν-
τή αναφερόμενη στο θέμα τόνισε
ότι: «Ο καρκίνος του παχέος εντέ-
ρου αποτελεί σημαντικότατο πρό-
βλημα υγείας σε όλο τον κόσμο. Η
αποτελεσματικότερη μέθοδος διά-
γνωσης τους καρκίνου του εντέρου
και κυρίως των προκαρκινικών κα-
ταστάσεων, εξακολουθεί να είναι η
προληπτική κολονοσκόπηση διότι
με την ανεύρεση και θεραπευτική
αντιμετώπιση προκαρκινικών κατα-
στάσεων, καθώς και την πρώιμη
αναγνώριση του καρκίνου, επιτε-
λείται η αποτελεσματική θεραπευτι-
κή του αντιμετώπιση».

Δήμος Φαρσάλων
24/03/2019 - Φάρσαλα -
Ενημερωτική Ομιλία
Το ΚΕΠ Υγείας, την Κυριακή 24
Μαρτίου 2019 και ώρα 11π.μ.,
πραγματοποίησε Ημερίδα Πρόλη-
ψης και Ευαισθητοποίησης για τον
καρκίνο του παχέος εντέρου, εις
μνήμη του αείμνηστου συντοπίτη
Ιατρού Δημήτρη Γ. Καραμανώλη,
στο ισόγειο του Δημαρχείου Φαρ-
σάλων (Πλατεία Δημαρχείου). Η
Ημερίδα πραγματοποιήθηκε σε συ-
νεργασία με την Ελληνική Γαστρεν-
τερολογική Εταιρεία και το Ελληνι-
κό Ίδρυμα Γαστρεντερολογίας και
Διατροφής (ΕΛ.Ι.ΓΑΣΤ).
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Εκστρατεία των ΚΕΠ Υγείας Αφιερωμένη στην Πρόληψη
του Καρκίνου Παχέος Εντέρου «Ελάτε να κάνουμε 
τον Καρκίνο του παχέος εντέρου παρελθόν»

Βασιζόμενοι στα πρωτόκολ-
λα του Π.Ο.Υ. παραπέμφθη-
καν οι δημότες: 

Να κάνουν τον ετήσιο έλεγ-
χο Ανίχνευσης Αιμοσφαιρί-
νης Κοπράνων, αν είναι 50
έως 75 ετών, στα συνεργα-
ζόμενα Διαγνωστικά Κέντρα,
με τιμή έως 3€.

Να εγγραφούν στο λογισμι-
κό των ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ του Δή-
μου τους για να ενημερώ-
νονται εγκαίρως για την επα-
νεξέταση τους.

Να λάβουν ηλεκτρονικά το
ενημερωτικό υλικό. 

Ένας μικρός αριθμός πολι-
τών (έως 10% του συνόλου
των παραπεμπομένων) ανα-
σφάλιστων και απόρων, που
έλαβαν ειδικό παραπεμπτι-
κό, μέσω του Δήμου τους,
ότι ανήκουν στις ευπαθείς
ομάδες, εξυπηρετήθηκε δω-
ρεάν. 

Στο πρόγραμμα, συμμετεί-
χαν οι Δήμοι μέλη με ΚΕΠ
Υγείας. Αξίζει να σημειωθεί,
ότι οι δήμοι με τους περισσό-
τερους ωφελούμενους ήταν
οι εξής: Δήμος Αγ. Βαρβά-
ρας, Δήμος Αιγάλεω, Δήμος
Αλίμου, Δήμος Δράμας, Δή-
μος Θερμαϊκού, Δήμος Καλ-
λιθέας και Δήμος Λαγκαδά.
Μέσω της εκστρατείας
πραγματοποιήθηκαν εκα-
τοντάδες εξετάσεις το 2019. 
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Δήμος Αγ. Βαρβάρας 
08/05/2019 - Ενημερωτική Ομιλία 
Το ΚΕΠ Υγείας Αγίας Βαρβάρας σε συνεργασία με την
Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος διοργάνωσε ενημερωτική
Ομιλία με θέμα «Καρκίνος του προστάτη» με εισηγήτρια
την κα. Κωνσταντινίδου Ελένη, Νοσηλεύτρια, Γ.Ν.Δ.Α.
«Η Αγία Βαρβάρα».

Δήμος Ιλίου 25/11/2019 - Ημερίδα 
Με στόχο την ευαισθητοποίηση των ανδρών σχετικά με
τη σημασία της πρόληψης του καρκίνου του Προστάτη
και του προσυμπτωματικού ελέγχου, διοργανώθηκε

ημερίδα υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ουρολογικής
Εταιρείας, με ομιλητή τον Ουρολόγο κ. Μπαντή Αθανά-
σιο, Διοικητή του Εθνικού Κέντρου Αποκατάστασης. 

Δήμος Καλλιθέας 01/03/2019 - Ημερίδα 
Το ΚΕΠ Υγείας, διοργάνωσε ενημερωτική ομιλία για την
πρόληψη του Καρκίνου του Προστάτη. Στην Ομιλία έλα-
βαν μέρος ο κ. Ιωάννης Γκινάλας, Χειρουργός Ουρολό-
γος, Διευθυντής Ουρολογικής Κλινικής ΓΝΑ «Γ . Γεννη-
ματάς», Πρόεδρος Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας, ο
κ. Χαράλαμπος Φραγκούλης Χειρουργός Ουρολόγος,
Επικ. Επιμελητής Β΄ Ουρολογικής Κλινικής ΓΝΑ «Γ. Γεν-
νηματάς» και ο κ. Δημήτριος Ερμίδης Ειδικευόμενος
Χειρουργός Ουρολόγος Κλινικής ΓΝΑ «Γ. Γεννηματάς».

Δήμος Παύλου - Μελά 8/4/2019 - Μέρες
Υγείας 2019 «Διαγνωστική προσέγγιση -
Καρκίνος του Προστάτη»
Η Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πολιτικής, Υγείας και Προ-
νοιακών Θεμάτων, στο πλαίσιο της δράσης «Μέρες
Υγείας 2019» και σε συνεργασία με το επιστημονικό
προσωπικό της ΤΟ.Μ.Υ. Πολίχνης διοργάνωσαν ενημε-
ρωτική ομιλία με θέμα «Διαγνωστική προσέγγιση - Καρ-
κίνος του Προστάτη». Ομιλητές ήταν η Γενική Ιατρός κα.
Κωστούδη Γεωργία και ο Νοσηλευτής κ. Ρούσσος Γεώρ-
γιος.

Πρόληψη Καρκίνου του Προστάτη
Σχεδόν όλοι οι καρκίνοι του προ-
στάτη αναπτύσσονται από τα αδενι-
κά κύτταρα, τα οποία παράγουν το
υγρό του προστάτη, που προστίθε-
ται στο σπέρμα (αδενοκαρκινώμα-
τα). Διάφοροι άλλοι σπάνιοι τύποι
καρκίνου του προστάτη περιλαμβά-
νουν τα σαρκώματα, τα μικροκυττα-
ρικά καρκινώματα και τα καρκινώ-
ματα εκ μεταβατικών κυττάρων.
Ορισμένοι καρκίνοι του προστάτη
μπορεί να αναπτυχθούν και να εξα-
πλωθούν γρήγορα, αλλά οι περισ-
σότεροι μεγαλώνουν αργά. Περί-
που 1 στους 7 άνδρες θα διαγνω-
στεί με καρκίνο του προστάτη κατά
τη διάρκεια της ζωής του.

Ο καρκίνος του προστάτη εμφανίζε-
ται 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, τα
ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ το 2019, πραγματοποί-
ησαν ενημερωτικές ημερίδες για
τον Καρκίνο του Προστάτη και διορ-
γανώθηκαν δράσεις με δωρεάν
εξετάσεις, από τις οποίες ωφελήθη-
καν περισσότεροι από 330 Δημό-
τες. 
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Δήμος Αγ. Βαρβάρας 12/6/2019 - «Ημερίδα
με θέμα τις Ψυχικές Διαταραχές»
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήµου διοργάνωσε οµιλία µε θέµα
«Η άγνοια, ο φόβος για την ψυχική νόσο, η κουλτούρα
µας καλλιεργούν το στίγµα και την προκατάληψη απέ-
ναντι στους ψυχικά ασθενείς ..».

Δήμος Αλίμου 10/12/ 2019 - Ενημερωτική
Ομιλία «Ενημερωτική ομιλία 
και συμπλήρωση ερωτηματολογίου 
για την Κατάθλιψη»
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήµου σε συνεργασία µε το ΕΔΔΥΠ-
ΠΥ και τη Διεύθυνση Κοινωνικής Αντίληψης Αλίµου,
διοργάνωσε συνεχή δράση µε Ενηµερωτική Οµιλία και
συµπλήρωση ερωτηµατολογίου ελέγχου της Κατάθλι-
ψης, κατά την κλίµακα W. K. Zung, µε σκοπό την αξιολό-
γηση των ενδιαφεροµένων δηµοτών για την Πρόληψη
της Κατάθλιψης. Η δράση πραγµατοποιήθηκε στο χώρο
του ΚΕΠ Υγείας στα Δηµοτικά Ιατρεία και στα τρία ΚΑΠΗ
του Δήµου Αλίµου. 

Δήμος Αριστοτέλη 1-6/2019 - Πρόληψη
Κατάθλιψης «Αγωγή Ψυχικής Υγείας» 
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήµου, στο Α’ Εξάµηνο το 2019, διέ-
θεσε δωρεάν ψυχολόγο, για παροχή ψυχολογικής υπο-
στήριξης στους κατοίκους του Δήµου. Χορηγήθηκε επί-
σης ερωτηµατολόγιο του Παγκόσµιου Οργανισµού Υγεί-
ας, το οποίο συµπλήρωσαν οι δηµότες και έλαβαν άµεση
ενηµέρωση για την παρουσία ή µη συµπτωµάτων κατά-
θλιψης, κατά την συγκεκριµένη περίοδο.

5/3/2019 - Ενημερωτική Ομιλία « Αγωγή
Ψυχικής Υγείας - Ενδοσχολική βία»
Το ΚΕΠ Υγείας, µε αφορµή την ηµέρα κατά της Ενδοσχο-
λικής Βίας, διένειµε ενηµερωτικό φυλλάδιο που αφο-
ρούσε τον σχολικό εκφοβισµό, που εκδηλώνεται µεταξύ
των µαθητών, σε σχολεία της δευτεροβάθµιας εκπαί-
δευσης του Δήµου. Στόχος της δράσης αυτής είναι η δια-
σφάλιση ότι όλοι οι µαθητές πρέπει να έχουν υγιείς και
ασφαλείς σχέσεις, µε σεβασµό και ενδιαφέρον για τα
άτοµα που βρίσκονται γύρω τους.

17/4/2019 - Ενημερωτική Ομιλία « Αγωγή
Ψυχικής Υγείας - Άγχος : Σχολική Επίδοση» 
Το ΚΕΠ Υγείας, σε συνεργασία µε το Κέντρο Κοινότητας
και κατόπιν πρόσκλησης του Συλλόγου Γονέων & Κηδε-

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 υγεία, είτε για
την πνευµατική πτυχή του αν-
θρώπινου βίου. 

Το 2019, στο πλαίσιο των δράσεων
ευαισθητοποίησης των δηµοτών σε
θέµατα ψυχικής υγείας, ωφελήθη-
καν 8.000 δηµότες.
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μόνων του Γυμνασίου του Παλαιοχωρίου, διοργάνωσε
ενημερωτική ομιλία, με θέμα «Άγχος - Σχολική Επίδοση
(αίτια, συμπτώματα, τρόποι διαχείρισης)». Αξιοσημείωτη
ήταν η προσέλευση και το ενδιαφέρον του κόσμου. Η
ομιλήτρια της εκδήλωσης ήταν η ψυχολόγος του Δήμου
κα. Μαρία Ράφτη.

Δήμος Ασπροπύργου 28/01/2019 
-Ενημερωτική Ομιλία «Η σημασία της
Εργασίας στη ζωή του ατόμου και 
οι επιπτώσεις της ανεργίας στην
ψυχολογία όλης της οικογένειας»
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου, σε συνεργασία με το Πνευμα-
τικό Κέντρο του Δήμου Ασπροπύργου, διοργάνωσε ενη-
μερωτική ομιλία. Συνολικά ο αριθμός των πολιτών που
παρακολούθησε την ομιλία ήταν περίπου 80. Ομιλήτρια
ήταν η κα. Ιωάννα Κούρια, Ψυχολόγος ΜSc - Ψυχοθε-
ραπεύτρια, η οποία συνεργάζεται με το πρόγραμμα Βοή-
θεια Στο Σπίτι, με Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα και με τα
σχολεία της περιοχής, στα οποία πραγματοποιεί ομιλίες
και διαλέξεις ανά τακτά διαστήματα. Ανέφερε αναλυτικά
τα οφέλη που επιφέρει η εργασία στη ζωή του ατόμου,
και τις επιπτώσεις της ανεργίας, οι οποίες μπορεί να
οδηγήσουν ένα άτομο στην απώλεια του αυτοσεβα-
σμού, καθώς και του νοήματος της ζωής. Επίσης, πρό-
τεινε δράσεις που θα μπορούσαν να διδάξουν στο άτομο
τις απαραίτητες ψυχολογικές ικανότητες, για να μπορέ-
σει να αντιμετωπίσει τέτοιες καταστάσεις.

Δήμος Ελληνικού - Αργυρούπολης 
2019 - Ομάδες αυτοβελτίωσης 
της ψυχικής υγείας πολιτών
Το ΚΕΠ Υγείας, σε συνεργασία με την Σύμβουλο Προ-
σωπικής & Επαγγελματικής Ανάπτυξης κα. Ελένη Αϋ-
φαντή, διοργάνωσαν κύκλο σεμιναρίων, με σκοπό την
ενίσχυση του εαυτού μας και τη διαχείριση της καθημε-
ρινότητας και των αρνητικών καταστάσεων στη ζωή μας. 

15-17/10/2019 - Εκπαιδευτικό σεμινάριο 
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου και το τμήμα Πρόληψης &
Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας, σε συνεργασία με το
Τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού του Δήμου, διοργάνωσε
εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα : «Διαχείριση οργανω-
τικών αλλαγών και εργασιακό άγχος», όπου συζητήθη-
καν εκτεταμένα οι αιτίες, τα συμπτώματα αλλά κυρίως, οι
τρόποι πρόληψης και αντιμετώπισης του εργασιακού άγ-
χους και της επαγγελματικής εξουθένωσης.

Δήμος Θερμαϊκού 3/11/2019 
- Ενημερωτική Ομιλία «Άγχος - Κατάθλιψη»
Με ιδιαίτερη επιτυχία και μεγάλη προσέλευση κόσμου
πραγματοποιήθηκε η ημερίδα με θέμα : « Άγχος, κρίσεις

πανικού και αγοραφοβία - Κατάθλιψη», την Κυριακή 3
Νοεμβρίου 2019 και ώρα 11:00, στην αίθουσα Δημοτι-
κού Συμβουλίου που διοργάνωσε η Αντιδημαρχία Του-
ρισμού, Αθλητισμού & Πολιτισμού με το ΚΕΠ Υγείας Δή-
μου Θερμαϊκού. Ομιλήτριες ήταν η ψυχολόγος-ψυχοθε-
ραπεύτρια κα. Κατερίνα Σμυρνιά και η ψυχίατρος - ψυ-
χοθεραπεύτρια κα. Μυρτώ Μαρίνου.

Δήμος Ι.Π. Μεσολογγίου 
28/1, 06/3, 15/4/2019 - Ενημερωτικές
Ομιλίες - Δράσεις «Σχολικός εκφοβισμός-
Bullying- Ενδοσχολική βία», «Εθισμός 
στο Διαδίκτυο », «Ψυχοσυναισθηματική
ανάπτυξη παιδιών και εφήβων»
Ο Δήμος, σε συνεργασία με τις Κοινωνικές Δομές (Κέν-
τρο Κοινότητας με Παράρτημα Ρομά) του αυτοτελούς
Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας και τις σχολικές μο-
νάδες, πραγματοποίησε ενημερωτικές ομιλίες στους
μαθητές. Ομιλητές ήταν η Παιδαγωγός και η Κοινωνική
Λειτουργός του Κέντρου Κοινότητας και ο Ψυχολόγος
του Προγράμματος Κοινωφελούς εργασίας. Σκοπός
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ήταν οι μαθητές να ενημερωθούν σχετικά με τον ορισμό,
τις μορφές, τις συνέπειες και τους τρόπους αντιμετώπι-
σης των φαινομένων αυτών, να εκφράσουν τις απόψεις
τους στο πλαίσιο του διαλόγου και να παρακολουθή-
σουν μια ταινία μικρού μήκους, αναλύοντας τα μηνύμα-
τα που έλαβαν από αυτήν.  

Δήμος Ιλίου 2019 - Συμβουλευτική/
Ψυχολογική Στήριξη Δημοτικά Ιατρεία
Ο Δήμος Ιλίου έχει δημιουργήσει και λειτουργεί δύο μο-
νάδες Δημοτικών Ιατρείων στον Αγ. Φανούριο και στον
Αγ. Νικόλαο, με στόχο την κάλυψη αναγκών προληπτι-
κής ιατρικής των κατοίκων του Ιλίου. Εκεί όλο το έτος
πραγματοποιούνται δωρεάν συνεδρίες ψυχολογικής
υποστήριξης από εθελοντές ψυχολόγους.

Δήμος Καλαμαριάς 12/05/2019 -
Ενημερωτική Ομιλία «Μητέρα, 
η Πρώτη Παιδαγωγός»
Το ΚΕΠ Υγείας, σε συνεργασία με το Κέντρο Υγείας 25ης
Μαρτίου, με αφορμή τη γιορτή της Μητέρας, πραγματο-
ποίησε ενημερωτική εκδήλωση, τιμώντας την εμβλημα-
τική μορφή της Μητέρας. Τα παιδιά, από τον Παιδικό
Σταθμό «Μπίλλειος Στέγη Νηπίων», άνοιξαν την εκδή-
λωση με ένα μουσικοκινητικό δρώμενο και το πρόγραμ-
μα συνεχίστηκε με ομιλίες από τη Σύμβουλο Επικρατεί-
ας και επίτιμο Πρόεδρο της Ελληνικής Εταιρείας Προ-
γεννητικής Αγωγής, κα. Μαρή Ιωάννα, με θέμα: «Η Μη-
τέρα, Μορφοποιός της Ζωής, μπορεί να χτίσει ένα κό-
σμο Ειρήνης και Αξιών σε εννέα μήνες», και την Ψυχο-
λόγο του Κέντρου Υγείας 25ης Μαρτίου, κα. Τραϊανού
Αικατερίνη. Μετά από κάθε ομιλία, μέλη του ΚΑΠΗ
απήγγειλαν ποιήματα, με αναφορά στη μητέρα. Ακολού-
θησε θεατρικό δρώμενο, με μηνύματα πρόληψης και θέ-
μα «Οδηγός επιβίωσης για νέες μαμάδες», που ετοίμα-
σε ομάδα εργαζομένων από το Κέντρο Υγείας. Τέλος, η
εκδήλωση έκλεισε με την Χορωδία του ΚΑΠΗ Καλαμα-
ριάς, η οποία απέδωσε τραγούδια αφιερωμένα στην μη-
τέρα. 

Δήμος Λαγκαδά 14/3 - 13/5/2019 -
Βιωματικό σεμινάριο 
- Βελτίωση σχέσεων του ζευγαριού
Δημιουργήθηκε κλειστή ομάδα δημοτών, με εβδομαδι-
αίες συναντήσεις, όπου με την παρέμβαση Ειδικών Συμ-
βούλων - Ψυχολόγων, αναλύονται και συζητιούνται θέ-
ματα που αφορούν τα προβλήματα στις σχέσεις των ζευ-
γαριών, προτείνοντας τρόπους αντιμετώπισης και βελ-
τίωση των σχέσεων και της ψυχικής υγείας των συμμετε-
χόντων. Θεματικές ενότητες: προβλήματα επικοινω-
νίας, πώς επηρεάζει τη σχέση η οικονομική κρίση, δου-
λειές στο σπίτι - υποχρεώσεις και πώς γίνεται ο καταμε-

ρισμός, η καθημερινή ρουτίνα φθείρει τη σχέση, καυγά-
δες εντάσεις και πώς να αποφεύγονται, εμπιστοσύνη-
σεβασμός.

7/11 - 19/12/2019 - Βιωματικό σεμινάριο -
Συνήθη προβλήματα μέσα στην οικογένεια,
πώς τα αντιμετωπίζουμε;
Δημιουργήθηκε κλειστή ομάδα δημοτών, με εβδομαδι-
αίες συναντήσεις, όπου, με την παρέμβαση Ειδικών
Συμβούλων - Ψυχολόγων, αναλύονται και συζητιούνται
θέματα που αφορούν τα προβλήματα μέσα στην οικογέ-
νεια και πώς αυτά επηρεάζουν τη συναισθηματική ανά-
πτυξη των παιδιών, καθώς και τον αντίκτυπο που έχουν
αυτά τα προβλήματα στη σχολική και κοινωνική ζωή των
παιδιών. Προτείνονται τρόποι αντιμετώπισης. Θεματικές
ενότητες: Τα συνήθη προβλήματα στην επικοινωνία μέ-
σα στην οικογένεια: Πως μπορούμε να τα αποφύγουμε;
Η σεξουαλικότητα των παιδιών και ο ρόλος των γονιών,
Οικονομική κρίση και οι επιπτώσεις της στη ζωή και στην
ψυχική υγεία της οικογένειας, Άγχος & θλίψη στο ζευγά-
ρι των γονέων: Πώς επηρεάζεται η συναισθηματική κα-
τάσταση των παιδιών, Ο ρόλος του πατέρα στη διαπαιδα-
γώγηση των παιδιών, σχέση και συνεργασία με τους
παππούδες και τις γιαγιάδες για την ανατροφή και τη δια-
παιδαγώγηση των παιδιών.

