
 
 

 

 

Δελτίο Τφπου 

Διαδικτυακό Πρόγραμμα Αγωγισ Υγείασ για Παιδιά  

 

Γ. Πατοφλθσ: «Κφριο μζλθμά μασ θ ζγκυρθ ενθμζρωςθ όλων των πολιτϊν και 

κυρίωσ των εφιβων, για τθν αντιςωματικι κάλυψθ μζςω των εμβολιαςμϊν» 

 

Tο Ελλθνικό Διαδθμοτικό Δίκτυο Υγιϊν Πόλεων ςε ςυνεργαςία με το ΚΕΠ Υγείασ 

του Διμου Μεγαρζων υπό τθν αιγίδα του ΙΣΑ διοργάνωςε τθ Δευτζρα7Ιουνίουτο 

ζβδομο και τελευταίο διαδικτυακό 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 ζβδομθδιαδικτυακι παρουςίαςθ είχε κζμα τουσ«Εμβολιαςμοφσ Εφιβων».Ο 

κφκλοσ των εφτά παρουςιάςεων ολοκλθρϊκθκε με μεγάλθ επιτυχία.Στο τζλοσ κάκε 

κεματικισ ενότθτασ οι δθμότεσ που παρακολουκοφςαν, ζκεταν τισ ερωτιςεισ τουσ 

ςτον κ. Χατηι ςχετικζσ με το κζμα τθσ παρουςίαςθσ και ςυμμετείχαν ςτθ ςυηιτθςθ. 

Ο Διμαρχοσ Μεγαρζων κ. Γρθγόρθσ Σταμοφλθσ διλωςε: «Το ΚΕΠ Υγείασ Διμου 

Μεγαρζων αποτελεί πια μια από τισ πλζον ςθμαντικζσ δομζσ του Διμου μασ, θ 

οποία προςφζρει ςυνεχϊσ υπθρεςίεσ για τθν πρόλθψθ και τθν προαγωγι τθσ 

υγείασ ςτουσ πολίτεσ ςυνδράμοντασ ςθμαντικά ςτθν διατιρθςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ 

τουσ. Στο πλαίςιο αυτό το ΚΕΠ Υγείασ Μεγάρων ςυμμετζχει ςε δράςεισ  ενθμζρωςθσ 

και ευαιςκθτοποίθςθσ μεταξφ άλλων και για τον «Εμβολιαςμό των Εφιβων» με 

ςτόχο να βοθκιςει ςτθν πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ νοςθμάτων και αςκενειϊν. Τα 

εμβόλια δεν ζχουν μόνο προλθπτικό ρόλο, λόγω τθσ απόκτθςθσ ανοςίασ απζναντι 

ςε κάποιον νζο μικροοργανιςμό, αλλά ζχουν και κεραπευτικό ρόλο, ενϊ πολλζσ 

είναι οι αςκζνειεσ ακόμθ και κανατθφόρεσ, που εξαλείφκθκαν ςτο χρόνο χάρθ 

ςτουσ εμβολιαςμοφσ. Η ανάπτυξθ ενόσ προγράμματοσ εμβολιαςμοφ ζχει ωσ ςτόχο 

τθν όςο το δυνατό καλφτερθ προςταςία του πλθκυςμοφ μζςα από τθν πλθρζςτερθ 

ανοςία» 

. 

 

 



 
 

Ο Πρόεδροσ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου και υπεφκυνοσ του ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ του Διμου 

Μεγαρζων, ιατρόσ, κοσ Κωνςταντίνοσ Καράμπελασ διλωςε: «Ο εμβολιαςμόσ  των 

εφιβων είναι πολφ ςθμαντικόσ για τουσ ίδιουσ αλλά και για τθ δθμόςια υγεία 

κακϊσ ςυμβάλλει ςτθν ανοςία τθσ κοινότθτασ.Παρ’ όλθσ αυτισ τθσ ςπουδαιότθτασ, 

για διάφορουσ λόγουσ, όπωσ ζλλειψθ ενθμζρωςθσ, ςωςτισ εκπαίδευςθσ ι ακόμα 

και παραπλθροφόρθςθσκυρίωσ μζςω του διαδικτφου, ο εμβολιαςμόσ των εφιβων 

παραμζνει ςε χαμθλά ποςοςτά κακιςτϊντασ τουσ ευάλωτουσ ςε πολλζσ αςκζνειεσ. 

