
∆ελτίο Τύπου 

Η 2η ∆ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου αξιοποιώντας την υποδοµή που αποκτήθηκε στο πλαίσιο του 

έργου «Εθνικό ∆ίκτυο Τηλεϊατρικής (Ε∆ΙΤ) Τµήµα 2ης Υγειονοµικής Περιφέρειας 

Πειραιώς και Αιγαίου», συνεχίζει την προσπάθεια για παροχή υπηρεσιών υγείας υψηλού 

επιπέδου στους κατοίκους των νησιών του Αιγαίου. Προς την κατεύθυνση αυτή εντάσσονται 

συνεχώς Ιατροί Σύµβουλοι από τα 12 υποστηρικτικά Νοσοκοµεία του Ε∆ιΤ, δίνοντας στις 

υγειονοµικές µονάδες Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ) του Β & Ν. Αιγαίου (Κέντρα 

Υγείας και Πολυδύναµα Περιφερειακά Ιατρεία) τη δυνατότητα πρόσβασης σε εξειδικευµένες 

συµβουλευτικές υπηρεσίες πολλών ειδικοτήτων όπως: Καρδιολόγο, ∆ερµατολόγο, Ογκολόγο 

Παθολόγο, Χειρουργό Μαστού, Ψυχίατρο, Παιδοψυχίατρο και Ψυχολόγο. 

 

Παράλληλα µέσω του Ε∆ιΤ, υλοποιούνται δράσεις σύγχρονης εκπαίδευσης από επιστηµονικό 

προσωπικό του ΠΓΝ «Αττικόν» προς το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό των Κέντρων Υγείας και 

Πολυδύναµων Ιατρείων. Μέχρι στιγµής, πάνω από 50 επαγγελµατίες υγείας συµµετείχαν 

ενεργά και σε πραγµατικό χρόνο σε πλήρως διαδραστικής εκπαιδευτικής διαδικασία. Επίσης, 

υλοποιείται πρόγραµµα εκπαίδευσης µαθητικού πληθυσµού λυκείων και γυµνασίων από τη 

Μυτιλήνη (µε τη χρήση του σταθµού τηλεϊατρικής του Κ.Υ. Άντισσας), σε βασικές αρχές 

Καρδιοπνευµονικής Αναζωογόνησης και χρήσης Αυτόµατου Εξωτερικού Απινιδωτή.  

 

Η 2η ∆ΥΠΕ σε συνεργασία µε τις ∆ιοικήσεις των Νοσοκοµείων ευθύνης της στην Αττική, 

καταβάλει συνεχείς προσπάθειες για την ενίσχυση του Ε∆ιΤ µε επιπλέον ιατρικές ειδικότητες 

και Ιατρούς Συµβούλους. Για την επίτευξη του στόχου αυτού υλοποιούνται ενηµερωτικές 

/εκπαιδευτικές διηµερίδες. Ήδη, τέτοιες ηµερίδες, έχουν πραγµατοποιηθεί στο Ψυχιατρικό 

Νοσοκοµείο Αττικής (4-5 Απριλίου) ενώ εντός Απριλίου θα πραγµατοποιηθεί στο Γ.Ν. Νίκαιας 

«Αγ. Παντελεήµων» (14-15) και στο ΓΝΠ «Τζάνειο» (21-22). 

 

Στόχος µας παραµένει η σταθερή και σταδιακή ανάπτυξης του Ε∆ιΤ, προς όφελος των 

κατοίκων και επισκεπτών των νησιών αλλά και των επαγγελµατιών υγείας.   

 

Το Εθνικό ∆ίκτυο Τηλεϊατρικής (Ε∆ΙΤ) Τµήµα 2ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Πειραιώς 

και Αιγαίου, υλοποιήθηκε από τη 2η ∆ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 

2007-2013 και πιο συγκεκριµένα του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» και συγχρηµατοδοτήθηκες 

από της Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

Για τη 2ης ∆ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου 

Όλγα Ιορδανίδου 