11/11/ 2019 - Ενημερωτική Ημερίδα 
για Διατροφικές Διαταραχές
Πραγματοποιήθηκε ενημερωτική Ημερίδα, με θέμα Δια-
τροφικές Διαταραχές, με ομιλητή τον Ψυχίατρο κ. Καρα-
κούτα. Σκοπός της Ημερίδας είναι η ενημέρωση των πο-
λιτών για τους κινδύνους που διατρέχουν οι άνθρωποι,
όταν δε διατρέφονται σωστά ή κάνουν καταχρήσεις. Επί-
σης, αναλύθηκαν τα μέτρα που μπορούν να ληφθούν,
προκειμένου να αποτραπούν πολλές από τις συνέπειες
του ανωτέρω φαινομένου, όπως είναι οι αλλαγές στον
τρόπο ζωής, οι οποίες επιφέρουν καλύτερη ποιότητα
ζωής και μακροζωία.

3/5/2019 - Ενημερωτική Ημερίδα 
για τις ενδοοικογενειακές συγκρούσεις
Πραγματοποιήθηκε, ενημερωτική Ημερίδα, με θέμα
Δυσαρμονία στις οικογενειακές σχέσεις. Αναλύθη-
καν, από Ψυχολόγους και Κοινωνικούς Λειτουργούς,
πώς κάποιες συμπεριφορές των μελών της οικογένει-
ας επηρεάζουν την οικογενειακή γαλήνη, επίσης, με
ποιό τρόπο αυτές οδηγούν σε διάφορες ψυχοσωματι-
κές ασθένειες, με αποτέλεσμα να αλλάζει ο τρόπος
ζωής όλης της οικογένειας. Επιπλέον, συζητήθηκαν
τρόποι και μέθοδοι για καλύτερη επικοινωνία μεταξύ
των μελών της οικογένειας. 
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Δήμος Νέας Προποντίδας 27/9/2019 -
Ενημερωτική Δράση «Πρόληψη της
παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης -
Σεξουαλική Κακοποίηση»
Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Δημοτικού
Σχολείου και Νηπιαγωγείου Λακκώματος διοργάνω-
σε, σε συνεργασία με την ομάδα εκστρατείας «ΕΝΑ
στα ΠΕΝΤΕ», για τον τερματισμό της παιδικής σεξουα-
λικής κακοποίησης του Συμβουλίου της Ευρώπης
στην Ελλάδα, ενημερωτική εκδήλωση, με θέμα
«Πρόληψη της παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης»,
την Παρασκευή 27.9.2019, στις 18:30 στο Δημοτικό
Θέατρο Λακκώματος. 

Δήμος Νέας Σμύρνης 15 &19/04/2019 -
Εξέταση Άγχους - Στρες στα Δημοτικά
Ιατρεία
Το ΚΕΠ Υγείας, σε συνεργασία με τη Τοπική Ομάδα Προ-
αγωγής Ψυχικής Υγείας - Τ.Ο.Π.Ψ Υ., προσέφερε στους
πολίτες υψηλού επιπέδου υπηρεσίες, όσον αφορά το
Άγχος-Στρες στα Δημοτικά Ιατρεία. Χορηγήθηκαν ερω-
τηματολόγια πρώιμης ανίχνευσης του στρες. Ακολούθη-
σε ολιγόλεπτη βαθμολόγηση και συζήτηση αποτελεσμά-
των και έγιναν παραπομπές, όπου χρειαζόταν, σε ψυχο-
λόγους-ψυχιάτρους ή σε άλλα πλαίσια. Η πρωτόγνωρη
αυτή δράση άφησε λίστες αναμονής ενδιαφερόμενων,
για την επόμενη φορά που θα πραγματοποιηθεί, στην
εβδομάδα υγείας.

15/04/2019 - Ομιλία Άγχος και Στρες
Το ΚΕΠ Υγείας σε συνεργασία με τη Τοπική Ομάδα Προ-
αγωγής Ψυχικής Υγείας - Τ.Ο.Π.Ψ Υ, διοργάνωσε ομιλία
στο Ψηφιακό Μουσείο. Μίλησαν οι: κ. Βαγγέλης Κων-
σταντίνου, Κοιν. Ανθρωπολόγος-Ψυχοθεραπευτής για
το άγχος της καθημερινής ζωής, η κα. Ελένη Ρηγού-
τσου, Κλινική Ψυχολόγος για το άγχος στην περιγεννητι-
κή περίοδο, η κα. Γιώτα Δαραμούσκα, ΠΜΣ Επισκέπτρια
Υγείας-Κοινοτικό Κέντρο Ψυχικής Υγείας Νέας Σμύρνης
για το άγχος στα παιδιά, η κα. Δήμητρα Τσιμπούκη, Νο-
σηλεύτρια Ψυχικής Υγείας ΠΕ για τη γενικευμένη αγχώ-
δη διαταραχή, ο κ. Ραφαήλ Ψαράς Ψυχίατρος, για τις
κρίσεις πανικού και η κα. Θεώνη Φωτιάδη, Κλινική Ψυ-
χολόγος για τις τεχνικές χαλάρωσης. Την ομιλία συντό-
νισε ο κ. Γιάννης Χρυσόπουλος, Ψυχολόγος.

16/04/2019 - Ομιλία
«Κατάθλιψη: Χωρίς Προκαταλήψεις»
Το ΚΕΠ Υγείας διοργάνωσε ομιλία στο Ε’ ΚΑΠΗ Νέας
Σμύρνης. Ομιλητές ήταν οι: κ. Ραφαήλ Ψαράς - Ψυχία-
τρος και κ. Δημήτρης Οικονόμου - Ψυχίατρος. Την ομι-
λία συντόνισε ο κ. Αντώνης Κατσαμάγκος - Ψυχολόγος,
Επ. Υπεύθυνος Κέντρου Ημέρας ΕΚΨΨΥ. Η κατάθλιψη
αφορά όλες τις οικογένειες στη σύγχρονη εποχή. Έγινε
ανοιχτή συζήτηση, με πολυεπίπεδα ερωτήματα, προσω-
πικές μαρτυρίες και αναζήτηση πληροφοριών για παρα-
πομπή στον κατάλληλο φορέα. Στο τέλος της ημερίδας,
το ταμπού της κατάθλιψης, τουλάχιστον στα όρια του δή-
μου Νέας Σμύρνης, είχε περιοριστεί.

19/04/2019 - Ομιλία 
«Διαδίκτυο και Εξαρτήσεις»
Το ΚΕΠ Υγείας διοργάνωσε ομιλία στο Ψηφιακό Μου-
σείο και ομιλητές ήταν οι: κα. Αντιγόνη Λυμπέρη, Καθηγ.
Κοινωνιολόγος με θέμα: «Υγεία και Ασφάλεια στο Διαδί-
κτυο» και ο κ. Γιάννης Δημητρίου, Κοινωνικός Λειτουρ-
γός Msc , Θεραπευτής ΟΚΑΝΑ με θέμα: «Η απεξάρτηση
στην Ελλάδα». Την ομιλία συντόνισε ο κ. Βαγγέλης Κων-
σταντίνου, Κοιν. Ανθρωπολόγος-Ψυχοθεραπευτής, Επ.
Υπεύθυνος Κέντρου Πρόληψης Ήλιος. Στην ομιλία, γο-
νείς και επιστήμονες έγιναν μία ομάδα και εν τέλει συζή-
τησαν το κοινό και μεγάλο πρόβλημα της οθόνης στην
ζωή μας. Ήταν μόνο η αρχή και οι δύο πλευρές διεκδίκη-
σαν συνέχιση αυτού του γόνιμου προβληματισμού.

Δήμος Παύλου - Μελά Ενημερωτικές
Ομιλίες με θέμα «Κατάθλιψη στην Τρίτη
Ηλικία-εξατομικευμένη συνεδρία»
Το ΚΕΠ Υγείας διοργάνωσε μια σειρά ομιλιών με θέμα
την Κατάθλιψη στην Τρίτη Ηλικία:
12/2/2019 - στο ΚΑΠΗ Ευκαρπίας, με ομιλητή τον Ειδι-
κευόμενο Ψυχίατρο Ε.Σ.Υ. κ. Κουφίδη Παναγιώτη. 
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ΚΕΠ Υγείας
21/2/2019 - στο ΚΑΠΗ
Ηλιούπολης , με ομιλήτρια
την Ειδικευόμενη Ψυχία-
τρο Κ.Ψ.Υ.Β.Δ.Τ. κα. Φιλιπ-
πιάδου Μαγδαληνή. 
22/2/2019- στο ΚΑΠΗ
Σταυρούπολης, με ομιλή-
τρια την Ειδικευόμενη Ψυ-
χίατρο Κ.Ψ.Υ.Β.Δ.Τ κα.
Φρυδά Χρυσόθεμι. 
13/3/2019 - στο ΚΑΠΗ Πο-
λίχνης, με θέμα την Κατά-
θλιψη στην Τρίτη Ηλικία με
ομιλητή τον Ειδικευόμενο
Ψυχίατρο Κ.Ψ.Υ.Β.Δ.Τ. κ.

Κοτσιαφίτη Ανδρέα. 
18/3/2019 - στο ΚΑΠΗ Μετεώρων του Δήμου Παύλου
Μελά, με θέμα την Κατάθλιψη στην Τρίτη Ηλικία με ομι-
λήτρια την Ειδικευόμενη Ψυχίατρο Κ.Ψ.Υ.Β.Δ.Τ. κα. Ιορ-
δανίδου Ελένη. 
Μετά το πέρας των ανωτέρω ημερίδων, ακολούθησε
εξατομικευμένη συνεδρία για όποιον το επιθυμούσε.

10/4/2019 - Μέρες Υγείας 2019 
«Ασφαλής Πλοήγηση και Διαδίκτυο»
Η Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πολιτικής, Υγείας και Προ-
νοιακών Θεμάτων στο πλαίσιο της δράσης “Μέρες Υγεί-
ας 2019”, διοργάνωσε ενημερωτική ομιλία με θέμα “
Ασφαλής Πλοήγηση και Διαδίκτυο”, σε συνεργασία με
τον Κοινωνικό Λειτουργό του Γενικού Νοσοκομείου
Θεσσαλονίκης “Άγιος Δημήτριος” κ. Δρόντζο Αναστά-
σιο.

Δήμος Περιστερίου 01/02/2019 -
Ενημερωτική Ομιλία «Γνωρίστε την
Ιδεοψυχαναγκαστική Διαταραχή
σε παιδιά και εφήβους».
Το ΚΕΠ Υγείας, σε συνεργασία με το Κέντρο Ψυχικής
Υγείας Περιστερίου, διενήργησε ενημερωτική ομιλία με
θέμα «Γνωρίστε την Ιδεοψυχαναγκαστική Διαταραχή σε
παιδιά και εφήβους», στο αμφιθέατρο του Δημαρχείου. 

20/02/2019 - Ενημερωτική Ομιλία 
«Ο ρόλος του Οικογενειακού Γιατρού 
και η έγκαιρη διάγνωση των ρευματικών
νοσημάτων»
Η 1η ΤΟΜΥ Περιστερίου, σε συνεργασία με το Σύλλογο Ρευ-
ματοπαθών Δυτικής Αττικής, το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Περι-
στερίου και το Κέντρο Ψυχικής Υγείας Περιστερίου, διενήρ-
γησε ενημερωτική ομιλία με θέμα “Ο ρόλος του Οικογενει-
ακού Γιατρού και η έγκαιρη διάγνωση των ρευματικών νοση-
μάτων”, στο αμφιθέατρο του Δημαρχείου. 

Δήμος Πυλαία - Χορτιάτη 
2019 - «Δωρεάν πρόγραμμα Συμβουλευτικής
Ενδυνάμωσης στον Δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη»
Στο Δήμο λειτουργεί γραφείο συμβουλευτικής ενδυνάμωσης
ενηλίκων. Το γραφείο στελεχώνεται από την ειδικότητα του
ψυχολόγου μέσω του προγράμματος της κοινωφελούς εργα-
σίας του ΟΑΕΔ. Στο πλαίσιο λειτουργίας του γραφείου εντάσ-
σεται και η διεξαγωγή τεστ κατάθλιψης στους ενήλικες εξυ-
πηρετούμενους εφόσον το επιθυμούν. 

Δήμος Ωρωπού 
03/02/2019 - Βιωματικό 
Εργαστήρι Συναισθημάτων
Το ΚΕΠ Υγείας, σε συνεργασία με το κέντρο κοινότητας του
Δήμου Ωρωπού, διοργάνωσε βιωματική δράση, με επίκεντρο
τα συναισθήματα των παιδιών και ο τρόπος που τα διαχειρί-
ζονται. Εμψυχωτές του βιωματικού εργαστηριού ήταν η κα.
Παπανικολάου Άννα - Ψυχολόγος, η κα. Προκοπίου Αναστα-
σία - Κοινωνική Λειτουργός, η κα. Σολομού Παναγιώτα - Κοι-
νωνική Λειτουργός και η κα. Αγγελούση Βασιλική - Κοινωνι-
κή Λειτουργός. 

15/02/2019 - Ημερίδα «Ψυχική Υγεία»
Το ΚΕΠ Υγείας σε συνεργασία με το ιατροπαιδαγωγικό κέν-
τρο ΤΟ.Ψ.Υ.Π.Ε(Αθηνών) του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων
Αθηνών και το 5 ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής πραγματοποίησε ομιλία με
ομιλητές τη Δρ. Κωνσταντίνα Λαδοπούλου - παιδοψυχίατρος
Διευθύντρια Ι.Π.Κ , τη κα. Μαστρογιαννάκου Δήμητρα Παιδο-
ψυχίατρος, τον Δρ. Πάλλη Ελευθέριο Παιδοψυχίατρο και την
κα. Μάρθα Μπέη Κοινωνική Λειτουργό.

06/03/2019 - Βιωματική Δράση 
«Ψυχική Υγεία»
Το ΚΕΠ Υγείας σε συνεργασία με τον σύλλογο διδασκόντων
του Δημοτικού σχολειού Ωρωπού πραγματοποίησε βιωματι-
κή δράση με θέμα τον σχολικό εκφοβισμό και την φιλία ως
μέσο πρόληψης της σχολικής βίας. Εμψυχώτρια της βιωματι-
κής δράσης ήταν η κα. Αγγέλλουση Βασιλική - Κοινωνική
Λειτουργός.
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15/03/2019 - Ομιλία με θέμα 
«Την Σεξουαλική Κακοποίηση των Ανηλίκων»
Το ΚΕΠ Υγείας, σε συνεργασία με τον Σύλλογο Γονέων και
Κηδεμόνων του Καλάμου, διεξήγαγε ενημερωτική ημερίδα,
με θέμα την σεξουαλική κακοποίηση των ανηλίκων. Σκοπός
της ημερίδας ήταν η ενημέρωση των γονιών για τις μορφές
παιδικής κακοποίησης, τις υπηρεσίες και τα συμβουλευτικά
κέντρα που μπορούν να απευθυνθούν καθώς και τους τρό-
πους αντιμετώπισης του φαινόμενου. 

07/04/2019 - Βιωματικό 
Εργαστήρι Συναισθημάτων
Το ΚΕΠ Υγείας διοργάνωσε βιωματικό εργαστήρι συναισθη-
μάτων, στο Δημοτικό σχολειό Αφιδνών. Εμψυχωτές του ερ-
γαστηριού ήταν η κα. Παπανικολάου Άννα ψυχολόγος, η κα.
Προκοπίου Αναστασία Κοινωνική Λειτουργός, η κα. Σολομού
Παναγιώτα Κοινωνική Λειτουργός και η κα. Αγγελούση Βασι-
λική Κοινωνική Λειτουργός. Σκοπός του εργαστηριού ήταν η
αναγνώριση και η έκφραση των συναισθημάτων.

12/04/2019 - Βιωματική Δράση 
με θέμα «Φιλία»
Το ΚΕΠ Υγείας πραγματοποίησε βιωματική δράση, με θέμα
«φιλία», στο Δημοτικό σχολείο Μαρκοπούλου. Εμψυχώτρια
της βιωματικής δράσης ήταν η κα. Αγγελούση Βασιλική Κοι-
νωνική Λειτουργός.

14/04/2019 - Βιωματική Δράση 
με θέμα «Ο Έφηβος και οι Γονείς του»
Το ΚΕΠ Υγείας πραγματοποίησε βιωματική δράση με θέμα «Ο
Έφηβος και οι Γονείς του», στο Γυμνάσιο της Σκάλας Ωρω-
πού, στο πλαίσιο της θεματικής εβδομάδας του σχολειού.

17/04/2019 - Ομιλία με θέμα 
«Εφηβεία και Παραβατικότητα»
Το ΚΕΠ Υγείας, σε συνεργασία με το τμήμα ασφάλειας του
Δήμου Ωρωπού, διοργάνωσε ενημερωτική ομιλία με θέμα
«εφηβεία και παραβατικότητα». Η ομιλία έλαβε χώρα στο γυ-
μνάσιο της Σκάλας Ωρωπού. Ομιλητές ήταν ο κ. Ξαρχουλά-
κος Αλέξανδρος, υποδιοικητής του Τμήματος Ασφάλειας
Ωρωπού και η κα. Αγγελούση Βασιλική Κοινωνική Λειτουρ-
γός. Η ομιλία είχε σκοπό την ενημέρωση και την πρόληψη πα-
ραβατικών συμπεριφορών των έφηβων.

16/05/2019 - με θέμα 
«Φιλία και Σχολικός Εκφοβισμός»
Το ΚΕΠ Υγείας, σε συνεργασία με τον σύλλογο γονέων του
Δημοτικού σχολειού Σκάλας και νέων Παλατιών και του συλ-
λόγου γονέων και κηδεμόνων Δημοτικού Χαλκουτσίου, διορ-
γάνωσε βιωματική δράση με θέμα «φιλία και σχολικός εκφο-
βισμός» στο δημοτικό σχολείο νέων Παλατιών και Σκάλας

Ωρωπού. Ομιλητές ήταν ο κ. Πίπος Ψυχολόγος και η κα. Αγ-
γελούση Βασιλική Κοινωνική Λειτουργός.

11/06/2019 - Ενημερωτική Ομιλία
«Προβλήματα Συμπεριφοράς 
στην Προσχολική Ηλικία
Το ΚΕΠ Υγείας διοργάνωσε ενημερωτική ομιλία στον παιδικό
σταθμό Μηλεσίου. Η ομιλία απευθυνόταν στους γονείς των
παιδιών και σκοπός ήταν η ενημέρωση - πρόληψη για τα προ-
βλήματα που εμφανίζονται στην προσχολική ηλικία αλλά και
τεχνικές διαχείρισης. Ομιλήτρια ήταν η κα. Αγγελούση Βασι-
λική, Κοινωνική Λειτουργός.

Πρόγραμμα Προληπτικού 
Ελέγχου της Κατάθλιψης
Συνολικά περίπου 322 εκ. άνθρωποι διαγνώστηκαν με κλινι-
κή κατάθλιψη το 2015, σημειώνοντας μια αύξηση που αγγίζει
το 18,4%, μέσα στα τελευταία 10 χρόνια. Ο Παγκόσμιος Ορ-
γανισμός Υγείας - Π.Ο.Υ. μάλιστα, ανέλυσε και τον οικονομι-
κό αντίκτυπο της ασθένειας, που φθάνει το δυσθεώρητο πο-
σό του ενός τρισεκατομμυρίου δολαρίων ετησίως και οφείλε-
ται στην πτώση της παραγωγικότητας, λόγω των συνεπειών
της νόσου στους εργαζόμενους, οι οποίοι αδυνατούν να αν-
ταπεξέλθουν στις καθημερινές υποχρεώσεις τους.

Το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων, ως πιστο-
ποιημένο Δίκτυο του Π.Ο.Υ και μέλος του Δικτύου των Εθνι-
κών Δικτύων Υγιών Πόλεων, ξεκίνησε με αφορμή την «Παγ-
κόσμια Ημέρα Υγείας του 2017 αφιερωμένη στην Κατάθλι-
ψη», 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 Διαδημοτικού Δι-
κτύου Υγιών Πόλεων, συμπεριέλαβαν στα 7 νοσήματα που
προϋπήρχαν, τη νόσο της Κατάθλιψης, ως 8ο νόσημα, με τη
χορήγηση ερωτηματολογίου, ειδικά για τον Ελληνικό πληθυ-
σμό, το οποίο μπορούν να συμπληρώνουν οι δημότες που
προσέρχονται στο ΚΕΠ Υγείας του Δήμου τους και θα λαμβά-
νουν άμεσα, ενημέρωση για την παρουσία ή μη συμπτωμά-
των κατάθλιψης, κατά την τρέχουσα περίοδο. Στις περιπτώ-
σεις που θα επιβεβαιώνεται παρουσία συμπτωμάτων κατά-
θλιψης από το τελικό αποτέλεσμα, ο δημότης θα πρέπει να
απευθύνεται σε ψυχίατρο. Με την εγγραφή δε του δημότη
στο λογισμικό σύστημα των ΚΕΠ Υγείας, ο δημότης θα έχει τη
δυνατότητα να δεχτεί υπενθύμιση τον επόμενο χρόνο ώστε
να επαναλάβει το ερωτηματολόγιο, όπως επίσης θα δεχτεί
υπενθύμιση για να πραγματοποιήσει προληπτικό έλεγχο και
για τα άλλα 7 νοσήματα, ανάλογα με την ηλικιακή του ομάδα.

