
   
 

  

Διαδικησακή Δράζη Εσαιζθηηοποίηζης  

και Ενημέρφζης για ηην Καηάθλιυη ζηο Περιζηέρι 

 

Τν Δζληθό Γηαδεκνηηθό Γίθηπν Υγηώλ Πόιεσλ-Πξναγσγήο Υγείαο 
(ΔΓΓΥΠΠΥ), ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο Γήκνπο Αγ Αλαξγύξσλ – 
Κακαηεξνύ, Αγ Παξαζθεπήο, Αξηαίσλ, Ζιηνύπνιεο, Ηιίνπ, Ησαλληηώλ, 
Καξύζηνπ, Λαπξεσηηθήο, Λήκλνπ, Π. Φαιήξνπ, Παιιήλεο, Πεξηζηεξίνπ 
θαη Σαξσληθνύ δηνξγάλσζε ζηηο 09/04/2021, Γηαδηθηπαθή Γξάζε 
Δπαηζζεηνπνίεζεο θαη Δλεκέξσζεο γηα ηελ Καηάζιηςε, ππό ηελ Αηγίδα 
ηεο Πεξηθέξεηαο. 

Ζ πξσηνβάζκηα θξνληίδα πγείαο κπνξεί λα ζπκβάιεη θαζνξηζηηθά ζηελ 
έγθαηξε δηάγλσζε ηεο θαηάζιηςεο. Ζ Γξάζε απηή έρεη ζθνπό ηελ 
δηαδηθηπαθή ελεκέξσζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ησλ πνιηηώλ ζρεηηθά κε 
ηελ Καηάζιηςε θαη ζπκπεξηιακβάλεη ηξεηο ελόηεηεο νκηιηώλ.  

Σηηο 09/04/2021 πξαγκαηνπνηήζεθε ε 1ε ελόηεηα κε ζέκα: 

–Δλεκέξσζε / Χπρν-εθπαίδεπζε γηα ηελ θαηάζιηςε : Καηεγνξίεο, 
ζπκπηώκαηα, αληηκεηώπηζε θαη ζπλλνζεξόηεηα 

Δλώ ζηηο 16/04/2021 ζα δηεμαρζεί ε 2ε ελόηεηα κε ζέκα:  

Καηάζιηςε ελ κέζσ Covid 19 : Δπηπηώζεηο ζηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο 
(πξνζσπηθέο, επαγγεικαηηθέο), ζηελ νξγαληθή πγεία θαη νηθνλνκηθέο 
ζπλέπεηεο. Εώληαο κε ηελ θαηάζιηςε- Μνξθέο ζεξαπείαο – 
Σπκπηώκαηα εθόζνλ έρνπκε λνζήζεη από Covid-19 

Παξαθνινύζεζε θαη δηαδξαζηηθή ζπκκεηνρή, κέζσ πιαηθόξκαο 

ZOOM, https://zoom.us/j/99069703661  

 

Καη ζηηο 23/04/2021 ζα δηεμαρζεί ε 3ε ελόηεηα κε ζέκα:  

Καηάζιηςε – ππνζηήξημε ησλ θξνληηζηώλ. 

Παξαθνινύζεζε θαη δηαδξαζηηθή ζπκκεηνρή, κέζσ πιαηθόξκαο 

ZOOM, https://zoom.us/j/95607995163  

https://zoom.us/j/99069703661
https://zoom.us/j/95607995163


   
 
 

Οκηιήηξηα ηεο Γξάζεο είλαη ε Χπρνιόγνο κα Σμαράγδα Χρηζηάκη. 

O Πξόεδξνο ηνπ ΔΓΓΥΠΠΥ θαη Πεξηθεξεηάξρεο Αηηηθήο, κ. Γιώργος 
Παηούλης επηζεκαίλεη όηη «Ζ ελεκέξσζε θαη επαηζζεηνπνίεζε είλαη 
πνιύ ζεκαληηθή, πξνθεηκέλνπ λα ελζαξξύλεη ηνπο αλζξώπνπο πνπ 
πάζρνπλ λα αλαγλσξίζνπλ ην πξόβιεκα θαη λα αλαδεηήζνπλ εγθαίξσο 
απνηειεζκαηηθή ζεξαπεία. Τα ΚΔΠ Υγείαο απνηεινύλ ζεκαληηθό 
εξγαιείν βνεζείαο γηα όζνπο ζπλαλζξώπνπο καο έρνπλ αλάγθε, κε 
ζθνπό ηνλ πξνζπκπησκαηηθό έιεγρν θαη ηελ δηαηήξεζε ηεο πνηόηεηαο 
δσήο ησλ δεκνηώλ. Ζ έγθαηξε αλίρλεπζε θαη ε απνηειεζκαηηθή 
αληηκεηώπηζε ηεο λόζνπ είλαη βαζηθή πξνϋπόζεζε γηα κηα 
ηζνξξνπεκέλε θαη παξαγσγηθή θαζεκεξηλόηεηα » 

Ο Γήκαξρνο Πεξηζηεξίνπ κ. Παταηοσρίδης Ανδρέας δήισζε:  

