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ΜΖΝΤΜΑ ΠΡΟΔΓΡΟΤ Γ.. ΚΔΔΛΠΝΟ  

 

Σν Κέληξν Διέγρνπ Πξφιεςεο Ννζεκάησλ ιεηηνπξγεί απφ ηελ ίδξπζή ηνπ κε ζθνπφ ηελ πξνζηαζία ηεο 

πγείαο ηνπ γεληθνχ πιεζπζκνχ ηεο ρψξαο θαη κε φξακα ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ 

αλζξψπσλ, αζρέησο ειηθίαο, θχινπ, θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο, εζληθφηεηαο ή 

ζξεζθείαο. 

 

Καηά ηα ηειεπηαία ρξφληα εκθαλίζηεθαλ λέεο πξνθιήζεηο γηα ηε Γεκφζηα Τγεία, ζηηο νπνίεο ην 

ΚΔΔΛΠΝΟ αληαπνθξίζεθε κε ζνβαξφηεηα, επηζηεκνληθφηεηα θαη δήιν. Οη δξάζεηο ηνπ Οξγαληζκνχ 

αθνινπζνχλ ηα δηεζλή πξφηππα θαιψλ πξαθηηθψλ ζηε δεκφζηα πγεία, γεγνλφο ην νπνίν πξνθχπηεη 

κέζα απφ ηηο ζπλερείο ζπλεξγαζίεο καο κε δηεζλείο θνξείο φπσο ν Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Τγείαο θαη 

ην Δπξσπατθφ Κέληξν Πξφιεςεο  Ννζεκάησλ. 

 

Ζ παξνχζα αλαθνξά πεξηγξάθεη πεξηιεπηηθά ηηο θπξηφηεξεο δξαζηεξηφηεηεο ησλ ηκεκάησλ θαη 

γξαθείσλ ηνπ Οξγαληζκνχ, ζθηαγξαθψληαο κία νινθιεξσκέλε εηθφλα ησλ πξνγξακκάησλ θαη ησλ 

ζεκαληηθφηεξσλ πξσηνβνπιηψλ πνπ πινπνηήζεθαλ απφ ην ΚΔΔΛΠΝΟ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2011.  

 

Θα ήζεια λα εθθξάζσ ηηο επραξηζηίεο κνπ ζε φινπο ηνπο εξγαδφκελνπο ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ γηα ηελ κέρξη 

ηψξα ζπλεξγαζία καδί ηνπο, αιιά θαη ζε φινπο φζνπο ζπλέβαιιαλ ζηε ζχληαμε ηνπ παξφληνο 

απνινγηζκνχ, κε ηδηαίηεξε κλεία ζηνπο ζπληνληζηέο ηεο δξάζεο απηήο: Αγνξίηζα Μπάθα, σηήξε 

Σζηφδξα θαη Μάξσ Αγγεινπνχινπ.  

 

 

Σδέλε Κνπξέα-Κξεκαζηηλνύ 

 

 

Καζεγήηξηα Γεκόζηαο Τγείαο 
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ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΚΔΔΛΠΝΟ 2010 

 

ΓΙΟΙΚΖΣΙΚΖ ΓΟΜΖ 

 

Ζ παξνχζα δηνηθεηηθή δνκή ηνπ Κέληξνπ Διέγρνπ θαη Πξφιεςεο Ννζεκάησλ πνπ νξηζηηθνπνηήζεθε 

απφ ην Γ ηνπ Οξγαληζκνχ ην 2010 θαίλεηαη ζηελ Δηθ.1, ελψ επηζπλάπηνληαη επίζεο θαη γξαθήκαηα κε 

ηελ ζπλνπηηθή παξνπζίαζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ ζηελ θεληξηθή ππεξεζία θαη ηηο 

πεξηθεξεηθέο ππεξεζίεο ηνπ, θαζψο θαη ζηηο δνκέο πνπ ππνζηεξίδεη.  

 

χκθσλα κε ην παξφλ νξγαλφγξακκά ηνπ, ην ΚΔΔΛΠΝΟ απνηειείηαη απφ έμη (6) Σκήκαηα:  

I. Σκήκα Δπηδεκηνινγηθήο Δπηηήξεζεο θαη Παξέκβαζεο 

II. Σκήκα Παξεκβάζεσλ ζε Υψξνπο Παξνρήο Τγείαο 

III. Σκήκα Δθπαίδεπζεο θαη Δζληθψλ Αξρείσλ  

IV. Σκήκα Γηνηθεηηθνχ πληνληζκνχ 

V. Σκήκα Παξεκβάζεσλ ζηελ Κνηλφηεηα 

VI. Σκήκα Οηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο  

 

Έμη ζεκαληηθά γξαθεία ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ ππάγνληαη απ‟ επζείαο ζην Γξαθείν ηνπ Γεληθνύ Γηεπζπληή.  

 

Αθνινπζεί αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ δξάζεσλ θάζε ηκήκαηνο αιιά θαη ησλ επί κέξνπο γξαθείσλ ηνπο 

γηα ηα έηε 2010-2011. 
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Δηθόλα 1: Οξγαλόγξακκα ΚΔΔΛΠΝΟ 
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Δηθόλα 2: Αλζξώπηλν Γπλακηθό ΚΔΔΛΠΝΟ-Κεληξηθή Τπεξεζία 
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Δηθόλα 3: Αλζξώπηλν Γπλακηθό ΚΔΔΛΠΝΟ-Δθηόο Κεληξηθήο Τπεξεζίαο 
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Δηθόλα 4: Αλζξώπηλν Γπλακηθό ΚΔΔΛΠΝΟ ζε Ννζνθνκεία θαη Φνξείο  
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Δηθόλα 5: Αλζξώπηλν Γπλακηθό ΚΔΔΛΠΝΟ ΚΔΓΤ-ΠΔΓΤ 
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Ι. ΣΜΖΜΑ ΔΠΙΓΖΜΙΟΛΟΓΙΚΖ ΔΠΙΣΖΡΖΖ & ΠΑΡΔΜΒΑΖ 

 

Τπεύζπλνο Σκήκαηνο (Οθη 2010 – Οθη 2011): ηέθαλνο Μπνλφβαο 

Τπεύζπλε Σκήκαηνο (Οθη 2011 – Γεθ 2011): Θεαλψ Γεσξγαθνπνχινπ 

 

Σν Σκήκα Δπηδεκηνινγηθήο Δπηηήξεζεο θαη Παξέκβαζεο ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ έρεη ηελ επζχλε ηεο 

επηδεκηνινγηθήο επηηήξεζεο ησλ ινηκσδψλ λνζεκάησλ ζηελ Διιάδα.  

 

 

 

Κχξηα αληηθείκελα δξάζεο ηνπ Σκήκαηνο είλαη:  

1. ε επηηήξεζε ησλ ινηκσδώλ λνζεκάησλ κέζσ ησλ ζπζηεκάησλ επηηήξεζεο θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπ 

ζπζηήκαηνο ππνρξεσηηθήο δήισζεο, ηνπ ζπζηήκαηνο παξαηεξεηψλ λνζεξφηεηαο ζηελ πξσηνβάζκηα 

θξνληίδα πγείαο θαη ηνπ εξγαζηεξηαθνχ ζπζηήκαηνο επηηήξεζεο,  

2. ε ηήξεζε αξρείσλ επηδεκηνινγηθώλ δεδνκέλσλ γηα ηα λνζήκαηα ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπ,  

3. ε αλάιπζε θαη εξκελεία ησλ ζπιιεγνκέλσλ δεδνκέλσλ κέζσ ησλ ζπζηεκάησλ επηηήξεζεο,  

4. ε έθδνζε νδεγηώλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε κεκνλσκέλνπ θξνχζκαηνο ή ζπξξνήο θξνπζκάησλ 

ινηκσδψλ λνζεκάησλ,  

5. ε δηεξεύλεζε κεκνλσκέλσλ θξνπζκάησλ θαη επηδεκηώλ πνπ κπνξεί λα απνηειέζνπλ θίλδπλν γηα 

ηε δεκφζηα πγεία, ζε ζπλεξγαζία κε ηηο Γηεπζχλζεηο Τγείαο ησλ Ννκαξρηαθψλ Απηνδηνηθήζεσλ (ΓΤΝΑ) 

θαη άιινπο θνξείο παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο,  

6. ε ζπζηεκαηηθή παξαθνινύζεζε πιεξνθνξηώλ απφ δηεζλείο θνξείο επηδεκηνινγηθήο επηηήξεζεο 

θαη δεκφζηαο πγείαο,  

7. ε αληαιιαγή πιεξνθνξηώλ, εκπεηξηώλ, πξαθηηθώλ θαη ηερλνγλσζίαο κε δίθηπα Δπξσπατθψλ θαη 

παγθφζκησλ νξγαληζκψλ, γηα ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθαξκνγή δξάζεσλ πνπ πιεξνχλ θαη 

αληαπνθξίλνληαη ζε πξνδηαγξαθέο δηεζλνχο επηπέδνπ. 

 

ην Σκήκα Δπηδεκηνινγηθήο Δπηηήξεζεο & Παξέκβαζεο ιεηηνπξγνχλ επηά (7) Γξαθεία:  

1. Γξαθείν Ννζεκάησλ πνπ Μεηαδίδνληαη κέζσ Αλαπλεπζηηθνχ  

2. Γξαθείν Ννζεκάησλ πνπ πξνιακβάλνληαη κε ηνλ Δκβνιηαζκφ & πγγελψλ Ννζεκάησλ 

3. Γξαθείν Σξνθηκνγελψλ Ννζεκάησλ   

4. Γξαθείν Εσναλζξσπνλφζσλ  

5. Γξαθείν Ννζεκάησλ πνπ κεηαδίδνληαη κε Γηαβηβαζηέο 

Αληηθείκελν  Γξάζεο 
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6. Γξαθείν πληνληζκνχ πζηεκάησλ Δπηηήξεζεο 

7. Γξαθείν Γηαρείξηζεο Γεδνκέλσλ  

 

Αθνινχζσο παξνπζηάδνληαη νη δξάζεηο ηνπ Σκήκαηνο θαη ησλ πθηζηακέλσλ Γξαθείσλ γηα ην ρξνληθφ 

δηάζηεκα απφ ηνλ Οθηψβξην 2010 έσο θαη ηνλ Γεθέκβξην 2011. 

 

 

Σν πξνζσπηθφ φισλ ησλ γξαθείσλ ηνπ Σκήκαηνο Δπηδεκηνινγηθήο Δπηηήξεζεο θαη Παξέκαβζεο 

ζπκκεηέρεη ζε κεγάιν αξηζκφ εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζε εζληθφ, επξσπατθφ θαη δηεζλέο 

επίπεδν. Γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ θαιχπηεη ε παξνχζα αλαθνξά (2010-2011) νη εθπαηδεπηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο είραλ σο εμήο:   

 

Α. πκκεηνρή σο εθπαηδεπόκελνη:  

 Παξαθνινχζεζε εθπαηδεπηηθνχ ζεκηλαξίνπ «ΑBC in Epidemiology and Biostatistics» πνπ 

δηνξγαλψζεθε απφ ην Δξγαζηήξην Τγηεηλήο, Δπηδεκηνινγίαο θαη Ηαηξηθήο ηαηηζηηθήο ηνπ 

Δζληθνχ θαη Καπνδηζηξηαθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ ζε ζπλεξγαζία κε ην Cambridge 

Univeristy Hospitals (NHS), 23 επηεκβξίνπ 2011-20 Ννεκβξίνπ 2011: Λ. Βελέηε 

 Παξαθνινχζεζε εθπαηδεπηηθνχ ζεκηλαξίνπ ζην Δπξσπατθφ Κέληξν Πξφιεςεο θαη Διέγρνπ 

Ννζεκάησλ (ECDC): TESSy Training on Measles, Mumps, Rubella, Pertussis and Varicella, 

Stockholm, 16-17 June 2011: . Παηξηλφο 

 Παξαθνινχζεζε εθπαηδεπηηθνχ εκηλαξίνπ «Γξακκαηεηαθή Τπνζηήξημε», Οθηψβξηνο 2010: 

Γηνηθεηηθνί Τπάιιεινη 

 Παξαθνινχζεζε εθπαηδεπηηθνχ εκηλαξίνπ «Γηαρείξηζε Κξίζεσλ», Ννέκβξηνο 2010: 

Γηνηθεηηθνί Τπάιιεινη 

 Παξαθνινχζεζε εθπαηδεπηηθνχ εκηλαξίνπ «πλαηζζεκαηηθή Ννεκνζχλε», 29-31 Μαξηίνπ 

2011: Γηνηθεηηθνί Τπάιιεινη  

 Παξαθνινχζεζε εθπαηδεπηηθνχ εκηλαξίνπ «Πιεξνθνξηθή», 6-9 Γεθεκβξίνπ 2010 : Γηνηθεηηθνί 

Τπάιιεινη 

 εκηλάξην κε ζέκα «CIE Toolkit PILOT COURSE: The Public Health Response to Chemical 

Incident Emergencies», 5-6 Απξηιίνπ 2011, πνπ δηνξγαλψζεθε απφ ην ΔΚΠΑ, ζην πιαίζην ηνπ 

Δπξσπατθνχ πξνγξάκκαηνο CIE Toolkit-- πκκεηνρή Γ. πάια, Μ. Αζαλαζίνπ.  

 

 

Δθπαίδεπζε  
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Β. πκκεηνρή σο εθπαηδεπηέο:  

 Δπίβιεςε ηνπ ζπκκεηέρνληα ζην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα MS-Track ηνπ Δπξσπατθνχ 

Πξνγξάκκαηνο EPIET. 2011-2013 (Κ.Μέιινπ) 

 πκκεηνρή σο εθπαηδεχηξηα ζην 17ν EPIET/EUPHEM Δηζαγσγηθφ Δθπαηδεπηηθφ Πξφγξακκα 

(110 ψξεο). 26 επηεκβξίνπ- 14 Οθησβξίνπ 2011, Μηλφξθα, Ηζπαλία (Κ.Μέιινπ) 

 πκκεηνρή σο εθπαηδεχηξηεο ζην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα «Γηεξεχλεζε ηξνθηκνγελψλ 

επηδεκηψλ– Δθαξκνγή κηθξνβηνινγηθψλ θξηηεξίσλ ζηηο επηρεηξήζεηο ηξνθίκσλ», 2010-2011 ηνπ 

Δληαίνπ Φνξέα Διέγρνπ Σξνθίκσλ (Κ.Μέιινπ, Θ.ηδεξφγινπ). 
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Ησαλλίλσλ, 26- 29 Μαΐνπ 2011, Ησάλληλα. ηξνγγπιφ ηξαπέδη κε ζέκα «Φπκαηίσζε». 

18. Γ.πάια: πκπφζην γηα ηελ Πλεπκνληθή Φπκαηίσζε: «Ζ θαηάζηαζε ηεο θπκαηίσζεο ζηελ Διιάδα 

φπσο δηακνξθψλεηαη ζήκεξα», 19 Μαξηίνπ 2011, Θεζζαινλίθε.  
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Ι.1.  Γξαθείν Ννζεκάησλ πνπ Μεηαδίδνληαη κέζσ Αλαπλεπζηηθνύ 

Τπεύζπλε Γξαθείνπ: Γεσξγία πάια  

 

  

 

Α.  Φπκαηίσζε 

Καηά ηελ πεξίνδν 2010-2011, ην Γξαθείν Ννζεκάησλ πνπ Μεηαδίδνληαη κέζσ Αλαπλεπζηηθνχ πξνέβε ζηηο 

εμήο δξάζεηο, αλαθνξηθά κε ηε θπκαηίσζε: 

 Παξειήθζεζαλ 468 δειηία δήισζεο θπκαηίσζεο, κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο ππνρξεσηηθήο δήισζεο. Σα 

264 αθνξνχζαλ ζε Έιιελεο, ηα 198 αθνξνχζαλ αιινδαπνχο, ελψ ζηα 6 δελ αλαθεξφηαλ ε εζληθφηεηα 

ηνπ θξνχζκαηνο.  

 Πξαγκαηνπνηήζεθε έιεγρνο ησλ δειηίσλ γηα ηελ νξζφηεηα ησλ ζηνηρείσλ, ζπκπιήξσζε θαη ζπιινγή 

πξφζζεησλ πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηελ δηεξεχλεζε ηνπ νηθνγελεηαθνχ πεξηβάιινληνο κεηά απφ 

επηθνηλσλία κε ηνλ ζεξάπνληα ηαηξφ. 

 Έγηλε απνζηνιή ησλ δειηίσλ δήισζεο ζηηο θαηά ηφπνπο Γηεπζχλζεηο Τγείαο ησλ Πεξηθεξεηαθψλ 

Δλνηήησλ (ΠΔ) γηα ηελ δηεξεχλεζε ηνπ θξνχζκαηνο θαη ηνλ έιεγρν ησλ επαθψλ, θαζψο θαη επηθνηλσλία 

κε λνκηάηξνπο θαη επηζθέπηξηεο πγείαο ησλ Γ/λζεσλ Τγείαο ησλ ΠΔ, φπνηε απηφ θξίζεθε απαξαίηεην. 

 Πξαγκαηνπνηήζεθε ζπζηεκαηηθή θαηαρψξεζε ζηελ εηδηθή βάζε δεδνκέλσλ γηα ηε θπκαηίσζε. 

 Πξνέβε ζε αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ γηα ηα δεισζέληα θξνχζκαηα θαηά ην έηνο 2010, ζε ζπλεξγαζία κε 

ην Γξαθείν πληνληζκνχ πζηεκάησλ Δπηηήξεζεο. Σα δεδνκέλα εζηάιεζαλ ηνπο ζην Δπξσπατθφ Κέληξν 

Πξφιεςεο ησλ Νφζσλ (ECDC), ηνλ επηέκβξην ηνπ 2011. Δλ ζπλερεία, ζπκπεξηιήθζεθαλ ζηελ εηήζηα 

έθζεζε ηνπ ECDC γηα ηελ θπκαηίσζε ζηελ Δπξψπε. 

 πλέηαμε «Πξφηαζε γηα ηε βειηίσζε ηεο Δπηηήξεζεο θαη ηνλ Έιεγρν ηεο Φπκαηίσζεο ζηελ Διιάδα», ε 

νπνία παξνπζηάζηεθε ζην Γ ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ.  

 Γεκηνχξγεζε ην Γίθηπν πληνληζηψλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο Διέγρνπ ηεο Φπκαηίσζεο, ζηα πιαίζηα ηνπ 

νπνίνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ δχν (2) ζπλαληήζεηο ηνπ Γηθηχνπ Φπκαηίσζεο γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ 

δξάζεσλ θαη ησλ ζηφρσλ. 

 Πξνέβε ζε θαηαγξαθή ησλ εξγαζηεξίσλ ηεο ρψξαο πνπ εθηεινχλ εμεηάζεηο γηα ηε θπκαηίσζε, κε βάζε 

ην είδνο ησλ εμεηάζεσλ πνπ εθηειεί θαζέλα απφ απηά. 

 Πξνέβε ζε θαηαγξαθή ησλ πλεπκνλνινγηθψλ/αληηθπκαηηθψλ ηαηξείσλ ζηα λνζνθνκεία, θαζψο θαη ηνπ 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηνπο. ην ελ ιφγσ πεδίν, ην Γξαθείν Ννζεκάησλ πνπ Μεηαδίδνληαη κέζσ 

Αλαπλεπζηηθνχ δξαζηεξηνπνηήζεθε ζηα πιαίζηα ηεο γεληθφηεξεο αληηκεηψπηζεο ησλ θξνπζκάησλ 

Ι. 1.1. Δπηηήξεζε  
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θπκαηίσζεο θαη ηεο δηεξεχλεζήο ηνπο ζηα λνζνθνκεία ηεο ρψξαο, θαη παξνπζίαζε ηα απνηειέζκαηα  

ζηηο ζπλαληήζεηο ηνπ Γηθηχνπ Φπκαηίσζεο.  

 

Β. Γξίπε 

Καηά ηελ πεξίνδν 2010-2011, ην Γξαθείν Ννζεκάησλ πνπ Μεηαδίδνληαη κέζσ Αλαπλεπζηηθνχ πξνέβε ζηηο 

θάησζη δξάζεηο, αλαθνξηθά κε ηε γξίπε: 

 Πξαγκαηνπνηήζεθε επηηήξεζε ηεο γξίπεο κέζσ ηνπ πζηήκαηνο Παξαηεξεηψλ Ννζεξφηεηαο 

Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο (Sentinel) - Γίθηπν Ηαηξψλ Μνλάδσλ Τγείαο ΗΚΑ γηα ηελ πεξίνδν 

γξίπεο 2010-2011.  

 Τπήξμε ζπζηεκαηηθή ζπλεξγαζία κε ην Δξγαζηήξην Τγηεηλήο ηνπ ΑΠΘ, ην νπνίν ζπληνλίδεη ην Γίθηπν ησλ 

Κέληξσλ Τγείαο - Πεξηθεξεηαθψλ Ηαηξείσλ θαη ην Γξαθείν Γηαρείξηζεο Γεδνκέλσλ, πνπ ζπληνλίδεη ην 

Γίθηπν ησλ Ηδησηψλ Ηαηξψλ. 

 Σν δίθηπν ιεηηνχξγεζε φπσο θάζε ρξφλν γηα ηελ επηηήξεζε ηεο γξίπεο απφ ηελ εβδνκάδα 40/2010 

εβδνκάδα (4-10 Οθησβξίνπ 2010) έσο θαη ηελ εβδνκάδα 20/2011 εβδνκάδα (16 - 22 Μαΐνπ 2011). Ζ 

επηηήξεζε πεξηέιαβε ηελ εβδνκαδηαία απνζηνιή ηνπ εηδηθνχ δειηίνπ θαηαγξαθήο θξνπζκάησλ 

γξηπψδνπο ζπλδξνκήο απφ ηνπο ηαηξνχο ηνπ δηθηχνπ θαη ηε ιήςε νξηζκέλνπ αξηζκνχ θιηληθψλ 

δεηγκάησλ θαη απνζηνιή απηψλ ζηα Δξγαζηήξηα Αλαθνξάο Γξίπεο (Νφηηαο θαη Βφξεηαο Διιάδαο). Γηα ηε 

ζσζηή ιεηηνπξγία ηεο επηηήξεζεο πξαγκαηνπνηνχληαλ αλά εβδνκάδα ηειεθσληθή επηθνηλσλία κε ηνπο 

ηαηξνχο ηνπ δηθηχνπ, γηα ηελ νξγάλσζε ηεο απνζηνιήο ησλ θιηληθψλ δεηγκάησλ θαη ηελ ελεκέξσζή ηνπο 

γηα ηα απνηειέζκαηα ηνπ εξγαζηεξηαθνχ ειέγρνπ ησλ θιηληθψλ δεηγκάησλ.  

 Γηα ηελ πεξίνδν γξίπεο 2010-2011, ην Γξαθείν δηαρεηξίζηεθε 355 θιηληθά δείγκαηα πνπ ειήθζεζαλ απφ 

ην δίθηπα ηνπ ΗΚΑ θαη ησλ Κέληξσλ Τγείαο-Πεξηθεξεηαθψλ Ηαηξείσλ. 

 Πξαγκαηνπνηήζεθε εβδνκαδηαία θαηαρψξεζε, ζε εηδηθή βάζε δεδνκέλσλ, ηφζν ησλ ζηνηρείσλ ησλ 

δειηίσλ θαηαγξαθήο γξηπψδνπο ζπλδξνκήο, φζν θαη ησλ ζπλνδεπηηθψλ δειηίσλ θιηληθνχ δείγκαηνο.  

 Πξαγκαηνπνηήζεθε επηηήξεζε ησλ ζνβαξψλ θξνπζκάησλ γξίπεο κε λνζειεία ζηηο ΜΔΘ, ε νπνία 

πεξηειάκβαλε ηελ δήισζε θάζε επηβεβαησκέλνπ θξνχζκαηνο γξίπεο ζε ΜΔΘ κε ην Γειηίν δήισζεο 

Λνηκψδνπο Ννζήκαηνο. ηε ζπλέρεηα, έγηλε ελεξγεηηθή ζπιινγή πξφζζεησλ επηδεκηνινγηθψλ δεδνκέλσλ 

γηα θάζε θξνχζκα κέζσ ηειεθσληθήο επηθνηλσλίαο κε ηνπο ζεξάπνληεο ηαηξνχο. Τπήξμε, δε, ελεξγεηηθή 

ζπζηεκαηηθή παξαθνινχζεζε ηεο πνξείαο θαη ηεο έθβαζεο ησλ δεισζέλησλ θξνπζκάησλ απφ ηηο ΜΔΘ 

κέρξη ηελ έμνδφ ηνπο.  

 Πξαγκαηνπνηήζεθε εκεξήζηα αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ γηα ηα θξνχζκαηα πνπ λνζειεχνληαλ ζηηο ΜΔΘ 

θαη απνζηνιή ηνπο κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ζηε δηνίθεζε ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ θαη ζην Τπνπξγείν 

Τγείαο (ΤΤ). 



22 

 

 Πξαγκαηνπνηήζεθε εβδνκαδηαία αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ηφζν ηνπ Sentinel, φζν θαη ησλ ΜΔΘ θαη 

έθδνζε ηεο εβδνκαδηαίαο έθζεζεο επηδεκηνινγηθήο επηηήξεζεο ηεο γξίπεο γηα φιεο ηηο εβδνκάδεο 

επηηήξεζεο, θαζψο θαη ηεο εηήζηαο έθζεζεο γηα ηελ πεξίνδν γξίπεο 2010-2011 θαη αλάξηεζε ζηελ 

ηζηνζειίδα ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ. 

 Πξαγκαηνπνηήζεθε εβδνκαδηαία απνζηνιή δεδνκέλσλ ζην Δπξσπατθφ Γίθηπν Δπηηήξεζεο ηεο Γξίπεο 

(EISΝ) κέρξη θαη ηελ εβδνκάδα 20/2011 θαη ζε 15ζήκεξε βάζε απφ ηελ εβδνκάδα 21/2011 κέρξη θαη ηελ 

εβδνκάδα 39/2011, ζε ζπλεξγαζία κε ην Γξαθείν πληνληζκνχ πζηεκάησλ Δπηηήξεζεο.  

 πζηεκαηηθή απνζηνιή ελεκεξσηηθνχ πιηθνχ ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ηαηξνχο ζην Γίθηπν ηνπ ΗΚΑ. 

 

Γ. Λεγηνλέιισζε  

Καηά ηελ πεξίνδν 2010-2011, ην Γξαθείν Ννζεκάησλ πνπ Μεηαδίδνληαη κέζσ Αλαπλεπζηηθνχ πξνέβε ζηηο 

εμήο δξάζεηο, αλαθνξηθά κε ηε ιεγεσλέιισζε: 

 Αληηκεησπίζηεθαλ ζπλνιηθά 50 θξνχζκαηα, πνπ δειψζεθαλ αθ‟ ελφο κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο 

ππνρξεσηηθήο δήισζεο, αθ‟ εηέξνπ κέζσ ηνπ Δπξσπατθνχ Γηθηχνπ Δπηηήξεζεο ηεο Νφζνπ ησλ 

Λεγεσλαξίσλ (ELDSNet). Δηδηθφηεξα, παξειήθζεζαλ 14 δειηία δήισζεο ιεγηνλέιισζεο κέζσ ηνπ 

ζπζηήκαηνο ππνρξεσηηθήο δήισζεο, εθ ησλ νπνίσλ ηα 13 ήηαλ λφζνο ιεγεσλαξίσλ θαη ην έλα (1) 

ππξεηφο Pontiac. Δθ ησλ ζπλνιηθψλ 14 δειηίσλ, ηα ελλέα (9) ήηαλ θξνχζκαηα ηεο θνηλφηεηαο, ην έλα (1) 

θξνχζκα ζπλδένληαλ κε ηαμίδη, ηα δχν (2) ζπλδένληαλ κε λνζειεία ζε λνζνθνκείν, ελψ ηα άιια δχν (2) 

δελ κπνξνχλ λα θαηαηαρζνχλ κε βάζε ηελ ηζρχνπζα θαηάηαμε. 

 Πξαγκαηνπνηήζεθε έιεγρνο δειηίσλ γηα ηελ νξζφηεηα ησλ ζηνηρείσλ, ζπκπιήξσζε ησλ δειηίσλ, 

ζπιινγή πξφζζεησλ πιεξνθνξηψλ γηα ηνλ εληνπηζκφ ηεο πεγήο, κεηά απφ επηθνηλσλία κε ηνλ 

ζεξάπνληα ηαηξφ. Δλ ζπλερεία έγηλε απνζηνιή ησλ δειηίσλ δήισζεο ζηηο θαηά ηφπνπο Γηεπζχλζεηο 

Τγείαο ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ γηα ηελ δηεξεχλεζε ηνπ θξνχζκαηνο θαη ηνλ έιεγρν ησλ πηζαλψλ 

πεγψλ κφιπλζεο.  

 Μέζσ ηνπ ELDSNet παξειήθζεζαλ εηδνπνηήζεηο γηα 29 κεκνλσκέλα θξνχζκαηα θαη επηά (7) ζπξξνέο 

θξνπζκάησλ πνπ ζπλδένληαλ κε ηαμίδη ζηελ Διιάδα. Δμ‟ απηψλ ηα 17 αλήθαλ ζε επηδεκία ηεο λφζνπ 

πνπ αθνξνχζε Βξεηαλνχο ηνπξίζηεο ζηελ Κέξθπξα. Ζ δηαρείξηζε φισλ ησλ θξνπζκάησλ έγηλε κε 

ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη ζηε ρψξα απφ ην 2002 θαη πεξηιακβάλεη ηελ ελεκέξσζε, 

κέζσ πξνηππνπνηεκέλνπ εγγξάθνπ, ησλ Γ/λζεσλ Τγείαο ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ ζηηο πεξηνρέο 

ησλ θαηαιπκάησλ (μελνδνρεία, ελνηθηαδφκελα δσκάηηα) πνπ δηέκεηλαλ ηα θξνχζκαηα,. Αθνινχζεζε ε 

δηεξεχλεζε ησλ θξνπζκάησλ (εθηίκεζε θηλδχλνπ, δεηγκαηνιεςία) απφ ην πξνζσπηθφ ησλ Γηεπζχλζεσλ 

Τγείαο ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ θαη ε απνζηνιή πξνηππνπνηεκέλσλ εθζέζεσλ κε ηα επξήκαηα ηεο 

εθηίκεζεο θηλδχλνπ θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ δεηγκαηνιεςηψλ. Σέινο, έγηλε ελεκέξσζε ηνπ ELDSNet γηα 
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ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ ζπξξνψλ κέζσ εηδηθψλ δειηίσλ (θφξκα Α θαη 

θφξκα Β), βάζεη ησλ θαλφλσλ πνπ ηζρχνπλ γηα ηα θξάηε κέιε ηνπ δηθηχνπ. 

 

 

 

Σν Γξαθείν Ννζεκάησλ πνπ Μεηαδίδνληαη κέζσ Αλαπλεπζηηθνχ δηαρεηξίζηεθε: 

1. ηελ επηδεκία λφζνπ ιεγεσλαξίσλ ζε ηαμηδηψηεο ζηελ Κέξθπξα ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2011. Γειψζεθαλ 

ζπλνιηθά 17 ζπλνιηθά θξνχζκαηα θπξίσο Βξεηαλνί πνπ είραλ δηακείλεη ζε δηάθνξα θαηαιχκαηα ηεο 

Κέξθπξαο. Πξαγκαηνπνηήζεθε επηηφπηα δηεξεχλεζε ησλ θξνπζκάησλ ζε ζπλεξγαζία κε ην ΚΔΓΤ θαη ην 

ΠΔΓΤ Λάξηζαο, θαη ην πξνζσπηθφ ηνπ Γξαθείνπ βξηζθφηαλ ζε ζπλερή επηθνλσλία ηφζν κε ην Βξεηαληθφ 

Κέληξν HPA φζν θαη κε ην ECDC. 

2. ηε δηεξεχλεζε θξνχζκαηνο MDR θπκαηίσζεο, ηελ αλεχξεζε επαθψλ θαη ηελ ελεκέξσζή ηνπο γηα έιεγρν 

ζην Αληηθπκαηηθφ Σκήκα ηνπ ΓΓΝΘΑ «Ζ σηεξία». 

 

 

 

Α. εκηλάξηα θαη Δπξσπατθέο ζπλαληήζεηο 

1. 2ε Δηήζηα πλάληεζε ηνπ Δπξσπατθνχ Γηθηχνπ γηα ηελ Λεγησλέιια (ELDSNet) θαη 26ε Δπηζηεκνληθή 

πλάληεζε ηνπ EWGLI, 25-27 Μαΐνπ 2011 ζηε Βηέλλε. Γηνξγάλσζε ECDC θαη EWGLI. πκκεηνρή 

Γ.πάια. 

2. Δηήζηα πλάληεζε ηνπ Δπξσπατθνχ Γηθηχνπ Δπηηήξεζεο ηεο Γξίπεο (EISN), 7 έσο 9 Ηνπλίνπ 2011 ζηε 

ινβελία. Γηνξγάλσζε απφ ECDC θαη WHO. πκκεηνρή Γ. πάια.  

3. Severe Influenza: Patterns of Infection and Disease and its Surveillance in Europe, 3 έσο 4 Μαΐνπ 2011 

ζηελ ηνθρφικε. Γηνξγάλσζε απφ ην ECDC, ζπκκεηνρή Γ. πάια.  

4. Δηήζηα πλάληεζε ηνπ Δπξσπατθνχ Γηθηχνπ Δπηηήξεζεο ηεο Φπκαηίσζεο, 23 έσο 24 Μαΐνπ 2011 ζηελ 

Υάγε, δηνξγάλσζε απφ ECDC θαη WHO, ζπκκεηνρή Μ. Αζαλαζίνπ.  

 

Β. Ζκεξίδεο θαη πλέδξηα 

1. 11ν Μεηεθπαηδεπηηθφ εκηλάξην ηεο Πλεπκνλνινγηθήο Κιηληθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ, 26 έσο 29 

Μαΐνπ 2011, Ησάλληλα. πκκεηνρή Γ. πάια σο νκηιήηξηα ζε ζηξνγγπιφ ηξαπέδη κε ζέκα «Φπκαηίσζε»  

2. πκπφζην γηα ηελ Πλεπκνληθή Φπκαηίσζε, 19 Μαξηίνπ 2011, Θεζζαινλίθε. πκκεηνρή Γ. πάια σο 

νκηιήηξηα κε ζέκα «Ζ θαηάζηαζε ζηελ Διιάδα φπσο δηακνξθψλεηαη ζήκεξα». 

Ι.1.2.  Γηαρείξηζε ζεκαληηθώλ ζπκβάλησλ 

 

Ι.1.3. πκκεηνρή ζε εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο  
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Ι.2.  Γξαθείν Ννζεκάησλ πνπ πξνιακβάλνληαη κε Δκβνιηαζκό & πγγελώλ 

Ννζεκάησλ 

 

Τπεύζπλε Γξαθείνπ:  Θεαλψ Γεσξγαθνπνχινπ  

 

Σν Γξαθείν Ννζεκάησλ πνπ πξνιακβάλνληαη κε Δκβνιηαζκφ & πγγελψλ Ννζεκάησλ επηηεξεί ηα εμήο  

λνζήκαηα: δηθζεξίηηδα, επινγηά, πνιηνκπειίηηδα, κεληγγίηηδα, κεληγγηηηδνθνθθηθή λφζν, ηιαξά, παξσηίηηδα, 

εξπζξά, αλεκεπινγηά κε επηπινθέο, θνθθχηε, ηέηαλν, λενγληθφ ηέηαλν, ζπγγελή ηνμνπιάζκσζε, ζπγγελή 

εξπζξά θαη ζπγγελή ζχθηιε. 

 

 

 

Καηά ην δηάζηεκα Οθηψβξηνο 2010 – Γεθέκβξηνο 2011 νη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Γξαθείνπ πεξηειάκβαλαλ: 

 ηελ ππνδνρή, εθηίκεζε θαη δηεθπεξαίσζε δειηίσλ ππνρξεσηηθήο δήισζεο λνζεκάησλ, 

 ηελ επηηήξεζε θαη ηε δηαδηθαζία απφθξηζεο ζηηο δειψζεηο λνζεκάησλ πνπ πξνιακβάλνληαη κε 

εκβνιηαζκφ, 

 ηελ αλίρλεπζε θαη δηεξεχλεζε κεκνλσκέλσλ θξνπζκάησλ, ζπξξνψλ θαη επηδεκηψλ λνζεκάησλ πνπ 

πξνιακβάλνληαη κε εκβνιηαζκφ, ζε ζπλεξγαζία κε άιινπο θνξείο δεκφζηαο πγείαο (φπσο νη 

Γηεπζχλζεηο Τγείαο Πεξηθεξηθήο Δλφηεηαο),  

 ηελ έθδνζε νδεγηψλ θαη νξγάλσζε παξεκβάζεσλ ζε ζπκβάληα δεκφζηαο πγείαο, πνπ νθείινληαη ζε 

λνζήκαηα πνπ πξνιακβάλνληαη κε εκβνιηαζκφ (κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο ησλ 

θξνπζκάησλ, κέηξα γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο επξχηεξεο δηαζπνξάο ηεο λφζνπ), 

 ηελ εθηίκεζε ηεο επίπησζεο θαη ησλ δηαρξνληθψλ ηάζεσλ ησλ λνζεκάησλ πνπ πξνιακβάλνληαη κε 

εκβνιηαζκφ, ηφζν ζην ζχλνιν ηεο ρψξαο φζν θαη ζηηο επηκέξνπο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο, θαζψο θαη 

εθηίκεζε ηεο ζπκκεηνρήο δηαθφξσλ παξαγφλησλ θηλδχλνπ ζηε λνζεξφηεηα απφ ηε λφζν, 

 ηε ζπκβνπιεπηηθή ζε ηαηξνχο, επαγγεικαηίεο πγείαο, ιεηηνπξγνχο δεκφζηαο πγείαο θαη θνηλφ ζε 

ζέκαηα δεκφζηαο πγείαο ζρεηηθά κε λνζήκαηα πνπ πξνιακβάλνληαη κε εκβνιηαζκφ, 

 ηε ζπγγξαθή πξσηνθφιισλ επηδεκηνινγηθήο επηηήξεζεο θαη εθζέζεσλ δηαρξνληθψλ ηάζεσλ γηα ηα 

λνζήκαηα πνπ πξνιακβάλνληαη κε εκβνιηαζκφ, ηα νπνία αλαξηήζεθαλ ζηε λέα ηζηνζειίδα ηνπ 

ΚΔΔΛΠΝΟ  

 ηε ζπκπιήξσζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ απνζηέιινληαη εηεζίσο ζηνλ ΠΟΤ (World Health Organization 

Communicable Disease Annual Reporting Form), πνπ αθνξνχλ ζηα λνζήκαηα πνπ πξνιακβάλνληαη 

κε εκβνιηαζκφ, 

Ι. 2.1. Γξάζεηο  
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 ηε ζπκπιήξσζε θαη ηνλ έιεγρν ησλ δεδνκέλσλ πνπ απνζηέιινληαη εηεζίσο ζην ECDC, ζρεηηθά κε ηα 

λνζήκαηα πνπ πξνιακβάλνληαη κε εκβνιηαζκφ θαη εηδηθά κε ηε κεληγγίηηδα (ζε ζπλεξγαζία θαη κε ην 

Δζληθφ Κέληξν Αλαθνξάο Μεληγγίηηδαο), 

 ηε ζπλεξγαζία κε ην Γξαθείν Γηαρείξηζεο Γεδνκέλσλ γηα ηηο ελέξγεηεο αλαβάζκηζεο θαη δηεχξπλζεο 

ηνπ δηθηχνπ ηδησηψλ γηαηξψλ (παζνιφγνη, παηδίαηξνη θαη γεληθνί γηαηξνί) πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην 

Γίθηπν Παξαηεξεηψλ Ννζεξφηεηαο Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο.  

 

 

 

Καησηέξσ αλαθέξνληαη ελδεηθηηθά ζηνηρεία απφ ηελ επηηήξεζε ηεο ηιαξάο, κεληγγίηηδαο θαη ηεο 

πνιηνκπειίηηδαο. 

 

Α.Ιιαξά 

Ζ ηιαξά επηηεξείηαη κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο ππνρξεσηηθήο δήισζεο θαη ηνπ ζπζηήκαηνο παξαηεξεηψλ 

λνζεξφηεηαο ζηελ πξσηνβάζκηα θξνληίδα πγείαο. πκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία ιακβάλνληαη θαη απφ ηελ 

εξγαζηεξηαθή δηάγλσζε ηεο ηιαξάο απφ ην Δξγαζηήξην Αλαθνξάο Ηιαξάο /Δξπζξάο πνπ ιεηηνπξγεί απφ ην 

2003 ζην Διιεληθφ Ηλζηηηνχην Pasteur θαη απνηειεί κέινο δηθηχνπ αληίζηνηρσλ εζληθψλ εξγαζηεξίσλ, πνπ 

έρνπλ δεκηνπξγεζεί ζε φιεο ηηο ρψξεο ηνπ θφζκνπ. 

Παξά ηελ εθαξκνγή απνηειεζκαηηθνχ θαη αζθαινχο εκβνιίνπ ζηηο ρψξεο ηεο Δπξψπεο,  ν ζηφρνο ηνπ ΠΟΤ 

γηα ηελ εμάιεηςε ηεο ηιαξάο ζηελ Δπξψπε κέρξη ην 2010 δελ έρεη επηηεπρζεί. Αληίζεηα, ην 2010 θαηαγξάθεθαλ 

ζπλνιηθά 30.367 θξνχζκαηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη 25 ζαλάησλ. Απφ απηά, ηα 22.005 θαηαγξάθεθαλ 

ζηε Βνπιγαξία θαη αξθεηά ζηε Γαιιία, ηελ Ηηαιία, ηε Γεξκαλία, ηελ Ηξιαλδία, ην Ζλσκέλν Βαζίιεην θαη ηελ 

Ηζπαλία.  

Σν 2010 θαη κέρξη ηα κέζα ηνπ 2011 βξηζθφηαλ ζε εμέιημε ζηε ρψξα καο επηδεκία ηιαξάο, πνπ αξηζκεί 149 

θξνχζκαηα ην 2010 (εηήζηα επίπησζε 1,32 θξνχζκαηα αλά 100.000 πιεζπζκνχ) θαη 40 θξνχζκαηα κέρξη ην 

ηέινο Γεθεκβξίνπ 2011. (βι. Γξάθεκα Η.2.1 θαη Η.2.2). Ζ έλαξμε ηεο επηδεκίαο ζεκεηψζεθε ζε άηνκα 

Βνπιγαξηθήο ππεθνφηεηαο θαη αθνξνχζε θπξίσο ζε κεηαθηλνχκελνπο πιεζπζκνχο Ρνκά ελψ είλαη πηζαλή ε 

ζπζρέηηζε κε ηελ επηδεκία ζηελ Βνπιγαξία. Καηά ηελ εμέιημε ηεο επηδεκίαο ην 2010 δειψζεθαλ θαη 

θξνχζκαηα ζε άηνκα Διιεληθήο ππεθνφηεηαο (θπξίσο αζίγγαλνπο) θαη, φπσο θαίλεηαη πιένλ, ε δηαζπνξά ηεο 

λφζνπ αθνξά απηφρζνλεο πιεζπζκνχο πςεινχ θηλδχλνπ κε ρακειή εκβνιηαζηηθή θάιπςε (89% ησλ 

θξνπζκάησλ κε γλσζηή εκβνιηαζηηθή θαηάζηαζε ήηαλ αλεκβνιίαζηνη). 

Ζ επηδεκία ην 2011 ζπλερίζηεθε κεηά απφ έλα κεζνδηάζηεκα ρσξίο θξνχζκαηα δηάξθεηαο 5 εβδνκάδσλ θαη 

αθνξνχζε θαηά βάζε Διιεληθφ απηφρζνλα πιεζπζκφ πνπ δελ αλήθεη ζε εηδηθή πιεζπζκηαθή νκάδα (80%), 

ειηθίαο  20 εηψλ (82,5%) κε ρακειή εκβνιηαζηηθή θάιπςε (72,7% ησλ θξνπζκάησλ κε γλσζηή εκβνιηαζηηθή 

Ι. 2.2. Δπηηήξεζε 

 



26 

 

θαηάζηαζε ήηαλ αλεκβνιίαζηνη). Δίλαη θαλεξφ φηη κε ηελ εηζαγσγή ηνπ ππνρξεσηηθνχ εκβνιηαζκνχ MMR 

ζηελ ρψξα καο ην 1989 ε επίπησζε ηεο λφζνπ βειηηψζεθε. Χζηφζν, ε εκβνιηαζηηθή θάιπςε ρξεηάδεηαη 

ελίζρπζε ηδηαίηεξα ζε πιεζπζκηαθέο νκάδεο πνπ είλαη ρακειή πξνθεηκέλνπ λα ειεγρζεί ην θαηλφκελν ησλ 

ηνπηθψλ εμάξζεσλ. 

 

ηα πιαίζηα ηεο ζπλέρηζεο ηεο επηδεκίαο ην 2011:  

 ελεκεξψζεθαλ νη αξρέο δεκφζηαο πγείαο ζε θεληξηθφ, πεξηθεξεηαθφ θαη ηνπηθφ επίπεδν (ΤΤΚΑ, 

Γηεπζχλζεηο Τγείαο ΠΔ), θαζψο θαη ην ζχλνιν ηνπ ηαηξηθνχ θφζκνπ ζην δεκφζην θαη ηδησηηθφ ηνκέα 

(κέζσ ησλ δηνηθήζεσλ κνλάδσλ πγείαο θαη ηαηξηθψλ ζπιιφγσλ), 

 δηαηεξήζεθε ζπλερήο επηθνηλσλία κε ηηο Γηεπζχλζεηο Τγείαο ΠΔ ζηηο πξνζβεβιεκέλεο πεξηνρέο, γηα ηελ 

νξγάλσζε ησλ δξάζεσλ ειέγρνπ ηεο λφζνπ θαη πεξηνξηζκνχ ηεο επηδεκίαο, 

 νξγαλψζεθε ελίζρπζε ηεο επηηήξεζεο ηεο ηιαξάο κε ηε ζπλεξγαζία ηνπ Δζληθνχ Κέληξνπ Αλαθνξάο 

Ηιαξάο–Δξπζξάο (Διιεληθφ Ηλζηηηνχην Pasteur), κε εβδνκαδηαία ηειεθσληθή επηθνηλσλία θαη ελεξγεηηθή 

αλαδήηεζε ησλ θξνπζκάησλ ηιαξάο πνπ δελ είραλ δεισζεί, θαζψο θαη ελζάξξπλζε ηεο εξγαζηεξηαθήο 

επηβεβαίσζεο θαη ηππνπνίεζεο ηνπ ηνχ ζηα θξνχζκαηα, 

 δεηήζεθε ε εγξήγνξζε ηνπ ηαηξηθνχ θφζκνπ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο επηηήξεζεο, γηα ηνλ έιεγρν θαη ηελ 

νινθιήξσζε ηεο εκβνιηαζηηθήο θαηάζηαζεο παηδηψλ, εθήβσλ θαη λεαξψλ ελειίθσλ, 

 ζπλερίζηεθε ε ελεκέξσζε γηα ηελ επηδεκία θαη ε ζπλεξγαζία κε ην ΤΤ θαη ηε Γεληθή Γηεχζπλζε 

Γεκφζηαο Τγείαο γηα ηελ νξγάλσζε παξεκβάζεσλ (εκβνιηαζηηθψλ δξάζεσλ ζε πιεζπζκνχο πςεινχ 

θηλδχλνπ, φπσο νη αζίγγαλνη), 

 ππήξμε ζπλερήο ελεκέξσζε ηνπ ηαηξηθνχ θφζκνπ θαη ηνπ θνηλνχ ζρεηηθά κε ηελ επηδεκία, κέζσ ηεο 

δεκνζίεπζεο ηαθηηθψλ εθζέζεσλ, 

 ελεκεξψζεθαλ επξσπατθνί θαη δηεζλείο θνξείο δεκφζηαο πγείαο κέζσ ζρεηηθψλ εθζέζεσλ θαη 

δεκνζηεχζεσλ (EUVAC.NET, ECDC, Eurosurveillance).  



27 

 

     Γξάθεκα Ι.2.1 : Γεισζέληα θξνύζκαηα ηιαξάο αλά εβδνκάδα έλαξμεο ζπκπησκάησλ θαη πιεζπζκηαθή νκάδα, Διιάδα, (1/1/10- 31/12/10) (n=149)* 

                 

 

 

 

 

 

 

 

     Γξάθεκα Ι. 2.2 : Γεισζέληα θξνύζκαηα ηιαξάο αλά εβδνκάδα έλαξμεο ζπκπησκάησλ θαη πιεζπζκηαθή νκάδα, Διιάδα, (1/1/11- 31/12/11) (n=40)* 

 

 

* 1τετράγωνο= 1 κρούσμα ιλαράς 
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Β.Μεληγγίηηδα - πλεξγαζία κε Δζληθό Κέληξν Αλαθνξάο Μεληγγίηηδαο (ΔΚΑΜ) 

Ζ κεληγγίηηδα απνηειεί λφζεκα κε ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα ηε δεκφζηα πγεία θαη κεγάιε βαξχηεηα γηα ηελ θνηλή 

γλψκε, ιφγσ ηνπ ελδερφκελνπ ζαλαηεθφξσλ θξνπζκάησλ. Δηδηθφηεξα, ε επηηήξεζε ηεο κεληγγίηηδαο 

πεξηιακβάλεη ηηο αθφινπζεο δξάζεηο απφ ην πξνζσπηθφ ηνπ γξαθείνπ λνζεκάησλ πνπ πξνιακβάλνληαη κε 

εκβνιηαζκφ:  

 δηεξεχλεζε θξνπζκάησλ κεληγγίηηδαο (ηδίσο βαθηεξηαθήο αηηηνινγίαο), ζπληνληζκφο ησλ απαξαίηεησλ 

παξεκβάζεσλ θαη παξνρή ζπζηάζεσλ γηα ηελ πξνζηαζία ηεο δεκφζηαο πγείαο (επηθνηλσλία κε 

ηαηξνχο θαη Γ/λζεηο Τγείαο Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ) 

 ηειηθφο έιεγρνο ηεο πιεξφηεηαο ησλ δειηίσλ δήισζεο θαη θαηαρψξεζή ηνπο ζηελ εηδηθή βάζε 

δεδνκέλσλ ηεο κεληγγίηηδαο 

 αληαιιαγή ζηνηρείσλ θαη δηαζηαχξσζε δεδνκέλσλ κε ην Δζληθφ Κέληξν Αλαθνξάο Μεληγγίηηδαο ηεο 

ΔΓΤ (θαζεκεξηλή ηειεθσληθή επηθνηλσλία, ελεξγεηηθή αλαδήηεζε θξνπζκάησλ κεληγγίηηδαο πνπ δελ 

έρνπλ δεισζεί)  

 ελίζρπζε ηεο επηδεκηνινγηθήο επηηήξεζεο ηεο κεληγγίηηδαο κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο ππνρξεσηηθήο 

δήισζεο θαη ηεο απνζηνιήο δεηγκάησλ γηα εξγαζηεξηαθή επηβεβαίσζε θαη ηππνπνίεζε ηνπ 

ππεχζπλνπ παζνγφλνπ ζηα θξνχζκαηα βαθηεξηαθήο κεληγγίηηδαο, κε ζρεηηθή επηζηνιή πνπ 

πξνσζήζεθε ζε φια ηα λνζνθνκεία ηεο ρψξαο. 

 

Απφ ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2010 έσο ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2011 δειψζεθαλ ζπλνιηθά 457 θξνχζκαηα κεληγγίηηδαο, 

εθ ησλ νπνίσλ ηα 67 νθείινληαλ ζε κεληγγηηηδνθνθθηθή λφζν, ηα 174 ήηαλ άιιεο βαθηεξηαθήο αηηηνινγίαο, ηα 

210 νθείινληαλ ζε άζεπηε κεληγγίηηδα θαη ηα έμη (6) ήηαλ άγλσζηεο αηηηνινγίαο. Ζ κεγαιχηεξε επίπησζε ηεο 

κεληγγηηηδνθνθθηθήο λφζνπ εκθαλίζηεθε ζηηο ειηθηαθέο νκάδεο 0-4 εηψλ (4,50 θξνχζκαηα/100.000 

πιεζπζκνχ), 5-14 εηψλ (1,14 θξνχζκαηα/100.000 πιεζπζκνχ) θαη 15-24 εηψλ (1,09 θξνχζκαηα/100.000 

πιεζπζκνχ). ε θάζε θξνχζκα κε ζεκαζία γηα ηε δεκφζηα πγεία (π.ρ. κεληγγηηηδνθνθθηθή ινίκσμε, 

επηβεβαησκέλε, πηζαλή ή ελδερφκελε ζε καζεηή ζρνιείνπ) ππήξρε επηθνηλσλία κε ην ζεξάπνληα ηαηξφ θαη κε 

ηελ αξκφδηα Γηεχζπλζε Τγείαο ΠΔ, πξνθεηκέλνπ λα ζπληνληζζνχλ νη θαηάιιειεο δξάζεηο δεκφζηαο πγείαο 

(πρ δηεξεχλεζε ζηελψλ επαθψλ, ζχζηαζε ρεκεηνπξνθχιαμεο).  

Δλδεηθηηθά ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηα θξνχζκαηα κεληγγηηηδνθνθθηθήο λφζνπ πνπ δειψζεθαλ θαηά ην 

δηάζηεκα Οθηψβξηνο 2010 - Γεθέκβξηνο 2011, παξαηίζεληαη ζηνλ Πίλαθα Η.2.2. θαη ζην Γξάθεκα Η.2.3. 
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Πίλαθαο Ι. 2.2 : Αξηζκόο δεισζέλησλ θξνπζκάησλ κεληγγηηηδνθνθθηθήο λόζνπ θαη επίπησζε θαηά 

ειηθηαθή νκάδα, Διιάδα (10/2010-12/2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γξάθεκα Ι.2.3 : Αξηζκόο δεισζέλησλ θξνπζκάησλ κεληγγηηηδνθνθθηθήο λόζνπ θαη επίπησζε αλά 

100.000 πιεζπζκνύ θαηά ειηθηαθή νκάδα, Διιάδα (10/2010-12/2011) 

 

 

 

 

ΗΛΙΚΙΑ ΠΛΗΘΤΜΟ ΑΡ.ΚΡΟΤΜΑΣΩΝ 

ΕΠΙΠΣΩΗ/  

100.000 

0-4 510.710 23 4,50 

5-14 1.140.181 13 1,14 

15-24 1.565.064 17 1,09 

25-34 1.713.766 6 0,35 

35-44 1.562.617 3 0,19 

45-54 1.398.269 1 0,07 

55-64 1.204.657 4 0,33 

>65 1.835.942 0 0,00 

ΤΝΟΛΟ 10.931.206 67 0,61 
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Γ. Δπηηήξεζε Πνιηνκπειίηηδαο 

Ζ επηηήξεζε ηεο πνιηνκπειίηηδαο ζηελ Διιάδα γίλεηαη θπξίσο κέζσ ηνπ Γηθηχνπ Δπηηήξεζεο ηεο Ομείαο 

Υαιαξήο Παξάιπζεο (ΟΥΠ). Πξφθεηηαη γηα θιηληθνεξγαζηεξηαθφ δίθηπν, ζην νπνίν ζπκκεηέρνπλ 52 θιηληθνί 

ηαηξνί απφ ηα λνζνθνκεία ηεο ρψξαο, φπνπ λνζειεχνληαη παηδηά <15 εηψλ κε νμεία ραιαξή παξάιπζε.  ηα 

πιαίζηα ηνπ δηθηχνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ηα εμήο: 

 Δβδνκαδηαία ελεξγεηηθή αλαδήηεζε πεξηζηαηηθψλ ΟΥΠ (ηειεθσληθή επηθνηλσλία κε ηνπο ηαηξνχο), 

επηβεβαίσζε ηήξεζεο ηεο πξνβιεπφκελεο δηαδηθαζίαο ζε πεξίπησζε θξνχζκαηνο (δειηίν δήισζεο, 

δείγκαηα θνπξάλσλ, επαλεμέηαζε κεηά 60-90 εκέξεο). 

 Δβδνκαδηαία δήισζε ησλ πεξηζηαηηθψλ ζηνλ ΠΟΤ (ή κεδεληθή δήισζε), κέζσ εηδηθήο βάζεο 

δεδνκέλσλ ζην δηαδίθηπν. 

 πλεξγαζία κε ην Δζληθφ Δξγαζηήξην Αλαθνξάο Δληεξντψλ/Πνιηντψλ (Διιεληθφ Ηλζηηηνχην Pasteur) 

γηα ηνλ εξγαζηεξηαθφ έιεγρν ησλ δεηγκάησλ θνπξάλσλ. 

 πκκεηνρή, δηνηθεηηθή θαη γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο Δπηζηεκνληθήο Δπηηξνπήο 

«Committee of Experts» γηα ηελ Παξαθνινχζεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Δθξίδσζεο ηεο Πνιηνκπειίηηδαο 

θαη ηεο Δζληθήο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Δθξίδσζεο ηεο Πνιηνκπειίηηδαο. 

πκκεηνρή. 

 πκκεηνρή  ζηε ζχληαμε ηεο - πξνηππνπνηεκέλεο απφ ηνλ ΠΟΤ- εηήζηαο Έθζεζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ 

ηεο ρψξαο, φζνλ αθνξά ζηελ επηηήξεζε ηεο πνιηνκπειίηηδαο- ΟΥΠ θαη ζηε δηαηήξεζε ηεο ρψξαο 

ειεχζεξεο λφζνπ, ε νπνία ζπληάζζεηαη απφ ηελ Δζληθή Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

Δθξίδσζεο ηεο Πνιηνκπειίηηδαο.  

 Δλεκέξσζε θαη αλαηξνθνδφηεζε ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ δηθηχνπ ΟΥΠ, ζρεηηθά κε ηα απνηειέζκαηα ηεο 

επηηήξεζεο ηεο ΟΥΠ ζηελ Διιάδα.  

 Οξγάλσζε θαη ζπληνληζκφο ζπζηήκαηνο ζπκπιεξσκαηηθήο επηηήξεζεο εληεξντψλ κε εξγαζηεξηαθφ 

έιεγρν δεηγκάησλ θνπξάλσλ απφ πγηή παηδηά πνπ αλήθνπλ ζε νκάδεο πςεινχ θηλδχλνπ. 

 

ηα πιαίζηα εληαηηθνπνίεζεο ηεο επηηήξεζεο ηεο πνιηνκπειίηηδαο:  

 Οινθιεξψζεθε ε νξγάλσζε λένπ πξνγξάκκαηνο ζπκπιεξσκαηηθήο επηηήξεζεο εληεξντψλ (Ννέκβξηνο 

2010- Ννέκβξηνο 2011), θαηφπηλ νδεγίαο ηεο Δπηζηεκνληθήο Δπηηξνπήο «Committe of Experts» γηα ηελ 

Παξαθνινχζεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Δθξίδσζεο ηεο Πνιηνκπειίηηδαο, κε ηε ζπκκεηνρή δέθα  

Ηαηξνθνηλσληθψλ Κέληξσλ (ΗΑΚ), ηνπ Κέληξνπ Τπνδνρήο Αηηνχλησλ Άζπιν Λαπξίνπ θαη ηνπ Κέληξνπ 

Τγείαο Μαξθφπνπινπ Αηηηθήο. Σν δηάζηεκα απηφ έγηλε ζπιινγή δεηγκάησλ θνπξάλσλ ζε παηδηά <15 

εηψλ θαη δφζεθε παξάηαζε σο ην ηέινο Φεβξνπαξίνπ 2012 ιφγσ πξνβιεκάησλ ιεηηνπξγίαο ησλ ΗΑΚ. 
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πλνιηθά ζπιιέρζεθαλ 110 δείγκαηα θνπξάλσλ ζηα νπνία δελ αληρλεχηεθε άγξηνο ηφο 

πνιηνκπειίηηδαο.   

 Έγηλε αλαζεψξεζε θαη επέθηαζε ηνπ δηθηχνπ επηηήξεζεο ηεο Ομείαο Υαιαξήο Παξάιπζεο (ΟΥΠ) 

(Ννέκβξηνο 2011).  

 Δζηάιε ελεκεξσηηθή επηζηνιή πξνο φινπο ηνπο ηαηξνχο ηνπ δηθηχνπ ΟΥΠ ζρεηηθά κε ηελ 

επηδεκηνινγηθή επηηήξεζε ηεο νμείαο ραιαξήο παξάιπζεο γηα ην έηνο 2010.  

 Οινθιεξψζεθε ε αλαζπγθξφηεζε ηεο Δπηζηεκνληθήο Δπηηξνπήο «Committe of Experts» γηα ηελ 

Παξαθνινχζεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Δθξίδσζεο ηεο Πνιηνκπειίηηδαο θαζψο θαη ηεο Δζληθήο 

Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Δθξίδσζεο ηεο Πνιηνκπειίηηδαο, ζε ζπλεξγαζία κε ην 

Τπνπξγείν Τγείαο. 

 Δζηάιε πξνζρέδην ηνπ Δζληθνχ ρεδίνπ Γξάζεο γηα ηελ Πνιηνκπειίηηδα ζηα κέιε ηεο Δζληθήο 

Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Δθξίδσζεο ηεο Πνιηνκπειίηηδαο, πξνθεηκέλνπ λα 

νξηζηηθνπνηεζεί ην ηειηθφ πεξηερφκελν ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ ΠΟΤ. 

 Οινθιεξψζεθε ε νξγάλσζε λένπ πξνγξάκκαηνο πεξηβαιινληηθήο επηηήξεζεο ηεο θπθινθνξίαο ηνπ 

άγξηνπ ηνχ ηεο πνιηνκπειίηηδαο κε ηε ζπιινγή δεηγκάησλ απφ αζηηθά ιχκαηα, θαηφπηλ νδεγίαο ηεο 

Δπηζηεκνληθήο Δπηηξνπήο «Committe of Experts» γηα ηελ Παξαθνινχζεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

Δθξίδσζεο ηεο Πνιηνκπειίηηδαο. Έγηλε ζπγγξαθή νδεγηψλ ζπιινγήο δεηγκάησλ απφ αζηηθά ιχκαηα 

πνπ δφζεθαλ ζην ΚΔΓΤ γηα εθαξκνγή. ε ζπλέρεηα επηθνηλσλίαο κε ηα ΚΔΓΤ/ΠΔΓΤ, αλακέλεηαη ε 

ζεηηθή αληαπφθξηζή ηνπο θαη ε έλαξμε ηνπ πξνγξάκκαηνο εληφο ηνπ 2012.  

 

 

 

Καηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα 2010-2011, ην Γξαθείν Ννζεκάησλ πνπ πξνιακβάλνληαη κε Δκβνιηαζκφ 

ζπκκεηείρε ζηα παξαθάησ ζπλέδξηα, εκεξίδεο θαη δηεζλείο ζπλαληήζεηο: 

 

1. πκκεηνρή ζην 10ν Παλειιήλην Παηδνλεπξνινγηθφ πλέδξην, Αζήλα, Γεθέκβξηνο 2010.  

2. πκκεηνρή ζην 6Ο Παλειιήλην πλέδξην γηα ηε Γηνίθεζε, ηα Οηθνλνκηθά θαη ηηο Πνιηηηθέο ηεο Τγείαο, 

Αζήλα, Γεθέκβξηνο 2010. 

3. πκκεηνρή ζην 1ν Παλειιήλην πλέδξην ηνπ Φφξνπκ Γεκφζηαο Τγείαο & Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, Αζήλα, 

Γεθέκβξηνο 2010. 

4. πκκεηνρή ζηε ζπλάληεζε ηνπ Δπξσπατθνχ Γηθηχνπ EUVAC.NET., κε αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ θαη 

επηδεκηνινγηθψλ ζηνηρείσλ, γηα ηα λνζήκαηα πνπ πξνιακβάλνληαη κε εκβνιηαζκφ. Βεξνιίλν, 

Φεβξνπάξηνο 2011. 

Ι.2.3. πκκεηνρή ζε ζπλέδξηα, εκεξίδεο θαη δηεζλείο ζπλαληήζεηο  
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5. πκκεηνρή ζηε ζπλάληεζε ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο ηεο Αιβαλίαο ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ ΠΟΤ/ UNICEF 

ζην πιαίζην θνηλήο ζπλεξγαζίαο ησλ ρσξψλ ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο, γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ 

θηλδχλνπ δηαζπνξάο λνζεκάησλ πνπ πξνιακβάλνληαη κε εκβνιηαζκφ κέζσ πξνγξακκάησλ 

εκβνιηαζκνχ ζε νκάδεο πιεζπζκνχ πςεινχ θηλδχλνπ, Σίξαλα, Απξίιηνο 2011 

6. πκκεηνρή ζηελ 6ε Δπηζηεκνληθή πλάληεζε ηεο Διιεληθήο Αθαδεκίαο Παηδηαηξηθήο, Κπιιήλε, 

επηέκβξηνο 2011 

7. πκκεηνρή ζην 2ν Παλειιήλην πλέδξην ηνπ Φφξνπκ Γεκφζηαο Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Ηαηξηθήο, Λάξηζα, 

Ννέκβξηνο 2011 

8. πκκεηνρή ζην ESCMID Postgraduate Education Course, Αζήλα, Ννέκβξηνο 2011. 

9. πκκεηνρή ζην Παλειιήλην πλέδξην Διέγρνπ Λνηκψμεσλ, Αζήλα, Ννέκβξηνο 2011. 

10. πκκεηνρή ζηελ 4ε Μεηεθπαηδεπηηθή εκεξίδα παηδηαηξηθψλ ινηκψμεσλ, Αζήλα, Ννέκβξηνο 2011. 