Στο πρόγραμμα συμμετείχαν οι Δήμοι μέλη με ΚΕΠ Υγείας
ενώ ενδεικτικά οι δήμοι με τους περισσότερους ωφελούμε-
νους ήταν: Δήμος Αλίμου, Δήμος Αγ Βαρβάρας, Δήμος Αρι-
στοτέλη, Δήμος Ηρακλείου Αττικής και Δήμος Πυλαίας - Χορ-
τιάτη.
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Ανεύρυσμα της κοιλιακής αορτής
Η αορτή είναι ο κύριος προμηθευ-
τής του αίματος σε όλο το σώμα και
εκτείνεται από την καρδιά, μέσω
του θώρακα, μέχρι την κοιλιακή
χώρα. Η κοιλιακή αορτή είναι το
τμήμα της αορτής από το επίπεδο
του άνω μέρους της κοιλιάς ως τον
ομφαλό. Ως ανεύρυσμα ορίζεται η
μόνιμη εντοπισμένη διάταση μιας
αρτηρίας, μεγαλύτερης, τουλάχι-
στον κατά 50%, της διαμέτρου της
υπόλοιπης φυσιολογικής αρτηρίας
του ίδιου ατόμου. Η φυσιολογική
διάμετρος της κοιλιακής αορτής εί-
ναι περίπου 2 εκατοστά. Όταν η
διάμετρος είναι μεταξύ 2,5 και 3
εκατοστά τότε μιλάμε για ανευρυ-
σματική διάταση. Όταν η διάμετρος
υπερβαίνει τα 3εκατοστά, τότε
υπάρχει ανεύρυσμα της κοιλιακής
αορτής, το οποίο μπορεί να φθάσει
και τα 10 ή περισσότερα εκατοστά.
Το μέγεθος του ανευρύσματος της
κοιλιακής αορτής θεωρείται μικρό,
όταν η διάμετρός του κυμαίνεται
μεταξύ 3 και 3,9 εκατοστά, μεσαίο
όταν κυμαίνεται μεταξύ 4 και 5,4
εκατοστά και μεγάλο, όταν ξεπερ-
νά τα 5,4 εκατοστά. Η κοιλιακή
αορτή είναι η πιο ευάλωτη στη δη-
μιουργία ανευρύσματος, ενώ η συ-
χνότερη εντόπιση του ανευρύσμα-
τος είναι κάτω από την έκφυση των
νεφρικών αρτηριών. Το ανεύρυ-
σμα της κοιλιακής αορτής δημι-
ουργείται από εκφυλισμό των
ιστών του τοιχώματος της αορτής,
ο οποίος οδηγεί στο σχηματισμό
αθηρωματικής πλάκας και καταλή-
γει στην καταστροφή των ελαστι-
κών ινών και στην διάτασή τους,
ενώ μπορεί να οδηγήσει σε διαχω-
ρισμό της αορτής, θρόμβωση στο
τοίχωμά της και ρήξη και αιμορρα-
γία του ανευρύσματος, η οποία εί-
ναι συχνά θανατηφόρος, σε ποσο-
στό πάνω από 70%. Όσο μεγαλώ-
νει η διάμετρος του ανευρύσματος,

τόσο μεγαλώνει και ο κίνδυνος της
ρήξης του. Για ανευρύσματα <5 εκ.
ο κίνδυνος ρήξης, σε μια δεκαετία,
είναι 15-20%, ενώ σε μεγαλύτερα
ανευρύσματα της τάξης των 6-7
εκ., ο αντίστοιχος κίνδυνος φθάνει
το 45-50%.

Στην προσπάθεια ενημέρωσης και
ευαισθητοποίησης των δημοτών,
τα ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ,  το 2019, πραγμα-
τοποίησαν ενημερωτικές ημερίδες
για το ανεύρυσμα της κοιλιακής
αορτής και διοργανώθηκαν δρά-
σεις, με δωρεάν εξετάσεις, από τις
οποίες ωφελήθηκαν περισσότεροι
από 250 Δημότες.  

Δήμος Παύλου - Μελά
Ενημερωτικές Ομιλίες 
με θέμα «Ανεύρυσμα:
Συμπτώματα-Πρόληψη.»
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου, σε συνεργα-
σία με την Έκτη Τ.Ο.Μ.Υ. Πολίχνης,
διοργάνωσε ενημερωτικές ομιλίες με
θέμα «ΑΝΕΥΡΥΣΜΑ: ΣΥΠΤΩΜΑΤΑ-
ΠΡΟΛΗΨΗ». Ομιλήτρια ήταν η κα. Κω-
στούδη Γεωργία, Γενική ιατρός και συν-
τονίστρια  του Τ.Ο.Μ.Υ. Πολίχνης.
5/11/2019 - Κ.Α.Π.Η. Σταυρούπολης
11/12/2019 - Κ.Α.Π.Η. Νικόπολη
12/12/2019 - Κ.Α.Π.Η. Ευκαρπίας
15/11/2019 - Κ.Α.Π.Η. Ηλιούπολης
19/11/2019-Κ.Α.Π.Η. Πολίχνης
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Δήμος Αγίων Αναργύρων - Καματερού
24/01 & 10/4/2019 - Αντιτετανικός
εμβολιασμός εργαζομένων 
Η Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής, σε συνεργασία με
το ΚΕΠ Υγείας, υλοποίησαν αντιτετανικό εμβολιασμό
στους εργαζομένους του Δήμου. Οι εμβολιασμοί πραγ-
ματοποιήθηκαν σε συνεργασία με Ιατρό Εργασίας και τη
συνδρομή εργαζομένων της Κοινωνικής Υπηρεσίας. Η
πρόληψη της υγείας των εργαζομένων αποτελεί μια από
τις βασικές προτεραιότητες της Δ/νσης Κοινωνικής Πο-
λιτικής, μέσω διενέργειας προγραμμάτων μαζικού εμ-
βολιασμού και προληπτικών εργαστηριακών εξετάσεων

12/02 & 19/06/2019 - Αιμοδοσία
Η Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής, σε συνεργασία με
το Κέντρο Υγείας Αγίων Αναργύρων και το Ιπποκράτειο
Νοσοκομείο, πραγματοποίησε Εθελοντικές Αιμοδοσίες.
Συνολικά προσήλθαν 40 άτομα για να αιμοδοτήσουν,
ενισχύοντας έτσι την Τράπεζα αίματος του Δήμου. Αρω-
γοί και συμπαραστάτες της προσπάθειας αυτής οι εργα-

ζόμενοι του Δήμου και κάτοικοι της πόλης, που με την
πολύτιμη βοήθειά τους αποδεικνύουν συνεχώς, την
ευαισθησία και το αίσθημα αλληλεγγύης προς τον συ-
νάνθρωπό μας. 

Δήμος Αγ. Βαρβάρας 7/4/2019 - Αιμοδοσία
Ο Δήμος Αγ Βαρβάρας και το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου,
διοργάνωσε εθελοντική αιμοδοσία. 

20/03/2019 - Ενημερωτική Ομιλία:
Εμβολιαστική Κάλυψη Πληθυσμού
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου σε συνεργασία με την Ένωση
Νοσηλευτών Ελλάδας, πραγματοποίησε ομιλία με θέμα
«Εμβολιαστική Κάλυψη του Πληθυσμού».

09/04/2019 - Ενημερωτική Ομιλία:
Χρόνια νοσήματα  
Το ΚΕΠ Υγείας σε συνεργασία με την Ένωση Νοσηλευ-
τών Ελλάδας, πραγματοποίησε ενημερωτική Ομιλία με
θέμα  «Διαχείριση χρόνιων νοσημάτων» με εισηγήτρια
την κα. Μηλάκα Μαρία, Νοσηλεύτρια, MSc, 2ο Κ.Υ. Πε-
ριστερίου.

10/04/2019 - Ορθή Κατανάλωση Αλκοόλ 
Το ΚΕΠ Υγείας σε συνεργασία με την Ένωση Νοσηλευ-
τών Ελλάδας με εισηγήτρια την κα. Καραντώνη Μαρία,
Σημαιοφόρος (ΥΝ) Π.Ν., MSc (c), Ν.Ν.Α. ενημέρωσαν
τους μαθητές του 1ου Λυκείου για το αλκοόλ και τις επι-
πτώσεις του, ενώ, παράλληλα, παρουσίασαν το τεστ
DRINKIQ, ένα διαδραστικό μέσο πρόληψης, πολύ χρήσι-
μο για μαθητές και γονείς.

06/05/2019 - Ενημερωτική Ομιλία 
για Πρώτες Βοήθειες & Εθελοντισμό
Πραγματοποιήθηκε ενημέρωση σχετικά με τις πρώτες
βοήθειες και τον εθελοντισμό, στους μαθητές του 1ου
Λυκείου.  

Καλές πρακτικές Δήμων που τέθηκαν
υπό την Αιγίδα του ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ
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21-27/2/2019- Πρόληψη 
για την Οστεοπόρωση
Το ΚΕΠ Υγείας πραγματοποίησε τεστ εκτίμησης του κιν-
δύνου κατάγματος, βάσει του FRAX®, που αναπτύχθη-
κε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και πραγματο-
ποιήθηκε συνακόλουθη ομιλία. 

7 & 8/2019 - Εκστρατεία ενημέρωσης 
στο γενικό πληθυσμό για έντονα καιρικά
φαινόμενα & Εκστρατεία ενημέρωσης 
στο γενικό πληθυσμό για προστασία 
από τα κουνούπια
Το ΚΕΠ Υγείας στο πλαίσιο της εκστρατείας, πραγματο-
ποίησε διανομή ενημερωτικών φυλλαδίων τους μήνες
Ιούλιο-Αύγουστο.

11 & 12/2019 - Δωρεάν προληπτικός
έλεγχος διαταραχών ακοής - ΗΠΙΟΝΗ
Το ΚΕΠ Υγείας, σε συνεργασία με το Κέντρο Υγείας Αι-
γάλεω, διοργάνωσε δωρεάν προληπτικό έλεγχο διατα-
ραχών ακοής, για άτομα 55 ετών και άνω, στο πλαίσιο
του προγράμματος ΗΠΙΟΝΗ 2019 - Πρόληψη και Διαχεί-
ριση των Αισθητηριακών Διαταραχών, Όραση και Ακοή.

28/01/2019 - Εκστρατεία ενημέρωσης
«υγείας στο σχολικό πληθυσμό»
Ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας, σε συνεργασία με την 2 ΥΠΕ
και φορέα υλοποίησης το Γενικό Νοσοκομείο Δυτικής
Αττικής «Η Αγία Βαρβάρα», στο πλαίσιο παρεμβάσεων
προληπτικού χαρακτήρα για το μαθητικό πληθυσμό του
δήμου μας πραγματοποίησε σειρά δράσεων το σχολικό
έτος 2018 - 2019.
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Δήμος Αιγάλεω 2019 - Ενημέρωση 
και ασκήσεις για ανώδυνο τοκετό
Το ΚΕΠ Υγείας & η Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας,  σε
συνεργασία με την μαία των δημοτικών ιατρείων, πραγ-
ματοποιεί, σε ζευγάρια, όλο το έτος μαθήματα ανώδυ-
νου τοκετού και μαθήματα προγεννητικής φροντίδας. 

4/3/2019 - Αιμοδοσία
Το ΚΕΠ Υγείας & η Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας ενη-
μερώνει και ευαισθητοποιεί τους κατοίκους και τους φο-
ρείς της πόλης για τις αιμοδοσίες. Πραγματοποιούνται
δύο αιμοδοσίες το χρόνο και στην ενημέρωση μας βοη-
θούν και οι φοιτητές που κάνουν πρακτική άσκηση στη
Δ/νση μας. Η αιμοδοσία πραγματοποιήθηκε στην αίθου-
σα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου και προσήλ-
θαν 79 άτομα.

24-25/9/2019 Αιμοδοσία
Το ΚΕΠ Υγείας, σε συνεργασία με την Κοινωνική Υπηρε-
σία του Δήμου Αιγάλεω και το Νοσοκομείο Νίκαιας
«ΑΓ.ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ», πραγματοποίησαν εθελοντική
αιμοδοσία εργαζομένων και πολιτών. Η αιμοδοσία είχε
μεγάλη επιτυχία και συγκεντρώθηκαν 125 μονάδες αί-
ματος. Είχε προηγηθεί ενημέρωση και ευαισθητοποίηση
των πολιτών και εργαζομένων για τα οφέλη της αιμοδο-
σίας και έγινε και παράλληλη διανομή εντύπων.

27-31/10 & 5-8/2019 - Αντιγριπικός
εμβολιασμός στους εργαζόμενους
Το ΚΕΠ Υγείας, σε συνεργασία με τις Επισκέπτριες Υγεί-
ας,  διοργάνωσε ενημερωτική ομιλία, με θέμα αντιγριπι-
κός εμβολιασμός και κατόπιν, σε συνεργασία με το για-
τρό εργασίας, πραγματοποιήθηκε αντιγριπικός εμβολια-
σμός σε 188 εργαζόμενους.

16/11/2019 - Προληπτικός έλεγχος
«Εξετάσεις παιδιών 6-12 ετών»
Το ΚΕΠ Υγείας, σε συνεργασία με την Κοινωνική Υπηρε-
σία,  τους γιατρούς του Κόσμου και την Ένωση Γονέων
και Κηδεμόνων του Δήμου, πραγματοποίησαν προληπτι-
κές εξετάσεις στα παιδιά των δημοτικών σχολείων. Εξε-
τάστηκαν 234 παιδιά από παιδίατρο, οφθαλμίατρο, καρ-
διολόγο, οδοντίατρο και δόθηκαν και πιστοποιητικά
υγείας για το σχολείο. Η δράση είχε μεγάλη επιτυχία και
θα επαναληφθεί. 

20/12/2019 -  Φθορίωση 
για παιδιά ηλικίας 6-15
Το ΚΕΠ Υγείας, σε συνεργασία με την Κοινωνική Υπηρε-
σία και το Κέντρο Υγείας, πραγματοποίησαν φθορίωση
σε 86 παιδιά ηλικίας από 6 ετών έως 15 ετών. Οι οδον-
τίατροι που συμμετείχαν στην δράση ήταν ο κ. Τσελεκί-
δης, ο κ. Θεοχάρης και η κα. Μακρινή. Η δράση θα συνε-
χιστεί καθώς είχε μεγάλη ζήτηση και επιτυχία.

13/3 έως 14/4/2019 - Προληπτικός
έλεγχος των μελών του ΚΑΠΗ από ΩΡΛ
Το ΚΕΠ Υγείας & η Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, σε
συνεργασία με  γιατρό  ΩΡΛ του  Κέντρου Υγείας του
ΕΟΠΠΥ, πραγματοποίησαν στα  μέλη του ΚΑΠΗ προλη-
πτικές εξετάσεις και τεστ για παθήσεις που αφορούν
ΩΡΛ.

2019 - Προληπτικές εξετάσεις 
για ΑIDS  και Ηπατίτιδες Β &C
Το ΚΕΠ Υγείας, σε συνεργασία με την Κοινωνική
Υπηρεσία  και την κινητή μονάδα του  Praxis, διορ-
γάνωσε εξετάσεις για AIDS & Ηπατίτιδες Β και C. 
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1-5 & 15 /4/2019 - Προληπτικές 
εξετάσεις για παθήσεις νεφρών
Το ΚΕΠ Υγείας & η Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, στο
πλαίσιο της  παγκόσμιας ημέρας νεφρών, διοργάνωσε
σε συνεργασία με ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα, πρό-
γραμμα πρόληψης για τη διάγνωση παθήσεων των νε-
φρών. Ειδικότερα, οι εξετάσεις περιελάμβαναν  εξέταση
για ουρία, κρεατινίνη, GFR,  γενική  ούρων και εξέταση
ούρων 24ώρου, για την ανίχνευση πρωτεΐνης στα ούρα.
Μετά τα αποτελέσματα των εξετάσεων, ακολούθησε
ομιλία από τον ιατρό  ουρολόγο- ανδρολόγο κ. Πέτρο
Σούσση και δόθηκαν ιατρικές οδηγίες. 

24/5/2019 - Προληπτική εξέταση 
- Μελέτη άρθρωσης ώμου
Το τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας  του Πανεπιστημίου
Δυτικής Αττικής, σε συνεργασία με τα ΚΕΠ Υγείας & τη
Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας,  πραγματοποίησαν με-
τρήσεις ώμου σε μέλη του ΚΑΠΗ, όπου εξετάστηκαν 52
άτομα.

20, 27, 29/3 & 3, 10, 17/4/2019 -
Ενημερωτικές Ομιλίες και ομαδικές
ασκήσεις για την Πρόληψη καταγμάτων
Το ΚΕΠ Υγείας & η Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας,  σε
συνεργασία με τον Πανελλήνιο Σύλλογο Φυσικοθερα-
πευτών, πραγματοποίησε στα 6 ΚΑΠΗ του Δήμου, ενη-
μερωτικές ομιλίες και ασκήσεις για την πρόληψη των
πτώσεων. Το πρόγραμμα είχε μεγάλη επιτυχία και το πα-
ρακολούθησαν στο σύνολο 353 μέλη των ΚΑΠΗ.

6- 24/5/2019 - Μέτρα προφύλαξης 
από τα κουνούπια & την Ελονοσία 
Το ΚΕΠ Υγείας & η Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, σε
συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και το ΚΕΕΛΠΝΟ,
πραγματοποίησαν εκστρατεία ενημέρωσης για τα κου-
νούπια και τον ιό Δυτικού Νείλου η οποία διήρκησε δύο
εβδομάδες. Έγινε διανομή φυλλαδίων για τα μέτρα προ-

φύλαξης  στην Πανεπιστημιούπολη 1 και 2 στο Αιγάλεω.
Στην ενημέρωση και στην   ευαισθητοποίηση των πολι-
τών και φοιτητών συμμετείχαν και φοιτητές από το τμήμα
των Επισκεπτών Υγείας. Επίσης, μοιράστηκαν φυλλάδια
στο θέατρο,  στα ΚΕΠ, στους δημοτικούς αθλητικούς χώ-
ρους, στα δημοτικά ιατρεία, στο ταχυδρομείο, στο Δη-
μαρχείο και  στην ανθοκομική έκθεση.

13/4/2019 - Ενημερωτική ομιλία 
για Υγιή Γήρανση 
Το ΚΕΠ Υγείας & η Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας,  σε
συνεργασία με την 2η ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ και το
ΠΑΔΑ, πραγματοποίησαν ενημερωτική ομιλία, με θέμα
«ΥΓΙΗΣ ΓΗΡΑΝΣΗ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΥΓΕΙΑΣ», στο Πνευματικό Κέντρο «Γιάννης Ρίτσος».
Ακολούθησαν Εξαιρετικές ομιλίες, με στόχο την ενημέ-
ρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα υγεί-
ας.

Δήμος Αριστοτέλη 1-6/2019 
- Ενημερωτική Ομιλία  «Αγωγή Υγείας» 
Το ΚΕΠ  Υγείας, κατά την διάρκεια του Α’ Εξαμήνου του
2019,  διένειμε στους δημότες ενημερωτικό φυλλάδιο
του Υπουργείου Υγείας, στο πλαίσιο Αγωγής Υγείας, με
θέμα «μύθος και αλήθεια για το κάπνισμα», « αναπνέω
καθαρό αέρα» και «μέτρα για να προστατευθείς από την
γρίπη».  Συνολικά, ο αριθμός των δημοτών που ενημε-
ρώθηκαν ανέρχεται  στους  200.

3/6/2019 - Ενημερωτική Ομιλία
«Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα  
Πρώτων Βοηθειών
Το ΚΕΠ Υγείας, σε συνεργασία με τη δομή «Βοήθεια στο
Σπίτι», στο πλαίσιο της εκπαίδευσης του προσωπικού
της, πραγματοποίησε εκπαιδευτικό πρόγραμμα με θέμα
: Πρώτες βοήθειες, καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση
(ΚΑΡΠΑ), χρήση αυτόματου εξωτερικού απινιδωτή
(ΑΕΑ). Η παρουσίαση του προγράμματος έγινε από εκ-
παιδευτές του Εθνικού Κέντρου  Άμεσης Βοήθειας
(ΕΚΑΒ) και για τους συμμετέχοντες  που παρακολούθη-
σαν με επιτυχία τη βασική εκπαίδευση πρώτων βοηθει-
ών, δόθηκαν πιστοποιήσεις. Στόχος της δράσης αυτής
είναι η διαρκής ενημέρωση και η εκπαίδευση  του προ-
σωπικού σε θέματα πρώτων βοηθειών. Κεντρικό σύνθη-
μα της εκδήλωσης: «Η Γνώση σώζει ζωές».

7-9/2019 - Αγωγή Στοματικής Υγείας
Ενημέρωση και Ευαισθητοποίηση
Μαθητικού Πληθυσμού
Το ΚΕΠ Υγείας σε συνεργασία με τον Οδοντιατρικό Σύλ-
λογο Χαλκιδικής, διοργάνωσε τη «Δράση Προληπτικής
Οδοντιατρικής», για την περίοδο του καλοκαιριού. Κατά
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την διάρκεια της δράσης υπήρξε η δυνατότητα δωρεάν
οδοντιατρικής εξέτασης για τα παιδιά (0-17) του Δήμου
μας, σε ιδιωτικά οδοντιατρεία και στον οδοντίατρο της
επιλογής τους. Συνολικά,  ο αριθμός των δυνητικά  ωφε-
λουμένων υπολογίζεται στους  500.

10/18/2019 -  «Χρόνια Αποφρακτική
Πνευμονοπάθεια» δωρεάν σπιρομέτρηση  
Το ΚΕΠ Υγείας, σε συνεργασία με την Εταιρεία Νοσημά-
των Θώρακος Ελλάδος και με τις δομές του  Δήμου
«Βοήθεια στο Σπίτι» και «Κέντρο Κοινότητας», πραγμα-
τοποίησε δωρεάν σπιρομέτρηση. Η προσέλευση των δη-
μοτών ήταν μεγάλη. Η δράση απευθυνόταν κυρίως, σε
χρόνιους καπνιστές και σε άτομα με αναπνευστικά νοσή-
ματα.

