
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 

             ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 2ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ 

 

                                                                ∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  
 

Η 2η Υ.Π.Ε. Πειραιώς και Αιγαίου µε στόχο την πρόληψη και αναβάθµιση των 

παρεχόµενων υπηρεσιών υγείας και γνώµονα το ∆ηµόσιο συµφέρον εκπονεί σταθερά 

ετησίως κοινωνικά προγράµµατα στοχευµένων υγειονοµικών δράσεων,  για τους πολίτες που 

διαµένουν στο γεωγραφικό πολύγωνο της 2ηςΥ.Π.Ε., µε συγκρότηση κλιµακίων στα πλαίσια 

της δράσης «ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» 

 Μόνο για το έτος 2015 οι δράσεις συµπεριέλαβαν 61.300 παιδιά  επιλεγµένων 

τάξεων όλων των σχολείων, όλων των ∆ήµων που συνεργάστηκαν και πάνω από 1.500 

γυναίκες και ενδεικτικά αφορούν:   

Α) Προγράµµατα προαγωγής της υγείας στα σχολεία (23.500 παιδιά ).   

• Ενηµέρωση σε θέµατα υγείας Κάπνισµα..    ●  Ασφαλής πλοήγηση στο ∆ιαδίκτυο 

• Ενηµέρωση σε θέµατα υγείας ∆ιατροφή.   ●  Πρώτες βοήθειες ● Άθληση. 

• Ενηµέρωση για σεξουαλικά µεταδιδόµενα νοσήµατα. ●Ενηµέρωση για στοµατική 

υγιεινή    ● Σχολικός εκφοβισµός.              

Β) Προγράµµατα πρόληψης στα σχολεία  ( 12.900 παιδιά ). 

• Παιδιατρική εξέταση                                      ●    Οδοντιατρική εξέταση 

• Έλεγχος µυοσκελετικού συστήµατος              ●     Έλεγχος οπτικής οξύτητας. 

Γ)Έλεγχος Ατοµικών Βιβλιαρίων Υγείας Μαθητών όλων των σχολείων για 

εµβολιαστική κάλυψη (24005 παιδιά )/ 
       Τα προγράµµατα υλοποιούνται στο χώρο των σχολείων, µε εγκριτικές αποφάσεις του 

Υπουργείου Παιδείας, στους όλους τους  ∆ήµους χερσαίου τµήµατος και σε νησιά: 

Αγ. Αναργύρων      Πετρούπολης Φυλής Ιλίου 

Περιστερίου Αγ. Βαρβάρας Αιγάλεω Χαϊδαρίου 

Ελευσίνας 
 

Μάνδρας –Ειδυλλίας. Ασπρόπυργου  Μεγαρέων 

Κερατσινίου-∆ραπετσώνας Νίκαιας-Αγ. Ιωαν. Ρέντη Κορυδαλλού Περάµατος 

Πειραιά                                                      Σαλαµίνας Λέσβου 

 

Χίου 

Σάµου Νησιά των  Κυκλάδων  Ρόδου                                                              

∆)  Εµβολιαστική κάλυψη των Ροµά στους καταυλισµούς. 

Ε) Ενηµέρωση σχολείων, γονέων και γενικού πληθυσµού  σε θέµατα οικογενειακού 

προγραµµατισµού, θηλασµού ,πρόληψης καρκίνου κ.λ.π. 

ΣΤ)Εξέταση όλων των ατόµων µε αναπηρία του σωµατείου Ναυτικών  Γονέων Παιδιών 

µε Ειδικές Ανάγκες  «H ΑΡΓΩ» και σε Σχολικές  Μονάδες Ειδικής Αγωγής  . 

Ζ)Χορήγηση ιατρικής βεβαίωσης στα παιδιά της κατασκήνωση της Ιεράς 

Μητροπόλεως  Νικαίας. 

Η)Προγράµµατα προληπτικού γυναικολογικού ελέγχου του τραχήλου  της µήτρας  -τεστ 
PAP σε πάνω από 1.500 γυναίκες σε χώρους Νοσοκοµείων και άλλους που διατέθηκαν από  

τους ∆ήµους: 

Αγ. Αναργύρων -Καµατερού    Φυλής Ιλίου 

Νίκαιας –Αγ. Ιωάννου Ρέντη Κορυδαλλού  Ελευσίνας 

Θ)Συµµετοχή σε  εκπαιδευτικό πρόγραµµα πρώτων βοηθειών των Τοπικών Μονάδων 

πολιτικής άµυνας  της Περιφέρειας Αττικής στον τοµέα του Πειραιά και ∆υτικής Αθήνας 

έτους 2016. 

     Η 2η Υ.Π.Ε. Πειραιώς και Αιγαίου   συνεχίζει σταθερά και απρόσκοπτα  το 

κοινωνικό της έργο  µε την συνεργασία των δοµών , των ∆ήµων και των 

σχολείων  στις περιοχές αρµοδιότητας της, υπό την αιγίδα των Υπουργείων 

Υγείας και Παιδείας.    

     Τέλος οφείλουµε να επισηµάνουµε την εθελοντική και απρόσκοπτη προσφορά 

του εξειδικευµένου προσωπικού µας .                                                     
                                                                                                         

 