11. πκκεηνρή ζηελ εκεξίδα κε ζέκα «Αληηγξηπηθφο Δκβνιηαζκφο ηνπ Πξνζσπηθνχ θαη Γηαρείξηζε 

Πεξηζηαηηθψλ Γξίπεο ζε Υψξνπο Παξνρήο Τπεξεζηψλ Τγείαο", Αζήλα Ννέκβξηνο 2011. 

12. πκκεηνρή ζηελ εκεξίδα κε ζέκα «Μεγαιψλνληαο έλα Παηδί κέζα απφ ηα Κάγθεια ηεο Φπιαθήο», 

Αζήλα, Ννέκβξηνο 2011. 

13. πκκεηνρή ζηελ εθδήισζε κε ζέκα «Γξάζεηο Γεκφζηαο Τγείαο ζε Δζληθφ επίπεδν-πλεξγαζία κε ην 

Γήκν Αζελαίσλ γηα ην Κέληξν ηεο Πφιεο», Αζήλα, Γεθέκβξηνο 2011. 

14. πκκεηνρή ζην 2ν Παλειιήλην πλέδξην γηα ηνλ Έιεγρν ηνπ Καπλίζκαηνο, Αζήλα, Γεθέκβξηνο 2011. 

15. πκκεηνρή ζε εκεξίδα κε ζέκα «ΔΦΔΣ - Αζθάιεηα Σξνθίκσλ θαη Γηαηξνθηθέο πλήζεηεο», Αζήλα, 

Γεθέκβξηνο 2011. 

16. πκκεηνρή ζην 7ν Παλειιήλην πλέδξην γηα ηε Γηνίθεζε, ηα Οηθνλνκηθά θαη ηηο Πνιηηηθέο ηεο Τγείαο, 

Αζήλα, Γεθέκβξηνο 2011. 

17. πκκεηνρή ζηελ 14ε Δζληθή πλάληεζε γηα ηελ Αηκνεπαγξχπλεζε κε ζέκα «χζηεκα Πνηφηεηαο ζηελ 

Αηκνδνζία. Ζ πκβνιή ηεο Αηκνεπαγξχπλεζεο», Αζήλα, Γεθέκβξηνο 2011. 

 

 

 

 

 

 



33 

 

Ι.3. Γξαθείν Σξνθηκνγελώλ Ννζεκάησλ 

 

Τπεύζπλε: Καζζηαλή Μέιινπ  

 

Σν Γξαθείν Σξνθηκνγελψλ Ννζεκάησλ επηηεξεί ηα λνζήκαηα πνπ κεηαδίδνληαη κε ηελ θαηαλάισζε 

κνιπζκέλνπ ηξνθίκνπ ή λεξνχ θαη ζπγθεθξηκέλα: 

1. λνζήκαηα ππνρξεσηηθήο δήισζεο: ζαικνλέιισζε (κε ηπθν-παξαηπθηθή), ηπθνεηδήο 

ππξεηφο/παξάηπθνο, επαηίηηδα Α, ιηζηεξίσζε, ζηγθέιισζε, αιιαληίαζε, ρνιέξα, ινίκσμε απφ 

εληεξναηκνξξαγηθφ θνινβαθηεξίδην (EHEC/VTEC/STEC) 

2. λνζήκαηα πνπ πξνθαινχληαη απφ ηα παζνγφλα πνπ επηηεξνχληαη κέζσ ηνπ πζηήκαηνο 

Δξγαζηεξηαθήο Γήισζεο: Campylobacter spp., Salmonella spp., Shigella spp., VTEC, Yersinia 

enterocolitica, Giardia lamblia, Cryptosporidium parvum, Entamoeba histolytica. 

3.  ζπξξνέο θξνπζκάησλ ηξνθηκνγελνχο/πδαηνγελνχο λνζήκαηνο.  

 

 

 

Σαθηηθέο δξάζεηο ηνπ Γξαθείνπ Σξνθηκνγελψλ Ννζεκάησλ απνηεινχλ:  

 ε ζπκκεηνρή ζηελ ππνδνρή θαη ηελ εθηίκεζε ησλ δειηίσλ Τπνρξεσηηθήο Γήισζεο Ννζεκάησλ (ΤΓΝ) 

ηνπ Σκήκαηνο 

 ε επηθνηλσλία κε ηηο Γ/λζεηο Τγείαο θαη, θαηά πεξίπησζε, ηηο Γ/λζεηο Κηεληαηξηθήο ΠΔ γηα ηε δηεξεχλεζε 

θαη ην ζπληνληζκφ ησλ δξάζεσλ απφθξηζεο ζε κεκνλσκέλα θξνχζκαηα ηξνθηκνγελνχο λνζήκαηνο θαη 

ζε ζπξξνέο θξνπζκάησλ γαζηξεληεξίηηδαο. Απνζηνιή γξαπηψλ νδεγηψλ γηα ηε ιήςε κέηξσλ δεκφζηαο 

πγείαο, φπνπ θξηζεί ζθφπηκν 

 ε θαηαρψξηζε ησλ ζπξξνψλ ηξνθηκνγελνχο/πδαηνγελνχο λνζήκαηνο πνπ δειψλνληαη κέζσ ηνπ 

ζπζηήκαηνο ΤΓΝ ζε βάζε δεδνκέλσλ. Ζ πιεξνθνξία γηα ηηο ζπξξνέο κπνξεί λα πξνέξρεηαη απφ ην 

ζχζηεκα ΤΓΝ ή απφ άιιεο πεγέο (θνηλφ, ΜΜΔ, Γηεζλή Γίθηπα θ.α.) 

 ε θαηαρψξηζε ησλ απνηειεζκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ επηδεκηνινγηθή δηεξεχλεζε ησλ ζπξξνψλ 

ηξνθηκνγελνχο/πδαηνγελνχο λνζήκαηνο ζε βάζε δεδνκέλσλ 

 ε ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζπιιέγνληαη κέζσ ησλ ζπζηεκάησλ επηηήξεζεο θαη εξκελεία 

ησλ απνηειεζκάησλ - ζρεδηαζκφο δξάζεσλ δεκφζηαο πγείαο 

 ε επηηφπηα επίζθεςε θαη δηεμαγσγή αλαιπηηθήο επηδεκηνινγηθήο κειέηεο ζηα πιαίζηα ηεο δηεξεχλεζεο 

ζπξξνψλ, φηαλ θξίλεηαη ζθφπηκν 

Ι.3.1.  Γξάζεηο 
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 νη απαληήζεηο ζε εξσηήκαηα πνπ άπηνληαη ησλ λνζεκάησλ ηνπ Γξαθείνπ. Σα εξσηήκαηα κπνξεί λα 

πξνέξρνληαη απφ ην θνηλφ, επαγγεικαηίεο πγείαο, επαγγεικαηίεο ζε ρψξνπο εζηίαζεο, κέιε ηνπ 

ειιεληθνχ θνηλνβνπιίνπ, δηεζλείο νξγαληζκνχο θ.α. 

 ην επηζηεκνληθφ έξγν κε δεκνζηεχζεηο θαη αλαθνηλψζεηο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο επηηήξεζεο θαη ηεο 

δηεξεχλεζεο ησλ ζπξξνψλ ζε επηζηεκνληθά ζπλέδξηα, ζπλαληήζεηο θαη νκάδεο εξγαζίαο, ηφζν ζηελ 

Διιάδα φζν θαη ζην εμσηεξηθφ 

 ε επηθαηξνπνίεζε ησλ πξσηνθφιισλ δξάζεο, ησλ εξσηήζεσλ-απαληήζεσλ γηα ην θνηλφ, ησλ νδεγηψλ 

ηνπ γξαθείνπ, ηεο ιίζηαο ησλ εξγαζηεξίσλ πνπ δηελεξγνχλ ειέγρνπο ζε θιηληθά θαη πεξηβαιινληηθά 

δείγκαηα θ.α. 

 ν ζπληνληζκφο ηνπ δηθηχνπ επηηήξεζεο ζαικνλειιψλ-ζηγθειιψλ κέζσ εμεηδηθεπκέλσλ εξγαζηεξίσλ 

(Κέληξσλ Αλαθνξάο). Δβδνκαδηαία επηθνηλσλία θαη ειεθηξνληθή παξαιαβή δεδνκέλσλ απφ ην Δζληθφ 

Κέληξν Αλαθνξάο αικνλειιψλ-ηγθειιψλ γηα ηε Νφηηα Διιάδα (ΔΓΤ, επηζηεκνληθφο ππεχζπλνο θ. 

Βαηφπνπινο). Δπηθνηλσλία θαη παξαιαβή δεδνκέλσλ απφ ην Δζληθφ Κέληξν Αλαθνξάο αικνλειιψλ-

ηγθειιψλ γηα ηε Βφξεηα Διιάδα (Μηθξνβηνινγηθφ Δξγαζηήξην ΝΔΠΘ, επηζηεκνληθή ππεχζπλε θ. 

Καλζνπδίδνπ). Καηαρψξηζε ησλ δεδνκέλσλ ζε θνηλή βάζε κε ηα δεδνκέλα ηεο ΤΓΝ θαη ελεξγεηηθή 

αλαδήηεζε θξνπζκάησλ πνπ δελ έρνπλ δεισζεί. 

 

Δλδεηθηηθά, γηα ην δηάζηεκα Οθηψβξηνο 2010-Γεθέκβξηνο 2011, αλαθέξνληαη θάπνηεο απφ ηηο δξάζεηο ηνπ 

Γξαθείνπ πην ζπγθεθξηκέλα, φπσο:  

 ε ζχζηαζε νκάδαο εξγαζίαο γηα ηελ αλαδηνξγάλσζε ηνπ ζπζηήκαηνο εξγαζηεξηαθήο επηηήξεζεο, 

 ε δηεμαγσγή α) θαηαγξαθήο ηεο εξγαζηεξηαθήο δπλαηφηεηαο δηεξεχλεζεο γηα ηα ζπρλφηεξα παζνγφλα 

πνπ πξνθαινχλ ηξνθηκνγελή λνζήκαηα ζηα κηθξνβηνινγηθά εξγαζηήξηα ησλ λνζνθνκείσλ ηεο ρψξαο θαη 

β) εθηίκεζεο ηνπ βαζκνχ ππνδήισζεο ησλ ζαικνλειιψζεσλ ζην ζχζηεκα ΤΓΝ, 

 ε έθδνζε εηήζησλ εθζέζεσλ επηδεκηνινγηθψλ δεδνκέλσλ γηα ην 2010, 

 ε επηθαηξνπνίεζε ηνπ πξσηνθφιινπ ζαικνλέιισζεο (κε ηπθν-παξαηπθηθήο) θαη ηνπ πξσηνθφιινπ 

επαηίηηδαο Α, 

 ε έθδνζε νδεγηψλ γηα ηε ιήςε κέηξσλ δεκφζηαο πγείαο (ζπζηάζεηο πξνο μελνδφρνπο γηα ηνλ 

απνηειεζκαηηθφ ρεηξηζκφ εκθάληζεο γαζηξεληεξίηηδαο ζε ελνίθνπο ή πξνζσπηθφ, νδεγίεο γηα ηελ 

πξφιεςε θαη ηνλ απνηειεζκαηηθφ ρεηξηζκφ εκθάληζεο γαζηξεληεξίηηδαο ζε θαηαζθήλσζε), 

 ε έθδνζε θαη ηαθηηθή επηθαηξνπνίεζε ησλ εξσηήζεσλ-απαληήζεσλ γηα ην θνηλφ, ησλ νδεγηψλ ηνπ 

γξαθείνπ θαη άιισλ πιεξνθνξηψλ πνπ απεπζχλνληαη είηε ζηνπο πνιίηεο είηε ζηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο 

θαη αλαξηψληαη ζην δηαδίθηπν, 
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 ε παξαιαβή 678 δειψζεσλ θξνπζκάησλ ηξνθηκνγελνχο/πδαηνγελνχο λνζήκαηνο κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο 

ΤΓΝ θαη δηεξεχλεζή ηνπο, νη νπνίεο αθνξνχζαλ πην ζπγθεθξηκέλα: 

 524 θξνχζκαηα κε ηπθν-παξαηπθηθήο ζαικνλέιισζεο  

 68 θξνχζκαηα ζηγθέιισζεο 

 66 θξνχζκαηα νμείαο επαηίηηδαο Α 

 10 θξνχζκαηα ιηζηεξίσζεο 

 8 θξνχζκαηα ηπθνεηδνχο ππξεηνχ/παξάηπθνπ 

 2 θξνχζκαηα ινίκσμεο απφ EHEC/STEC/VTEC. 

 ε παξαιαβή 54 δειψζεσλ ζπξξνήο θξνπζκάησλ ηξνθηκνγελνχο/πδαηνγελνχο λνζήκαηνο κέζσ ηνπ 

ζπζηήκαηνο ΤΓΝ θαη δηεξεχλεζή ηνπο. Απφ απηέο ην κεγαιχηεξν αξηζκφ θξνπζκάησλ αθνξνχζαλ: 

 ζπξξνή θξνπζκάησλ ζηγθέιισζεο ζε ίδξπκα αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο ζην Βφιν 

(Αχγνπζηνο 2011) 

 ζπξξνή θξνπζκάησλ γαζηξεληεξίηηδαο ζε μελνδνρείν ζηελΠξέβεδα (Αχγνπζηνο 2011) 

 ζπξξνή θξνπζκάησλ γαζηξεληεξίηηδαο ζε παηδηθή θαηαζθήλσζε ζηε Υαιθηδηθή (Ηνχιηνο 

2011) 

 ζπξξνή θξνπζκάησλ γαζηξεληεξίηηδαο (Salmonella enteritidis) ζε γηνξηή ηνπ ψκαηνο 

Διιήλσλ Οδεγψλ ζην Βφιν- δηεμήρζε αλαιπηηθή επηδεκηνινγηθή κειέηε κε ηελ κέζνδν ηεο 

πξννπηηθήο κειέηεο παξειζφληνο (retrospective cohort study- Ηνχληνο 2011) 

 ζπξξνή θξνπζκάησλ γαζηξεληεξίηηδαο ζε μελνδνρείν ζηελ Κέξθπξα(Ηνχληνο 2011) 

 ζπξξνή θξνπζκάησλ γαζηξεληεξίηηδαο (Norovirus) κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο βξεηαληθήο 

απνζηνιήο πνπ ζπκκεηείραλ ζηνπο Παγθφζκηνπο Αγψλεο, Special Olympics-δηεμήρζε 

αλαιπηηθή επηδεκηνινγηθή κειέηε (case control study-Ηνχληνο 2011) 

 ζπξξνή θξνπζκάησλ γαζηξεληεξίηηδαο ζε παηδηθή θαηαζθήλσζε ζηo νχλην (Ηνχληνο 2011) 

 αλνηρηή ζπξξνή θξνπζκάησλ γαζηξεληεξίηηδαο (Salmonella enterica sub.enterica 6,7:k:-) ζε 

πεξηνρή ηεο Γπηηθήο Αζήλαο (Μάηνο 2011) 

 αλνηρηή ζπξξνή θξνπζκάησλ γαζηξεληεξίηηδαο (Salmonella Enteritidis) ζηελ επξχηεξε 

πεξηνρή ηεο Καιινλήο Λέζβνπ (Μάηνο 2011) 

 αλνηρηή ζπξξνή θξνπζκάησλ γαζηξεληεξίηηδαο (Salmonella spp.) ζηε Μπηηιήλε (Φεβξνπάξηνο 

2011) 

 ζπξξνή θξνπζκάησλ γαζηξεληεξίηηδαο ζηε δηάξθεηα ζρνιηθήο εθδξνκήο ζηε Θεζζαινλίθε 

(Γεθέκβξηνο 2010) 
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Γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα 2010-2011, ην Γξαθείν Σξνθηκνγελψλ Ννζεκάησλ πξαγκαηνπνίεζε: 

 ζπλεξγαζία κε ηνλ Δληαίν Φνξέα Διέγρνπ Σξνθίκσλ (ΔΦΔΣ) θαη απφ θνηλνχ παξεκβάζεηο δεκφζηαο 

πγείαο,  

 ζπκκεηνρή ζηελ νκάδα εξγαζίαο «Μηθξνβηνινγηθνί θίλδπλνη» ηνπ ΔΦΔΣ γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ 

πξνγξακκάησλ Δπίζεκνπ Διέγρνπ ηεο Αζθάιεηαο θαη Πνηφηεηαο ησλ ηξνθίκσλ έηνπο 2011 ζηα 

πιαίζηα ηνπ ΠΟΔΔ 2007-2011, 

 ζπλεξγαζία κε ην Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ. 

 

 

 

Γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα 2010-2011, ην Γξαθείν Σξνθηκνγελψλ Ννζεκάησλ ζπλεξγάζηεθε άκεζα, ηφζν ζε 

επξσπατθφ φζν θαη ζε δηεζλέο επίπεδν, κε: 

 ην Δπξσπατθφ Κέληξν Διέγρνπ Ννζεκάησλ (ECDC)- ζην πιαίζην ηνπ ζρεηηθνχ Πξνγξάκκαηνο Food- 

and Waterborne Diseases and Zoonoses (FWD). πγθεθξηκέλα: 

− ζπκκεηείρε ζηελ πιαηθφξκα αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ EPIS (Epidemic Intelligence Information 

System). Παξάιιεια, δφζεθαλ απαληήζεηο ζε κελχκαηα πνπ αθνξνχλ ζπξξνέο ηξνθηκνγελνχο 

λνζήκαηνο ζε Δπξσπατθφ επίπεδν, ηελ εκθάληζε λέσλ ζηειερψλ ή άιισλ αζπλήζηζησλ 

ζπκβάλησλ θαη αλάξηεζε εξσηεκάησλ, 

− ζπκκεηείρε ζηηο εηήζηεο ζπλαληήζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο, 

− ζπκκεηείρε ζε ζπδεηήζεηο θαη νκάδεο εξγαζίαο πνπ αθνξνχλ ζηηο κειινληηθέο ζηξαηεγηθέο πνπ 

ζα πηνζεηήζεη ην ECDC γηα ηελ απφθξηζε ζε πεξίπησζε επηδεκηψλ ηξνθηκνγελνχο λνζήκαηνο, 

ηδηαίηεξα φηαλ ζε απηέο εκπιέθνληαη πέξαλ ηεο κηαο ρψξαο. 

 ην Δπξσπατθφ Κέληξν Αζθάιεηαο Σξνθίκσλ (EFSA). Αλαιπηηθφηεξα, πξαγκαηνπνηήζεθε: 

− απνζηνιή δεδνκέλσλ πνπ αθνξνχλ ζηηο ζπξξνέο ηξνθηκνγελνχο/πδαηνγελνχο λνζήκαηνο θαη ηα 

απνηειέζκαηα ηεο δηεξεχλεζήο ηνπο ζε εηήζηα βάζε  

− ζπκκεηνρή ζηηο εηήζηεο ζπλαληήζεηο θαη ζε επηκέξνπο δξάζεηο πνπ κπνξεί λα δεηεζνχλ (π.ρ. 

αιιαγέο ζηε βάζε, επηινγή λέσλ κεηαβιεηψλ θ.α.) 

− ζπλεξγαζία γηα ηελ έθδνζε ηεο εηήζηαο αλαθνξάο.  

 ηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ Τγείαο (WHO). Δλ πξνθεηκέλσ, πξαγκαηνπνηήζεθε: 

Ι.3.2. πλεξγαζία κε άιινπο θνξείο 

 

 

Ι.3.3. πλεξγαζία κε δηεζλείο νξγαληζκνύο 
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− εηήζηα απνζηνιή επηδεκηνινγηθψλ δεδνκέλσλ πνπ αθνξνχλ: α) ηα θξνχζκαηα ησλ 

ηξνθηκνγελψλ λνζεκάησλ, β) ηνλ αξηζκφ ησλ δεισζέλησλ ζπξξνψλ θαη γ) ηα απνηειέζκαηα ηεο 

δηεξεχλεζήο ηνπο. 

 

 

 

 

 πκκεηνρή ζηελ νκάδα ζχληαμεο ηνπ Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ (newsletter) ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ Μάξηηνο 

2011- (Κ. Μέιινπ) 

 πκκεηνρή ζην Πξφγξακκα Δπηδεκηνινγηθήο Δπηηήξεζεο ηεο Θλεζηκφηεηαο πνπ εθαξκφδεηαη ζηα 

πιαίζηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο European Mortality Monitoring (Euro MoMo), ζην νπνίν ζπκκεηέρνπλ θαη 

άιιεο 19 επξσπατθέο ρψξεο (Θ. ηδεξφγινπ) 

 πκκεηνρή ζηε ζπγγξαθή ησλ πξαθηηθψλ ησλ Ηαηξηθψλ Τπεξεζηψλ ησλ Παγθφζκησλ Θεξηλψλ 

Αγψλσλ Special Olympics, ζην Κεθάιαην: «Public Health planning and response for the Athens 

2011» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ι.3.4. Λνηπέο δξαζηεξηόηεηεο 
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Ι. 4. Γξαθείν Εσναλζξσπνλόζσλ 

 

Τπεύζπλνο:  Κσλζηαληίλνο Νηάλεο 

 

Σν Γξαθείν Εσναλζξσπνλφζσλ επηηεξεί λνζήκαηα πνπ κεηαδίδνληαη ζηνλ άλζξσπν απφ ηα δψα ή ηα 

παξάγσγά ηνπο, φπσο: Άλζξαθαο, Λχζζα, Μεηαδνηηθή πνγγψδεο Δγθεθαινπάζεηα, Λεπηνζπείξσζε, 

Σξηρίλσζε, Βξνπθέιισζε, Ππξεηφο Q, θαη Δρηλνθνθθίαζε. 

 

 

 

Σν Γξαθείν Εσναλζξσπνλφζσλ:  

 ζπκκεηέρεη ζηελ ζπλνιηθή ππνδνρή θαη ηελ εθηίκεζε ησλ δειηίσλ ππνρξεσηηθήο δήισζεο λνζεκάησλ 

ηνπ Σκήκαηνο θαη ζην ζπληνληζκφ δξάζεσλ δεκφζηαο πγείαο πνπ απνξξένπλ απφ απηέο, 

 είλαη ππεχζπλν γηα ηελ επηηήξεζε ησλ δσνλφζσλ κέζα απφ ην ζχζηεκα ππνρξεσηηθήο δήισζεο, 

 είλαη ππεχζπλν γηα ηελ αλίρλεπζε θαη δηεξεχλεζε κεκνλσκέλσλ θξνπζκάησλ, ζπξξνψλ θαη επηδεκηψλ 

θαη ην ζπληνληζκφ ηεο ιήςεο ησλ απαξαίηεησλ κέηξσλ δεκφζηαο πγείαο πνπ απνξξένπλ απφ απηέο, ζε 

ζπλεξγαζία κε ηηο Γ/λζεηο Γεκφζηαο Τγείαο ΠΔ θαη άιινπο θνξείο παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο, 

 είλαη ππεχζπλν γηα ηε ζπιινγή θαη αλάιπζε δεδνκέλσλ δηεξεχλεζεο βξνπθέιισζεο ζε  εθηξνθέο δψσλ 

πνπ  ζρεηίδνληαη κε θξνχζκαηα βξνπθέιισζεο ζε άλζξσπν, 

 αλαιχεη θαη εξκελεχεη ηα ζπιιεγφκελα δεδνκέλα γηα ηηο δσνλφζνπο,  

 εθδίδεη νδεγίεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε κεκνλσκέλνπ θξνχζκαηνο ή ζπξξνήο θξνπζκάησλ ησλ ζρεηηθψλ 

λνζεκάησλ, θαζψο θαη γηα ηα απαηηνχκελα κέηξα δεκφζηαο πγείαο, 

 αλαδεηά θξνχζκαηα βξνπθέιισζεο κε ρσξνρξνληθή εγγχηεηα κε ππνςία θνηλνχ αγσγνχ κφιπλζεο 

ψζηε λα δηεξεπλεζεί πηζαλή θνηλή πεγή κφιπλζεο, 

 απαληά ζε εξσηήζεηο ηδησηψλ, εγρψξησλ θαη δηεζλψλ  νξγαληζκψλ (π.ρ γηα επηδεκηνινγηθά δεδνκέλα 

ησλ ζρεηηθψλ λνζεκάησλ, εθηίκεζε θηλδχλνπ κεηά απφ δήγκαηα ζθχισλ θιπ.), 

 ζπλεξγάδεηαη ζε ηαθηηθή βάζε κε ηηο Γ/λζεηο Γεκφζηαο Τγείαο ΠΔ θαη ηηο Γ/λζεηο Κηεληαηξηθήο ησλ 

λνκαξρηαθψλ απηνδηνηθήζεσλ γηα ην ζπληνληζκφ ησλ ελεξγεηψλ ζηε δηεξεχλεζε θξνπζκάησλ 

δσνλφζσλ θαη ηελ απφθξηζε ζε ζπξξνέο θξνπζκάησλ, 

 ζπκκεηέρεη ζην Δπξσπατθφ Πξφγξακκα EuroMomo κε ζηφρν ηελ επηηήξεζε ηεο ζπλνιηθήο 

ζλεζηκφηεηαο θαη ζθνπφ ηελ εθηίκεζε ηεο δηαρξνληθήο πνξείαο ηεο ζλεζηκφηεηαο ζρεδφλ ζε 

πξαγκαηηθφ ρξφλν ζηελ Διιάδα, ζε ζπλεξγαζία κε ιεμηαξρεία θαη ην Παλεπηζηήκην Πάηξαο, 

Ι.4.1. Δπηηήξεζε  
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 ζπλεξγάδεηαη κε ην Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο, γηα ηελ απνζηνιή επηδεκηνινγηθψλ δεδνκέλσλ 

δσναλζξσπνλφζσλ, 

 παξέρεη επηδεκηνινγηθά δεδνκέλα θαη εθηηκήζεηο ζε επαγγεικαηίεο πγείαο ζε πεξηζηαηηθά κε 

πηζαλφηεηα έθζεζεο ζηνλ ηφ ηεο ιχζζαο ή ζε άιιεο δσνλφζνπο. 

 

 

 

Δπηπξφζζεηα, γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα 2010-2011, ην Γξαθείν Εσναλζξσπνλφζσλ:  

 Πξαγκαηνπνίεζε ηξνπνπνίεζε-βειηίσζε ρξεζηηθφηεηαο ηνπ δειηίνπ «Δπηδσνηηνινγηθήο 

Γηεξεχλεζεο θξνχζκαηνο Βξνπθέιισζεο ζε Άλζξσπν», ζε ζπλεξγαζία κε ην Τπνπξγείν Αγξνηηθήο 

Αλάπηπμεο.  

 Υνξήγεζε επηδεκηνινγηθά δεδνκέλα θαη θαηάινγν εξγαζηεξίσλ γηα παξαζηηηθέο λφζνπο ζηελ 

Διιάδα ζην European Federation of Parasitologists. 

 Αλαδήηεζε θξνχζκαηα βξνπθέιισζεο κε ρσξνρξνληθή εγγχηεηα κε ππνςία θνηλνχ αγσγνχ 

κφιπλζεο. ε πεξηπηψζεηο πνπ δηαπηζηψζεθε ρσξνρξνληθή ζπζρέηηζε πεξηζηαηηθψλ βξνπθέιισζεο 

επαηζζεηνπνηήζεθαλ νη ππεξεζίεο ΓΤ θαη αλαδεηήζεθε πηζαλφο θνηλφο αγσγφο κφιπλζεο ζηνπο 

πεξηπηψζεηο πνπ θξίζεθε πηζαλφ (Καξδίηζα, έξξεο, Ζξάθιεην). 

 Οξγάλσζε θαη ζπλέβαιιε ζηελ ζπγγξαθή κέηξσλ αληηκεηψπηζεο- νδεγηψλ γηα ην λφζεκα ηεο ςψξαο 

πνπ απεπζχλνληαη ζε επαγγεικαηίεο πγείαο, θαιχπηνληαο ηηο πεξηπηψζεηο εκθάληζεο ηνπ λνζήκαηνο 

ζε ρψξνπο νκαδηθήο ζπγθέληξσζεο (π.ρ. ζρνιεία).  

 

Δληφο ηνπ 2011, ην γξαθείν δσνλφζσλ δηεθπεξαίσζε 93 θξνχζκαηα βξνπθέιισζεο πνπ δειψζεθαλ κέζσ 

ηνπ ζπζηήκαηνο ππνρξεσηηθήο δήισζεο. ε θάζε πεξηζηαηηθφ έγηλε απνζηνιή Γειηίνπ Δπηδσνηηνινγηθήο 

Γηεξεχλεζεο Κξνχζκαηνο Βξνπθέιισζεο, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη αληαιιαγή ηεο πιεξνθνξίαο κεηαμχ 

Τπεξεζηψλ Γεκφζηαο Τγείαο θαη Κηεληαηξηθψλ Τπεξεζηψλ, θαζψο θαη εληνπηζκέλε θηεληαηξηθή δηεξεχλεζε 

ζηελ ηπρφλ χπνπηε εθηξνθή.  

 

Δθηφο ησλ πξναλαθεξζεηζψλ δξάζεσλ, ππφ εμέιημε βξίζθνληαη νη θάησζη πξνηάζεηο, κειέηεο θαη ζρεδηαζκνί:  

 πλεξγαζία κε ην Μεζνγεηαθφ Κέληξν Καηαπνιέκεζεο Εσνλφζσλ/WHO θαη ην Ηνινγηθφ 

Δξγαζηήξην ηνπ Κέληξνπ Κηεληαηξηθψλ Ηδξπκάησλ Αζελψλ, γηα ηελ εθπφλεζε 

ζπκβνπιεπηηθνχ αιγφξηζκνπ δηαρείξηζεο πεξηζηαηηθνχ κε ππνςία έθζεζεο ζηνλ ηφ ηεο 

ιχζζαο. 

Ι.4.1. Γξάζεηο  
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 Καηάξηηζε πξφηαζεο γηα ηνλ θαζνξηζκφ εξγαζηεξίνπ αλαθνξάο γηα ηελ κεηαδνηηθή 

ζπνγγψδε εγθεθαινπάζεηα (vCJD). 

 Παγίσζε ρξήζεο θαη βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο πιεξνθνξίαο ηνπ επηδσνηηνινγηθνχ δειηίνπ 

δηεξεχλεζεο θξνχζκαηνο βξνπθέιισζεο ζε άλζξσπν θαη αλάιπζε ησλ ζρεηηθψλ δεδνκέλσλ, 

ζε εθηξνθέο δψσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε θξνχζκαηα βξνπθέιισζεο ζε άλζξσπν  
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Ι.5. Γξαθείν Ννζεκάησλ πνπ Μεηαδίδνληαη κε Γηαβηβαζηέο 

 

Τπεύζπλνο: Κσλζηαληίλνο Νηάλεο 

 

Σν Γξαθείν Ννζεκάησλ πνπ Μεηαδίδνληαη κε Γηαβηβαζηέο επηηεξεί ηα λνζήκαηα πνπ κεηαδίδνληαη κε 

δηαβηβαζηέο φπσο: εινλνζία,ινίκσμε απφ ηφ ηνπ Γπηηθνχ Νείινπ, ιετζκαλίαζε, ηνγελείο αηκνξξαγηθνί 

ππξεηνί, εγθεθαιίηηδεο απφ αξκπντνχο θαη παλψιε. 

 

 

 

Οη αξκνδηφηεηεο ηνπ Γξαθείνπ Ννζεκάησλ πνπ Μεηαδίδνληαη κε Γηαβηβαζηέο είλαη νη εμήο:  

 ζπκκεηέρεη ζηελ ζπλνιηθή ππνδνρή θαη ηελ εθηίκεζε ησλ δειηίσλ ππνρξεσηηθήο δήισζεο λνζεκάησλ ηνπ 

Σκήκαηνο Δπηδεκηνινγηθήο Δπηηήξεζεο θαη Παξέκβαζεο, θαζψο θαη ζην ζπληνληζκφ δξάζεσλ δεκφζηαο 

πγείαο πνπ απνξξένπλ απφ απηέο, 

 είλαη ππεχζπλν γηα ηελ επηηήξεζε λνζεκάησλ πνπ κεηαδίδνληαη ζηνλ άλζξσπν κε δηαβηβαζηέο κέζσ ηνπ 

ζπζηήκαηνο ππνρξεσηηθήο δήισζεο,  

 είλαη ππεχζπλν γηα ηελ αλίρλεπζε θαη δηεξεχλεζε κεκνλσκέλσλ θξνπζκάησλ, ζπξξνψλ θαη επηδεκηψλ θαη 

ην ζπληνληζκφ ηεο ιήςεο ησλ απαξαίηεησλ κέηξσλ δεκφζηαο πγείαο πνπ απνξξένπλ απφ απηέο, ζε 

ζπλεξγαζία κε ηηο Γηεπζχλζεηο Τγείαο ησλ ΠΔ θαη κε άιινπο θνξείο παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο, 

 αλαιχεη θαη εξκελεχεη ηα ζπιιεγφκελα δεδνκέλα γηα ηα λνζήκαηα πνπ κεηαδίδνληαη κε δηαβηβαζηέο,  

 εθδίδεη νδεγίεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε κεκνλσκέλνπ θξνχζκαηνο ή ζπξξνήο θξνπζκάησλ ησλ ζρεηηθψλ 

λνζεκάησλ θαη γηα ηα απαηηνχκελα κέηξα δεκφζηαο πγείαο, 

 απαληά ζε εξσηήζεηο ηδησηψλ, εγρψξησλ θαη δηεζλψλ  νξγαληζκψλ (π.ρ. γηα επηδεκηνινγηθά δεδνκέλα ησλ 

ζρεηηθψλ λνζεκάησλ, ζε αλεζπρία κεηά απφ δήγκαηα εληφκσλ θιπ), 

 ζπλεξγάδεηαη ζε ηαθηηθή βάζε κε ηηο Γηεπζχλζεηο Τγείαο ησλ ΠΔ, ην Δζληθφ Κέληξν Αλαθνξάο Αξκπντψλ 

θαη Αηκνξξαγηθψλ Ππξεηψλ ηνπ ΑΠΘ, ηελ Έδξα Παξαζηηηθψλ θαη Σξνπηθψλ Ννζεκάησλ ηεο ΔΓΤ, ην 

Μπελάθεην Φπηνπαζνινγηθφ Ηλζηηηνχην, ην πληνληζηηθφ Κέληξν Αηκνεπαγξχπλεζεο (ΚΑΔ) θαη ην Δζληθφ 

Κέληξν Αηκνδνζίαο (ΔΚΔΑ), ην Σκήκα ινηκσδψλ λνζεκάησλ ηεο Γηεχζπλζεο Τγείαο ησλ Zψσλ ηνπ 

Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη ην ECDC ζρεηηθά κε ηα λνζήκαηα πνπ κεηαδίδνληαη κε δηαβηβαζηέο.  

 

 

 

 

Ι.5.1. Δπηηήξεζε 

 

 

Ι.5.2. Γξάζεηο 
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Γηα ην 2010-2011, ην Γξαθείν  πξνέβε ζηηο αθφινπζεο δξάζεηο:  

1. είρε πξσηαξρηθφ ξφιν ζηελ απφθξηζε ηνπ Σκήκαηνο Δπηδεκηνινγηθήο Δπηηήξεζεο ζε ζπξξνή 

θξνπζκάησλ εινλνζίαο (Μάηνο-Οθηψβξηνο 2011) θαη ηελ εθαξκνγή κέηξσλ παξέκβαζεο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα: 

 κεηά ηε δήισζε θάζε πεξηζηαηηθνχ εινλνζίαο, ην πξνζσπηθφ ηνπ γξαθείνπ πξαγκαηνπνηνχζε 

ζπζηεκαηηθή επαιήζεπζε θαη δηαζηαχξσζε ησλ ζηνηρείσλ κέζσ επηθνηλσλίαο κε ηνπο ζεξάπνληεο 

ηαηξνχο, ηα γξαθεία θίλεζεο ησλ λνζνθνκείσλ θαη ην Δξγαζηήξην Αλαθνξάο Δινλνζίαο, πνπ 

βξίζθεηαη ζηελ Έδξα Παξαζηηηθψλ θαη Σξνπηθψλ Νφζσλ ηεο ΔΓΤ. Δπηπιένλ, ζε πεξηπηψζεηο 

θξνπζκάησλ εινλνζίαο κε ελδείμεηο «εγρψξηαο κεηάδνζεο» αιιά θαη ζηελ πεξηνρή ηνπ Γήκνπ 

Δπξψηα, φπνπ εκθαλίζηεθε ζπξξνή πεξηζηαηηθψλ, πξαγκαηνπνηνχληαλ ζπλεληεχμεηο κε ηνπο 

αζζελείο (ή/θαη ηνπο ζπγγελείο ηνπο) κε ηε ρξήζε δνκεκέλνπ αλαιπηηθνχ εξσηεκαηνινγίνπ, γηα ηελ 

πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε παξαγφλησλ θηλδχλνπ, ηε ιήςε αλαιπηηθνχ ηζηνξηθνχ ηαμηδηνχ θαηά ηα 

ηειεπηαία 5 έηε πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο λφζνπ, ηα θιηληθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο λφζνπ θαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο νηθίαο ηνπ. 

 κεηά απφ ηε δήισζε θάζε θξνχζκαηνο εινλνζίαο ρσξίο ηζηνξηθφ ηαμηδηνχ ζε ελδεκηθή ρψξα, ην 

Γξαθείν πξνρσξνχζε ζηηο παξαθάησ ελέξγεηεο. πγθεθξηκέλα: 

- Δλεκέξσλε άκεζα ηελ ηεξαξρία ηνπ ΤΤ θαη ηεο Γηεχζπλζεο Γεκφζηαο Τγείαο ζηελ εθάζηνηε 

Πεξηθέξεηα 

- Πξαγκαηνπνηνχζε ελεκέξσζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ησλ θιηληθψλ γηαηξψλ ηεο πεξηνρήο (γεληθφ 

λνζνθνκείν- ΚΤ- ηδηψηεο γηαηξνί) γηα ηελ έγθαηξε δηάγλσζε θαη ελδεηθλπφκελε ζεξαπεία ηεο 

εινλνζίαο. 

- Δλεκέξσλε ην πληνληζηηθφ Κέληξν Αηκνεπαγξχπλεζεο (ΚΑΔ) γηα ηε ιήςε ησλ απαξαίηεησλ 

κέηξσλ γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ αίκαηνο. 

 απφ ηελ 1ε Οθησβξίνπ 2011, πξαγκαηνπνηήζεθε απνζηνιή θιηκαθίσλ επαγγεικαηηψλ δεκφζηαο 

πγείαο ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ ζηελ πεξηνρή ηνπ Γήκνπ Δπξψηα, Λαθσλίαο γηα ηελ ελεξγεηηθή αλαδήηεζε 

θξνπζκάησλ εινλνζίαο. Σν θιηκάθην ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ αλέιαβε ηελ άκεζα επνπηεπφκελε 

αλζεινλνζηαθή ζεξαπεία ζε φια ηα εξγαζηεξηαθά επηβεβαησκέλα θξνχζκαηα. (Ζ δξάζε ζπλερίδεηαη 

θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2012). 

 Πξνέβε ζε επηθνηλσλία κε ηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο θαη ην θνηλφ. Αλαιπηηθφηεξα: 
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- πκκεηείρε ζηελ δεκηνπξγία ελεκεξσηηθνχ πιηθνχ γηα ηελ πξνζηαζία απφ ηα θνπλνχπηα, πξνο 

ρξήζε ζηελ επηθνηλσληαθή εθζηξαηεία γηα ηνλ Ηφ ηνπ Γπηηθνχ Νείινπ. Πξνρψξεζε ζηε δεκηνπξγία 

ελεκεξσηηθνχ πιηθνχ γηα ηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο γηα ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ 

(www.keelpno.gr).  

- Πξαγκαηνπνίεζε κεγάιν αξηζκφ θαηά ηφπνπο ελεκεξψζεσλ ζε επαγγεικαηίεο πγείαο θαη ζην 

θνηλφ, ζε φιεο ηηο πεξηνρέο πνπ εκθαλίζηεθαλ θξνχζκαηα εινλνζίαο. 

 Βξηζθφηαλ ζε ζπλερή επηθνηλσλία θαη ζπλεξγαζία κε Δπξσπατθά θαη Γηεζλή Κέληξα Γεκφζηαο 

Τγείαο θαη ηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ Τγείαο (ΠΟΤ) γηα ηελ αμηνιφγεζε θηλδχλνπ γηα ηε ρψξα καο 

θαη γηα ηελ Δπξψπε γεληθφηεξα.  

 Πξαγκαηνπνίεζε έθδνζε πεξηνδηθήο αλαθνξάο γηα ηελ ζπξξνή ηεο εινλνζίαο θαη αλάξηεζε απηήο 

ζηνλ επίζεκν δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ (www.keelpno.gr)  

 Παξαθνινχζεζε ην πξφγξακκα ραξηνγξάθεζεο εζηηψλ αλαπαξαγσγήο θνπλνππηψλ πνπ 

ρξεκαηνδνηήζεθε απφ ην ΚΔΔΛΠΝΟ θαη δηελεξγήζεθε απφ ηελ εηαηξεία Οηθναλάπηπμε ΑΔ. ηα 

πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπνζεηήζεθαλ πάλσ απφ 250 παγίδεο ζπιινγήο θνπλνππηψλ, ηα νπνία 

πξνσζνχληαλ πξνο εμέηαζε ζην Δξγαζηήξην Παξαζηηνινγίαο ηεο ΔΓΤ. 

2. Απφ ην 2010 εθαξκφζηεθε ζχζηεκα εληζρπκέλεο επηδεκηνινγηθήο επηηήξεζεο γηα ηε ινίκσμε από ηνλ ηό 

ηνπ Γπηηθνύ Νείινπ (ΙΓΝ) ζε φιε ηελ Διιάδα. Σν ζχζηεκα απηφ ζπλερίζηεθε θαη ην 2011. Πην 

ζπγθεθξηκέλα αθνξνχζε ζε:  

 Δλεκέξσζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο κε ηε παξνρή εηδηθψλ νδεγηψλ γηα ηε 

δηάγλσζε θαη ζεξαπεία αζζελψλ κε ινίκσμε απφ ηνλ ηφ ηνπ Γπηηθνχ Νείινπ. ηελ ηζηνζειίδα ηνπ 

ΚΔΔΛΠΝΟ δεκηνπξγήζεθε εηδηθή ζεκαηηθή ελφηεηα γηα ηνλ ηφ ηνπ Γπηηθνχ Νείινπ, φπνπ αλαξηήζεθαλ 

φιεο νη επηθαηξνπνηεκέλεο νδεγίεο γηα ηε λφζν θαη ηελ αληηκεηψπηζή ηεο, φπσο Οδεγίεο γηα ηνπο 

επαγγεικαηίεο πγείαο, Οδεγίεο γηα ηελ απνζηνιή δείγκαηνο, πλνδεπηηθφ Γειηίν γηα ηελ απνζηνιή 

Γείγκαηνο, Γειηίν Γήισζεο Κξνχζκαηνο, Δλεκεξσηηθφ Τιηθφ γηα ην θνηλφ.   

 Έθδνζε εβδνκαδηαίαο επηδεκηνινγηθήο έθζεζεο γηα ηε ινίκσμε απφ ηνλ ηφ ηνπ Γπηηθνχ Νείινπ θαη 

αλάξηεζή ηεο ζηνλ επίζεκν δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ (www.keelpno.gr). 

 Δθπφλεζε νδεγηψλ πξνθχιαμεο απφ ηα θνπλνχπηα πνπ απεπζχλνληαη ζην επξχ θνηλφ (θπιιάδηα, 

αθίζεο). 

 Οξγάλσζε επηηήξεζεο ζε δηαβηβαζηέο (θνπλνχπηα) ζε ζπλεξγαζία κε ηελ έδξα Παξαζηηνινγίαο, 

ΔΓΤ θαη ηελ εηαηξεία Οηθναλάπηπμε ΑΔ.  

http://www.keelpno.gr/
http://www.keelpno.gr/
http://www.keelpno.gr/
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 Οξγάλσζε νξνεπηδεκηνινγηθήο κειέηεο γηα ηνλ ηφ ΓΝ ζε νηθφζηηα πηελά ζε ζπλεξγαζία κε ηελ 

Κηεληαηξηθή ρνιή, ΑΠΘ.    

 πλέρηζε ηεο κεγάιεο ηπραηνπνηεκέλεο νξνεπηδεκηνινγηθήο κειέηεο ζε αλζξψπνπο ζην επίθεληξν 

ηεο επηδεκίαο ηνπ 2010, κε ζθνπφ ηελ εθηίκεζε ηνπ πνζνζηνχ κφιπλζεο κε ηνλ ηφ ηνπ Γπηηθνχ 

Νείινπ ζην γεληθφ πιεζπζκφ θαη ηελ εθηίκεζε παξαγφλησλ θηλδχλνπ γηα κφιπλζε. Σν 2011 

νινθιεξψζεθε ε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ, ε αλάιπζή ηνπο θαη ε ζπγγξαθή ηεο ηειηθήο έθζεζεο ζε 

ζπλεξγαζία κε ηελ ΔΓΤ. 

 πλεξγαζία κε ην  ΤΤ θαη κε ην Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ γηα ηελ νξγάλσζε 

ζπζηεκάησλ επηδεκηνινγηθήο επηηήξεζεο ηεο ινίκσμεο απφ ηφ ΓΝ ζε μεληζηέο ηεο λφζνπ φπσο 

πηελά, άινγα θαη έληνκα.   

 πλεξγαζία κε ην ΤΤΚΑ, ην Δξγαζηήξην Μηθξνβηνινγίαο θαη Λνηκσδψλ Ννζεκάησλ ηεο Κηεληαηξηθήο 

ρνιήο ηνπ Αξηζηνηέιεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο, ην Δπξσπατθφ Δξγαζηήξην Βηνινγηθήο 

Καηαπνιέκεζεο Δληφκσλ ηνπ Ακεξηθαληθνχ Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο, κε ηελ εηαηξεία «Αλαπηπμηαθή 

Ννκνχ Θεζζαινλίθεο ΑΔ» γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ πιεζπζκνχ ησλ ελειίθσλ θνπλνππηψλ ζηελ 

Π.Δ. Θεζζαινλίθεο κε ηε ρξήζε ηππνπνηεκέλεο κεζφδνπ (CDC παγίδεο θσηφο), ηνλ πξνζδηνξηζκφ 

ησλ θπξίσο πξνβιεκαηηθψλ εηδψλ θνπλνππηψλ ζηελ πεξηνρή ζε ζρέζε κε ηηο νριήζεηο θαη ηηο 

δπλαηφηεηεο κεηάδνζεο αζζελεηψλ θαη ηελ αλάιπζε δεηγκάησλ ησλ πηζαλψλ εηδψλ θνξέσλ – δεηθηψλ 

ζπνλδπισηψλ (θνηφπνπια, άινγα) γηα ηελ αλίρλεπζε εηδηθψλ αληηζσκάησλ έλαληη ηνπ ΗΓΝ.  

 Δθζηξαηείεο ελεκέξσζεο ηνπ θνηλνχ (ζρνιεία, ηνπηθνί θνξείο) θαη ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο ζε 

δηάθνξεο πεξηνρέο ηεο ρψξαο (Μαθεδνλία, Θξάθε, Θεζζαιία, Αλαηνιηθή Αηηηθή).  Δπίζεο δηαλνκή 

ελεκεξσηηθνχ πιηθνχ ζε ΚΣΔΛ, λανχο, δηφδηα (Διεπζίλαο θαη Αθηδλψλ). ην ίδην πιαίζην εληάζζεηαη 

ε εθπνκπή ηειενπηηθνχ κελχκαηνο (ζπνη) κε ηα κέηξα πξνθχιαμεο απφ ηα θνπλνχπηα, ζε θαλάιηα 

επξείαο ηειεζέαζεο.  

 πλερή ζπλεξγαζία κε ην Δπξσπατθφ CDC θαη ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή (DG-SANCO) γηα ηα 

ζέκαηα ηεο επηδεκίαο ινίκσμεο απφ ΗΓΝ.  

 

3. Πξνεηνίκαζε νδεγίεο γηα ην Γάγθεην Ππξεηφ. (Οδεγίεο γηα ηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο, Οδεγίεο γηα ηελ 

απνζηνιή δείγκαηνο, πλνδεπηηθφ Γειηίν γηα ηελ απνζηνιή Γείγκαηνο, Γειηίν Γήισζεο Κξνχζκαηνο, 

Δλεκεξσηηθφ Τιηθφ γηα ην θνηλφ). 

 

 

 

1. «Ηφο Γπηηθνχ Νείινπ ζηελ Διιάδα» Forum Γεκφζηαο Τγείαο, Αζήλα,2010 

Ι.5.3. Οκηιίεο ζε ζπλέδξηα  
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2. «Δπηδεκηνινγία Ηνχ Γπηηθνχ Νείινπ ζηελ Διιάδα», Αζήλα, 10o Παλειιήλην Ηαηξηθφ πλέδξην Λνηκψμεσλ, 

5-7/2/2011 

3. «Λνίκσμε απφ ηνλ Ηφ ηνπ Γπηηθνχ Νείινπ», Αζήλα, 37ν Παλειιήλην Ηαηξηθφ πλέδξην, 17-21/5/2011 

4. «Δπηδεκία ινίκσμεο απφ ηνλ Ηφ ηνπ Γπηηθνχ Νείινπ», Υίνο, 38ν Παλειιήλην Ννζειεπηηθφ πλέδξην, 10-13 

Μαΐνπ 2011 

5. «Ηφο Γπηηθνχ Νείινπ ζηελ Διιάδα» Λάξηζα, Forum Γεκφζηαο Τγείαο, 2011 

6. «Δπηδεκηνινγηθά δεδνκέλα ηεο ινίκσμεο απφ ηνλ Ηφ ηνπ Γπηηθνχ Νείινπ», πλέδξην Λνηκψμεσλ,  Αζήλα 

Γεθέκβξηνο 2011 

7. «Δπηδεκηνινγηθά δεδνκέλα ηεο εινλνζίαο ζηελ Διιάδα», 14ε Δηήζηα Δζληθή πλάληεζε γηα ηελ 

Αηκνεπαγξχπλεζε, Αζήλα 16/12/2011 
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Ι.6.  Γξαθείν Γηαρείξηζεο Γεδνκέλσλ 

 

Τπεύζπλε:  Διέλε Σξηαληαθχιινπ-Χξνιφγα  

 

Σν Γξαθείν Γηαρείξηζεο Γεδνκέλσλ ζπληνλίδεη ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ βάζεσλ δεδνκέλσλ ηνπ 

Σκήκαηνο Δπηδεκηνινγηθήο Δπηηήξεζεο ησλ ζπζηεκάησλ επηηήξεζεο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηε ρψξα καο. 

 

 

 

ην πιαίζην ηεο επηηήξεζεο κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο ππνρξεσηηθήο δήισζεο λνζεκάησλ  ην ρξνληθφ 

δηάζηεκα, απφ ηελ 1ε  Οθησβξίνπ 2010 έσο θαη 15 Γεθεκβξίνπ 2011:  

 παξειήθζεζαλ ζπλνιηθά 4.322 δειηία δήισζεο, ηα νπνία θαη θαηαρσξήζεθαλ ζηηο βάζεηο δεδνκέλσλ 

ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ην 88% ησλ δειψζεσλ πξνο ην ΚΔΔΛΠΝΟ πξνέξρεηαη απφ θνξείο ηνπ δεκνζίνπ (Ννζνθνκεία, Κέληξα 

Τγείαο), ην 11% απφ θνξείο ηδησηηθνχ ηνκέα (ηδησηηθά λνζνθνκεία, δηαγλσζηηθά θέληξα) θαη 1% απφ 

Ι.6.1.πζηήκαηα επηηήξεζεο 
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άιινπο θνξείο. 

 πξαγκαηνπνηήζεθε έιεγρνο ησλ θαηαρσξήζεσλ ζε φιεο ηηο βάζεηο δεδνκέλσλ ηνπ ζπζηήκαηνο 

ππνρξεσηηθήο δήισζεο λνζεκάησλ γηα ην έηνο 2010.  

 ζρεδηάζηεθε λέα βάζε δεδνκέλσλ γηα ηα λνζήκαηα ππνρξεσηηθήο δήισζεο ε νπνία πεξηέρεη  θαη 

πιεξνθνξίεο γηα ην δήκν θαη ζα ιεηηνπξγήζεη απφ 01-01-2012.   

 

ην πιαίζην ηεο επηηήξεζεο κέζσ ηνπ δηθηύνπ παξαηεξεηώλ λνζεξόηεηαο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο 

πγείαο (ηδηψηεο ηαηξνί), ην ρξνληθφ δηάζηεκα 01-10-2010 κέρξη 15-12-2011:  

 Παξειήθζεζαλ (κε fax, e-mail ή ηειεθσληθά) 4.010 δειηία δήισζεο από ηδηώηεο ηαηξνύο 

πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο, 2.139 δειηία αλαιπηηθήο δήισζεο θαη 1.879 δειηία αδξήο 

δήισζεο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οη ηαηξνί πνπ ζπκκεηείραλ ζην δίθηπν απφ ηνλ Οθηψβξην 2010 κέρξη Γεθέκβξην 2011 αλέξρνληαη ζε 115 θαη 

δήισζαλ ζπλνιηθά 46.618 θξνχζκαηα λνζεκάησλ / ζπλδξφκσλ. 

 

ύζηεκα παξαηεξεηώλ λνζεξόηεηαο 

Ννζήκαηα / ζύλδξνκα πνπ δειώζεθαλ 

  Έηος 

Νοζήμαηα / ζύνδρομα 2010 (Οκη - Δεκ) 2011 

Λοίμωξη αναπνεςζηικού 7.669 24.253 

Γπιπώδηρ ζςνδπομή 539 4.072 

Γαζηπενηεπίηιδα 2.000 8.037 

Ανεμεςλογιά 9 33 

Κοκκύηηρ 1 1 

Ιλαπά 0 2 

Επςθπά 0 0 

Παπωηίηιδα 1 1 

ύνολο 10.219 36.399 
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 Σνλ Μάην 2011 πξαγκαηνπνηήζεθε ε ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ηνπ 2010 θαη ε ζπγγξαθή ηεο 

εηήζηαο έθζεζεο, ε νπνία απεζηάιε ζε φινπο ηνπο ηαηξνχο ηνπ δηθηχνπ.  

 Δζηάιε ζε φινπο ηνπο ηαηξνχο ηνπ δηθηχνπ ε βεβαίσζε ζπκκεηνρήο ζην δίθηπν γηα ην έηνο 2010. 

 Σν επηέκβξην 2011 εζηάιεζαλ κπινθ κε ηα θαηάιιεια δειηία δήισζεο ζηνπο γηαηξνχο ηνπ δηθηχνπ. 

 Πξαγκαηνπνηείηαη ηαθηηθή (εβδνκαδηαία ειεθηξνληθή ή 15ήκεξε ηαρπδξνκηθή) ελεκέξσζε ησλ κειψλ 

ηνπ δηθηχνπ γηα ηελ επηδεκηνινγηθή επηηήξεζε ηεο γξίπεο. 

 Σν δηάζηεκα Ηνχληνο-Ννέκβξηνο 2011 έγηλαλ ελέξγεηεο γηα ηε δηεχξπλζε ηνπ δηθηχνπ ηδησηψλ γηαηξψλ. 

Πην ζπγθεθξηκέλα:    

− Αλαξηήζεθε πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ εζεινληηθή ζπκκεηνρή ζην δίθηπν 

παξαηεξεηψλ λνζεξφηεηαο ησλ ηδησηψλ ηαηξψλ, πξνο φινπο ηνπο γηαηξνχο (παζνιφγνπο, 

παηδηάηξνπο θαη γεληθνχο γηαηξνχο) ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ. (www.keelpno.gr)  

− Δζηάιε πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ζπκκεηνρή ζην δίθηπν παξαηεξεηψλ 

λνζεξφηεηαο ζε φινπο ηνπο ζπλδξνκεηέο ηνπ Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ/Newsletter ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ. 

− Δζηάιεζαλ πεξίπνπ 1.000 πξνζθιήζεηο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ζπκκεηνρή ζην δίθηπν 

παξαηεξεηψλ λνζεξφηεηαο ζε παζνιφγνπο, γεληθνχο γηαηξνχο θαη παηδηάηξνπο. 

− Δζηάιε ειεθηξνληθά θαη ηαρπδξνκηθά ην απαξαίηεην πιηθφ γηα ηε ζπκκεηνρή φισλ ησλ ηαηξψλ 

πνπ εθδήισζαλ επηζπκία γηα ζπκκεηνρή ζην δίθηπν.   

 

 

 

 

ην πιαίζην ηεο επηηήξεζεο κέζσ ηνπ Δξγαζηεξηαθνύ πζηήκαηνο Γήισζεο ην ρξνληθφ δηάζηεκα 01-

10-2010 κέρξη 15-12-2011: 

 

 Παξειήθζεζαλ απφ ηα εξγαζηήξηα ησλ λνζνθνκείσλ ηεο ρψξαο 900 δειηία κε εξγαζηεξηαθέο θαη 

νξνινγηθέο εμεηάζεηο ηα νπνία θαηαρσξήζεθαλ ζηε βάζε δεδνκέλσλ. 

 Σα ζεηηθά επξήκαηα πνπ δειψζεθαλ είλαη ηα παξαθάησ :  

 

 

 

 

 

http://www.keelpno.gr/
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ύζηημα εργαζηηριακής δήλωζης 

Μικροοργανιζμοί ποσ δηλώθηκαν 

2010     

(Οκη - Δεκ) 
2011 

Salmonella 82 220 

Shigella 4 41 

E.Coli 9 31 

Campylobacter 67 330 

Clostridium difficile 51 115 

Yersinia 6 7 

Giardia Lamblia 13 160 

Cryptosporidium parvum 6 8 

Entamoeba histolytica 7 14 

ύνολο 245 926 

 

ύζηημα εργαζηηριακής δήλωζης 

Παθογόνα ποσ δηλώθηκαν  

2010     

(Οκη - Δεκ) 
2011 

Αδενοϊοί 5 5 

RSV 0 20 

Ιόρ Παπαγπίπηρ 0 1 

Ιόρ  Echo 0 3 

Ιόρ Coxsackie 0 3 

Ιόρ  Rota 3 19 

Πνεςμονιόκοκκορ 4 7 

Σηπεπηόκοκκορ ομάδαρ Α 14 110 

Μςκόπλαζμα πνεςμονίαρ 1 17 

ύνολο 27 185 

 

 Σα λνζνθνκεία πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ εξγαζηεξηαθή δήισζε θαη ν αξηζκφο ησλ δειψζεσλ πνπ έρνπλ 

ππνβάιιεη θαίλνληαη ζην παξαθάησ γξάθεκα: 
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ην πιαίζην ηεο επηηήξεζεο ηεο ζλεζηκόηεηαο κέζσ ηνπ δηθηύνπ Euro MoMo, ην ρξνληθφ δηάζηεκα 01-

10-2010 κέρξη 15-12-2011, παξειήθζεζαλ θαη θαηαρσξήζεθαλ 122 δειηία δήισζεο απφ ηνπο δήκνπο 

Κεξαηζηλίνπ θαη Πεηξαηά. Δλ πξνθεηκέλσ, δειψζεθαλ νη θάησζη αξηζκνί ζαλάησλ :  

Έηος Αριθμός θανάηων 

   Δ. Κεραηζινίοσ Δ. Πειραιά 

2010 450 76 

2011 1613 637 

ύνολο 2063 713 

  

Γηα ηελ αζθάιεηα ησλ δεδνκέλσλ ηα νπνία απνζεθεχνληαη θαη επεμεξγάδνληαη ζε θιεηζηφ ηνπηθφ δίθηπν, 

δεκηνπξγήζεθαλ θαη ιεηηνπξγνχλ:  

 Απηφκαην εκεξήζην πξφγξακκα γηα backup φισλ ησλ βάζεσλ δεδνκέλσλ ζην server ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ. 

 Μεληαίν backup φισλ ησλ βάζεσλ δεδνκέλσλ ζε θνξεηφ εμσηεξηθφ δίζθν. 

 

 

 

 

Σν Γξαθείν Γηαρείξηζεο Γεδνκέλσλ παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ ηαθηηθή απνζηνιή δεδνκέλσλ ζηελ 

ζπκθσλεκέλε κνξθή θαη ζπρλφηεηα πξνο εζληθά, επξσπατθά θαη δηεζλή δίθηπα επηηήξεζεο.  

Αλαιπηηθφηεξα:  

 Γεδνκέλα πνπ αθνξνχλ ζε ινηκψδε λνζήκαηα ηα νπνία επηηεξνχληαη ζε επξσπατθφ επίπεδν, 

απνζηέιινληαη ζε ζπλεξγαζία κε ην Γξαθείν πληνληζκνχ πζηεκάησλ Δπηηήξεζεο, ζε ηαθηηθά 

ρξνληθά δηαζηήκαηα ζην European Surveillance System (TESSy)-ECDC.  

Ι.6.2. Απνζηνιή Γεδνκέλσλ ζε  Οξγαληζκνύο 
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 Γίλεηαη εβδνκαδηαία απνζηνιή δεδνκέλσλ γξηπψδνπο ζπλδξνκήο θαη ινηκψμεσλ ηνπ αλαπλεπζηηθνχ 

ζην TESSy-ECDC ζε ζπλεξγαζία κε ην Γξαθείν Ννζεκάησλ πνπ Μεηαδίδνληαη κέζσ ηνπ 

Αλαπλεπζηηθνχ θαη ην Γξαθείν πληνληζκνχ πζηεκάησλ Δπηηήξεζεο. 

 Πξαγκαηνπνηείηαη απνζηνιή δεδνκέλσλ πξνο ηνλ Οξγαληζκφ Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο 

(ΟΟΑ). 

 Απνζηέιινληαη ζηαηηζηηθά ζηνηρείσλ, ζρεηηθά κε θξνχζκαηα δσναλζξσπνλφζσλ, ηα νπνία 

θαηαγξάθεθαλ ζε αλζξψπνπο  ζην Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ ζε ζπλεξγαζία κε 

ην γξαθείν Εσναλζξσπνλφζσλ. 

 Απνζηέιινληαη ζηνηρεία γηα ηα δεισζέληα ινηκψδε λνζήκαηα ζε εηήζηα βάζε ζηελ Διιεληθή ηαηηζηηθή 

Αξρή. 

 Απαληψληαη αηηήκαηα πνιηηψλ (θπξίσο ηαηξψλ θαη θνηηεηψλ), πνπ αθνξνχλ ζε αλαδήηεζε ζηαηηζηηθψλ 

ζηνηρείσλ γηα ηα ινηκψδε λνζήκαηα. 

 

 

 

 

Σν πξνζσπηθφ ηνπ Γξαθείνπ ζπκκεηείρε ζε ζεκηλάξηα, ζπλέδξηα θαη εκεξίδεο πνπ δηνξγαλψζεθαλ ην 

δηάζηεκα 2010-2011, θαη ζπγθεθξηκέλα: 

1. «ηαηηζηηθέο κέζνδνη ζηελ νηθνλνκηθή αμηνιφγεζε ησλ ππεξεζηψλ πγείαο», Σκήκα Τγηεηλήο, 

Δπηδεκηνινγίαο θαη Βηνζηαηηζηηθήο ηεο Ηαηξηθήο ρνιήο -ΔΚΠΑ: Δ. Σξηαληαθχιινπ 

2. 6ν Παλειιήλην πλέδξην γηα ηε Γηνίθεζε ηα Οηθνλνκηθά θαη ηηο πνιηηηθέο ηεο Τγείαο: Γ. Ρνζηαδάθεο, Α. 

Παλαγίηζα 

3. 1ν Παλειιήλην Φφξνπκ Γεκφζηαο Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Ηαηξηθήο: Δ. Σξηαληαθχιινπ, Γ. Ρνζηαδάθεο, Α. 

Παλαγίηζα 

4. 7ν Παλειιήλην πλέδξην γηα ηε Γηνίθεζε ηα Οηθνλνκηθά θαη ηηο πνιηηηθέο ηεο Τγείαο: Γ. Ρνζηαδάθεο, Α. 

Παλαγίηζα 

5. 1ε Ζκεξίδα Γηθηχνπ Δξγαζηεξίσλ Γεκφζηαο Τγείαο: Δ. Σξηαληαθχιινπ,  Γ. Ρνζηαδάθεο, Α. Παλαγίηζα  

6. Ζκεξίδα γηα ηελ αζθάιεηα ηξνθίκσλ θαη δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο: Γ. Ρνζηαδάθεο 

7. 6ν Παλειιήλην πλέδξην  Πξναγσγήο θαη Αγσγήο Τγείαο: Δ. Σξηαληαθχιινπ 

8. 2ν Παλειιήλην Φφξνπκ Γεκφζηαο Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Ηαηξηθήο: Δ. Σξηαληαθχιινπ 

 

 

Ι.6.3. πκκεηνρή ζε ζεκηλάξηα θαη ζπλέδξηα 
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Ι.7.  Γξαθείν πληνληζκνύ πζηεκάησλ Δπηηήξεζεο 

 

Τπεύζπλε (Οθη 2010 – Μάξηηνο 2011):  Καζζηαλή Γθνιθηλνπνχινπ  

 

Σν Γξαθείν πληνληζκνχ πζηεκάησλ Δπηηήξεζεο ζπληνλίδεη ηα ζπζηήκαηα επηδεκηνινγηθήο επηηήξεζεο πνπ 

ππάγνληαη ζην Σκήκα Δπηδεκηνινγηθήο Δπηηήξεζεο θαη Παξέκβαζεο. Δπηπιένλ, θξνληίδεη γηα ηελ νξηδφληηα 

δηαζχλδεζε ησλ Γξαθείσλ ηνπ Σκήκαηνο. 