Δήμος Αρταίων 21-25/10/2019 - Δράση
προληπτικής ιατρικής και οδοντιατρικής
Ο Δήμος Αρταίων, σε συνεργασία με «Το Χαμόγελο του
Παιδιού», πραγματοποίησε δράση προληπτικής ιατρικής
και οδοντιατρικής, για  παιδιά και μαθητές του Δήμου,
μέσω του κινητού πολυϊατρείου «ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ». Αρχι-
κά, αφού δημοσιοποιήθηκε η δράση από το τμήμα Κοι-
νωνικής Μέριμνας και Εθελοντισμού της  Διεύθυνσης
Κοινωνικής Μέριμνας Παιδείας και Αθλητισμού του Δή-
μου, έγινε ο προγραμματισμός των ραντεβού με τους
γονείς και τα σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Υπήρξε,  μάλιστα, στοχευμένη ενημέρωση των ωφελού-
μενων παιδιών του Κοινωνικού Παντοπωλείου και Φαρ-
μακείου. Στη συνέχεια,  οι μαθητές, με τη συνοδεία των
γονιών ή των δασκάλων   προσέρχονταν στο χώρο της
μονάδας που βρισκόταν έμπροσθεν του Δημαρχείου.
Εθελοντές γιατροί πραγματοποίησαν συνολικά 453 εξε-
τάσεις, παρέχοντας ενημέρωση για την υγεία των παι-
διών ενώ, όπου απαιτούνταν,  δινόταν παραπεμπτικό για
περαιτέρω ιατρικό έλεγχο.                                                                        
Πολύτιμοι αρωγοί της δράσης υπήρξαν ο Ιατρικός και
Οδοντιατρικός Σύλλογος Άρτας. 

Δήμος Ασπροπύργου 2019 - Παροχή
ιατρικής εξέτασης και συνταγογράφησης
Το ΚΕΠ Υγείας, σε συνεργασία με τον Οργανισμό Άθλη-
σης Φροντίδας Νεολαίας και Τρίτης Ηλικίας και το Τμή-
μα Κοινωνικής Προστασίας και Τρίτης Ηλικίας, στο πλαί-

σιο της Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης, με κύριο στόχο την
κάλυψη βασικών αναγκών, παρέχει, καθ’ όλη τη διάρ-
κεια του έτους στα μέλη του, δωρεάν συνταγογράφηση
και εξέταση από καρδιολόγο και παθολόγο, τόσο στο
κέντρο όσο και στην περιφέρεια του Δήμου. Στο πρό-
γραμμα συμμετέχουν μέλη και από τα τρία ΚΑΠΗ της πε-
ριοχής μας. Επίσης, όπου κρίνεται απαραίτητο, δίδονται
και οδηγίες που αφορούν σε θέματα υγείας.

21/01/2019 -  Ενημερωτική Ομιλία 
«Οι συχνότερες παθήσεις 
του άνω άκρου -  αίτια και αντιμετώπιση»
Το ΚΕΠ Υγείας, σε συνεργασία με το Πνευματικό Κέντρο
του Δήμου Ασπροπύργου, διοργάνωσε ενημερωτική
ομιλία για τους Δημότες, με θέμα  «Οι συχνότερες παθή-
σεις του άνω άκρου - αίτια και αντιμετώπιση».  Συνολικά,
ο αριθμός των πολιτών που παρακολούθησε την ομιλία
ήταν περίπου 150. Ομιλητής ήταν ο κ. Ευάγγελος Που-
λακίδας, Χειρουργός Ορθοπεδικός MD, με μεγάλη εμ-
πειρία στην αντιμετώπιση καταγμάτων, αθλητικών κα-
κώσεων, ανοιχτών και αρθροσκοπικών χειρουργικών
τεχνικών. 

04/02/2019 - Ενημερωτική Ομιλία -
Λοιμώξεις του στόματος
Το ΚΕΠ Υγείας, σε συνεργασία με το Πνευματικό Κέντρο
του Δήμου Ασπροπύργου, διοργάνωσε ενημερωτική
ομιλία με θέμα  «Συχνά στοματολογικά νοσήματα στην
παιδική και στην Τρίτη ηλικία - Λοιμώξεις του στόματος».
Την ομιλία παρακολούθησαν περίπου 100 άτομα. Ομι-
λητές ήταν  η κα. Ευαγγελία Πιπέρη, Επίκουρη Καθηγή-
τρια Στοματολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, ο κ. Γε-
ώργιος Μήτρου, Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Αθηνών
και ο κ. Κωνσταντίνος Τόσιος, Αναπληρωτής Καθηγητής
Στοματολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. 
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27/02/2019 - Ενημερωτική Ομιλία 
«Η πολύπλευρη φύση και
συμπτωματολογία της νόσου Πάρκισον»
Το ΚΕΠ Υγείας, σε συνεργασία με το Πνευματικό Κέντρο
του Δήμου Ασπροπύργου, διοργάνωσε ενημερωτική
ομιλία με θέμα «Η πολύπλευρη φύση και συμπτωματο-
λογία της νόσου Πάρκινσον». Την ομιλία παρακολούθη-
σαν περίπου 100 άτομα. Ομιλητής ήταν  ο κ. Λεωνίδας
Στεφανής, Καθηγητής  Νευρολογίας & Νευροβιολογίας
της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και Δι-
ευθυντής του Εργαστηρίου Νευροεκφυλιστικών Νόσων
της Α΄ Νευρολογικής Κλινικής του Αιγινήτειου Νοσοκο-
μείου. Ανέφερε, σε ό,τι αφορά τη διάγνωση της νόσου,
ότι στηρίζεται στην κλινική εικόνα. Γενικά είναι αποδεκτό
ότι η βραδυκινησία, σε συνδυασμό με μία από τις άλλες
βασικές κλινικές εκδηλώσεις, όπως ο τρόμος ηρεμίας,
αστάθεια ή δυσκαμψία, απαιτούνται για τη διάγνωση. 

11,15,17/10/2019 - Ενημερωτική 
Ομιλία «Χρόνιος Πόνος» 
Το Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας & Γ’ ηλικίας του
Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η. ,σε  συνεργασία με την επιστημονική ομά-
δα της Φυσικοθεραπείας του, ενόψει της ημέρας για τη
Μυοσκελετική Υγεία,  διοργάνωσαν ενημερωτική ομιλία
για τα μέλη της Γ’ ηλικίας, με θέμα  το χρόνιο πόνο,  τη
θεραπευτική άσκηση και τα οφέλη από τη φυσικοθερα-
πεία.

18,20,28/11/2019 - Ενημερωτική Ομιλία
«Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια»
Το Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας &  Γ’ ηλικίας του
Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η., σε  συνεργασία με την επιστημονική ομά-
δα της Φυσικοθεραπείας του, διοργάνωσαν ενημερωτι-

κή ομιλία για τα μέλη της Γ’ ηλικίας, με θέμα  τη  χρόνια
αποφρακτική  πνευμονοπάθεια, την πρόληψη και το
όφελος από την φυσικοθεραπεία.

23/11/2019  - Επιδημιολογική 
Έρευνα «Εξετάσου Δωρεάν» 
Το Τμήμα  Κοινωνικής  Προστασίας & Γ’ ηλικίας του
Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η., σε  συνεργασία με το Τμήμα Πολιτικών
Δημόσιας Υγείας, τη Σχολή Δημόσιας Υγείας του Πανε-
πιστημίου Δυτικής Αττικής, τη Δ/νση Κοινωνικής Προ-
στασίας του Δήμου Ασπροπύργου και τον Ειδικό Δια-
βαθμιδικό Σύνδεσμο Νομού Αττικής (Ε.Δ.Σ.Ν.Α), διορ-
γάνωσαν μία επιδημιολογική έρευνα, που αφορά ένα
σύνολο ειδικών μικροβιολογικών εξετάσεων, για την
ατμοσφαιρική ρύπανση που προκαλεί η καύση των
απορριμμάτων  (ΧΥΤΑ) στον ανθρώπινο οργανισμό. Στό-
χος της έρευνας είναι να παρουσιάσει τους παράγοντες
που επηρεάζουν την δημόσια υγεία του πληθυσμού της
περιοχής, μέσα και γύρω από τις εγκαταστάσεις διαχεί-
ρισης αποβλήτων του ΧΥΤΑ Φυλής, με την χρήση της
εφαρμογής της στατιστικής στην ιατρική. 

5,6,12,13/12/2019 - Ενημερωτικές Ομιλίες
& Εξετάσεις «Έρευνα ανίχνευσης βλαβών
όρασης & ακοής, πρόγραμμα ΗΠΙΟΝΗ»
Το Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας & Γ’ ηλικίας του
Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η., σε συνεργασία με το Κέντρο Υγείας Ελευ-
σίνας, στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος «ΗΠΙΟ-
ΝΗ», διοργάνωσαν ενημερωτικές ομιλίες και εξετάσεις,
σχετικά με την ανίχνευση βλαβών όρασης και ακοής.
Στόχος του Προγράμματος είναι η διερεύνηση και εφαρ-
μογή προληπτικών μέτρων και διαγνωστικών διαδικα-
σιών για τα όργανα της ακοής και της όρασης, τα οποία
θα αφορούν στον ηλικιωμένο πληθυσμό και θα προ-
άγουν την αυτονομία και τη λειτουργικότητά του.

Δήμος Βέροιας 4/2/2019 - Ενημερωτικό Σεμινάριο «Μαζί μπορούμε να νικήσουμε τον καρκίνο»
Το ΚΕΠ Υγείας διοργάνωσε ενημερωτικό σεμινάριο για το κοινό. Το πρόγραμμα του σεμιναρίου ήταν:  
1. «Εισαγωγή για την Παγκόσμια ημέρα κατά του καρκίνου» Ευάγγελος Ν. Παπαχαραλάμπους , Εξειδικευμένος στην
Γυναικολογική Ογκολογία,  Πρόεδρος Παραρτήματος Βέροιας. 
2. Ομιλία: «Εμείς οι θνητοί…….» Βασιλική Αν. Καραδήμου, Ακτινοδιαγνώστης Κέντρο Υγείας Βέροιας.
3. Ομιλία: «Η πρόληψη του καρκίνου» Στέλλα Ι. Αραμπατζή MD, MSc, Ιατρός Μικροβιολόγος - Βιοπαθολόγος. 
4. Ομιλία : «Κληρονομική Προδιάθεση εκδήλωσης καρκίνου του μαστού και των ωοθηκών. Νέες επιλογές προσέγγι-
σης.» Γρηγόριος Τιμολόγος , Μ.Med.Sc, Μοριακός Βιολόγος, Διευθυντής Κaryo.
Συνολικά, ο αριθμός

των πολιτών που παρα-
κολούθησε υπερέβη
τους 300 και ο τρόπος με
τον οποίο ανέπτυξαν τα
θέματα οι εισηγητές
ήταν μοναδικός. 
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Δήμος Βόλου 19/11/2019  - «ΣΠΙΡΟΜΕΤΡΗΣΗ»
Το ΚΕΠ Υγείας, διοργάνωσε  δωρεάν σπιρομετρήσεις
στο ΚΑΠΗ του Δήμου «ΘΕΟΦΙΛΟΣ», σε πολίτες 40 ετών
και άνω. Ο συνολικός αριθμός των πολιτών που εξετά-
στηκαν ανήλθε στους 53. Οι εξεταζόμενοι ενημερώθη-
καν από ειδικό πνευμονολόγο για τα αποτελέσματα των
εξετάσεων.

1/22/2019 - Προληπτικές Εξετάσεις 
«Τεστ Μνήμης - Νόσος Alzheimer»
Το ΚΕΠ Υγείας, σε συνεργασία με την Μονάδα Alzhei-
mer, πραγματοποίησε προληπτική εξέταση - τεστ μνή-
μης τριάντα ατόμων.  Η δράση διήρκησε 4 μήνες.

Δήμος Γαλατσίου Ιανουάριος-
Φεβρουάριος 2019 - Ενημέρωση 
σχετικά με τη Γρίπη
Το ΚΕΠ Υγείας προέβη σε ενημερωτική καμπάνια για την
πρόληψη της διασποράς της Γρίπης και άλλων αερογε-
νών λοιμώξεων, με την αποστολή οδηγιών, αφισών και
φυλλαδίων στις δομές του Δήμου και ειδικότερα στα ΚΑ-
ΠΗ, τα Σχολεία και τους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου.

23/1-30/3/2019 - Σεμινάριο
Προετοιμασίας Γονεϊκότητας 
Το ΚΕΠ Υγείας, σε συνεργασία με εθελόντριες μαίες,
διοργάνωσε σεμινάριο προετοιμασίας Γονεϊκότητας, για
γυναίκες που βρίσκονταν στο τελευταίο τρίμηνο της εγ-
κυμοσύνης.

Φεβρουάριος 2019 - Διαδικτυακή
ενημερωτική καμπάνια για τον καρκίνο
Το ΚΕΠ Υγείας προέβη σε Διαδικτυακή Ενημερωτική
Καμπάνια για τον Καρκίνο, με αφορμή την Παγκόσμια
Ημέρα κατά του Καρκίνου (4/2/2019). Συγκεκριμένα,
ανά ημέρα, υπήρχε ανάρτηση πληροφοριών για διάφο-
ρα είδη καρκίνου, καθώς και ενημερωτικό υλικό, γενικά
για τον καρκίνο. 

12-13/6/2019 & 4-7/11/2019 
- Σεμινάρια Α’ Βοηθειών
Το ΚΕΠ Υγείας, πραγματοποίησε Σεμινάρια Α’ Βοηθειών
με εκπαίδευση Βασικής Υποστήριξης Ζωής BSL, για
τους κατοίκους του Δήμου. Οι εκπαιδευόμενοι έλαβαν
ειδική πιστοποίηση, στο πλαίσιο δημιουργίας εθελοντι-
κής ομάδας για Α’ Βοήθειες, σε εκδηλώσεις του Δήμου,
σε συνεργασία με τον εκάστοτε επίσημο φορέα.  

Δήμος Διδυμότειχου 2019 -
Συνταγογράφηση Προληπτικών Εξετάσεων
Κατόπιν αιτήματος του Δημάρχου, στην 4η ΥΠΕ Α.Μ.Θ.

πραγματοποιήθηκαν εξετάσεις και συνταγογράφηση
των μελών του ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ του Δήμου από τον ιατρό πα-
θολόγο κ. Χ. Αλατζιά.

11/4/2019 - Ενημερωτικές Ομιλίες -
Εβδομάδα Δημόσιας Υγείας 
Το ΚΕΠ Υγείας σε συνεργασία με την περιφέρεια Α.Μ.Θ.
Γενική Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας
Π.Ε. ΕΒΡΟΥ διοργάνωσε Ημερίδες σε θέματα δημόσιας
υγείας, «Η δημόσια υγεία και ο ρόλος της», «Ατομική
υγιεινή», «Στοματική υγεία», «Μέτρα προστασίας από τα
κουνούπια», «Οδηγός σωστής συμπεριφοράς προς
αποφυγή δαγκώματος σκύλου», «Μαθαίνω να μην κα-
πνίζω», «Ασφαλής διαχείριση οικιακών φαρμάκων»,
«HIV/AIDS τρόποι μετάδοσης- μέτρα προστασίας». 

17/4/2019 - Πρόγραμμα δράσεων 
στο πλαίσιο εκστρατείας για 
την υγεία & την παιδεία.
Σεμινάρια, με ομιλητές τον κ. Ι. Παπαδάτο παιδίατρο και
Διευθυντή της  μονάδας εντατικής θεραπείας Ευρωκλι-
νικής Παίδων Αθηνών και τον κ. Κ. Τζιούβα παιδίατρο
εντατικολόγο επιμελητή Β’ ΜΕΘ. ΠΑΙΔΩΝ ΓΝΠΑ Π. & Α.
Κυριακού, με θέμα «Σχολικός εκφοβισμός cyber bul-
lying» και «Διαχείριση κρίσιμων καταστάσεων στο σχο-
λικό περιβάλλον».  Επίσης, σε συνεργασία με το «ΜΑΖΙ
ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ», έγινε διανομή προϊόντων προσωπικής
υγιεινής σε νεαρά κορίτσια δικαιούχους των κοινωνικών
παροχών, στο πλαίσιο του προγράμματος «κρατάμε στο
σχολείο τα κορίτσια». Η δράση πραγματοποιήθηκε στο
χώρο του ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ.
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Δήμος Δράμας 2019 - Πρόγραμμα δωρεάν
εμβολιασμών ανασφάλιστων παιδιών-
εφήβων, Ρομά, προσφύγων.
Στο πλαίσιο της πρόληψης των λοιμωδών νοσημάτων,
εφαρμόστηκε πρόγραμμα δωρεάν εμβολιασμού των
ανασφάλιστων παιδιών και εφήβων καθώς και συμβου-
λευτική σε θέματα υγείας και αγωγή υγείας στα ίδια και
στο οικογενειακό περιβάλλον, όπου αυτό κρίνεται ανα-
γκαίο.

2019 -  Κλινική εξέταση ανασφάλιστων
παιδιών-εφήβων, Ρομά και προσφύγων
Εξετάστηκαν 58 παιδιά από τον παιδίατρο, δόθηκαν οδη-
γίες στους γονείς και έγινε παραπομπή για περαιτέρω
εξετάσεις, όπου χρειάστηκε.

Δήμος Ελληνικού Αργυρούπολης 
2019 - Προληπτικές εξετάσεις 
«διάγνωση - παραπομπές για άνοια»
Το ΚΕΠ Υγείας του δήμου σε συνεργασία με τα δημοτικά
ιατρεία πραγματοποίησε όλο το έτος  εξετάσεις για την
άνοια σε δημότες άνω των 65 ετών. 

2-6/12/2019 - Μαθήματα 
Πρώτων Βοηθειών και ΚΑΡΠΑ
Το ΚΕΠ Υγείας και το τμήμα Πρόληψης & Προαγωγής
της Δημόσιας Υγείας της Διεύθυνσης Κοινωνικών Υπη-
ρεσιών, σε συνεργασία με το Mediterraneo Hospital
υλοποίησαν  Δωρεάν Μαθήματα Πρώτων Βοηθειών και
εκπαίδευση στην αναπνευστική αναζωογόνηση στα μέ-
λη των Κ.Α.Π.Η  του Δήμου μας.

2019 - Συνταγογράφηση 
και εμβολιασμός ενηλίκων 
Το ΚΕΠ Υγείας του δήμου σε συνεργασία με τα δημοτικά
ιατρεία πραγματοποίησε όλο το έτος συνταγογράφηση
και εμβολιασμούς ενηλίκων στον πληθυσμό.

2019 - Προληπτικές Εξετάσεις
Το ΚΕΠ Υγείας του δήμου σε συνεργασία με τα δημοτικά
ιατρεία πραγματοποίησε όλο το έτος προληπτικές εξετά-
σεις και παραπομπή δημοτών για εξέταση Ηπατίτιδας. 

1/2-1/6/2019 - Σεμινάρια «Ενδυνάμωση
γυναικών θυμάτων βίας»  
Ο Δήμος και το Τμήμα Πρόληψης & Προαγωγής της Δη-
μόσιας Υγείας, σε συνεργασία με την W.I.N HELLAS,  ξε-
κίνησε έναν κύκλο 15 εβδομαδιαίων σεμιναρίων, διάρ-
κειας 2 ωρών, με θέματα που σχετίζονται με την γυναι-
κεία ενδυνάμωση, την ανάπτυξη των προσωπικών σχέ-

σεων, της οικογένειας, των συναισθημάτων, την προσω-
πικότητα  και τις αλλαγές στη ζωή μας και στην ενημέρω-
ση επαγγελματιών που εργάζονται σε κοινωνικές δομές. 

11&13/6/2019 - Ενημερωτική 
Ομιλία «Αλλεργικά Νοσήματα» 
Το Τμήμα Πρόληψης & Προαγωγής της Δημόσιας Υγεί-
ας της Διεύθυνσης Κοινωνικών Υπηρεσιών του Δήμου
σε συνεργασία με το Αλλεργιολογικό τμήμα του Ν.Ν.Θ.Α
«Η Σωτηρία», διοργάνωσαν ημερίδες με θέμα «Αλλερ-
γικά Νοσήματα και η προστασία μας στους θερινούς μή-
νες». Ομιλήτρια ήταν η Αλλεργιολόγος κα. Α. Συρίγου
και ενημέρωσε τους δημότες για τους συνήθεις τύπους
αλλεργιών και τις αλλεργίες από τσιμπήματα εντόμων.

2019 - Ενημερωτική Ομιλία «Μαθήματα
ανώδυνου τοκετού - θηλασμός» 
Ο Δήμος και το τμήμα Πρόληψης & Προαγωγής της Δη-
μόσιας Υγείας της Διεύθυνσης Κοινωνικών Υπηρεσιών,
διοργάνωσαν το πρόγραμμα «Μαθήματα γονεϊκότη-
τας», για την δημιουργία ομάδων νέων γονέων, με στό-
χο την προετοιμασία μιας εγκυμοσύνης, του τοκετού και
του νέου ρόλου τους. Ο κάθε κύκλος συναντήσεων απο-
τελείται από 4 συνεδρίες, 1 συνάντηση εβδομαδιαίως,
όπου οι έγκυες γυναίκες (ανεξάρτητα από τον μήνα κύη-
σης τους) μπορούν μόνες τους, είτε με τον σύντροφό
τους ή οποιοδήποτε άλλο άτομο της επιλογής τους, να
έχουν μια ολοκληρωμένη και επιστημονικά τεκμηριω-
μένη πληροφόρηση σχετικά με τη φυσιολογία του τοκε-
τού, την αναπνοή-εξώθηση, τη διαχείριση δυσφορίας
στον τοκετό, τη φροντίδα νεογνού, τον θηλασμό και γε-
νικά για το πλάνο του  τοκετού.

2019 - Προληπτικές Εξετάσεις και
παραπομπές για πνευμονολογικές
& νεφρολογικές εξετάσεις
Το ΚΕΠ Υγείας του δήμου σε συνεργασία με τα δημοτικά
ιατρεία πραγματοποίησε όλο το έτος Προληπτικές Εξε-
τάσεις και παραπομπές για πνευμονολογικές εξετάσεις
και νεφρολογικές εξετάσεις.