«Τν θαηλόκελν θαηάζιηςε θαη νη ζεκεξηλέο ηνπ δηαζηάζεηο γίλνληαη 
αδηακθηζβήηεηα θιέγνλ δήηεκα ελδηαθέξνληνο, ηεο επνρήο πνπ 
δηαλύνπκε. Πάλσ ζην γεγνλόο απηό, θαινύκεζα όινη καδί από θνηλνύ, 
όπσο θαη ν θαζέλαο καο μερσξηζηά, λα ξίμνπκε ηα θώηα καο, ηελ 
άπνςε θαη ηηο ηδέεο δηαρείξηζήο ηνπ. Μόλνλ έηζη ζα βνεζήζνπκε θαη ζα 
βνεζεζνύκε. Μόλνλ έηζη θαηαθέξλνπκε, κέζα από ηελ εμσζηξέθεηα θαη 
ηελ αιιεινπξνζέγγηζε, λα βάινπκε ηξνρνπέδε ζηνλ θαηαπέιηε ησλ 
θαηξώλ, πνπ νλνκάδεηαη θαηάζιηςε θαη βηώλεηαη νδπλεξά. Ο έλαο δίπια 
ζηνλ άιινλ. Με ρέξη βνεζείαο απισκέλν, δηάζεζε θαη απηηά έηνηκα λα 
αθνύζνπλ ηη ζπκβαίλεη ζηνλ δηπιαλό καο, δίλνπκε ηελ αλζξώπηλε κάρε 
παξάιιεια κε ηελ επηζηεκνληθή, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ελόο 
εθηεηακέλνπ ζπλδξόκνπ, πνπ ζίγνπξα δελ ηηκά νύηε ηελ ζεκεξηλή 
επνρή, νύηε ηελ ζεκεξηλή ζηάζκε ηνπ πνιηηηζκνύ καο θαη ησλ 
επηηεπγκάησλ ηνπ».  

Τελ Γξάζε επίζεο ραηξέηεζαλ νη ινηπνί Γήκνη πνπ ζπκκεηείραλ ζηε 
ζπγθεθξηκέλε δξάζε θαζώο θαη ε Γεληθή Γηεπζύληξηα ηνπ ΔΓΓΥΠΠΥ  

κα. Μαρία Αχδίνη, ε νπνία ηόληζε όηη «ην Γίθηπν απνζθνπεί λα 
εληζρύζεη αθόκα πεξηζζόηεξν ηα πξνγξάκκαηα πξόιεςεο θαη 
πξναγσγήο πγείαο ελ κέζσ παλδεκίαο, δεκηνπξγώληαο δηαδηθηπαθέο 
εθδειώζεηο γηα ηελ δηαξθή δπλαηόηεηα επαηζζεηνπνίεζεο ησλ 
πνιηηώλ». 

Βαζηθόο ζηόρνο ησλ ΚΔΠ Υγείαο είλαη ε ελεκέξσζε όισλ ησλ πνιηηώλ 
θαη ε δηνξγάλσζε πξνιεπηηθώλ εμεηάζεσλ γηα 11 θύξηα λνζήκαηα, 
πξνηεηλόκελα από ηνλ Παγθόζκην Οξγαληζκό Υγείαο, γηα ηα νπνία έρεη 



   
 

απνδεηρζεί κε κειέηεο πσο ε έγθαηξε πξνιεπηηθή παξέκβαζε θαη 
αλίρλεπζε ηπρόλ ζπκπησκάησλ θξίλεηαη απνηειεζκαηηθή θαη κπνξεί λα 
ζώζεη δσέο. Μέζα από ην ινγηζκηθό, εθαξκόδνληαη δηεζλή πξσηόθνιια 
screening ηνπ πιεζπζκνύ θαη ηα ζηειέρε ησλ ΚΔΠ Υγείαο επηβιέπνπλ 
ην follow up ηεο δηαηήξεζεο ηεο πγείαο ησλ Πνιηηώλ. Απηνκαηνπνηεκέλα 
ην ινγηζκηθό ελεκεξώλεη ηνπο πνιίηεο, κέζα από ηνλ πξνζσπηθό ηνπο 
πξνθίι, ζρεηηθά κε ηηο πξνιεπηηθέο εμεηάζεηο πνπ πξνηείλεη ν 
Παγθόζκηνο Οξγαληζκόο Υγείαο γηα ηελ ειηθία θαη ην θύιν ηνπο, θαζώο 
θαη κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ ππελζπκίδεη ηελ επαλεμέηαζε ηνπο. Τα 
11 λνζήκαηα ζηα νπνία επηθεληξώλεηαη ην ΚΔΠ Υγείαο κέζα από ην 
ινγηζκηθό είλαη ν Καξθίλνο ηνπ παρένο εληέξνπ, ν Καξθίλνο ηνπ 
ηξαρήινπ ηεο κήηξαο, ν Καξθίλνο ηνπ καζηνύ, ν Καξδηαγγεηαθόο 
θίλδπλνο, ην Αλεύξπζκα θνηιηαθήο ανξηήο, ν Καξθίλνο ηνπ πξνζηάηε, 
ην  Μειάλσκα, ε Καηάζιηςε, ε νζηενπόξσζε ε ΦΑΠ θαη ε Άλνηα. 

Πιήζνο Γεκνηώλ ρξεζηκνπνηεί ζήκεξα ηηο ππεξεζίεο ηνπ ινγηζκηθνύ 
ησλ ΚΔΠ ΥΓΔΗΑΣ. Γηα λα ελεκεξώλεζηε θη εζείο γηα ηηο πξνιεπηηθέο 
εμεηάζεηο πνπ ηαηξηάδνπλ ζηελ ειηθία θαη ην θύιν ζαο θαη γηα ηελ 
επαλεμέηαζή ηνπο, θαζώο θαη γηα λα έρεηε πξόζβαζε ζηελ πξνιεπηηθή 
εμέηαζε θαηά ηεο θαηάζιηςεο (ηελ θιίκαθα απηναμηνιόγεζεο θαηά 
Zung),  

θάληε εγγξαθή ζην Λνγηζκηθό ησλ ΚΔΠ Υγείαο κέζα από ην site 
www.kepygeias.org θαη δεκηνπξγείζηε ην δηθό ζαο πξνθίι. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