Σα ζπζηήκαηα επηδεκηνινγηθήο επηηήξεζεο πνπ ππνζηεξίδνληαη απφ ην ΚΔΔΛΠΝΟ είλαη ηα εμήο:  

1.  Σν ζχζηεκα ππνρξεσηηθήο δήισζεο ινηκσδψλ λνζεκάησλ  

2.  Σν ζχζηεκα παξαηεξεηψλ λνζεξφηεηαο ζηελ πξσηνβάζκηα θξνληίδα πγείαο (sentinel), ην νπνίν αθνξά 

επηηήξεζε θνηλψλ λνζεκάησλ κε ήπηεο εθδειψζεηο ζε ηδησηηθά ηαηξεία θαη ΚΤ, θαη 

3.  Σν εξγαζηεξηαθφ ζχζηεκα επηηήξεζεο. 

 

 

 

Σν Γξαθείν πληνληζκνχ πζηεκάησλ Δπηηήξεζεο έρεη ηαθηηθέο αιιά θαη έθηαθηεο δξαζηεξηφηεηεο, νη νπνίεο 

παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά παξαθάησ. 

Αλαθνξηθά κε ηηο ηαθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ζην πεδίν απηφ ζπκπεξηιακβάλνληαη: 

 Ζ ηήξεζε αξρείσλ ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζπιιέγνληαη κέζσ φισλ ησλ ζπζηεκάησλ επηηήξεζεο, πνπ 

ππάγνληαη ζην Σκήκα Δπηδεκηνινγηθήο Δπηηήξεζεο θαη Παξέκβαζεο. 

 Ο έιεγρνο ηεο πιεξόηεηαο θαη ηεο πνηόηεηαο ησλ ζπιιεγνκέλσλ δεδνκέλσλ κέζσ ησλ 

ζπζηεκάησλ επηηήξεζεο. 

 Ζ ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ κέζσ ησλ ζπζηεκάησλ επηηήξεζεο. 

 Ζ εξκελεία ησλ απνηειεζκάησλ ηεο ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο ησλ ζπιιεγνκέλσλ δεδνκέλσλ ζε 

ζπλεξγαζία κε ηα ππφινηπα γξαθεία ηνπ Σκήκαηνο Δπηδεκηνινγηθήο Δπηηήξεζεο θαη Παξέκβαζεο. 

 Ζ κεληαία ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ όισλ ησλ επηηεξνύκελσλ λνζεκάησλ θαη ε 

ελζσκάησζε ησλ απνηειεζκάησλ ζην Δλεκεξσηηθφ Γειηίν/Newsletter ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ. Δλδεηθηηθά, 

παξαθάησ (Πίλαθαο Η.7.1.) παξνπζηάδεηαη ε απφιπηε ζπρλφηεηα φισλ ησλ επηηεξνχκελσλ 

λνζεκάησλ γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ θαιχπηεη ε παξνχζα αλαθνξά (Οθηψβξηνο 2010-

Γεθέκβξηνο 2011). 

 Ζ έθδνζε εθζέζεσλ πξνθαζνξηζκέλεο ζπρλφηεηαο θάζε ινηκψδνπο λνζήκαηνο πνπ επηηεξείηαη 

κέζσ ησλ ζπζηεκάησλ επηηήξεζεο. 

 Ζ θνηλνπνίεζε ησλ εθζέζεσλ ζηνπο αξκφδηνπο θνξείο Γεκφζηαο Τγείαο. 

Ι.7.1.  Σαθηηθέο Γξαζηεξηόηεηεο  
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 Ζ ζπκκεηνρή ζηελ ππνδνρή θαη ηελ εθηίκεζε ησλ δειηίσλ Τπνρξεσηηθήο Γήισζεο Ννζεκάησλ 

(ΤΓΝ) ηνπ Σκήκαηνο θαη ζην ζπληνληζκφ δξάζεσλ δεκφζηαο πγείαο πνπ απνξξένπλ απφ απηέο. 

 Ζ δηεξεχλεζε κεκνλσκέλσλ θξνπζκάησλ θαη επηδεκηψλ πνπ κπνξεί λα απνηειέζνπλ θίλδπλν γηα ηε 

δεκφζηα πγεία, ζε ζπλεξγαζία κε ηηο Γηεπζχλζεηο Τγείαο ΠΔ θαη άιινπο θνξείο παξνρήο ππεξεζηψλ 

πγείαο. 

 Ζ επεμεξγαζία ησλ επηδεκηνινγηθψλ δεδνκέλσλ ηνπ ηκήκαηνο βάζεη ησλ θαλφλσλ θσδηθνπνίεζεο 

ηνπ TESSy- ECDC, κε ζθνπφ ηε ζχγθξηζε κε ηα δεδνκέλα  ησλ ππφινηπσλ επξσπατθψλ ρσξψλ. 

 Ζ απνζηνιή επηδεκηνινγηθψλ δεδνκέλσλ ζην TESSy- ECDC ζε ηαθηηθή θαη θαζνξηζκέλε απφ ην 

ECDC ζπρλφηεηα πξνο εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο Διιάδαο φζνλ αθνξά ζηε ζπιινγή 

δεδνκέλσλ επηηήξεζεο ινηκσδψλ λνζεκάησλ απφ ηηο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ζηα πιαίζηα 

ηεο επξσπατθήο απφθαζεο 2119/98 θαη ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ 851/2004 γηα ηελ ίδξπζε ηνπ 

ECDC. Σν γξαθείν απνζηέιιεη ηαθηηθά δεδνκέλα ζην ECDC γηα ηα αθφινπζα λνζήκαηα: 

- Γξηπψδεο ζπλδξνκή, θπκαηίσζε, λφζνο ιεγεσλάξησλ, κεληγγίηηδα απφ ηνλ αηκφθηιν ηεο γξίπεο, 

κεληγγίηηδα απφ κεληγγηηηδφθνθθν, κεληγγίηηδα απφ πλεπκνληφθνθθν 

- Ηιαξά, εξπζξά, παξσηίηηδα, θνθθχηεο, αλεκεπινγηά κε επηπινθέο, ηέηαλνο, πνιηνκπειίηηδα  

- αικνλέιισζε, ζηγθέιισζε, ηξηρίλσζε, βξνπθέιισζε, ιεπηνζπείξσζε, ιηζηεξίσζε, ερηλνθνθθίαζε, 

αιιαληίαζε  

- Δινλνζία, ππξεηφο απφ ινίκσμε ιφγσ ηνπ ηνχ Γπηηθνχ Νείινπ, αηκνξξαγηθφο ππξεηφο απφ ηνλ ηφ 

Crimean-Congo, δάγθεηνο ππξεηφο, ππξεηφο Rift Valley, ππξεηφο Q 

- Ζπαηίηηδεο Α,  Β, C   

- Άλζξαθαο, επινγηά, ιχζζα, παλψιε, ζνβαξφ νμχ αλαπλεπζηηθφ ζχλδξνκν (SARS), ηνπιαξαηκία, 

θίηξηλνο ππξεηφο, άιινη ηνγελείο αηκνξξαγηθνί ππξεηνί, δηθζεξίηηδα 

- Λνηκψμεηο απφ ηνπο ηνχο Ebola, Arenaviruses, Chikungunya, Hantavirus θαη ηελ ηνμίλε Shiga/verotoxin 

πνπ παξάγεηαη απφ ζηειέρε ηνπ βαθηεξίνπ Escherichia coli. 

 

Δλδεηθηηθά, παξνπζηάδνληαη δεδνκέλα ζρεηηθά κε ηε δξαζηεξηφηεηα ηεο γξίπεο ζηελ Διιάδα φπσο απηή 

παξνπζηάδεηαη ζηελ επηδεκηνινγηθή έθζεζε1 ηνπ ECDC γηα ην έηνο 2010 θαη αθνξά ζηε δξαζηεξηφηεηα ηεο 

γξίπεο ζηηο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ηελ Ηζιαλδία θαη ηε Ννξβεγία (Πίλαθαο Η.7.2). Δπίζεο, απφ ηελ 

πην πξφζθαηε επηδεκηνινγηθή έθζεζε2 ηνπ ECDC γηα ην 2011, παξνπζηάδεηαη ν αξηζκφο δεισζέλησλ 

                                                 
1 European Centre for Disease Prevention and Control. Annual Epidemiological Report on Communicable Diseases in Europe 
2010. Stockholm, European Centre for Disease Prevention and Control. Accessed on December 2011: 
http://ecdc.europa.eu/en/publications/surveillance_reports/annual_epidemiological_report/Pages/2010_epi_report.aspx 
2 European Centre for Disease Prevention and Control. Annual Epidemiological Report on Communicable Diseases in 
Europe 2010. Stockholm, European Centre for Disease Prevention and Control. Accessed on December 2011: 
http://ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/Forms/ECDC_DispForm.aspx?ID=767 
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ζαλάησλ απφ γξίπε ζηηο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηελ 40ε εβδνκάδα 

ηνπ 2009 έσο ηε 20ε εβδνκάδα ηνπ 2010 (Γηάγξακκα Η.7.1.). 

 Ζ ζπκκεηνρή ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Γξαθείνπ ζηηο εηήζηεο εθπαηδεπηηθέο ζπλαληήζεηο ηνπ ECDC 

θαζψο θαη ε ζπκκεηνρή ζε νκάδεο εξγαζίαο γηα ηε βειηίσζε ησλ ππαξρφλησλ ζηξαηεγηθψλ 

επηηήξεζεο ζηελ Δπξψπε γεληθφηεξα αιιά θαη ζηελ Διιάδα εηδηθφηεξα.  

 Ζ επίβιεςε ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ αλαξηψληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ νξγαληζκνχ, φζνλ αθνξά ζηα 

ζπζηήκαηα επηδεκηνινγηθήο επηηήξεζεο, πνπ απεπζχλεηαη πξνο ηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο θαη ην 

θνηλφ.  

 Ζ παξαθνινχζεζε ζρεηηθψλ πιεξνθνξηψλ πνπ δεκνζηεχνληαη απφ δηεζλείο θνξείο επηδεκηνινγηθήο 

επηηήξεζεο θαη δεκφζηαο πγείαο. 

 Ζ αμηνιφγεζε ησλ ζπζηεκάησλ επηηήξεζεο ζχκθσλα κε δηεζλείο πξνδηαγξαθέο κε ζθνπφ ηελ 

αλαβάζκηζε θαη ην εθζπγρξνληζκφ ηνπο. 

 Ζ νξγάλσζε θαη δηαηήξεζε ζην Σκήκα Δπηδεκηνινγηθήο Δπηηήξεζεο θαη Παξέκβαζεο εμνπιηζκνχ 

απαξαίηεηνπ γηα ηελ απφθξηζε ζην πεδίν (έληππν πιηθφ θαη πιηθνηερληθφο εμνπιηζκφο).  

 Ζ δηδαζθαιία ζε επαγγεικαηίεο δεκφζηαο πγείαο θαη ζε κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο πξνγξακκάησλ 

επηδεκηνινγίαο πεδίνπ. 

 Ζ ζπκκεηνρή ζε δηεπηζηεκνληθέο επηηξνπέο παξαιαβήο θαη παξαθνινχζεζεο έξγσλ ζηα νπνία 

κεηέρεη ην ΚΔΔΛΠΝΟ. 

 

 

 

ηηο έθηαθηεο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Γξαθείνπ πζηεκάησλ Δπηηήξεζεο, αλήθνπλ: 

 ηαηηζηηθέο αλαιχζεηο ησλ δεδνκέλσλ θαηά δήηεζε θαη παξνρή ησλ απνηειεζκάησλ ζε 

επαγγεικαηίεο πγείαο, πνιηηηθνχο θνξείο, αθαδεκατθνχο, δηδαθηνξηθνχο θαη κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο, 

θαζψο θαη ζην επξχ θνηλφ. 

 πκκεηνρή ζε επίθαηξεο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Σκήκαηνο Δπηδεκηνινγηθήο Δπηηήξεζεο θαη 

Παξέκβαζεο, φπσο: 

- Καηά ηε δηάξθεηα ησλ Παγθνζκίσλ Αγψλσλ Special Olympics ΑΘΖΝΑ 2011 (25 Ηνπλίνπ – 4 

Ηνπιίνπ 2011) δηελεξγήζεθε ζπλδξνκηθή επηηήξεζε ηξηψλ ζπλδξφκσλ: ινίκσμεο αλαπλεπζηηθνχ 

κε ππξεηφ,  νμείαο γαζηξεληεξίηηδαο θαη εκπχξεηνπ λνζήκαηνο κε εμάλζεκα. Σν Γξαθείν ζε 

ζπλεξγαζία κε ην Κέληξν Δπηρεηξήζεσλ (ΚΔΠΗΥ)-ΚΔΔΛΠΝΟ θαη ην Γξαθείν Πξνέδξνπ ζπλέηαμε 

17 εκεξήζηεο εθζέζεηο (19 Iνπλίνπ-5 Ηνπιίνπ 2011) πνπ πεξηειάκβαλαλ επηκέξνπο ελεκεξψζεηο 

Ι.7.2.  Έθηαθηεο δξαζηεξηόηεηεο  
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απφ ην Σκήκα Δπηδεκηνινγηθήο Δπηηήξεζεο, ην Κεληξηθφ Δξγαζηήξην Γεκφζηαο Τγείαο (ΚΔΓΤ), 

ην Πεξηθεξεηαθφ Δξγαζηήξην Γεκφζηαο Τγείαο (ΠΔΓΤ) θαη ην ΚΔΠΗΥ-ΚΔΔΛΠΝΟ. 

- Σν Γξαθείν, ζε ζπλεξγαζία κε ην ΚΔΠΗΥ-ΚΔΔΛΠΝΟ θαη ην Γξαθείν Πξνέδξνπ, πξαγκαηνπνίεζε απφ 

ηηο 10 Απγνχζηνπ έσο θαη ηηο 30 επηεκβξίνπ 2011 ζπλδξνκηθή επηηήξεζε ζηα ΚΤ ηεο Πεξηθέξεηαο 

Αηηηθήο κε ζθνπφ ηελ θαηαγξαθή ηεο ήπηαο ινίκσμεο απφ ηνλ Ηφ ηνπ Γπηηθνχ Νείινπ ζηηο δηάθνξεο 

πεξηνρέο ηνπ ιεθαλνπεδίνπ. 

- Πξαγκαηνπνίεζε δηεξεχλεζε επηδεκηψλ ζηελ Διιάδα. Καηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ θαιχπηεη ε 

παξνχζα αλαθνξά, ην γξαθείν ζπκκεηείρε ζηε δηεξεχλεζε θξνπζκάησλ εινλνζίαο ζηελ πεξηνρή ηεο 

Λαθσλίαο. 

 

 

Γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα 2010-2011, ην Γξαθείν πληνληζκνχ πζηεκάησλ Δπηηήξεζεο πξαγκαηνπνίεζε: 

1. πκκεηνρή ζηε ζπλάληεζε ησλ ζπληνληζηψλ επηηήξεζεο ηνπ ECDC: Meeting of the surveillance 

coordinators, Stockholm, 28-29 Οθησβξίνπ 2010: . Παηξηλφο 

2. πκκεηνρή ζηε ζπλάληεζε ηνπ ECDC: TESSy Training on Measles, Mumps, Rubella, Pertussis and 

Varicella, Stockholm, 16-17 Ηνπλίνπ 2011: . Παηξηλφο 

3. πκκεηνρή ζηε ζπλάληεζε ησλ ζπληνληζηψλ επηηήξεζεο ηνπ ECDC: Meeting of the surveillance 

coordinators, Stockholm, 5-6 Γεθεκβξίνπ 2011: . Παηξηλφο 

4. πκκεηνρή ζην πξφγξακκα ηνπ ECDC «Current and future Burden of Communicable Disease (BCoDE) 

project” ζε ζπλεξγαζία κε ην Γξαθείν Εσνλφζσλ. Σν πξφγξακκα έρεη ζθνπφ λα εθηηκήζεη ην ζχγρξνλν 

αιιά θαη ην κειινληηθφ θνξηίν ησλ κεηαδνηηθψλ λνζεκάησλ ζηηο ρψξεο-κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

θαη ζηηο European Economic Area (EEA)/European Free Trade Association (ΔFTA) ρψξεο κέζσ 

βαζηζκέλσλ ζε ελδείμεηο, έγθπξσλ θαη ζπγθξίζηκσλ κέηξσλ: A.Λάκπξνπ 

 

Ι.7.3. Γηεζλείο Δθπξνζσπήζεηο, πλεξγαζίεο θαη πκκεηνρέο  
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Πίνακας I.7.1. Απόιπηε ζπρλόηεηα ησλ επηηεξνύκελσλ από ην Σκ. Δπηδ. Δπηηήξεζεο &Παξέκβαζεο ζύκθσλα κε εκεξνκελία δήισζεο αλά κήλα: Οθηώβξηνο 2010-Γεθέκβξηνο 2011 

 2010 2011  

 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 ύνολο 

Νοζήμαηα ποσ μεηαδίδονηαι μέζω αναπνεσζηικού 

Φπκαηίσζε 56 40 36 34 31 47 51 54 46 68 31 28 33 27 9 591 

Λεγηνλέιισζε 1 1 0 0 2 1 0 2 1 2 4 2 3 0 1 20 

Γξίππε 0 0 0 266 1091 143 3 0 0 0 0 0 0 2 1 1506 

ΟΑ (SARS) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Μειηνείδσζε/Μάιε 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Σνπιαξαηκία 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Νοζήμαηα ποσ προλαμβάνονηαι με εμβολιαζμό & ζσγγενή νοζήμαηα 

Γηθζεξίηηδα 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Δπινγηά 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Πνιηνκπειίηηδα 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Μεληγγίηηδα 36 53 33 43 25 23 22 44 26 38 29 28 20 25 12 457 

    Άζεπηε 17 24 17 19 9 5 6 26 9 16 21 17 7 15 2 210 

    Βαθηεξηαθή 14 19 9 17 11 11 10 16 10 18 7 10 7 7 8 174 

    Μεληγγηηνδνθνθθηθή 5 8 7 7 5 6 5 2 6 4 1 1 5 3 2 67 

    Άγλσζηεο αηηηνινγίαο 0 2 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 6 

Ιιαξά 0 0 1 0 1 3 8 21 3 1 3 0 0 0 0 41 

Παξσηίηηδα 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

Δξπζξά 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Αλεκεπινγηά κε επηπινθέο 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 4 

Κνθθύηεο 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 6 
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Σέηαλνο/Νενγληθόο ηέηαλνο 3 1 0 0 2 0 0 0 0 2 5 0 1 0 1 15 

πγγελήο ηνμνπιάζκσζε 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

πγγελήο εξπζξά 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

πγγελήο ζύθηιε 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4 

 

 

 

2010 

 

2011 

 

 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 ύνολο 
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Νοζήμαηα ποσ μεηαδίδονηαι ηροθιμογενώς/σδαηογενώς 

Αιιαληίαζε 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Υνιέξα 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Σπθνεηδήο Ππξεηόο/Παξάηπθνο 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 7 

αικνλέιισζε  

  (κε ηπθν-παξαηπθηθή) 

28 34 15 19 26 16 34 43 52 42 84 62 38 19 11 523 

ηγθέιισζε 5 8 9 0 0 4 0 3 2 8 12 8 5 1 2 67 

Ληζηεξίσζε 0 0 1 2 1 1 0 0 2 2 0 1 0 0 0 10 

Λνίκσμε από εληεξναηκνξξαγηθό 

θνινβαθηεξίδην (EHEC) 

0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 

Εωονόσοι 

Άλζξαθαο 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 

Λύζζα  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Λεπηνζπείξσζε 1 6 2 3 0 2 0 1 0 5 5 2 1 1 0 29 

Σξηρίλσζε 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Βξνπθέιισζε 3 6 5 6 2 9 10 16 18 8 7 11 6 4 2 113 

Ππξεηόο Q 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 5 

Δρηλνθνθθίαζε 1 1 1 0 2 4 4 1 0 1 0 2 2 1 1 21 

Νοζήμαηα ποσ μεηαδίδονηαι με διαβιβαζηές 

Δινλνζία 6 2 1 0 1 0 2 4 1 7 10 34 27 4 0 99 

Ππξεηόο από ηνλ ηό ηνπ Γπηηθνύ 

Νείινπ 

5 0 0 0 0 0 0 0 0 3 49 34 6 2 0 99 

Ινγελείο Αηκνξξαγηθνί 

Ππξεηνί 

0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Λετζκαλίαζε 1 2 4 1 3 3 2 5 2 6 5 4 3 4 0 45 

 

 

2010 

 

2011 
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2010 2011 

 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 ύνολο 

Δγθεθαιίηηδεο από 

αξκπντνύο 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Παλώιε 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ηπαηίηιδες 

Ηπαηίηηδα Α (νμεία) 8 9 9 1 4 1 4 3 4 3 3 4 3 7 3 66 

Ηπαηίηηδα Β 1 5 6 8 1 2 2 2 4 2 4 0 6 3 2 48 

Ηπαηίηηδα C 0 1 0 1 0 3 2 2 0 0 0 2 1 1 0 13 

ύνολο 123 119 92 343 1168 240 125 158 140 164 224 196 137 76 33 3338 
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Πίλαθαο Ι.7.2. Έληαζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο γξίπεο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, Ηζιαλδία θαη 

Ννξβεγία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ 2008/09, αλά ρψξα (θαηά ζεηξά γεσγξαθηθνχ κήθνπο) θαη 

εβδνκάδα αλαθνξάο.  
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Γηάγξακκα Ι.7.1. Δπίζεκα αλαθεξφκελνη ζάλαηνη θαη ζάλαηνη πνπ δειψζεθαλ ζην  ECDC ιφγσ ηεο 

παλδεκίαο ηεο γξίππεο Α (Ζ1Ν1) ηνπ 2009 ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ζηηο ρψξεο ΔΔΑ/EFTA αλά 

εβδνκάδα αλαθνξάο, εβδνκάδεο 40/2009-20/2010 φπσο απηνί αλαθέξνληαη ζηελ επηδεκηνινγηθή 

έθζεζε ηνπ ECDC γηα ην 2011. 
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ΙΙ. ΣΜΖΜΑ ΠΑΡΔΜΒΑΔΧΝ Δ ΥΧΡΟΤ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΙΧΝ ΤΓΔΙΑ 

 

Τπεύζπλε Σκεκαηάξρεο: Έιελα Μαιηέδνπ  

 

Σν Σκήκα Παξεκβάζεσλ ζε Υψξνπο Παξνρήο Τπεξεζηψλ Τγείαο ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ ιεηηνπξγεί απφ ην 

επηέκβξην ηνπ 2001, κε ζηφρν ηελ πξναγσγή ηεο δεκφζηαο πγείαο ζε Υψξνπο Παξνρήο Τπεξεζηψλ 

Τγείαο. Οη ζηφρνη ηνπ Σκήκαηνο πινπνηνχληαη κέζσ ησλ επηκέξνπο γξαθείσλ πνπ ππάγνληαη ζε απηφ: 

1. Γξαθείν Ννζνθνκεηαθψλ Λνηκψμεσλ, Μηθξνβηαθήο Αληνρήο θαη ηξαηεγηθήο Υξήζεο Αληηβηνηηθψλ 

2. Γξαθείν Ζπαηηηίδσλ 

3. Γξαθείν Σαμηδησηηθήο Ηαηξηθήο 

 

 

 

 

Πέξα απφ ηηο δξάζεηο ησλ επηκέξνπο Γξαθείσλ, νη νπνίεο παξαηίζεληαη παξαθάησ, ην Σκήκα 

Παξεκβάζεσλ ζε Υψξνπο Παξνρήο Τγείαο πινπνίεζε ηηο παξαθάησ δξάζεηο: 

• ζπγγξαθή θαη έθδνζε βηβιίνπ ζηελ αγγιηθή γιψζζα κε ηίηιν “Tropical and Emerging Infectious 

Diseases” (2010, εθδνηηθφο νίθνο: Research Signpost), Δθδφηεο: Δ. Μαιηέδνπ, Α. Γθίθαο, 

• ζρεδηαζκφ θαη ελεξγή ζπκκεηνρή ζηε κειέηε ηεο επηδεκηνινγίαο ηνπ Κξηκατθνχ Αηκνξξαγηθνχ 

Ππξεηνχ ζηελ Διιάδα, 

• ζρεδηαζκφ θαη θαηαγξαθή ηνπ αληηγξηπηθνχ εκβνιηαζκνχ ζε ρψξνπο παξνρήο ππεξεζηψλ 

πγείαο, 

• ζπκκεηνρή ζηελ νξνεπηδεκηνινγηθή κειέηε γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο αλνζίαο ηνπ γεληθνχ 

πιεζπζκνχ θαηά ηεο παλδεκηθήο γξίπεο (Ζ1Ν1)2009, 

• δηνξγάλσζε επηζηεκνληθψλ ζπλαληήζεσλ γηα ηνλ αληηγξηπηθφ εκβνιηαζκφ ηνπ πξνζσπηθνχ ζε 

ρψξνπο παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο θαη γηα ηε δηαρείξηζε πεξηζηαηηθψλ γξίπεο ζε απηνχο,  

• ζπκκεηνρή ζε εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα γηα ηνλ έιεγρν ησλ ινηκψμεσλ ζε ρψξνπο παξνρήο 

ππεξεζηψλ πγείαο, 

• ζπγγξαθή επηζηεκνληθψλ άξζξσλ ζρεηηθά κε ινηκψμεηο θαη ηε ζεκαζία απηψλ γηα ηε δεκφζηα 

πγεία. 

 

 

Αληηθείκελν  Γξάζεο 
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ΙΙ.1. Γξαθείν Ννζνθνκεηαθώλ Λνηκώμεσλ, Μηθξνβηαθήο Αληνρήο θαη 

ηξαηεγηθήο Υξήζεο Αληηβηνηηθώλ 

 

Τπεύζπλε: Ξαλζή Γεδνχθνπ  

 

Σν Γξαθείν Ννζνθνκεηαθψλ Λνηκψμεσλ πινπνηεί δξάζεηο ζηνπο παξαθάησ ηνκείο:  

1. Οξζνινγηθή Υξήζε Αληηβηνηηθψλ  

2. Μηθξνβηαθή Αληνρή  

3. Τγηεηλή ζηνλ Υψξν ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη  

4. Δπηδεκηνινγία Ννζνθνκεηαθψλ Λνηκψμεσλ.  

 

 

 

Σν Γξαθείν Ννζνθνκεηαθψλ Λνηκψμεσλ, Μηθξνβηαθήο Αληνρήο θαη ηξαηεγηθήο Υξήζεο Αληηβηνηηθψλ 

δξαζηεξηνπνηήζεθε θαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα 2010-2011 ζηνπο παξαθάησ ηνκείο: 

 Αληηκεηώπηζε Ομέσλ πκβάλησλ ζε Υώξνπο Παξνρήο Τπεξεζηώλ Τγείαο. ε πνιιέο 

πεξηπηψζεηο πξαγκαηνπνηείηαη επί ηφπνπ επίζθεςε πξνζσπηθνχ ηνπ Γξαθείνπ θαη άκεζε 

ζπκκεηνρή ζηε δηεξεχλεζε θαη ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εκθάληζε 

ζπξξνήο θξνπζκάησλ ή επηδεκηψλ κε ινίκσμε απφ πνιπαλζεθηηθνχο κηθξννξγαληζκνχο ή 

λεναλαδπφκελα παζνγφλα. 

 Δπηζηεκνληθή ζπκβνπιή ζε γξαπηά ή πξνθνξηθά εξσηήκαηα. Σν Γξαθείν Ννζνθνκεηαθψλ 

Λνηκψμεσλ απαληά ζε εξσηήκαηα πνπ ζέηνπλ πξνο ην ΤΤ θαη ΚΔΔΛΠΝΟ νη Δπηηξνπέο 

Ννζνθνκεηαθψλ Λνηκψμεσλ ησλ λνζνθνκείσλ (ΔΝΛ), νη Γ/λζεηο Τγείαο ΠΔ, νη ηαηξηθνί 

ζχιινγνη θαη άιινη επηζηεκνληθνί ή κε θνξείο, δίλνληαο επηζηεκνληθέο ζπκβνπιέο θαη νδεγίεο. 

Σα εξσηήκαηα απηά αθνξνχλ ζε ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε Υψξνπο Παξνρήο Τπεξεζηψλ 

Τγείαο, φπσο ζέκαηα λνζειείαο, απνκφλσζεο αζζελψλ επί κεηαδνηηθψλ λνζεκάησλ, ρξήζεο 

αληηβηνηηθψλ, πξνζηαζίαο ηνπ ηαηξνλνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ. 

 Γηαδξαζηηθή επηθνηλσλία κε ην ΤΤΚΑ, ηηο ΔΝΛ λνζνθνκείσλ, ηηο Γ/λζεηο Τγείαο ΠΔ, ηνπο 

Ηαηξηθνχο πιιφγνπο θαη άιινπο επηζηεκνληθνχο θαη κε θνξείο, κε ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ηνπο, 

γηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ινηκψμεηο, κέηξα πεξηνξηζκνχ δηαζπνξάο παζνγφλσλ 

κηθξννξγαληζκψλ θαη εθαξκνγή θαλφλσλ πγηεηλήο ζηνπο Υψξνπο Παξνρήο Τπεξεζηψλ Τγείαο. 

ΙΙ.1.1. Γξάζεηο  
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 Δπηζθέςεηο επηζηεκνληθνχ θιηκαθίνπ απνηεινχκελνπ απφ γηαηξφ ινηκσμηνιφγν, θιηληθφ 

κηθξνβηνιφγν θαη λνζειεπηή ινηκψμεσλ (ηξηπιέηα), ζε λνζνθνκεία ηεο πεξηθέξεηαο. ηφρνο ησλ 

ηξηπιεηψλ είλαη ε αλαγλψξηζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα λνζνθνκεία ηεο 

πεξηθέξεηαο θαζψο θαη ε πξνζπάζεηα επίιπζεο ηνπο κέζα απφ πξνηάζεηο αλζξψπσλ κε 

εκπεηξία θαη εμεηδίθεπζε ζηνλ ηνκέα ησλ ινηκψμεσλ. ηα πιαίζηα ηεο εθαξκνγήο ζε εζληθφ 

επίπεδν ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο «Πξνθξνχζηεο», ε ελεξγνπνίεζε ησλ ηξηπιεηψλ απνηειεί κία 

βαζηθή δξάζε ζηνλ ηνκέα ηεο παξέκβαζεο πνπ είλαη ν ζεκαληηθφηεξνο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ 

κέηξσλ ειέγρνπ ινηκψμεσλ θαη ηε κείσζε ηεο επίπησζεο ησλ λνζνθνκεηαθψλ ινηκψμεσλ απφ 

πνιπαλζεθηηθά παζνγφλα. πλνπηηθή αλαθνξά ηεο ηξηπιέηαο κε ηηο παξαηεξήζεηο θαη ηηο 

πξνηάζεηο ηεο  απνζηέιιεηαη ζε θάζε λνζνθνκείν. Σν 2011 πξαγκαηνπνηήζεθαλ 10 επηζθέςεηο 

ηξηπιεηψλ ζε λνζνθνκεία, ελψ νη ππφινηπεο αλακέλεηαη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ παξάιιεια κε 

ηελ έλαξμε ηεο 2εο θάζεο ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο «Πξνθξνχζηεο», γηα ηελ ελίζρπζε ηεο 

επηηήξεζεο ηεο εθαξκνγήο ησλ κέηξσλ ειέγρνπ ζηα ειιεληθά λνζνθνκεία. 

 Με απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ, ην Γξαθείν Ννζνθνκεηαθψλ 

Λνηκψμεσλ ζπλεξγάδεηαη κε πέληε (5) Θεκαηηθέο πκβνπιεπηηθέο Οκάδεο, κε ηα εμήο 

αληηθείκελα:  

-Δπηηήξεζεο Ννζνθνκεηαθψλ Λνηκψμεσλ 

-Διέγρνπ Λνηκψμεσλ & Αληηκεηψπηζεο ηεο Δλδεκίαο Πνιπαλζεθηηθψλ Παζνγφλσλ  

-ηξαηεγηθήο Υξήζεο Αληηβηνηηθψλ  

-Μηθξνβηαθήο Αληνρήο θαη  

-Τγηεηλήο ησλ Υεξηψλ.  

 Yινπνίεζε Eξεπλεηηθώλ Πξσηνθόιισλ κε ζέκα ηελ αληηκηθξνβηαθή αληνρή ζε 

λνζνθνκεία.  

Σν εξεπλεηηθφ πξσηφθνιιν «Γπλακηθή δηαζπνξά εληεξνβαθηεξηαθώλ ζηειερώλ 

αλζεθηηθώλ ζηηο θαξβαπελέκεο ζην λνζνθνκεηαθό πεξηβάιινλ», πξαγκαηνπνηείηαη απφ 

ηελ Α‟ Πξνπαηδεπηηθή Παζνινγηθή Κιηληθή ηεο Ηαηξηθήο ρνιήο, ΔΚΠΑ. Σα απνηειέζκαηα ηεο 

κειέηεο απηήο εμαζθαιίδνπλ ζεκαληηθά επηζηεκνληθά δεδνκέλα γηα ηε ζεκαζία ηεο 

ζπζηεκαηηθήο εθαξκνγήο ησλ κέηξσλ ειέγρνπ ινηκψμεσλ ζηνλ πεξηνξηζκφ ηεο δηαζπνξάο ησλ 

πνιπαλζεθηηθψλ παζνγφλσλ ζην λνζννκεηαθφ ρψξν. 

 ρεδηαζκόο νξγάλσζε θαη πξνώζεζε ηεο εθζηξαηείαο γηα ηελ πγηεηλή ησλ ρεξηώλ ζηα 

ειιεληθά λνζνθνκεία. Ζ εθζηξαηεία απηή πεξηειάκβαλε πξνψζεζε έληππνπ θαη 

νπηηθναθνπζηηθνχ πιηθνχ ζε φια ηα λνζνθνκεία ηεο ρψξαο γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ 



 

 

65 

επαγγεικαηηψλ πγείαο, θαζψο θαη θαηαγξαθέο ζπκκφξθσζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ζηα 5 βήκαηα 

ηεο πγηεηλήο ησλ ρεξηψλ πνπ έρεη ζεζπίζεη ν ΠΟΤ. 

 ρεδηαζκόο θαη θαηάζεζε ηερληθνύ δειηίνπ ζην επηρεηξεζηαθό πξόγξακκα «ΔΠΑ 

αλάπηπμε αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ 2007-2013» ηνπ ΤΤ (θαηεγνξία παξεκβάζεσλ: πξνψζεζε 

ηεο δεκφζηαο πγείαο ηνπ πιεζπζκνχ). 

 Πξνώζεζε ζην ΤΤ πξόηαζεο γηα ηελ νξζνινγηθή ζπληαγνγξάθεζε ησλ αληηβηνηηθώλ 

ζην λνζνθνκεηαθό ρώξν, ε νπνία εθπνλήζεθε απφ ηελ ζεκαηηθή ζπκβνπιεπηηθή νκάδα ηνπ 

γξαθείνπ ΝΛ γηα ηελ νξζνινγηθή ρξήζε ησλ αληηβηνηηθψλ, ζε ζπλεξγαζία κε ην επηζηεκνληθφ 

πξνζσπηθφ ηνπ Γξαθείνπ ΝΛ. 

 

 

 

Σν Γξαθείν Ννζνθνκεηαθψλ Λνηκψμεσλ, Μηθξνβηαθήο Αληνρήο θαη ηξαηεγηθήο Υξήζεο 

Αληηβηνηηθψλ έρεη πξνβεί ζε: 

 ύληαμε θαη έθδνζε Καηεπζπληήξησλ Οδεγηώλ γηα ηελ επηηήξεζε θαη ηνλ έιεγρν ηεο 

δηαζπνξάο λνζνθνκεηαθψλ ινηκψμεσλ θαη αλζεθηηθψλ ζηειερψλ, ηελ νξζνινγηθή ρξήζε ησλ 

αληηβηνηηθψλ, ηελ πγηεηλή ζηα λνζνθνκεία θαη άιινπο Υψξνπο Παξνρήο Τπεξεζηψλ Τγείαο. ε 

ζπλεξγαζία κε ηελ Δπηζηεκνληθή Δπηηξνπή Ννζνθνκεηαθψλ Λνηκψμεσλ (ΔΔΝΛ) θαη ηηο εηδηθέο 

νκάδεο ζπγγξαθήο θαηεπζπληήξησλ νδεγηψλ, κέρξη ζήκεξα έρνπλ εθδνζεί θαη δηαλεκεζεί ζηα 

λνζνθνκεία θαη άιινπο ρψξνπο παξνρήο πγείαο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο γηα: 

- ηνλ αλζεθηηθφ ζηε κεζηθηιιίλε ρξπζίδνληα ζηαθπιιφθνθθν (MRSA). 

- ηελ πγηεηλή ησλ ρεξηψλ θαη ηε ρξήζε γαληηψλ ζην λνζνθνκείν. 

- ηε δηαρείξηζε λνζνθνκεηαθνχ ηκαηηζκνχ. 

- ηελ πξνθχιαμε ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο απφ ινηκψδε λνζήκαηα ζε ρψξνπο παξνρήο 

ππεξεζηψλ πγείαο. 

- ηελ πξφιεςε λνζνθνκεηαθψλ ινηκψμεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε θαηαζθεπαζηηθέο εξγαζίεο ζην 

λνζνθνκείν. 

- ηελ πξνθχιαμε πξνζσπηθνχ θαηά ην ρεηξηζκφ λεθξψλ ζσκάησλ κε κνιπζκαηηθά λνζήκαηα.  

 ύληαμε πξνδηαγξαθώλ γηα ηελ θαηαζθεπή ζαιάκσλ αξλεηηθήο πίεζεο θαζψο θαη νδεγηώλ 

γηα:  

- βαζηθέο πξνθπιάμεηο γηα φινπο ηνπο αζζελείο  

- πξνθπιάμεηο επαθήο  

- πξνθπιάμεηο ζηαγνληδίσλ  

ΙΙ.1.2. ύληαμε θαη έθδνζε νδεγηώλ/πξνδηαγξαθώλ 
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- πξνθπιάμεηο αεξνγελνχο κεηάδνζεο,  

- ηχπνπο θαη δηάξθεηα πξνθπιάμεσλ γηα επηιεγκέλεο ινηκψμεηο. 

 ύληαμε νδεγηώλ γηα ηελ επνρηθή γξίπε. Κάζε ρξφλν απνζηέιινληαη ζηα λνζνθνκεία θαη 

άιινπο Υψξνπο Παξνρήο Τπεξεζηψλ Τγείαο νδεγίεο γηα ηελ επνρηθή γξίπε:  

- θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο γηα ηε δηαρείξηζε θξνπζκάησλ γξίπεο ζε Υψξνπο Παξνρήο 

Τπεξεζηψλ Τγείαο  

- πιεξνθνξίεο γηα ην εκβφιην ηεο γξίπεο γηα επαγγεικαηίεο πγείαο  

- ζηξαηεγηθέο γηα ηελ αχμεζε ηεο εκβνιηαζηηθήο θάιπςεο ζην πξνζσπηθφ λνζνθνκείσλ θαη 

άιισλ Υψξσλ Παξνρήο Τπεξεζηψλ Τγείαο. 

 

 

 

Γηα ην δηάζηεκα 2010-2011, ην Γξαθείν Ννζνθνκεηαθψλ Λνηκψμεσλ, Μηθξνβηαθήο Αληνρήο θαη 

ηξαηεγηθήο Υξήζεο Αληηβηνηηθψλ πξαγκαηνπνίεζε: 

 πκκεηνρή ζε εκεξίδεο ελεκέξσζεο λνζνθνκείσλ ηεο ρώξαο γηα ηε δηαρείξηζε 

πεξηζηαηηθψλ επνρηθήο γξίπεο θαη ηελ πξνψζεζε ηνπ αληηγξηπηθνχ εκβνιηαζκνχ ζε 

επαγγεικαηίεο πγείαο. 

 πκκεηνρή θαη ππνζηήξημε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Διιεληθνύ Γηθηύνπ Μειέηεο ηεο 

Μηθξνβηαθήο Αληνρήο (WHONET Greece). Σν δίθηπν απηφ ζπληνλίδεηαη απφ ην Δξγαζηήξην 

Μηθξνβηνινγίαο ηεο ΔΓΤ θαη έρεη ιεηηνπξγηθά εληαρζεί ζηηο δξάζεηο ηνπ Κεληξηθνχ 

Δξγαζηεξίνπ Γεκφζηαο Τγείαο (ΚΔΓΤ), ζηα πιαίζηα ηεο χκπξαμεο πλεξγαζίαο πνπ έρεη 

ππνγξαθεί κεηαμχ ΚΔΔΛΠΝΟ θαη ΔΓΤ. 

 πκκεηνρή ζηελ επηδεκηνινγηθή επηηήξεζε, δηεξεχλεζε θαη αληηκεηψπηζε ησλ δεινπκέλσλ 

ινηκσδψλ λνζεκάησλ ζε εξγαδφκελνπο ζε Υψξνπο Παξνρήο Τπεξεζηψλ Τγείαο, ζε 

ζπλεξγαζία κε ηηο  ΔΝΛ ησλ λνζνθνκείσλ, πνπ γίλνληαη γλσζηά κέζσ ησλ δειψζεσλ 

ππνρξεσηηθψο δεινπκέλσλ θξνπζκάησλ ζην Σκήκα Δπηδεκηνινγηθήο Δπηηήξεζεο. 

 

 

 

Αθνξά ζηελ επηηήξεζε πνιπαλζεθηηθψλ Gram-αξλεηηθψλ παζνγφλσλ ζε Υψξνπο Παξνρήο Τπεξεζηψλ 

Τγείαο . Σν πξφγξακκα πεξηιακβάλεη ηηο αθφινπζεο δξάζεηο:  

 νξγάλσζε δηθηχνπ λνζνθνκείσλ γηα ηελ επηηήξεζε ινηκψμεσλ απφ Gram- πνιπαλζεθηηθά 

ζηειέρε (Acinetobacter spp, Klebsiella spp, Pseudomonas spp). Σν δίθηπν εληζρχεηαη κε ηελ 

ΙΙ.1.3. πκκεηνρέο 

 

 

 

 

ΙΙ. 1.4. ρεδηαζκόο, νξγάλσζε θαη πξνώζεζε ηνπ εζληθνύ ζρεδίνπ δξάζεο «Πξνθξνύζηεο» 
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ππνρξεσηηθή δήισζε ησλ λνζνθνκεηαθψλ ινηκψμεσλ απφ πνιπαλζεθηηθά ζηειέρε ζην 

ΚΔΔΛΠΝΟ απφ Γεκφζηα θαη ζηξαηησηηθά λνζνθνκεία. Απφ ηελ έλαξμε ηεο επηηήξεζεο, ηνλ 

Ννέκβξην ηνπ 2010, κέρξη θαη ζήκεξα έρνπλ θαηαρσξεζεί ζηε βάζε δεδνκέλσλ ηνπ Γξαθείνπ 

ΝΛ 4.552 ινηκώμεηο από 114 ζπκκεηέρνληα λνζνθνκεία. 

 ηε ζπγθξφηεζε εηδηθήο νκάδαο απφ ηα κέιε ηεο ΔΝΛ ησλ λνζνθνκείσλ (Οκάδα Γηαρείξηζεο 

ινηκψμεσλ απφ πνιπαλζεθηηθά παζνγφλα), ε νπνία έρεη αλαιάβεη ηελ επηηήξεζε ζε 

εξγαζηεξηαθφ θαη θιηληθφ επίπεδν ησλ αζζελψλ πνπ εκθαλίδνπλ ινίκσμε ή απνηθηζκφ απφ 

Gram-πνιπαλζεθηηθφ παζνγφλν. ηελ νκάδα απηή ζπκκεηέρνπλ ν Γηνηθεηήο ηνπ εθάζηνηε 

λνζνθνκείνπ, ν Πξφεδξνο θαη ν Αληηπξφεδξνο ηεο ΔΝΛ θαζψο θαη ν Ννζειεπηήο Δπηηήξεζεο 

Λνηκψμεσλ. Γηα θάζε έλα απφ ηα βαζηθά κέιε ηεο Οκάδαο Γηαρείξηζεο έρεη νξηζζεί θαη έλα 

αλαπιεξσκαηηθφ κέινο. 

 ηε ζχληαμε θαη έθδνζε θαηεπζπληήξησλ νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο, ηφζν 

ζε επίπεδν επηηήξεζεο φζν θαη ζε επίπεδν εθαξκνγήο κέηξσλ ειέγρνπ (αλάξηεζε ζηελ 

ηζηνζειίδα ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ). 

 ηελ νξγάλσζε ελεκεξσηηθψλ εκεξίδσλ γηα ηελ πξνψζεζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ «Πξνθξνχζηε» 

κε θχξηνπο απνδέθηεο ηεο νκάδεο δηαρείξηζεο θαη ηνπ δηνηθεηέο ησλ λνζνθνκείσλ. πκκεηνρή 

ηνπ επηζηεκνληθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ Γξαθείνπ ζε ζπλέδξηα θαη εθπαηδεπηηθέο εκεξίδεο 

επηζηεκνληθψλ εηαηξεηψλ κε παξνπζηάζεηο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

 ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ νξγάλσζε ηεο  2εο θάζεο  ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο, πνπ ζα επηθεληξσζεί 

ζηελ επηηήξεζε ηεο εθαξκνγήο  ησλ κέηξσλ ειέγρνπ θαη πξφιεςεο ησλ λνζνθνκεηαθψλ 

ινηκψμεσλ απφ πνιπαλζεθηηθά Gram- αξλεηηθά παζνγφλα ζηα ειιεληθά λνζνθνκεία. (Ζ 

επηηήξεζε ηεο εθαξκνγήο ησλ κέηξσλ ειέγρνπ ζα μεθηλήζεη απφ ην 2012 θαη ζα βαζηζηεί ζε 

ζπγθεθξηκέλεο δξάζεηο ζε ζπλεξγαζία πάληα κε ηηο δηνηθήζεηο ησλ ΤΠΔ). 

 

 

 

Σν ζπγθεθξηκέλν πεδίν αξκνδηνηήησλ/δξάζεσλ ηνπ Γξαθείνπ Ννζνθνκεηαθψλ Λνηκψμεσλ 

πεξηιακβάλεη: 

 Καηαγξαθή ινηκώμεσλ από K. pneumoniae πνπ παξάγεη VIM ή KPC ζε ΜΔΘ, νη νπνίεο 

απνηεινχλ ζεξαπεπηηθά έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ, απηή ηε 

ζηηγκή, νη γηαηξνί ησλ ΜΔΘ, ζε φιε ηε ρψξα. Ζ θαηαγξαθή ζε εζληθφ επίπεδν μεθίλεζε ηνλ 

Ηαλνπάξην 2010 θαη πεξηιακβάλεη δχν ζθέιε:  

-  αλαδξνκηθή θαηαγξαθή (ηειεπηαίν 3κελν 2009) θαη  

ΙΙ. 1.5. Καηαγξαθέο ινηκώμεσλ 
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  -  πξννπηηθή θαηαγξαθή απφ ηνλ Φεβξνπάξην - Ηνχλην 2010. 

Ζ θαηαγξαθή απηή ππνζηεξίδεηαη απφ ην ηαηξηθφ θαη δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ ηνπ Γξαθείνπ. 

ηφρνο ηεο δξάζεο απηήο είλαη ε αλεχξεζε θαη εθαξκνγή ζηξαηεγηθψλ γηα ηνλ έιεγρν ηεο 

δηαζπνξάο ινηκψμεσλ απφ πνιπαλζεθηηθνχο κηθξννξγαληζκνχο ζηνπο επαίζζεηνπο ρψξνπο 

ησλ ΜΔΘ.  

ην εζληθφ δίθηπν θαηαγξαθήο ζπκκεηέρνπλ νη ΜΔΘ φιεο ηεο ρψξαο, κε ηηο νπνίεο έρεη 

αλαπηπρζεί δίθηπν επηθνηλσλίαο, κέζα απφ ην νπνίν, φρη κφλν επηηειείηαη ε ελεκέξσζε ησλ 

λέσλ πεξηπηψζεσλ αζζελψλ κε ινίκσμε απφ ην ζπγθεθξηκέλν παζνγφλν, αιιά θαη ε 

ζπκβνπιεπηηθή ζηήξημε ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο ζε ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ έιεγρν ηεο 

δηαζπνξάο ησλ πνιπαλζεθηηθψλ απηψλ κηθξννξγαληζκψλ. Δπηπξνζζέησο, ηαηξηθφ πξνζσπηθφ 

ηνπ γξαθείνπ ζπκβάιιεη, κε ηελ επηηφπηα παξνπζία ηνπ, ζηε δηαδηθαζία θαηαγξαθήο.  

 Γεκηνπξγία Γηθηύνπ Καηαγξαθήο Ννζνθνκεηαθώλ Λνηκώμεσλ ζε εζληθή θιίκαθα θαη 

ζπκκεηνρή ηεο ρψξαο ζην αληίζηνηρν Γίθηπν Καηαγξαθψλ Ννζνθνκεηαθψλ Λνηκψμεσλ ηνπ 

ECDC.  

Με ζηφρν ηελ πξφιεςε θαη αληηκεηψπηζε ησλ λνζνθνκεηαθψλ ινηκψμεσλ, νξγαλψζεθε δίθηπν 

θαηαγξαθήο ησλ λνζνθνκεηαθψλ ινηκψμεσλ ζε εζληθφ επίπεδν. Ζ δεκηνπξγία ηέηνηνπ δηθηχνπ 

ζα ζπκβάιιεη ζηελ ελαξκφληζε ηεο ρψξαο καο κε ηελ αληίζηνηρε πξνζπάζεηα ζε επξσπατθφ 

επίπεδν. ε ελεκεξσηηθέο ζπλαληήζεηο ζην ECDC, νη εθπξφζσπνη ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ 

ελεκεξψζεθαλ γηα ηα αληίζηνηρα πξνγξάκκαηα, πνπ εθαξκφδνληαη ήδε ζε άιιεο επξσπατθέο 

ρψξεο. Οη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ δηθηχνπ πεξηιακβάλνπλ:  

- θαηαγξαθή ινηκψμεσλ ζε ΜΔΘ  

- θαηαγξαθή ρεηξνπξγηθψλ ινηκψμεσλ  

- ηελ εθηίκεζε γηα ηνλ εηήζην επηπνιαζκφ λνζνθνκεηαθψλ ινηκψμεσλ.  

Ζ εθαξκνγή ηνπ πξψηνπ πηινηηθνχ πξνγξάκκαηνο επηπνιαζκνχ λνζνθνκεηαθψλ ινηκψμεσλ, 

έγηλε ζην ΠΓΝ Ζξαθιείνπ Κξήηεο ηνλ Ηνχιην ηνπ 2011.  

 

 Γεκηνπξγία Γηθηχνπ Καηαγξαθήο Ννζνθνκεηαθψλ Λνηκψμεσλ ζε Ηδξχκαηα Υξνλίσο 

Παζρφλησλ θαη ζπκκεηνρή ηεο ρψξαο καο ζην αληίζηνηρν Γίθηπν Καηαγξαθψλ ηνπ ECDC. H 

ζπγθεθξηκέλε δξάζε βξίζθεηαη ππφ εμέιημε. 

 

 

 

Παξαηίζεληαη νη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Γξαθείνπ Ννζνθνκεηαθψλ Λνηκψμεσλ, αλαθνξηθά κε δηνξγάλσζε 

εθπαηδεπηηθψλ εκεξίδσλ θαη ζπλαληήζεσλ εξγαζίαο:  

ΙΙ. 1. 6. Γηνξγάλσζε εθπαηδεπηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ    
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 Οθηώβξηνο 2010 - Ινύιηνο 2011 Ζκεξίδεο ελεκέξσζεο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο 

«Πξνθξνχζηεο» ζηα ειιεληθά λνζνθνκεία γηα ηελ αληηκεηψπηζε αζζελψλ κε ινίκσμε ή 

απνηθηζκφ απφ πνιπαλζεθηηθά  παζνγφλα. πλνιηθά πξαγκαηνπνηήζεθαλ 10 ζπλαληήζεηο θαη 

ζηηο 7 ΤΠΔ κε απνδέθηεο ηα κέιε ησλ επηηξνπψλ ΝΛ θαζψο θαη ηνπο δηνηθεηέο ησλ 

λνζνθνκείσλ. 

 Nνέκβξηνο 2011 πλάληεζε εξγαζίαο γηα ηελ αληηκεηψπηζε αζζελψλ κε ινίκσμε απφ 

πνιπαλζεθηηθά Gram- αξλεηηθά παζνγφλα ζε ρψξνπο παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο –εζληθά 

ζρέδηα δξάζεο. Δπίηηκνο πξνζθεθιεκέλνο ήηαλ ν δηεπζπληήο ηνπ εζληθνχ θέληξνπ πξφιεςεο 

θαη ειέγρνπ ηνπ Ηζξαήι, ηαηξφο Μ.Schwaber, ν νπνίνο θαη παξνπζίαζε ην ζρέδην δξάζεο ηνπ 

Ηζξαήι γηα ηνλ έιεγρν ηεο δηαζπνξάο ησλ K.pneumoniae (KPC) ζηα λνζνθνκεία ηεο ρψξαο 

ηνπ. 

 

 

 

 

 

ηα πιαίζηα ηεο απνηειεζκαηηθφηεξεο δηαρείξηζεο ηνπ έξγνπ ηνπ θαη ηεο επηθνηλσλίαο ηεο 

πιεξνθνξίαο, ην Γξαθείν Ννζνθνκεηαθψλ Λνηκψμεσλ πξνέβε θαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα 2010-2011 ζε: 

 πλεξγαζία κε ην ECDC, ζην πιαίζην πεξηνδηθψλ επηζθέςεσλ εθπξνζψπσλ ηνπ  ECDC, ζηα  

ειιεληθά λνζνθνκεία (Μάξηηνο 2007, Ηνχληνο 2008 & Φεβξνπάξηνο 2010), κε ζθνπφ ηε κειέηε 

ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο κηθξνβηαθήο αληνρήο θαη ηεο ρξήζεο αληηβηνηηθψλ ζηελ Διιάδα. 

 πλεξγαζία κε ην ECDC θαζψο θαη άιινπο επηζηεκνληθνχο θνξείο γηα ηε δηνξγάλσζε ηεο 

«Δπξσπατθήο Ζκέξαο Δλεκέξσζεο γηα ηα Αληηβηνηηθά». Ζ εθζηξαηεία ην 2010 

επηθεληξψζεθε ζηνπο λνζνθνκεηαθνχο ηαηξνχο γηα ηελ νξζνινγηθή  ζπληαγνγξάθεζε 

αληηβηνηηθψλ ζε ρψξνπο παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο, ελψ ην 2011 ζηελ ελεκέξσζε ησλ 

επαγγεικαηηψλ πγείαο θαη ηνπ θνηλνχ κέζσ ησλ κέζσλ καδηθήο ελεκέξσζεο. Σαπηφρξνλα 

πξνσζήζεθε κήλπκα ηνπ Γξαθείνπ ΝΛ πξνσζήζεθε κέζσ δηαδηθηχνπ θαη ζπγθεθξηκέλα κέζσ 

ηνπ Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ/Newsletter ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ ζην επξχηεξν θνηλφ, ελψ ζηελ ηζηνζειίδα 

ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ αλαξηήζεθε εθηελέο πιεξνθνξηαθφ νπηηθναθνπζηηθφ πιηθφ. 

 

 

 

 

ΙΙ. 1. 7. πλεξγαζία κε άιινπο θνξείο    
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II.2.  Γξαθείν Ζπαηηηίδσλ 

 

Τπεύζπλε: Γεσξγία Νηθνινπνχινπ  

 

Οη δξάζεηο ηνπ Γξαθείνπ Ζπαηηηίδσλ γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα 2010-2011 είλαη νη εμήο :  

 

 

 

Σν ΚΔΔΛΠΝΟ ππνζηεξίδεη ηελ δηεμαγσγή ηεο Cohort κειέηεο γηα ηε ρξφληα Ζπαηίηηδα B θαη C ηνπ 

Δζληθνχ Πξνγξάκκαηνο Ηνγελνχο Ζπαηίηηδαο ζε 22 θέληξα ππνζηήξημεο αλά ηελ Διιάδα απφ ην έηνο 

2003. Οη πιεξνθνξίεο πνπ ζπιιέγνληαη ζε ειεθηξνληθά δειηία θαηαγξαθήο αθνξνχλ ζε δεκνγξαθηθά 

ζηνηρεία, ηαηξηθφ ηζηνξηθφ, πηζαλή πεγή κφιπλζεο, θιηληθή εηθφλα, εξγαζηεξηαθά επξήκαηα, 

ππεξερνγξαθηθά επξήκαηα, ηνινγηθφ έιεγρν, βηνςία ήπαηνο, ζεξαπεία, έθβαζε. Σα απνηειέζκαηα ηεο 

cohort κειέηεο ζπκβάιινπλ ζηελ θαηαγξαθή αμηφπηζησλ ζηνηρείσλ γηα ηελ εμέιημε ησλ αζζελψλ ηεο 

ρψξαο καο, κε ζθνπφ ηνλ νξζφηεξν πξνγξακκαηηζκφ ησλ αλαγθψλ γηα ηελ Γεκφζηα Τγεία θαη ηελ 

ηεθκεξησκέλε  απάληεζε δηεζλψο αλαπάληεησλ εξσηεκάησλ. πγθξίλνληαο ηελ κε αληίζηνηρεο 

επξσπατθέο κειέηεο, ε ειιεληθή cohort κειέηε είλαη απφ ηηο θαιχηεξεο πξνζπάζεηεο, απφ ηελ αλάιπζε 

δε ησλ ζηνηρείσλ ησλ δειηίσλ θαηαγξαθήο αζζελψλ έρνπλ ήδε εμαρζεί ζεκαληηθά ζπκπεξάζκαηα γηα 

ηε λφζν ζηε ρψξα καο. 

 

 

 

Ζ ελεκέξσζε εζηηάδεηαη ζε ζέκαηα κεηάδνζεο θαη πξφιεςεο Ηνγελψλ Ζπαηηηίδσλ. 

 Δλεκέξσζε ηνπ θνηλνύ, ησλ επαγγεικαηηώλ πγείαο θαη ησλ νκάδσλ πςεινύ θηλδύλνπ κε: 

-  ηε κνξθή ηειεθσληθήο ππνζηήξημεο  

-  ηελ απνζηνιή ελεκεξσηηθνχ πιηθνχ 

-  ηελ ελεκέξσζε θαη αλαλέσζε ηνπ πιηθνχ ηεο ζρεηηθήο ηζηνζειίδαο ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ   

- ηελ δηνξγάλσζε νκηιηψλ ζε ζρνιεία, νξγαληζκνχο, ηδξχκαηα θαη θνηλφηεηεο.  

- ηε ζπγγξαθή άξζξσλ ζε εθεκεξίδεο θαη πεξηνδηθά  

- ηελ απνζηνιή  εκπεξηζηαησκέλσλ απαληήζεσλ ζε εξσηήκαηα βνπιεπηψλ. 

Σν γξαθείν επίζεο νξγάλσζε θαη πινπνίεζε εθζηξαηεία ελεκέξσζεο γηα ηελ πξόιεςε κεηάδνζεο 

ησλ Ινγελώλ Ζπαηηηίδσλ θαη δηεμήγαγε ζεκηλάξηα ελεκέξσζεο γηα επαγγεικαηίεο πγείαο (πξφιεςε 

ΙΙ. 2.1. Δπηηήξεζε  

 

 

 

 

ΙΙ. 2.2. Δλεκέξσζε θνηλνύ θαη επαγγεικαηηώλ πγείαο  
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θαη αληηκεηψπηζε αηπρεκάησλ, πξφιεςε πεξηγελλεηηθήο κεηάδνζεο ηεο επαηίηηδαο Β θαζψο θαη γηα 

εθπαηδεπηηθνχο θαη καζεηέο,  ψζηε λα απνθεχγεηαη ε κεηάδνζε, ν θφβνο θαη ε απνκφλσζε. 

 

 

 

Σν Γξαθείν Ζπαηηηίδσλ ζπλεξγάδεηαη άκεζα κε ην Σκήκα Δπηδεκηνινγηθήο Δπηηήξεζεο θαη 

Παξέκβαζεο γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ δεισζέλησλ θξνπζκάησλ ηνγελψλ επαηηηίδσλ, ησλ 

δηαρξνληθψλ ηάζεσλ ηεο επίπησζεο θαη ηνπ επηπνιαζκνχ θαη ησλ παξαγφλησλ θηλδχλνπ, επηζηεκνληθή 

ππνζηήξημε. Παξάιιεια, ζπκκεηέρεη ζηε ζπγγξαθή νδεγηψλ ζε πεξηπηψζεηο παξεκβάζεσλ ζε 

επηδεκίεο ή κεκνλσκέλα θξνχζκαηα. 

 

Παξαηίζεληαη δχν ελδεηθηηθνί πίλαθεο (βι. Πηλ 1 θαη 2) κε δεδνκέλα γηα ηελ Ζπαηίηηδα Β θαη C απφ ηελ 

επηηήξεζε ησλ ηνγελψλ επαηηηίδσλ ζηελ Διιάδα, φπσο απηά αλαθέξνληαη ζηελ ηειεπηαία 

επηδεκηνινγηθή έθζεζε ηνπ ECDC-2011. 

 

 

ΙΙ. 2.3. πλεξγαζία κε ην Σκήκα Δπηδεκηνινγηθήο Δπηηήξεζεο θαη Παξέκβαζεο 
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ηα πιαίζηα ηεο πξναγσγήο ηεο θιηληθήο θξνληίδαο ησλ παζρφλησλ απφ ηνγελή επαηίηηδα B θαη C, 

ην Γξαθείν Ζπαηηηίδσλ πξνβαίλεη ζηελ: 

 επεμεξγαζία πξνηάζεσλ γηα ζχζηαζε θαη ιεηηνπξγία ζπιιφγνπ γηα ηελ ππνζηήξημε & 

πξνζηαζία αζζελψλ κε επαηίηηδα C,  

 θνζηνιφγεζε εμεηάζεσλ κνξηαθήο βηνινγίαο 

 

 

 

 

Σν χςνο ηεο ρνξεγίαο νξίδεηαη ζηα 1.000 επξψ εηεζίσο θαη δίδεηαη ζηελ θαιχηεξε εξγαζία κε ζέκα: 

«Ηνγελείο Ζπαηίηηδεο», ζην πιαίζην ηνπ Δηήζηνπ Παλειιήληνπ πλεδξίνπ. Γηα ην 2011, ην βξαβείν 

δφζεθε ζηελ «Μειέηε ηεο Ζπαηνπξνζηαηεπηηθήο Γξάζεο ηεο Βηηακίλεο Δ ζε πεηξακαηηθφ κνληέιν επί 

κπψλ δπηηθνχ ηχπνπ δηαηξνθήο» (Ζ. Γνπιάκεο, Δ. Σδαλεηάθνπ, Γ. Αγξνγηάλλεο, Η. Βιάρνο, Α. 

Παληνπνχινπ, Δ. Παηζνχξεο, Γ. Πεξαία, Η. Βιάρνο. Δξγαζηήξην Πεηξακαηηθήο Υεηξνπξγηθήο θαη 

Υεηξνπξγηθήο Δξεχλεο Ν.. Υξηζηέαο, Ηαηξ. ρνιή, ΔΚΠΑ, Παζνινγηθφ Αλαηνκείν, Ηαηξ. ρνιή ΔΚΠΑ).  

 

 

 

 

Σν Γξαθείν Ζπαηηηίδσλ ππνζηεξίδεη ηε ιεηηνπξγία δχν (2) Δπηζηεκνληθψλ Δπηηξνπψλ: 

 Δπηζηεκνληθή Δπηηξνπή Μειέηεο Cohort (5 κέιε): ε θάζε ζπλεδξίαζε κειέηεο Cohort 

ρξφληαο Ζπαηίηηδαο B θαη C ηνπ Δζληθνχ Πξνγξάκκαηνο Ζπαηίηηδαο ΚΔΔΛΠΝΟ ζπδεηείηαη ε 

πνξεία ηεο κειέηεο Cohort ρξφληαο Ζπαηίηηδαο B θαη C ηνπ Δζληθνχ Πξνγξάκκαηνο Ζπαηίηηδαο 

ΚΔΔΛΠΝΟ θαη ιακβάλνληαη απνθάζεηο γηα ηε πεξαηηέξσ  εμέιημε ηεο πνξείαο  ηεο. Σν Γξαθείν 

Ζπαηηηίδσλ αλαιακβάλεη ηελ επζχλε λα ελεκεξψλεη ηνπο 22 Τπεπζχλνπο ησλ Κέληξσλ 

Τπνζηήξημεο γηα ηηο εμειίμεηο θαζψο θαη λα ζπληνλίδεη ην έξγν ηνπο.  

 Δπηζηεκνληθή Δπηηξνπή Ινγελνύο Ζπαηίηηδαο (24 κέιε). Ζ Δπηζηεκνληθή Δπηηξνπή 

Ηνγελνχο Ζπαηίηηδαο ζπζηήζεθε ζηα ηέιε ηνπ έηνπο 2000, ζπγθαιείηαη απφ ην Γξαθείν 

Ζπαηηηίδσλ θαη απαξηίδεηαη απφ 24 κέιε. Ζ Δπηζηεκνληθή Δπηηξνπή Ηνγελνχο Ζπαηίηηδαο έρεη 

ΙΙ. 2.4. Βειηίσζε θιηληθήο θξνληίδαο  

 

 

 

 

ΙΙ. 2.5. Υνξήγεζε Βξαβείνπ «Γ. Καξβνπληδή» 

 

 

 

 

ΙΙ. 2.6. ύγθιηζε Δπηζηεκνληθώλ Δπηηξνπώλ 
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θαζαξά επηζηεκνληθφ θαη ζπκβνπιεπηηθφ ξφιν. Γέρεηαη εηζεγήζεηο ηνπ Γξαθείνπ Ζπαηηηίδσλ 

θαη παίξλεη απνθάζεηο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο Γεκφζηαο Τγείαο κε βάζε ηα εθάζηνηε 

επηζηεκνληθά δεδνκέλα θαη ηα θξαηνχληα ζηνλ Δπξσπατθφ θαη ηνλ δηεζλή ρψξν. Οη απνθάζεηο 

ηεο Δπηζηεκνληθήο Δπηηξνπήο Ηνγελνχο Ζπαηίηηδαο θαηαγξάθνληαη θαη πξνσζνχληαη απφ ην 

Γξαθείν Ζπαηηηίδσλ ζην Γ ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ γηα έγθξηζε θαη δηαθίλεζε πξνο ηνπο 

ελδηαθεξνκέλνπο. 