2019 - Οδοντιατρικός έλεγχος  μαθητών
Το ΚΕΠ Υγείας του δήμου σε συνεργασία με τα δημοτικά
ιατρεία πραγματοποίησε όλο το έτος Προληπτικό Οδον-
τιατρικό έλεγχο μαθητών.

15-31/10/2019 - Ενημερωτική Ομιλία 
& δωρεάν αξιολόγηση ακοής
Το ΚΕΠ Υγείας και τα Κ.Α.Π.Η, σε συνεργασία με εξειδι-
κευμένους ιατρούς ΩΡΛ, διοργάνωσαν πρόγραμμα ενη-
μερωτικών ομιλιών και δωρεάν αξιολόγηση ακοής. 
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Δήμος Ηγουμενίτσας 28/02/2019 -
Προληπτική Οφθαλμολογική Εξέταση
Στο πλαίσιο των δράσεων πρόληψης και προαγωγής της
υγείας που υλοποιεί το ΚΕΠ Υγείας, πραγματοποιήθηκε
προληπτική οφθαλμολογική εξέταση, στο νοσοκομείο
Φιλιατών, των μαθητών του Ειδικού Γυμνασίου Ηγουμε-
νίτσας. Τα παιδιά μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με λε-
ωφορείο του Δήμου, συνοδευόμενα από τους εκπαιδευ-
τικούς τους. Σε 5 παιδιά έγινε σύσταση για περαιτέρω
εξετάσεις και παρακολούθηση. Σημαντική ήταν η συμ-
βολή του Ιατρικού Συλλόγου Θεσπρωτίας.

21/03/2019 -  Κανόνες Πρώτων Βοηθειών
- Το σωστό περιεχόμενο 
του φαρμακείου ενός σπιτιού
Το ΚΕΠ Υγείας, σε συνεργασία με τα ΚΗΦΗ του Δήμου
και το Περιφερειακό Τμήμα Ηγουμενίτσας του Ελληνι-
κού Ερυθρού Σταυρού, διοργάνωσαν  ανοιχτή ομιλία -
ενημέρωση του κοινού, για τους βασικούς κανόνες Α’
Βοηθειών και το σωστό περιεχόμενο του φαρμακείου
ενός σπιτιού.

2019- Δράσεις για την εγγραφή νέων
εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών
Το ΚΕΠ Υγείας και το Τοπικό Κέντρο Εθελοντών Δοτών
Μυελού των Οστών πραγματοποίησε ενημέρωση και
εγγραφή νέων εθελοντών δοτών μυελού των οστών
στην ποδοσφαιρική ομάδα Α.Ο. Πλαταριάς, στις 3/4/19
κατά τη διάρκεια της προπόνησης. Οι αθλητές, αφού
άκουσαν με προσοχή τον τρόπο με τον οποίο μπορεί κά-
ποιος, αφιερώνοντας μόνο 5 λεπτά από το χρόνο του, να
σώσει μια ζωή, δέχτηκαν με ενθουσιασμό να γίνουν κρί-
κοι της μεγάλης αλυσίδας των εθελοντών δοτών μυελού
των οστών του συλλόγου «Όραμα Ελπίδας». Παρόν στην
ενημέρωση ήταν και δημοσιογράφος, ο οποίος έκανε
εκτενή αναφορά σε τοπικό αθλητικό site, τόσο για το έρ-
γο του Τοπικού Κέντρου όσο και για την εξαιρετική κίνη-
ση των ποδοσφαιριστών να γίνουν εθελοντές «ζωής»,
όπως χαρακτηριστικά έγραψε. Επίσης το Τοπικό Κέντρο
Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών, το ΚΕΠ Υγείας
και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Παραποτάμου πραγματο-
ποίησε δράση στις 6/4/19 ενημέρωσης και εγγραφής
νέων εθελοντών δοτών μυελού των οστών, στο Δ.Δ. Πα-
ραποτάμου. Η προσέλευση και το ενδιαφέρον των νέων
ανθρώπων ήταν σημαντική. Στις 14/08/2019 το ΚΕΠ
Υγείας και το Τοπικό Κέντρο Εθελοντών Δοτών Μυελού
των Οστών πραγματοποίησε δράση, σε bar της παραλίας
Πλαταριάς, με σκοπό την ενημέρωση και την εγγραφή
νέων εθελοντών δοτών μυελού των οστών. Στις
6/10/2019 το ΚΕΠ Υγείας και το Τοπικό Κέντρο Εθελον-
τών Δοτών Μυελού των Οστών βρέθηκε στο χώρο διε-
ξαγωγής του αγώνα τριάθλου «Il Porto Triathlon», που

έλαβε χώρα στην Ηγουμενίτσα. Σκοπός ήταν να ενημε-
ρώσει και να προσελκύσει θεατές και αθλητές, ώστε να
γίνουν εθελοντές δότες μυελού των οστών και να μεγα-
λώσει η αλυσίδα του συλλόγου  «Όραμα Ελπίδας». Στο
πλαίσιο των κοινωνικών δράσεων, η Ένωση Αστυνομι-
κών Υπαλλήλων Θεσπρωτίας, το ΚΕΠ Υγείας και το Τοπι-
κό Κέντρο Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών  οργά-
νωσαν στις 18/10/2019 εκδήλωση ενημέρωσης και εγ-
γραφής νέων εθελοντών, στην οποία συμμετείχαν, με
μεγάλη επιτυχία, αστυνομικοί και πολίτες, που με την
ευαισθησία τους, αύξησαν σημαντικά τον αριθμό των
υποψηφίων εθελοντών δοτών μυελού των οστών της
χώρας μας. Τέλος, στις Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις
του Δήμου παρευρέθησαν το ΚΕΠ Υγείας και το Τοπικό
Κέντρο Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών, όπου
ενημέρωσαν και πραγματοποίησαν εγγραφές νέων εθε-
λοντών δοτών μυελού των οστών.
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ΚΕΠ Υγείας
13/04/2019 - «Διατροφικές 
Διαταραχές: Η μάστιγα της εποχής»
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση
του ΚΕΠ Υγείας, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Διατρο-
φικών Μελετών & Ερευνών (Ι.Δ.Μ.Ε.), με θέμα τις Δια-
τροφικές Διαταραχές. Ομιλητές της εκδήλωσης ήταν οι
κλινικοί διαιτολόγοι - διατροφολόγοι, Ιωάννης Σουπιός
και Ευάγγελος Ζουμπανέας, Αντιπρόεδρος και Πρό-
εδρος, αντίστοιχα, του Ινστιτούτου Διατροφικών Μελε-
τών & Ερευνών (Ι.Δ.Μ.Ε.),και η κλινική ψυχολόγος
Μαργαρίτα - Αγγελική Σχινά, Επιστημονική Υπεύθυνη
του Κέντρου Εκπαίδευσης & Αντιμετώπισης Διατροφι-
κών Διαταραχών (Κ.Ε.Α.Δ.Δ.,) που τελεί υπό την επο-
πτεία του Εθνικού Κέντρου Διατροφικών Διαταραχών
της Μεγάλης Βρετανίας. Οι ομιλητές μας αποκάλυψαν
τις Διατροφικές Διαταραχές και μας έμαθαν μικρά Μυ-
στικά Ελέγχου της Πείνας & της Διατροφής. Η εκδήλωση
είχε τη μορφή Βιωματικού Σεμιναρίου, μέσω του οποί-
ου, οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να ενημερω-
θούν, να εκθέσουν τους προβληματισμούς τους και να
μιλήσουν με τους ειδικούς. Ο κ. Ζουμπανέας, ανταπο-
κρινόμενος στην εξαιρετική διοργάνωση και προσέλευ-
ση του κόσμου, δώρισε, σε δεκάδες παρευρισκόμε-
νους, ένα από τα βιβλία του, το «THIN … positive».

14/04/2019- «1ο Λαϊκός 
Αγώνας Πέρδικας»
Το Τοπικό Κέντρο Εθελοντών Δοτών Μυελού των
Οστών και το ΚΕΠ Υγείας Ηγουμενίτσας συμμετείχε στον
1ο Λαϊκό Αγώνα Πέρδικας, που διοργανώθηκε από τον
Γ.Σ. Πρωτέα και τον Πολιτιστικό Επιμορφωτικό Σύλλογο
Πέρδικας. Πραγματοποιήθηκε ενημέρωση για το έργο
του Συλλόγου «Όραμα Ελπίδας» καθώς και για τον τρό-
πο που κάποιος μπορεί να βοηθήσει, ενώ παράλληλα
έγιναν και εγγραφές νέων εθελοντών δοτών μυελού
του οστών.

23/04/2019 -  «Πρώτες Βοήθειες 
για όλους»
Το ΚΕΠ Υγείας, διοργάνωσε μαζί με το ΚΗΦΗ Πέρδικας
και το ΕΚΑΒ Ηγουμενίτσας, σεμινάριο εκπαίδευσης των
πολιτών στις Πρώτες Βοήθειες. Οι παρευρισκόμενοι,
μεταξύ των οποίων και αρκετά παιδιά, παρακολούθησαν
με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, τους διασώστες του ΕΚΑΒ να
τους μεταφέρουν τη γνώση για το πώς μπορούν να βοη-
θήσουν κάποιον συνάνθρωπο που βρίσκεται σε κατά-
σταση ανάγκης. Συγκεκριμένα, αναφέρθηκαν οι πρώτες
βοήθειες που δίνονται σε μια επιληπτική κρίση, σε κατά-
σταση λιποθυμίας, σε αλλεργίες, σε πνιγμονή από ξένο
σώμα καθώς και σε τσιμπήματα από έντομα και φίδια.
Στη συνέχεια, οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε ομάδες
και έκαναν πρακτική εξάσκηση στην τοποθέτηση ατόμου

σε πλάγια θέση ασφαλείας και στην καρδιοαναπνευστι-
κή αναζωογόνηση. Σε όλους όσοι συμπλήρωσαν τις 4
ώρες εκπαίδευσης χορηγήθηκε βεβαίωση από το ΕΚΑΒ
Ηγουμενίτσας. 

15/05/2019 - «Δωρεάν Λογοθεραπευτική
Αξιολόγηση σε Παιδιά και Ενήλικες»
Το ΚΕΠ Υγείας και ο Σύλλογος Λογοπαθολόγων - Λογο-
θεραπευτών Ελλάδος πραγματοποίησαν δράσεις, στο
πλαίσιο εορτασμού της Πανελλαδικής Ημέρας Λογοθε-
ραπείας 2019, με στόχο την προώθηση της επιστήμης
μέσα από την προσφορά στο κοινωνικό σύνολο. Οι δρά-
σεις, οι οποίες υλοποιήθηκαν από τα μέλη του Συλλόγου
στη Θεσπρωτία, κα. Χριστίνα Βέρμπη και κ. Αναστάσιο
Μώκα, περιελάμβαναν screening test και ατομικές συ-
ναντήσεις των λογοθεραπευτών με γονείς, στους οποί-
ους δόθηκαν συμβουλές και εξατομικευμένη καθοδή-
γηση. 

29/06/2019 - Ενημερωτικό φυλλάδιο
«Οδηγίες διατροφής για 
τους θερινούς μήνες»
Ενόψει του καλοκαιριού και των υψηλών θερμοκρα-
σιών, το ΚΕΠ Υγείας, σε συνεργασία με την Διαιτολόγο-
Διατροφολόγο κα. Χριστίνα Καραμπίνα, πάροχο του ΚΕΠ
Υγείας, πρόσφερε και φέτος στους πολίτες σχετικές
οδηγίες διατροφής, μέσω της σελίδας του ΚΕΠ Υγείας
(με απήχηση 1133 άτομα) και του Δήμου Ηγουμενίτσας
(με απήχηση 870 άτομα) στο Facebook. Παράλληλα,
αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του Δήμου και στάλθηκαν
με δελτίο τύπου στα ΜΜΕ, τόσο του νομού Θεσπρωτίας
όσο και της Ηπείρου. 
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15/07/2019 - «Ενημερωτική ομιλία και
εκπαίδευση υπαλλήλων στις Α’ Βοήθειες»
Με πρωτοβουλία του ΚΕΠ Υγείας και την πολύτιμη συν-
δρομή του ΕΚΑΒ Ηγουμενίτσας, διοργανώθηκε σεμινά-
ριο Α΄ Βοηθειών για τους υπαλλήλους του Τμήματος
«Τρίτης Ηλικίας και Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων»
του ΝΠΔΔ ΠΑΚΠΠΟ. Συγκεκριμένα, οι εργαζόμενοι
στις δομές «Βοήθεια Στο Σπίτι», ΚΗΦΗ και ΚΑΠΗ εκπαι-
δεύτηκαν στην Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση
(ΚΑΡΠΑ), στη χρήση αυτόματου εξωτερικού απινιδωτή,
στην πλάγια θέση ασφαλείας (θέση ανάνηψης), στην
πνιγμονή από ξένο σώμα ενώ έλαβαν και γνώσεις για
αντιμετώπιση καταστάσεων όπως λιποθυμία, επιληπτι-
κή κρίση, τσιμπήματα εντόμων και φιδιών, κατάγματα
και τραύματα.

Οκτώβριος-Νοέμβριος 10/10/2019 -
«Εκστρατεία Ενημέρωσης για τα Εμβόλια
των Ενηλίκων»
Το ΚΕΠ Υγείας και ο Ιατρικός Σύλλογος Θεσπρωτίας, στο
πλαίσιο της προαγωγής της υγείας και επενδύοντας
στην πρόληψη, ξεκίνησαν ενημερωτική εκστρατεία, με
ομιλίες για την χρησιμότητα των εμβολίων της Εποχικής
Γρίπης, του Έρπητα Ζωστήρα και του Πνευμονιόκοκκου
στους ενήλικες. Η ενημέρωση πραγματοποιήθηκε σε
όλα τα ΚΑΠΗ του Δήμου Ηγουμενίτσας και ήταν ανοιχτή
προς όλους τους πολίτες. Η αρχή έγινε από το ΚΑΠΗ
Πλαταριάς, όπου εκτός από τα μέλη του ΚΑΠΗ, την πα-
ρακολούθησαν οι ωφελούμενοι και το προσωπικό του
Βοήθεια στο Σπίτι και του ΚΗΦΗ Πλαταριάς. Στη συνέ-
χεια ακολούθησαν ομιλίες στον Πολιτιστικό Σύλλογο
Παραποτάμου, στο ΚΑΠΗ Συβότων, στο ΚΑΠΗ Μαργαρι-
τίου, στο ΚΑΠΗ του Δήμου Ηγουμενίτσας και στο ΚΑΠΗ
Πέρδικας. Ομιλητές ιατροί ήταν ο κ. Ευριπίδης Ζώτας, η
κα. Ολυμπία Γίτσα ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι οι πολίτες
συμμετείχαν ενεργά στη συζήτηση, εκφράζοντας τις
απορίες και τους προβληματισμούς τους γύρω από τα
συγκεκριμένα εμβόλια.

Δήμος Ηρακλείου Αττικής 8-9-14-
16/5/2019 - Ενημερωτικές Ομιλίες  
για την παρουσίαση του «Συμβουλευτικού
Σταθμού για την Άνοια»
Οι υπεύθυνες του Συμβουλευτικού Σταθμού για την
Άνοια, Διευθύντρια Κοινωνικής Πολιτικής κα. Μ. Κα-
ραμπέτσου και η υπεύθυνη του ΚΕΠ Υγείας κα. Α. Πλά-
κα, πραγματοποίησαν 4 Ενημερωτικές Ομιλίες σε όλα τα
ΚΑΠΗ του Δήμου, προκειμένου να παρουσιάσουν,
στους εν δυνάμει ωφελούμενους, αυτή τη νέα δομή και
τα οφέλη της νοητικής και σωματικής ενδυνάμωσης για
τον πληθυσμό. 

9/7/2019 & 10/12/2019 
- «Εθελοντική Αιμοδοσία»
Η Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής, με τα Δημοτικά Ια-
τρεία και το ΚΕΠ Υγείας, διοργάνωσαν δύο (2) φορές
όπως κάθε έτος,  «Εθελοντική Αιμοδοσία», σε συνεργα-
σία με τον Σύλλογο Εργαζομένων του Δήμου Ηρακλείου
και το Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία».
12/10/2019 - Φεστιβάλ Υγείας «STAY ACTIVE FESTI-
VAL- ΜΕΙΝΕ ΕΝΕΡΓΟΣ ΜΕΤΑ ΤΑ 50»
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Η «50 και Ελλάς» και η Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής
εγκαινίασαν, με αφετηρία τον Δήμο Ηρακλείου μια σειρά
φεστιβάλ STAY ACTIVE (ΜΕΙΝΕ ΕΝΕΡΓΟΣ), με σκοπό να
αναδείξουν τη σημασία της ενεργού ζωής μετά τα 50 και
τα οφέλη που μπορεί να επιφέρει στη σωματική και ψυχι-
κή μας υγεία. Καλεσμένοι σε αυτό το φεστιβάλ ήταν μι-
κροί και μεγάλοι από 5 έως 105 ετών!
Έλαβαν χώρα: Διακρατικά εργαστήρια και ομιλίες για μι-
κρούς και μεγάλους όπου:
n δημιουργήσαμε και δοκιμάσαμε νέες, απλές, υγιεινές

αλλά και νόστιμες συνταγές  
n μάθαμε πως να δυναμώσουμε το μυαλό μας 
n πως να μείνουμε λαμπεροί με σπιτικά καλλυντικά 
n πως να θωρακίσουμε τον οργανισμό μας για τον χει-

μώνα 
n πως να προστατευθούμε από απάτες και τι να κάνουμε

σε ώρα ανάγκης
n Και για να μην ξεχνάμε να μένουμε πάντα παιδιά, παί-

ξαμε και  ανακαλύψαμε νέους τρόπους να κρατηθού-
με σε φόρμα χωρίς κούραση και κυρίως διασκεδάζον-
τας με τους δικούς μας ανθρώπους κάθε ηλικίας! 

Δήμος Θερμαϊκού 27/3/2019 -
Ενημερωτική Ομιλία «Μάθε και εξετάσου»
Το ΚΕΠ Υγείας διοργάνωσε ενημερωτικές ομιλίες με θέ-
μα την πρόληψη από τις Ηπατίτιδες. Συνολικά ο αριθμός
που παρακολούθησε την ομιλία υπερέβη τους 200, ενώ
ομιλητής ήταν ο Διευθυντής ΕΣΥ Λοιμωξιολόγος κ. Πα-
ναγιώτης Κολλάρας και ο κ. Γερμανίδης Γιώργος καθη-
γητής  Γαστρεντερολογίας. 

14/4/2019 - Προληπτικές Εξετάσεις -
Έλεγχος Χ.Α.Π για καπνίζοντες και μη
Δράση με δωρεάν Σπιρομέτρηση πραγματοποιήθηκε
από την Αντιδημαρχία Τουρισμού, Αθλητισμού και Πολι-

τισμού, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας κατά της
Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας. Έτσι, από τις
10 π.μ. - 2 μ.μ., στο χώρο του  Κ.Ε.Π Υγείας, ειδικοί πνευ-
μονολόγοι, με τον κατάλληλο ιατροτεχνολογικό εξοπλι-
σμό,  εξέτασαν (δωρεάν και κατά προτεραιότητα) άτομα
με αναπνευστικά νοσήματα και χρόνιους καπνιστές. Στη
χώρα μας, το 50% των ενηλίκων είναι καπνιστές, ενώ,
βάσει μελέτης της Πνευμονολογικής Εταιρείας,
800.000 άτομα πάσχουν ήδη από τη νόσο, με τους μι-
σούς από αυτούς να ΜΗΝ ΤΟ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ!

27/4/2019 - Προληπτικές Εξετάσεις με
άμεσα αποτελέσματα για Ηπατίτιδες και 
Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα
Εξαιρετικού ενδιαφέροντος και άκρως διαφωτιστική η
εκδήλωση ενημέρωσης του Δήμου για τις Ηπατίτιδες &
το AIDS.  Η αξία της έγκαιρης διάγνωσης και της πρόλη-
ψης, βρέθηκε στο επίκεντρο εκδήλωσης που πραγματο-
ποιήθηκε στους Ν. Επιβάτες και είχε στόχο την ευαισθη-
τοποίηση του κοινού, αλλά και την προτροπή του για δια-
γνωστικές εξετάσεις. Οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευ-
καιρία να λάβουν σφαιρική ενημέρωση, από δύο έγκρι-
τους και καταξιωμένους επιστήμονες, τον κ. Παναγιώτη
Κολλάρα, Διευθυντή ΕΣΥ - Λοιμωξιολόγο και τον κ.
Γιώργο Γερμανίδη, Καθηγητή ΑΠΘ - Γαστρεντερολόγο-
Ηπατολόγο, οι οποίοι, με λόγο απλό και κατανοητό, πα-
ρουσίασαν στοιχεία, επιστημονικά δεδομένα, τρόπους
αντιμετώπισης και πληροφορίες για νέες θεραπείες και
φαρμακευτικές αγωγές, απαντώντας σε όσα ερωτήματα
τους τέθηκαν.

17/4/2019 - Ενημερωτική Ομιλία
«Μάθε και εξετάσου»
Ενημερωτική εκδήλωση διοργανώθηκε στη Ν. Μηχα-
νιώνα στις 19.00 στην  Καψαλάκειο Πολιτιστική Στέγη.
Το πρόγραμμα περιελάμβανε ομιλίες δύο έγκριτων,
αναγνωρισμένων και εξαιρετικά δραστήριων επιστημό-
νων του κ. Παναγιώτη Κολλάρα - Διευθυντής ΕΣΥ, Λοι-
μωξιολόγος Α’ Παθολ. Κλινική Νοσ. ΑΧΕΠΑ και Γιώργο
Γερμανίδη - Καθηγητής ΑΠΘ, Γαστρεντερολόγος-Ηπα-
τολόγος Νοσ. ΑΧΕΠΑ. Μετά το τέλος των ομιλιών, όσοι
το επιθυμούσαν,  είχαν  τη δυνατότητα να υποβληθούν
σε γρήγορη, δωρεάν εξέταση για όλες τις Ηπατίτιδες και
τον ιό του AIDS, δίχως να απαιτείται ραντεβού ή να
υπάρχει ηλικιακός περιορισμός.

