
 
 

 

 

Δελτίο Τφπου 

Διαδικτυακό Πρόγραμμα Αγωγήσ Υγείασ για Παιδιά 

 

 

Το ΚΕΠ Υγείασ του Διμου Μεγαρζων ςε ςυνεργαςία με το Ελλθνικό Διαδθμοτικό  

Δίκτυο Υγιϊν Πόλεων «ΕΔΔΥΠΠΥ» υπό τθν αιγίδα του ΙΣΑ, ανακοινώνει τθν ζναρξθ 

του διαδικτυακοφ ςεμιναρίου (webinar) του προγράμματοσ «Αγωγισ Υγείασ για 

Παιδιά» τθ Δευτζρα 4 Ιανουαρίου 2021 και ϊρα 18:00μ.μ . Οι ςυμμετζχοντεσ 

μποροφν να παρακολουκιςουν το πρόγραμμα που πραγματοποιείται με τθν 

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

Διευκυντι ΜΕΘ Νοςοκομείου Παίδων «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ», Μζλοσ ΔΣ Ιατρικοφ 

Συλλόγου Ακθνών μζςω πλατφόρμασ zoom. 

Η δεφτερθ διαδικτυακι παρουςίαςθ ζχει χρονικι διάρκεια περίπου 1 ϊρα (20’ 

ειςιγθςθ και 40’ ερωτιςεισ-ςυηιτθςθ) με κζμα το «ΑΛΚΟΟΛ». 

Οι παρουςιάςεισ κα πραγματοποιοφνται κάκε πρώτθ Δευτζρα του μινα. 

Αποτελείται από 7 κεματικζσ ενότθτεσ με τα εξισ κζματα : :Κάπνιςμα, Αλκοόλ, 

Ναρκωτικά, Ατυχιματα, Παχυςαρκία, Σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοςιματα, 

Εμβολιαςμοί εφιβων. 

 

Στόχοσ του προγράμματοσ είναι θ ευαιςκθτοποίθςθ  ςυγκεκριμζνων πλθκυςμιακών 

ομάδων (γονείσ, εκπαιδευτικοί), που μποροφν να αποτελζςουν πυρινα 

εκπαίδευςθσ  με ζγκαιρθ και ζγκυρθ ενθμζρωςθ  ώςτε να είναι γνώςτεσ των 

ςυνεπειών τθσ ζκκεςθσ των παιδιών ςε κινδφνουσ και να λειτουργιςουν 

προςτατευτικά με γνώμονα τθν Πρόλθψθ. 

 

Βήματα εγγραφήσ και παρακολοφθηςησ του διαδικτυακοφ ςεμιναρίου 

 Για να παρακολουκιςετε το ςεμινάριο, παρακαλοφμε όπωσ εγγραφείτε 

δωρεάν ςτον παρακάτω ςφνδεςμο: 

https://docs.google.com/forms/d/1cloMsbK7SBoGGFN9VLOx_M5lOHk

K5EASffBNsPZKwro/edit 

https://docs.google.com/forms/d/1cloMsbK7SBoGGFN9VLOx_M5lOHkK5EASffBNsPZKwro/edit
https://docs.google.com/forms/d/1cloMsbK7SBoGGFN9VLOx_M5lOHkK5EASffBNsPZKwro/edit


 
 

 Παρακαλοφμε να δθλώςετε ςυμμετοχι ζωσ τθν Δευτζρα 4/1/2021 ςτισ 

12:00 κακώσ κα τθρθκεί ςειρά προτεραιότθτασ με ανώτατο αρικμό 

ςυμμετεχόντων τουσ 100. 

Βαςικόσ ςτόχοσ των ΚΕΠ Υγείασ είναι θ ενθμζρωςθ όλων των πολιτών και θ 

διοργάνωςθ προλθπτικών εξετάςεων για 11 κφρια νοςιματα, προτεινόμενα από τον 

Παγκόςμιο Οργανιςμό Υγείασ Π.Ο.Υ, για τα οποία ζχει αποδειχκεί με μελζτεσ πωσ 

θ ζγκαιρθ προλθπτικι παρζμβαςθ και ανίχνευςθ τυχόν ςυμπτωμάτων κρίνεται 

αποτελεςματικι και μπορεί να ςώςει ηωζσ. Αυτοματοποιθμζνα το λογιςμικό 

ενθμερώνει τουσ πολίτεσ, μζςα από τον προςωπικό τουσ προφίλ, ςχετικά με τισ 

προλθπτικζσ εξετάςεισ που προτείνει ο Παγκόςμιοσ Οργανιςμόσ Υγείασ για τθν 

θλικία και το φφλο τουσ, κακώσ και με τθν πάροδο του χρόνου υπενκυμίηει τθν 

επανεξζταςθ τουσ. Τα 11 νοςιματα ςτα οποία επικεντρώνεται το ΚΕΠ Υγείασ μζςα 

από το λογιςμικό είναι ο Καρκίνοσ του παχζοσ εντζρου, ο Καρκίνοσ του τραχιλου 

τθσ μιτρασ, ο Καρκίνοσ του μαςτοφ, ο Καρδιαγγειακόσ κίνδυνοσ, το Ανεφρυςμα 

κοιλιακισ αορτισ, ο Καρκίνοσ του προςτάτθ, το  Μελάνωμα, θ Κατάκλιψθ, θ 

οςτεοπόρωςθ θ ΧΑΠ και θ Άνοια. Παρόλα αυτά ςτο πλαίςιο τθσ πανδθμίασ ζχουν 

προςτεκεί ςτα προφίλ των Δθμοτών και χριςιμεσ πλθροφορίεσ για τον  COVID-19. 

 

 

 