 

 

 

 

Σν Γξαθείν Ζπαηηηίδσλ δέρεηαη θαη απαληά ζπζηεκαηηθά ζε εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ηελ θαιχηεξε 

αληηκεηψπηζε αηπρεκάησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο πνπ εθηέζεθαλ ζε ηνχο Ζπαηίηηδαο θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο εξγαζίαο ηνπο.  

 

 

 

 

 

Σν Γξαθείν Ζπαηηηίδσλ κε ηε ζχκθσλε γλψκε ηεο Δπηζηεκνληθήο Δπηηξνπήο Ηνγελνχο Ζπαηίηηδαο, 

πινπνηεί εξεπλεηηθφ έξγν πνπ αθνξά ζε κειέηε εκβνιηαζηηθήο θάιπςεο ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο 

έλαληη ηνπ ηνχ ηεο επαηίηηδαο Β, κέζσ απνζηνιήο ζρεηηθνχ εξσηεκαηνινγίνπ. Σν εξσηεκαηνιφγην έρεη 

ζηαιεί ζε πξψηε θάζε ζηηο Δπηηξνπέο Ννζνθνκεηαθψλ Λνηκψμεσλ δεθαεπηά (17) Ννζνθνκείσλ ηεο 

ρψξαο, ηα νπνία απνηεινχλ θαη θέληξα ππνζηήξημεο ηεο Cohort κειέηεο ηνπ Δζληθνχ Πξνγξάκκαηνο 

Ηνγελνχο Ζπαηίηηδαο κε ζθνπφ λα κνηξαζηεί ζην πξνζσπηθφ. Αλάινγα κε ηελ αληαπφθξηζε πνπ ζα 

ππάξμεη ζηελ πηινηηθή θάζε, ε ελ ιφγσ κειέηε ζα ζπλερηζηεί θαη ζηα ππφινηπα Ννζνθνκεία ηεο 

ρψξαο.  

Παξνπζηάζεηο εξγαζηψλ ζε παλειιήληα ζπλέδξηα: 

 Δξγαζία κε ηίηιν «Μειέηε Δκβνιηαζηηθήο Κάιπςεο ησλ Δξγαδνκέλσλ ζε Ννζνθνκεία Έλαληη 

ηεο Ζπαηίηηδαο Β», 2ν Παλειιήλην πλέδξην ηνπ Φφξνπκ Γεκφζηαο Τγείαο θαη Κνηλσληθήο 

Ηαηξηθήο  

 Δξγαζία κε ηίηιν: «Δπηδεκηνινγηθά Υαξαθηεξηζηηθά Παηδηψλ κε Υξφληα Ζπαηίηηδα Β», 49ν 

Παλειιήλην Παηδηαηξηθφ πλέδξην. 

 

 

ΙΙ. 2.7. Γηαρείξηζε  αηπρεκάησλ ζην ρώξν εξγαζίαο 

 

 

 

 

ΙΙ.2.8. Δξεπλεηηθό έξγν: «Μειέηε εκβνιηαζηηθήο θάιπςεο ησλ επαγγεικαηηώλ πγείαο έλαληη ηεο 

Ινγελνύο Ζπαηίηηδαο Β» 
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Σν Γξαθείν Ζπαηηηίδσλ δξαζηεξηνπνηείηαη ελεξγά, ζε πεξηπηψζεηο νμέσλ ζπκβάλησλ πνπ δχλαληαη λα 

απεηιήζνπλ ηε δεκφζηα πγεία, ζπκκεηέρνληαο ζηηο παξεκβάζεηο ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ πνπ αθνξνχλ ζε: 

 Έιεγρν γηα Ζπαηίηηδα Β θαη C θαη Δκβνιηαζκφο Κξαηνπκέλσλ ζηηο Φπιαθέο Αλειίθσλ Απιψλα  

 Πξσηνβάζκηα Πεξίζαιςε Λαζξνκεηαλαζηψλ ζηνλ Έβξν 

 Iαηξνθαξκαθεπηηθή Πεξίζαιςε Αιινδαπψλ ζηελ Διιάδα   

 Kέληξα Τπνδνρήο Αζηέγσλ 

 

 

 

 

Σν πξνζσπηθφ ηνπ Γξαθείνπ ζπκκεηέρεη ζην αληίζηνηρν δίθηπν επηηήξεζεο επαηηηίδσλ ηνπ ECDC 

(European Hepatitis B & C Surveillance Network), ην νπνίν δηνρεηεχεη επηδεκηνινγηθά δεδνκέλα ζην 

ζχζηεκα TESSy, θαζψο θαη ζε άιινπο δηεζλείο νξγαληζκνχο θαη ζε επξσπατθέο δηαζθέςεηο γηα ηηο 

ηνγελείο επαηίηηδεο B θαη C.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΙΙ.2.9. πκκεηνρή ζε δξάζεηο ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ ζε πεξηπηώζεηο νμέσλ ζπκβάλησλ δεκόζηαο πγείαο 

 

 

 

 

 

ΙΙ.2.10. πκκεηνρή ζε Γηεζλείο Δπηηξνπέο  
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ΙΙ.3.  Γξαθείν Σαμηδησηηθήο Ιαηξηθήο 

 

Τπεύζπλε: Αλδξνχια Παπιή  

 

Σν Γξαθείν Σαμηδησηηθήο Ηαηξηθήο δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ ηνκέα ηεο δεκφζηαο πγείαο πνπ αθνξά ζηελ 

πξνζηαζία ηεο πγείαο ησλ ηαμηδησηψλ. Αληηθείκελα ηνπ γξαθείνπ απνηεινχλ ν ζηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο 

ηεο αλάπηπμεο ησλ ππεξεζηψλ Σαμηδησηηθήο Ηαηξηθήο ζηε ρψξα, ε παξνρή εθπαίδεπζεο θαη 

εμεηδηθεπκέλεο ζπκβνπιήο ζε επαγγεικαηίεο πγείαο πνπ παξέρνπλ ππεξεζίεο αγσγήο πγείαο ή 

πεξίζαιςεο ζε ηαμηδηψηεο, ε εθπφλεζε επηζηεκνληθψλ θαη ελεκεξσηηθψλ εθδφζεσλ θαη 

θαηεπζπληήξησλ νδεγηψλ, θαη ε ζπκκεηνρή ζην ζρεδηαζκφ αληηκεηψπηζεο έθηαθησλ αλαγθψλ (π.ρ. 

παλδεκία γξίπεο) ζηηο πχιεο εηζφδνπ ηεο ρψξαο ή ζε ηαμηδηψηεο. 

 

 

 

Καη γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα 2010-2011, νη επηκέξνπο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Γξαθείνπ Σαμηδησηηθήο 

Ηαηξηθήο πεξηιακβάλνπλ: 

 Αλνηρηή γξακκή επηθνηλσλίαο κε ην θνηλφ γηα ζπκβνπιεπηηθή θαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα 

κέηξα πξφιεςεο πξηλ ην ηαμίδη, θαζψο θαη ζπληνληζκφο κε ην Γίθηπν ησλ Κέληξσλ 

Δκβνιηαζκνχ (ησλ Γηεπζχλζεσλ Γεκφζηαο Τγείαο θαη Μέξηκλαο ΠΔ), θαη ην Γίθηπν Ηαηξείσλ 

Σαμηδησηηθήο Ηαηξηθήο, γηα δηαρείξηζε πεξηζηαηηθψλ κεηά ην ηαμίδη 

 πκβνπιεπηηθή ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο κέζσ ηεο εθηίκεζεο ηνπ θηλδχλνπ πγείαο γηα ηνλ 

ηαμηδηψηε κε ζπλππνινγηζκφ ησλ εηδηθψλ ζπλζεθψλ δηακνλήο (π.ρ. θαηαζθήλσζε), ησλ 

εηδηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηαμηδηψηε (π.ρ. εγθπκνζχλε, ρξφληα λφζνο) θαη ησλ ελδεκηθψλ λφζσλ 

θαη επηδεκηψλ ζηηο πεξηνρέο πξννξηζκνχ. Σα εξσηήκαηα ππνβάιινληαη πξνθνξηθψο ή 

γξαπηψο απφ θνξείο, φπσο Γίθηπν ησλ Κέληξσλ Δκβνιηαζκνχ, Τπνπξγεία Δμσηεξηθψλ θαη 

Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο, Έλνπιεο Γπλάκεηο ή απφ ην θνηλφ. 

 Δθπαηδεπηηθή δξαζηεξηφηεηα κε ζπλερηδφκελα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα γηα ηνπο 

επαγγεικαηίεο πγείαο ησλ ππεξεζηψλ παξνρήο Σαμηδησηηθήο Ηαηξηθήο επαγγεικαηηψλ 

ηνπξηζηηθνχ /ηαμηδησηηθνχ ηνκέα θαη ησλ Ναπηηιηαθψλ Δηαηξεηψλ θαη εκεξίδεο ηαμηδησηηθήο 

ηαηξηθήο γηα επαγγεικαηίεο πγείαο. 

 πγγξαθή θαη έθδνζε επηζηεκνληθνχ, εθπαηδεπηηθνχ θαη ελεκεξσηηθνχ πιηθνχ γηα ηνπο 

επαγγεικαηίεο πγείαο θαη ηνπο ηαμηδηψηεο, φπσο: 

ΙΙ. 3.1. Γξάζεηο  
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- Γειηίν Δπηδεκηψλ θαη πκβάλησλ ζηνλ Κφζκν, πνπ αλαξηάηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ 

ΚΔΔΛΠΝΟ  

  - πλνπηηθφο Οδεγφο Τγείαο γηα Σαμηδηψηεο ζην Δμσηεξηθφ 

- Δγρεηξίδην Σαμηδησηηθήο Ηαηξηθήο γηα Δπαγγεικαηίεο Τγείαο 

- πξνθνξηθέο θαη αλαξηεκέλεο αλαθνηλψζεηο (poster) ζε επηζηεκνληθά ζπλέδξηα. 

 Γεκνζηεχζεηο ζε επηζηεκνληθά ζπλέδξηα θαη ζπγγξαθή επηζηεκνληθψλ άξζξσλ. 

 Δθπαηδεπηηθέο εκεξίδεο θαη ζπλέδξηα Σαμηδησηηθήο Ηαηξηθήο γηα ηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο 

 Πξνψζεζε θαηεπζπληήξησλ νδεγηψλ γηα ζέκαηα Σαμηδησηηθήο Ηαηξηθήο (εκβνιηαζκνί, 

αλζεινλνζηαθή αγσγή θα) 

 Παξνρή εμαηνκηθεπκέλσλ νδεγηψλ γηα εηδηθέο πεξηπηψζεηο ηαμηδησηψλ ηειεθσληθψο ή γξαπηψο  

 Πξνψζεζε νδεγηψλ γηα δηαρείξηζε πεξηζηαηηθψλ επηζηξεθφλησλ ηαμηδησηψλ κε πξνβιήκαηα 

πγείαο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ηαμίδη 

 πληνληζκφ επαγγεικαηηψλ πγείαο ζρεηηθά κε ηελ άκεζε δηαζεζηκφηεηα θαξκάθσλ (π.ρ. 

αλζεινλνζηαθά) θαη εκβνιίσλ (π.ρ. ιχζζαο, αληηιπζζηθφο νξφο) ζρεηηθψλ κε ηελ Σαμηδησηηθή 

Ηαηξηθή γηα δηαρείξηζε πεξηζηαηηθψλ.  

 ηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ηνκέα Σαμηδησηηθήο Ηαηξηθήο ζηελ Διιάδα.  

 

 

 

Σν Γξαθείν Σαμηδησηηθήο Ηαηξηθήο πξαγκαηνπνίεζε ζπκκεηνρέο κε ελεκεξσηηθφ ραξαθηήξα: 

 πκκεηνρή ζηελ ελεκέξσζε ηνπ πξνζσπηθνχ ζηηο πχιεο εηζφδνπ ηεο ρψξαο γηα ηε δηαρείξηζε 

εθηάθησλ αλαγθψλ, φπσο θπζηθέο θαηαζηξνθέο ή άιιεο επηδεκίεο (π.ρ. παλδεκία Α(Ζ1Ν1)v, 

γξίπε ησλ πηελψλ Α/Ζ5Ν1, νβαξφ Ομχ Αλαπλεπζηηθφ χλδξνκν (SARS), Αηκνξξαγηθνί 

ππξεηνί (Crimean-Congo), Γάγθεηνο ππξεηφο, Ππξεηφο Chikungunya, Υνιέξα), κε ηελ αλάπηπμε 

πιεξνθνξηθνχ πιηθνχ (θπιιάδηα θαη αθίζεο), ηελ αλάξηεζε ζρεηηθνχ πιηθνχ ζηελ ηζηνζειίδα 

ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ θαη ηελ ελεκέξσζε ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο.  

 πκκεηνρή ζε εξεπλεηηθά πξσηφθνιια  

- Καηαγξαθή ηαμηδησηψλ πνπ απεπζχλνληαη ζε ππεξεζίεο παξνρήο Σαμηδησηηθήο 

Ηαηξηθήο 

- Γλψζεηο, ηάζεηο θαη πξαθηηθέο ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο ζε ζέκαηα Σαμηδησηηθήο 

Ηαηξηθήο (π.ρ. ιχζζα, εινλνζία) 

- Γλψζεηο, ηάζεηο θαη πξαθηηθέο ησλ ηαμηδησηψλ ζε ζέκαηα Σαμηδησηηθήο Ηαηξηθήο  

 

ΙΙ. 3.2. πκκεηνρέο  
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Σν δηάζηεκα 2010-2011 ην Γξαθείν Σαμηδησηηθήο Ηαηξηθήο ζπλεξγάζηεθε άκεζα κε:  

 ην Γίθηπν ησλ Κέληξσλ Δκβνιηαζκνχ Σαμηδησηψλ (εμνπζηνδνηεκέλα θέληξα γηα ρνξήγεζε 

εκβνιίνπ θαη πηζηνπνηεηηθνχ εκβνιηαζκνχ θαηά ηνπ θίηξηλνπ ππξεηνχ θαη αλζεινλνζηαθήο 

αγσγήο) ζε Γηεπζχλζεηο Γεκφζηαο Τγείαο θαη Μέξηκλαο ΠΔ θαη  

 ην Γίθηπν ησλ Ηαηξείσλ Σαμηδησηηθήο Ηαηξηθήο ζε λνζειεπηηθά ηδξχκαηα ηεο ρψξαο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΙΙ. 3.2. πλεξγαζίεο 
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III.  ΣΜΖΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΖ ΚΑΙ ΔΘΝΙΚΧΝ ΑΡΥΔΙΧΝ 

 

Τπεύζπλε Σκεκαηάξρεο: Δπαγγειία Σδάια  

 

Σν Σκήκα Δθπαίδεπζεο θαη Δζληθψλ Αξρείσλ ζπληνλίδεη θαη ππνζηεξίδεη εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο ηνπ 

επηζηεκνληθνχ θαη δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ, θαη είλαη αξκφδην γηα ηελ αμηνιφγεζε 

δξάζεσλ ηνπ Οξγαληζκνχ. Παξάιιεια, ζπιιέγεη θαη αμηνινγεί δεδνκέλα κε ζθνπφ ηελ αμηφπηζηε 

ιεηηνπξγία ηνπ εζληθνχ αξρείσλ λενπιαζηψλ θαη ηε δεκηνπξγία εζληθνχ αξρείνπ γηα ηα ζπάληα 

λνζήκαηα, ζηνρεχνληαο ζηελ απνηχπσζε ηνπ πξαγκαηηθνχ κεγέζνπο ηνπ πξνβιήκαηνο ζηε ρψξα 

θαζψο θαη ζηε δπλαηφηεηα ζπγθξίζεσλ ζε επξσπατθφ επίπεδν. 

 

Σν Σκήκα Δθπαίδεπζεο θαη Δζληθψλ Αξρείσλ απνηειείηαη απφ ηα παξαθάησ γξαθεία: 

1. Γξαθείν Δζληθνχ Αξρείνπ Νενπιαζηψλ θαη πάλησλ Νφζσλ 

2. Γξαθείν Δθπαίδεπζεο θαη Τγεηνλνκηθνχ Υάξηε 

3. Γξαθείν Αμηνιφγεζεο Τπεξεζηψλ Τγείαο 

4. Γξαθείν Βηβιηνζήθεο θαη Αξρείσλ ΚΔΔΛΠΝΟ. 

 

 

ΙΙΙ.1.  Γξαθείν Δζληθνύ Αξρείνπ Νενπιαζηώλ θαη πάλησλ Νόζσλ 

 

Τπεύζπλε: Δπαγγειία Σδάια  

 

 

 

ηφρνο ηνπ Γξαθείνπ Δζληθνχ Αξρείνπ Νενπιαζηψλ θαη παλίσλ Νφζσκ είλαη ε αλάπηπμε ηνπ ηξφπνπ 

θαηαγξαθήο ησλ λενπιαζηψλ (λέσλ δηαγλψζεσλ θαη κεηαζηάζεσλ) ζηελ Διιάδα κε βάζε ηε δηεζλή 

πξαθηηθή θαη εκπεηξία θαη θπξίσο ην πξφγξακκα Surveillance Epidemiological Endpoints Results 

(SEER) ησλ ΖΠΑ.  

 

Γηα ην ζθνπφ απηφ ηα ζηειέρε ηνπ γξαθείνπ πξνέβεζαλ ζηηο παξαθάησ ελέξγεηεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

2011: 

 ρεδίαζε λένπ εληχπνπ θαηαγξαθήο θαθνήζνπο ή νξηαθήο θαθνήζεηαο λενπιάζκαηνο ζε 

ζπλεξγαζία κε ηελ Δπηηξνπή Δηδηθψλ γηα ην Δζληθφ Αξρείν Νενπιαζηψλ (ΔΑΝ). 

ΙΙΙ.1.1. Γξάζεηο γηα ην Δζληθό Αξρείν Νενπιαζηώλ 
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 ρεδίαζε θαη πινπνίεζε ηεο δηαδηθηπαθήο εθαξκνγήο γηα ην ΔΑΝ. 

 πγγξαθή  εγρεηξηδίσλ γηα ηελ έληππε θαη ειεθηξνληθή θαηαγξαθή ηνπ θαξθίλνπ ζην πιαίζην 

αλάπηπμεο ηνπ ΔΑΝ. 

 Μεηάθξαζε/ επηθαηξνπνίεζε ηεο 3εο αλαζεψξεζεο ηεο Γηεζλνχο Σαμηλφκεζεο γηα ηα 

Ογθνινγηθά Ννζήκαηα (ICD-O-3). 

 Μεηάθξαζε νξηζκψλ πνιιαπιψλ πξσηεπφλησλ θαη ηζηνινγίαο ησλ θαηαγξαθφκελσλ 

λενπιαζηψλ ζχκθσλα κε ην πξφγξακκα SEER ησλ ΖΠΑ. 

 Κσδηθνπνίεζε 7.000 δηαγλψζεσλ θαθνήζνπο ή νξηαθήο θαθνήζεηαο λενπιάζκαηνο, ζχκθσλα 

κε ην ICD-O-3 ζην πιαίζην ζπιινγήο ζηνηρείσλ απφ ηα Γεκφζηα θαη Ηδησηηθά Ννζνθνκεία ηεο 

ρψξαο. 

 ρεδηαζκφο, ζπγγξαθή θαη ππνβνιή ηερληθνχ δειηίνπ γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο αλάπηπμεο ηνπ 

Δζληθνχ Αξρείνπ Νενπιαζηψλ (ΔΑΝ) ζην πιαίζην ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο 

Αλάπηπμεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ 2007-13, ηνπ ΤΤΚΑ. 

 πγγξαθή εγθπθιίσλ γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ΔΑΝ θαη ηνλ νξηζκφ θαηαγξαθέσλ γηα ηε ζπιινγή 

ζηνηρείσλ πνπ αθνξνχλ ζηνλ θαξθίλν ζηα δεκφζηα λνζνθνκεία θαη Ηδησηηθέο Κιηληθέο ηεο 

ρψξαο. 

 πλερήο επηθνηλσλία κε ηα λνζνθνκεία ηεο ρψξαο γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ θαηαγξαθή 

ησλ λενπιαζηψλ.   

 Δπηθνηλσλία κε ηα λνζνθνκεία ηεο ρψξαο γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ησλ Ογθνινγηθψλ Δπηηξνπψλ 

ησλ Ννζνθνκείσλ θαη Ηδησηηθψλ Κιηληθψλ κε βάζε ηε κε αξ. πξση. Τ4α/νηθ.11056/28-1-2011 

Απφθαζε ηνπ Τθππνπξγνχ Τγείαο θνπ Μηράιε Σηκνζίδε, κε ζέκα «ρεηηθά κε ελεξγνπνίεζε 

νγθνινγηθψλ επηηξνπψλ ζε Ννζνθνκεία θαη Ηδησηηθέο Κιηληθέο».  

 πκκεηνρή ζην εξγαζηήξην (workshop) ζρεηηθά κε ηελ αλάπηπμε, δηαηήξεζε θαη ρξήζε ησλ 

αξρείσλ λενπιαζηψλ ηεο ΝΑ Δπξψπεο ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο Eurocourse (Iasi, 

Ρνπκαλία,12-13/5/2011). 

 πκκεηνρή ζην Δπξσπατθφ Πξφγξακκα γηα ηε κεηαθξαζηηθή έξεπλα γηα ηνλ θαξθίλν 

TRANSCAΝ.  
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ηφρνο ηνπ Γξαθείνπ είλαη ε δεκηνπξγία Μεηξψνπ/Αξρείνπ ζπαλίσλ λνζεκάησλ ζηελ Διιάδα θαη ε 

ελαξκφληζε ηεο ρψξαο κε ηηο πξαθηηθέο άιισλ επξσπατθψλ ρσξψλ. Ζ ζηξαηεγηθή πξνζέγγηζε ηεο ΔΔ 

γηα ηελ πεξίνδν 2008-2013» ηεο 23εο Οθησβξίνπ 2007, ε νπνία αλαπηχζζεη ηε ηξαηεγηθή Τγείαο ηεο 

ΔΔ,  θαζνξίδεη ηηο ζπάληεο λφζνπο σο πξνηεξαηφηεηα γηα δξάζε δεδνκέλνπ φηη ε αλάπηπμε λέσλ 

δηαγλσζηηθψλ κεζφδσλ θαη ζεξαπεηψλ γηα ηηο ζπάληεο παζήζεηο,  θαζψο θαη ε δηελέξγεηα 

επηδεκηνινγηθήο έξεπλαο γηα ηηο παζήζεηο απηέο, απαηηνχλ πξνζεγγίζεηο πνπ εκπιέθνπλ πνιιέο ρψξεο 

πξνθεηκέλνπ λα απμεζεί ν αξηζκφο ησλ αζζελψλ γηα θάζε κειέηε.  

 

Γηα ην ζθνπφ απηφ ηα ζηειέρε ηνπ γξαθείνπ ζε ζπλεξγαζία κε ηε Θεκαηηθή πκβνπιεπηηθή Οκάδα γηα 

ηηο πάληεο Παζήζεηο πξνέβεζαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2011 ζηηο παξαθάησ ελέξγεηεο: 

 ρεδίαζε εληχπνπ θαηαγξαθήο γηα ηελ πηινηηθή θαηαγξαθή επηιεγκέλσλ ζπαλίσλ λνζεκάησλ 

(ΗΝΚ, ΝΜΑ, λφζνο Gaucher, λφζνο Pompe) ζε ζπλεξγαζία κε ηε Θεκαηηθή πκβνπιεπηηθή 

Οκάδα γηα ηα πάληα Ννζήκαηα 

 Γεκηνπξγία ειεθηξνληθήο εθαξκνγήο ζην πιαίζην ηεο πηινηηθήο θαηαγξαθήο ζπαλίσλ 

λνζεκάησλ 

 Έλαξμε ηεο πηινηηθήο θαηαγξαθήο γηα  ηα επηιεγκέλα ζπάληα λνζήκαηα, γηα ηα νπνία ππάξρεη 

ήδε κηα ππνδνκή κε ζθνπφ λα ζπιιερζνχλ επθνιφηεξα πιεξνθνξίεο θαη λα δηεξεπλεζνχλ 

παξάιιεια πξνβιήκαηα θαη δπζθνιίεο πνπ ππάξρνπλ ζηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα 

 Δπηθνηλσλία κε ηηο θαηά ηφπνπο ΤΠΔ θαη ηα δεκφζηα λνζνθνκεία  γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ 

Μνλάδσλ/Κέληξσλ πνπ εμεηδηθεχνληαη ζηε δηάγλσζε, ζεξαπεία ζπαλίσλ παζήζεσλ ζηελ 

Διιάδα 

 

 πκκεηνρή ζηα Δπξσπατθά Πξνγξάκκαηα γηα ηα ζπάληα λνζήκαηα, E-RARE-2, EPIRARE, 

ORPHANET (Joint Action) θαη EUROPLAN (Joint Action) γηα ηελ αλάπηπμε θαη πξναγσγή ηεο 

έξεπλαο θαη ηελ θνηλή αληηκεηψπηζε ησλ ζπαλίσλ παζήζεσλ ζηελ ΔΔ κε ζηφρν ην φθεινο ησλ 

αζζελψλ. 

 πκκεηνρή ζην 5ν πλέδξην ηεο Παλειιήληαο Έλσζεο παλίσλ Παζήζεσλ (ΠΔΠΑ) κε ζέκα: 

«Απηνάλνζα Ννζήκαηα: Σν ήκεξα θαη ην Αχξην» (25-26/11/2011)  

ΙΙΙ.1.1. Γξάζεηο γηα ηα πάληα Ννζήκαηα 
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 πκκεηνρή ζηελ νκάδα εξγαζίαο γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

Πξνζπκπησκαηηθνχ Διέγρνπ (ΠΠΔ) γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο 

 πιινγή δεδνκέλσλ γηα ην ΚΟΔ (Κνκβηθά εκεία Δπαθήο) ζχκθσλα κε ην Ν. 3882/2010  

 Δλεκέξσζε θαη επηθαηξνπνίεζε ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ  ζηα ζρεηηθά ζέκαηα ηνπ 

Σκήκαηνο Δθπαίδεπζεο θαη Δζληθψλ Αξρείσλ 

 

 πκκεηνρή ζην 7ν Παλειιήλην πλέδξην γηα ηε Γηνίθεζε, ηα Οηθνλνκηθά θαη ηηο Πνιηηηθέο Τγείαο 

κε ζέκα: «Ζ Τγεία θαη νη Τπεξεζίεο Τγείαο κεηά ην Μλεκφλην» (15-17/12/2011)  

 

 

ΙΙΙ.1.1. Άιιεο δξαζηεξηόηεηεο 
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ΙΙΙ.2.  Γξαθείν Δθπαίδεπζεο θαη Τγεηνλνκηθνύ Υάξηε 

 

Τπεύζπλε: Μαξία Βαξειή  

 

 

 

Σν Γξαθείν Δθπαίδεπζεο θαη Τγεηνλνκηθνχ Υάξηε  έξρεηαη ζε επαθή κε ηα επηκέξνπο ηκήκαηα θαη 

γξαθεία ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ γηα ηε δηαπίζησζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ζηε 

ζπλέρεηα ζπληνλίδεη θαη ππνζηεξίδεη ηηο εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο.  

 

1. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2011 ζπκκεηείρε ζηελ ππνζηήξημε εκεξίδσλ θαη ζπλαληήζεσλ  

 Δπξσπατθή πλάληεζε Δκεπηξνγλσκφλσλ γηα ηνλ Γπηηθφ Νείιν, Θεζζαινλίθε, 

Ηαλνπάξηνο 2011  

 ΔΚΔΠΤ – Ζκεξίδα παξνπζίαζεο ησλ θαηαγξαθηθψλ εληχπσλ ηνπ Ηδησηηθνχ Σνκέα Τγείαο, 

Μάτνο 2011 

 Παξνπζίαζε ηνπ Έξγνπ ηνπ Τγεηνλνκηθνχ Υάξηε ζηελ Δπηηξνπή Κνηλσληθψλ Τπνζέζεσλ 

ηεο Βνπιήο, Ηνχιηνο 2011 

2.   πληάζζεη θαη δηαλέκεη εξσηεκαηνιφγηα αμηνιφγεζεο ησλ πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο κε ζθνπφ ηε 

δηακφξθσζε κηαο πιεξέζηεξεο εηθφλαο γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ησλ πξνγξακκάησλ θαη ηε 

δηαπίζησζε ηπρφλ παξαιείςεσλ. 

3.  Σεξεί ζρεηηθφ αξρείν ησλ πινπνηεζέλησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ κε ην πιηθφ πνπ έρεη 

δηαλεκεζεί ζηνπο ζπκκεηέρνληεο, ην πξφγξακκα ησλ εκεξίδσλ, ην επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ πνπ 

ζπκκεηείρε σο νκηιεηέο θαη ην νπνίν αξρείν βξίζθεηαη ζηε δηάζεζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ.  

4.    Δθπνλεί δηαδηθαζίεο γηα ηνλ εληνπηζκφ ηπρφλ αλαγθψλ εθπαίδεπζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ 

ΚΔΔΛΠΝΟ.  

ηα πιαίζηα απηψλ ησλ αλαγθψλ ζπληνλίδεη θαη πινπνηεί εθπαηδεπηηθά ζεκηλάξηα γηα ην πξνζσπηθφ: 

 Δθκάζεζε ηεο Αγγιηθήο γιψζζαο ζε 2 επίπεδα (αξράξηνη- πξνρσξεκέλνη) 

 Υεηξηζκφο ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ θαη ησλ βαζηθψλ ηνπ πξνγξακκάησλ (word, excel, 

power-point, internet) 

 ηαηηζηηθή Αλάιπζεο Γεδνκέλσλ 

 Γηαρείξηζε θξίζεσλ (Crisis Management) 

 Γξακκαηεία Γηνίθεζεο 

 πλαηζζεκαηηθήο Ννεκνζχλεο 

ΙΙΙ.2.1. Γξάζεηο 

 

 

 

 



 

 

85 

 Δμεηδίθεπζε ζε δηάθνξα επηζηεκνληθά αληηθείκελα, φπσο ηελ Δπηδεκηνινγία θαη ηε 

Βηνζηαηηζηηθή, ηηο ζηαηηζηηθέο κεζφδνπο ζηελ Οηθνλνκηθή Αμηνιφγεζε ησλ Τπεξεζηψλ Τγείαο 

θ.ιπ. 

 Παξνπζίαζε ησλ αξκνδηνηήησλ ησλ Σκεκάησλ θαη Γξαθείσλ ηεο Τπεξεζίαο 

 

 

 

 

Με ηελ ΤΑ 80485/24.6.2008 ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο «Δημιοσργία Χάρτη Υγείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

με σκοπό την προστασία και προαγωγή της σγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης των πολιτών», ην 

ΚΔΔΛΠΝΟ έρεη θαζνξηζζεί σο ν θνξέαο ιεηηνπξγίαο ηνπ Υάξηε Τγείαο. ην πιαίζην απηφ, ην ζπζηαζέλ 

Γξαθείν Δθπαίδεπζεο θαη Τγεηνλνκηθνχ Υάξηε δηα ησλ ζηειερψλ ηνπ, ελεξγεί πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηνπ 

ζρεδηαζκνχ, ηεο παξαθνινχζεζεο θαη ηνπ ειέγρνπ ηεο δηαδηθαζίαο ζπιινγήο δεδνκέλσλ (πξσηνγελψλ 

& δεπηεξνγελψλ) θαη ηεο αμηνπηζηίαο ηνπο.  

Σα ζηειέρε ηνπ γξαθείνπ έρνπλ ηελ επζχλε ζπλεξγαζίαο κε ην ΤΤ θαη ηελ ΔΓΤ, γηα ηελ απξφζθνπηε 

πινπνίεζε ηνπ Έξγνπ «Αλάπηπμε θαη Παξαγσγηθή Λεηηνπξγία ηνπ Υάξηε Τγείαο». 

Πην ζπγθεθξηκέλα: 

 πλεξγάδνληαη κε ηελ ΔΓΤ, ε νπνία έρεη αλαιάβεη ηελ επηζηεκνληθή επνπηεία ηνπ Έξγνπ 

πξνθεηκέλνπ λα δνζνχλ θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο ζε ζρέζε κε ηα δεδνκέλα πνπ πξέπεη λα 

ζπιιέγεη ν ράξηεο, ηε βέιηηζηε κεζνδνινγία ζπιινγήο απηψλ, ηνλ ηξφπν ειέγρνπ ηεο 

αμηνπηζηίαο ησλ δεδνκέλσλ θαη ηέινο ηελ αμηνπνίεζε απηψλ. 

 Δμεηδηθεχνπλ θαη θαηεπζχλνπλ ηνπο αλαδφρνπο πινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ θαη  επνπηεχνπλ ηελ 

πινπνίεζε ηνπ ζην πιαίζην ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπο ππνρξεψζεσλ. 

 Δλεκεξψλνπλ ηελ επηηξνπή παξαθνινχζεζεο ηνπ ΤΤ γηα ηελ εμέιημε ηεο πνξείαο ηνπ θαη ηνλ 

θαζνξηζκφ πξνηεξαηνηήησλ, θαη πξνηείλνπλ δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο γηα ηελ απξφζθνπηε 

πινπνίεζε ηνπ Υάξηε.  

 Σέινο, ζπλεξγάδνληαη κε ηελ πνιηηηθή εγεζία θαη ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ ΤΤ πξνθεηκέλνπ 

λα δηακνξθσζεί ην πιαίζην ηεο βηψζηκεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Υάξηε Τγείαο κεηά ηε ιήμε ηεο 

ρξεκαηνδφηεζεο απφ ην ΔΠΑ. 

 

 

 

 

ΙΙΙ.2.2. Τγεηνλνκηθόο Υάξηεο 
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ΙΙΙ.3.  Γξαθείν Αμηνιόγεζεο Τπεξεζηώλ Τγείαο 

 

Τπεύζπλε: Βάζηα Ρνπκειηψηε  

 

 

 

Καηά ην 2011, ην νπνίν είλαη θαη ην πξψην έηνο ιεηηνπξγίαο ηνπ Γξαθείνπ, ην Γξαθείν Αμηνιφγεζεο 

Τπεξεζηψλ Τγείαο πξνέβε ζηηο παξαθάησ δξάζηεξηφηεηεο: 

 

 Αλάπηπμε ηνπ Κνηλνύ Πιαηζίνπ Αμηνιόγεζεο (ΚΠΑ). Σν ΚΠΑ είλαη έλα εξγαιείν δηνίθεζεο 

νιηθήο πνηφηεηαο πνπ έρεη επεξεαζηεί απφ ηα πξφηππα αξηζηείαο ηνπ Δπξσπατθνχ Ηδξχκαηνο 

γηα ηε Γηνίθεζε Πνηφηεηαο (European Foundation Quality Management – EFQM) θαη ην 

πξφηππν ηνπ Γεξκαληθνχ Παλεπηζηεκίνπ Γηνηθεηηθψλ Δπηζηεκψλ Speyer. Απνηειεί νιηζηηθή 

αλάιπζε ηεο νξγαλσηηθήο απφδνζεο κηαο δεκφζηαο ππεξεζίαο πξνζεγγίδνληάο ηελ απφ 

δηαθνξεηηθέο νπηηθέο ηαπηφρξνλα. Ζ ρξήζε ηνπ ΚΠΑ παξέρεη ζηελ νξγάλσζε έλα πιαίζην 

αξρψλ θαη δηαδηθαζηψλ, ησλ νπνίσλ ε εθαξκνγή ζπκβάιιεη ζηε ζπλερή δηνηθεηηθή βειηίσζε. 

 Δηζαγσγή ηνπ ΚΠΑ ζην ΚΔΔΛΠΝΟ. Γηα ηελ εηζαγσγή ηνπ Κνηλνχ Πιαηζίνπ Αμηνιφγεζεο ζηνλ 

Οξγαληζκφ, ε ππεχζπλε ηνπ γξαθείνπ αθηέξσζε αξρηθά κία εβδνκάδα γηα ηελ εθπαίδεπζή ηεο 

πάλσ ζην ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν ζην Ηλζηηηνχην Δπηκφξθσζεο ηνπ Δζληθνχ Κέληξνπ 

Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απηνδηνίθεζεο, ζην πηζηνπνηεκέλν επηκνξθσηηθφ πξφγξακκα: «Σν 

θνηλφ πιαίζην αμηνιφγεζεο σο εξγαιείν γηα ηε δηνίθεζε νιηθήο πνηφηεηαο». Αθνινχζεζε κία 

εθηελήο ζπλεξγαζία κε Γηεπζπληηθά ζηειέρε ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, ηα νπνία είλαη θαη 

ππεχζπλα γηα ηελ εηζαγσγή ζηελ Διιάδα ηνπ δηεζλνχο απηνχ εξγαιείνπ απηναμηνιφγεζεο. 

Αθνινχζεζε, κε ηελ έγθξηζε ηεο Γηνίθεζεο ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ, ε δηνξγάλσζε απφ ην γξαθείν 

2ήκεξνπ ζεκηλαξίνπ απφ ην Γηαβαιθαληθφ Ηλζηηηνχην Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, ζηηο εγθαηαζηάζεηο 

ηνπ Οξγαληζκνχ καο, γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ζπλφινπ ηνπ πξνζσπηθνχ γηα ην πξφγξακκα. Σν 

ζεκηλάξην νινθιεξψζεθε κε κεγάιε επηηπρία, αθνχ ην παξαθνινχζεζαλ εθπξφζσπνη φισλ 

ησλ ηκεκάησλ θαη Γξαθείσλ ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ θαη ε αμηνιφγεζή ηνπ ήηαλ άξηζηε. ηε ζπλέρεηα 

ζπγθξνηήζεθε ε νκάδα απηναμηνιφγεζεο (θαηά ηηο επηηαγέο ηνπ ΚΠΑ) απφ ην Γξαθείν 

Αμηνιφγεζεο Τπεξεζηψλ Τγείαο, γηα λα μεθηλήζεη ην πξφγξακκα. Έθηνηε ην πξφγξακκα δελ 

είλαη ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ Γξαθείνπ. 

 

ΙΙΙ. 3.1. Γξάζεηο 
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 Αλάπηπμε δεηθηώλ απνδνηηθόηεηαο θαη απνηειεζκαηηθόηεηαο. Αθνινπζψληαο ην λέν ηξφπν 

δηνίθεζεο ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ, κε βάζεη ην Ν. 3230/2004: «Καζηέξσζε ζπζηήκαηνο 

δηνίθεζεο κε ζηφρνπο, κέηξεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη άιιεο δηαηάμεηο», θαη πξνθεηκέλνπ λα 

πηνζεηήζεη θαη ην ΚΔΔΛΠΝΟ ηε ινγηθή ηεο Γηνίθεζεο Οιηθήο Πνηφηεηαο θαη ηε ζηνρνζεζία, 

εθπνλήζεθε, ζε ζπλεξγαζία κε ην Γξαθείν ηξαηεγηθνχ ρεδηαζκνχ ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ, ην πξψην 

ζρέδην Γεηθηψλ πνπ έρεη γίλεη ζηνλ Οξγαληζκφ. Σν ζρέδην Γεηθηψλ νινθιεξψζεθε κε ηελ 

έγγξαθε ζπκκεηνρή ηνπ κεγαιχηεξνπ πνζνζηνχ ησλ ππεχζπλσλ Σκεκάησλ θαη Γξαθείσλ ηνπ 

ΚΔΔΛΠΝΟ, κε απνηέιεζκα λα έρνπλ ήδε εηνηκαζζεί δείθηεο γηα ηελ απνδνηηθφηεηα θαη 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζπλφινπ ζρεδφλ ησλ Γξαθείσλ ηνπ Οξγαληζκνχ. 

 Αμηνιόγεζε Δπξσπατθήο Δβδνκάδαο Δκβνιηαζκνύ. Ζ εβδνκάδα 23-30 Απξηιίνπ 2011 ήηαλ 

θαζηεξσκέλε απφ ηνλ ΠΟΤ-Δπξψπεο σο ε Δπξσπατθή Δβδνκάδα Δκβνιηαζκψλ. Σν 

ΚΔΔΛΠΝΟ, ζην πιαίζην ηεο, δηνξγάλσζε ηξηήκεξε ελεκεξσηηθή παξέκβαζε ζην θέληξν ηεο 

Αζήλαο. Σν Γξαθείν Αμηνιφγεζεο Τπεξεζηψλ Τγείαο, ήηαλ ππεχζπλν γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο 

δξάζεο απηήο. Γηακνξθψζεθε εηδηθφ εξσηεκαηνιφγην, ην νπνίν εγθξίζεθε απφ ηε Γηνίθεζε θαη 

ζπκπιεξψζεθε απφ έλα ηθαλφ πνζνζηφ πνιηηψλ, πνπ ελεκεξψζεθαλ απφ ηνπο ππαιιήινπο 

ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ. Ζ έθζεζε αμηνιφγεζεο, ε νπνία εθπνλήζεθε κεηά ην πέξαο ηεο ηξηήκεξεο απηήο 

δξάζεο, αλέδεημε ηα ζεηηθά ζηνηρεία ηεο παξέκβαζεο, αιιά θαη ηνπο ηνκείο πνπ κπνξνχλ λα 

βειηησζνχλ, ψζηε ε επφκελε αληίζηνηρε δξάζε λα έρεη αθφκα κεγαιχηεξε επηηπρία. 

 Αμηνιόγεζε ηεο λέαο ηζηνζειίδαο ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ. Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο λέαο ηζηνζειίδαο 

εθπνλήζεθαλ δχν εξσηεκαηνιφγηα. Σν πξψην αλαξηήζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξψηεο 

δνθηκαζηηθήο εβδνκάδαο ηεο ηζηνζειίδαο, κφλν γηα ηνπο ππαιιήινπο ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ 

πξνθεηκέλνπ λα εληνπηζηνχλ ιάζε ή παξαιείςεηο πξηλ απφ ηελ επίζεκε ιεηηνπξγία ηεο 

ηζηνζειίδαο. Σν δεχηεξν εξσηεκαηνιφγην αλαξηήζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εβδνκάδαο πνπ ε 

ηζηνζειίδα δφζεθε ζην θνηλφ, θαη έρεη σο ζθνπφ ηελ αμηνιφγεζε ηεο ηζηνζειίδαο απφ ηνπο 

επηζθέπηεο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε αληαπφθξηζε φιν απηφ ην δηάζηεκα είλαη εμαηξεηηθή.      

 Αμηνιόγεζε ηνπ Δλεκεξσηηθνύ Γειηίνπ ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ. Σν Γξαθείν έρεη ήδε νινθιεξψζεη 

θαη έρεη εγθξηζεί απφ ηε Γηνίθεζε, ζρεηηθφ εξσηεκαηνιφγην γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ 

Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ. Σν εξσηεκαηνιφγην ζα ζηαιεί ζε φινπο ηνπο παξαιήπηεο ηνπ δειηίνπ 

καδί κε ην ηεχρνο Ηαλνπαξίνπ 2012, ελψ ζα αλαξηεζεί θαη ζηελ ηζηνζειίδα. Ζ ζπγθεθξηκέλε 

αμηνιφγεζε ζα απνζηαιεί θαη ζηα αγγιηθά γηα ηνπο παξαιήπηεο ηεο αγγιηθήο έθδνζεο. Σα 

πξψηα απνηειέζκαηα ζα είλαη ζηε δηάζεζε ηνπ γξαθείνπ κεηά ηνλ πξψην κήλα ηνπ 2012. 
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Σν Γξαθείν Αμηνιφγεζεο Τπεξεζηψλ Τγείαο ζπκκεηέρεη ελεξγά:  

 ζηελ ηξηκειή Δπηηξνπή Δπεμεξγαζίαο Καλνληζκνχ Πξνζσπηθνχ ΚΔΔΛΠΝΟ. Σν έξγν ηεο 

Δπηηξνπήο αλακέλεηαη λα νινθιεξσζεί ηνπο πξψηνπο κήλεο ηνπ 2012. 

 ζηε πληαθηηθή Δπηηξνπή γηα ην Δλεκεξσηηθφ Γειηίν θαη ηεο Οκάδαο Γηαδηθηχνπ. Ζ ππεχζπλε 

ηνπ Γξαθείνπ είλαη κέινο ηεο πληαθηηθήο Δπηηξνπήο γηα ην Δλεκεξσηηθφ Γειηίν θαη κέινο ηεο 

Οκάδαο Γηαδηθηχνπ, σο εθπξφζσπνο ηνπ Σκήκαηνο Δθπαίδεπζεο θαη Δζληθψλ Αξρείσλ. 

 

 

 

 

 

ΙΙΙ. 3.2. πκκεηνρέο 
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ΙV. ΣΜΖΜΑ ΓΙΟΙΚΖΣΙΚΟΤ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ 

 

Τπεύζπλε Σκεκαηάξρεο: Αλδξνλίθε Θενθπιάηνπ  

 

Σν Σκήκα Γηνηθεηηθνχ πληνληζκνχ πεξηιακβάλεη ηα παξαθάησ γξαθεία: 

1. Γξακκαηεία 

2. Γξαθείν Πξνζσπηθνχ 

3. Γξαθείν ηξαηεγηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Πνιηηηθήο 

4. ΚΔΔΛΠΝΟ Θεζζαινλίθεο 

5. Γξαθείν Τγεηνλνκηθνχ Υάξηε 

6. Γξαθείν Κέληξσλ ΚΔΔΛΠΝΟ 

 πληνληζηηθφ Κέληξν Αηκνεπαγξχπλεζεο (ΚΑΔ) 

 Κέληξν Έξεπλαο Ννζνθνκεηαθψλ Μπθεηηαζηαθψλ Λνηκψμεσλ 

 Κέληξν Αλαθνξάο Δπθαηξηαθψλ Λνηκψμεσλ 

 Κέληξν Γεκφζηαο Τγείαο (θαζεγεηήο θνο Σνχληαο) 

7. Γξαθείν Πιεξνθνξηθήο & Σειεπηθνηλσληψλ 

8. Ξελψλαο Φπρνθνηλσληθήο Τπνζηήξημεο ζηνλ Πεηξαηά 

9. Γξαθείν Κιεηήξσλ 

10. Γξαθείν Αζθαιείαο 

11. Γξαθείν Σειεθσληθνχ Κέληξνπ 

12. Γξαθείν Απνζήθεο 

13. Γξαθείν Κίλεζεο 

 

Αθνινπζεί ε ζπλνπηηθή παξνπζίαζε ησλ δξάζεσλ επηιεγκέλσλ γξαθείσλ ηνπ αλσηέξσ Σκήκαηνο.  
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IV.1. Γξαθείν ηξαηεγηθνύ ρεδηαζκνύ θαη Πνιηηηθήο 

 

Τπεύζπλε: Ρεγγίλα Βψξνπ 

Δπηζηεκνληθόο Τπεύζπλνο: σηήξεο Σζηφδξαο  

 

 

 

Ο ζηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ είλαη πνιχπιεπξνο θαη πεξηιακβάλεη ηηο αθφινπζεο δξάζεηο, 

νη νπνίεο θξίλνληαη σο πξψηεο πξνηεξαηφηεηαο: 

 

 Αλαζθφπεζε θαη ζρνιηαζκφο απφ αλεμάξηεηε επηηξνπή επηζηεκνληθψλ ζπκβνχισλ, ηεο 

θαηαζηάζεσο Γεκφζηαο Τγείαο ηεο ρψξαο ζε ζρέζε κε ηα κεηαδνηηθά λνζήκαηα. H επηηξνπή 

ζα βνεζήζεη ζηελ ηεξάξρεζε ησλ πξνηεξαηνηήησλ κε βάζε ηα δηεζλή πξφηππα θαη ζα πξνηείλεη 

επηπξφζζεηνπο ηνκείο Γεκφζηαο Τγείαο ζε ζρέζε κε ηα κεηαδνηηθά λνζήκαηα πνπ ρξήδνπλ 

άκεζεο δξάζεο θαη παξέκβαζε απφ ην ΚΔΔΛΠΝΟ. Γηα ηα κεηαδνηηθά θαη κε κεηαδνηηθά 

λνζήκαηα απνηηκά ηελ θαηάζηαζε ζηε ρψξα ν Τγεηνλνκηθφο Υάξηεο, γηα ηνλ νπνίν 

παξάρζεθαλ δείθηεο γηα ινηκψδε κεηαδνηηθά λνζήκαηα. 

 Δζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή αμηνιφγεζε ησλ δξάζεσλ ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ απφ εκπεηξνγλψκνλεο ηεο 

Γεκφζηαο Τγείαο πνπ δελ αλήθνπλ ζην ΚΔΔΛΠΝΟ θαη δελ έρνπλ ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ κε 

ηνλ νξγαληζκφ. 

 Δηζήγεζε γηα δξάζεηο ΚΔΔΛΠΝΟ ζε ζρέζε κε ηα κεηαδνηηθά λνζήκαηα κε θχξηα έκθαζε ηελ 

πξφιεςε θαη νξίδνληα 3-5-εηίαο. Κχξηα πξνβιήκαηα πνπ αλαγλσξίδνληαη απηήλ ηελ ζηηγκή 

ζηελ ρψξα ζε ζρέζε κε ηα κεηαδνηηθά λνζήκαηα είλαη: 

- ε επηδεκία ησλ πνιπαλζεθηηθψλ παζνγφλσλ ζηα Ννζνθνκεία θαη ηδηαίηεξα ζηηο ΜΔΘ. 

- ε ηαμηδησηηθή ηαηξηθή θαη ηα αλαδπφκελα ινηκψδε λνζήκαηα ιφγσ ηεο ζηξαηεγηθήο 

γεσγξαθηθήο ζέζεσο ηεο ρψξαο, ηεο αιιαγήο ησλ θιηκαηνινγηθψλ ζπλζεθψλ θαη ηνπ κεγάινπ 

αξηζκνχ κεηαθηλνπκέλσλ πιεζπζκψλ 

 Δηζήγεζε πνπ αθνξά αλάπηπμε θαη επέθηαζε δξάζεσλ ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ ζηα ρξφληα θαη κε 

κεηαδνηηθά λνζήκαηα θαζψο θαη κε πεξηβαιινληηθνχο θηλδχλνπο κε θχξηα έκθαζε ηελ πξφιεςε 

θαη νξίδνληα 5-10 εηψλ. 

 Δπηθνηλσλία κε αξκφδηνπο νξγαληζκνχο θαη δίθηπα ζε θαηαζηάζεηο θξίζεσο γηα ηε Γεκφζηα 

Τγεία. 

 Παξνρή εθπαίδεπζεο ζε δηάθνξα κεηαπηπρηαθά Γεκφζηαο Τγείαο. 

IV. 2.1 Γξάζεηο 
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 Δπεμεξγαζία θαη ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο βάζεο δεδνκέλσλ γηα κεηαλάζηεο 

ρσξίο λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα θαη αηηνχληεο άζπιν ζηελ πεξηνρή ηνπ Έβξνπ φπσο 

θαηαγξάθεθαλ απφ ην θιηκάθην ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ, γξαθείν κεηαθηλνχκελσλ πιεζπζκψλ θαη 

trafficking ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ. Σα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο απηήο (Δπηδεκηνινγηθά θαη 

Κιηληθνεξγαζηεξηαθά) θνηλνπνηήζεθαλ ζην Τπνπξγείν Τγείαο θαη δεκνζηεχηεθαλ ζην 1ν ηεχρνο 

ηνπ Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ. 

 Δπεμεξγαζία θαη ζηαηηζηηθή αλάιπζε δεδνκέλσλ ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία απφ ην αξρεηαθφ 

πιηθφ ηνπ Δπξσπατθνχ Πξνγξάκκαηνο: «Κάιπςε ηαηξηθψλ θαη ςπρνθνηλσληθψλ αλαγθψλ 

αιινδαπψλ ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ πνπ ελδερνκέλσο ρξήδνπλ δηεζλνχο πξνζηαζίαο, ζηελ 

πεξηνρή ηνπ Έβξνπ».   

 

 

  

Σν δηάζηεκα 2010-2011, ην Γξαθείν ηξαηεγηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Πνιηηηθήο ζπκκεηείρε: 

 ζηε πληαθηηθή Οκάδα ηνπ Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ/Newsletter ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ. 

 ζηε δεκηνπξγία ηεο λέαο ηζηνζειίδαο ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ. Καη ζηηο αληίζηνηρα δηεζλή θαη ειιεληθά 

ζπλέδξηα πνπ αθνξνχλ ζε απηέο ηηο δξαζηεξηφηεηεο. 

 ζην δίθηπν EpiSouth κε ζπλερή αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ κε ην ΚΔΔΛΠΝΟ σο πξνο ινηκψδε 

θαη κε λνζήκαηα ζηηο ρψξεο ηηο Μεζνγείνπ θαη ησλ Βαιθαλίσλ (ζεκ. 27 ζπλνιηθά ρψξεο). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.2.2. πκκεηνρέο 
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IV.2. ΚΔΔΛΠΝΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΖ 

 

Τπεύζπλε: Φαλή Γθφκα  

 

Σν ΚΔΔΛΠΝΟ Θεζζαινλίθεο, σο αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο Κεληξηθήο Τπεξεζίαο, ππνβνεζά, 

ζρεδηάδεη θαη πινπνηεί δξάζεηο ζηε Βφξεηα Διιάδα, κε ζηφρν ηελ ελεκέξσζε θαη πξφιεςε ινηκσδψλ 

λνζεκάησλ θαη πξνζθέξεη ςπρνθνηλσληθή ζηήξημε ζε νξνζεηηθά άηνκα θαη ηνπο νηθείνπο ηνπο.  

 

 

 

 

Απφ ηνλ Οθηψβξην 2010 έσο ηνλ Γεθέκβξην 2011 νη δξάζεηο ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ Θεζζαινλίθεο 

πεξηιακβάλνπλ φπσο: 

Α. Δλεκεξσηηθέο Παξεκβάζεηο 

 ην Μαζεηηθφ Πιεζπζκφ κε ζέκα «AIDS/ΜΝ - χιιεςε- Αληηζχιιεςε»: Καηά ην έηνο 2011 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ 117 ελεκεξσηηθέο παξεκβάζεηο ζε Γπκλάζηα θαη Λχθεηα ησλ λνκψλ 

Θεζζαινλίθεο, εξξψλ, Υαιθηδηθήο, Κνδάλεο, Κηιθίο, Καβάιαο, Ξάλζεο, Ρνδφπεο, Γξάκαο, 

Έβξνπ, θαζψο θαη ΔΠΑ Μαζεηεία ΟΑΔΓ-ΚΔΣΔΚ Θεζζαινλίθεο. Δλεκεξώζεθαλ ζπλνιηθά 

5.612 καζεηέο/άηνκα. 

 ζην Τγεηνλνκηθφ Πξνζσπηθφ γηα ηνλ ηφ ηνπ Γπηηθνχ Νείινπ (3εο, 4εο θαη 5εο ΤΠΔ): 

Πξαγκαηνπνηήζεθαλ 34 ελεκεξώζεηο ζην ηαηξνλνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ ησλ Κέληξσλ Τγείαο 

ηεο Θεζζαιίαο, ηεξεάο Διιάδαο θαη ηεο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο (14 Ννκνί: 

Βνησηίαο, Γξεβελψλ, Γξάκαο, Έβξνπ, Δχβνηαο, Δπξπηαλίαο, Καβάιαο, Καζηνξηάο, Κνδάλεο, 

Ξάλζεο, Ρνδφπεο, Φζηψηηδαο, Φιψξηλαο, Φσθίδαο).  

 ζην Γεληθφ Πιεζπζκφ γηα ηνλ ηφ ηνπ Γπηηθνχ Νείινπ: Πξαγκαηνπνηήζεθαλ 16 ελεκεξώζεηο ζην 

γεληθφ πιεζπζκφ γηα ηελ πξνζηαζία απφ ηα θνπλνχπηα θαη ηνπο ςεθαζκνχο ζηε Θεζζαιία, 

ηεξεά Διιάδα θαη ηελ Αλαηνιηθή Μαθεδνλία θαη Θξάθε (7 Ννκνί: Έβξνπ, Καβάιαο, 

Καξδίηζαο, Λάξηζαο, Μαγλεζίαο, Ρνδφπεο, Σξηθάισλ).  

 

Β. Γξάζεηο γηα ηελ 1ε Γεθεκβξίνπ 2010 θαη 2011 

Πξαγκαηνπνηήζεθαλ ελεκεξψζεηο θαη δηαλνκή θπιιαδίσλ θαη πξνθπιαθηηθψλ ζην γεληθφ 

πιεζπζκφ ζηε Θεζζαινλίθε θαη ηελ Αλαηνιηθή Μαθεδνλία θαη Θξάθε.  

IV.3.1. Γξάζεηο 
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Γ. πκβνπιεπηηθή Σειεθσληθή Γξακκή (2310.22.91.39 – 24.33.63) 

 Γέρηεθε ζπλνιηθά 459 θιήζεηο. 

Γ. Γίθηπν Παξαηεξεηώλ Ννζεξόηεηαο Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο (Πξόγξακκα 

Sentinel) Απφ ην 2008, ην ΚΔΔΛΠΝΟ Θεζζαινλίθεο ζπκκεηέρεη ζην Πξφγξακκα Δπηδεκηνινγηθήο 

Δπηηήξεζεο ηεο επνρηθήο γξίπεο (Sentinel) ζε ζπλεξγαζία κε ην Σκήκα Δπηδεκηνινγηθήο 

Δπηηήξεζεο θαη Παξέκβαζεο ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ, ην Κέληξν Αλαθνξάο Γξίπεο Β. Διιάδαο θαη ηνπο 

Ηαηξνχο ηνπ Γηθηχνπ ζηε Β. Διιάδα ησλ Μνλάδσλ Τγείαο ΗΚΑ θαζψο θαη Κ.Τ. πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην 

Πξφγξακκα.  

 

Δ. πλεδξίεο κε νξνζεηηθά άηνκα, ηνπο νηθείνπο ηνπο, θαζώο θαη άηνκα κε AIDS θνβία 

Πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζπλνιηθά 152 ζπλεδξίεο. 

 

Σ. Δπηηήξεζε  ησλ Τπνρξεσηηθώο Γεινπκέλσλ Κξνπζκάησλ: Σν ΚΔΔΛΠΝΟ Θεζζαινλίθεο 

δηεξεπλά ζε ζπλεξγαζία κε ηε Γηεχζπλζε Τγείαο ΠΔ Θεζζαινλίθεο θαη θαηαγξάθεη ηα θξνχζκαηα 

λνζεκάησλ ππνρξεσηηθήο δήισζεο (επαηίηηδαο, κεληγγίηηδαο θπκαηίσζεο ηξνθηκνγελψλ 

λνζεκάησλ θ.α.) πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ πεξηθέξεηα ηεο Κ. Μαθεδνλίαο θαη ελεκεξψλεη ην 

ΚΔΔΛΠΝΟ Αζήλαο. 

 

 

 

Σν ΚΔΔΛΠΝΟ Θεζζαινλίθεο πξαγκαηνπνίεζε: 

 πκκεηνρή ζηηο Οκάδεο Γηαρείξηζεο Κξίζεο γηα ηνλ ηό ηνπ Γπηηθνύ Νείινπ (WNV) ζε 

Κεληξηθή Μαθεδνλία, Θεζζαιία θαη Αλαηνιηθή Μαθεδνλία θαη Θξάθε γηα ηελ πξφιεςε θαη 

ηελ αληηκεηψπηζε θξνπζκάησλ απφ ηνλ ηφ ηνπ Γπηηθνχ Νείινπ.  

 πκκεηνρή ζην Πξόγξακκα Μεηαλαζηώλ ζηνλ Έβξν ζε ζπλεξγαζία κε ηελ 4ε ΤΠΔ θαη ηελ 

Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Μαθεδνλίαο-Θξάθεο.  

 πκκεηνρή ζηελ Έθζεζε Βηβιίνπ Θεζζαινλίθεο κε ηε Γηεύζπλζε Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, 

φπνπ δηαλεκήζεθε ελεκεξσηηθφ θαη πξνσζεηηθφ πιηθφ γηα ηνλ HIV/AIDS θαη ηελ Ζπαηίηηδα. 

 πκκεηνρή ζε ζεκηλάξηα:  

-  πκκεηνρή ησλ θ.θ. Γθφκα Φαλή θαη Υαιθίδνπ νθία ζην “Fourth European Scientific 

Conference on Applied Infectious Disease Epidemiology (ESCAIDE)”, Ληζαβφλα 11-13/11/2010. 

IV.  3.2. πκκεηνρέο 
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- πκκεηνρή ηεο θαο Υαιθίδνπ νθίαο ζην 22ν Παλειιήλην πλέδξην AIDS, Αζήλα 25- 

28/11/2010. 

- πκκεηνρή ηεο θαο Υαιθίδνπ νθίαο ζην 1ν Παλειιήλην πλέδξην ηνπ Forum  Γεκφζηαο 

Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Ηαηξηθήο, Αζήλα 25-27/11/2010. 

- πκκεηνρή ησλ θ.θ.Φαλή Γθφκα θαη Δπαγγειία Μπισλά ζην 2ν Παλειιήλην πλέδξην ηνπ 

Forum  Γεκφζηαο Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Ηαηξηθήο, Λάξηζα 25-27/11/2011. 
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IV.3.  πληνληζηηθό Κέληξν Αηκνεπαγξύπλεζεο (ΚΑΔ) 

 

Τπεύζπλε: Κσλζηαληίλα Πνιίηε 

 

 

 

Γηα ην έηνο 2011 ην πληνληζηηθφ Κέληξν Αηκνεπαγξχπλεζεο (ΚΑΔ) πξαγκαηνπνίεζε ηηο παξαθάησ 

δξάζεηο: 

Α. Δπηθαηξνπνίεζε θαη βειηίσζε εξσηεκαηνινγίσλ επηδεκηνινγηθήο επηηήξεζεο θαη απνζηνιή 

ζηηο Αηκνδνζίεο γηα ηα εμήο ζέκαηα:   

 Λνηκψμεηο, πνπ κεηαδίδνληαη κε ην αίκα γηα ην έηνο 2010. 

 Αλεπηζχκεηεο αληηδξάζεηο, αηπρήκαηα, βιάβεο θαη γεληθά επηπινθέο θαηά ή κεηά ηελ αηκνιεςία 

ζηνπο αηκνδφηεο γηα ην έηνο 2010. 

 Αλεπηζχκεηεο αληηδξάζεηο θαη ζπκβάληα ζρεηηθά κε ηε κεηάγγηζε αίκαηνο ζηνπο αζζελείο γηα 

ην έηνο 2010. 

 Πξσηφθνιια αληρλεπζηκφηεηαο γηα ινηκψμεηο ζε νξνζεηηθνχο αζζελείο (πηζαλή κεηάδνζε ΖΗV, 

επαηίηηδαο  θιπ κε ην αίκα) γηα ηα έηνο 2010. 

 Πξσηφθνιια  αλαδξνκηθνχ  ειέγρνπ ζε νξνζεηηθνχο γηα HIV, HBV, HCV αηκνδφηεο 

(πξνεγνχκελεο αηκνδνζίαο) γηα ηα έηε 2010. 

Γηα ηηο παξαπάλσ πέληε δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ΚΑΔ γίλεηαη απνζηνιή εξσηεκαηνινγίσλ ζε 110 

Τπεξεζίεο Αηκνδνζίαο θαη 25 Ηδησηηθέο Κιηληθέο, παξαιαβή, θαηαγξαθή, αμηνιφγεζε θαη αλάιπζε ησλ 

απαληήζεσλ ζην πιαίζην ζπλερνχο επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο ηφζν κε ηηο Τπεξεζίεο Αηκνδνζίαο 

φζν θαη ηα Κιηληθά Σκήκαηα ησλ Ννζνθνκείσλ κέζσ ηνπ εζληθνχ δηθηχνπ αηκνεπαγξχπλεζεο θαη ησλ 

Πεξηθεξεηαθψλ Δδξψλ ηνπ (Αζήλα, Θεζζαινλίθε, Ησάλληλα, Αιεμαλδξνχπνιε, Λάξηζα, Ζξάθιεην) 

 

Β. Γείθηεο Μέηξεζεο ηεο απνδνηηθόηεηαο ηνπ ΚΑΔ ζηηο παξαπάλσ δξαζηεξηόηεηεο:   

 Δπηδεκηνινγηθή Δπηηήξεζε γηα ηηο ινηκώμεηο, πνπ κεηαδίδνληαη κε ην αίκα:  

- πκκεηνρή ησλ Τπεξεζηψλ Αηκνδνζίαο:  94%.  

- Αξηζκφο ειεγρνκέλσλ κνλάδσλ νιηθνχ αίκαηνο θαη κνλάδσλ αηκνπεηαιηαθαίξεζεο σο πνζνζηφ 

ηεο ζπιινγήο θαη ηνπ ειέγρνπ ηνπ Αίκαηνο ζε εζληθφ επίπεδν: 98%. 

- Γείθηεο πνηφηεηαο εξγαζηεξηαθνχ ειέγρνπ: Δζσηεξηθφο πνηνηηθφο έιεγρνο: 90%.  Δμσηεξηθφο 

πνηνηηθφο έιεγρνο: 35% 

IV.  4.1. Γξάζεηο 
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-  Γείθηεο δηαρείξηζεο ηνπ πξνζσπηθνχ αλά Τπεξεζία Αηκνδνζίαο θαη γεσγξαθηθή πεξηθέξεηα: 

98%. 