29/5/2019 - Ενημερωτική Ομιλία
«Κάνε το βήμα, Ενημερώσου, Πρόλαβε!»
Με κατεύθυνση την πληροφόρηση σχετικά με ζητήματα
που άπτονται της στοματικής υγείας, αλλά και την ευαι-
σθητοποίηση αναφορικά με τη σημασία των προληπτι-
κών οδοντιατρικών εξετάσεων, ο Δήμος, σε συνεργασία



Ετήσιος 
απολογισμός 2019

95

με το ΚΕΠ Υγείας, διοργάνωσε Ημερίδα για τη Στοματική
Υγεία Παιδιών & Ενηλίκων. Η εκδήλωση πραγματοποι-
ήθηκε  στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στους
Ν. Επιβάτες. Στην Ημερίδα, η οποία έρχεται σε συνέχεια
ανάλογων και ιδιαίτερα επιτυχημένων εκδηλώσεων, τον
ρόλο της ομιλήτριας είχε η Διευθύντρια Οδοντιατρικής
του Κέντρου Υγείας Ν. Μηχανιώνας, κα. Χρυσαφίδου
Αναστασία. Ένα ζήτημα εξαιρετικής σημασίας, δεδομέ-
νων των ανησυχητικών διαστάσεων που έχουν λάβει οι
στοματικές παθήσεις τα τελευταία χρόνια της κρίσης, με
τις συνέπειές τους να ανάγονται σε ιατρικό, αλλά και σε
κοινωνικό-οικονομικό επίπεδο, που με έγκυρη ενημέ-
ρωση και έγκαιρη πρόληψη, ωστόσο, να είναι ικανή να
εμποδίσει, να περιορίσει ή ακόμη και να εξαλείψει την
πιθανότητα εμφάνισης πολλών εξ’ αυτών.

12/2/2019 - Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας -
Αναπνευστική φυσικοθεραπεία
H Αντιδημαρχία Τουρισμού - Αθλητισμού & Πολιτισμού
και το ΚΕΠ Υγείας, σε συνεργασία με το Κέντρο Υγείας Ν.
Μηχανιώνας, πραγματοποίησε ένα πρόγραμμα ανα-
πνευστικής φυσικοθεραπείας, με στόχο τη σωστή λει-
τουργία του αναπνευστικού συστήματος και την ευλυγι-
σία των αρθρώσεων που περιλαμβάνει ασκήσεις σε
στρώματα, υπό την καθοδήγηση της υπεύθυνης Φυσι-
κοθεραπεύτριας κα. Τσοπάνογλου Πολυξένης. Το πρό-
γραμμα υλοποιήθηκε σε έξι συνεδρίες, δυο ομάδων,
των οκτώ ατόμων, με συχνότητα δύο (2) θεραπειών την
εβδομάδα στην Αίθουσα του Πολιτιστικού Συλλόγου της
Καψαλακείου Πολιτιστικής Στέγης της Ν.Μηχανιώνας.

Δήμος  Ι.Π. Μεσολογγίου 23/3/2019 -
«Παιδιατρική κλινική εξέταση -
Εμβολιασμός παιδιών»
Ο Δήμος Ι.Π. Μεσολογγίου με τις κοινωνικές του δομές
(Κέντρο Κοινότητας με Παράρτημα Ρομά) του αυτοτε-
λούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας,  συμμετείχε

στη πραγματοποίηση παιδιατρικής κλινικής εξέτασης και
εμβολιασμού 36 παιδιών Ρομά, σε σχολείο του Δήμου,
σε συνεργασία με το πρόγραμμα: ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ, την
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, την 6η ΥΠΕ, την Α’ Παν.
Κλινική του Π.Ν. Παίδων «Αγία Σοφία», την Παιδιατρική
κλινική «ΜΗΤΕΡΑ» , τον Ιατρικό Σύλλογο Αιτωλοακαρ-
νανίας, το Περιφερειακό Τμήμα του Ε.Ε.Σ Μεσολογγίου
και το Κέντρο Υγείας Αιτωλικού. 

15-16/4/2019 - Πραγματοποίηση δωρεάν
Ιατρικών Εξετάσεων (Οδοντιατρικός
έλεγχος, Καρδιολογικός έλεγχος,
Παιδιατρικός έλεγχος, Γυναικολογικός
έλεγχος)
Ο Δήμος με το Κέντρο Κοινότητας με Παράρτημα Ρομά
του αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας,
πραγματοποίησε με την συνεργασία των “Γιατρών του
Κόσμου Ελλάδος”, δωρεάν Ιατρικές εξετάσεις. Η συμ-
μετοχή του κόσμου ήταν μεγάλη και εξετάσθηκαν συνο-
λικά 338 άτομα. Ανάμεσα τους ήταν ηλικιωμένοι, ΑΜΕΑ,
παιδιά και άτομα που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές
ομάδες. Συγκεκριμένα: ο Οδοντίατρος εξέτασε: 121
παιδιά Δημοτικών σχολείων του Δήμου, από το «Εργα-
στήρι ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ»,  το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο
«Δημητρούκιο» αλλά και από τον καταυλισμό Ρομά. Ο
Παιδίατρος εξέτασε 110 παιδιά  Δημοτικών σχολείων ,
παιδιά από το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο «Δημητρούκιο»
αλλά και από τον καταυλισμό της περιοχής. Η Καρδιολό-
γος προσέφερε κλινική εξέταση / ακρόαση, μέτρηση
πίεσης και καρδιογράφημα σε 68 ηλικιωμένα άτομα. Η
Γυναικολόγος παρείχε, σε 39 γυναίκες, ψηλάφηση μα-
στού και συμβουλευτικές υπηρεσίες.
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2-4/12/2019 - Τριήμερο εκδηλώσεων
ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης με
αφορμή την «Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με
Αναπηρία»
Ο Δήμος, σε συνεργασία με τα σχολεία Πρωτοβάθμιας
και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  και το Κέντρο Κοινό-
τητας,  με αφορμή την “Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με
Αναπηρία”, υλοποίησε, από κοινού με το Δημητρούκειο
Ειδικό Δημοτικό Σχολείο, το Ειδικό Επαγγελματικό Γυ-
μνάσιο - Λύκειο και το Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο του Δή-
μου, τριήμερο εκδηλώσεων ενημέρωσης και ευαισθη-
τοποίησης. Στόχος ήταν η ανάδειξη των δικαιωμάτων και
δυνατοτήτων των ΑΜΕΑ, η καλλιέργεια ενσυναίσθησης,
αλλά και η παρέμβαση με δράσεις που αίρουν την περι-
θωριοποίηση και ενθαρρύνουν την κοινωνική συμμετο-
χή(προβολή ταινίας, διανομή έντυπου ενημερωτικού
υλικού, καλλιτεχνικές - αθλητικές και μουσικοχορευτι-
κές δράσεις, με παρουσίαση Αλφαβήτου Νοηματικής
Γλώσσας, μουσικοχορευτικές εκδηλώσεις, παρουσίαση
παραολυμπιακών αθλημάτων, αλλά και δραστηριοτή-
των προσομοίωσης κ.α.).

Δήμος Ιλίου 2019 
- Συνεδρίες Φυσικοθεραπείας
Στο Φυσικοθεραπευτήριο του Δήμου αλλά και κατ΄ οίκον
πραγματοποιούνται συνεδρίες φυσικοθεραπείας, με τη
χορήγηση παραπεμπτικού. Δικαιούχοι είναι τα μέλη των
ΚΑΠΗ, μέλη του προγράμματος “Βοήθεια στο σπίτι” και
κάτοικοι του Δήμου που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες
πληθυσμού, κατόπιν αίτησης τους στην Κοινωνική Υπη-
ρεσία. Προσφέρονται υπηρεσίες υγείας,  με στόχο την
ανάπτυξη, διατήρηση και αποκατάσταση της μέγιστης κι-
νητικής και λειτουργικής ικανότητας, ενώ αντιμετωπίζε-
ται μεγάλο φάσμα παθήσεων, όπως αυχενικό σύνδρο-
μο, οσφυαλγία, κατάγματα, αγγειακά εγκεφαλικά επει-
σόδια, νόσος Parkinson κ.α. Για το σκοπό αυτό χρησιμο-
ποιούνται όλες οι ενδεδειγμένες μέθοδοι φυσικοθερα-
πείας, όπως θεραπευτική μάλαξη, κινησιοθεραπεία,
χρήση συσκευών ηλεκτροθεραπείας, διαθερμία κ.α.              

2019 - Ενημερωτικές ομιλίες στα ΚΑΠΗ με
θέμα: «Άσκηση στην Τρίτη Ηλικία»
Στο πλαίσιο ενημέρωσης των μελών των ΚΑΠΗ, πραγ-
ματοποιήθηκαν ομιλίες και στα 8 ΚΑΠΗ του Δήμου, από
τη Φυσικοθεραπεύτρια και την Εργοθεραπεύτρια, που
στόχο είχαν να επισημάνουν τη σημασία και τη συμβολή
της άσκησης στην καλύτερη ποιότητα ζωής των ατόμων,
τα οποία βρίσκονται στην τρίτη ηλικία.  

2019 - Μαθήματα Ανώδυνου Τοκετού
Στο  πλαίσιο της υποστήριξης και συμβουλευτικής σε

υποψήφιες μητέρες, παρέχονται μαθήματα προετοιμα-
σίας για τη γέννα και τις πρώτες εβδομάδες με το μωρό.
Ο κύκλος αποτελείται από 4 συναντήσεις με τη μαία,
όπου χρησιμοποιούνται οπτικοακουστικό υλικό, βιωμα-
τικές μέθοδοι και αναπαράσταση για την καλύτερη μετα-
δοτικότητα στις εγκύους. Επίσης, παρέχονται παρακο-
λούθηση και υποστήριξη σε θηλάζουσες μητέρες, δια
ζώσης και τηλεφωνικά. 

2019 - Μαθήματα Μητρικού Θηλασμού
Στο πλαίσιο της υποστήριξης και συμβουλευτικής σε
υποψήφιες μητέρες, παρέχονται μαθήματα μητρικού
θηλασμού από εθελόντρια Διαιτολόγο - Διατροφολόγο,
Πιστοποιημένη Σύμβουλο Γαλουχίας. 

12/11/2019- Ενημερωτική ομιλία με θέμα:
«Εγκυμοσύνη: Σημαντικές αλλαγές στο
σώμα μου. Πως πρέπει να τρέφομαι»
Στο πλαίσιο της υποστήριξης και συμβουλευτικής σε
υποψήφιες μητέρες, πραγματοποιήθηκε ενημερωτική
ομιλία, από εξειδικευμένους επαγγελματίες και από
Μαία και Διαιτολόγο-Διατροφολόγο Πιστοποιημένη
Σύμβουλο Γαλουχίας που δραστηριοποιούνται στο Ια-
τρείο μητρικού θηλασμού. 

03/12/2019 - Ενημερωτική ομιλία με Θέμα:
«Εμπειρίες θηλασμού»
Στο πλαίσιο της υποστήριξης και συμβουλευτικής σε θη-
λάζουσες μητέρες, πραγματοποιήθηκε συνάντηση μη-
τέρων (θηλαζουσών και μη), με σκοπό την ανταλλαγή
εμπειριών μεταξύ τους. Τη συζήτηση συντόνισαν πιστο-
ποιημένοι σύμβουλοι γαλουχίας, μαία και διαιτολόγος -
διατροφολόγος που δραστηριοποιούνται στο Ιατρείο μη-
τρικού θηλασμού.  

15&16/02, 07&08/06, 18&19/10/2019 -
Εθελοντική Αιμοδοσία
Ο Δήμος Ιλίου, σε συνεργασία με το Νοσοκομείο “Αττι-
κόν”, διοργανώνει εθελοντική αιμοδοσία, 3 φορές το
χρόνο, Φεβρουάριο, Ιούνιο και Οκτώβρη, για την ενί-
σχυση της Τράπεζας αίματος του Δήμου.  

14 - 29/11/2019 - Πρόγραμμα Προληπτικού
Οδοντιατρικού Ελέγχου στους
Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Ιλίου
Τα Δημοτικά Ιατρεία, σε συνεργασία με εθελοντές οδον-
τιάτρους, πραγματοποίησαν προληπτική οδοντιατρική
εξέταση στα παιδιά που φιλοξενούνται στους 12 βρεφο-
νηπιακούς και παιδικούς σταθμούς του Δήμου Ιλίου, πα-
ρέχοντας τη δυνατότητα στους γονείς να έχουν έγκαιρη
διάγνωση και ενημέρωση των προβλημάτων που σχετί-
ζονται με τη στοματική τους υγιεινή.  
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26/09/2019 - 17η Πανελλήνια
Λαμπαδηδρομία Εθελοντών Αιμοδοτών
Με μεγάλη επιτυχία διοργανώθηκε η εκδήλωση της
Λαμπαδηδρομίας για τους εθελοντές αιμοδότες και την
τοπική κοινωνία που ευαισθητοποιήθηκε, για την ανά-
πτυξη του αισθήματος προσφοράς αίματος. Η εκδήλωση
περιελάμβανε συνάντηση στο Δημαρχείο, παραλαβή
της φλόγας και πορεία στους κεντρικούς δρόμους του
Ιλίου. 

2019 - Οδοντιατρικές υπηρεσίες 
από το Δημοτικό Οδοντιατρείο Ιλίου
Το Δημοτικό Οδοντιατρείο λειτουργεί με τη συμβολή
δύο εθελοντών οδοντιάτρων και παρέχει δωρεάν οδον-
τιατρικές υπηρεσίες, σε κατοίκους που ανήκουν σε ευ-
παθείς ομάδες πληθυσμού του Δήμου Ιλίου.  Οι συνή-
θεις ιατρικές πράξεις αφορούν σφραγίσματα, εξαγωγές
και καθαρισμούς.   

10/05/2019 - Δωρεάν έλεγχος 
της αναπνευστικής λειτουργίας -
Σπιρομετρήσεις
Στο πλαίσιο των δωρεάν προγραμμάτων προληπτικής
ιατρικής και έγκαιρης διάγνωσης πραγματοποιήθηκε,
για τους πολίτες του Δήμου Ιλίου, δωρεάν εξέταση σπι-
ρομέτρησης, με τη συμβολή ιατρού Πνευμονολόγου και
καταγράφηκαν 36 παθολογικά ευρήματα. 

09/04/2019 - Δωρεάν Αιματολογικός 
και Ουρολογικός έλεγχος
Ολοκληρώθηκε δωρεάν αιματολογικός και ουρολογι-
κός έλεγχος, με στόχο την πρόληψη και την έγκαιρη διά-
γνωση των Νεφρολογικών παθήσεων. Οι εξετάσεις
πραγματοποιήθηκαν με την ευγενική χορηγία γνωστής
ιδιωτικής Μονάδας Χρόνιας Αιμοκάθαρσης, στο πλαίσιο
της κοινωνικής εταιρικής της ευθύνης. 

Δήμος Καλλιθέας 8, 9, 10, 13/5/2019 -
Σπιρομετρήσεις Οξυγονομετρία-
Πρόγραμμα τηλεϊατρικής 
Στο πλαίσιο του προγράμματος «Τηλεϊατρικής» πραγμα-

τοποιήθηκαν σπιρομετρήσεις και μετρήσεις οξυγόνου
στα 4 ΚΑΠΗ του Δήμου μας και έγινε εκτίμηση από την
πνευμονολόγο του Δήμου.

16&21/10/2019 - Ομιλίες για 
τη γρίπη και αντιγριπικό εμβολιασμό
Ομιλίες για τη γρίπη και για τον αντιγριπικό εμβολιασμό,
προγραμματισμός συνταγογράφησης αντιγριπικών εμ-
βολίων και στα 4 ΚΑΠΗ, σε συνεργασία με γιατρούς αντί-
στοιχης ειδικότητας της 1η ΥΠΕ  Αττικής - Κέντρο Υγείας
Καλλιθέας.

21,26,28/11 & 2/12/2019 - «Ηπιόνη»
Ομιλίες και προληπτικές εξετάσεις
Πραγματοποιήθηκαν ομιλίες και στα 4 ΚΑΠΗ του Δήμου
μας, έγιναν τεστ αξιολόγησης για ωχρά κηλίδα και τεστ
ακοής, σε συνεργασία με γιατρούς αντίστοιχης ειδικότη-
τας της 1η ΥΠΕ  Αττικής - Κέντρο Υγείας Καλλιθέας.  

Δήμος Λαγκαδά 6/12/2019 - «Be safe:
Ερωτευτείτε, αλλά προφυλαχτείτε!!»
Επίσκεψη υπαλλήλων του Δήμου Λαγκαδά στα στέκια
όπου συχνάζουν νέοι,  «Be safe: Ερωτευτείτε, αλλά
προφυλαχτείτε!» Ήταν το μήνυμα που έδωσαν, στους
νέους & τις νέες του Λαγκαδά, η ΠΥΞΙΔΑ και ο Δήμος
Λαγκαδά. Το απόγευμα της Παρασκευής 6 Δεκέμβρη
2019, στελέχη του Κέντρου Πρόληψης ΠΥΞΙΔΑ  και
υπάλληλοι του Δήμου Λαγκαδά επισκέφθηκαν τα καφέ
και τα μπαράκια της πόλης του Λαγκαδά και μοίρασαν
ενημερωτικά φυλλάδια για το AIDS και προφυλακτικά.
Με τη δράση αυτή θέλησαν να στείλουν ένα ηχηρό μή-
νυμα πρόληψης στους νέους «Be safe: Ερωτευτείτε, αλ-
λά προφυλαχτείτε!». Η δράση αυτή ξεκίνησε με αφορμή
την Παγκόσμια  ημέρα κατά του AIDS και θα ολοκληρω-
θεί την Ημέρα των ερωτευμένων. Επίσης, η Σχολή Γονέ-
ων του Δήμου Λαγκαδά, θα πραγματοποιήσει ενημερω-
τικές εκδηλώσεις για γονείς με θέμα: «Η σεξουαλικότη-
τα των παιδιών κι ο ρόλος των γονέων» και για  εφήβους
με θέμα: «Έρωτας και εφηβεία».

15/05 & 30/10/2019 
- Εθελοντική Αιμοδοσία
Προκειμένου να ενισχυθεί η Τράπεζα Αίματος του Δή-
μου Λαγκαδά, η οποία συμπαραστάθηκε και συνεχίζει
να συμπαραστέκεται στους συνανθρώπους μας που
έχουν ανάγκη για αίμα,  ο Δήμος, σε συνεργασία με το
Γ.Α.Ν.Θ. «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ», πραγματοποίησε Εθελοντική
Αιμοδοσία, στο κτίριο της Υ.Κ.Π.Α.Α.Π. (Κ.Α.Π.Η.) του
Δήμου. Όλοι οι εθελοντές ανταποκρίθηκαν, όπως πάν-
τα, με μεγάλη προθυμία σε αυτή τη σημαντική πράξη
αγάπης και αλληλεγγύης προς το συνάνθρωπό μας, για-
τί η ανθρώπινη ζωή είναι ΠΟΛΥΤΙΜΗ! Κάθε εθελοντής



Ετήσιος 
απολογισμός2019

98

ΚΕΠ Υγείας
Αιμοδότης καταγράφεται στο Μητρώο της  Τράπεζας Αί-
ματος  του Δήμου, προκειμένου να εξυπηρετείται άμεσα
σε περίπτωση ανάγκης. Η Τράπεζά μας έχει διαθέσει
πολλές φιάλες αίματος, σε πολύ επείγουσες καταστά-
σεις, από τη στιγμή που δημιουργήθηκε και συνεχίζει να
είναι κοντά στους ανθρώπους που έχουν πρόβλημα
υγείας και χρειάζονται αίμα.

10/2019 - Μαθήματα Πρώτων Βοηθειών
Το Κέντρο Κοινότητας, σε συνεργασία με την ΕΕΕΔ (Ελ-
ληνική Ένωση Έρευνας και Διάσωσης) διοργάνωσε πρό-
γραμμα δωρεάν εκπαίδευσης πολιτών στις ΠΡΩΤΕΣ
ΒΟΗΘΕΙΕΣ. Το πρόγραμμα παρουσιάστηκε από πιστο-
ποιημένους εκπαιδευτές BLS με τις παρακάτω θεματι-
κές ενότητες: 1) ΚΑΡΠΑ(Καρδιοπνευμονική αναζωογό-
νηση) 2) Αιμορραγίες 3) Σοκ  4) Πνιγμονή- Πνιγμός
5)Πρώτες Βοήθειες- Ατυχήματα- Τσιμπήματα  6)Φωτιές,
δασικές και οικιακές 7)Ατυχήματα στο Σπίτι 8)Σεισμοί
9)Υλικά πρώτων βοηθειών(Φαρμακείο). Τα μαθήματα
πραγματοποιήθηκαν αρχές Οκτωβρίου 2019, στο γρα-
φείο του κέντρου κοινότητας. Μετά το πέρας των μαθη-
μάτων οι συμμετέχοντες που ήταν συνεπείς στις παρου-
σίες τους έλαβαν βεβαίωση παρακολούθησης. Σκοπός
του προγράμματος είναι η μεταλαμπάδευση, στους δη-
μότες, πολύτιμων γνώσεων, ώστε αυτοί να είναι σε θέση
να προσφέρουν βοήθεια στο συνάνθρωπο που έχει
επείγουσα ανάγκη, μέχρι να επέμβουν οι αρμόδιες υπη-
ρεσίες.

