
 
 

 

 

Δελτίο Σφπου 

Διαδικτυακό Πρόγραμμα Αγωγισ Τγείασ για Παιδιά  

 

Γ. Πατοφλθσ: «Μζλθμά μασ θ ζγκυρθ ενθμζρωςθ και θ προαγωγι υγείασ όλων 

των πολιτών και κυρίωσ των παιδιών, των αυριανών ενθλίκων» 

 

Tο Ελλθνικό Διαδθμοτικό Δίκτυο Τγιών Πόλεων ςε ςυνεργαςία με το ΚΕΠ Τγείασ 

του Διμου Μεγαρζων υπό τθν αιγίδα του ΙΣΑ διοργάνωςε τθ Δευτζρα1 Μαρτίουτο 

τζταρτοδιαδικτυακό ςεμινάριο του προγράμματοσ Αγωγισ Υγείασ για Παιδιά. Οι 

ςυμμετζχοντεσ παρακολοφκθςαν το πρόγραμμα πουπραγματοποιικθκε με τθν 

υποςτιριξθ του κ. Αναςτάςιου Χατηι, Παιδιάτρου-Εντατικολόγου, τ. Συντονιςτι-

Διευκυντι ΜΕΘ Νοςοκομείου Παίδων Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ, Μζλοσ ΔΣ Ιατρικοφ Συλλόγου 

Ακθνϊν, μζςω πλατφόρμασ zoom. 

Η τζταρτθ διαδικτυακι παρουςίαςθ είχε κζμα τα «ΑΣΤΧΗΜΑΣΑ».Ιδιαίτερθ 

ικανοποίθςθ προκάλεςε το ενδιαφζρον πολλϊν πολιτϊν, εκπαιδευτικϊν, 

γονζωνπου ςυμμετείχαν ςτθ ςυηιτθςθ ςτο τζλοσ τθσ παρουςίαςθσ. 

Οι παρουςιάςεισ πραγματοποιοφνται μζχρι να ολοκλθρωκεί ο κφκλοσ των κεμάτων 

(ςφνολο 7). Το επόμενο κζμα που κα ακολουκιςει είναι θ «ΠΑΧΤΑΡΚΙΑ».  

Ο Πρόεδροσ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου και υπεφκυνοσ του ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ του Διμου 
Μεγαρζων,ιατρόσ, κοσ Κωνςταντίνοσ Καράμπελασ διλωςε:«Σιμερα ζγινε ακόμα 
μία ενδιαφζρουςα επιμορφωτικι ομιλία του Παιδιάτρου-Εντατικολόγου κ. Α. Χατηι 
με κζμα τα ΑΣΤΧΗΜΑΣΑ που προςζφερε πολφτιμθ γνϊςθ ςε όλουσ μασ, γνϊςθ που 
οφείλουμε να μεταφζρουμε ςτα παιδιά  μασ ϊςτε να τα κωρακίςουμε με ζνα δίχτυ 
αςφαλείασ και να τα κάνουμε να υιοκετιςουν ζνα ςωςτό και υγιι τρόπο ηωισ. Το 
ΚΕΠ Υγείασ του Διμου μασ, με τθ ςυμμετοχι του ςτο διαδικτυακό πρόγραμμα του 
Ελλθνικοφ Διαδθμοτικοφ Δικτφου Υγιϊν Πόλεων , αποδεικνφεται για άλλθ μια φορά 
εργαλείο ενθμζρωςθσ αλλά και πρόλθψθσ όλων των πολιτϊν.Συνεχίηουμε να 
ςτθρίηουμε γονείσ και παιδιά με κάκε δυνατό τρόπο». 

Η Γενικι Διευκφντρια του Δικτφου κα Μαρία Αϊδίνθ παρακολοφκθςε τθν 
παρουςίαςθ του κ. Χατηι για τα ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ και ςυμμετείχε ςτθ ςυηιτθςθ με τουσ 
άλλουσ ςυνομιλθτζσ και διλωςε: «Είναι ςθμαντικό οι γονείσ να παρατθροφν τα 
παιδιά τουσ για τυχόν ατυχιματα που μποροφν να ςυμβοφν ςτο ςπίτι αλλά και ςε 
άλλουσ χϊρουσ. Σε αυτό το πλαίςιο πραγματοποιείται θ ςθμερινι δράςθ 



 
 

ενθμζρωςθσ και ευαιςκθτοποίθςθσ εκπαιδευτικϊν και γονζων ςε κζματα που 
αφοροφν ςτθν πρόλθψθ για κινδφνουσ υγείασ παιδιϊν».  

Ο Πρόεδροσ του ΕΔΔΤΠΠΤ και Περιφερειάρχθσ Αττικισ κ. Γιώργοσ Πατοφλθσςτο 

χαιρετιςμό του ευχαρίςτθςε τον ομιλθτι κ. Χατηι και ςυνεχάρθ το ςυνδιοργανωτι 

Διμο Μεγαρζων για τθ ςυμμετοχι του ςτο πρόγραμμα μζςω των ΚΕΠ Υγείασ και 

διλωςε:«Σιμερα τα ατυχιματα είναι θ κυριότερθ παιδικι αςκζνεια. Οι 

δθλθτθριάςεισ, οι πτϊςεισ,  τα εγκαφματα  αλλά και οι πνιγμοί απειλοφν τθν υγεία 

και τθ ηωι των μικρϊν παιδιϊν. Κακθμερινά τα παιδιά αλλά και οι ζφθβοι είναι 

εκτεκειμζνοι ςε κινδφνουσ τόςο ςτον εςωτερικό χϊρο του ςπιτιοφ όςο και ςτο 

εξωτερικό περιβάλλον που απαςχολοφνται. Ωσ Δίκτυο μζλθμά μασ είναι θ ζγκυρθ 

ενθμζρωςθ και θ προαγωγι υγείασ όλων των πολιτϊν και κυρίωσ των παιδιϊν, των 

αυριανϊν ενθλίκων μζςω των προγραμμάτων και των δράςεων μασ». 

 

 