 Γλσζηνπνίεζε δεδνκέλσλ αηκνεπαγξύπλεζεο ζηνπο κεηαγγηδνκέλνπο αζζελείο θαη ηνπο 

αηκνδόηεο: 

Απαληήζεηο  Τπεξεζηψλ Αηκνδνζίαο θαη ησλ  Ηδησηηθψλ Κιηληθψλ ζρεηηθά κε:   

- Αλεπηζχκεηεο Αληηδξάζεηο (ζνβαξέο θαη κε ζνβαξέο) ζρεηηθά κε ηελ κεηάγγηζε πξντφλησλ ησλ 

αίκαηνο αλάινγα κε ην πξντφλ (εξπζξνθχηηαξα, πιάζκα, αηκνπεηάιηα), ην είδνο θαη ηε 

ζνβαξφηεηα ηεο αληίδξαζεο θαη ηεο αηηηαθήο ζρέζεο κε ηε κεηάγγηζε: 87%. 

- Αλεπηζχκεηα πκβάληα (ζθάικα  ρσξίο ζχκβακα, παξ‟ νιίγνλ ζχκβακα, ζνβαξφ ζχκβακα) 

ζρεηηθά κε ην είδνο ηνπ κεηαγγηζζέληνο πξντφληνο (εξπζξνθχηηαξα, πιάζκα, αηκνπεηάιηα) θαη 

ηελ απφθιηζε απφ ηηο πνηνηηθέο πξνδηαγξαθέο: 85%. 

- Αλεπηζχκεηεο Αληηδξάζεηο θαη πκβάληα ζηνπο Αηκνδφηεο θαηά ηε δηάξθεηα θαη κεηά ηελ 

αηκνδνζία: 70%. 

 Γηελέξγεηα αλαδξνκηθνύ ειέγρνπ ηνπ αίκαηνο ηπρόλ κεηάδνζεο κε ην αίκα ηεο HIV 

ινίκσμεο  κεηά από ζρεηηθή γλσζηνπνίεζε ηνπ Γξαθείνπ ηεο HIV ινίκσμεο θαη ΜΝ θαη 

ησλ ινηκώμεσλ HBV, HCV κεηά από γλσζηνπνίεζε ησλ Τπεξεζηώλ Αηκνδνζίαο  

-  ηα πξσηφθνιια ηνπ ΚΑΔ γηα ηε HIV ινίκσμε απάληεζε ην 100% ησλ Τπεξεζηψλ 

Αηκνδνζίαο 

- Γηα ηηο ινηκψμεηο HBV, HCV απάληεζε ην 85% ησλ Τπεξεζηψλ Αηκνδνζίαο. 

 

 

 

 

Α. Αηκνδνζία θαη ηόο Γπηηθνύ Νείινπ 

 Μέηξα γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ αίκαηνο θαηά ηνπ ηνχ ηνπ Γπηηθνχ Νείινπ (Απνζηνιή ζε φιεο ηηο    

Τπεξεζίεο Αηκνδνζίαο θαη αλάξηεζε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ). 

 Δθπφλεζε ζρεδίνπ δξάζεο ζχκθσλα κε ηελ Δπξσπατθή Ννκνζεζία θαη ζπκκεηνρή ζην «West 

Nile Virus and Blood Safety Introduction to a Preparedeness Plan in Europe» ηεο Δπξσπατθήο 

Δπηηξνπήο.   

 Δπηδεκηνινγηθή επηηήξεζε ησλ ειεγρφκελσλ αηκνδνηψλ κε ΝΑΣ ζηηο πιεγείζεο πεξηνρέο: 

100%. 

 πιινγή θαη αλάιπζε πιεξνθνξηψλ βάζεη πξσηνθφιινπ γηα ηνλ απνθιεηζκφ αηκνδνηψλ κε 

ηζηνξηθφ επίζθεςεο ζηηο πιεγείζεο πεξηνρέο: 100%. 

IV. 4.2. ηνηρεία αηκνδνζίαο 
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 Αηκνεπαγξχπλεζε γηα ηελ θαηάζηαζε πγείαο ησλ αηκνδνηψλ ζρεηηθά κε ηε ινίκσμε ΓΝ ζην 

δηάζηεκα 15 εκεξψλ απφ ηελ αηκνδνζία: 80%. 

 

 

 

Β. Αηκνδνζία θαη εινλνζία  

 Μέηξα γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ αίκαηνο θαη αηκνεπαγξχπλεζεο ζρεηηθά κε ηα θξνχζκαηα 

εινλνζίαο ζηηο πιεγείζεο πεξηνρέο. (Απνζηνιή ζε φιεο ηηο Τπεξεζίεο Αηκνδνζίαο θαη 

αλάξηεζε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ) 

 Δπηδεκηνινγηθή επηηήξεζε ησλ αηκνδνηψλ ησλ πιεγεηζψλ πεξηνρψλ θαη ησλ φκνξσλ ζε αθηίλα 

10 ρικ.  

 Καηαγξαθή δεδνκέλσλ γηα ηνλ έιεγρν ηνπ αίκαηνο κε PCR θαη ELISA: 100% 

 Αηκνεπαγξχπλεζε: 100%  

 

Γ. Αηκνδνζία θαη επνρηθή γξίπε 2010/2011 

 Έθδνζε νδεγηψλ ζρεηηθά κε ηελ αληηκεηψπηζε ηεο επνρηθήο γξίπεο 2010/2011 θαη ηελ 

αηκνδνζία (Απνζηνιή ζε φιεο ηηο Τπεξεζίεο Αηκνδνζίαο) 

 Παξαθνινχζεζε βάζεη πξσηνθφιινπ/ζπγθεληξσηηθνχ δειηίνπ «Αηκνεπαγξχπλεζε γηα ηελ 

επνρηθή γξίπε ή άιιν γξηπψδεο ζχλδξνκν»  

 

 

 

 

Γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα 2010-2011, ην ΚΑΔ πξαγκαηνπνίεζε: 

 πκκεηνρή ζηελ νξνεπηδεκηνινγηθή έξεπλα ηνπ ECDC σο εξγαιείν γηα ηελ εθηίκεζε ηεο 

ζπρλφηεηαο ησλ ινηκψμεσλ απφ αικνλέια θαη Κακππινβαθηεξίδην ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε 

ζε ζπλεξγαζία κε ην Σκήκα Σξνθηθψλ Νφζσλ ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ. ηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ 

Τπεξεζίεο Αηκνδνζίαο απφ ηελ Αηηηθή, ηα Ησάλληλα, ηελ Αιεμαλδξνχπνιε, ηε Λάξηζα θαη ηε 

Θεζζαινλίθε: 100% 

 πκκεηνρή θαη ζπληνληζκόο ηεο Οκάδαο εξγαζίαο ηνπ  Γηεζλνύο Γηθηύνπ 

Αηκνεπαγξύπλεζεο (ΙΖΝ) γηα ηελ αλάπηπμε Γηαδηθηπαθήο Βάζεο Πιεξνθνξηψλ γηα ηελ 

Αηκνεπαγξχπλεζε (ΗSTARE DATA BASE). Αλάιπζε δεδνκέλσλ, πνπ απέζηεηιαλ 13 απφ ηηο 16 

ζπκκεηέρνπζεο ρψξεο: 82% 

IV. 4.3. πκκεηνρέο  
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 πκκεηνρή ζην 13ν Γηεζλέο εκηλάξην Αηκνεπαγξύπλεζεο ηνπ Γηεζλνύο Γηθηύνπ 

Αηκνεπαγξύπλεζεο (ΙΖΝ), 9-11 Φεβξνπαξίνπ 2011, Άκζηεξληακ.   

Παξνπζηάζεηο ησλ ζεκάησλ: 

1. C.Politis, T.Garani-Papadatos The forgotten blood: a case against haemovigilance 

2. C.Politis, C.Richardson, P.Damaskos, M.Asariotou, S.Koumarianos. Risk behaviours 

with an impact on blood donor management in Hellas 

3. C.Politis. International Haemovigilance data: 2006-2010 

 πκκεηνρή ζην Γηεζλέο πλέδξην Αηκνδνζίαο ISBT, 18-22 Ηνπλίνπ 2011, Ληζζαβφλα. 

Παξνπζηάζεηο ησλ ζεκάησλ: 

1. C.Politis, A.Tsoukala, M.Hatzitaki, A.Pappa, A.Englezou, C.Zafeiriou, K.Tsioura, A.Sdoukou, 

E.Magoula, P.Papadopoulou, G.Papaioannou, P.Dimoxenou, V.Bakaloudi, M.Asariotou, 

S.Koumarianos, C.Richardso. West Nile Virus outbreak in Greece and blood safety measures  

2. C.Politis, A. Papa, H.Hassapopoulou, D.Pantelidou, V.Perifanis, A.Teli, Chr.Chalkias, 

R.Papadopoulou, P.Dimoxenou, K.Tsioura, C.Zafeiriou, C.Richardson, M.Asariotou, 

S.Koumarianos.Transfusion transmitted West Nile Virus (WNV) infection in thalassaemic 

patients in Greece 

 Παλειιήληα Δλεκεξσηηθή Δθδήισζε Θαιαζζαηκία 2011, «ην θαηώθιη ησλ λέσλ 

θαηξώλ» 30 επηεκβξίνπ – 2 Οθησβξίνπ 2011, Ησάλληλα. 

Παξνπζίαζε ηνπ ζέκαηνο:   

1. Κ.Πνιίηε. Ζ ινίκσμε απφ ηνλ ηφ ηνπ Γπηηθνχ Νείινπ θαη ε αζθάιεηα ηνπ αίκαηνο ην 2010. 

Δπίπησζε ζηε ζαιαζζαηκία. 

 πκκεηνρή ζε ζπλεδξηάζεηο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξώπεο θαη ηεο Δπξσπατθήο 

Δπηηξνπήο -  Δπίζεκε εθπξνζώπεζε ηεο ρώξαο.  

 

 

 

 

 

Πέξαλ ησλ παξνπζηάζεσλ ησλ δεδνκέλσλ γηα ηα ηξέρνληα «θαπηά» ζέκαηα ζηε ρψξα καο θαη ηνπ 

θνηλνχ έξγνπ γηα ηε δηακφξθσζε θαηεπζπληεξίσλ νδεγηψλ γηα ηα παξαπάλσ ζέκαηα έγηλαλ θαηά ηε 

δηάξθεηα ησλ παξαθάησ ζπλεδξηάζεσλ νη αθφινπζεο εηδηθέο εηζεγήζεηο γηα ηελ αλάιεςε 

πξσηνβνπιηψλ θαη λέσλ δξάζεσλ ζηνλ ηνκέα ηεο αηκνδνζίαο θαη ηεο αηκνεπαγξχπλεζεο. 

IV. 4.4. Δηζεγήζεηο 
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 8ε ζπλάληεζε Οκάδαο Δκπεηξνγλσκόλσλ Αηκνδνζίαο (GTS) ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο 

ζηηο 21-23 Μαξηίνπ 2011, Σεξγέζηε. Πξνεηνηκαζία ηεο 17εο έθδνζεο ηνπ Οδεγνχ ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο γηα ηελ «Παξαζθεπή, Υξήζε θαη Γηαζθάιηζε ηεο Πνηφηεηαο ησλ 

Πξντφλησλ Αίκαηνο». 

Δηζεγήζεηο:  

1. C.Politis, Basic principles of the economics of blood as part of a quality system 

2. C.Politis. Clinical use of blood–Key indicators. An inquiry into quality indicators for the 

evaluation and monitoring the optimal use of blood and blood components in Europe 

3. C.Politis.  Health Economics in blood Transfusion  

4. C. Politis, on behalf of EU DG SANCO. Results of the First Meeting of the Working Group on 

Blood Safety and West Nile Virus, Thessaloniki, 26 January 2011. 

 1ε πλάληεζε ζηελ Οκάδα Δξγαζίαο ησλ Δκπεηξνγλσκόλσλ DG Sanco ηεο Δ.Δ. γηα ηελ 

Αηκνεπαγξύπλεζε, 3 Μαΐνπ 2011, Βξπμέιιεο.  

Δμνπζηνδνηεκέλε παξνπζίαζε:  

C.Politis on behalf of EDQM, Council of Europe Guide, Principles and Standards of 

Haemovigilance 

 πλάληεζε Δζληθώλ Δθπξνζώπσλ ησλ Κξαηώλ-Μειώλ ηεο ΔΔ γηα ηελ Αζθάιεηα θαη ηελ 

Πνηόηεηα ηνπ Αίκαηνο, 16-17 Μαΐνπ 2011, Βξπμέιιεο. 

Παξνπζίαζε εθ κέξνπο ηεο Οκάδαο Δξγαζίαο γηα WNV ηεο ΔΔ:  

C.Politis Feedback from the working group on WNV infection and blood safety and the 

development of a European preparedness plan for 2011 

 9ε πλάληεζε Δκπεηξνγλσκόλσλ Αηκνδνζίαο (GTS) ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξώπεο, 14-15 

επηεκβξίνπ 2011, ηξαζβνχξγν.  

Παξνπζηάζεηο ησλ ζεκάησλ:  

1.C.Politis, Malaria outbreak in Greece and blood safety   

2. C.Politis, WNV outbreak in Greece and blood safety   

 7ε Δηήζηα πλεδξίαζε Δζληθώλ Δθπξνζώπσλ γηα ηελ Αηκνδνζία θαη ηελ 

Αλνζναηκαηνινγία (CD-P-TS) ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξώπεο, 16-17 Ννεκβξίνπ 2011, 

ηξαζβνχξγν.  

Παξνπζίαζε ηνπ ζέκαηνο:  

C.Politis TS048.  Enquiry for the Clinical use of blood-Indicators for monitoring the clinical use of 

blood. 
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 Δπξσπατθή Δπηζηεκνληθή δηεκεξίδα γηα ηνλ ηό ηνπ Γπηηθνύ Νείινπ, πνπ δηνξγάλσζε ην 

ECDC ζε ζπλεξγαζία κε ην ΚΔΔΛΠΝΟ θαη ην Πεξηθεξεηαθφ Γξαθείν ηνπ Παγθφζκηνπ 

Οξγαληζκνχ Τγείαο ζηελ Δπξψπε θαη Γνξπθνξηθή πλάληεζε γηα ηελ Αζθάιεηα ηνπ αίκαηνο, 

25-26 Ηαλνπαξίνπ 2011, Θεζζαινλίθε. 

Παξνπζίαζε ησλ ζεκάησλ:  

1. C. Politis. WNV outbreak in Greece and implementation of blood safety measures – Blood 

safety and WNV, an overview of issues  

2. C. Politis. Τπεχζπλε ηεο Οκάδαο Δξγαζίαο γηα ην Δπξσπατθφ ρέδην Πξνεηνηκαζίαο γηα 

ηελ Πξνζηαζία ηεο αζθάιεηαο ηνπ αίκαηνο έλαληη ηνπ ΓΝ. 

 Γηνξγάλσζε 14εο  Δζληθήο  πλάληεζεο  γηα ηελ Αηκνεπαγξύπλεζε, «ύζηεκα 

Πνηόηεηαο ζηελ Αηκνδνζία. Ζ ζπκβνιή ηεο Αηκνεπαγξύπλεζεο», Παξαζθεπή 16 

Γεθεκβξίνπ 2011, Αίζνπζα Σειεηψλ Τπνπξγείνπ Τγείαο, Αζήλα. 

Παξνπζίαζε ηνπ ζέκαηνο: 

Κ. Πνιίηε. «Βειηηψζεηο ζην ζχζηεκα πνηφηεηαο. Ζ ζπκβνιή ηεο αηκνεπαγξχπλεζεο ζηελ 

Διιάδα. Σα ζεκεξηλά δεδνκέλα» 

 Γηνξγάλσζε 1εο Παγθύπξηαο πλάληεζεο γηα ηελ Αηκνεπαγξύπλεζε «Ζ Αλάπηπμε 

πζηήκαηνο Αηκνεπαγξύπλεζεο ζηελ Κύπξν» ζε ζπλεξγαζία κε ην Τπνπξγείν Τγείαο 

Κχπξνπ, ηηο Ηαηξηθέο Τπεξεζίεο θαη Τπεξεζίεο Γεκφζηαο Τγείαο Κχπξνπ θαη ηνλ Παγθχπξην 

Ηαηξηθφ χιινγν, Σεηάξηε 30 Ννεκβξίνπ 2011, Τπνπξγείν Τγείαο Κχπξνπ, Λεπθσζία. 

Παξνπζηάζεηο ησλ ζεκάησλ:  

1. Αλάπηπμε εζληθνχ δηθηχνπ αηκνεπαγξχπλεζεο. Καηεπζπληήξηεο νδεγίεο γηα ηελ  θνηλνπνίεζε 

ζνβαξψλ αλεπηζχκεησλ αληηδξάζεσλ (ΑΑ) θαη ζνβαξψλ αλεπηζχκεησλ ζπκβάλησλ (Α)  

ζρεηηθά κε ηε κεηάγγηζε πξντφλησλ αίκαηνο. Ζ ειιεληθή εκπεηξία:1996-2010. (Κ. Πνιίηε)   

2. Γειηία δήισζεο ζνβαξψλ αληηδξάζεσλ ζε αζζελείο. Καηεπζπληήξηεο νδεγίεο ζπιινγήο θαη 

αλάιπζεο πιεξνθνξηψλ αηκνεπαγξχπλεζεο αλάινγα κε ηνλ ηχπν, ηε ζνβαξφηεηα θαη ηελ 

αηηηαθή ζπζρέηηζε. Ο ξφινο ηεο Ννζνθνκεηαθήο επηηξνπήο. (Δι. Εεξβνχ, πλη. Γηεπζχληξηα 

Τπεξεζίαο Αηκνδνζίαο ΠΓΝ Ησαλλίλσλ «Γνπξνχηε», Τπεχζπλε ΠΔΓΗΑ Ζπείξνπ θαη Γπηηθήο 

Διιάδαο) 

3. Καλφλεο Καιήο Λεηηνπξγίαο (GMPs) θαη δηαδηθαζίεο αηκνεπαγξχπλεζεο θαηά ηνλ έιεγρν, 

ηελ απνζήθεπζε ηε δηάζεζε θαη κεηάγγηζε ησλ πξντφλησλ αίκαηνο (Λ. Καβαιιηέξνπ, πλη. 

IV. 4.5. Δθπαηδεπηηθέο  δξαζηεξηόηεηεο 
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Γηεπζχληξηα Τπεξεζίαο Αηκνδνζίαο Γ.Ν.Α. «Ακαιία Φιέκηλγθ», ππεχζπλε ηνπ ΠΔΓΗΑ Πεηξαηά 

θαη Νφηηαο Διιάδαο). 

4. Πιεξνθνξίεο αλαθνξάο ζπκβάληνο ζρεηηθά κε: ην κεηαγγηζζέλ πξντφλ, ηε ζνβαξφηεηα 

(ζνβαξφ, παξ‟ νιίγνλ, ζθάικα ρσξίο ζχκβακα), ηε δηαδηθαζία (ζπιινγή, έιεγρνο, 

επεμεξγαζία, απνζήθεπζε, δηαλνκή θαη πιηθά), ηηο απνθιίζεηο απφ ηηο απαηηήζεηο πνηφηεηαο (Λ. 

Καβαιιηέξνπ). 

5. Δθπαίδεπζε πξνζσπηθνχ ΚΑΔ ζε ζέκαηα Αλεπηζπκήησλ Αληηδξάζεσλ θαη πκβάλησλ ζε 

αηκνδφηεο θαη ζε κεηαγγηδφκελνπο αζζελείο: πλεξγαζία κε Γξαθνπνχιεην Κέληξν Αηκνδνζίαο 

θαη ΓΝΑ «Ακαιία Φιέκηγθ». 

 

 

 

 

 

1. C.Politis, A.Pappa, H.Hassapopoulou, D.Pantelidou, V.Perifanis, A.Teli, C.Chalkias, R.Papadopoulou, 

P.Dimoxenou, K.Tsioura, C.Zafeiriou, C,Richardson, M.Asariotou, S.Koumarianos.Transfusion 

transmitted West Nile Virus infection in thalassaemic patients in Greece, 2011 International Society of 

Blood Transfusion Vox Sanguinis (2011) 101 (Suppl.1), 236 

2. C.Politis, A.Tsoukala, M.Hatzitaki, A.Pappa, A.Englezou, C.Zafeiriou, K.Tsioura, A.Sdoukou, 

E.Magoula, P.Papadopoulou, G.Papaioannou, P.Dimoxenou, V.Bakaloudi, M.Asariotou, S.Koumarianos, 

C.Richardson, West Nile Virus (WNV) outbreak in Greece and Blood Safety measures 2011 

International Society of Blood Transfusion Vox Sanguinis (2011) (Suppl. 1),42 

3. C.Politis, C.Richardson, P.Damaskos, M.Asariotou, S.Koumarianos, Risk behaviours with an impact 

on blood donor management in Hellas, Blood Transfusion (2011), 9 Suppl. 1 

 

 

 

 Δπηκέιεηα, κεηάθξαζε θαη έθδνζε ηνπ «Οδεγνχ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο γηα ηελ 

«Παξαζθεπή, ηε Υξήζε θαη ηε Γηαζθάιηζε ηεο Πνηφηεηαο ησλ Πξντφλησλ Αίκαηνο», 16ε 

έθδνζε, 2010. 

 πκκεηνρή ζηνλ ενξηαζκφ ηεο Παγθφζκηαο Ζκέξαο Δζεινληή Αηκνδφηε – Παγθφζκηνο 

Οξγαληζκφο Τγείαο ζηηο 14 Ηνπλίνπ 2011. Αλάξηεζε αθίζαο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ.  

IV. 4.6. Γεκνζηεύζεηο 

 

 

 

 

IV. 4.6. Άιιεο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ ΚΑΔ 
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 πκκεηνρή πξνζσπηθνχ ηνπ ΚΑΔ ζε εζεινληηθή αηκνδνζία ηνπ Σκήκαηνο Αηκνδνζίαο ηνπ ΓΝΑ 

«Ο Δπαγγειηζκφο», 7 Ηνπιίνπ 2011 ζην ΜΔΣΡΟ ηεο Πιαηείαο πληάγκαηνο. 

 Πξνψζεζε ελεκεξσηηθψλ εληχπσλ γηα ηελ αηκνδνζία θαη ηελ αηκνεπαγξχπλεζε ζηελ Σνπηθή 

Απηνδηνίθεζε, ηελ Δθθιεζία θαη ζε πιιφγνπο Δζεινληψλ Αηκνδνηψλ. 

 πλεξγαζία κε ηελ Παλειιήληα Οκνζπνλδία πιιφγσλ Δζεινληψλ Αηκνδνηψλ (ΠΟΔΑ) γηα ηε 

δηνξγάλσζε ηνπ 21νπ Παγθνζκίνπ πλεδξίνπ ησλ Οξγαληζκψλ Αηκνδνζίαο (FIODS), 27-30 

Απξηιίνπ 2012, Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Κνξηλζίαο. 

 Δπηθνηλσλία κε ηελ ΠΟΔΑ, πιιφγνπο Δζεινληψλ Αηκνδνηψλ, ηελ Διιεληθή Οκνζπνλδία 

Θαιαζζαηκίαο (ΔΟΘΑ) θαη Παλειιήλην χιινγν Παζρφλησλ απφ Μεζνγεηαθή Αλαηκία 

(ΠΑΠΑΜΑ) γηα ζέκαηα αζθάιεηαο ηνπ αηκνδφηε. 
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IV. 5. Γξαθείν Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληώλ 

 

Τπεύζπλνο:  ηακάηεο Παξίζζεο 

 

Σν Γξαθείν Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληψλ πξαγκαηνπνίεζε θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα 2010-

2011 ηηο εμήο δξαζηεξηφηεηεο ιακβάλνληαο κέξηκλα γηα: 

 ηελ εχξπζκε θαη απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηνπ θεληξηθνχ  πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο. 

 ηελ παξαθνινχζεζε θαη ζπληήξεζε δηθηχσλ θαη άκεζε επίιπζε ηερληθψλ πξνβιεκάησλ. 

 ηελ ιήςε αληηγξάθσλ αζθαιείαο ησλ αξρείσλ. 

 ηελ ζρεδίαζε, πινπνίεζε θαη ιεηηνπξγία ππεξεζηψλ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ. 

 ηελ αλαβάζκηζε θαη κεηαθνξά ηεο ππεξεζίαο ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ζε λέν εμππεξεηεηή 

 ηελ αλάπηπμε, ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε εθαξκνγψλ πνπ αθνξνχλ ζηνπο ηνκείο 

δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Οξγαληζκνχ (π.ρ εθαξκνγέο κηζζνδνζίαο) 

 ηελ δεκηνπξγία πξνππνζέζεσλ γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ γξαθείνπ trafficking ζην θέληξν ηεο 

Αζήλαο, θαη ηελ ζρεηηθή παξνρή ησλ αλάινγσλ ηειεπηθνηλσληαθψλ ππεξεζηψλ. 

 ηνλ ζρεδηαζκφ θαη πινπνίεζε ηνπ δξνκνινγεηή θαη ηείρνπο πξνζηαζίαο ηεο Τπεξεζίαο κε 

ρξήζε ινγηζκηθνχ αλνηθηνχ θψδηθα (pfsense) 

 ηνλ ζρεδηαζκφ θαη πινπνίεζε ηνπ δηαθνκηζηή κεζνιάβεζεο (proxy server) κε ρξήζε 

ινγηζκηθνχ αλνηθηνχ θψδηθα (Squid) 

 ηνλ ζρεδηαζκφ θαη πινπνίεζε ηνπ ινγηζκηθνχ θηιηξαξίζκαηνο πεξηερνκέλνπ /δηαδηθηπαθψλ 

πξννξηζκψλ κε ρξήζε  ινγηζκηθνχ αλνηθηνχ θψδηθα (squidguard) 

 ηελ θάιπςε ησλ ηειεπηθνηλσληαθψλ αλαγθψλ ηνπ Σκήκαηνο Δπηδεκηνινγηθήο Δπηηήξεζεο θαη 

Παξέκβαζεο θαη ηελ θηινμελία απηψλ εληφο ηνπ θηηξίνπ ηεο θεληξηθήο ππεξεζίαο 

 ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε ζρεζηαθψλ βάζεσλ δεδνκέλσλ γηα θάιπςε δηνηθεηηθψλ 

αλαγθψλ θαζψο θαη ηελ απνηχπσζε – απνγξαθή ηνπ ινγηζκηθνχ πνπ ρεηξίδεηαη ν Οξγαληζκφο 

αμηνπνηψληαο ινγηζκηθφ αλνηθηνχ θψδηθα (Php – Mysql – Apache)  

 ηελ ππνβνιή πξφηαζεο κεηάβαζεο ζε ελαιιαθηηθφ πάξνρν γηα ηελ εμνηθνλφκεζε νηθνλνκηθψλ 

πφξσλ θαζψο θαη ηελ αλαβάζκηζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ καο κε ρξήζε νπηηθήο ίλαο. 

 ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε ηεο λέαο ηζηνζειίδαο ηνπ Οξγαληζκνχ αμηνπνηψληαο 

ινγηζκηθφ αλνηθηνχ θψδηθα (Joomla Cms) 

 ηε κεηαθνξά ηεο ηειεθσληθήο γξακκήο ηνπ πκβνπιεπηηθνχ ηαζκνχ ζηνλ ρψξν ηεο Κεληξηθήο 

Τπεξεζίαο θαη ηνλ ηεξκαηηζκφ ηεο ζην ρψξν πνπ θηινμελείηαη ην Κέληξν Δπηρεηξήζεσλ ηνπ 

Οξγαληζκνχ. 
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IV. 6. Ξελώλαο Φπρνθνηλσληθήο Τπνζηήξημεο Πεηξαηά 

 

Τπεύζπλνο: Υξήζηνο Γεκεηξφπνπινο 

 

Ο Ξελψλαο είλαη ζηειερσκέλνο κε δηεπηζηεκνληθή νκάδα, απνηεινχκελε απφ ςπρνιφγν, θνηλσληνιφγν 

θαη θνηλσληθή ιεηηνπξγφ, λνζειεπηηθφ θαη δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ πνπ θαιχπηεη ηηο αλάγθεο άπνξσλ 

νξνζεηηθψλ αηφκσλ φζνλ αθνξά ζηε ζηέγαζε θαη ηε ζίηηζε, θπξίσο φκσο ζηνρεχεη ζηελ ςπρηθή ηνπο 

απνθαηάζηαζε θαη ηελ επαλέληαμε ηνπο κε νκαιφ ηξφπν ζηηο ζπληεηαγκέλεο δνκέο ηεο θνηλσλίαο. 

 

 

Απφ ηνλ Οθηψβξην 2010 έσο θαη ηνλ Γεθέκβξην 2011, ν Ξελψλαο δηαζέηεη ηηο εμήο παξνρέο, κέζσ ησλ 

νπνίσλ πξαγκαηνπνηεί θαη ηηο δξάζεηο ηνπ: 

 ηέγε θαη ζίηηζε ζε νξνζεηηθά άηνκα: Γηαηίζεληαη 14 θιίλεο, φπνπ θηινμελήζεθαλ 23 άηνκα 

απφ ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2010 έσο ην Γεθέκβξην ηνπ 2011. Ο Ξελψλαο είλαη πιήξεο, θηινμελεί 14 

άηνκα εθ ησλ νπνίσλ ελλέα (9) είλαη έιιελεο θαη πέληε (5) αιινδαπνί, εθ ησλ νπνίσλ νη ηξεηο 

(3) είλαη γπλαίθεο.Καηά ηελ δηάξθεηα ηνπ έηνπο, άιια 37 άηνκα έθαλαλ κεξηθή ρξήζε απφ ηηο 

παξερφκελεο ππεξεζίεο ηνπ μελψλα. ηνλ Ξελψλα θηινμελείηαη επίζεο θαη έλα (1) άηνκν, ην 

νπνίν βξίζθεηαη ζε ηειηθφ ζηάδην ηεο λφζνπ, θαζψο επίζεο θαη άηνκα πνπ δελ είλαη πιήξσο 

ιεηηνπξγηθά. Ζ θξνληίδα ηνπο εμαζθαιίδεηαη απφ ηξεηο (3) λνζνθφκεο απνθιεηζηηθήο 

απαζρφιεζεο. 

 Ιαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε ζηνπο θηινμελνχκελνπο ζε ζπλεξγαζία κε έλα ηαηξφ πνπ 

επηζθέπηεηαη ηνλ Ξελψλα θαη κε κία (1) λνζειεχηξηα πνπ θξνληίδεη ηελ θαζεκεξηλή ηαηξηθή 

παξαθνινχζεζε ηνπο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο πξνζσπηθνχο ζεξάπνληεο ηαηξνχο ησλ Μνλάδσλ 

Δηδηθψλ Λνηκψμεσλ (ΜΔΛ). 

 πλεξγαζία κε ςπρηαηξηθά λνζνθνκεία, απφ φπνπ πξνθχπηνπλ πεξηζηαηηθά ηα νπνία δελ 

ρξίδνπλ εγθιεηζκνχ, αιιά έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα δηακέλνπλ ζε πξνζηαηεπφκελν πεξηβάιινλ 

έρνληαο ηελ θαηάιιειε ςπρηαηξηθή παξαθνινχζεζε. 

 Φπρνιόγν, ε νπνία παξέρεη ςπρνινγηθή ππνζηήξημε ζε HIV νξνζεηηθά άηνκα πνπ δηακέλνπλ 

ζηνλ Ξελψλα, αιιά θαη ζε πξψελ θηινμελνχκελνπο θαη ζηηο νηθνγέλεηέο ηνπο. 

 Κνηλσληθή ιεηηνπξγό θαη θνηλσληνιόγν, ε νπνία ππνζηεξίδεη ηηο δξάζεηο ηνπ Ξελψλα ,ζε 

ζπλεξγαζία κε φιεο ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο γηα ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ HIV νξνζεηηθψλ, 

φπσο: 

IV. 6.1. Γξάζεηο 
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1. Έθδνζε πξνλνηαθώλ επηδνκάησλ θαη βηβιηαξίσλ πγείαο. 

2. Απνλνκή αλαπεξηθώλ ζπληάμεσλ ζπλεξγαδφκελε κε ηηο πγεηνλνκηθέο επηηξνπέο ησλ 

Ννκαξρηψλ. 

3. πλεξγαζία κε ηε Γ/λζε Αιινδαπώλ θαη ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθώλ, αλαθνξηθά ζηνπο 

αιινδαπνχο θηινμελνχκελνπο. 

4. πλεξγαζία κε ηνλ ΟΑΔΓ Πεηξαηά γηα ηελ έθδνζε θαξηψλ αλεξγίαο.  

 Κνηλσληθή ιεηηνπξγό θαη θνηλσληνιόγν, ε νπνία ππνζηεξίδεη ηηο δξάζεηο ηνπ Ξελψλα ,ζε 

ζπλεξγαζία. 

 Οηθνγελεηαθό Θεξαπεπηή,  ν νπνίνο επηζθέπηεηαη ηνλ Ξελψλα κε ζθνπφ ηελ νκαδηθή 

ππνζηήξημε ησλ θηινμελνχκελσλ. 

 πλεξγαζία κε ηηο θπιαθέο Κνξπδαιινύ κε επηζθέςεηο ζηνπο θξαηνχκελνπο θνξείο θαη 

παξνρή ζηήξημεο ζηνπο απνθπιαθηζκέλνπο. 

 Γηαρείξηζε θξίζεσλ, σο ζεκείν αλαθνξάο ζε πεξηζσξηαθά άηνκα. Ο Ξελψλαο ζπρλά θαιείηαη 

λα δηαρεηξηζηή θξίζεηο σο απφξξνηα ησλ αδηεμφδσλ πνπ βηψλνπλ. 

 Δλεκέξσζε απφ ηελ επηζηεκνληθή νκάδα, ε νπνία ζπκκεηέρεη ζε ελεκεξσηηθέο θακπάληεο 

ζηνλ Πεηξαηά θαη ζηελ επξχηεξε πεξηνρή. πγθεθξηκέλα, ην 2011 πξαγκαηνπνηήζεθαλ  

δξάζεηο, φπνπ δηαηέζεθαλ πεξίπνπ 16.000 θπιιάδηα θαη 3.000 πξνθπιαθηηθά.  

 

Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο ρξνληάο, θνηλσληθνί θνξείο αιιά θαη ζρνιεία ηεο πεξηνρήο έρνπλ επηζθεθζεί ηνλ 

Ξελψλα κε ζθνπφ ηελ ελεκέξσζή ηνπο θαζψο θαη ηελ ππνζηήξημή ηνπο ζηνλ μελψλα.  
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V. ΣΜΖΜΑ ΠΑΡΔΜΒΑΔΧΝ ΣΖΝ ΚΟΙΝΟΣΖΣΑ 

 

Τπεύζπλε Σκεκαηάξρεο: Ησάλλα Παπινπνχινπ  

 

Σν ηκήκα Παξεκβάζεσλ ζηελ Κνηλφηεηα έρεη σο ζηαζεξφ πξνζαλαηνιηζκφ ηελ Αγσγή θαη Πξναγσγή 

ηεο Τγείαο ησλ πνιηηψλ ζηνλ Διιαδηθφ ρψξν, κέζσ δξάζεσλ πνπ επηδξνχλ ζεηηθά ζηελ αλζξψπηλε 

πγεία θαη εληζρχνπλ ηε δηακφξθσζε πγηεηλψλ ζηάζεσλ θαη ζπκπεξηθνξψλ. Δπίζεο, κεξηκλεί γηα ηελ 

Φπρνθνηλσληθή Τπνζηήξημε θαη αξσγή ησλ εππαζώλ θνηλσληθώλ νκάδσλ. 

 

Με βαζηθά εξγαιεία ηελ Δπηθνηλσλία ηεο Τγείαο, ηελ Δλεκέξσζε θαη Δθπαίδεπζε ηνπ πιεζπζκνχ, ηηο 

ςπρνζεξαπεπηηθέο παξεκβάζεηο θαη ηε θξνληίδα ηεο ςπρηθήο πγείαο ηνπ αηφκνπ, θαη δίλνληαο έκθαζε 

ζηελ πξφιεςε, δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ θνηλφηεηα, θαιχπηνληαο ηηο αλάγθεο πγείαο ηφζν ηνπ γεληθνχ 

πιεζπζκνχ φζν θαη εηδηθψλ πιεζπζκηαθψλ νκάδσλ, φπσο νη έθεβνη, νη κεηαλάζηεο, νη Ρνκά, νη 

νξνζεηηθνί, νη άπνξνη θαη ηα ζχκαηα trafficking. 

 

Σν Σκήκα Παξεκβάζεσλ ζηελ Κνηλφηεηα  απνηειείηαη απφ ηα παξαθάησ γξαθεία: 

1. Γξαθείν Αγσγήο Τγείαο θαη Δλεκέξσζεο Κνηλνχ 

2. Γξαθείν Φπρνθνηλσληθήο ηήξημεο θαη Φπρνζεξαπεπηηθψλ Παξεκβάζεσλ 

3. πκβνπιεπηηθφο ηαζκφο θαη Σειεθσληθή Γξακκή γηα ην HIV/AIDS 

4. Πξνζηαηεπκέλα Γηακεξίζκαηα 

5. Οδνληηαηξείν 

6. Γξαθείν Δζεινληηζκνχ 

7. Γξαθείν Μεηαθηλνχκελσλ Πιεζπζκψλ, Μειέηεο &  Αληηκεηψπηζεο Trafficking 

 

Σν  Σκήκα Παξεκβάζεσλ ζηελ Κνηλφηεηα, κέζσ ηνπ Γξαθείνπ Αγσγήο Τγείαο, αλαγλσξίδεη θαη 

ππνζηεξίδεη ηελ αλαγθαηφηεηα παξέκβαζεο γηα ζπλερή ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ηα εμνπαιηθψο 

Μεηαδηδφκελα Ννζήκαηα (HIV/AIDS θαη ινηπά ινηκψδε), ζην γεληθφ πιεζπζκφ, ζηνπο λένπο θαη ζε 

άιιεο νκάδεο – ζηφρνο, φπσο εθδηδφκελα άηνκα (άλδξεο, γπλαίθεο, transexual Έιιελεο θαη 

κεηαλάζηεο), ζχκαηα trafficking, θπιαθηζκέλνπο, επαγγεικαηίεο πγείαο, νκνθπιφθηιεο γπλαίθεο θαη 

άιιεο νκάδεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα ΜΝ θαη ην AIDS. Καηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα 2010-2011 θαη ζην 

πιαίζην ηνπ Δζληθνχ ηξαηεγηθνχ ρεδίνπ Γξάζεο 2008-2012 γηα ην HIV/AIDS, πξαγκαηνπνηήζεθε 

ζεηξά  δξάζεσλ. 
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Κχξηα αληηθείκελα δξάζεο: 

 Με αθνξκή ηελ Παγθφζκηα Ζκέξα Καηά ηνπ AIDS 2010, ην Σκήκα Παξεκβάζεσλ ζηελ Κνηλφηεηα 

πξνέβε ζηελ δεκηνπξγία λένπ ελεκεξσηηθνχ θπιιαδίνπ, ην νπνίν δηαλεκήζεθε ζε φινπο ηνπο λνκνχο 

ηεο ρψξαο. 

 Αληίζηνηρα, βξίζθεηαη ππφ δηακφξθσζε απφ ην ΚΔΔΛΠΝΟ θαη ζπλεξγαδφκελνπο θνξείο (Τπνπξγείν 

Παηδείαο/Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην/Ηλζηηηνχην Τγείαο ηνπ Παηδηνχ θαη ΜΖΚΤΟ), πιηθφ πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα πξφγξακκα νκνηαγνχο εθπαίδεπζεο (peer-education) ησλ λέσλ.  

 Γεκηνπξγία λένπ, εχιεπηνπ θαη επηθνηλσληαθά ειθπζηηθνχ ελεκεξσηηθνχ πιηθνχ, κε ζηφρν ηελ 

ελεκέξσζε εηδηθψλ νκάδσλ ηνπ πιεζπζκνχ θαη ηελ πξνψζεζε ηνπ HIV ηεζη. 

 Αλαδηακφξθσζε ηνπ ρξεζηκνπνηνχκελνπ έληππνπ ελεκεξσηηθνχ πιηθνχ γηα ην AIDS. 

 Γεκηνπξγία παξνπζίαζεο ζε ειεθηξνληθή κνξθή (CD) κε ελεκεξσηηθφ πεξηερφκελν ζρεηηθά κε ην 

HIV/AIDS, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηηο ελεκεξσηηθέο εθζηξαηείεο θαη απεπζχλεηαη ζε καζεηέο ειηθίαο 15–

18 εηψλ.  

 Δλεκεξσηηθή παξέκβαζε ζε εηδηθέο νκάδεο ζρεηηθά κε ζέκαηα πξφιεςεο γηα HIV θαη ΜΝ, θαζψο θαη 

ζηηγκαηηζκνχ ζηηο 23 Ηαλνπαξίνπ 2010, ηελ νπνία παξαθνινχζεζαλ 800 άηνκα. 

 Δλεκεξσηηθή παξέκβαζε κε ζπλερή παξνπζία θαη ελεκέξσζε ησλ επηζθεπηψλ ζην Athens International 

Gay and Lesbian Film Festival θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα 23/4/2010 έσο 29/4/2010. 

 

 

 

 

Σν  Σκήκα Παξεκβάζεσλ ζηελ Κνηλφηεηα ζε ζπλεξγαζία κε ην Γξαθείν Αγσγήο Τγείαο θαη Δλεκέξσζεο Κνηλνχ, 

ζρεδίαζε θαη πινπνίεζε Δθζηξαηεία Πξφιεςεο γηα ηα ΜΝ θαη ηνλ HIV/AIDS, θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ 2010, κε 

απνθνξχθσκα ηηο εθδειψζεηο γηα ηελ 1ε Γεθέκβξε. 

πγθεθξηκέλα νη βαζηθνί ζηφρνη πνπ απνηέιεζαλ θξηηήξην γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε ηεο ζεξηλήο 

ελεκεξσηηθήο εθζηξαηείαο γηα ην 2010 ήηαλ νη θάησζη:  

 Αχμεζε ησλ λεαξψλ αηφκσλ, ησλ αλδξψλ πνπ θάλνπλ ζεμ κε άλδξεο, ησλ κεηαλαζηψλ θαη ηνπ 

ζεμνπαιηθά ελεξγνχ εηεξνθπιφθηινπ πιεζπζκνχ, πνπ έρνπλ ελεκεξσζεί γηα ηα ΜΝ , ην HIV θαη ην 

AIDS . 

Αληηθείκελν  Γξάζεο 
 

Δθζηξαηεία 2010 
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 Αχμεζε ησλ ζπκπεξηθνξψλ πξφιεςεο.  

 Μείσζε ησλ λέσλ θξνπζκάησλ, παξφηξπλζε γηα ζσζηή ρξήζε πξνθπιαθηηθνχ θαη έιεγρν  ΜΝ θαη HIV 

(κε δσξεάλ ζπκβνπιεπηηθή πξηλ θαη κεηά ηνλ εξγαζηεξηαθφ έιεγρν), έγθαηξε δηάγλσζε κε ζπλέπεηα ηελ 

θαιχηεξε πξφγλσζε θαη κείσζε λέσλ κνιχλζεσλ, κείσζε ηνπ αξηζκνχ αηφκσλ πνπ δε γλσξίδνπλ ηελ 

νξνζεηηθφηεηα ηνπο απφ HIV ή κφιπλζε απφ άιιν κηθξφβην πνπ πξνθαιεί ΜΝ.  

 

Α. Θεξηλή Κακπάληα Δλεκέξσζεο 

Σν θεληξηθφ κήλπκα ηεο εθζηξαηείαο ελεκέξσζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο γηα ηε ζεξηλή πεξίνδν αθνξνχζε ηελ 

ζσζηή ρξήζε πξνθπιαθηηθνύ. Οη ελεκεξσηέο ησλ παξεκβάζεσλ, εμεηδηθεπκέλνη επηζηήκνλεο (φπσο ηαηξνί, 

λνζειεπηέο, ςπρνιφγνη, θνηλσληνιφγνη) πξνψζεζαλ ηε ζσζηή ρξήζε πξνθπιαθηηθνχ, ιχλνληαο απνξίεο 

ζρεηηθά κε ηα πξνθπιαθηηθά θαη ηε ρξήζε ηνπο, ελψ δηαλεκήζεθε ελεκεξσηηθφ πιηθφ, gadget, πξνθπιαθηηθά θαη 

εξσηεκαηνιφγηα ηεο UNAIDS πξνθεηκέλνπ λα ζπιιερζνχλ ζηνηρεία αλαθνξηθά κε ηηο ζηάζεηο θαη ηηο 

ζπκπεξηθνξέο ηνπ θνηλνχ απέλαληη ζηoλ HIV/AIDS. 

 

Ζ θακπάληα εληζρχζεθε κε ηηο θάησζη δξάζεηο: 

 Πξόγξακκα Γξόκνπ ζε ηαζκνύο ΖΑΠ/ ΜΔΣΡΟ: Παξνπζία κε stand θαη εηδηθά δηακνξθσκέλν γηα 

ηελ θάζε νκάδα ζηφρν πιηθφ ζε πνιπζχρλαζηνπο ζηαζκνχο ηεο Αζήλαο (Θεζείν, χληαγκα, Παλφξκνπ, 

Κεξακεηθφο), ηνπ Πεηξαηά θαη ηνπ Αεξνιηκέλα Δι. Βεληδέινο. Ζ δηεπηζηεκνληθή Οκάδα Δλεκέξσζεο ηνπ 

ΚΔΔΛΠΝΟ επηθνηλψλεζε  ζηνπο Γεκφηεο αιιά θαη ζην δηεξρφκελν πιεζπζκφ ην κήλπκα ηεο 

ελεκεξσηηθήο εθζηξαηείαο. Δπηπιένλ έγηλε ιεπηνκεξήο ραξηνγξάθεζε ησλ ζεκείσλ ηνπ Γήκνπ φπνπ 

ζπρλάδνπλ θπξίσο λένη θαη ζηε ζπλέρεηα δηαλεκήζεθε ελεκεξσηηθφ πιηθφ θαη πξνθπιαθηηθά ζηα 

bar/cafe ηεο πεξηνρήο. 

 

Β. Υεηκεξηλή εθζηξαηεία 2010 

Σν Σκήκα Παξεκβάζεσλ ζηελ Κνηλφηεηα θαη ην γξαθείν Αγσγήο Τγείαο θαη Δλεκέξσζεο Κνηλνχ ηνπ 

ΚΔΔΛΠΝΟ αλαγλσξίδεη θαη ππνζηεξίδεη ηελ αλαγθαηφηεηα παξέκβαζεο ζην γεληθφ πιεζπζκφ πξνθεηκέλνπ 

λα ζπλεηζθέξεη ζηελ νινθιεξσκέλε αληηκεηψπηζε ηεο HIV ινίκσμεο, ζρεδηάδνληαο δξάζεηο γηα ελεκέξσζε, 

πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε πξόιεςε ησλ ζεμνπαιηθά κεηαδηδφκελσλ λνζεκάησλ θαη ηνπ AIDS αιιά θαη 

γηα λα επαηζζεηνπνηήζεη ζρεηηθά κε ην ζηίγκα θαη ηνλ απνθιεηζκφ ησλ νξνζεηηθψλ αηφκσλ. Σηο δξάζεηο 

απηέο ππνζηεξίδεη ην Γξαθείν Δζεινληηζκνχ γηα ηελ πξνψζεζε ηνπ εζεινληηζκνχ, ηνλ απνζηηγκαηηζκφ ησλ 

αηφκσλ κε AIDS, αιιά θαη κε δξάζεηο πξναγσγήο ζεμνπαιηθήο πγείαο κε νκάδα ζηφρν ηνπο κεηαλάζηεο. 
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ηε ρεηκεξηλή εθζηξαηεία 2010 δφζεθε έκθαζε ζηε δηαγλσζηηθή εμέηαζε ζε ζπλεξγαζία κε ηηο Με 

Κπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο Praksis θαη Κέληξν Εσήο, φπνπ επηιέρζεθε σο θεληξηθφ Μήλπκα «Δλεκέξσζε 

Πξνθχιαμε Δμέηαζε : ην δηθφ καο κφην δσήο», κε ηνπο παξαθάησ ζηφρνπο: Έγθαηξε δηάγλσζε κε ζπλέπεηα 

ηελ θαιχηεξε πξφγλσζε θαη κείσζε λέσλ κνιχλζεσλ θαη κείσζε ηνπ αξηζκνχ αηφκσλ πνπ δε γλσξίδνπλ ηελ 

νξνζεηηθφηεηα ηνπο απφ HIV ή κφιπλζε απφ άιιν ΜΝ. 

1. πκκεηνρή ζηελ Γηεζλή έθζεζε Θεζζαινλίθεο  2010, 11/9-19/9/2010. Σν  ΚΔΔΛΠΝΟ ζπκκεηείρε 

ζηελ δηνξγάλσζε 75ε ΓΔΘ 2010 πνπ ήηαλ θαη ε ηέηαξηε ζπλερφκελε θνξά ζπκκεηνρήο, ζην 

πεξίπηεξν ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο φπνπ πξαγκαηνπνίεζε  ελεκέξσζε ζε ζρέζε κε ηα εμνπαιηθψο 

Μεηαδηδφκελα Ννζήκαηα (ΜΝ) θαη ηελ ινίκσμε απφ ηνλ ηφ HIV γηα ηνλ ηφ ηνπ Γπηηθνχ Νείινπ, θαζψο 

θαη πιηθφ ηεο ηαμηδησηηθήο ηαηξηθήο .  

2. Παξεκβάζεηο ζε ρώξνπο κεηαλαζηώλ: Γξάζεηο πξναγσγήο ζεμνπαιηθήο πγείαο κε νκάδα ζηφρν ηνπο 

κεηαλάζηεο: Ζ δξάζε απηή πεξηειάκβαλε ραξηνγξάθεζε ησλ ζεκείσλ ηνπ Γήκνπ φπνπ ζπρλάδνπλ 

θπξίσο κεηαλάζηεο θαη ζηε ζπλέρεηα δηαλνκή ελεκεξσηηθνχ πιηθνχ θαη πξνθπιαθηηθψλ ζηα θνληηλά 

ζηέθηα ηνπο, παξνπζία δηεπηζηεκνληθήο νκάδαο ελεκέξσζεο ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ θαη ζπκκεηνρή εζεινληψλ 

απφ ηηο θνηλφηεηέο ηνπο, κε εηδηθά δηακνξθσκέλν ζε ζρέζε κε ην λέν θεληξηθφ κήλπκα, Stand, 

πξνθεηκέλνπ λα επηθνηλσλήζεη ζηνπο Γεκφηεο, αιιά θαη ζην δηεξρφκελν πιεζπζκφ ην κήλπκα ηεο 

ελεκεξσηηθήο εθζηξαηείαο. Σα ζηειέρε ηεο ελ ιφγσ παξέκβαζεο είλαη εθπαηδεπκέλα ζε ζέκαηα πγείαο 

κεηαλαζηψλ ή έρνπλ εκπεηξία ζε παξεκβάζεηο πνπ ζηνρεχνπλ ζε κεηαλάζηεο. Σν πξνσζεηηθφ πιηθφ 

πνπ δηαλεκήζεθε αθνξά: Ξελφγισζζα θπιιάδηα γηα ην test HIV θαη ηα ΜΝ, θπιιάδην γηα ην AIDS ζε 

ζπλεξγαζία κε ηηο Με Κπβεξλεηηθέο Οξγαλψζεηο, Praksis θαη Κέληξν Εσήο κεηαθξαζκέλν ζε 12 

γιψζζεο- δηαιέθηνπο, δηαλνκή πξνθπιαθηηθψλ/ Gadget θαη νη πεξηνρέο δξάζεο ήηαλ νη εμήο: Πι. 

Βηθησξίαο, Γθάδη (Κεξακεηθφο), Κπςέιε, Οκφλνηα, Πι. Κνξαή, Πι. Κνηδηά, Πι. Βηθησξίαο θαη Πι. 

Λαπξίνπ.  

3. Γξάζε ζην πλαπιηαθό ρώξν Gagarin 205, επηέκβξηνο 2008 – Μάξηηνο 2011 (λενιαία, γεληθφο 

πιεζπζκφο). 

4. Τγεηνλνκηθή Παξέκβαζε ζηα Κέληξα Τπνδνρήο Έβξνπ, 04/11/2010 – 03-04-2011: Γηεπηζηεκνληθή 

νκάδα ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ (Σκήκα Παξεκβάζεσλ ζηε Κνηλφηεηα, Γξαθείν Αγσγήο Τγεία, Γξαθείν 

Μεηαθηλνχκελσλ Πιεζπζκψλ) πξαγκαηνπνίεζε παξέκβαζε ζην θέληξν ππνδνρήο κεηαλαζηψλ 

Κππξίλνπ ζηνλ Έβξν, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ νκάδα ηνπ Δπξσπατθνχ Οξγαληζκνχ Frontex. θνπφο ηεο 

ελ ιφγσ παξέκβαζεο είλαη ε πξνζηαζία ηεο δεκφζηαο πγείαο θαζψο θαη ε ηαηξνλνζειεπηηθή θαη 

ςπρνθνηλσληθή ζηήξημε ησλ κεηαλαζηψλ, πνπ εηζέξρνληαη ζηε ρψξα απφ ηα Διιελνηνπξθηθά ζχλνξα. 

 

Δηδηθφηεξα, ε επηζηεκνληθή νκάδα ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ απνηεινχκελε απφ έλαλ γηαηξφ, έλα λνζειεπηή, δχν 

ςπρνιφγνπο, έλα θνηλσληνιφγν, δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ θαζψο θαη έλαλ πνιηηηζκηθφ δηακεζνιαβεηή, 
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πξνβαίλνπλ αξρηθψο ζηε ιήςε ηαηξηθνχ ηζηνξηθνχ ησλ κεηαλαζηψλ πνπ δηαβηνχλ ζην θέληξν ππνδνρήο. 

ηε ζπλέρεηα πξαγκαηνπνηνχληαη εμεηάζεηο γηα ηνλ εληνπηζκφ ηπρφλ θξνπζκάησλ ινηκσδψλ λφζσλ. 

Δάλ δηαγλσζηνχλ χπνπηα πεξηζηαηηθά, απηά παξαπέκπνληαη ζε λνζνθνκεηαθέο κνλάδεο γηα πεξαηηέξσ 

εμεηάζεηο. 

 

Πέξαλ ηνπ ηαηξηθνχ ηζηνξηθνχ, κέζσ αηνκηθψλ ζπλεληεχμεσλ ζπληάζζεηαη ςπρνθνηλσληθφ ηζηνξηθφ ησλ 

κεηαλαζηψλ θαη παξέρεηαη ζπκβνπιεπηηθή ππνζηήξημε ζε φζνπο ην έρνπλ αλάγθε, φπσο αλήιηθνη, 

γπλαίθεο φπνπ βξίζθνληαη ζε εγθπκνζχλε, άηνκα πνπ έρνπλ ππνζηεί βαζαληζηήξηα θαη έρνπλ βηψζεη 

ζπλζήθεο πνιέκνπ, πεξηζηαηηθά πνπ αθνξνχλ πξφζθαηε απψιεηα ζπγγεληθψλ πξνζψπσλ ζηε ρψξα 

πξνέιεπζεο ή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κεηαθίλεζεο ηνπο ζηε ρψξα καο. 

 

5. Μέρξη θαη ην ηέινο ηεο παξέκβαζεο έρνπλ εμεηαζηεί ηξείο ρηιηάδεο ηεηξαθόζηα ελελήληα έμη (3496) 

πεξηζηαηηθά (2509 άληξεο, 368 γπλαίθεο), ειηθίαο απφ 18 - 82 εηψλ θαη 619 αθνξνχλ ζε πεξηπηψζεηο 

αλειίθσλ 4 κελψλ έσο θαη 17 εηψλ. 

 

 

 

 

 

 Πξόγξακκα πγεηνλνκηθήο θξνληίδαο θαη ςπρνθνηλσληθήο ππνζηήξημεο ζε εππαζείο θνηλσληθέο 

νκάδεο ζην Ίδξπκα Αζηέγσλ ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ (ΚΤΑΓΑ), 08/03/2011- 28/04/2011. Σν 

ηαηξνλνζειεπηηθφ θαη ην ςπρνθνηλσληθφ πξνζσπηθφ ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ πξνζέθεξε ζε πεξίπνπ 300 

άζηεγνπο ηνπ ηδξχκαηνο ηαηξηθή θαη ςπρνθνηλσληθή ππνζηήξημε θαζψο θαη εκβνιηαζηηθή θάιπςε.   

 

 Πηινηηθό πξόγξακκα παξεκβάζεσλ ζε δηάθνξεο πιαηείεο ηνπ Ιζηνξηθνύ Κέληξνπ ησλ Αζελώλ 

(Πιαηεία Οκνλνίαο, Πιαηεία Βηθησξίαο, Πιαηεία Ακεξηθήο), 02/2011 – 06/2011. Σν ΚΔΔΛΠΝΟ είρε 

έγθαηξα δηαγλψζεη ηνλ θίλδπλν πνπ ειινρεχεη γηα ηελ Γεκφζηα Τγεία θαη πξαγκαηνπνίεζε πηινηηθφ 

πξφγξακκα κε θηλεηέο κνλάδεο παξνρήο πξσηνβάζκησλ ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ. Καηά ηελ εζσηεξηθή 

αμηνιφγεζε ηεο ηαηξηθήο παξέκβαζεο ζην ηζηνξηθφ θέληξν ηεο Αζήλαο θαη αλαιχνληαο ηα δεδνκέλα πνπ 

ζπγθεληξψζεθαλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ πηινηηθνχ πξνγξάκκαηνο,  δηαπηζηψζεθαλ ηα εμήο: 

1. Μεγάινο αξηζκφο ινηκσδψλ λνζεκάησλ πςειήο κεηαδνηηθφηεηαο π.ρ.: παξαζηηηθά λνζήκαηα. 

2. Κιηληθά ζχλδξνκα ζπκβαηά κε εηζαγφκελα ινηκψδε λνζήκαηα ηα νπνία έρξηδαλ δηεξεχλεζεο. 

Δθζηξαηεία 2011 
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3. Υξφληα λνζεξφηεηα απφ ινηκψδε λνζήκαηα πνιιά απφ ηα νπνία πξνιακβάλνληαη κε εκβνιηαζκφ 

π.ρ.: Ζπαηίηηδα Α θαη Β. 

4. Υακειφο βαζκφο εκβνιηαζηηθήο θάιπςεο ζηηο επίλνζεο νκάδεο. 

5. Ζ επηζπκία εμαηξεηηθά κεγάινπ αξηζκνχ αηφκσλ λα θάλνπλ νξνινγηθέο εμεηάζεηο αλίρλεπζεο 

ρξφλησλ λνζεκάησλ. 

            Σα σο άλσ δεδνκέλα ιεηηνχξγεζαλ αζξνηζηηθά ζηελ αλαγθαηφηεηα κφληκεο Τγεηνλνκηθήο Παξέκβαζεο. 

 

 Τγεηνλνκηθή παξέκβαζε ζηηο Φπιαθέο Αλειίθσλ ζηελ Απιώλα, 08/03/2011 – 27/05/2011. Με 

αθνξκή ηελ Δπξσπατθή Δβδνκάδα Δκβνιηαζκψλ ην ηκήκα Παξεκβάζεσλ ζηε Κνηλφηεηα ζε 

ζπλεξγαζία κε ην Γξαθείν Αγσγήο Τγείαο πινπνίεζε πγεηνλνκηθή παξέκβαζε ζηηο Φπιαθέο Αλειίθσλ 

ζηελ Απιψλα, φπνπ θαη εμεηάζηεθαλ –εκβνιηάζηεθαλ πεξίπνπ 200 θξαηνχκελνη. ηφρνο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ήηαλ:  

1. Ζ πξσηνβάζκηα θξνληίδα πγείαο (ιήςε ηαηξηθνχ ηζηνξηθνχ, θιηληθή εμέηαζε ζε φινπο ηνπο αλήιηθνπο 

θξαηνχκελνπο) 

2. Ζ Φπρνθνηλσληθή πξνζέγγηζε ησλ αλήιηθσλ θξαηνχκελσλ 

3. Οη εκβνιηαζκνί γηα Ζπαηίηηδα Β θαη Γηθζεξίηηδα-Σέηαλν. 

 

 Πξόγξακκα παξεκβάζεσλ ζε επάισηεο θνηλσληθά νκάδεο (ρξήζηεο, κεηαλάζηεο, εθδηδόκελα 

άηνκα, αλαζθάιηζηνη) ζε πιαηείεο ηνπ Ιζηνξηθνύ Κέληξνπ ησλ Αζελώλ (Πιαηεία Οκνλνίαο, 

Πιαηεία Καξατζθάθε, Πιαηεία Καλάξε, Πιαηεία Βηθησξίαο, Πιαηεία Ακεξηθήο, Κνπκνπλδνύξνπ). 

06/2011 – ήκεξα. Σέζζεξηο (4) Κηλεηέο Μνλάδεο Πξνιεπηηθήο Ηαηξηθήο ιεηηνπξγνχλ θαζεκεξηλά απφ 

ηηο 9 Ηνπλίνπ ζηηο Πιαηείεο Ακεξηθήο (ζήκεξα Πι. Καλάξε), Οκφλνηαο θαη Καξατζθάθε θαη ην Πεδίνλ ηνπ 

Άξεσο (ζήκεξα Πι. Κνπκνπλδνχξνπ) (σξάξην 5κκ-10κκ ηηο θαζεκεξηλέο / 10πκ-3κκ θαη 5κκ-10κκ ηα 

αββαηνθχξηαθα), νη νπνίεο δηαζέηνπλ άξηην ηαηξνηερλνινγηθφ εμνπιηζκφ (Φνξεηφο Αθηηλνινγηθφο 

Δμνπιηζκφο, Αθηηλνινγηθφ Κξεβάηη, Ζιεθηξνληθφο Τπνινγηζηήο/Γηαγλσζηηθφο ηαζκφο, Φπγφθεληξνο, 

Καξδηνγξάθνο) θαη ζηειερψλνληαη απφ ηαηξφ, λνζειεπηή, ςπρνθνηλσληθφ επηζηήκνλα, δηνηθεηηθφ 

ππάιιειν θαη δηαπνιηηηζκηθφ κεζνιαβεηή.  

 

Σα δηεπηζηεκνληθά θιηκάθηα ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ έρνπλ σο ζηφρν ηε δηαζθάιηζε ηεο πγείαο ησλ νκάδσλ - 

ζηφρσλ, ηελ πξψηκε αλίρλεπζε επηδεκηψλ, ηελ έγθαηξε δηάγλσζε λνζεκάησλ πνπ ελδεκνχλ ζηηο ρψξεο 

πξνέιεπζήο ηνπο (επηδεκηνινγηθφ πξνθίι κεηαλάζηε), ηελ δηαθνπή ηεο αιπζίδαο κεηάδνζεο ησλ 

ινηκσδψλ λνζεκάησλ θαη θαη' επέθηαζε ηε δηαζθάιηζε ηεο δεκφζηαο πγείαο ηεο ρψξαο καο. 
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χκθσλα κε ηα ηζρχνληα δηεζλψο θαη κε ηηο πξνηεξαηφηεηεο ηεο παγθφζκηαο επηζηεκνληθήο θνηλφηεηαο 

,κε ην πξφγξακκα παξέκβαζεο ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ γίλεηαη εηδηθή ζηφρεπζε ζηα ιεγφκελα λνζήκαηα 

αληζφηεηαο θαη θηψρεηαο, δειαδή ζηνλ εληνπηζκφ θαη αληηκεηψπηζε θξνπζκάησλ AIDS, αιιά θαη 

θπκαηίσζεο, επαηίηηδαο θαη εινλνζίαο. 

Παξάιιεια, ππάξρεη εηδηθή κέξηκλα θαη δίλεηαη ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζηελ αγσγή πγείαο θαη ηελ 

εθπαίδεπζε ηεο νκάδαο ζηφρνο. Σν πξνζσπηθφ ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ δηαλέκεη πνιχγισζζν ελεκεξσηηθφ 

πιηθφ ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε κεηαδνηηθψλ λνζεκάησλ φπσο ην AIDS, νη Ζπαηίηηδεο, ε Φψξα θαη ε 

Φπκαηίσζε. Οη γιψζζεο έρνπλ επηιεγεί κε βάζε ηηο νκάδεο – ζηφρνπο θαη πεξηιακβάλνπλ Αγγιηθά, 

Βνπιγάξηθα, Αξαβηθά, Urdu, Farsi θαη Διιεληθά. 

εκεηψλεηαη φηη απφ ηηο 15 επηεκβξίνπ έρνπλ μεθηλήζεη αηκνιεςίεο (πάληα κε ηελ έγγξαθε 

ζπγθαηάζεζε ησλ εμεηαδφκελσλ) γηα ηελ δηάγλσζε ηνπ ηνχ HIV, ηεο επαηίηηδαο B θαη C θαη ηεο 

εινλνζίαο, κε ηα πξώηα απνηειέζκαηα λα καο θαηαδεηθλύνπλ δξακαηηθή αύμεζε ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ λνζεκάησλ ζηηο εηδηθέο νκάδεο πνπ εμεηάδνπκε.  

 

Μέρξη θαη ζήκεξα έρνπλ εμεηαζηεί  πεξίπνπ 9.629 άηνκα, ειηθίαο απφ  1 κελψλ έσο θαη 68 εηψλ θαη 

έρνπλ δηεμαρζεί ζην ζχλνιφ ηνπο πεξίπνπ 800 αηκνιεςίεο. 
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V. 1.  Γξαθείν Αγσγήο Τγείαο θαη Δλεκέξσζεο Κνηλνύ 

 

Τπεύζπλε Γξαθείνπ: Δηξήλε Ξαλζνπνχινπ 

 

Σν Γξαθείν Αγσγήο Τγείαο θαη Δλεκέξσζεο Κνηλνχ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηα πιαίζηα ηεο πξσηνγελνχο 

πξφιεςεο, έρνληαο σο θχξην ζθνπφ ηελ ελεκέξσζε-επαηζζεηνπνίεζε θαη εθπαίδεπζε ηνπ γεληθνχ 

πιεζπζκνχ θαη ησλ εηδηθψλ πιεζπζκηαθψλ νκάδσλ ζρεηηθά κε λνζήκαηα θαη αηνκηθέο ζπκπεξηθνξέο πνπ 

θαζνξίδνπλ ηελ πγεία. Υξεζηκνπνηεί θιαζηθέο ελεκεξσηηθέο θαη εθπαηδεπηηθέο κεζφδνπο, δηα-δξαζηηθέο 

παξεκβάζεηο κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ θνηλνχ θαη εξγαιεία επηθνηλσλίαο ηεο πγείαο, γηα ηε δηάδνζε ηαηξηθψλ 

γλψζεσλ θαη θνηλσληθψλ κελπκάησλ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ππεξεηεί ζηαζεξά ην ζθνπφ πξναγσγήο ηεο πγείαο 

ησλ πνιηηψλ ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν. 