Δήμος Λαυρεωτικής 15/2/2019 -
Ενημερωτική Ομιλία  «Τι είναι άνοια; 
- Γιατί ξεχνάμε»
Το ΚΕΠ Υγείας συμμετείχε  στην Ενημερωτική ομιλία του
ΚΑΠΗ Λαυρίου,  στην οποία ο  Ιατρός-Νευρολόγος  κ.
Ευάγγελος Κατσαρός,  ανέφερε ότι με τον όρο  “άνοια”
εννοούμε ένα σύνολο συμπτωμάτων, τα οποία μπορεί
να οφείλονται σε διαφορετικά αίτια, με κοινό χαρακτηρι-
στικό την προσβολή των περιοχών του  εγκεφάλου, που
εμπλέκονται στις γνωστικές λειτουργίες. Την εκδήλωση
παρακολούθησαν με μεγάλο  ενδιαφέρον περίπου 60
δημότες.    

28/5/2019 - Ενημερωτική Ομιλία
«Λοιμώδη νοσήματα που μεταδίδονται 
με τα κουνούπια - Μέτρα πρόληψης»
Το ΚΕΠ Υγείας συμμετείχε σε μία ακόμα  Ενημερωτική
ομιλία με θέμα: «Λοιμώδη νοσήματα-Μέτρα πρόλη-
ψης», του ΚΑΠΗ Λαυρίου, που πραγματοποιήθηκε σε
συνεργασία με την Δ/νση Δημόσιας Υγείας-Περιφέρειας
Ανατολικής Αττικής, στην αίθουσα του ΚΑΠΗ.  Οι γιατροί
της Περιφέρειας ανέφεραν, μεταξύ άλλων ότι τα κου-
νούπια αποτελούν σοβαρό παράγοντα κινδύνου για την

εξάπλωση ασθενειών όπως: ο ιός του Δυτικού Νείλου, η
Ελονοσία, ο Δάγκειος Πυρετός κ.α.  Την  εκδήλωση πα-
ρακολούθησαν περίπου 40 δημότες.

20/6/2019 - Ενημερωτική Ομιλία «Χρόνια
Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια»
Το ΚΕΠ Υγείας συμμετείχε στην Ενημερωτική ομιλία του
ΚΑΠΗ Λαυρίου, που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα
του ΚΑΠΗ, με θέμα:  την «Χρόνια Αποφρακτική Πνευμο-
νοπάθεια (ΧΑΠ)». Η Πνευμονολόγος κα. Μαρίνα  Μι-
χαηλίδου,  μίλησε αναλυτικά για τη νόσο και τους δύο τύ-
πους με τους οποίους εμφανίζεται, τη Χρόνια βρογχίτιδα
και το Πνευμονικό εμφύσημα.   Ο αριθμός των παρευρι-
σκομένων που παρακολούθησαν την Ημερίδα ήταν πε-
ρίπου 80. 

10/7/2019 - Ενημερωτική Ομιλία
«Στοματική Υγιεινή»
Το ΚΕΠ Υγείας συμμετείχε στην Ενημερωτική ομιλία με
θέμα:  «Στοματική Υγιεινή»,  του ΚΑΠΗ Λαυρίου, που
πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την Δ/νση Δημό-
σιας Υγείας - της Περιφέρειας Ανατολικής Αττικής, στην
αίθουσα του ΚΑΠΗ.  Ο οδοντίατρος κ. Πρέντας αναφέρ-
θηκε στη σημαντικότητα της στοματικής υγιεινής και επι-
σήμανε τις επιπτώσεις που έχει η παραμέληση των δον-
τιών και των ούλων. Τέλος, έδωσε συμβουλές για ένα
πιο υγιές στόμα, τονίζοντας την αναγκαιότητα της καθη-
μερινής φροντίδας των δοντιών και των συχνών επισκέ-
ψεων στον οδοντίατρο. 

18/11/2019 - Ενημερωτική Ομιλία 
«Γρίπη - Μέτρα Πρόληψης 
και Εμβολιασμός Ενηλίκων»
Το ΚΕΠ Υγείας συμμετείχε  στην Ενημερωτική ομιλία με
θέμα: «Γρίπη - Μέτρα Πρόληψης και Εμβολιασμός Ενη-
λίκων», του ΚΑΠΗ Λαυρίου, που πραγματοποιήθηκε σε
συνεργασία με την Δ/νση Δημόσιας Υγείας-Περιφέρειας
Ανατολικής Αττικής, στην αίθουσα του ΚΑΠΗ. Οι γιατροί
αναφέρθηκαν στα συμπτώματα της γρίπης και τις διαφο-
ρές  απ’ το κοινό κρυολόγημα, καθώς και στο γεγονός
ότι πολλοί άνθρωποι συγχέουν τη γρίπη με άλλες ασθέ-
νειες.  Επεσήμαναν τα μέτρα πρόληψης και προφύλαξης
και τόνισαν ιδιαίτερα την σημαντικότητα  του αντιγριπι-
κού εμβολίου.

9/12/2019 - Ενημερωτική Ομιλία
«Πρόληψη και Διαχείριση των
Αισθητηριακών Διαταραχών,  
Όραση και Ακοή»
Το ΚΕΠ Υγείας συμμετείχε στο Εθνικό Πιλοτικό Πρό-
γραμμα του Υπουργείου Υγείας για την Πρόληψη και την
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Προαγωγή της Υγείας των Ηλικιωμένων Ατόμων ΗΠΙΟ-
ΝΗ, πραγματοποιώντας ημερίδα με θέμα «Πρόληψη και
Διαχείριση των Αισθητηριακών Διαταραχών,  Όραση και
Ακοή» σε συνεργασία με την  Περιφέρεια Ανατολικής
Αττικής, στην αίθουσα του ΚΑΠΗ. Τα θέματα που ανα-
πτύχθηκαν αφορούσαν τις αισθητηριακές αλλαγές στην
Γ’ ηλικία αλλά και την αποκατάσταση και την ένταξη των
ηλικιωμένων σε κοινωνικές ομάδες. 

Δήμος Λοκρών 07/05/2019 - Ενημερωτική
Ομιλία «Άσθμα: Μύθοι και Πραγματικότητα»
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Άσθματος, το ΚΕΠ
Υγείας διοργάνωσε ημερίδα, σε συνεργασία με το Κέν-
τρο Υγείας Αταλάντης, με θέμα «Άσθμα: Μύθοι και
Πραγματικότητα». Η ομιλία απευθυνόταν σε όλους τους
δημότες και την παρακολούθησαν περίπου 60 άτομα,
ενώ ομιλητής ήταν ο κος Εμμανουήλ Μάνος- Πνευμονο-
λόγος του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας.

Δήμος Μεγαρέων 04/02/2019 -
Ενημερωτική Ομιλία Προφύλαξη 
από τον ιό του Δυτικού Νείλου
Το ΚΕΠ Υγείας διοργάνωσε ενημερωτική ομιλία στην αί-
θουσα του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Προφύλα-
ξη από τον  ιό του Δυτικού Νείλου». Ομιλητής ήταν ο
οφθαλμίατρος κ. Κων/νος Καράμπελας.

12/03/2019 - Εμβολιασμοί 
ευπαθών κοινωνικών ομάδων
Το ΚΕΠ Υγείας διοργάνωσε εμβολιασμό ευπαθών κοι-
νωνικών ομάδων,  στο ιατρείο του Κέντρου Κοινότητας
του Δήμου Μεγαρέων,  για «ιλαρά, ερυθρά , παρωτίτιδα,
για τέτανο, κοκκύτη, διφθερίτιδα, πνευμονιόκοκο».

Τους εμβολιασμούς έκανε ο καρδιολόγος κος Αντώνιος
Δρομπόνης.

19/06/2019 - Προληπτικές Εξετάσεις -
Σπιρομετρήσεις  
Το ΚΕΠ Υγείας διοργάνωσε προληπτικές εξετάσεις σπι-
ρομέτρησης, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου,
για την λειτουργία του αναπνευστικού συστήματος. Τις
μετρήσεις έκανε ο πνευμονολόγος κος Ελευθέριος Πα-
παλευθέρης.

Δήμος Μεταμόρφωσης 6-28/7/2019 -
Εκστρατεία Ενημέρωσης  
για την Μηνιγγίτιδα Β 
Ο Δήμος, στο πλαίσιο εφαρμογής προγραμμάτων πρό-
ληψης και προαγωγής υγείας, σε συνεργασία με την
εταιρεία V+O GREECE, υλοποίησε δράση ενημέρωσης
των κατοίκων της περιοχής, με τη διανομή έντυπου ενη-
μερωτικού υλικού για την Μηνιγγίτιδα Β, σε επιλεγμένα
σημεία του Δήμου (Κολυμβητήριο, Δημαρχείο και σε
όλα τα νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία του δήμου.)

15, 22/11& 10/12/2019 
- Αντιγριπικός Εμβολιασμός
Ο Δήμος, στο πλαίσιο εφαρμογής προγραμμάτων πρό-
ληψης και προαγωγής υγείας, σε συνεργασία με το Κέν-
τρο Υγείας Νέας Φιλαδέλφειας, υλοποίησε πρόγραμμα
αντιγριπικού εμβολιασμού, σε άτομα που ανήκουν στις
ομάδες αυξημένου κινδύνου. Συνολικά εμβολιάστηκαν
80 άτομα.

2019 - Οδοντιατρικός έλεγχος 
και φθοριώσεις σε παιδιά
Το ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ πραγματοποιεί οδοντιατρικό έλεγχο και
φθοριώσεις σε παιδιά, από εθελοντή οδοντίατρο, στα
δημοτικά ιατρεία του Δήμου όλο το χρόνο.

2019 - Εμβολιασμοί παιδιών
Το ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ πραγματοποίησε εμβολιασμούς παι-
διών, στα δημοτικά ιατρεία του Δήμου Μεταμόρφωσης.

Δήμος Νέας Προποντίδας 31/3/2019 -
Δράση Ευαισθητοποίησης 
«Γίνε SPECIALISTAS»
Αγώνας δρόμου με τίτλο «Γίνε Specialistas» πραγματο-
ποιήθηκε με τους συμμετέχοντες να αγωνίζονται σε δύο
ομάδες: διαδρομή 1000m για μαθητές Δ’, Ε’, ΣΤ’ Δημο-
τικού και διαδρομή 6000m για όλους τους συμμετέχον-
τες (από 12-112 χρονών). Με σύμμαχο τον καλό καιρό,
όλοι έτρεξαν με ενθουσιασμό και πολλά χαμόγελα, κα-
θώς ο αγώνας αυτός ήταν άνευ συναγωνισμού και όλοι



Ετήσιος 
απολογισμός2019ΚΕΠ Υγείας

όσοι τερμάτιζαν λάμβαναν το μετάλλιο τους και συμμε-
τείχαν στην στήριξη των παιδιών του Ειδικού Δημοτικού
Σχολείου Νέας Προποντίδας, προκειμένου να αποκτή-
σουν εξειδικευμένο εξοπλισμό για το σχολείο τους.

Δήμος Νέας Σμύρνης 14/04/2019 -
Σεμινάριο Α’ Βοηθειών - ΚΑΡΠΑ 
Μπορείς κι εσύ να σώσεις μια ζωή! 
Το ΚΕΠ Υγείας διοργάνωσε Σεμινάριο βασικών Α’ ΒΟΗ-
ΘΕΙΩΝ - ΚΑΡΠΑ. Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε σε
συνεργασία με τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό και το Σώ-
μα Εθελοντών Σαμαρειτών Διασωστών και Ναυαγοσω-
στών Νέας Σμύρνης, στον πολυχώρο «Γαλαξία», στην
Πλατεία Νέας Σμύρνης. Στο σεμινάριο έγινε παρουσία-
ση για την: Αντιμετώπιση περιστατικού απώλειας αισθή-
σεων / Θέση ανάνηψης, Καρδιοαναπνευστική αναζωο-
γόνηση / ΚΑΑ και Αντιμετώπιση πνιγμονής. Έγινε χρήση
Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή (AED). Οι συμμετέ-
χοντες, στο τέλος του σεμιναρίου, έλαβαν πιστοποιητικό
παρακολούθησης. Υπήρξε μεγάλο ενδιαφέρον και ευαι-
σθητοποίηση των δημοτών. Ζήτησαν περιοδική επανά-
ληψη της δράσης. Υπήρξαν πολλές ερωτήσεις που άνοι-
ξαν μακροσκελή συζήτηση μεταξύ ειδικών και πολιτών.

15/04/2019 - Εξέταση για τον ιό HIV
Το ΚΕΠ Υγείας, σε συνεργασία με το AIDS Healthcare
Foundation (AHF) πραγματοποίησε στα Δημοτικά Ια-
τρεία,  το τεστ ταχείας εξέτασης για τον ιό του HIV- INSTI
TEST, το οποίο πραγματοποιήθηκε ανώνυμα. Το τεστ
διενεργήθηκε με τη λήψη μιας μόνο σταγόνας αίματος
από το δάχτυλο και το αποτέλεσμα έβγαινε την ίδια στιγ-
μή.

16/04/2019 - Εξέταση Μέτρησης 
Οστικής Πυκνότητας
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Νέας Σμύρνης, σε συνεργα-
σία με το Σύλλογο Σκελετικής Υγείας «Πεταλούδα»,
διοργάνωσαν, στα Δημοτικά Ιατρεία, δωρεάν προληπτι-
κή εξέταση Μέτρησης Οστικής Πυκνότητας. Η εξέταση
έγινε σε γυμνό πόδι, στο σημείο της φτέρνας και η μέ-
τρηση ήταν τελείως ανώδυνη, με διάρκεια ενός (1) λε-
πτού.

16/04/2019 - Προληπτική Εξέταση
«Αξιολόγηση Καταγματικού Κινδύνου»
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Νέας Σμύρνης διοργάνωσε,
στα Δημοτικά Ιατρεία, δωρεάν προληπτική εξέταση αξιο-
λόγησης καταγματικού κινδύνου. Την εξέταση  έκανε ο
κ. Καραπατάκης Κων/νος - Ορθοπεδικός Δημοτικών Ια-
τρείων. Η εξέταση έγινε βάσει ιατρικού ιστορικού και δό-
θηκαν ιατρικές συμβουλές. Γυναίκες που αναφέρουν
μέτρια ως εντατική φυσική δραστηριότητα έχουν μει-
ωμένο κίνδυνο πτώσεως και κατάγματος. Από συστημα-
τικές μελέτες έχει προκύψει ότι το ποσοστό κατάγματος
του ισχίου μειώνεται κατά 30-45% σε μετεμμηνοπαυ-
σιακές γυναίκες, όταν η δυναμική βάδιση, ως άσκηση,
και οι μετρίου βαθμού αθλητικές δραστηριότητες συμ-
περιλαμβάνονται στο εβδομαδιαίο πρόγραμμα δραστη-
ριοτήτων.
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16/04/2019 - Προληπτική Εξέταση
«Αξιολόγηση Μνήμης»
Το ΚΕΠ Υγείας διοργάνωσε στα Δημοτικά Ιατρεία, δωρε-
άν προληπτική εξέταση αξιολόγησης μνήμης. Την εξέτα-
ση  έκανε ο κ. Ραφαήλ Ψαράς - Ψυχίατρος Δημοτικών Ια-
τρείων. Η εξέταση είχε διάρκεια 30’ και ήταν στο πλαίσιο
της πρόληψης της Νόσου Alzheimer. 

17/09/2019 - Προληπτική Εξέταση
«Οφθαλμολογικός Έλεγχος Νηπίων -
Screening»
Το ΚΕΠ Υγείας σε συνεργασία με τον κ. Ιορδάνη Χατζη-
αγγελίδη, Χειρουργό- Οφθαλμίατρο MBA FEBO, επι-
στημονικό συνεργάτη του Northwestern στο Σικάγο,
διοργάνωσε, στα Δημοτικά Ιατρεία, δωρεάν προληπτική
εξέταση Οφθαλμολογικού Ελέγχου Νηπίων - Screen-
ing. Το Οφθαλμολογικό Screening ήταν μια εντελώς
ανώδυνη διαδικασία, με διάρκεια λίγων λεπτών και υπο-
βλήθηκαν σε αυτή παιδάκια ηλικίας 3-5 ετών, για τη διά-
γνωση οφθαλμολογικών παθήσεων που ενδεχομένως
να εμφανιστούν.

18/04/2019 - Προληπτική 
Εξέταση «Σπιρομέτρηση»
Το ΚΕΠ Υγείας, διοργάνωσε στα Δημοτικά Ιατρεία, δω-
ρεάν προληπτική εξέταση Σπιρομέτρησης.  Την εξέταση
έκανε ο κ. Θανασιάς Ευθύμιος , Ιατρός Εργασίας του Δή-
μου Νέας Σμύρνης.  Η εξέταση είχε διάρκεια λίγων λε-
πτών. Βάσει ιατρικού ιστορικού  και αποτελεσμάτων της
Σπιρομέτρησης δόθηκαν ιατρικές συμβουλές. 

Δήμος Παλαιού Φαλήρου 13/03/2019 -
Ενημερωτική Ομιλία «Μεταβολικά
Νοσήματα στην Τρίτη Ηλικία»
Το ΚΕΠ Υγείας σε συνεργασία με το ΕΟΠΥΥ Καλλιθέας,
διοργάνωσε ενημερωτική ομιλία, σε δημότες τρίτης ηλι-
κίας και σε μέλη του ΚΑΠΗ, με θέμα την ενεργή γήραν-
ση. Συνολικά, ο αριθμός των δημοτών που παρακολού-
θησε την ομιλία υπερέβη τους 100, ενώ ομιλητές ήταν ο
παθολόγος- διαβητολόγος κ. Φουστέρης, εθελοντής
Δημ. Ιατρείων, ο κ. Μπίτσικας παθολόγος του ΕΟΠΥΥ
και ο κ. Τσιρίκος ουρολόγος. 

29/3 & 12/05/2019 - Προληπτική 
εξέταση «Υπέρηχος Θυρεοειδή» 
Το ΚΕΠ Υγείας, πραγματοποίησε προληπτική εξέταση
θυρεοειδούς, στα Δημοτικά ιατρεία Π.Φαλήρου, με την
εθελοντή ιατρό ακτινολόγο κα. Ρέππα Μαρία. Εξετάστη-
καν 50 άτομα και ανιχνεύτηκαν περιπτώσεις με θυρεοει-
δοπάθεια και παραπέμφθηκαν καταλλήλως.

28/05 - 11/06/2019 - Πρόληψη
οδοντιατρικών αναγκών
Εξετάστηκαν 100 μαθητές, ηλικίας 6-18, οι οποίοι ανή-
καν σε οικογένειες που εξυπηρετούνται στην ΚΟΙΝΩΝΙ-
ΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ του Δήμου. Το πρόγραμμα παρείχε δια-
γνωστικό οδοντιατρικό έλεγχο, για κάθε παιδί, αγωγή
στοματικής υγείας και ενημέρωση από τον εθελοντή ια-
τρό-οδοντίατρο των Δημ. Ιατρείων κ. Μοσχόπουλο Άγ-
γελο. Επίσης, το πρόγραμμα παρείχε θεραπευτική οδον-
τιατρική παρέμβαση, όπου χρειάστηκε, σε συνεργασία
με τη μη κερδοσκοπική εταιρεία «αποστολή ΆΝΘΡΩ-
ΠΟΣ» και το «ΒΙΟΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

24/10-6/11/2019 -  Ομιλία για 
«Εποχική Γρίπη και εμβολιασμός» 
Ομιλία στα 3 ΚΑΠΗ του Δήμου, από τον Ιατρό του Κέν-
τρου Υγείας Καλλιθέας κ. Μπίτσικα Ιωάννη, για την επο-
χική γρίπη και τον εμβολιασμό. Παρευρέθησαν περίπου
100 άτομα στο κάθε ΚΑΠΗ. Ο γιατρός δέχθηκε ερωτή-
σεις και απορίες.

Δήμος Παύλου - Μελά Μέρες Υγείας 
2019 «Έλεγχος αναπνευστικής
λειτουργίας-Σπιρομέτρηση»
Η Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πολιτικής, Υγείας και Προ-
νοιακών Θεμάτων διοργάνωσε δωρεάν εξέταση Σπιρο-
μέτρησης στο πλαίσιο της δράσης “Μέρες Υγείας 2019”.
Την εξέταση πραγματοποίησε ο Ειδικός Πνευμονολόγος
κ. Τσαβλής Δρόσος.
10/4/2019 - στην δημοτική ενότητα Σταυρούπολης
17/4/2019 - στην δημοτική ενότητα Ευκαρπίας

9 & 16 /4/2019 - Μέρες Υγείας 2019
«Ανάλυση Βάδισης-Πελματογράφημα»
Η Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πολιτικής, Υγείας και Προ-
νοιακών Θεμάτων διοργάνωσε, δωρεάν εξέταση ανάλυ-
σης βάδισης-πελματογράφημα,  στην δημοτική ενότητα
Πολίχνης. Την εξέταση πραγματοποίησε ο Ορθοπεδικός
- Χειρουργός κ. Στεργιαννούδης Παναγιώτης

13 &20/4/2019 , Μέρες Υγείας 2019
«Οδοντιατρικός έλεγχος»
Η Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πολιτικής, Υγείας και Προ-
νοιακών Θεμάτων διοργάνωσε, δωρεάν, Οδοντιατρικό
έλεγχο, στην δημοτική ενότητα Πολίχνης. Την εξέταση
πραγματοποίησαν οι Χειρουργοί - Οδοντίατροι, κα. Αδα-
μοπούλου Σπυριδούλα και κα. Ευσταθιάδου Δέσποινα.
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10,17,19/04/2019 -   Μέρες Υγείας 2019
«Φυσιοθεραπευτική Αξιολόγηση»
Η Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πολιτικής, Υγείας και Προ-
νοιακών Θεμάτων διοργάνωσε, δωρεάν Φυσιοθερα-
πευτική Αξιολόγηση, στην δημοτική ενότητα Πολίχνης.
Την εξέταση πραγματοποίησαν οι Φυσικοθεραπευτές
του τμήματος Δομών Υγείας και Τρίτης Ηλικίας του Δή-
μου Παύλου Μελά, κα. Βουνάκη Αλεξάνδρα, κα. Πίγγου
Μαρία και κ. Μαρτζέλης Ανδρέας.