Το ΚΕΠ Υγείασ του Διμου Μεγαρζων ςε ςυνεργαςία με το ΕΔΔΥΠΠΥ  μζςω τθσ 

ςθμερινισ διαδικτυακισ δράςθσ ζχει ωσ ςκοπό τθν ςωςτι και ζγκυρθ ενθμζρωςθ 

όλων , γονζων εκπαιδευτικϊν αλλά & των ίδιων των εφιβων για τθν ανάγκθ και τθ 

ςθμαςία του εμβολιαςμοφ.Κλείνοντασ ςιμερα με αυτιν τθν ενότθτα του 

εμβολιαςμοφ  τον κφκλο του Προγράμματοσ Αγωγισ Υγείασ για παιδιά, κα ικελα να 

ευχαριςτιςω κερμά τον Περιφερειάρχθ Αττικισ και Πρόεδρο του ΕΔΔΥΠΠΥ 

κ.Γεϊργιο Πατοφλθ για τθ ςυνδρομι και τθν άψογθ ςυνεργαςία  του, τον 

κ.Αναςτάςιο Χατηι Παιδίατρο-Εντατικολόγο, τ. Συντονιςτι-Διευκυντι ΜΕΘ 

Νοςοκομείου Παίδων Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ, Μζλοσ ΔΣ Ιατρικοφ Συλλόγου Ακθνϊν για τισ 

γνϊςεισ που με πολφ κατανοθτό τρόπο μασ ζδωςε μζςα από αυτό το πρόγραμμα, 

τθν κα Αϊδίνθ Δ/ντρια ΕΔΔΥΠΠΥ κακϊσ και όλουσ τουσ ςυνεργάτεσ του ΕΔΔΥΠΠΥ και 

του ΚΕΠ Υγείασ Μεγάρων για τισ προςπάκειεσ που κατζβαλαν να ολοκλθρωκεί άλλο 

ζνα ςθμαντικό πρόγραμμα αγωγισ υγείασ». 

Τθ δράςθ χαιρζτθςε θ Γενικι Διευκφντρια του ΕΔΔΥΠΠΥ κα Μαρία Αϊδίνθθ 
οποίαεκπροςωπϊντασ τον Προζδρο του ΕΔΔΥΠΠΥ και Περιφερειάρχθ Αττικισ κ. 
Γιϊργο Πατοφλθ διλωςε: «Η ορκι ενθμζρωςθ για ταοφζλθ των εμβολιαςμϊν, 
ςυμβάλει ςτθ διαςφάλιςθ τθσ υγείασ των νζων. Στόχοσ μασ είναι να ενθμερϊνονται 
ζγκαιρα και ζγκυρα οι γονείσ και οι εκπαιδευτικοί ϊςτε να προςτατεφουν τα παιδιά 
και τουσ εφιβουσ ςτα ςθμαντικά κζματα τθσ υγείασ τουσ».  

Ο Πρόεδροσ του ΕΔΔΥΠΠΥ και Περιφερειάρχθσ Αττικισ κ. Γιϊργοσ Πατοφλθσςτο 

χαιρετιςμό του μζςω βιντεοςκοπθμζνου μθνφματοσ ευχαρίςτθςε τον ομιλθτι κ. 

Χατηι και ςυνεχάρθ το Διμο για τθ ςυμμετοχι του ςτο πρόγραμμα μζςω των ΚΕΠ 

Υγείασ και διλωςε:«Είναι γεγονόσ πωσ κα πρζπει να δοκεί ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτθν 

προςταςία των εφιβων, των αυριανϊν ενθλίκων, και ςτθν πλθροφόρθςι τουσ για 

τθν ενίςχυςθ τθσ αντιςωματικισ κάλυψθσ ςε διάφορεσ νόςουσ μζςω των 

εμβολιαςμϊν αλλά και των επαναλθπτικϊν τουσ δόςεων. Ο κφκλοσ των 

παρουςιάςεων αυτϊν που ολοκλθρϊνεται με αυτι τθ κεματικι ενότθτα, 

αποδεικνφει εμπράκτωσ πωσ με ορκι και ζγκυρθ ενθμζρωςθ μποροφμενα 

ςυμβάλλουμε όλοι μαηί ςτθν προαγωγι τθσ υγείασ μζςω τθσ πρόλθψθσ». 

 

 

 

 



 
 

 

 

 