 

 

 

Ζ βαξχηεηα ησλ ελεκεξσηηθψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ δξάζεσλ ηνπ Γξαθείνπ Αγσγήο Τγείαο θαη Δλεκέξσζεο 

Κνηλνχ– ζε ζπληνληζκφ κε ηα ππφινηπα Γξαθεία ηνπ Σκήκαηνο Παξεκβάζεσλ ζηελ Κνηλφηεηα – δίλεηαη ζηελ 

HIV/AIDS ινίκσμε θαη άιια θχξηα εμνπαιηθώο Μεηαδηδόκελα Ννζήκαηα, ην Κάπληζκα, ηε ρξήζε Αιθνόι, 

ζέκαηα δηαηξνθήο θαη άιιεο βιαπηηθέο ζπλήζεηεο πνπ επεξεάδνπλ ην επίπεδν πγείαο θαη ζρεηίδνληαη κε ρξφληα 

λνζήκαηα. Βαζηθή επηδίσμε, γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ γξαθείνπ, απνηειεί ε ζπλερήο θαη αγαζηή 

ζπλεξγαζία κε άιια ηκήκαηα θαη γξαθεία ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ, Με Κπβεξλεηηθέο Οξγαλψζεηο, ηελ Σνπηθή 

Απηνδηνίθεζε θαη ηελ Πεξηθέξεηα, ΜΜΔ, θαζψο θαη θεληξηθέο ππεξεζίεο Τπνπξγείσλ θαη Φνξέσλ πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ή εκπιέθνληαη ζην ρψξν ηεο πγείαο θαη ηεο ελεκέξσζεο ησλ πνιηηψλ. 

 

Καηά ην 2010 θαη ζην πιαίζην ηνπ Δζληθνύ ηξαηεγηθνύ ρεδίνπ Γξάζεο 2008-2012 γηα ην HIV/AIDS, ηα 

εμνπαιηθώο Μεηαδηδόκελα Ννζήκαηα θαη ην Κάπληζκα, πξαγκαηνπνηήζεθε ζεηξά  δξάζεσλ: Δλεκέξσζε 

καζεηψλ ιπθείνπ, ηεο ζηξαηεχζηκεο λενιαίαο θαη ησλ ζπιιφγσλ γνλέσλ ζε ζρνιεία θαη ζηξαηφπεδα ζε φιε ηε 

ρψξα ζρεηηθά κε ηελ HIV/AIDS ινίκσμε, άιια εμνπαιηθψο Μεηαδηδφκελα Ννζήκαηα θαη ηηο βιαπηηθέο 

επηπηψζεηο ηνπ Καπλίζκαηνο. πλεξγαζία κε ηε Γεληθή Γξακκαηεία Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ ηνπ Τπνπξγείνπ 

Παηδείαο: 

 Γηνξγάλσζε θαη ζπκκεηνρή ζε εθδειψζεηο θνξέσλ εθπαίδεπζεο ζε φιε ηε ρψξα θαη δηαλνκή 

επηζηεκνληθψλ ελεκεξσηηθψλ εληχπσλ (γηα ηνλ HIV/AIDS θαη ηηο Ζπαηίηηδεο ειιεληθά θαη μελφγισζζα), 

gadgets θαη πξνθπιαθηηθψλ. 

V. 1.1. Αξκνδηόηεηεο 
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 Πξνγξάκκαηα Γξφκνπ (street work) κε νκάδα – ζηφρν ηνπο λένπο, ζε ρψξνπο κε δξψκελα κέζα ζηελ πφιε 

(bar/cafe ζε πνιπζχρλαζηεο πεξηνρέο Γθάδη, Κεξακεηθφο, Δμάξρεηα, θ.ά. θαη ηαζκνχο ΖΑΠ/ ΜΔΣΡΟ). 

Γηαλνκή επηζηεκνληθψλ ελεκεξσηηθψλ εληχπσλ, gadgets θαη πξνθπιαθηηθψλ, εξσηεκαηνιφγησλ ηνπ 

UNAIDS, θαζψο θαη παξνπζία εηδηθνχ επηζηεκνληθνχ πξνζσπηθνχ ζε promo stand. 

 πκκεηνρή ζε κεγάιεο εθζέζεηο θαη πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο, εθδειψζεηο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θαη 

εζληθά θαη δηεζλή θεζηηβάι, κε δηεμαγσγή ελεκεξψζεσλ θαη δηαλνκή επηζηεκνληθψλ ελεκεξσηηθψλ 

εληχπσλ, gadgets θαη πξνθπιαθηηθψλ, θαζψο θαη παξνπζία εηδηθνχ επηζηεκνληθνχ πξνζσπηθνχ ζε promo 

stand. 

 Παξνπζία ζε ζπλαπιηαθνχο ρψξνπο κε δηεμαγσγή ελεκεξψζεσλ θαη δηαλνκή επηζηεκνληθψλ 

ελεκεξσηηθψλ εληχπσλ, gadgets θαη πξνθπιαθηηθψλ θαη παξνπζία εηδηθνχ επηζηεκνληθνχ πξνζσπηθνχ ζε 

promo stand. 

 Πξνβνιή ησλ θεληξηθψλ κελπκάησλ ηεο εθζηξαηείαο πξφιεςεο ζηα ΜΜΔ. πλεξγαζίεο κε ξαδηνθσληθνχο 

ζηαζκνχο, ηειενπηηθνχο ζηαζκνχο θαη έληππα εκεξήζηνπ θαη εβδνκαδηαίνπ ηχπνπ. 

 πλεξγαζία κε ηηο Με Κπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο Praksis θαη Κέληξν Εσήο θαη παξνπζία θηλεηήο κνλάδαο 

θαη εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ γηα ηε δηεμαγσγή ηνπ γξήγνξνπ test - “Rapid HIV Test”, έλαληη ηνπ ηνχ HIV, 

ζε δηάθνξεο πεξηνρέο ησλ Αζελψλ. 

 Γεκηνπξγία ελεκεξσηηθνχ θπιιαδίνπ γηα ην AIDS, ζε ζπλεξγαζία κε ηε Διιεληθή Δηαηξία Μειέηεο θαη 

Αληηκεηψπηζεο ηνπ AIDS, ην νπνίν δηαλεκήζεθε ζε φινπο ηνπο λνκνχο ηεο ρψξαο. 

 

 

 

Αλαιπηηθφηεξα, νη δξάζεηο ηνπ Γξαθείνπ γηα ηελ πεξίνδν 2010 – 2011 είλαη νη εμήο:  

 Αληηξαηζηζηηθό festival 2010, Άιζνο Γνπδί (9/7-11/7/2010). 

 Γηνξγάλσζε εθπαηδεπηηθνύ ζεκηλαξίνπ πξνο άηνκα πξνζσπηθνχ ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ, κέιε ΜΖΚΤΟ θαη 

εζεινληέο, ζρεηηθά κε δξάζεηο street work θαη ελεκέξσζεο πιεζπζκνχ, Γξαθεία ΚΔΔΛΠΝΟ, Αζήλα 

(12/7/2010). 

 Πξόγξακκα δξόκνπ κε νκάδα – ζηφρν ηνπο λένπο ζε ρψξνπο κε δξψκελα κέζα ζηελ πφιε. Αξρηθά έγηλε 

ραξηνγξάθεζε ησλ ζεκείσλ ηνπ Γήκνπ φπνπ ζπρλάδνπλ θπξίσο λένη θαη ζηε ζπλέρεηα δηαλνκή 

ελεκεξσηηθνχ πιηθνχ θαη πξνθπιαθηηθψλ ζηα θνληηλά bar/cafe. ηε δηεπηζηεκνληθή Οκάδαο Δλεκέξσζεο 

ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ, εμεηδηθεπκέλνη επηζηήκνλεο κε εηδηθά δηακνξθσκέλν ζε ζρέζε κε ην λέν θεληξηθφ κήλπκα 

πιηθφ, επηθνηλψλεζαλ ζηνπο δεκφηεο αιιά θαη ζην δηεξρφκελν πιεζπζκφ ην κήλπκα ηεο ελεκεξσηηθήο 

εθζηξαηείαο. Οη πεξηνρέο πνπ επηιέρζεθαλ ήηαλ νη εμήο: Κεξακεηθφο (Γθάδη), Θεζείν, Φπξξή – 

Μνλαζηεξάθη, Γιπθάδα, Πεξηζηέξη, Πεηξαηάο, Κνισλάθη, Πιαηεία Καξχηζε θαη Δμάξρεηα. Σν ελεκεξσηηθφ 

V. 1.2. Γξάζεηο 
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πιηθφ αθνξνχζε ζε θπιιάδηα γηα ην test HIV ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ, θπιιάδηα γηα ην AIDS ηνπ Praxis θαη ηνπ 

Κέληξνπ Εσήο, δηαλνκή πξνθπιαθηηθψλ, εξσηεκαηνιφγηα ηνπ UNAIDS (Ηνχιηνο – Αχγνπζηνο 2010). 

 Street work ζηηο πεξηνρέο Νέα Μάθξε θαη Πφξην Ράθηε (5/8-7/8/2010). 

 Γξάζε ζην ιηκάλη Πεηξαηά θαη πιαηείεο Λνπδνβίθνπ θαη Κνξαή θαη Street work ζην Παζαιηκάλη θαη 

Μηθξνιίκαλν, θαζψο θαη ζε Παξαιηαθή Φινίζβνπ, Καιακάθη, Γιπθάδα, Βνπιηαγκέλε θαη Λαηκφο 

Βνπιηαγκέλεο (10/8-18/8/2010). 

 Γήκνο Καιπβίσλ: ηε παξαιία Πεχθνπ ππήξρε promo-stand θαη banner κε ην ινγφηππν ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ 

θαη ηνπ ΤΤ έγηλε δηαλνκή ελεκεξσηηθψλ θπιιαδίσλ γηα ηνλ HIV/AIDS θαη ηηο Ζπαηίηηδεο (ειιεληθά θαη 

μελφγισζζα), gadget θαη πξνθπιαθηηθψλ. Παξάιιεια, πξαγκαηνπνηήζεθε ραξηνγξάθεζε ησλ ζεκείσλ 

ηνπ Γήκνπ φπνπ ζπρλάδνπλ θπξίσο λένη θαη ζηε ζπλέρεηα δηαλνκή ελεκεξσηηθνχ πιηθνχ θαη 

πξνθπιαθηηθψλ ζηα bar/cafe ηεο πεξηνρήο (02/09/2010) 

 Κνηλόηεηα αξσλίδνο. Γηεπηζηεκνληθή Οκάδα Δλεκέξσζε ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ επηθνηλψλεζε ζηνπο Γεκφηεο 

αιιά θαη ζην δηεξρφκελν πιεζπζκφ ην κήλπκα ηεο ελεκεξσηηθήο εθζηξαηείαο. ηελ θεληξηθή πιαηεία ηεο 

θνηλφηεηαο ππήξραλ promo-stand θαη banner κε ην ινγφηππν ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ θαη ηνπ ΤΤΚΑ, ελψ 

δηαλεκήζεθαλ ελεκεξσηηθά θπιιάδηα γηα ηνλ HIV/AIDS θαη ηηο Ζπαηίηηδεο (ειιεληθά θαη μελφγισζζα), 

gadget θαη πξνθπιαθηηθά. Παξάιιεια, έγηλε ραξηνγξάθεζε ησλ ζεκείσλ ηνπ Γήκνπ φπνπ ζπρλάδνπλ 

θπξίσο λένη θαη ζηε ζπλέρεηα δηαλνκή ελεκεξσηηθνχ πιηθνχ θαη πξνθπιαθηηθψλ ζηα γχξσ bar/cafe 

(03/09/2010). 

 Γήκνο Αλαβύζζνπ – 2ήκεξν Φεζηηβάι. ε ζπλεξγαζία κε δηαδηθηπαθφ ξαδηνθσληθφ ζηαζκφ (web-radio) 

Mind Radio, ζρεδηάζηεθε θαη πινπνηήζεθε ζε θεληξηθή πιαηεία ηνπ Γήκνπ δσληαλή ξαδηνθσληθή εθπνκπή, 

φπνπ θηινμελήζεθαλ επψλπκνη θαιιηηέρλεο γηα λα επηθνηλσλήζνπλ ζην επξχ θνηλφ κελχκαηα ζρεηηθά κε ην 

AIDS κε αθνξκή ηελ νινθιήξσζε ηεο Θεξηλήο Κακπάληαο Δλεκέξσζεο (04 -05/09/2010). 

 Γηνξγάλσζε εθπαηδεπηηθνύ ζεκηλαξίνπ πξνο άηνκα πξνζσπηθνχ ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ, κέιε ΜΖΚΤΟ θαη 

εζεινληέο, ζρεηηθά κε δξάζεηο street work θαη ελεκέξσζεο πιεζπζκνχ, Γξαθεία ΚΔΔΛΠΝΟ, Αζήλα 

(16/11/2010). 

 Γηνξγάλσζε εθπαηδεπηηθνύ ζεκηλαξίνπ πξνο άηνκα πξνζσπηθνχ ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ, κέιε ΜΖΚΤΟ θαη 

εζεινληέο, ζρεηηθά κε ην πξφγξακκα “Rapid HIV Test” (18/11/2010). 

 Δλεκέξσζε – εθπαίδεπζε αγσγήο πγείαο ζε καζεηέο, Ηδησηηθά Δθπαηδεπηήξηα «ΠΛΑΣΧΝ» 

(24/11/2010). 

 Γηνξγάλσζε εθδήισζεο κε αθνξκή ηελ 1ε Γεθεκβξίνπ, ελεκεξσηηθέο νκηιίεο θαη δξάζεηο, Γήκνο Νέαο 

κχξλεο (29/11/2010). 

 Φπρνθνηλσληθή θαη Ιαηξνλνζειεπηηθή Παξέκβαζε ζηα Νέα Κξαηεηήξηα Αιινδαπώλ Αεξνδξνκίνπ 

Διιεληθνύ, φπνπ ζπλνιηθά παξαθνινπζήζεθαλ 30 άηνκα (26/01/2011). 
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 Γηνξγάλσζε ηξηήκεξνπ θεζηηβάι ζην Δζληθό Καπνδηζηξηαθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ. πλεξγαζία κε  

ηνλ δηαδηθηπαθφ ξαδηνθσληθφ ζηαζκφ Mind Radio γηα δσληαλή ξαδηνθσληθή εθπνκπή, ζπκκεηνρή απφ 

επψλπκνπο θαιιηηέρλεο (29/11-1/12/2010). 

 πκκεηνρή ζηηο εθδειώζεηο ηνπ «Fuck AIDS» πνπ δηνξγαλψζεθαλ απφ ηηο ΜΖΚΤΟ Θεηηθή Φσλή θαη 

PRAKSIS, ελεκεξσηηθέο νκηιίεο θαη δξάζεηο, Θεζζαινλίθε (1-2/12/2010). 

 πλεξγαζία κε ΜΖΚΤΟ PRAKSIS ζηελ νξγάλσζε, πξαγκαηνπνίεζε θαη επίβιεςε πξνγξάκκαηνο 

Rapid HIV Test, κε θηλεηή κνλάδα ηεο PRAKSIS. Fu Gay Bar, Αζήλα, Blue Train Bar, Αζήλα, Alexander 

Sauna, Αζήλα, ηαζκφο Λαξίζεο, Εάππεην, Πεδίνλ Άξεσο, άνπλα Flex, Αζήλα (27/11– 21/12/2010). 

 Γξάζε ζην ηαπξό ηνπ λόηνπ (λενιαία, γεληθφο πιεζπζκφο). Σν πιηθφ πνπ δηαλεκήζεθε αθνξνχζε ζε 

15.000 ελεκεξσηηθά θπιιάδηα θαη αληίζηνηρα πξνθπιαθηηθά (Ννέκβξηνο 2010 - Μάξηηνο 2011). 

 Εσληαλή εθπνκπή ζηνλ ειιεληθό κνπζηθό ζηαζκό MAD TV, φπνπ εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ κίιεζε γηα 

ηε ζεμνπαιηθή πγεία, ηελ αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ θαηά ηε δηαπξαγκάηεπζε ησλ ζεμνπαιηθψλ ζρέζεσλ, 

αιιαγή ζηάζεσλ θαη ζπκπεξηθνξψλ ζε ζρέζε κε ηελ πξνθχιαμε θαη ηελ πξφιεςε, ηνπο ηξφπνπο 

κεηάδνζεο θαη πξνζηαζία απφ ην AIDS θαη ζεμνπαιηθψο κεηαδηδφκελσλ λνζεκάησλ (01/12/2011). 

 πλεξγαζία κε Γεληθή Γξακκαηεία Νέαο Γεληάο γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ ζε εθδήισζε ζην 

δηζθνπσιείν Metropolis, Αζήλα (10/12/2010). 

 Παξέκβαζε Τγεηνλνκηθνύ θαη Φπρνθνηλσληθνύ  Κιηκαθίνπ ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ ζηελ  Ζγνπκελίηζα. 

Γηεπηζηεκνληθή νκάδα ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ πξαγκαηνπνίεζε παξέκβαζε ζε κεηαλάζηεο ρσξίο έγγξαθα, ζην 

ιηκάλη ηεο Ζγνπκελίηζαο. θνπφο ηεο ελ ιφγσ παξέκβαζεο, ήηαλ ε πξνζηαζία ηεο δεκφζηαο πγείαο θαζψο 

θαη ε ηαηξνλνζειεπηηθή θαη ςπρνθνηλσληθή ζηήξημε ησλ κεηαλαζηψλ πνπ εηζέξρνληαη θαη παξακέλνπλ γηα 

κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα ζηελ ρψξα, κε απψηεξν ζθνπφ ηε κεηάβαζε ηνπο ζε άιιεο επξσπατθέο ρψξεο. 

Σν ΚΔΔΛΠΝΟ παξελέβε ζην ιηκάλη ηεο Ζγνπκελίηζαο κε ζηφρν ηελ θαηαγξαθή ησλ αλαγθψλ ηεο ηνπηθήο 

θνηλσλίαο, ηε πξνζηαζία ηεο δεκφζηαο πγείαο θαζψο θαη ηηο αλάγθεο ησλ κεηαλαζηψλ φζνλ αθνξά ηηο 

ζπλζήθεο δηαβίσζεο ηνπο (27/05/2011 – 30/05/2011). 

 7ν Gay Pride Parade-2011: Σν ΚΔΔΛΠΝΟ ζπκκεηείρε ζηελ θεληξηθή εθδήισζε ηνπ Athens Pride 2010 

παξνπζία εθπαηδεπκέλνπ πξνζσπηθνχ, κε νκάδα ζηφρν άλδξεο πνπ θάλνπλ ζεμ κε άλδξεο, γπλαίθεο πνπ 

θάλνπλ ζεμ κε γπλαίθεο, άλδξεο θαη γπλαίθεο πνπ θάλνπλ ζεμ θαη κε ηα δχν θχιια, φισλ ησλ ειηθηψλ κε 

ζθνπφ ηελ πξναγσγή ηεο ζεμνπαιηθήο πγείαο, ηελ πξνψζεζε ηεο ζσζηήο ρξήζεο πξνθπιαθηηθνχ 

(04/06/2011). 

 Δπξσπατθή εκέξα κνπζηθήο 2011. Σν ΚΔΔΛΠΝΟ ζπκκεηείρε ζηελ θεληξηθή εθδήισζε ηεο Δπξσπατθήο 

εκέξαο κνπζηθήο. Ζ δηεπηζηεκνληθή Οκάδα Δλεκέξσζεο ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ επηθνηλψλεζε  ζηνπο Γεκφηεο 

αιιά θαη ζην δηεξρφκελν πιεζπζκφ ην κήλπκα ηεο ελεκεξσηηθήο εθζηξαηείαο θαη κνίξαζε ελεκεξσηηθφ 

πιηθφ, πξνθπιαθηηθά θαη gadget (21/06/2011). 
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 Δθπαηδεπηηθό εκηλάξην κε ηίηιν «ν ξφινο ησλ ςπρνθνηλσληθψλ επηζηεκφλσλ ζην πιαίζην πινπνίεζεο 

ηνπ πξνγξάκκαηνο πγεηνλνκηθήο παξέκβαζεο ζην θέληξν ηεο Αζήλαο» (Ηνχιηνο 2011). 

 Δθπαηδεπηηθό εκηλάξην κε ηίηιν «Ηαηξνθαξκαθεπηηθή θαη λνζνθνκεηαθή πεξίζαιςε αιινδαπψλ ζηελ 

Διιάδα» (επηέκβξηνο 2011). 

 Τινπνίεζε ελεκεξσηηθώλ – εθπαηδεπηηθώλ νκηιηώλ ζε ζρνιηθέο κνλάδεο Γεπηεξνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο, ζε ζπιιφγνπο γνλέσλ θαη θεδεκφλσλ θαζψο θαη ζε παλεπηζηεκηαθέο κνλάδεο ηεο 

Σξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη ζε κνλάδεο ηεο ζηξαηεχζηκεο λενιαίαο (2008-ζήκεξα).  

 

Ζ ελεκέξσζε ησλ πιεζπζκηαθψλ νκάδσλ-ζηφρσλ, πξαγκαηνπνηήζεθε απφ νκάδεο επηζηεκφλσλ ζηελ Αηηηθή 

θαη αλά λνκφ απφ ηαηξνχο, θνηλσληνιφγνπο ,ςπρνιφγνπο, λνζειεπηέο θαη ζπλαθείο εηδηθφηεηεο δηαθφξσλ 

ηκεκάησλ ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ, κε ζηφρν ηελ επαηζζεηνπνίεζε ζε ζέκαηα πξφιεςεο ηνπ AIDS, ηε ζπζηεκαηηθή 

ρξήζε πξνθπιαθηηθνχ, ηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ δηαρείξηζεο ηεο ζεμνπαιηθφηεηαο θαη ηελ πηνζέηεζε 

αζθαιέζηεξσλ ζεμνπαιηθψλ ζπκπεξηθνξψλ, κε παξαγφκελεο σθέιεηεο ηελ ελζσκάησζε ηεο πξφιεςεο, ζε κία 

επξχηεξε εθπαηδεπηηθή πξνζέγγηζε ηεο ζεμνπαιηθφηεηαο σο βαζηθνχ κέξνπο ηεο δσήο θαη ηελ ελίζρπζε ηνπ 

αηζζήκαηνο επζχλεο ζηε κεηέπεηηα ζπκπεξηθνξά ησλ λέσλ. 

 

Από ηηο αξρέο ηνπ 2010 έσο θαη ηηο 31/12/2011 έρνπλ ελεκεξσζεί πεξίπνπ 11.000 καζεηέο ζε ζρνιεία 

όιεο ηεο ρώξαο θαη ην Γξαθείν δέρζεθε αηηήκαηα γηα ελεκέξσζε απφ ζρνιεία Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο 

ηνπ Ννκνχ Αηηηθήο θαζψο θαη άιισλ λνκψλ ηεο ρψξαο ζε θαζεκεξηλή βάζε. Δπίζεο, δέρζεθε αηηήκαηα γηα 

ελεκέξσζε απφ δηάθνξνπο θνξείο θαη θέληξα πνπ ην αληηθείκελν ηεο δξάζεο ηνπο επηβάιιεη ηελ ελεκέξσζε ηνπ 

πξνζσπηθνχ ή/θαη ησλ νκάδσλ πνπ εμππεξεηνχλ ζρεηηθά κε ηα ινηκψδε λνζήκαηα. 

 Δθπαηδεπηηθό εκηλάξην κε ηίηιν «Πξνζέγγηζε ζην δξφκν – Street-work» (Οθηψβξηνο 2011) 

 Οξγάλσζε θαη πινπνίεζε Πξνγξακκάησλ Γξόκνπ γηα ηηο νκάδεο ησλ Μεηαλαζηψλ, ησλ Δθδηδνκέλσλ 

αλδξψλ/ γπλαηθψλ, ησλ ρξεζηψλ εμαξηεζηνγφλσλ νπζηψλ θαη δηαζχλδεζε ησλ ελ ιφγσ νκάδσλ κε ηηο 

Κηλεηέο Μνλάδεο ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ (Μάτνο 2011-ζήκεξα) 

 

Σν πξφγξακκα δξφκνπ (γηα κεηαλάζηεο θαη εθδηδφκελα άηνκα) έρεη πξνζεγγίζεη 900 καγαδηά Αιινδαπψλ θαη 

Διιήλσλ θαη 348 Οίθνπο Αλνρήο θαη έλα κεγάιν αξηζκφ αηφκσλ πνπ εκπιέθνληαη ζηελ παξάλνκε πνξλεία θαη 

δξνπλ ζηνπο δξφκνπο πνπ πξναλαθέξζεθαλ, φπνπ έρεη κνηξαζηεί ελεκεξσηηθφ πιηθφ θαη έρεη δνζεί ελεκέξσζε 

ζρεηηθά κε ηε δξάζε ησλ θηλεηψλ κνλάδσλ ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ ζηηο πιαηείεο Καξατζθάθε, Οκνλνίαο, Βηθηψξηαο θαη 

Ακεξηθήο. Γλσξίδνληαο ηα ζεκεία θαη ηηο πεξηνρέο φπνπ ζπγθεληξψλνληαη θαη εξγάδνληαη εθδηδφκελα άηνκα 

(δξφκνο, νίθνη αλνρήο, bars) θαη κεηαλάζηεο, ην επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ ζπλδχαζε ηε κέζνδν ηεο 

εμαηνκηθεπκέλεο θαη ηεο πεξηθεξφκελεο εξγαζίαο ζην δξφκν (street work).  
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Ζ πεξηθεξφκελε νκάδα εξγαζίαο πξνζέγγηζε ηνπο κεηαλάζηεο ζην «δηθφ ηνπο» ρψξν φπνπ κνίξαζε 

ελεκεξσηηθά θπιιάδηα (Διιεληθά, Αγγιηθά, Φαξζί, Οπξληνχ, Αξαβηθά θαη Βνπιγάξηθα) θαη πξνθπιαθηηθά κε 

ζθνπφ λα επαηζζεηνπνηήζεη ηνπο κεηαλάζηεο ζε ζέκαηα αηνκηθήο πγηεηλήο (κε ζθνπφ ηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

θξνπζκάησλ παξαζηηψζεσλ), πξνψζεζε ηε ρξήζε πξνθπιαθηηθνχ ζηε ζεμνπαιηθή επαθή (κε ζθνπφ ηελ 

κείσζε ησλ ζεμνπαιηθά κεηαδηδφκελσλ λνζεκάησλ (ΜΝ) φπσο ν HIV/AIDS, ηα θνλδπιψκαηα (HPV), ε ζχθηιε, 

ε γνλφξξνηα, θαζψο θαη ησλ Ζπαηηηίδσλ), ελεκέξσζε γηα ηηο ππάξρνπζεο ππεξεζίεο πγείαο θαη πξφλνηαο, θαη 

παξέπεκςε ζηηο θηλεηέο κνλάδεο ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ πνπ βξίζθνληαη ζηηο πιαηείεο Οκφλνηαο θαη Καξατζθάθε.  

Αληίζηνηρα, άιιε πεξηθεξφκελε νκάδα εξγαζίαο πξνζέγγηζε ηα εθδηδφκελα άηνκα ζηνπο νίθνπο αλνρήο φπνπ 

κνίξαζε ελεκεξσηηθά θπιιάδηα (Διιεληθά, Αγγιηθά, Φαξζί, Οπξληνχ, Αξαβηθά θαη Βνπιγάξηθα) θαη 

πξνθπιαθηηθά), ελεκέξσζε γηα ηηο ππάξρνπζεο ππεξεζίεο πγείαο θαη πξφλνηαο, θαη παξέπεκςε ζηηο θηλεηέο 

κνλάδεο ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ πνπ βξίζθνληαη ζηηο πιαηείεο Οκφλνηαο θαη Καξατζθάθε. 

 

 Δθδειώζεηο γηα ηελ πξόιεςε ηνπ AIDS θαη ησλ ΜΝ. Σν  Σκήκα Παξεκβάζεσλ ζηελ Κνηλφηεηα – 

Γξαθείν Αγσγήο Τγείαο ζρεδίαζε θαη πινπνίεζε Υεηκεξηλή Δθζηξαηεία Πξφιεςεο γηα ηα ΜΝ θαη ηνλ 

HIV/AIDS, ζην γεληθό πιεζπζκό, ζε λένπο, ζε κεηαλάζηεο, ζε ρξήζηεο εμαξηεζηνγόλσλ νπζηώλ, ζε 

εθδηδόκελα άηνκα θαη ζε άλδξεο πνπ θάλνπλ ζεμ κε άλδξεο, θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ κε 

απνθνξχθσκα ηηο εθδειψζεηο γηα ηελ 1ε Γεθέκβξε (28/11/2011 – 03/12/2011). 

ηε ρεηκεξηλή εθζηξαηεία 2011, ε νπνία δηήξθεζε απφ ηηο 28 Ννεκβξίνπ - 03 Γεθεκβξίνπ 2011 (ζηηο πεξηνρέο 

Πιαηεία Καξύηζε, Θεζείν, Φπξξή, Μνλαζηεξάθη, Κεξακεηθόο – Γθάδη θαη Δμάξρεηα), κε αθνξκή ηα 30 

ρξφληα εκθάληζεο ηνπ ηνχ ηνπ AIDS ην κήλπκα ήηαλ «κεδελίδνπκε …ηηο λέεο κνιύλζεηο, ηνπο  ζαλάηνπο, ηηο 

δηαθξίζεηο» κε ηνπο παξαθάησ ζηφρνπο: Σελ έγθαηξε δηάγλσζε κε ζηφρν ηελ θαιχηεξε πξφγλσζε θαη κείσζε 

ησλ λέσλ κνιχλζεσλ, ηε κείσζε ηνπ αξηζκνχ αηφκσλ πνπ δε γλσξίδνπλ ηελ νξνζεηηθφηεηα ηνπο απφ H.I.V. ή ηε 

κφιπλζε απφ άιιν ΜΝ θαη ηελ αλαραίηηζε ηνπ επηπνιαζκνχ ηνπ ηνχ ηνπ AIDS ζηνπο ρξήζηεο ελδνθιέβησλ 

εμαξηεζηνγφλσλ νπζηψλ. 

 

Ζ εθζηξαηεία πεξηιάκβαλε ηελ παξνπζία δηεπηζηεκνληθήο Οκάδαο Δλεκέξσζεο ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ, κε εηδηθά 

δηακνξθσκέλν ζε ζρέζε κε ην λέν θεληξηθφ κήλπκα Stand, πξνθεηκέλνπ λα επηθνηλσλήζεη ζηνπο δεκφηεο αιιά 

θαη ζην δηεξρφκελν πιεζπζκφ ην κήλπκα ηεο ελεκεξσηηθήο εθζηξαηείαο θαη δηαλνκή θπιιαδίσλ γηα ην test HIV 

θαη δηαλνκή θπιιαδίνπ γηα ην AIDS, ηηο Ζπαηίηηδεο, ηε θπκαηίσζε θαη ηε ςψξα (ζε Διιεληθά, Αγγιηθά, Γαιιηθά 

θαη άιιεο δηαιέθηνπο). Παξάιιεια ππήξμε κεγάιε πξνβνιή κέζσ ησλ Media, εηδηθά αθηεξψκαηα ζε ζηήιεο ηνπ 

ηνπηθνχ ηχπνπ αιιά θαη εληχπσλ κεγάιεο αλαγλσζηκφηεηαο θπξίσο ζε Free press (lifo, Athens Voice, FAQ, 

Metro), καδηθέο απνζηνιέο δειηίσλ ηχπνπ, παξνπζίαζε ηεο παξέκβαζεο ζε εθπνκπέο εηδηθνχ ελδηαθέξνληνο 

(ηειενπηηθέο θαη ξαδηνθσληθέο). 
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 Γηεμαγσγή ζπλαπιίαο ζηε «Σερλόπνιηο» ηνπ Γήκνπ Αζελώλ θαη ζπλεξγαζία κε εηθαζηηθνύο γηα ην 

4ν Bazaarts Exclusive. πλεξγαζία κε ηνλ πνιπρψξν «Σερλφπνιηο» ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ, φπνπ 

θηινμελήζεθαλ εηθαζηηθνί θαιιηηέρλεο ζην πιαίζην ηνπ 4νπ Bazaarts Exclusive, γηα λα επηθνηλσλήζνπλ ζην 

επξχ θνηλφ κελχκαηα ζρεηηθά κε ην AIDS κε αθνξκή ηελ 1ε Γεθέκβξε (01/12/2011 – 08/12/2011). 

 Γηνξγάλσζε ηξηήκεξνπ θεζηηβάι ζην Δζληθό Καπνδηζηξηαθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ. πλεξγαζία κε 

Γηαδηθηπαθφ Ραδηνθσληθφ ηαζκφ/web radio (Mind Radio), δσληαλή ξαδηνθσληθή εθπνκπή, ζπκκεηνρή θαη 

δσληαλά ηξαγνχδηα απφ επψλπκνπο θαιιηηέρλεο (02/12/2011) 

 Live radio show ζηνλ δηαδηθηπαθό ζηαζκό ηεο Δπηηξνπήο Νενιαίαο ησλ εζεινληώλ αηκνδνηώλ, 

θαζψο θαη ζε άιινπο ξαδηνθσληθνχο ζηαζκνχο π.ρ. Ράδην 9, Flash FM, ΝΔΣ θαη ζε επαξρηαθνχο 

ζηαζκνχο (01/12/2011). 

 Γηάιεμε θαη θηιαλζξσπηθή εθδήισζε ζηελ Κέξθπξα. Πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Γαιιηθφ Ηλζηηηνχην 

Κέξθπξαο, φπνπ εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ πξνζέθεξε πιεξνθνξίεο ζηνπο ζπκκεηέρνληεο γηα ην HIV/AIDS 

θαη ηα ΜΝ. Σν ίδην βξάδπ, θηιαλζξσπηθή εθδήισζε πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Club Amaze (Φαιεξάθη, 

Άγηνο Νηθφιανο) θαη κέξνο ησλ εζφδσλ δφζεθε γηα θηιαλζξσπηθνχο ζθνπνχο (09/12/2011) 
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V. 2. Γξαθείν Φπρνθνηλσληθήο ηήξημεο & Φπρνζεξαπεπηηθώλ Παξεκβάζεσλ 

 

Τπεύζπλνο: Παλαγηψηεο Γακάζθνο 

 

Σν Γξαθείν Φπρνθνηλσληθήο ηήξημεο θαη Φπρνζεξαπεπηηθψλ Παξεκβάζεσλ  ππάγεηαη ζην Σκήκα 

Παξεκβάζεσλ ζηελ Κνηλφηεηα. χκθσλα κε ηνλ εζσηεξηθφ θαλνληζκφ ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ, ην Γξαθείν 

Φπρνθνηλσληθήο ηήξημεο «πξνγξακκαηίδεη, νξγαλψλεη, πινπνηεί θαη ειέγρεη επηζηεκνληθέο δξαζηεξηφηεηεο 

φπσο ε ςπρνθνηλσληθή ζηήξημε αζζελψλ κε ινηκψμεηο, ε επίιπζε θνηλσληθψλ ηνπο πξνβιεκάησλ, ε 

επαηζζεηνπνίεζε ηεο θνηλήο γλψκεο απέλαληί ηνπο θαη ν ζρεδηαζκφο ππεξεζηψλ εμππεξέηεζήο ηνπο. Δπίζεο, 

ζπληνλίδεη ηελ ζπλεξγαζία ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ κε ηηο Με Κπβεξλεηηθέο Οξγαλψζεηο (ΜΖΚΤΟ) πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη εζεινληηθά θαηά ησλ εηδηθψλ ινηκψμεσλ». 

 

 

 

Οη αξκνδηφηεηεο ηνπ Γξαθείνπ Φπρνθνηλσληθήο ηήξημεο είλαη νη θάησζη: 

 πκβνπιεπηηθή ζε ζέκαηα θνηλσληθήο πξφλνηαο πνπ αθνξνχλ νξνζεηηθά άηνκα.  

 Κνηλσληθή ζηήξημε ζε αηνκηθφ επίπεδν.  

 Αηνκηθή ςπρνινγηθή ζηήξημε νξνζεηηθψλ θαη νηθείνπ πεξηβάιινληνο. 

 Παξεκβάζεηο ζε επίπεδν θνηλφηεηαο, δηαρείξηζε θξίζεσλ θαη θνβηθψλ αληηδξάζεσλ ηνπ θνηλνχ. 

 Παξεκβάζεηο θνηλσληθήο πνιηηηθήο ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ νξνζεηηθά άηνκα θαη γεληθφηεξα ζε ζέκαηα 

AIDS.  

 Θεζκηθέο παξεκβάζεηο φηαλ απηέο θξίλνληαη απαξαίηεηεο.  

 Παξεκβάζεηο ζε εηδηθέο πιεζπζκηαθέο νκάδεο, φπσο ρξήζηεο ηνμηθψλ νπζηψλ, κεηαλάζηεο, εθδηδφκελα 

άηνκα,  

άηνκα κε νκνεξσηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ θ.α. 

 Δπηζθέςεηο θαη΄ νίθνλ, παξαθνινχζεζε πεξηζηαηηθψλ ζηνλ ρξφλν.  

 πλεξγαζία κε Μνλάδεο Δηδηθψλ Λνηκψμεσλ γηα θνηλσληθνπξνλνηαθά ζέκαηα νξνζεηηθψλ θαη πξφζβαζεο 

ζηε ζεξαπεία. 

 πλεξγαζία κε Μνλάδεο Δηδηθψλ Λνηκψμεσλ γηα παξεκβάζεηο ζε επίπεδν νκαδηθήο ζηήξημεο νξνζεηηθψλ. 

 ηήξημε εξγαδνκέλσλ ΚΔΔΛΠΝΟ ζε νκαδηθφ θαη αηνκηθφ επίπεδν. 

 Δλεκέξσζε/επαηζζεηνπνίεζε νκάδσλ πιεζπζκνχ ζε ζέκαηα πξφιεςεο AIDS/ΜΝ θαη θνηλσληθήο 

αληηκεηψπηζεο νξνζεηηθψλ αηφκσλ.  

V. 2.1. Αξκνδηόηεηεο 
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 Δθπαίδεπζε ζηειερψλ πγείαο θαη άιισλ ππεξεζηψλ ζε ζέκαηα αξκνδηφηεηαο ηνπ Γξαθείνπ φπσο 

δηαρείξηζε. 

πεξηζηαηηθψλ, ζπκβνπιεπηηθήο, ελεκέξσζεο/ επαηζζεηνπνίεζεο, αληηκεηψπηζεο ζηηγκαηηζηηθψλ ζηάζεσλ  

θ.α.  

 

 

 

 

 

Αλαιπηηθφηεξα, νη δξάζεηο ηνπ Γξαθείνπ γηα ηελ πεξίνδν 2010 – 2011 ήηαλ νη εμήο:  

Α. Φπρνθνηλσληθή ηήξημε θαη πκβνπιεπηηθή ζε αηνκηθό θαη νηθνγελεηαθό επίπεδν: 

 Σν Γξαθείν δέρζεθε θαζεκεξηλά ηειεθσλήκαηα από νξνζεηηθά άηνκα πνπ απεπζχλνληαλ γηα ηελ 

επίιπζε θνηλσληθψλ δεηεκάησλ ή δεηεκάησλ θνηλσληθήο πξφλνηαο, ηφζν απφ ην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο 

φζν θαη απφ ην εμσηεξηθφ. Καηά κέζν φξν νθηψ (8) θιήζεηο εκεξεζίσο. 

 ηήξημε νξνζεηηθώλ αηόκσλ  γηα δηεθπεξαίσζε ππνζέζεώλ ηνπο. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο 

ππήξμαλ 75 ηέηνηα πεξηζηαηηθά. Γηα ηελ επαξθέζηεξε δηεθπεξαίσζε απηψλ ησλ ππνζέζεσλ ήηαλ πνιιέο 

θνξέο απαξαίηεηε ε επαθή θαη ε ζπλεξγαζία κε άιιεο αξκφδηεο ππεξεζίεο π.ρ. Αζθαιηζηηθά Σακεία, 

Πξφλνηα, Κέληξα Αλαθνξάο, Μνλάδεο Δηδηθψλ Λνηκψμεσλ θ.α. 

 Πεξηζηαηηθά ηα νπνία παξαθνινπζνύληαη ζε ζηαζεξή βάζε. Οξνζεηηθά άηνκα κε ρξφληα 

πξνβιήκαηα παξαθνινπζνχληαλ ζε ζηαζεξή βάζε. Θέκαηα πνπ δηαπξαγκαηεχνληαλ ήηαλ ε 

αληηκεηψπηζε ελδννηθνγελεηαθψλ θαη εξγαζηαθψλ πξνβιεκάησλ, νηθνλνκηθή αζηάζεηα θιπ. Ο αξηζκφο 

ηέηνησλ πεξηζηαηηθψλ αλήιζε ζηα  79 ην 2011. 

 Δπηζθέςεηο κε νξνζεηηθώλ αηόκσλ γηα ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ην aids ή δεηήκαηα ζρέζεσλ κε 

νξνζεηηθά άηνκα. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2011 ππήξμαλ 28 πεξηπηψζεηο. 

 ηήξημε νξνζεηηθώλ παηδηώλ θαη ηνπ νηθείνπ πεξηβάιινληφο ηνπο. Ηδηαίηεξε ζπλεξγαζία ππήξμε  κε ηελ 

Φπρνιφγν θαη ηελ Κνηλσληθή Λεηηνπξγφ ηνπ ΓΝ Παίδσλ «Ζ ΑΓΗΑ ΟΦΗΑ» γηα ηελ αληηκεηψπηζε αλαγθψλ 

έμη (6) παηδηψλ πνπ παξαθνινπζνχληαη ζην Ννζνθνκείν.  

 Οηθνλνκηθή ελίζρπζε άπνξσλ νξνζεηηθώλ αηόκσλ.  

πγθεθξηκέλα, εληζρχζεθαλ νηθνλνκηθά νηθνγέλεηεο κε νξνζεηηθά παηδηά, αιινδαπνί πνπ δελ δηθαηνχληαη 

επίδνκα Πξφλνηαο, ειηθησκέλνη θαη άηνκα κε ζνβαξά πξνβιήκαηα πγείαο πνπ δελ κπνξνχλ λα 

εξγαζηνχλ, απνθπιαθηζζέληεο ζηελ πξνζπάζεηα ηνπο γηα επαλέληαμε, άηνκα πνπ επηζπκνχλ λα 

εξγαζηνχλ αιιά ρξεηάδνληαη ζηήξημε γηα ηελ έλαξμε ηεο εξγαζίαο. 

V. 2.2. Γξάζεηο 
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Σν 2011 δφζεθε ην πνζφ ησλ 10.000 €  σο νηθνλνκηθή ζηήξημε. Ζ νηθνλνκηθή ζηήξημε γίλεηαη είηε κέζσ 

ηεο παξνρήο εηδηθψλ δειηίσλ ηξνθίκσλ (32 πεξηπηψζεηο) είηε κέζσ ρξεκάησλ, είηε κέζσ ηεο απεπζείαο 

θάιπςεο θάπνησλ εμφδσλ φπσο έμνδα γηα έθδνζε άδεηαο παξακνλήο, έμνδα γηα απνθιεηζηηθή 

λνζνθφκα, δηθαζηηθά έμνδα, έμνδα δηακνλήο γηα πεξηνξηζκέλν ρξφλν ζε μελνδνρείν ζηελ πεξίπησζε 

αζηέγσλ. 

 

Β. Φπρνζεξαπεπηηθέο παξεκβάζεηο ζε αηνκηθό επίπεδν θαη επίπεδν νκάδαο  

Οη δξάζεηο πεξηιακβάλνπλ:  

 Οκαδηθή ζεξαπεία νξνζεηηθώλ αηόκσλ ζηελ Μνλάδα Δηδηθψλ Λνηκψμεσλ ηνπ Γ.Ν.Α. «Ο 

Δπαγγειηζκφο». Απφ ηνλ Ηαλνπάξην 2011 έσο ηνλ Γεθέκβξην 2011) έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ηξηάληα έμη 

(36) ζπλεδξίεο ζεξαπεπηηθήο παξέκβαζεο. Οη ζπλαληήζεηο πξαγκαηνπνηνχληαλ ζην ρψξν ηνπ Γξαθείνπ 

Φπρνθνηλσληθήο ηήξημεο & Φπρνζεξαπεπηηθψλ Παξεκβάζεσλ, θαζψο ν ελ ιφγσ ρψξνο είλαη νπδέηεξνο 

θαη ραίξεη ηεο απνδνρήο ησλ αζζελψλ. Απφ ην επηέκβξην 2011 (4νο ρξφλνο), ε νκάδα απνηειείηαη 

πιένλ απφ έμη (6) νξνζεηηθά άηνκα. Σν λεφηεξν κέινο ηεο νκάδαο είλαη 21 εηψλ θαη ην κεγαιχηεξν κέινο 

ηεο είλαη 47 εηψλ. Απφ ηα έμη κέιε, κφιηο ηα δχν εξγάδνληαη ζηαζεξά ζε κφληκε βάζε, ελψ έλα αθφκε 

κέινο εξγάδεηαη πεξηζηαζηαθά. Έλα κέινο ηεο νκάδαο ζπνπδάδεη ζην Παλεπηζηήκην θαη ηα άιια δχν 

κέιε είλαη άλεξγνη θαη δνπλ απφ ην επίδνκα νξνζεηηθφηεηαο. ζνλ αθνξά ηελ εκεξνκελία δηάγλσζεο 

ηεο νξνζεηηθφηεηαο, ε παιαηφηεξε δηάγλσζε έγηλε ην 1994 θαη ε λεφηεξε ην ηειεπηαίν εμάκελν ηνπ 2011. 

Αλαθνξηθά κε ηελ θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπο, ζηα ηέζζεξα κέιε κε ηελ παιαηφηεξε εκεξνκελία 

δηάγλσζεο ν ηφο βξίζθεηαη ήδε ζε κε αληρλεχζηκα επίπεδα. ια ηα κέιε είλαη άξξελεο κε νκνθπιφθηιν 

ζεμνπαιηθφ πξνζαλαηνιηζκφ κε δπζθνιίεο απνδνρήο ηεο ζεμνπαιηθήο ηαπηφηεηαο. 

Πέξα απφ ηα δεηήκαηα ηεο ζεμνπαιηθήο ηαπηφηεηαο, ην πεξηερφκελν ησλ ζπλαληήζεσλ ηεο νκάδαο 

επηθεληξψζεθε, κεηαμχ άιισλ, ζηα αθφινπζα ζέκαηα: 

- ζηηγκαηηζκφο ηνπ νξνζεηηθνχ αηφκνπ απφ ην ζηελφ αιιά θαη ην επξχηεξν θνηλσληθφ πεξηβάιινλ, 

- αλαθνίλσζε ηεο νξνζεηηθφηεηαο, 

- δπζθνιία ζχλαςεο ζηελψλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ,  

- ζεψξεζε εαπηνχ σο «ππεχζπλνπ» γηα ηελ θαηάζηαζε ηεο πγείαο πνπ νδεγεί ζε ζπλαηζζήκαηα 

ελνρήο θαη ληξνπήο θαη 

- δπζθνιία έλαξμεο θαξκαθεπηηθήο αγσγήο. 

Παξάιιεια κε ηηο ζπλαληήζεηο ηηο νκάδαο θαηά ηελ ίδηα πεξίνδν (Ηαλνπάξηνο 2011-Γεθέκβξηνο 2011), 

έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί 43 ςπρνζεξαπεπηηθέο παξεκβάζεηο ζε αηνκηθό επίπεδν κε 12 νξνζεηηθά 

άηνκα εθ ησλ νπνίσλ ηα ηξία (3) απνηεινχλ πξφζθαηα δηαγλσζζέληα πεξηζηαηηθά.  
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Σέινο, έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ηξεηο (3) ζπλεδξίεο ζπκβνπιεπηηθήο δεχγνπο, κε θχξην αίηεκα ηε 

δηαρείξηζε ζπλαηζζεκαηηθψλ δπζθνιηψλ πνπ αληηκεησπίδεη ην δεπγάξη, θαζψο θαη ηε δπλαηφηεηα 

ηεθλνπνίεζεο. 

 Φπρνζεξαπεπηηθή νκάδα θηινμελνύκελσλ ζηνλ Ξελώλα Φπρνθνηλσληθήο ηήξημεο ζηα Κακίληα 

ηνπ Πεηξαηά. Ζ δξάζε απηή πξαγκαηνπνηήζεθε ζε ηαθηηθή βάζε δχν θνξέο ηελ εβδνκάδα 

απνγεπκαηηλέο ψξεο. Μέζα απφ ηε δηαπξνζσπηθή αιιειεπίδξαζε θαη ηελ αιιειεπίδξαζε κε ην 

ζεξαπεπηή νη θηινμελνχκελνη είραλ ηε δπλαηφηεηα λα κνηξαζηνχλ δπζθνιίεο ηεο θαζεκεξηλφηεηάο ηνπο 

θαη λα βειηηψζνπλ ηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα ηηο δηαρεηξίδνληαη κε απνηειεζκαηηθφηεξν ηξφπν Ζ 

πξσηνβνπιία απηή είρε σο καθξνπξφζεζκν ζηφρν ηελ ελδπλάκσζε θαη θηλεηνπνίεζε ησλ ελνίθσλ γηα 

κηα νπζηαζηηθή θνηλσληθή επαλέληαμε. Σνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ θάπνηεο έμνδνη 

κε ηνπο θηινμελνχκελνπο ζε ρψξνπο ςπραγσγίαο θαη αλαςπρήο ζηα πιαίζηα ηεο πξνζπάζεηαο γηα 

θνηλσληθή επαλέληαμε. 

 

 

 

Οη εηδηθέο πιεζπζκηαθέο νκάδεο αλαθέξνληαη ζε: 

 Αλαζθάιηζηνπο νξνζεηηθνύο:  

ηα πιαίζηα ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ, ην Γξαθείν ρεηξίδεηαηζέκαηα αλαζθάιηζησλ νξνζεηηθψλ. Καηά ηε δηάξθεηα 

ηνπ 2011 ην Γξαθείν δηαρεηξίζηεθε 65 πεξηζηαηηθά αλαζθαιίζησλ. Γηα ηελ θαιχηεξε δηεθπεξαίσζε ρξεηάζηεθε 

λα γίλνπλ θαηά πεξίπησζε επηζθέςεηο είηε ησλ ζηειερψλ ηνπ Γξαθείνπ ζε Μνλάδεο Δηδηθψλ Λνηκψμεσλ, 

ζπλεξγαζίεο κε  Κνηλσληθέο Τπεξεζίεο ησλ Ννζνθνκείσλ, αζθαιηζηηθνχο θνξείο, είηε  ζπλνδεχνληαο ηνλ 

σθεινχκελν. 

 Αλήιηθνπο νξνζεηηθνύο: Απφ ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2011, ην Γξαθείν παξαθνινχζεζε επηά (7) πεξηπηψζεηο 

νξνζεηηθψλ αλειίθσλ, ειηθίαο απφ 3 έσο 17 εηψλ, πνπ θαηάγνληαη απφ Διιάδα, Νηγεξία, Αιβαλία θαη Αξκελία. 

Σα θχξηα αηηήκαηα ησλ παξαπάλσ πεξηζηαηηθψλ αθνξνχζαλ ζέκαηα ςπρνθνηλσληθήο ζηήξημεο, πξφζβαζεο 

ζηελ αληηξεηξντθή ζεξαπεία, θάιπςεο ηαηξνλνζειεπηηθήο πεξίζαιςεο,  νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο θαη έληαμήο ηνπο 

ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ. 

 Οηθνγέλεηεο κε νξνζεηηθά κέιε: Σν 2011 απεπζχλζεθαλ ζην Γξαθείν 20 νηθνγέλεηεο κε νξνζεηηθά κέιε. Σα 

ζηειέρε ηνπ Γξαθείνπ δηαρεηξίζηεθαλ δεηήκαηα νηθνλνκηθήο, πξνλνηαθήο θαη ςπρνινγηθήο ζηήξημεο ησλ 

νηθνγελεηψλ απηψλ. Οη ρψξεο θαηαγσγήο ηνπο ήηαλ: Διιάδα, Νηγεξία, Κέλπα, Κακεξνχλ, Ρνπκαλία, νκαιία, 

Αιβαλία, ηέξα Λεφλε, Οπθξαλία, Αξκελία. 

 Υξήζηεο ηνμηθώλ νπζηώλ: Σν 2011 απεπζχλζεθαλ ζην Γξαθείν νθηψ (8) πεξηζηαηηθά νξνζεηηθψλ ρξεζηψλ  

V. 2.3. Παξεκβάζεηο ζε εηδηθέο πιεζπζκηαθέο νκάδεο 
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εμαξηεζηνγφλσλ νπζηψλ κε θχξηα αηηήκαηα ηελ δηαζθάιηζε ζηέγαζεο, ηελ πξφζβαζε ζηελ αληηξεηξντθή 

ζεξαπεία, ηελ νηθνλνκηθή ελίζρπζε θαη ηελ ςπρνθνηλσληθή ζηήξημε. πλέρηζε ηεο ζπλεξγαζίαο (απφ ην 2008) κε 

ην πξφγξακκα ηνπ ΚΔΘΔΑ «Παξέκβαζε» κέζσ ηεο πξαγκαηνπνίεζεο κεληαίσλ ελεκεξσηηθψλ ζεκηλαξίσλ ζε 

ζρέζε κε ηελ πξφιεςε ηεο HIV ινίκσμεο ζε πξψελ θαη λπλ εμαξηεκέλα άηνκα Απφ ηνλ Ηαλνπάξην 2011 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ 12 ηέηνηεο ελεκεξψζεηο ζε 247 σθεινχκελνπο.  

Δπίζεο, ζηα πιαίζηα ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπ Γξαθείνπ κε ηελ ηαηξφ ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ θα. Ρ. πιιαληάβνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ ελεκεξψζεηο ζηα πξνγξάκκαηα ηνπ ΚΔΘΔΑ «Γηάβαζε» θαη «Νφζηνο» θαη ηνπ ΟΚΑΝΑ 

«Αηξαπφο», ηφζν ζε νκάδεο ρξεζηψλ φζν θαη ζε νκάδεο γνλέσλ, κε ζεκαηνινγία «HIV θαη Ζπαηίηηδεο», 

«Δπίπησζε ηεο ρξήζεο εμαξηεζηνγφλσλ νπζηψλ ζηνλ νξγαληζκφ». Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2011 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ 14 ελεκεξψζεηο ζε νκάδεο ρξεζηψλ θαη αληίζηνηρεο ελεκεξψζεηο ζε νκάδεο γνλέσλ.  

 Γεληθόο θαη λεαληθόο πιεζπζκόο: ηα πιαίζηα ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ Γξαθείνπ γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

θξίζεσλ ζηελ θνηλφηεηα, ην Γξαθείν, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Γήκν πάησλ–Αξηέκηδνο, πξαγκαηνπνίεζε 

ελεκεξσηηθή παξέκβαζε (8/9/2011) πνπ απεπζπλφηαλ ζε δηδάζθνληεο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο ψζηε λα δηεπθνιπλζεί ε είζνδνο θαη έληαμε νξνζεηηθψλ παηδηψλ ζην ηνπηθφ ζρνιηθφ πεξηβάιινλ. 

Σν ζέκα ηεο παξέκβαζεο αθνξνχζε δεηήκαηα πξφιεςεο θαη θνηλσληθήο αληηκεηψπηζεο ηνπ HIV ζην ζρνιηθφ 

πεξηβάιινλ. Δπίζεο, ζηειέρε ηνπ Γξαθείνπ Φπρνθνηλσληθήο ηήξημεο θαη Φπρνζεξαπεπηηθψλ Παξεκβάζεσλ 

ζπκκεηείραλ ζηελ ελεκεξσηηθή εθζηξαηεία πνπ πινπνίεζε ην Γξαθείν Αγσγήο Τγείαο ζηελ Κσ. Οη ελεκεξψζεηο 

έιαβαλ ρψξα ζε ζρνιεία ηεο Κσ (ζπλνιηθφο αξηζκφο καζεηψλ 1050), θαη ζηξαηφπεδα ηεο Κσ (ζπλνιηθφο 

αξηζκφο 760 άηνκα). Παξάιιεια, ζηειέρε ηνπ Γξαθείνπ πξαγκαηνπνίεζαλ ελεκεξψζεηο ζε ζρνιεία ηνπ 

Κακαηεξνχ, ηεο Γξνζηάο θαη ηεο Καιιηζέαο, θαηφπηλ πξνζθιήζεσο ησλ δηεπζπληψλ ησλ ζρνιείσλ.  

 

 

 

Σν Γξαθείν Φπρνθνηλσληθήο ηήξημεο θαη Φπρνζεξαπεπηηθψλ Παξεκβάζεσλ ζπκκεηέρεη ελεξγά ζηηο δξάζεηο 

πνπ νξγαλψλεη θαη πινπνηεί ην Σκήκα Παξεκβάζεσλ ζηε Κνηλφηεηα.  

Καηά ην έηνο 2011 ζηειέρε ηνπ Γξαθείνπ ζπκκεηείραλ ζε: 

 παξέκβαζε αληηκεηψπηζεο πξνβιεκάησλ πγείαο θαη πγηεηλήο ζε ρψξν θηινμελίαο 

ιαζξνκεηαλαζηψλ ζηνλ Ν. Έβξνπ,  

 πξφγξακκα Τγεηνλνκηθήο θαη Φπρνθνηλσληθήο παξέκβαζεο ζηνπο αζηέγνπο ηεο Αζήλαο, ζην 

Ίδξπκα αζηέγσλ ηνπ Γ. Αζελαίσλ (ΚΤΑΓΑ),  

 πξφγξακκα Τγεηνλνκηθήο θαη Φπρνθνηλσληθήο παξέκβαζεο ζην ηζηνξηθφ θέληξν ηεο Αζήλαο, 

 πξφγξακκα δξφκνπ (streetwork) ζηνλ Γ. Αζελαίσλ, θαη 

V. 2.4. πκκεηνρή ζε δξάζεηο ηνπ Σκήκαηνο Παξεκβάζεσλ ζηελ Κνηλόηεηα θαη ησλ επηκέξνπο γξαθείσλ 
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 νκάδεο απνθφξηηζεο πνπ πινπνηνχληαη απφ ην Γξαθείν πκβνπιεπηηθνχ ηαζκνχ θαη 

Σειεθσληθήο Γξακκήο γηα ην HIV/AIDS.  

 

 

 

Σν Γξαθείν Φπρνθνηλσληθήο ηήξημεο θαη Φπρνζεξαπεπηηθψλ Παξεκβάζεσλ πξαγκαηνπνίεζε θαη θαηά 

ηε δηάξθεηα 2010-2011 ζπλεξγαζίεο κε:  

 ΜΖΚΤΟ 

Σν Γξαθείν Φπρνθνηλσληθήο ηήξημεο έρεη ζπλερή ζπλεξγαζία κε Με Κπβεξλεηηθέο Οξγαλψζεηο 

(Κέληξν Εσήο, Γηαηξνί ηνπ Κφζκνπ, Γηαηξνί Υσξίο χλνξα, PRAKSIS, Θεηηθή Φσλή). 

- ε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ αηνκηθά πεξηζηαηηθά. 

- ε ζέκαηα παξεκβάζεσλ ζε εηδηθνχο πιεζπζκνχο (νξνζεηηθνί θξαηνχκελνη, ρξήζηεο, εθδηδφκελα 

άηνκα). 

- ηε ζπλεξγαζία πινπνίεζεο πξνγξακκάησλ.  

- ηελ εθπαίδεπζε ζηειερψλ θαη εζεινληψλ (π.ρ. «Κέληξν Εσήο», PRAKSIS).  

Παξάιιεια, ην Γξαθείν ζπκκεηείρε ζηελ Δπηηξνπή Κνηλσληθνχ Γηαιφγνπ, ε νπνία δηαπξαγκαηεχεηαη 

δεηήκαηα νξνζεηηθφηεηαο, αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, ζηηγκαηηζκνχ, πξφζβαζεο ζηελ ζεξαπεία, 

παξέκβαζεο ζε εηδηθέο πιεζπζκηαθέο νκάδεο θαη ελεκέξσζεο- επαηζζεηνπνίεζεο.  

 Κνηλσληθή θαη Φπρνινγηθή  Τπεξεζία ηνπ Ννζνθνκείνπ Παίδσλ «Αγία νθία»: Σα  

ζηειέρε ηνπ Γξαθείνπ βξίζθνληαη ζε ζπλερή ζπλεξγαζία κε ηελ Κνηλσληθή θαη Φπρνινγηθή Τπεξεζία 

ηνπ Ννζνθνκείνπ Παίδσλ γηα ηελ δηεπζέηεζε δεηεκάησλ ιήςεο θαξκαθεπηηθήο αγσγήο ησλ 

αλαζθάιηζησλ νξνζεηηθψλ παηδηψλ, ηελ εμαζθάιηζε ζηέγεο θαη ηελ ςπρνθνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή 

ππνζηήξημε απηψλ θαη ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2011 πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηξεηο (3) 

ζπλαληήζεηο ζηειερψλ ηνπ Γξαθείνπ κε ζηειέρε ηεο Κνηλσληθήο θαη Φπρνινγηθήο Τπεξεζίαο ηνπ 

Ννζνθνκείνπ, θαηά ηηο νπνίεο έγηλε δηεμνδηθή ελεκέξσζε γηα ηηο αλάγθεο ησλ νξνζεηηθψλ παηδηψλ θαη 

πξνζπάζεηα εθ κέξνπο ηνπ Γξαθείνπ επίιπζεο πξνβιεκάησλ ζπγθεθξηκέλσλ θαη ηδηαίηεξα 

επηβαξπκέλσλ πεξηζηαηηθψλ.  

 Κνηλσληθή Τπεξεζία ηνπ Ννζνθνκείνπ Κξαηνπκέλσλ «Άγηνο Παύινο» ησλ θπιαθώλ  

Κνξπδαιινύ: ηα πιαίζηα ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπ Γξαθείνπ κε ηελ Κνηλσληθή Τπεξεζία ηνπ 

Ννζνθνκείνπ, πξαγκαηνπνηήζεθαλ απφ ηα ζηειέρε ηνπ Γξαθείνπ ζπλαληήζεηο κε ηελ Γηεπζχληξηα θαη 

ηελ Κνηλσληθή Λεηηνπξγφ ησλ θπιαθψλ Κνξπδαιινχ γηα ηελ δηεξεχλεζε ησλ αλαγθψλ ηνπ Ννζνθνκείνπ 

ζε ζρέζε κε ηνπο νξνζεηηθνχο θξαηνπκέλνπο. Γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ απηψλ, ην Γξαθείν, κεηαμχ 

V. 2.5. πλεξγαζία κε θνξείο θαη ππεξεζίεο 
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άιισλ,  πξνζέθεξε ρξεκαηηθφ πνζφ γηα ηελ εμαζθάιηζε εηδψλ αηνκηθήο πγηεηλήο. Δπίζεο,  

ρνξεγήζεθαλ θάξηεο ηειεθσληθήο ζπλδηάιεμεο ζηνπο νξνζεηηθνχο θξαηνχκελνπο. 

 άιινπο θνξείο θαη νξγαληζκνύο: Γεληθφηεξα γηα ηελ δηεθπεξαίσζε ζεκάησλ 

αξκνδηφηεηαο ηνπ θαη γηα ηελ επίιπζε ζεκάησλ πνπ απαζρνινχλ ηνπο σθεινχκελνχο ηνπ, ην Γξαθείν 

Φπρνθνηλσληθήο ηήξημεο βξίζθεηαη ζε ζπλερή επηθνηλσλία θαη ζπλεξγαζία κε έλα κεγάιν αξηζκφ 

θνξέσλ θαη νξγαληζκψλ φπσο: 

 Πξφλνηεο 

 Αζθαιηζηηθνί θνξείο (ΗΚΑ, ΣΔΒΔ θ.α.) 

 Γηεζλήο Κνηλσληθή Τπεξεζία 

 ΠΗΚΠΑ 

 Οξγαληζκφο Κνηλσληθήο Φξνληίδαο 

 Ίδξπκα «Μεηέξα» 

 Κνηλσληθέο Τπεξεζίεο Ηδξπκάησλ«Υακφγειν ηνπ Παηδηνχ» 

 «Μέξηκλα» 

 Διιεληθφ πκβνχιην γηα ηνπο πξφζθπγεο 

 Γηεζλήο Οξγαληζκφο Μεηαλάζηεπζεο 

 ΟΚΑΝΑ 

 ΚΔΘΔΑ 

 Τπνπξγεία 

 Σκήκα Αιινδαπψλ (Τπ.Δζσηεξηθψλ) 

 Αζθάιεηα- Σκήκα κεηαγσγψλ 

 Οξγαληζκφο Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ 

 ΟΣΔ 

 πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε 

 Μνλάδεο Δηδηθψλ Λνηκψμεσλ 

 

 

 

 

Α. Δθπαηδεπηηθό ζεκηλάξην «Αλαθνίλσζε –πκβνπιεπηηθή πξηλ θαη κεηά ην δηαγλσζηηθό ηεζη 

ζηηο Κηλεηέο Μνλάδεο ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ» 

ηα πιαίζηα ηεο δξάζεο «Τγεηνλνκηθή θαη Φπρνθνηλσληθή Παξέκβαζε ζην ηζηνξηθφ θέληξν ηεο Αζήλαο 

ζε εππαζείο νκάδεο πιεζπζκνχ» πνπ πινπνηεί ην Σκήκα Παξεκβάζεσλ ζηελ Κνηλφηεηα θαη ην Γξαθείν 

V. 2.6. Δπηζηεκνληθό θαη Δθπαηδεπηηθό έξγν 
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Αγσγήο Τγείαο, ην Γξαθείν Φπρνθνηλσληθήο ηήξημεο νξγάλσζε θαη πξαγκαηνπνίεζε ζεκηλάξην 

εθπαίδεπζεο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ δξάζε, ζε ζπλεξγαζία κε ην Γξαθείν πκβνπιεπηηθνχ ηαζκνχ 

θαη Σειεθσληθήο Γξακκήο γηα ην HIV/AIDS.  