8/4/2019 - Μέρες Υγείας 2019
«Διαγνωστική προσέγγιση Οστεοπόρωσης-
Ενημέρωση για τον εμβολιασμό ενάντια
στον Έρπητα Ζωστήρα»
Η Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πολιτικής, Υγείας και Προ-
νοιακών Θεμάτων,  σε συνεργασία με το επιστημονικό
προσωπικό  της ΤΟ.Μ.Υ. Πολίχνης, με την Γενική Ιατρό
κα. Κωστούδη Γεωργία και τον Νοσηλευτή κ. Ρούσσο
Γεώργιο, διοργάνωσε ενημερωτική ομιλία  με θέμα:
«Διαγνωστική προσέγγιση Οστεοπόρωσης - Ενημέρωση
για τον εμβολιασμό ενάντια στον Έρπητα Ζωστήρα».

9 και 13/04/2019 - Μέρες Υγείας 2019
«Ενημέρωση & ευαισθητοποίηση 
για τη Δωρεά Μυελού των Οστών»
Η Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πολιτικής, Υγείας και Προ-
νοιακών Θεμάτων σε συνεργασία με το Γραφείο Συντο-
νισμού Θεσσαλονίκης  του Εθνικού Οργανισμού  Μετα-
μοσχεύσεων , διοργάνωσε σειρά ενημερώσεων και
ευαισθητοποίησης για την Δωρεά Μυελού των Οστών,
παράλληλα με την υλοποίηση των προαναφερόμενων
προληπτικών παρεμβάσεων υγείας.

19/9/2019 - Δράση 
- Παγκόσμια ημέρα αιμοδοσίας
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου  Παύλου Μελά συμμετείχε
στη εκδήλωση για την Παγκόσμια ημέρα Αιμοδοσίας -
Λαμπαδηδρομία.

8-16 /11/2019 -  Ραντεβού με 
τα παιδιά ( 6 έως 14 ετών)
Η Αντιδημαρχία Υγείας, Κοινωνικών & Προνοιακών θε-
μάτων με αίσθημα ευθύνης και κοινωνικής αλληλεγ-
γύης, διοργάνωσε και το 2019, σειρά εκδηλώσεων με
τίτλο «Ραντεβού με τα παιδιά». Οι εξετάσεις υλοποιήθη-
καν με την συμβολή των εθελοντών ιατρών, που τα τε-
λευταία 7 χρόνια προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε
ανασφάλιστους πολίτες του Δήμου Παύλου Μελά. Οι
εξετάσεις περιλάμβαναν Έλεγχο αναπνευστικής λει-
τουργίας-Οσμομέτρηση, Φυσιοθεραπευτική αξιολόγη-
ση στάση σώματος, Οφθαλμολογικός έλεγχος, Αξιολό-

γηση διαταραχών λόγου, Σπονδυλικής στήλης (Κύφω-
ση- Σκολίωση),  Δερματολογικός έλεγχος , Οδοντιατρι-
κός έλεγχος.

11/11/2019 - «Ας μιλήσουμε 
για τις εξαρτήσεις»
Η δράση υλοποιήθηκε σε συνεργασία με τον Κέντρο
Πρόληψης  «Δίκτυο Άλφα», στο χώρο του Δημοτικού
Θεάτρου «Χρήστος Τσακίρης» και την παρακολούθησαν
με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, μαθητές της Β΄ και Γ΄  Γυμνασί-
ου του Δήμου.

Δήμος Περιστερίου 1/2-31/12/2019 -
Εξετάσεις για τον HIV και 
τις Ηπατίτιδες Β και C
Το ΚΕΠ Υγείας, σε συνεργασία με την Κινητή Μονάδα
ΜΚΟ PRAKSIS, στάθμευσε στην πλατεία Αγ. Αντωνίου,
μια φορά τον μήνα και διενήργησε δωρεάν εξετάσεις για
τον HIV και τις Ηπατίτιδες Β και C.

1/1-31/12/2019 - Δωρεάν Χειρουργικές
Επεμβάσεις Καταρράκτη 
Το ΚΕΠ Υγείας, σε συνεργασία με το Ιατρικό Περιστερί-
ου, δίνει τη δυνατότητα σε δημότες που έχουν πρόβλη-
μα καταρράκτη και είναι ανασφάλιστοι ή με χαμηλό εισό-
δημα, να κάνουν δωρεάν επέμβαση καταρράκτη. 

3/10 - 19/10/2019 - Δωρεάν Αντιγριπικός
Εμβολιασμός στα μέλη των ΚΕ.ΦΙ.
Το ΚΕΠ Υγείας, σε συνεργασία με το 2ο Κέντρο Υγείας
Περιστερίου και τους λειτουργούς των ΚΕ.ΦΙ., διοργά-
νωσαν δωρεάν αντιγριπικούς εμβολιασμούς και ενημε-
ρωτικές ομιλίες, σε όλα τα ΚΕΦΙ του Δήμου.  
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1/12/2019 
- Ενημέρωση για το AIDS 
και τα σεξουαλικά
μεταδιδόμενα νοσήματα
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέ-
ρα Αντιμετώπισης του AIDS 1/12
διοργανώθηκε δράση ενημέρω-
σης, με διανομή εντύπων και
δώρων, προς το ευρύ κοινό, από
το ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ Περιστερίου και
την Ελληνική Εταιρεία Μελέτης
και Αντιμετώπισης του AIDS,
στην πλατεία του Δημαρχείου.

20/11/2019 - Παρουσίαση 
βιβλίου «ΑΣΚΗΣΗ ΖΩΗΣ»
Παρουσίαση βιβλίου «ΑΣΚΗΣΗ ΖΩΗΣ» της Χριστιάνας
Λέκκα για το πώς η άσκηση προλαμβάνει και καταπολε-
μά δέκα συχνότερες μορφές καρκίνου, υπό την αιγίδα
του Δήμου Περιστερίου και του ΚΕΠ Υγείας και των Εκ-
δόσεων Σταμούλη. 

24/11/2019 - Επιστημονική Ημερίδα
σχετιζόμενη με την Σκλήρυνση κατά Πλάκας 
Το ΚΕΠ Υγείας, σε συνεργασία με τον Σύλλογο Ατόμων
με Σκλήρυνση κατά Πλάκας, διοργάνωσαν επιστημονι-
κή ημερίδα, με ομιλητές την κα. Όλγα Παπατριανταφύλ-
λου (ψυχοθεραπεύτρια), τον κ. Αντώνη Κωδούνη (Νευ-
ρολόγο) και έγινε επίδειξη ασκήσεων Chair YOGA από
τις κυρίες Ξένια Γρέγου και Νικολέτα Σοφία.

Δήμος Πύδνας - Κολινδρού 21 &28/3/2019
- Εκπαίδευση- Επίδειξη Πρώτων Βοηθειών 
Το ΚΕΠ Υγείας, διοργάνωσε εκπαίδευση - επίδειξη των
πρώτων βοηθειών, σε 22 πολίτες του δήμου μας. Την
εκπαίδευση παρουσίασε η Διασωστική Ομάδα Πιερίας.
Οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν, σε θεωρητικό επίπε-
δο, για τις πρώτες βοήθειες και παράλληλα εξασκήθη-
καν σε βασικές πρακτικές υποστήριξης της ζωής.

Δήμος Πυλαίας - Χορτιάτη 
31/03/2019 - Συμμετοχή 
του Τοπικού  Κέντρου Εγγραφής 
Εθελοντών Δοτών Μυελού 
των Οστών του Δήμου Πυλαίας
- Χορτιάτη στο 5ο Charity Run
Με σκοπό, αφενός τη δημοσιοποίηση της λειτουργίας
του ΚΕΠ Υγείας  και αφετέρου την ευαισθητοποίηση της
κοινότητας για τη δωρεά μυελού των οστών, τοποθετή-
θηκε  σταντ του Κέντρου Εγγραφής Εθελοντών Δοτών,
με ενημερωτικό υλικό από τον Σύλλογο « Όραμα ΕΛΠΙ-
ΔΑΣ» στην αθλητική διοργάνωση «5ο Charity Run», που
πραγματοποιήθηκε στο Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο
(ΟΑΚ) Πανοράματος. Το σταντ περιελάμβανε ενημερω-
τικό υλικό με έντυπα φυλλάδια που ενημέρωναν το κοι-
νό  σχετικά με τον τρόπο εγγραφής των εθελοντών - δο-
τών μυελού των οστών, ενώ παράλληλα πραγματοποι-
ήθηκαν εγγραφές εθελοντών. Το σταντ υποστηρίζονταν
από  το προσωπικό του Δήμου και από τους εθελοντές
του Συλλόγου  «Όραμα ΕΛΠΙΔΑΣ».  

27/06/ 2019 - Συμμετοχή 
του  Κέντρου Εγγραφής Εθελοντών 
Δοτών Μυελού των Οστών 
του Δήμου Πυλαίας- Χορτιάτη 
στην Τελετή αποφοίτησης 
του 2ου ΓΕΛ Χορτιάτη 
Με στόχο την ενημέρωση της  Γ΄ Λυκείου, η ομάδα του
ΚΕΠ Υγείας, με σχετικό stand και ενημερωτικό υλικό πα-
ραβρέθηκε στην τελετή αποφοίτησης του 2ου ΓΕΛ Χορ-
τιάτη. Πραγματοποιήθηκε παρουσίαση του προγράμμα-
τος και εγγραφές εθελοντών. 
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31/8-2/9/2019 - Συμμετοχή του  Κέντρου
Εγγραφής Εθελοντών Δοτών Μυελού των
Οστών του Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη 
στις Εκδηλώσεις Μνήμης του 75ου
Ολοκαυτώματος Χορτιάτη
Με σκοπό, αφενός τη δημοσιοποίηση της λειτουργίας
του ΚΕΠ Υγείας  και αφετέρου την ευαισθητοποίηση της
κοινότητας και την εγγραφή εθελοντών δοτών μυελού
των οστών, τοποθετήθηκε  σταντ κατά τη διάρκεια των
πολιτιστικών δρώμενων, που έλαβαν χώρα στις εκδη-
λώσεις μνήμης του 75ου Ολοκαυτώματος Χορτιάτη. Το
σταντ περιλάμβανε  ενημερωτικό υλικό, με έντυπα φυλ-
λάδια, σχετικά με τον τρόπο εγγραφής των εθελοντών -
δοτών μυελού των οστών. 

07- 15/09/2019 -   «Συμμετοχή του
Κέντρου Εγγραφής Εθελοντών Δοτών
Μυελού των Οστών του Δήμου Πυλαίας-
Χορτιάτη στο Περίπτερο του Συλλόγου
«Όραμα Ελπίδας» στην 84η ΔΕΘ
Το ΚΕΕΔΜΟ,  ως συνεργαζόμενο κέντρο του Συλλόγου
“ Όραμα Ελπίδας”, συμμετείχε στο Περίπτερο του Συλ-
λόγου, στην 84η ΔΕΘ. Πιο συγκεκριμένα προσωπικό του
Δήμου και εθελόντριες του ΚΕΠ Υγείας,  καθ’ όλη τη
διάρκεια της διεθνούς έκθεσης, υποστήριξαν τις δρά-
σεις του Συλλόγου και συνέβαλλαν στην εγγραφή νέων
εθελοντών.

30/09/2019 - Δωρεάν Σπιρομέτρηση 
στον Δήμο Πυλαίας- Χορτιάτη
Πρόληψη ΧΑΠ - Καπνιστές και άτομα με αναπνευστι-
κά προβλήματα εξετάστηκαν, δωρεάν, σε Πρόγραμμα
Σπιρομέτρησης στην Πυλαία - Πρωτοβουλία της Εταιρεί-
ας Νοσημάτων Θώρακος Ελλάδας, σε συνεργασία με
τον Δήμο. Στο Α’ ΚΑΠΗ Πυλαίας,  πραγματοποιήθηκαν
εξετάσεις και προσήλθαν να εξεταστούν συνολικά 55
δημότες, ηλικίας από 30 έως 90 ετών, εκ των οποίων 34
γυναίκες και 21 άντρες, που είναι χρόνιοι καπνιστές ή
αντιμετωπίζουν δύσπνοια ή άλλα αναπνευστικά προ-
βλήματα.

29/10-  07/11/2019 - Ενημερωτική Ομιλία
«Εμβολιασμός στην Τρίτη ηλικία»
Ενημέρωση για τον εμβολιασμό στην Τρίτη ηλικία έγινε
από τον Γενικό  Ιατρό Δρ. Κωνσταντινίδη Αδαμάντιο, στα
ΚΑΠΗ του δήμου. Σύμφωνα με τον Δρ. Κωνσταντινίδη ο
εμβολιασμός συστήνεται σε όλους, άνω των 60 ετών. Ο
γιατρός επισήμανε  τα οφέλη από τους εμβολιασμούς
για την πρόληψη και προστασία της υγείας τους.

10/12/2019 - Συμμετοχή του  Κέντρου
Εγγραφής Εθελοντών Δοτών Μυελού των
Οστών του Δήμου Πυλαίας- Χορτιάτη 
στην Ημερίδα για τον Εθελοντισμό 
του «Αρσάκειου» Λυκείου
Το ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ  αποδέχτηκε την πρόσκληση του «Αρσά-
κειου» Λυκείου, να συμμετέχει με εισήγηση στη δωρεά
μυελού των οστών,  μέσω των  εργασιών στην  ημερίδα
που διοργάνωσε το σχολείο για τον Εθελοντισμό. Το
ΚΕΠ Υγείας  εκπροσώπησε η Δρ. Ελένη Γαβριηλάκη - Ια-
τρός με την ειδικότητα της Αιματολογίας, του ΓΝΘ «Γ.
Παπανικολάου». Το θέμα της εισήγησης ήταν «Η αξία
ύπαρξης Τράπεζας Εθελοντών δοτών Μυελού των
Οστών στη σύγχρονη κοινωνία».   

2019 - Ε-Βοήθεια Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη
Το Ε- Βοήθεια είναι ένα μοντέλο κοινωνικής φροντίδας,
που διευκολύνει την καθημερινότητα των δημοτών. Το
εν λόγω πρόγραμμα προσφέρει λύσεις για την υποστή-
ριξη ηλικιωμένων και ατόμων με μακροχρόνιες ανάγ-
κες, ώστε να αποκτήσουν ποιοτικά μια καλύτερη ζωή. Οι
υπηρεσίες μας, επιτρέπουν στους ανθρώπους να ζή-
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σουν μια ανεξάρτητη ζωή, γνωρίζοντας όμως ότι σε πε-
ρίπτωση που συμβεί οποιοδήποτε περιστατικό, όπως μια
πτώση ή μια πυρκαγιά η κλήση βοήθειας βρίσκεται κυ-
ριολεκτικά στο χέρι τους, πατώντας μόνο ένα κουμπί.
Πιο συγκεκριμένα, οι υπηρεσίες «Ε-Βοήθεια στο Σπίτι»
περιλαμβάνουν τα εξής: Α)Κουμπί πανικού/πτώσης,
Β)Εντοπισμός θέσης, Γ)Παρακολούθηση βάρους Δ)Πα-
ρακολούθηση πίεσης.

1/1- 30/6/2019 - Ενεργοποιώντας
Καινοτόμα ΙοΤ Έξυπνα Περιβάλλοντα
Διαβίωσης για Καλή Γήρανση, 
και διακριτικό τίτλο “ACTIVAGE”
Το έργο ACTIVAGE έχει ως στόχο να παρατείνει και να
υποστηρίξει την ανεξάρτητη διαβίωση των ηλικιωμένων
στο χώρο διαμονής τους και να ανταποκρίνεται στις
πραγματικές ανάγκες των φροντιστών, των παρόχων
υπηρεσιών καθώς και των δημόσιων αρχών που εμπλέ-
κονται στη φροντίδα των ηλικιωμένων, μέσω της ανά-
πτυξης καινοτόμων πιλοτικών έργων, βασιζόμενο σε τε-
χνολογίες IoT. Με αυτό τον τρόπο, το έργο ACTIVAGE θα
κατασκευάσει το πρώτο ευρωπαϊκό διαλειτουργικό και
ανοικτό οικοσύστημα IoT, με σκοπό την ενεργό και υγιή
γήρανση.

1/1- 30/6/2019 VICINITY - «ΕΓΓΥΤΗΤΑ -
Ανοιχτό Δίκτυο Εικονικής γειτονιάς για 
τη σύνδεση Διαδικτυακών Αντικειμένων»
Ο στόχος της προσφερόμενης υπηρεσίας  είναι η αξιο-
λόγηση της κατάστασης της υγείας του ωφελούμενου,
να προάγει την άσκηση και να βελτιώσει την υγεία του
χρησιμοποιώντας ιατρικές μετρήσεις και ασκήσεις σε
καθημερινή βάση, παρακολουθούμενα από εξειδικευ-
μένο προσωπικό (παθολόγους, διαιτολόγους). Αυτό
μπορεί να επιτευχθεί χρησιμοποιώντας συσκευές-βρα-
χιόλια ελέγχου δραστηριότητας (wearable fitness track-
ers/bracelets), ένα σύγχρονο και πολύ οικονομικό προ-
ϊόν, ικανό να συλλέξει και να παρακολουθήσει μετρή-
σεις δραστηριότητας, κατά τη διάρκεια όλης της ημέρας,
προσελκύοντας, έτσι, μια νέα ομάδα πληθυσμού,  με πο-
λίτες μικρότερων ηλικιών. Σε συνδυασμό με «έξυπνες»
συσκευές μέτρησης του βάρους και της πίεσης, η κατά-
σταση της υγείας μπορεί να παρακολουθείται και να
προάγεται η άσκηση.

2019 - Προληπτική Εξέταση & Θεραπεία
«Δωρεάν Πρόγραμμα Λογοθεραπείας» 
Στο Δήμο, λειτουργεί γραφείο Λογοθεραπείας που στε-
λεχώνεται από λογοθεραπεύτρια, μέσω του προγράμ-
ματος της κοινωφελούς εργασίας, του ΟΑΕΔ. Σκοπός
του προγράμματος η έγκυρη αξιολόγηση, η πρώιμη πα-
ρέμβαση και η αποκατάσταση των δυσκολιών που αντι-

μετωπίζει το παιδί, ο έφηβος και ο ενήλικας. Το γραφείο
λειτουργεί όλο το χρόνο.

Δήμος Φαρσάλων 02/04/2019 - Σύστημα
Τηλεφροντίδας & Προστασίας Υγείας
Δημοτών - Βραχιόλι κινδύνου
Παραδόθηκαν στο Δημαρχείο Φαρσάλων, τα πρώτα 28
βραχιόλια κινδύνου σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες
(ΕΚΟ), τα οποία εντάσσονται στις δράσεις πρόληψης, που
πραγματοποιεί ο Δήμος Φαρσάλων, το τελευταίο χρονι-
κό διάστημα. Τα συγκεκριμένα βραχιόλια κινδύνου, θα
παρέχουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδας, υπηρεσίες
τηλεφροντίδας, όπου μέσα από ειδικές συσκευές (με
χρήση της τεχνολογίας των κινητών τηλεφώνων -
GSM), θα μπορούν άμεσα να ειδοποιήσουν (κουμπί
SOS) για κάποιο σοβαρό πρόβλημα ή να μιλήσουν άμεσα
(μέσω κινητής τηλεφωνίας από τις ειδικές συσκευές που
φοριούνται στο χέρι σαν ρολόγια) με το ιατρικό συντονι-
στικό κέντρο που έχει οριστεί για αυτό τον σκοπό.

14/04/2019 - Ημέρα Ιατρικών Εξετάσεων -
Κέντρο πρόληψης υγείας
Το Κέντρο Πρόληψης Υγείας (ΚΕΠ Υγείας) του Δήμου
διοργάνωσε Ημέρα Ιατρικών Εξετάσεων, σε συνεργασία
με το Κέντρο Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης - Κέν-
ταυρος. Οι ωφελούμενοι ήταν πενήντα εννέα δημότες, οι
οποίοι επέλεγαν την ειδικότητα του ιατρού ή των ιατρών
που επιθυμούσαν. Η εκδήλωση έγινε στο Αγροτικό Ια-
τρείο στη Βαμβακού Φαρσάλων.

Δήμος Ωραιοκάστρου 1/10/2019 - Δωρεάν
Σπιρομετρήσεις στο Δήμο Ωραιοκάστρου
Δωρεάν σπιρομετρήσεις για καπνιστές ή πρώην καπνι-
στές, όπως και για άτομα με χρόνια αναπνευστικά προ-
βλήματα, διενεργήθηκαν στον χώρο του ΚΑΠΗ Ωραιοκά-
στρου από τις 10.00 το πρωί έως τις 2.00 το μεσημέρι.

Δήμος Ωρωπού 25/02/2019 
- Ημερίδα «Εποχικές Εξάρσεις Γρίπης»
Το ΚΕΠ Υγείας, σε συνεργασία με τον σύλλογο γονέων
και κηδεμόνων Καλάμου, διοργάνωσε ημερίδα με θέμα
«εποχικές εξάρσεις της γρίπης και τρόποι αποτελεσματι-
κής προστασίας». Ομιλητές ήταν ο Δρ. Καυκόπουλος
Σπύρος, ειδικός γενικός ιατρός, ο κ. Τζώνης Παναγιώτης
μαιευτήρας - γυναικολόγος και η κα. Γρηγοράτου Χρυ-
σούλα βιολόγος.

21/03/2019 - Αιμοδοσία
Το ΚΕΠ Υγείας, σε συνεργασία με το Δήμο Ωρωπού και
με τον πολιτιστικό σύλλογο Σκάλας Ωρωπού, διοργάνω-
σε εθελοντική αιμοδοσία στον χώρο του πολιτιστικού
συλλόγου.