θνπφο ηνπ ζεκηλαξίνπ ήηαλ ε εθπαίδεπζε ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο ζε ζέκαηα αλαθνίλσζεο θαη 

ζπκβνπιεπηηθήο πξηλ θαη κεηά ην δηαγλσζηηθφ ηεζη θαη ε επαηζζεηνπνίεζε ηνπο ζε δεηήκαηα 

δηαπνιηηηζκηθήο επηθνηλσλίαο. Δπηκέξνπο ζεκαηνινγία: 

 πκβνπιεπηηθή πξηλ θαη κεηά ην δηαγλσζηηθφ ηεζη 

 Αλαθνίλσζε απνηειέζκαηνο 

 Εψληαο κε ηνλ HIV θ.α. 

 Δμέηαζε HIV: pro θαη contra 

 Γηαπνιηηηζκηθή επηθνηλσλία 

Μέζσ ηεο εθπαίδεπζεο, νη επαγγεικαηίεο πγείαο ήξζαλ ζε άκεζε επαθή κε κεζνδνινγηθά εξγαιεία, ηα 

νπνία κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ θαηά ηελ εξγαζία ηνπο θαη αλαπηχζζνπλ δεμηφηεηεο επηθνηλσλίαο 

θαη παξέκβαζεο. Δπίζεο, ηνπο παξνπζηάζηεθαλ νη ηξφπνη αληηκεηψπηζεο θαηαζηάζεσλ θξίζεο π.ρ. ζε 

πεξηπηψζεηο πνπ ην ηεζη είλαη ζεηηθφ. 

Σν ζεκηλάξην πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 18 θαη 24 Οθησβξίνπ 2011 ζηνπο ρψξνπο ηνπ Γξαθείνπ θαη 

ζπκκεηείραλ ζε απηφ ζπλνιηθά 28 άηνκα (4 ηαηξνί, 7 λνζειεπηέο, 2 θνηλσληνιφγνη, 1 θνηλσληθφο 

ιεηηνπξγφο θαη 14 ςπρνιφγνη). 

 

Β. πκκεηνρή ηνπ Γξαθείνπ ζηελ νκάδα αμηνιόγεζεο θαη δηάρπζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο 

έξεπλαο EMIS: Ζ EMIS (European MSM Internet Survey) απνηειεί κία εξεπλεηηθή πξνζπάζεηα 

επξσπατθψλ επηζηεκνληθψλ θέληξσλ, ζηελ νπνία ζπκκεηείραλ πεξηζζφηεξνη απφ 180.000 άλδξεο πνπ 

θάλνπλ ζεμ κε άλδξεο. Ζ κειέηε ππνζηεξίρζεθε απφ ηνπηθέο, εζληθέο θαη δηεζλείο 

Οκνθπινθηιηθέο/Λεζβηαθέο θαη HIV νξγαλψζεηο θαη απφ θνηλσληθά νn-line δίθηπα, φπσο ην Gay Romeo 

θαη ην Manhunt. Σν εξσηεκαηνιφγην ηεο EMIS ήηαλ δηαζέζηκν δηαδηθηπαθά ζε 25 δηαθνξεηηθέο γιψζζεο 

ηελ πεξίνδν Ηνπλίνπ-Απγνχζηνπ 2010. Ζ έξεπλα πινπνηήζεθε ζηελ Διιάδα απφ ηε Θεηηθή Φσλή θαη 

εληζρχζεθε νηθνλνκηθά απφ ην Κέληξν Διέγρνπ θαη Πξφιεςεο Ννζεκάησλ (ΚΔΔΛΠΝΟ). 

Σν Γξαθείν Φπρνθνηλσληθήο ηήξημεο θαη Φπρνζεξαπεπηηθψλ Παξεκβάζεσλ ζπκκεηέρεη ζηελ  νκάδα 

αμηνιφγεζεο θαη δηάρπζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο παξαπάλσ έξεπλαο. 

Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο παξνπζηάζηεθαλ ζην 23ν Παλειιήλην πλέδξην AIDS (Αζήλα 25-

27.11.2011) κε ηελ ειεχζεξε αλαθνίλσζε: «HIV ινίκσμε θαη πξνθαηαξηηθά επξήκαηα απφ ηελ 

δηεμαγσγή ηεο επξσπατθήο MSM δηαδηθηπαθήο έξεπλαο (EMIS) ζηελ Διιάδα» (Ν. Γέδεο, Π. Γακάζθνο, 

Γ. Νηθνιφπνπινο, Νίθε Γήκνπ, Κ. πειηψηεο, Λ. Καινβπξλάο, Γ. Παξαζθεπά, Μ. Κιψθα). Δπίζεο, ζηελ 
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εκεξίδα ηεο ΜεΚπΟ Θεηηθή Φσλή «Μάζε ηη απάληεζαλ - Παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο 

EMIS (European MSM Internet Survey)» (Αζήλα 10 Γεθεκβξίνπ 2011), ην Γξαθείν Φπρνθνηλσληθήο 

ηήξημεο θαη Φπρνζεξαπεπηηθψλ Παξεκβάζεσλ ζπκκεηείρε κε ηελ εηζήγεζε «εμ, ζπληξνθηθφηεηα θαη 

άιια ηηλά» (Π.Γακάζθνο). 

 

Γ. Δπηζηεκνληθά άξζξα- Γεκνζηεύζεηο: Κπθινθφξεζε ηεχρνο ησλ Διιεληθψλ Αξρείσλ AIDS κε  

δεκνζηεπκέλν άξζξν ηνπ Γξαθείνπ κε ζέκα «Αλαζθάιηζηνη νξνζεηηθνί θαη πξφζβαζε ζηελ 

αληηξεηξντθή αγσγή» (Σφκνο 18, Σεχρνο 4). 

 

Γ. Οκάδεο ζπλαηζζεκαηηθήο απνθόξηηζεο: Σν Γξαθείν Φπρνθνηλσληθήο ηήξημεο θαη 

Φπρνθνηλσληθψλ Παξεκβάζεσλ πξφηεηλε ηελ πινπνίεζε νκάδαο απνθφξηηζεο ζηειερψλ πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζηελ παξέκβαζε ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ ζην λνκφ Έβξνπ, θαζψο ε ππεξεζία πνπ πξνζέθεξαλ 

ηα εμεηδηθεπκέλα ζηειέρε ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ ζηε δνθηκαδφκελε πεξηνρή ηνπ Έβξνπ ήηαλ ηδηαίηεξα 

απαηηεηηθή. Ζ νκάδα απνθφξηηζεο είρε ζθνπφ ηελ αλαθνχθηζε ηνπ άγρνπο, ηελ αληηκεηψπηζε πςειψλ 

επηπέδσλ ζπλαηζζεκαηηθήο εμάληιεζεο θαη ηελ απνθαηάζηαζε ςπρηθψλ ιεηηνπξγηψλ πνπ έρνπλ 

δηαηαξαρζεί.  

Ζ πξφηαζε εγθξίζεθε απφ ην Σκήκα Παξεκβάζεσλ ζηελ Κνηλφηεηα. Λφγσ ηεο κεησκέλεο πξνζέιεπζεο 

ησλ κειψλ ηεο νκάδαο θαη δεδνκέλεο ηεο αλαδηάξζξσζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο παξέκβαζεο ηνπ 

ΚΔΔΛΠΝΟ κε εληφπηνπο επηζηήκνλεο ε δξάζε απηή αλαγθάζηεθε λα ηεξκαηηζηεί. 

 

Δ. Δθπαίδεπζε- Δπηκόξθσζε: Με ζηφρν ηελ ζπλερή επηκφξθσζε ηνπο ηα ζηειέρε ηνπ Γξαθείνπ 

παξαθνινχζεζαλ ην 2011 ηηο παξαθάησ επηζηεκνληθέο ζπλαληήζεηο:   

 23ν Παλειιήλην πλέδξην AIDS, (Αζήλα, 25-27/11/2011), 

 Ζκεξίδα ηνπ Σνκέα Δπαγγεικαηηθήο θαη Βηνκεραληθήο Τγηεηλήο ηεο Δζληθήο ρνιήο Γεκφζηαο 

Τγείαο «Ζπαηίηηδεο Δπαγγεικαηηθήο αηηηνινγίαο» (Αζήλα, 26/5/2011), 

 6ν Παλειιήλην πλέδξην Πξναγσγήο θαη Αγσγήο Τγείαο, "Πξναγσγή ηεο Τγείαο: Δπηινγή 

Τγείαο ζηελ Οηθνλνκηθή Κξίζε" (Αζήλα, 13-15/11/2011), 

 εκηλάξην κε ζέκα «ρεδηαζκφο Πξνγξακκάησλ Πξναγσγήο Τγείαο», (Αζήλα, 14-15/11/2011), 

  Ζκεξίδα ηνπ Σνκέα Κνηλσληνινγίαο ηεο Δζληθήο ρνιήο Γεκφζηαο Τγείαο κε 

ζέκα "Πξφγξακκα «Γηαπνιηηηζκηθή Μεζνιάβεζε» ζε επηιεγκέλα 

λνζνθνκεία ησλ Πεξηθεξεηψλ Αζήλαο θαη Θεζζαινλίθεο" (Αζήλα, 24/5/2011). 

 Pan-European Conference on the Integration of Immigrants 

"Good practices in the sectors of Health, Welfare and Social Security" (Αζήλα, 27-28/6/2011). 
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 Δζληθή ζπλάληεζε ηνπ πληνληζηηθνχ Κέληξνπ  Αηκνεπαγξχπλεζεο (ΚΑΔ- ΚΔΔΛΠΝΟ) κε 

ζέκα: «χζηεκα Πνηφηεηαο ζηελ Αηκνδνζία. Ζ ζπκβνιή ηεο Αηκνεπαγξχπλεζεο» (Αζήλα, 

16/12/2011). 

 

 

 

Σν Γξαθείν Φπρνθνηλσληθήο ηήξημεο θαη Φπρνθνηλσληθψλ Παξεκβάζεσλ, ζε  ζπλεξγαζία κε ην Σκήκα 

Παξεκβάζεσλ ζηε Κνηλφηεηα, πξνέβε ζηε δηακφξθσζε πξνηάζεσλ ζρεηηθά κε ηνλ λέν Καλνληζκφ 

Καζνξηζκνχ πνζνζηνχ αλαπεξίαο. Αλαγλσξίδνληαο ηελ ηδηαίηεξε ζεκαζία ηνπ θαζνξηζκνχ πνζνζηνχ 

αλαπεξίαο γηα ηα άηνκα πνπ δνπλ κε ηνλ HIV, ην Γξαθείν δηακφξθσζε πξφηαζε γηα ηελ πηνζέηεζε ηεο 

δηεζλνχο ηαμηλφκεζεο ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ηεο αλαπεξίαο (ICF), ε νπνία παξέρεη κηα νιηζηηθή 

πξνζέγγηζε γηα ηελ ηαμηλφκεζε ηεο αλαπεξίαο ιακβάλνληαο ππφςε φρη κφλν ηηο επηπηψζεηο ζηε 

ζσκαηηθή πγεία αιιά θαη ηηο επηπηψζεηο ζ‟ έλα επξχηαην θάζκα αλζξσπίλσλ ιεηηνπξγηψλ θαη 

ηθαλνηήησλ. 

 

Ζ πξφηαζε πεξηείρε θαη ζεκαηηθή ζρεηηθά κε ηελ απνδέζκεπζε ηνπ επηδφκαηνο νξνζεηηθφηεηαο απφ 

νπνηνδήπνηε πνζνζηφ αλαπεξίαο θαη ηελ έληαμε  θξηηεξίσλ ζηελ ρνξήγεζή ηνπ, φπσο π.ρ. νηθνλνκηθά 

θαη εηζνδεκαηηθά θξηηήξηα, κεηά απφ δηαβνχιεπζε κε ηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο. Δθθξεκεί ε θαηάζεζε 

ηεο πξφηαζεο πξνο ην αξκφδην Τπνπξγείν. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. 2.7. Πξνηάζεηο - Θεζκηθά Θέκαηα 
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V. 3. πκβνπιεπηηθόο ηαζκόο Λνηκσδώλ Ννζεκάησλ & Σειεθσληθή Γξακκή γηα ην AIDS 

 

Τπεύζπλε:  Διηζάβεη Νηθνινπνχινπ 

 

Ο πκβνπιεπηηθφο ηαζκφο () θαη ε Σειεθσληθή Γξακκή (ΣΓ) γηα ην AIDS ιεηηνπξγνχλ απφ ην 

επηέκβξην ηνπ 1992 ζην Ννζνθνκείν Αθξνδηζίσλ θαη Λνηκσδψλ Ννζεκάησλ «Α. πγγξφο». Απφ ην 

1995 εληάζζνληαη ζην ΚΔΔΛΠΝΟ, φπνπ ππάγνληαη ζην Σκήκα Παξεκβάζεσλ ζηελ Κνηλφηεηα. 

ηειερψλνληαη απφ επαγγεικαηίεο ςπρνθνηλσληθψλ επηζηεκψλ θαη απφ κηα γξακκαηέα.  

 

Πξφθεηηαη γηα κία εληαία ππεξεζία κε θνηλή επηζηεκνληθή πξνζέγγηζε θαη ζηφρνπο. Κχξην αληηθείκελν 

ησλ /ΣΓ είλαη ε εμεηδηθεπκέλε ςπρνθνηλσληθή παξέκβαζε ζε ζέκαηα HIV/ΑIDS ή άιισλ ΜΝ, κε 

ζηφρν ηελ έγθαηξε θαη απνηειεζκαηηθή πξφιεςε, θαζψο θαη ηελ θαηάιιειε αληηκεηψπηζε ησλ πνηθίισλ 

ςπρνινγηθψλ θαη θνηλσληθψλ αλαγθψλ ησλ νξνζεηηθψλ αηφκσλ, ησλ αηφκσλ ηνπ πεξηβάιινληφο ηνπο 

αιιά θαη ηνπ θνηλνχ γεληθφηεξα. Ζ θαηαγξαθή ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη αλαγθψλ ηνπ θνηλνχ κέζα απφ 

έλα ζχζηεκα παξνρήο ππεξεζηψλ ζε ζρέζε κε ηελ HIV ινίκσμε απεηέιεζε ηνλ βαζηθφ άμνλα 

ζρεδηαζκνχ ησλ  / ΣΓ, πξνζδίδνληαο θαη ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ηνπο.  

 

 

 

Σα βαζηθά ζεκεία πνπ δηαθνξνπνηνχλ απηήλ ηελ ππεξεζία ζε ζρέζε κε αληίζηνηρεο ηνπ εμσηεξηθνχ θαη 

ηα νπνία, φπσο έρεη  δηαπηζησζεί απφ ηελ καθξφρξνλε εκπεηξία, ζπκβάιινπλ νπζηαζηηθά ζηελ 

επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο, κπνξνχλ λα ζπλνςηζζνχλ ζηα θάησζη: 

 ε ζηειέρσζε απφ επαγγεικαηίεο ςπρνθνηλσληθψλ επηζηεκψλ, νη νπνίνη πέξα απφ ηελ 

απιή  

ελεκέξσζε κπνξνχλ λα παξέρνπλ εμεηδηθεπκέλε ςπρνινγηθή, θνηλσληθή, ςπρνζεξαπεπηηθή 

ή ςπρηαηξηθή ζηήξημε, ιφγσ ηεο εηδηθήο ηνπο εθπαίδεπζεο ζε ζέκαηα αλαθνξηθά κε ηελ HIV 

ινίκσμε αιιά θαη ζηε ζπκβνπιεπηηθή θαη ςπρνινγηθή ππνζηήξημε απφ ην ηειέθσλν, ζε 

ζέκαηα ηξνπνπνίεζεο ζπκπεξηθνξάο, ζηε ςπρνινγηθή αμηνιφγεζε θαη ζηελ αηνκηθή ή/θαη 

νκαδηθή ςπρνζεξαπεία (εηδηθφηεξα ζε άηνκα πνπ πάζρνπλ απφ νξγαληθή αζζέλεηα), 

 ε άκεζε ζχλδεζε θαη ζπλεξγαζία ηεο Σειεθσληθήο Γξακκήο κε ην πκβνπιεπηηθφ ηαζκφ 

θαη αληηζηξφθσο, πνπ δηαζθαιίδνπλ ηελ εληαία επηζηεκνληθή πξνζέγγηζε θαη επεμεξγαζία 

ηνπ αληηθεηκέλνπ εξγαζίαο, γεγνλφο απφ ην νπνίν επσθεινχληαη άκεζα νη ρξήζηεο ηνπ 

Γξαθείνπ ζην ηξφπν πνπ αληηκεησπίδνληαη νη ίδηνη αιιά θαη ην αίηεκά ηνπο, 

V. 3.1. Αξκνδηόηεηεο 
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 ε ζηέγαζε ηνπ Γξαθείνπ ζε έλα λνζνθνκείν πνπ ζπγρξφλσο δηαζέηεη ΜΔΛ θαη απνηειεί 

Κέληξν Αλαθνξάο, επηινγή πνπ δηεπθνιχλεη  ζεκαληηθά ηελ πξνζέιεπζε ησλ ρξεζηψλ ηνπ ,  

ζπκβάιινληαο νπζηαζηηθά ζην έξγν ηνπ θαη πξνσζψληαο ηε δπλαηφηεηα ζπλεξγαζίαο 

επαγγεικαηηψλ ςπρηθήο πγείαο θαη ηαηξνλνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ, 

 ε δπλαηφηεηα απνηχπσζεο ηνπ θιηληθνχ έξγνπ θαη ζε ζηαηηζηηθά δεδνκέλα, πνπ ζπκβάιιεη  

ζηελ αμηνιφγεζε παξακέηξσλ ζρεηηθψλ κε ηελ πξφιεςε θαη ηηο ςπρνθνηλσληθέο δηαζηάζεηο ηεο 

ΖΗV ινίκσμεο θαη θαηά ζπλέπεηα ζηε δπλαηφηεηα θαζνξηζκνχ πξνηεξαηνηήησλ θαη δξάζεσλ, ε 

δπλαηφηεηα πνιπ-επίπεδεο πξνζέγγηζεο ηεο πξφιεςεο θαη ηεο ςπρνθνηλσληθήο πξνζέγγηζεο 

ηνπ HIV/AIDS θαη ησλ άιισλ ΜΝ, κέζα απφ ηελ αλάπηπμε δξάζεσλ ζε πνηθίινπο αιιά άκεζα 

αιιεινζπλαξηφκελνπο ηνκείο, ζην κέηξν πνπ απψηεξνο ζηφρνο ηνπο παξακέλεη ε δηαθχιαμε 

θαη πξναγσγή ηεο (ςπρηθήο) πγείαο. 

 

 

 

ηηο ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη θαη ζηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ αλαπηχζζνληαη απφ ηελ επηζηεκνληθή 

νκάδα ζπζηεκαηηθά (θαη επνκέλσο θαη ζην ππφ κειέηε ρξνληθφ δηάζηεκα), πεξηιακβάλνληαη: 

 ζπκβνπιεπηηθή ελεκέξσζεο θαη πξόιεςεο, ςπρνινγηθή ζηήξημε, αηνκηθή ή/θαη 

νκαδηθή  

ςπρνζεξαπεία, ζπκβνπιεπηηθή θνηλσληθήο εξγαζίαο, θαζψο επίζεο θαη ςπρηαηξηθή 

αμηνιφγεζε θαη παξαθνινχζεζε (φπνπ θξηζεί αλαγθαίν). 

 παξαπνκπή πξνο φιεο αδηαθξίησο ηηο θαηάιιειεο θαη αξκφδηεο ππεξεζίεο ζηελ Διιάδα,  

αλάινγα κε ην αίηεκα. Ο κεγαιχηεξνο αξηζκφο αθνξά ηα Οξνδηαγλσζηηθά Σκήκαηα θαη ηηο ΜΔΛ 

ησλ Ννζνθνκείσλ ελψ αξθεηέο είλαη νη παξαπνκπέο πξνο εμεηδηθεπκέλεο ςπρνινγηθέο ή 

ςπρηαηξηθέο ππεξεζίεο θαζψο θαη ζε άιιεο ηειεθσληθέο γξακκέο. 

 πζηεκαηηθή θαηαγξαθή θαη πεξαηηέξσ δπλαηφηεηα αμηνιφγεζεο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

θαη  

ησλ ςπρνθνηλσληθψλ αλαγθψλ φζνλ αθνξά ζε ζέκαηα HIV/AIDS, κε ζηφρν ηε 

ζπζηεκαηνπνίεζε ηεο θιηληθήο εηθφλαο ηνπ πιεζπζκνχ πνπ απεπζχλεηαη ζην /ΣΓ, ηε 

δηεξεχλεζε θαη πξνψζεζε απνηειεζκαηηθφηεξσλ ηξφπσλ θάιπςεο ησλ αλαγθψλ ηνπ θνηλνχ, 

θαζψο θαη ηε δηάδνζε ησλ παξαπάλσ απνηειεζκάησλ ζην πιαίζην επηζηεκνληθψλ εξγαζηψλ 

ή/θαη εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ. Δηδηθφηεξα, γηα φια ηα άηνκα πνπ απεπζχλνληαη ζηε ΣΓ θαη 

ηνλ  γίλεηαη αλψλπκε θαηαρψξεζε ησλ δεδνκέλσλ, κε βάζε έλα δειηίν πξνθσδηθνπνηεκέλσλ 

πιεξνθνξηψλ ζηελ ΣΓ θαη εηδηθά δηακνξθσκέλσλ εξσηεκαηνινγίσλ ζην . 

V. 3.2. Γξάζεηο 
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 Δλεκεξσηηθέο θαη εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ζπλεξγαζίεο, κε ζηφρν ηελ επξχηεξε  

επαηζζεηνπνίεζε θαη ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ ζε ζέκαηα HIV/AIDS αιιά θαη ηε ζπλερηδφκελε 

θαηάξηηζε ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ / ΣΓ. Πεξηιακβάλνπλ ελδεηθηηθά: Δλεκεξσηηθέο νκηιίεο 

(ηδηαίηεξε έκθαζε δίλεηαη ζην καζεηηθφ θαη λεαληθφ πιεζπζκφ), Μαζήκαηα/ εκηλάξηα ζε 

εηδηθεπφκελνπο ή επαγγεικαηίεο (ςπρηθήο) πγείαο θαζψο θαη ζε εθπαηδεπηηθνχο, εθπαηδεπηέο θαη 

ππεχζπλνπο αγσγήο πγείαο, Παξνρή πξαθηηθήο άζθεζεο (θπξίσο ζε ηειεηφθνηηνπο θνηηεηέο 

ςπρνθνηλσληθψλ επηζηεκψλ), Δλεκέξσζε θνηηεηψλ ή/θαη επαγγεικαηηψλ πνπ πξνζέξρνληαη 

ζην .. ζην πιαίζην, ζπλεζέζηεξα, εξγαζηψλ ηνπο. 

 Παξεκβάζεηο ζε επίπεδν θνηλόηεηαο, κε ζπκκεηνρή ζηηο αληίζηνηρεο δξάζεηο ηνπ  

Σκήκαηνο Παξεκβάζεσλ ζηελ Κνηλφηεηα (φπσο εθζηξαηείεο ελεκέξσζεο ή παξεκβάζεηο ζε 

εηδηθνχο πιεζπζκνχο),  Γεκηνπξγία πξσηφηππνπ ελεκεξσηηθνχ πιηθνχ, ζπλεξγαζία κε ηα 

ΜΜΔ, πξνψζεζε ζεζκηθψλ αηηεκάησλ. 

 Δπηζηεκνληθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ζπλεξγαζίεο, φπσο ηδίσο: Έξεπλεο -  Αλαθνξέο –  

Γεκνζηεχζεηο (άξζξα, πξαθηηθά ζπλεδξίσλ), (πλ)δηνξγάλσζε  εκεξίδσλ, ζηξνγγπιήο 

ηξάπεδαο, workshops, αλαθνηλψζεηο ζε επηζηεκνληθέο εθδειψζεηο θαη ζπκκεηνρή ζε 

εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα. 

 Γηαζύλδεζε θαη επηθνηλσλία ζπζηεκαηηθή θαη ζπλερηδφκελε, θαζψο θαη πξνψζεζε 

δηθηχνπ  

ζπλεξγαζίαο κε άιιεο ππεξεζίεο θαη θνξείο ηεο Διιάδαο θαη ηνπ εμσηεξηθνχ, αιιά θαη κε άιια 

γξαθεία ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ. 

 

 

 

Ο πκβνπιεπηηθφο ηαζκφο ζηειερψλεηαη ζήκεξα απφ ηξεηο (3) ςπρνιφγνπο, έλα (1) θνηλσληθφ 

ιεηηνπξγφ θαη έλα (1) ςπρίαηξν κε κεξηθή απαζρφιεζε.  Απεπζχλεηαη ζε άηνκα νξνζεηηθά, ζε 

ζπληξφθνπο ή ζπγγελείο ηνπο, αιιά θαη ζε άηνκα πνπ πξνβιεκαηίδνληαη ζε ζρέζε κε ζέκαηα HIV/AIDS, 

επηζπκνχλ λα θάλνπλ ην δηαγλσζηηθφ ηεζη ή βξίζθνληαη ζε αλακνλή απνηειεζκάησλ. Απφ ηελ έλαξμε 

ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζην  έρνπλ απεπζπλζεί 3.157 άηνκα. Δθηφο απφ ηελ ελεκέξσζε θαη ηε 

ζπκβνπιεπηηθή πξηλ θαη κεηά ην ηεζη (pre/post test counseling),  ε ιεηηνπξγία ηνπ  επηηξέπεη επηπιένλ 

ηελ εμεηδηθεπκέλε- αλάινγα κε ην αίηεκα- παξέκβαζε θαζψο θαη καθξφπλνεο ςπρνζεξαπεπηηθέο 

ζπλεξγαζίεο γηα ηελ πεξαηηέξσ ζπζηεκαηηθή επεμεξγαζία ησλ παξαπάλσ δεηεκάησλ θαζψο θαη άκεζα 

ζρεηηδφκελσλ ζεκάησλ φπσο θπξίσο ε ζεμνπαιηθφηεηα, ν ζεμνπαιηθφο πξνζαλαηνιηζκφο, νη δηαθπιηθέο 

ζρέζεηο ή ην βίσκα ηεο αζζέλεηαο.   

V. 3.3. πκβνπιεπηηθόο ηαζκόο Λνηκσδώλ Ννζεκάησλ : θιηληθέο πξάμεηο  
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Καηά ην ηξίκελν Οθησβξίνπ έσο θαη Γεθεκβξίνπ 2010 ζην  πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζπλνιηθά 231 

ζπλεδξίεο. Απφ ηνλ Ηαλνπάξην κέρξη θαη ηνλ Γεθέκβξην 2011 πξνγξακκαηίζζεθαλ ζπλνιηθά 1.164  

ζπλεδξίεο κε άηνκα πνπ, είηε πξνζήιζαλ γηα πξψηε θνξά (120 λέεο πεξηπηώζεηο), είηε ζπλέρηζαλ ηε 

ζπλεξγαζία ηνπο κε ηνλ πκβνπιεπηηθφ ηαζκφ. 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ην ηειεπηαίν ηξίκελν ηνπ 2011 παξαηεξήζεθε ζεκαληηθή αχμεζε ησλ 

νπζηνεμαξηεκέλσλ αηφκσλ πνπ πξνζέξρνληαη ζην  ζην πιαίζην λενδηαγλσζζείζεο νξνζεηηθφηεηαο.  

Μεηά απφ ζρεηηθή πξνεηνηκαζία ζηα ηέιε ηνπ 2010 (πξνθαηαξθηηθέο ζπλεληεχμεηο, επηινγή ππνςεθίσλ, 

δεκηνπξγία ελεκεξσηηθνχ πιηθνχ), απφ ην Φεβξνπάξην 2011 ιεηηνπξγεί ζε εβδνκαδηαία βάζε 

«Αλαιπηηθή Φπρνζεξαπεπηηθή Οκάδα Οξνζεηηθώλ Αηόκσλ», ηελ νπνία ζπληνλίδεη ςπρνιφγνο ηνπ 

. ηα ηέιε ηνπ  2011 άξρηζε ε πξνεηνηκαζία (πξνθαηαξθηηθέο ζπλεληεχμεηο, επηινγή αηφκσλ) γηα ηε 

ιεηηνπξγία δεχηεξεο νκάδαο κε ην ίδην αληηθείκελν (αλακέλεηαη λα μεθηλήζεη ζηηο αξρέο ηνπ 2012).  

 

 

 

ηειερψλεηαη ζήκεξα απφ ηέζζεξηο (4) ςπρνιφγνπο θαη κία (1) λνζειεχηξηα, ελψ ηξεηο (3) βάξδηεο 

θαιχπηνληαη θαη απφ ςπρνιφγνπο άιισλ γξαθείσλ ηνπ Σκήκαηνο Παξεκβάζεσλ ζηελ Κνηλφηεηα. Ζ 

Σειεθσληθή Γξακκή γηα ην AIDS (ΣΓ)  κε ηνλ αξηζκό 210-722 2222, ιεηηνπξγεί Γεπηέξα–Παξαζθεπή 

απφ ηηο 9.00 π.κ. έσο ηηο 21.00 κ.κ. κε 2 βάξδηεο εκεξήζηα. Απφ ηνλ Απξίιην ηνπ 2011, θαηφπηλ 

ζρεηηθήο απφθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, έρεη κεηαθεξζεί ζηα θεληξηθά γξαθεία ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ 

θαη, εηδηθφηεξα, ζηεγάδεηαη ζηα γξαθεία ηνπ ΚΔΠΗΥ.  

Ζ ΣΓ δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζε έλα κεγάιν αξηζκφ αηφκσλ λα ζπδεηήζνπλ αλψλπκα θαη εκπηζηεπηηθά, 

κέζα ζε έλα θιίκα εκπηζηνζχλεο, πνιχ ηδησηηθά δεηήκαηα. Απφ ηελ έλαξμε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο κέρξη 

θαη ην ηέινο 2011 έρεη δερηεί πάλσ από 69.000 θιήζεηο από όιε ηελ Διιάδα, ζηελ πιεηνςεθία ηνπο 

έγηλαλ απφ άηνκα πνπ αλεζπρνχζαλ γηα ελδερφκελε κφιπλζή ηνπο είηε ζε ζπλέρεηα επηθίλδπλεο 

ζπκπεξηθνξάο είηε ρσξίο βάζηκν ιφγν. 

Καηά ην ηξίκελν Οθησβξίνπ έσο θαη Γεθεκβξίνπ 2010 ε ΣΓ δέρηεθε ζπλνιηθά 1130 θιήζεηο.  

Απφ ηνλ Ηαλνπάξην έσο θαη ην ηέινο Γεθεκβξίνπ 2011 έγηλαλ 2130 θιήζεηο πξνο ηελ ΣΓ.   

 

 

 

 

 Οκάδεο ζπληνληζκνύ (ζπλερηδόκελε δξάζε): πζηεκαηηθά, θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ 

έηνπο,  

πξαγκαηνπνηνχληαη ζε εβδνκαδηαία βάζε απφ ηελ ππεχζπλε ηνπ Γξαθείνπ, δχν νκάδεο: 

V. 3.4. Σειεθσληθή Γξακκή γηα ην AIDS 

 

 

 

 

V. 3.5. Άιιεο Γξάζεηο ηνπ πκβνπιεπηηθνύ ηαζκνύ θαη ηεο Σειεθσληθήο Γξακκήο γηα ην AIDS γηα 

ην δηάζηεκα Οθησβξίνπ 2010 έσο θαη Γεθεκβξίνπ 2011 
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- νκάδα ζπληνληζκνχ κε ηνπο εξγαδφκελνπο ηεο ΣΓ 

- νκάδα ζπληνληζκνχ κε ηνπο εξγαδφκελνπο ηνπ . 

 Δπνπηείεο – Οκάδεο ζηήξημεο θαη απνθόξηηζεο: 

- ε δεθαπελζήκεξε βάζε επνπηεία απφ ςπρνιφγν ηνπ  ζηνπο εξγαδφκελνπο ηεο 

ΣΓ (ζπλερηδφκελε δξάζε). 

- ε εβδνκαδηαία βάζε ιεηηνχξγεζε απφ ςπρνιφγν ηνπ , επνπηεία κε ζπδήηεζε 

πεξηπηψζεσλ γηα ην επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ ησλ Πξνζηαηεπφκελσλ 

Γηακεξηζκάησλ Δλειίθσλ Οξνζεηηθψλ, απφ ηνλ επηέκβξην 2010 κέρξη θαη ηνλ 

Ηνχιην 2011. (Γηα ην 2012 πξνβιέπεηαη ε επαλαιεηηνπξγία απηήο ηεο νκάδαο). 

- ε κεληαία βάζε ιεηηνπξγνχλ απφ ηνλ Ννέκβξην 2011, ηξεηο (3) παξάιιειεο 

νκάδεο ζηήξημεο θαη απνθφξηηζεο ηηο νπνίεο ζπληνλίδνπλ ηξεηο (3) ςπρνιφγνη ηνπ 

 θαη νη νπνίεο απεπζχλνληαη ζην επηζηεκνληθφ θαη δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο Κηλεηψλ Μνλάδσλ Τγεηνλνκηθήο θαη Φπρνθνηλσληθήο Παξέκβαζεο 

ζε επάισηεο πιεζπζκηαθέο νκάδεο ζην ηζηνξηθφ θέληξν ηεο Αζήλαο (ζπλερηδφκελε 

δξάζε). 

 

 Οκάδεο εξγαζίαο: πζηεκαηηθή ζπκκεηνρή ηεο ππεχζπλεο ηνπ /ΣΓ ζηηο κεληαίεο 

ζπλαληήζεηο ηεο Δπηηξνπήο Κνηλσληθνύ Γηαιόγνπ, ζηελ νπνία αλήθεη ην Γξαθείνπ 

(ζπλερηδφκελε δξάζε). Δπαλαιεηηνπξγία ηεο δξάζεο πνπ αθνξά ζηελ θαηαγξαθή θαη 

αμηνιόγεζε ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ θαη αλαγθώλ ησλ αηφκσλ πνπ θαινχλ ηελ ΣΓ: θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ 2011, θαηφπηλ ζπζηεκαηηθήο ζπλεξγαζίαο ησλ /ΣΓ κε ηνλ θν Γ. Φεξεληίλν 

απφ ην Γξαθείν Μεηαθηλνχκελσλ Πιεζπζκψλ, έγηλε επηθαηξνπνίεζε ηνπ δειηίνπ 

πξνθσδηθνπνηεκέλσλ πιεξνθνξηψλ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ ΣΓ, θαζψο θαη ηεο 

αληίζηνηρεο ειεθηξνληθήο βάζεο δεδνκέλσλ, φπνπ θαη ζα θαηαρσξνχληαη εθ λένπ νη 

θιήζεηο απφ 1/1/2012 (ελψ πξνβιέπεηαη θαη ε ζηαδηαθή ειεθηξνληθή θαηαρψξεζε θιήζεσλ 

ησλ πξνεγνχκελσλ εηψλ). Αληίζηνηρε επηθαηξνπνίεζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ θαη ηεο 

ειεθηξνληθήο βάζεο ηνπ  πξνβιέπεηαη θαηά ην 2012. (ζπλερηδφκελε δξάζε).      

 

ηα ηέιε ηνπ 2011 άξρηζε ε πξνεηνηκαζία γηα ηε ιεηηνπξγία νκάδαο εξγαζίαο ηνπ , κε αληηθείκελν ηελ 

ζύληαμε Καηεπζπληεξίσλ γηα ηελ ςπρνθνηλσληθή παξέκβαζε ζηε HIV ινίκσμεο (φπσο ηδία 

ζπκβνπιεπηηθή παξέκβαζε –γεληθά θαη ζε εηδηθέο πιεζπζκηαθέο νκάδεο- δεηήκαηα απνξξήηνπ θα) 

(ζπλερηδφκελε δξάζε). 
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Απφ ηα ηέιε 2011 ιεηηνπξγεί νκάδα εξγαζίαο ηνπ επηζηεκνληθνχ πξνζσπηθνχ ησλ /ΣΓ, κε ζηφρν 

επηζηεκνληθή έθδνζε πνπ ζα αθνξά ζε φςεηο ηεο ςπρνθνηλσληθήο παξέκβαζεο αλαθνξηθά κε ηε HIV 

ινίκσμε, κε βάζε ηελ εκπεηξία απφ ηα 20 ρξφληα ιεηηνπξγίαο ησλ /ΣΓ (ζπλερηδφκελε δξάζε). 

 

Έγηλαλ ελέξγεηεο πξνεηνηκαζίαο (ζηφρνη, ιεηηνπξγία, επηινγή ζπκκεηερφλησλ) γηα ηελ πξνζερή 

ιεηηνπξγία δχν λέσλ δηεπηζηεκνληθώλ νκάδσλ ζην / ΣΓ,  κε ηε ζπκκεηνρή ςπρνθνηλσληθώλ 

επηζηεκώλ πνπ εξγάδνληαη ζε ζπλαθείο ππεξεζίεο (ζπλερηδφκελε δξάζε). Δηδηθφηεξα πξνβιέπεηαη 

λα ιεηηνπξγήζνπλ κία νκάδα ζηελ ΣΓ κε ζέκα ηελ παξνρή ςπρνθνηλσληθήο ζηήξημεο απφ ην ηειέθσλν 

θαη κία νκάδα ζην  κε ζέκα ηελ παξνρή ςπρνδπλακηθήο ςπρνζεξαπείαο ζην πιαίζην ηεο δεκφζηαο 

πεξίζαιςεο.     

 Δθπαηδεπηηθέο  θαη επηζηεκνληθέο δξάζεηο:  

- ε δεθαπελζήκεξε βάζε ιεηηνχξγεζε, κε ην ζπληνληζκφ ςπρνιφγνπ ηνπ , εθπαηδεπηηθή 

νκάδα αλάπηπμεο ζεσξεηηθψλ ζεκάησλ γηα ην επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ ησλ Πξνζηαηεπφκελσλ 

Γηακεξηζκάησλ Δλειίθσλ Οξνζεηηθψλ (απφ ηνλ επηέκβξην 2010 κέρξη θαη ηνλ Ηνχιην 2011).  

- Φπρνιφγνη ηνπ  ζπκκεηείραλ ζε εθπαηδεπηηθφ ζεκηλάξην κε ζέκα «Αλαθνίλσζε- 

πκβνπιεπηηθή πξηλ θαη κεηά ην δηαγλσζηηθφ ηεζη ζηηο Κηλεηέο Μνλάδεο ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ», ην 

νπνίν δηνξγάλσζε ην Γξαθείν Φπρνθνηλσληθήο ηήξημεο θαη Φπρνζεξαπεπηηθψλ 

Παξεκβάζεσλ, ζε ζπλεξγαζία κε ην Γξαθείν πκβνπιεπηηθνχ ηαζκνχ θαη Σειεθσληθήο 

Γξακκήο γηα ην AIDS, θαη ην νπνίν απεπζχλνληαλ ζην επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ 

πνπ ζπκκεηέρεη ζην Πξφγξακκα Κηλεηψλ Μνλάδσλ Τγεηνλνκηθήο θαη Φπρνθνηλσληθήο 

Πεξίζαιςεο ζε επάισηεο πιεζπζκηαθέο νκάδεο ζην ηζηνξηθφ θέληξν ηεο Αζήλαο, ηνπ Σκήκαηνο 

Παξεκβάζεσλ ζηελ Κνηλφηεηα. Δηδηθφηεξα, έγηλαλ νη παξαθάησ 3 εηζεγήζεηο/εξγαζηήξηα: 

«πκβνπιεπηηθή πξηλ ην δηαγλσζηηθφ ηεζη», «Αμηνπνηψληαο ηηο επηθνηλσληαθέο δπλαηφηεηεο», 

«Αλαθνίλσζε απνηειέζκαηνο» (Οθηψβξηνο 2011).  

- Καηφπηλ πξφζθιεζεο ηεο λέαο δηεπζχληξηαο ηνπ Ννζνθνκείνπ «Α. πγγξνχ», Καζεγήηξηαο 

Υξ. Αλησλίνπ, ην επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ ηνπ  ζπκκεηέρεη ζην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα 

ηνπ λνζνθνκείνπ γηα ηελ αθαδεκατθή ρξνληά 2011-2012, κε έλα θχθιν νθηψ (8) εηζεγήζεσλ 

πνπ αθνξνχλ ζηηο ςπρνθνηλσληθέο δηαζηάζεηο ηεο  HIV ινίκσμεο θαη ν νπνίνο απεπζχλεηαη ζην 

ηαηξνλνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ, θαζψο θαη κε κία εηζήγεζε γηα ηνπο εηδηθεπφκελνπο γηαηξνχο 

πάλσ ζηνπο ζηφρνπο, ηε ιεηηνπξγία θαη ηηο δξάζεηο ησλ /ΣΓ.  Ο θχθινο καζεκάησλ 

πεξηιακβάλεη ηηο θάησζη νθηψ (8) εηζεγήζεηο: Φπρνζσκαηηθή πξνζέγγηζε ηεο αζζέλεηαο, 

πκβνπιεπηηθή πξηλ ην δηαγλσζηηθφ ηεζη, πκβνπιεπηηθή κεηά ην δηαγλσζηηθφ ηεζη, Ζ 

δηάγλσζε ηεο HIV ινίκσμεο σο θνκβηθφ ζεκείν βίσζεο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ζηε ζθηά ηνπ 

ζηίγκαηνο, Φπρνινγηθή ππνζηήξημε θαη ςπρνζεξαπεία ζηε δεκφζηα πεξίζαιςε: επαλαζχλδεζε 
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κε ηε δσή, Ο ξφινο ηα νθέιε θαη ε ιεηηνπξγία ηεο ζεξαπεπηηθήο νκάδαο ζηε δεκφζηα 

πεξίζαιςε, Εεηήκαηα επηθνηλσλίαο ηαηξνλνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ κε αζζελείο, 

Δπαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε ηαηξνλνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ (ζπλερηδφκελε δξάζε).             

- Απφ δχν ςπρνιφγνπο ηνπ  έγηλε ζεκηλάξην ζην πξνζσπηθφ ηεο Μνλάδαο Άκεζεο Βνήζεηαο 

θαη Τπνζηήξημεο ηνπ ΟΚΑΝΑ κε αληηθείκελν ηε ζπκβνπιεπηηθή πξηλ ην ηεζη, ηελ αλαθνίλσζε 

θαη παξέκβαζε ζε λενδηαγλσζζέληεο νξνζεηηθνχο ρξήζηεο θαη ηελ ππνζηήξημε ζπγγελψλ. 

Παξάιιεια, ππήξμε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ δπν ππεξεζηψλ ιφγσ ηεο αχμεζεο ησλ λέσλ 

δηαγλψζεσλ HIV ζηνλ πιεζπζκφ ησλ ρξεζηψλ. 

- Τινπνηήζεθε ζεκηλάξην, κε ηε ζπλεξγαζία ςπρνιφγνπ θαη θνηλσληθνχ ιεηηνπξγνχ ηνπ , 

πάλσ ζηε HIV ινίκσμε θαη ηνπο ηξφπνπο κεηάδνζεο/πξνθχιαμεο, κε ηνπο εξγαδφκελνπο ηνπ 

πκβνπιεπηηθνχ ηαζκνχ εμαξηεκέλσλ γπλαηθψλ ηνπ 18 Αλσ.          

 Δλεκεξώζεηο καζεηηθνύ πιεζπζκνύ:  

- ην πιαίζην εθπαηδεπηηθήο επίζθεςεο ζρνιείσλ ζην Ννζνθνκείν «Α. πγγξφο» 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ δχν ελεκεξσηηθέο ζπλαληήζεηο γχξσ απφ ηε HIV ινίκσμε, ηηο νπνίεο 

νξγάλσζε θαη ζπληφληζε ςπρνιφγνο ηεο ΣΓ, κε βάζε ηε δηαδξαζηηθή εθπαηδεπηηθή πξνζέγγηζε, 

γηα νκάδεο καζεηψλ ησλ: Β‟ ΔΠΑΛ Κξήηεο (Μάξηηνο 2011), Β‟ θαη Γ‟ Γπκλαζίνπ Αξραίαο 

Οιπκπίαο (Μάξηηνο 2011). 

- πκκεηνρή ςπρνιφγνπ ηεο ΣΓ ζε δξάζε ηνπ Γξαθείνπ Αγσγήο Τγείαο γηα ελεκέξσζε 

καζεηηθνχ πιεζπζκνχ ζε ζρνιεία ηεο Μπθφλνπ (Απξίιηνο 2011).  

- Απφ ςπρνιφγν ηνπ  έγηλε ελεκεξσηηθή νκηιία γηα ηε HIV ινίκσμε ζηνπο καζεηέο ηεο Γ‟ 

ιπθείνπ ηνπ Α΄ Λπθείνπ Βξηιεζζίσλ (Γεθέκβξηνο 2011). 

- Δλεκέξσζε απφ ηνλ θνηλσληθφ ιεηηνπξγφ ζε 6 ζπνπδάζηξηεο ησλ ΣΔΗ Κνηλσληθήο Δξγαζίεο, 

νη νπνίεο πξνζήιζαλ ζην  ζην πιαίζην πηπρηαθήο εξγαζίαο ηνπο πάλσ ζηε HIV ινίκσμε. 

 Οκάδεο ζπλεξγαζίαο επηζηεκνληθνύ πξνζσπηθνύ ηεο ΣΓ θαη ηνπ ΚΔΠΗΥ γηα ζπδήηεζε 

πεξηπηψζεσλ πνπ απαζρνινχλ ηα δχν γξαθεία θαη ηξφπσλ ρεηξηζκνχ δεηεκάησλ πνπ 

αθνξνχλ ζηε HIV ινίκσμε.  

 Πξαθηηθή άζθεζε ζηελ ΣΓ δχν (2) ςπρνιφγσλ (Οθηψβξηνο 2010 – Μάξηηνο 2011) θαζψο 

θαη  

κίαο (1) λνζειεχηξηαο ζην , εξγαδφκελεο ζε ΜΔΛ ζηελ Κχπξν, ζην πιαίζην 

εθπαηδεπηηθήο ηεο άδεηαο (Απξίιηνο – Μαίνο 2011, ζε θαζεκεξηλή βάζε). Ζ άζθεζε 

πεξηιάκβαλε: παξαθνινχζεζε ησλ εξγαζηψλ ηεο ΣΓ θαη ηνπ  ζπδήηεζε πεξηπηψζεσλ, 

δηνξγάλσζε ελεκεξσηηθψλ επηζθέςεσλ ζε ζπλαθείο ππεξεζίεο, βηβιηνγξαθηθή 

ελεκέξσζε, παξαθνινχζεζε θάπνησλ εθπαηδεπηηθψλ εθδειψζεσλ ζην ΚΔΔΛΠΝΟ. 
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 χληαμε θεηκέλνπ παξνπζίαζεο ηνπ Γξαθείνπ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ. 

 Καηά ην 2011 έγηλε ε πξνεηνηκαζία (θαζνξηζκφο ζηφρσλ θαη ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο, 

δηακφξθσζε ελεκεξσηηθνχ πιηθνχ, επηινγή ζπκκεηερφλησλ) γηα ηελ ιεηηνπξγία 

Δξγαζηεξίνπ Γεκηνπξγηθήο Γξαθήο, ην νπνίν απεπζχλεηαη ζε νξνζεηηθά άηνκα. To 

εξγαζηήξην πνπ ιεηηνπξγεί ζην , νξγαλψλεη θαη ζπληνλίδεη εζειφληξηα ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ κε 

εηδίθεπζε ζηε Γεκηνπξγηθή Γξαθή.  

 Γχν εηζεγήζεηο απφ ςπρνιφγνπο ηνπ  ζε εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα ηνπ Γξαθείνπ 

Αγσγήο  

Τγείαο, ελ φςεη ησλ ελεκεξσηηθψλ δξάζεσλ ηεο 1εο Γεθεκβξίνπ 2010. Οη εηζεγήζεηο 

αθνξνχζαλ ηελ ελδείμεηο θαη ηξφπνπο παξαπνκπήο πξνο ηελ ΣΓ θαη ηηο ελδείμεηο 

παξαπνκπήο ζην .. ζην πιαίζην ηνπ pre θαη post-counselling. (Ννέκβξηνο 2010). 

 Δηζήγεζε ζε εθπαίδεπζε πνπ δηνξγάλσζε ην Γξαθείν Δζεινληηζκνύ γηα άηνκα πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζε παξεκβάζεηο ζην κεηαλαζηεπηηθφ πιεζπζκφ (Ννέκβξηνο 2010).  

 πκκεηνρή ησλ /ΣΓ ζηηο εξγαζίεο ηνπ 4νπ Παλειιήληνπ πλεδξίνπ Κιηληθήο 

Φπρνινγίαο θαη Φπρνινγίαο ηεο Τγείαο κε ηε δηνξγάλσζε ελφο εξγαζηεξίνπ θαη ελφο 

ζπκπνζίνπ (ΔΛΦΔ, ΔΓΤ, Αζήλα, 4-7 Ννεκβξίνπ 2011).  Δηδηθφηεξα: 

- Δξγαζηήξην κε ζέκα: «Φπρνινγηθή ππνζηήξημε από ην ηειέθσλν: ν ξόινο ηνπ 

ζπκβνύινπ» (Σ. Ρφβιηα, Μ. Γνπλαξνπνχινπ, Σ. Γηνκπαδνιηά, Π.Νηθνιάνπ, 

Δ.Νηθνινπνχινπ) 

- πκπφζην κε ζέκα: «Φπρνδπλακηθέο δηαζηάζεηο ηεο αζζέλεηαο θαη ηεο 

ςπρνζεξαπεπηηθήο παξέκβαζεο : ε πεξίπησζε ηεο HIV ινίκσμεο», κε νξγαλψηξηα ηελ 

Η. Παπινπνχινπ, ζπδεηεηή ηνλ Α. Αιεμαλδξίδε θαη εηζεγήζεηο ησλ: 

o Μ.Γνπλαξνπνχινπ, «Σν πιήγκα πνπ επέθεξε ην AIDS ζην αίζζεκα ηεο αηνκηθήο θαη 

ζπιινγηθήο ηαπηφηεηαο». 

o Δ.Νηθνινπνχινπ, «Ζ ζπκβνιή ηνπ θιηληθνχ ςπρνιφγνπ ζηελ αλαθνίλσζε ηεο 

δηάγλσζεο». 

o Κ.πληειή, «Φπρνζεξαπεία ζε νξνζεηηθνχο αζζελείο».     

 

 

 

Σν επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ ηεο ΣΓ θαη ςπρνιφγνη ηνπ   ζπκκεηείραλ θαη ζπκκεηέρνπλ ζε 

ζπζηεκαηηθή βάζε, ζε πξνγξάκκαηα ή δξάζεηο πνπ δηνξγάλσζε ην Σκήκα Παξεκβάζεσλ ζηελ 

Κνηλφηεηα. Δηδηθφηεξα:  

V. 3.6. Παξεκβάζεηο ζηελ Κνηλόηεηα  
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 Πξόγξακκα Τγεηνλνκηθήο θαη Φπρνθνηλσληθήο Παξέκβαζεο ζε κεηαλάζηεο ρσξίο 

έγγξαθα ζην Ν. Έβξνπ (2010-2011).  

 Πξόγξακκα πγεηνλνκηθήο θαη ςπρνθνηλσληθήο παξέκβαζεο ζε επάισηεο πιεζπζκηαθέο 

νκάδεο ζην ηζηνξηθό θέληξν ηεο Αζήλαο: (ππνινγίδνληαη πάλσ απφ 100 ζπκκεηνρέο). 

Παξάιιεια δχν ςπρνιφγνη ηνπ  ζπκκεηείραλ ελεξγεηηθά ζηελ αλαθνίλσζε ζεηηθψλ 

απνηειεζκάησλ ζηελ δηαγλσζηηθή εμέηαζε HIV (ζπλερηδφκελε δξάζε). 

 Γχν ςπρνιφγνη ηνπ .. ζπκκεηείραλ κε παξεκβάζεηο ζπκβνπιεπηηθήο πξηλ θαη κεηά ην ηεζη, 

ζηηο Κηλεηέο Μνλάδεο δηεμαγσγήο ηνπ Rapid Test (δξάζε MHKYO PRAXIS – πλεξγαζία κε 

ην ΚΔΔΛΠΝΟ): ππνινγίδνληαη πεξίπνπ 13 ζπκκεηνρέο (Ννέκβξηνο-Γεθέκβξηνο 2010). 

 

 

 

Δθηφο απφ ηηο επνπηείεο, ζπλεξγάηεο ηνπ Γξαθείνπ παξαθνινχζεζαλ ηηο θάησζη εθπαηδεπηηθέο θαη 

επηζηεκνληθέο εθδειψζεηο: 

 Δθπαηδεχζεηο ζην πιαίζην ηνπ Πξνγξάκκαηνο Τγεηνλνκηθήο θαη Φπρνθνηλσληθήο Πεξίζαιςεο 

γηα επάισηεο πιεζπζκηαθέο νκάδεο ζην ηζηνξηθφ θέληξν ηεο Αζήλαο, θαζψο θαη ηελ ζπλάληεζε 

ζπλεξγαζίαο κε ηνλ ΟΚΑΝΑ γηα ηελ αληαιιαγή ζπξηγγψλ. 

 Δθπαίδεπζε λέαο ζπλεξγάηηδαο ηεο ΣΓ απφ ηνπο ςπρνιφγνπο ηεο ΣΓ θαη ηνπ  

 Παξαθνινχζεζε εκεξίδαο ηνπ F. Villa (Φεβξ. 2011)   

 1o Παλειιήλην πλέδξην ηνπ Φφξνπκ Γεκφζηαο Τγείαο & Κνηλσληθήο Ηαηξηθήο (Αζήλα, 25-27 

Ννεκβξίνπ 2010) 

 

 

 

 Παξαθνινχζεζε ζπλεληεχμεσλ ηχπνπ ησλ ΜΖΚΤΟ Κέληξν Εσήο, PRAXIS, Θεηηθή θσλή, 

θαζψο θαη ηεο Δπηηξνπήο Κνηλσληθνχ Γηαιφγνπ θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο Μειέηεο θαη 

Αληηκεηψπηζεο ηνπ AIDS (Γεθ. 2011, επη, 2011, Ννεκ. 2010)  

 πλεξγαζίεο κε ΜΜΔ: 

 πλέληεπμε γηα ην /ΣΓ ζην πεξηνδηθφ ΔΓΧ (Γεθ. 2011) 

 πλέληεπμε ζην πεξηνδηθφ City Uncovered ηεο ΜΖΚΤΟ Θεηηθή Φσλή (Γεθ. 

2011) 

 

 

V. 3.7. Δζσηεξηθή Δθπαίδεπζε   

 

 

 

 

V. 3.8. πλεξγαζίεο   
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V. 4. Πξνζηαηεπόκελα Γηακεξίζκαηα Δλειίθσλ Οξνζεηηθώλ 

 

Τπεύζπλνο: ηακάηεο Πνπιήο 

 

Ζ Γνκή Φηινμελίαο Άπνξσλ Δλήιηθσλ Οξνζεηηθψλ θηινμελεί απηήλ ηελ ζηηγκή 6 άληξεο, 3 γπλαίθεο θαη 5 

αλήιηθα παηδηά ειηθίαο 18 κελψλ έσο 6 εηψλ. Ήδε έρεη νινθιεξσζεί κε επηηπρία ε θηινμελία 6 αηφκσλ, νη νπνίνη 

έρνπλ απνρσξήζεη νηθεηνζειψο θαη δηακέλνπλ κφλνη ηνπο. πλνιηθά, νη νξνζεηηθνί πνπ σθεινχληαη απφ ηε 

ιεηηνπξγία ηεο δνκήο αλέξρνληαη ζηνπο 25.  

 

Οη ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη είλαη νη εμήο: 

 ηέγαζε 

 ίηηζε 

 Φπρνθνηλσληθή ζηήξημε 

 Αηνκηθή ζπκβνπιεπηηθή  

 Δπίιπζε πξνλνηαθψλ δεηεκάησλ 

 Πξνψζεζε ζε πξνγξάκκαηα επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο 

 Έληαμε ζηελ αγνξά εξγαζίαο 

 Γεκηνπξγηθή απαζρφιεζε 

 Δθκάζεζε ειιεληθψλ  

 Δθκάζεζε ρξήζεο Ζ/Τ 

 Τπνζηήξημε κεηά  ηελ απνρψξεζε 

 Παξνρή βαζηθψλ εηδψλ δηαβίσζεο 

 

 

 

Καζ‟ φιε ηελ δηάξθεηα ηεο εηήζηαο ιεηηνπξγίαο ηεο Γνκήο Φηινμελίαο Δλήιηθσλ Οξνζεηηθψλ (Οθηψβξηνο 

2010 – επηέκβξηνο 2011), παξαπέκθζεθαλ πεξηζηαηηθά πνπ ηειηθά δελ εηζήρζεζαλ, θαζψο δελ 

πιεξνχζαλ ηηο πξνυπνζέζεηο. Παξ‟ φια απηά, ειήθζεζαλ ζηνηρεία θνηλσληθνχ ηνπο ηζηνξηθνχ θαη 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ ελέξγεηεο γηα έθαζηνλ απφ απηνχο.               

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη απφ ηνλ Απξίιην ηνπ 2011 παξαηεξήζεθε ζεκαληηθή αχμεζε παξαπνκπψλ 

πεξηζηαηηθψλ νξνζεηηθψλ (HIV), νη νπνίνη θάλνπλ ρξήζε ςπρνηξφπσλ νπζηψλ (λαξθσηηθψλ νπζηψλ), νη 

νπνίνη δελ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο εηζαγσγήο ζηελ ζηεγαζηηθή δνκή.   

V. 4.1. πλεξγαζία κε Κνηλσληθέο Τπεξεζίεο 
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Παξ‟ φια απηά, ζηελ θνηλσληθή ππεξεζία πξνζήιζαλ πνιιά ηέηνηα άηνκα (ρξήζηεο  HIV νξνζεηηθνί), 

ζηνπο νπνίνπο παξαζρέζεθαλ νη παξαθάησ ππεξεζίεο:  

 ζπκβνπιεπηηθή ζε θνηλσληθν/πξνλνηαθά δεηήκαηα 

 παξαπνκπή θαη δηαζχλδεζε κε θνξείο παξνρήο θνηλσληθήο πξνζηαζίαο 

 έθδνζε βηβιηαξίσλ πγείαο (απνξίαο) 

 έθδνζε πξνλνηαθνχ επηδφκαηνο αηκνιπηηθήο αλαηκίαο(θαη hiv).  

 

 

Έγηλε εθηίκεζε ησλ αλαγθψλ ησλ θηινμελνχκελσλ θαη θξίζεθε αλαγθαίν λα αλαλεσζνχλ νη εζεινληέο, 

είηε γηαηί πιένλ δελ θαιχπηνληαλ νη αλάγθεο είηε επεηδή θάλεθε φηη ε απφδνζή ηνπο δελ ήηαλ 

ηθαλνπνηεηηθή. Έγηλαλ νη απαξαίηεηεο δηαδηθαζίεο πξνθεηκέλνπ λα γίλεη εθ λένπ επηινγή δάζθαινπ 

ειιεληθψλ θαζψο θαη εξγνζεξαπεπηή. Μεηά απφ ζπλέληεπμε έγηλε θαη ε επηινγή ηνπο. ηα πιαίζηα ησλ 

αιιαγψλ απηψλ, νξγαλψζεθε θαιχηεξα ην δίθηπν ησλ εζεινληψλ θαη ε άκεζε επηθνηλσλία ηνπο κε ηελ 

ππεχζπλε ησλ εζεινληψλ θαζψο θαη ηνλ ππεχζπλν ηεο δνκήο κέζσ εβδνκαδηαίνπ ειεθηξνληθνχ 

κελχκαηνο γηα ηα φζα δηδάρζεθαλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εβδνκάδαο. Δπηπιένλ, αλά δεθαπελζήκεξν 

πξαγκαηνπνηνχληαλ ζπλαληήζεηο κε ηελ ππεχζπλε ησλ εζεινληψλ πξνθεηκέλνπ λα ζπδεηνχληαη ε 

πνξεία ησλ θηινμελνχκελσλ αιιά θαη ηα ζέκαηα πνπ πξνέθππηαλ. Μέρξη θαη ζήκεξα ζπλεξγαδφκαζηε 

καδί ηνπο θαη είλαη ηθαλνπνηεκέλν ηφζν ην πξνζσπηθφ, φζν θαη νη θηινμελνχκελνη. 

 

 

 

ηα ίδηα πιαίζηα θηλεζήθακε θαη κε ην δίθηπν δηεξκελέσλ πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζεί ην θελφ ζηελ 

επηθνηλσλία κε θάπνηνπο απφ ηνπο θηινμελνχκελνπο, είηε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νκάδαο θηινμελνχκελσλ, 

είηε ζηα αηνκηθά ξαληεβνχ κε ηνπο ςπρνιφγνπο ηεο Γνκήο. Ζ ζπλδξνκή ηνπο ππήξμε ζεκαληηθή θαη κέρξη 

ζήκεξα εμαθνινπζνχκε λα ζπλεξγαδφκαζηε καδί ηνπο. ηα πιαίζηα απηά θαη κεηά απν επηθνηλσλία κε 

ηελ «Μεηάδξαζε», φπνπ γίλεηαη εθπαίδεπζε εζεινληψλ, ν δηεξκελέαο καο εθπαηδεχηεθε εθεί θαη πιένλ 

έρεη θαη ηα ηππηθά πξνζφληα. Σν δίθηπν απηφ ζα ζπλερίζεη λα ππάξρεη θαη ζα δηακνξθψλεηαη αλάινγα κε 

ηηο αλάγθεο καο.  

 

 

 

V. 4.2. Μαζήκαηα ειιεληθώλ θαη εξγνζεξαπείαο 

 

 

 

 

V. 4.3. Γηεξκελείο 
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Δηδηθά γηα ηελ ηήξεζε ηεο θαζαξηφηεηαο ησλ δσκαηίσλ ησλ θηινμελνχκελσλ αιιά θαη ησλ θνηλφρξεζησλ 

ρψξσλ ηεο θνπδίλαο θαη ηνπ ζαινληνχ, δεκηνπξγήζακε έλα εζσηεξηθφ πξφγξακκα θαηαλνκήο εξγαζηψλ 

(rotation), πξνθεηκέλνπ θαζέλαο απφ απηνχο λα αλαιάβεη πξνζσπηθά ηελ επζχλε ηεο ηήξεζεο ηεο 

θαζαξηφηεηαο. Καη πάιη νξγαλψζακε νκάδα ζε εβδνκαδηαία βάζε, αλεμάξηεηε απφ ηελ νκάδα 

θηινμελνχκελσλ, πξνθεηκέλνπ λα θαηαλνήζνπλ ηνλ ξφιν θαη ηηο επζχλεο ηνπο κέζα ζηελ νκάδα αιιά θαη 

λα αληηκεησπηζηνχλ ηπρφλ πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγήζεθαλ θαηά θαηξνχο. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ 

θαινθαηξηλψλ κελψλ πνπ ην πξνζσπηθφ έιεηπε κε άδεηεο, δελ θάλεθε λα δπζθνιεχνληαη λα αθνινπζνχλ 

ην πξφγξακκα θαη απηφ είρε σο απνηέιεζκα ηελ νκαιή ηνπο δηαβίσζε ζηελ Γνκή. ηα ίδηα πιάηζηα, 

θαηαγξάςακε έλα αληίζηνηρν πξφγξακκα θαλφλσλ γηα ηε ρξήζε ησλ πιπληεξίσλ θαη ηελ θαζαξηφηεηα 

ησλ θνηλφρξεζησλ κπάλησλ, πξνθεηκέλνπ λα απνθχγνπκε παξεμεγήζεηο πνπ είραλ πξνθχςεη. Δίκαζηε 

θαη πάιη ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηα απνηειέζκαηα απηήο ηεο πξνζπάζεηαο.  

 

 

 

Μέζα απφ ηηο αλάγθεο πνπ πξνέθπςαλ, είηε ησλ εξγαδνκέλσλ ζηε Γνκή, είηε ησλ θηινμελνχκελσλ αιιά 

θαη ησλ εμσηεξηθψλ σθεινχκελσλ, ζηξαθήθακε ζηελ αλαδήηεζε ρνξεγηψλ. Ήδε έρνπκε ιάβεη ρνξεγία 

ζε είδνο (pampers) απφ ηελ εηαηξία PROCTER AND GAMBLE ζε δχν δφζεηο ε νπνία αλέξρεηαη ζην 

πνζφ ησλ 393,75 επξψ. Δπηπιένλ, έρνπκε ιάβεη ζπλερηδφκελε ρνξεγία ζε είδνο θαη πάιη απφ ηελ εηαηξία 

SCA. ηε ρνξεγία απηή ζπκπεξηιακβάλνληαη ραξηηθά (ραξηηά θνπδίλαο), είδε πξνζσπηθήο πγηεηλήο γηα 

γπλαίθεο θαη pampers γηα ηα κσξά ησλ νξνζεηηθψλ κεηέξσλ πνπ ζηεξίδνπκε. Σν πνζφ απηφ ησλ δχν 

κέρξη ζήκεξα ρνξεγηψλ αλέξρεηαη ζηα 419,87 επξψ. Ζ ζπλεξγαζία καο κε ηελ εηαηξία απηή ζπλερίδεηαη 

θαη πεξηκέλνπκε αθφκα πην εθηεηακέλε ζπλεξγαζία. Σέινο, κέζσ ηεο ηειεθσληθήο εηαηξίαο Vodafone 

εμαζθαιίζακε 4 αξηζκνχο επηθνηλσλίαο γηα ηνπο εξγαδφκελνπο ζηε Γνκή. 

 

 

 

ην δηάζηεκα απφ 1/10/2010 έσο 30/9/2011 ππήξμε ζπλεξγαζία κε ην ηκήκα Φπρνινγίαο ηνπ Δζληθνχ 

θαη Καπνδηζηξηαθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ (ΔΚΠΑ) θαη κία (1) θνηηήηξηα νινθιήξσζε ην πξψην κέξνο 

ηεο πξαθηηθήο ηεο άζθεζεο ζηε Γνκή. Ζ ζπλεξγαζία κε ην ελ ιφγσ ηκήκα ππήξμε άξηζηε θαη ε 

ζπλεξγαζία ζπλερίδεηαη θαλνληθά. Ζ Γνκή ζπκπεξηιακβάλεηαη θάζε εμάκελν ζηνπο θνξείο πξαθηηθήο 

άζθεζεο πνπ αλαξηάηαη ζην ηκήκα. Δπηπιένλ, ππάξρεη αληίζηνηρε ζπλεξγαζία κε ην ηκήκα Φπρνινγίαο 

ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ θαη έρνπλ ήδε νινθιεξψζεη ηελ Πξαθηηθή ηνπο Άζθεζε δχν (2) θνηηήηξηεο. 

V. 4.4 Σήξεζε θαζαξηόηεηαο θαη ν ςπρνθνηλσληθόο ηεο ξόινο 

 

 

 

 

V. 4.5. Υνξεγίεο 

 

 

 

 

V. 4.6. Πξαθηηθέο αζθήζεηο 
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Ζ ηδέα γηα ηελ Υξηζηνπγελληάηηθε Γηνξηή βαζίζηεθε ζηελ αλάγθε εμσηεξίθεπζεο ηεο Γνκήο θαη 

δηαζχλδεζεο κε ζπλεξγαδφκελνπο θνξείο. Δπηπιένλ, ζεσξήζεθε φηη νη θηινμελνχκελνη ήηαλ θαιφ λα 

έξζνπλ ζε επαθή κε λέα πξφζσπα θαη έηζη λα αληηκεησπηζηεί ζε έλα κηθξφ βαζκφ ε δηθή ηνπο θνβηθή 

αληίδξαζε απέλαληη ζε φζνπο δελ γλψξηδαλ γηα ηελ νξνζεηηθφηεηά ηνπο. Φηηάμακε επρεηήξηεο θάξηεο θαη 

πξνζθιήζεηο θαη ηηο απνζηείιακε ζε ΜΖΚΤΟ, ζηελ MAC θαη ζε άιινπο θνξείο. Τπήξμε ζπλεξγαζία κε 

εζεινληέο νη νπνίνη θαη πξνζθέξζεθαλ λα παίμνπλ κνπζηθή αθηινθεξδψο. Ζ γηνξηή είρε κεγάιε επηηπρία 

θαη άλνημε ην δξφκν γηα κία αθφκα θαιχηεξε θαη πην αλνηρηή γηνξηή ηελ επφκελε ρξνληά.  

 

 

 

Σν κεγαιχηεξν θνκκάηη ηνπ έξγνπ, πνπ αθνξά ηελ ςπρνινγηθή ζηήξημε ησλ θηινμελνχκελσλ, ζπλερίδεη 

θαη απνηειεί ηελ θχξηα αξκνδηφηεηα ησλ ςπρνιφγσλ ζηελ Γνκή. Αλαθνξηθά κε ηα πεξηζηαηηθά πνπ 

παξαθνινπζήζεθαλ ηνλ δεχηεξν ρξφλν, πξφθεηηαη γηα άηνκα πνπ εγθιηκαηίζηεθαλ γξήγνξα κε ηελ 

θηινζνθία ηεο Γνκήο, θαζψο απηή ήηαλ πνιχ θαιά δνκεκέλε, θαη απηφ έθαλε θαη ηελ ζεξαπεία πνιχ πην 

νπζηαζηηθή θαη βαζηά πξνζσπηθή. θνπφο ηεο ζεξαπείαο είλαη πάληα λα ππάξμεη αλαθνχθηζε απφ ηα 

ςπρηθά ηξαχκαηα ησλ δπζθνιεκέλσλ απηψλ αλζξψπσλ, θαη ςπρνινγηθή ελδπλάκσζε, κε ζθνπφ λα 

γίλνπλ πην ιεηηνπξγηθνί θαη αλεμάξηεηνη θεχγνληαο απφ ηελ Γνκή Φηινμελίαο.  

 

 

 

 

ην θνκκάηη ηεο δηαζχλδεζεο ηεο Γνκήο θηινμελίαο κε ηηο Μνλάδεο Δηδηθψλ Λνηκψμεσλ (ΜΔΛ), κέζα ζην 

λέν έηνο μεθίλεζε ε εβδνκαδηαία πξνζσπηθή ελεκέξσζε ησλ ΜΔΛ, έπεηηα απφ ξαληεβνχ πνπ θιείλνληαη 

κε ηνπο γηαηξνχο ησλ κνλάδσλ. Μέρξη ην ηέινο ηνπ 2011 ελεκεξψζεθαλ φιεο νη ΜΔΛ, θαη αλά ηαθηά 

ρξνληθά δηαζηήκαηα ππάξρεη εθ λένπ επίζθεςε θαη ελεκέξσζε, θαζψο είλαη ζεκαληηθφ λα θξαηεζνχλ νη 

επαθέο θαη ε ελεξγή δηαζχλδεζε κε ηνπο γηαηξνχο θαη ηηο ππεξεζίεο ησλ ΜΔΛ.    

 

 

 

V. 4.7. Υξηζηνπγελληάηηθε γηνξηή 

 

 

 

 

V. 4.8. Δβδνκαδηαίεο Φπρνζεξαπεπηηθέο πλεδξίεο κε ηνπο Φηινμελνύκελνπο 

 

 

 

 

V. 4.9. Γηαζύλδεζε κε ηηο ΜΔΛ 

 

 

 

 

V. 4.10. Ιζηνζειίδα ηεο Γνκήο Φηινμελίαο  
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ρεηηθά κε ηελ ηζηνζειίδα ηεο Γνκήο, έρεη γίλεη αλάξηεζε ζρεηηθνχ ζπλδέζκνπ κε ηελ πεξηγξαθή ηεο 

Γνκήο Φηινμελίαο ζηελ ήδε ππάξρνπζα ηζηνζειίδα ηνπ νξγαληζκνχ. Έρεη επίζεο αλαξηεζεί θαη ζρεηηθφ 

θσηνγξαθηθφ πιηθφ, ελψ κεηαθξάδεηαη ην θείκελν, κε ζθνπφ λα αλαξηεζεί θαη ζηα Αγγιηθά.  

 

 

 

ρεηηθά κε ηελ νκάδα εζεινληψλ ηεο Γνκήο Φηινμελίαο, ζπλερίδνληαη νη ζπλαληήζεηο κε ηνπο εζεινληέο 

ζε εβδνκαδηαία βάζε, θαη ε ζπλερφκελε αλαδήηεζε λέσλ εζεινληψλ, κε ζθνπφ λα ζπζηαζεί κηα 

επαξθήο νκάδα απφ λένπο εζεινληέο, γηα ηελ θάιπςε ησλ ζπλερψο απμαλφκελσλ αλαγθψλ ηεο Γνκήο 

Φηινμελίαο, φπσο απηέο πξνθχπηνπλ, απφ ηηο λέεο ππεξεζίεο πνπ πξνζπαζνχκε λα θαιχπηνπκε θαη λα 

πξνζθέξνπκε.  

Απφ ηνλ Οθηψβξην 2010 έσο ηνλ Γεθέκβξην 2011 απαζρνιήζεθαλ ζπλνιηθά 5 εζεινληέο νη νπνίνη 

θάιππηαλ αλάγθεο δηδαζθαιίαο Διιεληθψλ, Δξγνζεξαπείαο, επξέζεσο  εξγαζίαο, εθκάζεζεο 

ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, κεηάθξαζεο ζηηα πιαίζηα ηεο ςπρνζεξαπείαο, θαζψο θαη θαιιηηερληθήο 

έθθξαζεο.   

  

 

 

ην θνκκάηη ηεο δεκνζηφηεηαο θαη ηεο πξνβνιήο ηνπ έξγνπ ηεο Γνκήο, έρεη μεθηλήζεη θαζ φιε ηελ 

δηάξθεηα ηνπ 2011 ε πξνψζεζε ηνπ Γειηίνπ Σχπνπ ηεο Γνκήο πξνο φια ηα Μέζα Μαδηθήο Δλεκέξσζεο, 

ζε ζπλεξγαζία κε εζειφληξηα ππεχζπλε Γεκνζίσλ ρέζεσλ ζε κεγάιν ηειενπηηθφ ζηαζκφ. Έρνπλ γίλεη 

ηξείο (3) ζρεηηθέο ξαδηνθσληθέο εθπνκπέο θαη ελεκεξψζεηο, θαζψο θαη αξθεηέο έληππεο αλαθνξέο ζε 

εθεκεξίδεο, αιιά θαη δηαδηθηπαθή ελεκέξσζε κέζσ αλάξηεζεο ηνπ Γειηίνπ Σχπνπ ζε ζρεηηθέο ζειίδεο 

ζην Γηαδίθηπν. Σελ Άλνημε ηνπ 2011, αλέβεθε ζεαηξηθή παξάζηαζε ε νπνία αθηεξψζεθε ζηελ Γνκή 

Φηινμελίαο, θαη ηελ νπνία παξαθνινχζεζαλ θηινμελνχκελνη ηεο Γνκήο. 

 

 

 

ηα πιαίζηα ηεο ζηήξημεο θαη ηεο θξνληίδαο ησλ θηινμελνπκέλσλ, κε απψηεξν ζθνπφ ηελ πιήξε 

επαλέληαμε θαη αλεμαξηεηνπνίεζή ηνπο, ε Γνκή πξνβαίλεη ζε ζπγθεθξηκέλεο ελέξγεηεο, κέζσ ηεο 

εμαηνκηθεπκέλεο ζηήξημεο πνπ παξέρεηαη ζε θάζε θηινμελνχκελν. Οη ελέξγεηεο αθνξνχλ ζε: 

  Λήςε θνηλσληθνχ ηζηνξηθνχ 

 Σήξεζε θαθέινπ κε λνκηκνπνηεηηθά  έγγξαθα. 

V. 4.11. Αλάπηπμε Πξνγξάκκαηνο Δζεινληηζκνύ ηεο Γνκήο  

 

 

 

 

V. 4.12. Γεκνζηόηεηα θαη Πξνβνιή ηεο Γνκήο  

 

 

 

 

V. 4.13. Δλέξγεηεο γηα ηνπο θηινμελνύκελνπο  
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  Γηαθπεξαίσζε ελεξγεηψλ γηα ρνξήγεζε επηδφκαηνο (π.ρ. αλαπεξίαο, αηκνιπηηθήο αλαηκίαο) απφ ηελ 

Γ/λζε Κνηλσληθήο Πξφλνηαο.  

 Γηαθπεξαίσζε ελεξγεηψλ γηα έθδνζε βηβιηαξίνπ απνξίαο. 

 πκβνπιεπηηθή ζε θνηλσληθν-πξνλνηαθά δεηήκαηα. 

 Έθδνζε άδεηαο δηακνλήο (π.ρ. γηα αλζξσπηζηηθνχο ιφγνπο, γηα κεηέξα εκεδαπνχ ηέθλνπ θ.α.) 

 Γηαζχλδεζε κε ηελ Έλσζε Πνιπηέθλσλ Διιάδνο, ζε πεξηπηψζεηο πνιπηέθλσλ. 

 Έθδνζε ΑΦΜ/ΑΜΚΑ/άδεηαο εξγαζίαο  

Δπίζεο, ζε πεξηπηψζεηο παηδηψλ νξνζεηηθψλ, ε Γνκή πξνρσξά ζε δηεπζέηεζε δηαδηθαζηψλ εγγξαθήο 

παηδηψλ νξνζεηηθψλ ζην ζρνιείν θαζψο θαη ζε απαξαίηεηηεο ηαηξηθέο εμεηάζεηο. Αο ζεκεησζεί φηη 

ππάξρνπλ πεξηπηψζεηο θηινμελνπκέλσλ πνπ απνρψξεζαλ απφ ηε ζηεγαζηηθή δνκή είηε νηθεηνζειψο 

(έρνληαο ιάβεη ηελ θαηάιιειε ςπρνθνηλσληθή/νηθνλνκηθή βνήζεηα) θαη παξνπζηάδνληαο πξνβιήκαηα 

επηθνηλσλίαο κε κέιε ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο Γνκήο, είηε νινθιεξψλνληαο ην πξφγξακκα επαλέληαμήο ηνπο. 

 

Δπηπιένλ, ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2011 πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη απαξαίηεηεο ελέξγεηεο (ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ 

ΟΝΑ), πξνθεηκέλνπ φζνη θηινμελνχκελνη επηζπκνχλ λα εγγξαθνχλ ζε εμσηεξηθέο αζιεηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο ( γπκλαζηήξην, θνιπκβεηήξην), ρσξίο σζηφζν λα επηβαξπλζνχλ ην νηθνλνκηθφ θφζηνο.   

Σέινο, πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηελ θνηλσληθή ππεξεζία ζπλεξγαζία θαη επηθνηλσλία κε ηνλ Γήκν 

Αζελαίσλ, πξνθεηκέλνπ νη θηινμελνχκελνη λα ζπκκεηέρνπλ ζε πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο (π.ρ. 

πξνγξακκαηηζκέλε εθδήισζε ζηηο  03/12/11, μελάγεζε ζην κνπζείν Αθξφπνιεο). 
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V. 5. Οδνληηαηξείν 

 

Τπεύζπλνο: Ησάλλεο Παληαδφπνπινο 

 

Απφ ηνλ Οθηψβξην ηνπ 1996, ην ΚΔΔΛΠΝΟ έρεη ζέζεη ζε ιεηηνπξγία ην κνλαδηθφ ζηελ Διιάδα 

Οδνληηαηξείν γηα αζζελείο κε HIV/AIDS, ην νπνίν δέρεηαη αζζελείο απφ φιε ηε ρψξα θαη παξέρεη πςειήο 

πξνηεξαηφηεηαο εμεηδηθεπκέλε νδνληηαηξηθή πεξίζαιςε, θάησ απφ άξηζηεο ζπλζήθεο πιηθνηερληθήο 

ππνδνκήο, ζχκθσλα κε ηα πξφηππα ησλ δηεζλψλ νξγαληζκψλ ζρεηηθά κε ηε παξνρή αζθαιψλ 

νδνληηαηξηθψλ ππεξεζηψλ. Ζ παξερφκελε νδνληηαηξηθή πεξίζαιςε πεξηιακβάλεη ην ζχλνιν ησλ 

ζεξαπεπηηθψλ πξάμεσλ, νη δε ππεξεζίεο παξέρνληαη ειεχζεξα ζε θάζε νξνζεηηθφ άηνκν πνπ έρεη αλάγθε 

ησλ ππεξεζηψλ καο. Ζ έληαμε ησλ αζζελψλ ζην πξφγξακκα ηεο κνλάδαο πξνυπνζέηεη ηε βεβαίσζε ηεο 

νξνζεηηθφηεηάο ηνπο απφ ηελ αληίζηνηρε ΜΔΛ θαη απαξαίηεηα ζηνηρεία ηνπ ηζηνξηθνχ ηνπο. Καηά ηελ 

πξψηε ζπλεδξία, κεηά ηελ αμηνιφγεζε ηνπ πεξηζηαηηθνχ (εθηφο ησλ επεηγφλησλ πεξηζηαηηθψλ ηα νπνία 

αληηκεησπίδνληαη άκεζα), ζπκπιεξψλεηαη ην ηαηξηθφ ηζηνξηθφ θαη απνηππψλεηαη ε πιήξεο 

νδνληνζηνκαηνινγηθή θαηάζηαζε ηνπ αζζελνχο κε πξνγξακκαηηζκφ αληίζηνηρσλ επηζθέςεσλ.  

 

 

 

 Σν ζχλνιν ησλ ζεξαπεπηηθψλ νδνληηαηξηθψλ πξάμεσλ (εκθξάμεηο, απνλεπξψζεηο, θαζαξηζκνί, 

πεξηνδνληηθέο ζεξαπείεο, εμαγσγέο θ.ά.) 

 Μηθξέο ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο ζηφκαηνο (ρεηξνπξγηθέο εμαγσγέο, αληηκεηψπηζε εγθιείζησλ, 

αθξνξξηδεθηνκψλ, βηνςηψλ θ.ά.) 

 ηνκαηνινγηθέο εμεηάζεηο θαη αληηκεηψπηζε αληίζηνηρσλ εθδειψζεσλ.  

 Πξνζζεηηθέο εξγαζίεο ζε άπνξα ή νηθνλνκηθά αζζελή νξνζεηηθά άηνκα κεηά απφ έγθξηζε ηεο 

ππεξεζίαο. 

 Ζ Οδνληηαηξηθή Μνλάδα  έρεη κεηαθεξζεί ζην ΓΝΑ Κνξγηαιέλεην – Μπελάθεην «Δξπζξφο ηαπξφο» θαη  

βξίζθεηαη ζε εηνηκφηεηα επί 24ψξνπ θαζ‟ φιεο ηηο εκέξεο, γηα νδεγίεο αληηκεηψπηζεο πξνβιεκάησλ, 

ζπκβνπιεπηηθή παξνρή κε αληίζηνηρα πξσηφθνιια γηα ηηο πεξηπηψζεηο επαγγεικαηηθέο έθζεζεο 

νδνληηάηξσλ ζε κνιπζκαηηθνχο παξάγνληεο πνπ κεηαδίδνληαη κε ην αίκα. 

 

 

 

 

V. 5.1. Αξκνδηόηεηεο  
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Γηα ην δηάζηεκα 2010-2011, ην γεληθφ ζχλνιν νδνληηαηξηθψλ πξάμεσλ, φπσο πξνθχπηεη απφ ηε θίλεζε 

αζζελψλ αλέξρεηαη ζηηο 1203.  Δηδηθφηεξα πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη εμήο πξάμεηο:  

 Δκθξάμεηο   259        

 Δμαγσγέο     112        

 Μηθξέο Υεηξνπξγηθέο Δπεκβάζεηο   30   

 Θεξαπείεο Πεξηνδνληίηηδαο  44    

 Θεξαπείεο Οπιίηηδαο 100   

 Καζαξηζκνί  315   

 Αθηηλνγξαθίεο  61 

 Αληηκεηψπηζε Απνζηεκάησλ 21   

 Αθαίξεζε ξακκάησλ  43     

 ηνκαηνινγηθέο Δμεηάζεηο 28  

 Πεξηζηεθαλίηηδεο 6 

  Απνλεπξψζεηο 32        

 Δμεηάζεηο 110      

 Δπείγνληα  37      

 Μεηεμαθηηθέο επηπινθέο  3      

 Βηνςίεο  2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. 5.2. Γξάζεηο  
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V. 6. Γξαθείν Δζεινληηζκνύ 

 

Τπεύζπλε: Αηθαηεξίλε Κνπξέα 

 

Βαζηθφο ζηφρνο ηνπ Γξαθείνπ είλαη ε πξνψζεζε ηνπ εζεινληηζκνχ ζην ρψξν ηεο Γεκφζηαο Τγείαο θαη 

ε ζπζηεκαηηθή ζπλεξγαζία κε ηελ Κνηλσλία ησλ Πνιηηψλ γηα ηελ πξναγσγή ηεο πγείαο, αιιά θαη γηα 

ηελ επαηζζεηνπνίεζε ζηηο θνηλσληθέο ηεο δηαζηάζεηο (θαηαπνιέκεζε θνηλσληθψλ αληζνηήησλ θαη 

δηαθξίζεσλ ζην ρψξν ηεο πγείαο).  Δπηπιένλ ην Γξαθείν Δζεινληηζκνχ ππνζηεξίδεη ελεξγά ηηο δξάζεηο 

ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ ηφζν κε ηα ζηειέρε ηνπ, ηα δίθηπα πνπ αλαπηχζζεη κε ηελ Κνηλσλία ησλ Πνιηηψλ, φζν 

θαη κε εζεινληέο, ζπκβάιινληαο ζην ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε ησλ εθζηξαηεηψλ ελεκέξσζεο θαη 

επαηζζεηνπνίεζεο ζε ζέκαηα Γεκφζηαο Τγείαο φπσο πρ. πξφιεςε εμνπαιηθά Μεηαδηδφκελσλ 

Ννζεκάησλ θαη επαηζζεηνπνίεζε γηα ηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ αηφκσλ κε AIDS, ελψ έρεη ηε 

δπλαηφηεηα λα ππνζηεξίμεη ηελ αλαγθαηφηεηα γηα δξάζεηο πξφιεςεο θαη ζε άιινπο βαζηθνχο ηνκείο 

Γεκφζηαο Τγείαο. πλεξγάδεηαη κε εζεινληέο, δηαπνιηηηζκηθνχο κεζνιαβεηέο θαη εθπξνζψπνπο 

θνηλνηήησλ εππαζψλ ή άιισλ νκάδσλ πιεζπζκνχ γηα ηελ παξαγσγή πιηθνχ πξναγσγήο πγείαο 

πξνζαξκνζκέλν ζηηο επηθνηλσληαθέο αλάγθεο θάζε νκάδαο- ζηφρνπ / θνηλφηεηαο (πρ. λένη, καζεηέο, 

γπλαίθεο, κεηαλάζηεο, ΡΟΜΑ, νκνθπιφθηινη θιπ).  Δπηπιένλ, ππνζηεξίδεη ηηο παξεκβάζεηο ζε θξίζε, 

θαζψο θαη ηηο ςπρνθνηλσληθέο ππεξεζίεο ηνπ Σκήκαηνο Παξεκβάζεσλ ζηελ Κνηλφηεηα κε εζεινληέο θαη 

ζηειέρε.  

 

Σν Γξαθείν Δζεινληηζκνχ, δηαηεξψληαο ελεξγφ Μεηξψν Δζεινληψλ (102 άηνκα) θαη πξνζειθχνληαο 

λένπο εζεινληέο αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ησλ δξάζεσλ, εληζρχεη ηηο δξάζεηο ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ. Απφ ηoλ 

Οθηψβξην ηνπ 2010 έσο ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2011 έρνπλ πξνζειθπζηεί 31 λένη εζεινληέο/ εζειόληξηεο 

απφ δξάζεηο φπσο ε 10ε Γηνξηή Δζεινληηζκνχ, ην Art for More, απφ δηθηχσζε ζε εκεξίδεο, δξψκελα 

θιπ. Δπηπιένλ μεθίλεζε ζπζηεκαηηθή ζπλεξγαζία κε ην γξαθείν Γηεζλψλ θαη Γεκνζίσλ ρέζεσλ γηα 

ηελ πξνψζεζε ηνπ Δζεινληηζκνχ θαη ηελ αμηνπνίεζε ησλ εζεινληψλ. 

 

 

 

Α. Γξάζεηο γηα ηελ πξνώζεζε ηνπ εζεινληηζκνύ 

 πκκεηνρή ζηε 10ε Γηνξηή Δζεινληηζκνχ: Σν Γξαθείν Δζεινληηζκνχ ηνπ ΚΔΔΛΠΝO ζπκκεηείρε 

ζηε “10ε Γηνξηή Δζεινληηζκνχ”: «ινο ν θφζκνο κηα αγθαιηά», πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ην 

άββαην 17 επηεκβξίνπ 2011, απφ ηηο 10:00 -21:00, ζηνλ πεδφδξνκν ηνπ Θεζείνπ, κε ζηφρν 

V. 6.1. Γξάζεηο  
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ηελ επαηζζεηνπνίεζε ηνπ θνηλνχ ζε δεηήκαηα Γεκφζηαο Τγείαο θαη ηελ ελεκέξσζε ζρεηηθά κε 

ηηο δξάζεηο ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ, ηελ πξνψζεζε ηνπ εζεινληηζκνχ θαη ηελ αλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ κε 

άιινπο θνξείο εζεινληηζκνχ. Ζ ππεχζπλε γξαθείνπ ζπλάληεζε ζηειέρε ηεο Γξακκαηείαο Νέαο 

Γεληάο θαη ΜΖΚΤΟ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην ρψξν ηεο πγείαο, θαη πνπ κπνξνχλ λα 

απνηειέζνπλ ζπλεξγάηεο ζηηο κειινληηθέο πξνηάζεηο ηνπ γξαθείνπ Δζεινληηζκνχ (π.ρ. 

Δζεινληηθή Αηκνδνζία, νξγαλψζεηο γηα ηνλ θαξθίλν, νξγαλψζεηο γηα πξνγξάκκαηα δηαθνπήο 

θαπλίζκαηνο, γηα ζπάληα λνζήκαηα θιπ).  

 

Β. Γξάζεηο / δηθηύσζε γηα ηελ άξζε ηνπ Κνηλσληθνύ Απνθιεηζκνύ 

 Παξέκβαζε ζην «4ν Γηεζλέο Φεζηηβάι γηα ηα Αλζξώπηλα Γηθαηώκαηα, Art for More»: Σν  

Γξαθείν Δζεινληηζκνχ δηνξγάλσζε δξάζε ζην «4ν Γηεζλέο Φεζηηβάι Art for More» γηα ηα 

αλζξψπηλα δηθαηψκαηα ζηηο 9 & 10 Οθησβξίνπ 2010, κε ζηφρν ηελ πξνψζεζε ηνπ 

Δζεινληηζκνχ θαη ηελ ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ ζρεηηθά κε ηηο  ππεξεζίεο ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ, θπξίσο 

γηα νξνζεηηθά άηνκα θαη άιιεο εππαζείο νκάδεο, θαζψο θαη ηελ ππνζηήξημε ηεο δηθηχσζεο ηεο 

Γνκήο Φηινμελίαο Άζηεγσλ Δλήιηθσλ Οξνζεηηθψλ (Πξνζηαηεπφκελα δηακεξίζκαηα). 

Δπεηεχρζεζαλ νη ζηφρνη ηεο παξέκβαζεο πνπ ήηαλ ε πξνζέιθπζε εζεινληψλ (θπξίσο λεαξνί 

γξαθίζηεο θαη γξαθίζηξηεο), ε δηθηχσζε ηνπ Γξαθείνπ Δζεινληηζκνχ κε άιινπο θνξείο ηνπ 

ρψξνπ ηεο πγείαο, αιιά θαη κε νκάδεο γξαθηζηψλ θνηλσληθνχ design, φπσο ηα Γεκηνπξγηθά 

Κχκαηα, νη νπνίνη εμέθξαζαλ έληνλν ελδηαθέξνλ γηα ζπλεξγαζία κε ην Σκήκα Παξεκβάζεσλ 

ζηελ Κνηλφηεηα γηα παξαγσγή πιηθνχ ζρεηηθά κε ην θνηλσληθφ ζηίγκα νξνζεηηθψλ αηφκσλ. 

Άιινη ζηφρνη πνπ επεηεχρζεζαλ ήηαλ ε δηάδνζε ηνπ έξγνπ ησλ ςπρνθνηλσληθψλ δνκψλ θαη 

ησλ δξάζεσλ ηνπ Σκήκαηνο Παξεκβάζεσλ ζηελ Κνηλφηεηα θαη ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ γηα νξνζεηηθά 

άηνκα, ηφζν κέζα απφ ην πιηθφ θαη ηε ζπλνκηιία ζηειερψλ κε ην θνηλφ, αιιά θαη ζηελ νκηιία 

ηεο θαο Κ. Κνπξέα ζηε ζηξνγγπιή ηξάπεδα. Ήηαλ πνιχ ζεηηθή ε αληαπφθξηζε ηνπ θφζκνπ, 

παξφιν πνπ ην θεληξηθφ ζέκα ήηαλ ε ςπρηθή πγεία. Τπήξρε έληνλν ελδηαθέξνλ γηα ην ζέκα ηνπ 

θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ ησλ νξνζεηηθψλ αηφκσλ.  

 Γηθηύσζε κε ΜΖΚΤΟ πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη κε ΡΟΜΑ: πκκεηνρή ζηε ζπλάληεζε γηα 

ηελ «Πξφιεςε Μεηαδηδφκελσλ Ννζεκάησλ ζε πιεζπζκνχο ROMA» πνπ δηνξγαλψζεθε απφ ην 

ECDC, ζηηο 28 θαη 29 Ννεκβξίνπ 2011, ζηε Βηέλλε, κε ζηφρν ηελ απφθηεζε θαηάξηηζεο θαη 

γλψζεσλ ζε ζέκαηα απνθιεηζκνχ ησλ ΡΟΜΑ θαη ζηελ πινπνίεζε ζρεηηθψλ δξάζεσλ αγσγήο 

πγείαο. Δπηηεχρζεθε ε δηθηχσζε κε ειιεληθέο θαη δηεζλείο νξγαλψζεηο κε δξάζεηο ζε ROMA θαη 

κε ζηειέρε ηνπ ECDC.  

 Γξάζε επαηζζεηνπνίεζεο ησλ κεηαλαζηώλ γηα ηελ 1ε Γεθεκβξίνπ, Παγθόζκηα Ζκέξα 

θαηά 
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ηνπ AIDS, 2010: Ο πιεζπζκφο ησλ κεηαλαζηψλ, εθηφο απφ ηνλ θνηλσληθφ ζηηγκαηηζκφ πνπ 

πθίζηαηαη, είλαη ηδηαίηεξα επάισηνο ζηε κφιπλζε απφ HIV/AIDS θαη ΜΝ. Με αθνξκή ηελ 1ε 

Γεθεκβξίνπ, ην Γξαθείν Δζεινληηζκνχ νξγάλσζε πξφγξακκα δξφκνπ (street work) γηα ηελ 

πξφιεςε ηνπ AIDS θαη ησλ ΜΝ κε νκάδα - ζηφρν ηνπο κεηαλάζηεο κε ζθνπφ λα θαιπθζεί 

εμνινθιήξνπ ε επξχηεξε πεξηνρή ηνπ θέληξνπ φπνπ δηακέλνπλ/ζπρλάδνπλ κεηαλάζηεο. Οη 

ζπκκεηέρνληεο ζην πξφγξακκα (ζηειέρε ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ θαη εθπαηδεπκέλνη εζεινληέο) 

ελεκέξσζαλ εθαηνληάδεο κεηαλάζηεο ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε θαη ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ AIDS 

θαη ησλ ΜΝ θαη απάληεζαλ ζηα εξσηήκαηά ηνπο.  

 

ηελ παξέκβαζε Πξνγξάκκαηνο Γξφκνπ ηεο πεξηφδνπ 24/11/2010 κε 22/12/2010 κε νκάδα - 

ζηφρν ηνπο κεηαλάζηεο πνπ πινπνίεζε ην Γξαθείν Δζεινληηζκνχ ζπκκεηείραλ ζπλνιηθά 17 

ζηειέρε ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ θαη εζεινληέο. Οη ζπκκεηέρνληεο είραλ νινθιεξψζεη κε επηηπρία ην 

εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα ηνπ Γξαθείνπ Δζεινληηζκνχ ή έρνπλ εκπεηξία ζε δξάζεηο κε νκάδα 

ζηφρν ηνπο κεηαλάζηεο. Έγηλε θαηαγξαθή ησλ δεμηνηήησλ ηνπο γηα ηε ζπκκεηνρή ζην 

πξφγξακκα κε βάζε ην αληηθείκελφ ηνπο, εκπεηξία ζε πξνγξάκκαηα δξφκνπ, εκπεηξία κε 

κεηαλάζηεο, γιψζζεο πνπ κηινχλ, γλψζεηο γηα ςπρνθνηλσληθά δεηήκαηα κεηαλαζηψλ. 

Σελ επηζηεκνληθή επζχλε είρε ε θα Κ. Κνπξέα, ελψ ην δηνηθεηηθφ ζπληνληζκφ ηεο δξάζεο είρε 

ζηελ επζχλε ηεο ε θα θάξια. Πνιχηηκν ζηέιερνο ζην ζπληνληζκφ ηεο νκάδαο, ζην ζρεδηαζκφ, 

ζηε ραξηνγξάθεζε, ζηελ πινπνίεζε θαζψο θαη ζηελ αμηνιφγεζε ήηαλ ν ςπρνιφγνο θνο Υ. 

Υξπζνκάιιεο. Οη πεξηνρέο παξέκβαζεο ήηαλ: Οκφλνηα, Μνλαζηεξάθη, ηξίγσλν Μάξλε, 

Πιαηεία Βάζεο, Μεηαμνπξγείν, Βηθηψξηα, Άγηνο Παληειεήκνλαο, Κπςέιε, Άλσ Παηήζηα, Κάησ 

Παηήζηα. Ζ ραξηνγξάθεζε επηζπλάπηεηαη ζε Παξάξηεκα ηεο αλαθνξάο γηα ηε δξάζε  

ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ηα ζηειέρε ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ κνίξαζαλ 17.000 ελεκεξσηηθά 

θπιιάδηα γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ εμέηαζε HIV, ζπγθεθξηκέλα: Πνιχγισζζν (12 γιώζζεο) 

ηεο ΜΖΚΤΟ PRAKSIS: 13.000  θαη ειιεληθφ ηξίπηπρν «Γηαηί λα θάλσ ην test»: 4.000. Δπίζεο, 

κνηξάζηεθαλ 2.500 πξνθπιαθηηθά ζε κεηαλάζηεο. Παξάιιεια, δεκηνπξγήζεθε δίθηπν κε 462 

επηρεηξήζεηο κεηαλαζηώλ ηα ζηνηρεία ησλ νπνίσλ είλαη αξρεηνζεηεκέλα ζην Γξαθείν 

Δζεινληηζκνχ γηα αμηνπνίεζε ζε κειινληηθέο δξάζεηο.  

 

Σν Γξαθείν Δζεινληηζκνχ δεκηνχξγεζε εξσηεκαηνιφγην αμηνιφγεζεο ηεο δξάζεο. πλνπηηθά 

απνηειέζκαηα αμηνιφγεζεο: 

- Οη πεξηζζφηεξνη ζπκκεηέρνληεο (89,5%) ζεψξεζαλ φηη ε κέζνδνο ηνπ street work είλαη πην 

απνηειεζκαηηθή απφ ηε κέζνδν ηνπ stand. 
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- ινη ζεψξεζαλ φηη ππήξμαλ βειηηψζεηο απφ ηε Θεξηλή Δλεκεξσηηθή Δθζηξαηεία.  

- ινη φζνη απάληεζαλ αμηνινγνχλ ηελ παξέκβαζε πνιύ (15) ή πάξα πνιύ (5) επηηπρεκέλε 

θαη φινη δήισζαλ φηη επηζπκνχλ θαη ζην κέιινλ λα ζπκκεηέρνπλ ζε δξάζεηο ηνπ Γξαθείνπ 

Δζεινληηζκνχ. 

 Γξάζε ζην «Αληηξαηζηζηηθό Φεζηηβάι 2010»: Ζ πκκεηνρή ζην «Αληηξαηζηζηηθφ Φεζηηβάι  

2010» (ζηα πιαίζηα ηεο Θεξηλήο Δλεκεξσηηθήο Δθζηξαηείαο γηα ηελ Πξφιεςε ΜΝ & HIV/AIDS) 

πινπνηήζεθε κε ζηφρν ηε δηθηχσζε κε κεηαλαζηεπηηθέο θνηλφηεηεο γηα ηελ πξνψζεζε δξάζεσλ 

πξναγσγήο πγείαο ζηηο θνηλφηεηεο ησλ κεηαλαζηψλ. Έγηλαλ επαθέο κε φιεο ηηο θνηλφηεηεο πνπ 

ζπκκεηείραλ θαη επηζθέπηεο γξάθηεθαλ σο εζεινληέο. Ο απνινγηζκφο ηεο δξάζεο απηήο εληάρζεθε 

ζηνλ απνινγηζκφ ηνπ Σκήκαηνο Παξεκβάζεσλ ζηελ Κνηλφηεηα 2010.  

 

 

 

Σν Γξαθείν Δζεινληηζκνχ ππνζηεξίδεη ηελ νξγάλσζε θαη δηεμαγσγή εηδηθψλ εθπαηδεπηηθώλ 

πξνγξακκάησλ ηνπ Σκήκαηνο Παξεκβάζεσλ ζηελ Κνηλφηεηα γηα ηελ αμηνπνίεζε θαη ηελ επηζηεκνληθή 

θαηάξηηζε ησλ εζεινληψλ θαη ζηειερψλ ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ ζε ζέκαηα Γεκφζηαο Τγείαο θαη ηελ 

πξνεηνηκαζία γηα ηηο δξάζεηο. Σελ πεξίνδν Οθηψβξηνο 2010–Γεθέκβξηνο 2011, έρεη 

νξγαλψζεη/ππνζηεξίμεη έμη (6) εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα.  

 

Ζ ζεκαηνινγία ησλ εθπαηδεπηηθψλ αθνξνχζε ζηελ εθπαίδεπζή ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ παξνρή 

πξψησλ ςπρνινγηθψλ βνεζεηψλ, ηελ ςπρνινγία πξνζθχγσλ, ζηελ πξφιεςε θαη αληηκεηψπηζε ηεο HIV 

ινίκσμεο, ζηελ πξνεηνηκαζία ηνπο γηα παξεκβάζεηο δξφκνπ (street work), ζηελ ζσζηή παξαπνκπή 

θιπ. Γηα ηα εθπαηδεπηηθά εθηφο απφ παξνπζηάζεηο power point, ρξεζηκνπνηνχληαη βησκαηηθέο αζθήζεηο, 

role play, θιπ.   

 Δθπαηδεπηηθό Πξόγξακκα γηα ηελ Παξέκβαζε ηνπ Σκήκαηνο Παξεκβάζεσλ ζηελ 

Κνηλόηεηα πεξί ηελ  1ε Γεθέκβξε 2010, Παγθόζκηα Ζκέξα θαηά ηνπ AIDS. πλδηνξγάλσζε 

κε ην Γξαθείν Αγσγήο Τγείαο, εηζήγεζε, ζπληνληζκφο 16/11/2010, ζηειέρε ΚΔΔΛΠΝΟ 25, 

εζεινληέο 4. 

 Δθπαηδεπηηθό Πξόγξακκα γηα ηελ Παξέκβαζε κε νκάδα-ζηόρν ηνπο κεηαλάζηεο ηνπ 

Σκήκαηνο Παξεκβάζεσλ ζηελ Κνηλόηεηα πεξί ηελ  1ε Γεθέκβξε, Παγθόζκηα Ζκέξα θαηά 

ηνπ AIDS.  Γηνξγάλσζε, ζπληνληζκφο θαη εηζεγήζεηο 18/11/2010, ζηειέρε ΚΔΔΛΠΝΟ 12, 

εζεινληέο: Γξ. Δζεινληηζκνχ/ PRAKSIS 3 

V. 6.2. Γηνξγάλσζε Δθπαηδεπηηθώλ Πξνγξακκάησλ 
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 Δθπαηδεπηηθό Πξόγξακκα ζε εζεινληέο / κεηαλάζηεο ηεο Praksis γηα ηελ δηακεζνιάβεζή 

ηνπο γηα Παξέκβαζε ζηηο Κνηλόηεηέο ηνπο (δηνξγάλσζε, εηζήγεζε). 18/11/2010, 

εζεινληέο/κεηαλάζηεο PRAKSIS 3. 

 Δθπαίδεπζε ζρεηηθά κε ηα θαζήθνληα ησλ ςπρνθνηλσληθώλ επηζηεκόλσλ ζηα Κέληξα 

Πξώηεο Τπνδνρήο Μεηαλαζηώλ θαη παξνρή εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ. Σν πιηθφ πεξηιάκβαλε 

εξγαιεία γηα ζπκβνπιεπηηθή ζην πεδίν, νδεγνχο γηα παξέκβαζε ζηελ θξίζε, ηερληθέο 

ραιάξσζεο, πινχζηα βηβιηνγξαθία γηα ην psychological first aid, νδεγνχο πνιηηηζκηθήο 

επάξθεηαο, νδεγνχο ςπρηθή πγεία γηα ην πεδίν, πιηθφ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ζπκάησλ trafficking 

(κε ηε ζπκβνιή ηνπ θνπ Υξπζνκάιιε), νδεγνχο γηα πξνλνηαθά δεηήκαηα κεηαλαζηψλ.    

 Τπνζηήξημε ηεο δηνξγάλσζεο θαη δηεμαγσγήο ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο γηα 

εθπαίδεπζε & επνπηεία ςπρνθνηλσληθώλ επηζηεκόλσλ πνπ ζηειερώλνπλ Κέληξα 

Τπνδνρήο Μεηαλαζηώλ θαη ππεξεζίεο ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ πνπ απεπζύλνληαη ζε κεηαλάζηεο 

από ηε ΜΖΚΤΟ Βαβέι – πλεηξκόο. Σν πξφγξακκα πξαγκαηνπνηήζεθε θαηά ην κήλα Ηνχλην 

ζηελ Αιεμαλδξνχπνιε, έπεηηα απφ ηελ εκπεηξία εξγαζίαο ζην Κέληξν Κξάηεζεο Αιινδαπψλ 

ρσξίο λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα ζην Φπιάθην ηνπ Έβξνπ γηα ηελ εθπαίδεπζε φισλ ησλ 

ςπρνθνηλσληθψλ επηζηεκφλσλ πνπ ζηειερψλνπλ ηα θέληξα ππνδνρήο ζηα εμήο πεδία: 

- Παξνρή πξψησλ ςπρνινγηθψλ βνεζεηψλ, ζχκθσλα κε ηα δηεζλή πξφηππα (PFA) 

- Γηαπνιηηηζκηθή ςπρνινγία 

- Φπρνινγία πξνζθχγσλ 

- Πνιηηηζκηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ νκάδσλ πιεζπζκνχ πνπ πξνζέξρνληαη ζηελ Διιάδα ζε 

ζρέζε κε ηελ έθθξαζε θαη δηαρείξηζε ςπρηθψλ δηαηαξαρψλ 

- πλεξγαζία κε δηαπνιηηηζκηθνχο κεζνιαβεηέο 

- Απνθφξηηζε νκάδαο. 

 Γηνξγάλσζε εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο «ζην ΓΡΟΜΟ» ππό ην ζπληνληζκό ηνπ 

Κσζηαληή Κακπνπξάθε (ζε εμέιημε) 

 

 

 

Σν Γξαθείν Δζεινληηζκνχ δηαηεξεί θαη εμειίζζεη ηε ζηελή θαη νπζηαζηηθή ζπλεξγαζία κε Με 

Κπβεξλεηηθέο Οξγαλψζεηο (ΜΖΚΤΟ) πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην ρψξν ηεο Τγείαο, κέζα απφ ηελ 

νξγάλσζε ηεο Δπηηξνπήο «Κνηλσληθνύ Γηαιόγνπ» (ΔΚΓ) θαη ηεο Δπηηξνπήο «πλεξγαζίαο 

Κνηλσληθώλ Φνξέσλ” (ΔΤΚΦ), αιιά θαη κε ηε δηθηχσζε κε άιιεο νξγαλψζεηο ηνπ ρψξνπ ηεο πγείαο 

(πρ. Γηαηξνί Υσξίο χλνξα). Ζ ζηελή ζπλεξγαζία κε ηελ Κνηλσλία ησλ Πνιηηψλ έγηλε νινθάλεξε κε ηελ 

V. 6.3. πλεξγαζία κε ηελ Κνηλσλία ησλ Πνιηηώλ 
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θακπάληα ηνπ κε αθνξκή ηελ Παγθόζκηα Ζκέξα θαηά ηνπ AIDS 2010, φπνπ γηα πξψηε θνξά νη 

ΜΖΚΤΟ θαη ην ΚΔΔΛΠΝΟ ζπλεξγάζηεθαλ ζην ζρεδηαζκφ θαη ζηελ πινπνίεζε θνηλνχ ζπλζήκαηνο γηα 

ηελ 1ε Γεθεκβξίνπ 2010 θαη έλσζαλ ηηο δπλάκεηο ηνπο κε θνηλνχο ζηφρνπο ηελ πξνψζεζε ηεο εμέηαζεο 

HIV θαη ηελ πξνψζεζε ηεο ζσζηήο ρξήζεο πξνθπιαθηηθνχ. 

Δπίζεο, ην Γξαθείν Δζεινληηζκνχ ππνζηεξίδεη ηηο εθδειψζεηο ησλ ζπλεξγαδφκελσλ ΜΖΚΤΟ (π.ρ. 

παξνπζία ζε ζπλεληεχμεηο ηχπνπ).  

 

 

Σν Γξαθείν Δζεινληηζκνχ ππνζηεξίδεη ηε ιεηηνπξγία 2 Δπηηξνπψλ, ηελ Δπηηξνπή Κνηλσληθνχ Γηαιφγνπ 

θαη ηελ Δπηηξνπή πλεξγαζίαο Κνηλσληθψλ Φνξέσλ. Απφ ηoλ Οθηψβξην ηνπ 2010 κέρξη θαη ηνλ 

Γεθέκβξην ηνπ 2011 έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί 13 ζπλεδξηάζεηο ηεο Δπηηξνπήο Κνηλσληθνχ Γηαιφγνπ, 3 

ζπλεδξηάζεηο ην 2010 (27/10/2010, 24/11/2010, 22/12/2010), θαζψο θαη 10 ζπλεδξηάζεηο ην 2011 

(19/1/2011, 23/1/2011, 30/3/2011, 4/5/2011, 1/6/2011, 6/7/2011, 7/9/2011, 26/10/2011, 21/11/2011 θαη 

21/12/2011). ην ίδην ρξνληθφ δηάζηεκα (Οθηψβξηνο 2010- Γεθέκβξηνο 2011), έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί 

ελλέα (9) ζπλεδξηάζεηο ηεο Δπηηξνπήο πλεξγαζίαο Κνηλσληθψλ Φνξέσλ, 2 ζπλεδξηάζεηο ην 2010 

(25/10/2010 θαη 20/12/2010), θαζψο θαη επηά (7) ζπλεδξηάζεηο ην 2011 (21/3/2011, 3/5/2011, 

30/5/2011, 14/6/2011, 5/9/2011, 21/10/2011 θαη 9/12/2011). 

 Δπηηξνπή  Κνηλσληθνύ Γηαιόγνπ (ΔΚΓ) 

Ζ Δπηηξνπή Κνηλσληθνχ Γηαιφγνπ, ζπζηάζεθε θαηά ηελ 5ε/28-2-2008 ζπλεδξίαζε ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ κε 

ζπληνληζηή ηνλ θν Γ. Βαιιηαλάην κε ζηφρν λα απνηειεί έλα ζχγρξνλν, ζηαζεξφ ζπλδεηηθφ θξίθν ηνπ 

ΚΔΔΛΠΝΟ κε ηνλ θνηλσληθφ ηζηφ γηα ηε ζπλεξγαζία ζε δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζην HIV/AIDS. ηελ 

ΔΚΓ ζπκκεηέρνπλ νη εμήο ΜΖΚΤΟ/θνξείο: Διιεληθφ Παξαηεξεηήξην ησλ πκθσληψλ ηνπ Διζίλθη – 

ΔΠΔ, Δηαηξεία πιινγηθήο Τπνζηήξημεο θαηά ηνπ AIDS, Οκνθπινθηιηθή Λεζβηαθή Κνηλφηεηα Διιάδαο 

(ΟΛΚΔ), Λεζβίεο γηα ηελ Ηζφηεηα, Με θεξδνζθνπηθφ σκαηείν «χλζεζε», Praksis, Διιεληθφ Φφξνπκ 

Μεηαλαζηψλ, Δζληθή Δπηηξνπή γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Αλζξψπνπ, Θεηηθή Φσλή, Be Positive, Γηαηξνί 

Σνπ Κφζκνπ, σκαηείν Δθδηδνκέλσλ Πξνζψπσλ Διιάδαο – ΔΠΔ, Παλειιήληνο χιινγνο 

Τπνζηήξημεο Φνξέσλ ηνπ Ηνχ ηνπ AIDS «Διπίδα», Κέληξν Εσήο.  

 

Απφ ην ΚΔΔΛΠΝΟ ζπκκεηέρνπλ νη: Ησάλλα Παπινπνχινπ - Σκεκαηάξρεο Σκήκαηνο Παξεκβάζεσλ 

ζηελ Κνηλφηεηα, Καηεξίλα Κνπξέα -Τπεχζπλε Γξαθείνπ Δζεινληηζκνχ, Παλαγηψηεο Γακάζθνο - 

Τπεχζπλνο γξαθείνπ Φπρνθνηλσληθήο ηήξημεο, Παλαγνπνχινπ Σίλα - Γξ.Μεηαθηλνχκελσλ Πιεζπζκψλ 

V. 6.4. Δπηηξνπέο 
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Μειέηεο & Αληηκεηψπηζεο Trafficking, Λίδα Νηθνινπνχινπ-Τπεχζπλε πκβνπιεπηηθνχ ηαζκνχ & 

Σειεθσληθήο Γξακκήο γηα ην AIDS, Γήκεηξα Παξαζθεπά - Τπεχζπλε Γξαθείνπ HIV Λνίκσμεο & ΜΝ, 

Θσκάο δξάθαο - Γξακκαηεηαθή Τπνζηήξημε ηεο  Δπηηξνπήο 

 Δπηηξνπή πλεξγαζίαο Κνηλσληθώλ Φνξέσλ (ΔΤΚΟΦ) 

Ζ Δπηηξνπή πλεξγαζίαο Κνηλσληθψλ Φνξέσλ ζπζηήζεθε θαηά ηελ 2ε/9-3-2005 πλεδξίαζε ηνπ 

ΚΔΔΛΠΝΟ κε ζπληνλίζηξηα ηελ Κα Υ. Μπφηζε. ηελ Δπηηξνπή ζπκκεηέρνπλ απφ ην ΚΔΔΛΠΝΟ νη θα 

Υξ. Μπφηζε, ζπληνλίζηξηα Δπηηξνπήο θαη θα Κ. Κνπξέα, Τπεχζπλε Γξαθείνπ Δζεινληηζκνχ θαη 

εθπξφζσπνη απφ ηνπο παξαθάησ θνξείο:  

- Διιεληθφ Παξαηεξεηήξην γηα ηε Βία  θαηά ησλ Γπλαηθψλ θαη ην Trafficking 

- Δξεπλεηηθφ Παλεπηζηεκηαθφ Ηλζηηηνχην Φπρηθήο Τγηεηλήο (ΔΠΗΦΤ) 

- Δζληθφ Κέληξν Σεθκεξίσζεο θαη Πιεξνθφξεζεο γηα ηα Ναξθσηηθά & ηελ Σνμηθνκαλία 

(ΔΚΣΔΠΝ) 

- Παξαηεξεηήξην ηνπ Διζίλθη 

- Δπξσπατθφ Παξαηεξεηήξην γηα ην Ραηζηζκφ θαη ηε Ξελνθνβία.  

- Κέληξν Πιεξνθφξεζεο & Σεθκεξίσζεο «Αληηγφλε» 

- Δζληθφ Παξαηεξεηήξην θαηά ησλ Γηαθξίζεσλ ζηελ Τγεία.  

- Γηεζλήο Οξγαληζκφο Μεηαλάζηεπζεο (ΓΟΜ) 

- TAMPEP:  Δπξσπατθφ πξφγξακκα πξφιεςεο ΜΝ θαη AIDS/HIV ζε εθδηδφκελα άηνκα θαη 

κεηαθηλνχκελνπο πιεζπζκνχο.  

- χκβνπινο ηεο WHO γηα ηελ πξφιεςε ΜΝ θαη AIDS/HIV ζηνπο πξναλαθεξζέληεο 

πιεζπζκνχο. 

- Δθπξνζσπείηαη απφ ηελ Act-Up Γξάζε Hellas 

- Κνηλσληθή Τπεξεζία Ννκαξρία Αζελψλ, Σνκέαο Κεληξηθφο, Γηεχζπλζε Κνηλσληθήο Πξφλνηαο 

- HELMSIC  (Διιεληθή Δπηηξνπή Γηεζλψλ ρέζεσλ & Αληαιιαγψλ Φνηηεηψλ Ηαηξηθήο) 

- χιινγνο Πξνζηαζίαο ησλ Διιήλσλ Αηκνξξνθηιηθψλ (ΠΔΑ) 

 

Ζ Δπηηξνπή επηκειήζεθε ην ηαηξηθφ πξσηφθνιιν γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ βηαζκνχ (δελ έρεη 

παξνπζηαζηεί αθφκα) θαη πιηθφ γηα ηελ πξφιεςε ηεο εμνπαιηθήο Καθνπνίεζεο – Βηαζκνχ ην νπνίν 

νδεχεη πξνο ηελ νινθιήξσζή ηνπ.  
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 Πξόγξακκα «Πξνάζπηζε θαη πξναγσγή πγείαο θαζώο θαη ςπρνθνηλσληθήο ζηήξημεο 

ζηνπο ηζηγγάλνπο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ πεξηνρή ηνπ Βνηαληθνύ»  

Ζ ππεχζπλε Γξαθείνπ Δζεινληηζκνχ ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ ζπκκεηείρε ζην πξφγξακκα εκβνιηαζκψλ ΡΟΜΑ 

ηνπ Γξαθείνπ Μεηαθηλνχκελσλ Πιεζπζκψλ, Μειέηεο θαη Αληηκεηψπηζεο Trafficking πξνθεηκέλνπ λα 

πξνεηνηκαζηεί γηα ηε ζπλάληεζε ζην ECDC “Communicable Disease Prevention among ROMA”, Βηέλλε 

27-20 Ννεκβξίνπ 2011.  

 Παξέκβαζε γηα ηελ Δλεξγεηηθή αλαδήηεζε θαη ζεξαπεία θξνπζκάησλ εινλνζίαο ζηελ 

πεξηνρή ηεο Λαθσλίαο, 4 - 17 Οθηώβξε 2011.  

Σν Γξαθείν Δζεινληηζκνχ θιήζεθε λα εληζρχζεη ηελ νκάδα πεδίνπ πνπ δηελεξγεί ηελ Δλεξγεηηθήο 

Αλαδήηεζε Κξνπζκάησλ Δινλνζίαο ζην Γήκν Δπξψηα, κε ζηφρν ηνλ εληνπηζκφ θαη ηελ πξνζέγγηζε 

κεηαλαζηψλ, γηα ηελ έγθαηξε δηάγλσζε ηεο εινλνζίαο.  

Οη δξάζεηο θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπο αλαιχνληαη ζηελ «Αλαθνξά νκάδαο πξνζέγγηζεο κεηαλαζηψλ 

γηα ηελ ελεξγεηηθή αλαδήηεζε θξνπζκάησλ εινλνζίαο ζηελ Λαθσλία». 

πλνπηηθά αλαθέξεηαη φηη: 

- πιιέρζεθαλ δεδνκέλα γηα ηνπο πιεζπζκνχο κεηαλαζηψλ ζηε Λαθσλία (θπξίσο απφ Παθηζηάλ θαη 

Ρνπκαλία)  

- Καηαηέζεθαλ ζπζηάζεηο γηα ηελ δηαπνιηηηζκηθή κεζνιάβεζε κε ηνπο κεηαλάζηεο (ζρεηηθά κε ηε 

γιψζζα θαη ηε γιψζζα ζψκαηνο). Τπνβιήζεθαλ ζπζηάζεηο γηα πξφζιεςε εθπαηδεπκέλσλ 

Πνιηηηζκηθψλ Γηακεζνιαβεηψλ γηα Urdu, Pashto, Farsi, Dari.   

- Γεδνκέλεο ηεο έιιεηςεο εθπαηδεπκέλσλ δηαπνιηηηζκηθψλ κεζνιαβεηψλ, ην θιηκάθην αλαδήηεζε 

εζεινληέο κεηαλάζηεο γηα δηαπνιηηηζκηθή κεζνιάβεζε.  

- Δληνπίζηεθαλ 6 δηακεζνιαβεηέο απφ ην Παθηζηάλ, 2 απφ ην Αθγαληζηάλ, κία απφ Ρνπκαλία θαη δχν 

απφ Μαξφθν θαη θαηαγξάθεθαλ ηα ζηνηρεία ηνπο.  

- πληάρζεθε απάληεζε ζε επεξψηεζε βνπιεπηή ζρεηηθά κε ηε ζπλεξγαζία ησλ κεηαλαζηψλ κε ηελ 

νκάδα ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ. 

- πληάρζεθαλ πξνηάζεηο ζρεηηθά κε ζέκαηα Γενληνινγίαο θαη αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ.  

- Έγηλε αλαδήηεζε θαηαιπκάησλ κεηαλαζηψλ ζηα ρσξάθηα θαη ηηο γχξσ πεξηνρέο ησλ 

ρσξηψλ/θνηλνηήησλ. 

V. 6.5. Δλίζρπζε ησλ Γξάζεσλ ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ 
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- Τπνβιήζεθαλ πξνηάζεηο ζρεηηθά κε άιιεο κεζφδνπο κε ηηο νπνίεο κπνξεί λα βξεζνχλ θαηαιχκαηα 

κεηαλαζηψλ ή θαη Διιήλσλ κνλαρηθψλ αηφκσλ.  

- Έγηλαλ ζπλνιηθά 58 αθηζνθνιιήζεηο θπιιαδίσλ (Διιεληθφ – Urdu – Ρνπκάληθν) ζε 10 πεξηνρέο.  

- Έγηλε επεμεξγαζία ηνπ ελεκεξσηηθνχ ζεκεηψκαηνο γηα ηελ ελεξγεηηθή αλαδήηεζε θξνπζκάησλ 

εινλνζίαο ζηε Λαθσλία γηα λα είλαη πην εχιεπην θαη θαηαλνεηφ απφ ην επίπεδν εθπαίδεπζεο ησλ 

κεηαλαζηψλ ζηνπο νπνίνπο απεπζχλεηαη. Δπίζεο ε θα Μ. Σδαβάξα αλαδήηεζε εηθφλεο θαηάιιειεο γηα 

ρξήζε ζην πιηθφ απηφ. Ο εζεινληήο ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ Farhad Agajan, κεηέθξαζε ην πιηθφ απηφ ζε Urdu, 

Farsi/Dari θαη ππφ επεμεξγαζία είλαη ε κεηάθξαζε ζε Pashto, ελψ εζεινληήο απφ ην Παθηζηάλ καο 

βνήζεζε ζηελ πξνζέγγηζε κε πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ θνπιηνχξα ησλ ζπκπαηξησηψλ ηνπ. Σα δχν 

θπιιάδηα ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ (γηα ηελ ελεξγεηηθή αλαδήηεζε θξνπζκάησλ θαη ηελ πξνζηαζία απφ ηα 

θνπλνχπηα) κεηαθξάζηεθαλ ζηα Pνπκαληθά απφ ηελ εζειφληξηα Ζιηνπνχινπ Έιελα. 

- Έγηλαλ πξνηάζεηο γηα πεξαηηέξσ δηάρπζε πιεξνθνξίαο ζρεηηθά κε ηελ παξέκβαζε φπσο κε δειηία 

ηχπνπ, ελεκεξψζεηο ζηα ζρνιεία ηεο πεξηνρήο, δεκηνπξγία θπιιαδίνπ κε ζπρλέο εξσηήζεηο κε 

απαληήζεηο.   

- Αλαπηχρζεθε Γίθηπν εζεινληψλ (απφ ηελ πεξηνρή ηνπ Δπξψηα, θαζψο θαη απφ κεηαλάζηεο απφ ην 

Αθγαληζηάλ, Ρνπκαλία, Σπλεζία θιπ). 

- Γεκηνπξγήζεθε θάξηα αλαγλψξηζεο γιψζζαο Urdu/Punjabi – Farsi/Dari – Pasto κε ηελ βνήζεηα ηνπ 

εζεινληή Farhad Agajan. 

 

 πκκεηνρή ζην πξόγξακκα ηνπ Δπξσπαηθνύ Σακείνπ Πξνζθύγσλ (έθηαθηα κέηξα 2010) 

πινπνίεζεο δξάζεσλ θάιπςεο ηαηξηθώλ θαη ςπρνθνηλσληθώλ αλαγθώλ αιινδαπώλ 

ππεθόσλ ηξίησλ ρσξώλ πνπ ελδερνκέλσο ρξίδνπλ δηεζλνύο πξνζηαζίαο ζηελ πεξηνρή 

ηνπ Έβξνπ 

Αλαθέξνπκε ζπλνπηηθά ηηο δξάζεηο ηεο ππεχζπλεο ηνπ γξαθείνπ Δζεινληηζκνχ σο άηππνπ ζχκβνπινπ 

ηνπ Σκήκαηνο Παξεκβάζεσλ ζηελ Κνηλφηεηα ζε ςπρνθνηλσληθά δεηήκαηα κεηαλαζηψλ ζηα ΚΔΠY, 

θαζψο θαη ηνπ Γξαθείνπ Δζεινληηζκνχ ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα ηελ θάιπςε 

ηαηξνθαξκαθεπηηθψλ θαη ςπρνθνηλσληθψλ αλαγθψλ ησλ κεηαλαζηψλ ζηα ΚΔΠΤ ηνπ λνκνχ Έβξνπ θαη 

Ρνδφπεο:  

 πκκεηνρή ζε επηζθέςεηο ζηνλ Έβξν κε ζηφρν:  

- ηελ ζπλεηζθνξά ζηελ θαηαγξαθή ηεο θαηάζηαζεο ζηα θέληξα θξάηεζεο κεηαλαζηψλ ζηηο 

πεξηνρέο Φπιάθην, νπθιί, Φέξξεο, Σπρεξφ, Πφξνο ηνπ λνκνχ Έβξνπ θαη ζηε Βέλλα Ρνδφπεο. 

- ηε ζχληαμε πξνηάζεσλ γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ θέληξσλ θαη γηα ηε ζπλεηζθνξά πνπ κπνξεί λα 

έρεη ην ΚΔΔΛΠΝΟ ζηελ αλαβάζκηζε ησλ δξακαηηθψλ ζπλζεθψλ ζηα ΚΔΠΤ,   

- ηελ πξνεηνηκαζία ησλ ςπρνθνηλσληθψλ επηζηεκφλσλ γηα ην έξγν θαη ηα θαζήθνληά ηνπο, 
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- ηελ ππνζηήξημε ηνπ έξγνπ ησλ ςπρνθνηλσληθψλ επηζηεκφλσλ,  

- ηελ πξνψζεζε ηεο δηθηχσζήο ηνπ ςπρνθνηλσληθνχ πξνζσπηθνχ κεηαμχ ηνπο, κε ηελ ππφινηπε 

νκάδα (ηαηξνλνζειεπηηθή θαη δηακεζνιαβεηέο), κε ην πξνζσπηθφ ηηο αζηπλνκίαο, αιιά θαη κε 

άιιεο ςπρνθνηλσληθέο ππεξεζίεο,  

- ηελ θαηαγξαθή πξνβιεκάησλ θαη αλαγθψλ ζρεηηθά κε ην ςπρνθνηλσληθφ έξγν θαη  

- ηελ εηζήγεζε ζρεηηθά κε ςπρνθνηλσληθά δεηήκαηα ζηνπο ζπληνληζηέο ηνπ πξνγξάκκαηνο, 

- ηελ επνπηεία ηνπ ςπρνθνηλσληθνχ πξνζσπηθνχ,  

- ηελ ππνζηήξημε νξηζκέλσλ νξγαλσηηθψλ/δηνηθεηηθψλ αλαγθψλ ηνπ πξνγξάκκαηνο.  

- ηελ ζπιινγή ζηνηρείσλ απφ ην πεδίν γηα κεηαηξνπέο ηνπ πξσηνθφιινπ ςπρνθνηλσληθήο 

παξέκβαζεο ζηα ΚΔΠΤ πξνθεηκέλνπ λα είλαη ξεαιηζηηθφ, πξαθηηθφ θαη εθαξκφζηκν.  

 

 πκκεηνρή ζηελ έθηαθηε απνζηνιή θιηκαθίνπ θαηά ηελ επίζθεςε ζηειερψλ ηνπ ECDC, ηνπ 

WHO θαη ηνπ εθπαηδεπφκελνπ EPIET γηα ηε ζπγγξαθή ηεο ζπιινγηθήο αλαθνξάο ηνπο ζρεηηθά 

κε ηελ απμεκέλε εηζξνή κεηαλαζηψλ ζηα ειιελνηνπξθηθά ζχλνξα (“Joint Report of the ECDC 

– WHO Europe Mission to Greece, 4-8 April 2011, related to the increased influx of 

migrants at the Greek – Turkish border”).   

 

 πκκεηνρή ζηελ έθηαθηε απνζηνιή θιηκαθίνπ θαηά ηελ επίζθεςε ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο θ. 

Αλδξέα Λνβέξδνπ ζηα ΚΔΠΤ ηεο πεξηνρήο Έβξνπ, θαη ζπλνκηιία κε ηνλ Τπνπξγφ γηα ηα 

ςπρνθνηλσληθά δεηήκαηα ησλ θέληξσλ. 

 

 Δπηκέιεηα πξσηνθόιινπ γηα ςπρνθνηλσληθή παξέκβαζε ζε Κέληξα Πξψηεο Τπνδνρήο 

Αιινδαπψλ ρσξίο ηηο λφκηκεο δηαηππψζεηο ζηελ Διιάδα (επηκέιεηα Κνπξέα & Γηνκπαδνιηά). 

Σν πξσηφθνιιν έρεη βαζηζηεί ζε Πξφηαζε Δπηηξνπήο Δκπεηξνγλσκφλσλ κε ηίηιν «Κέληξα 

Πξψηεο Τπνδνρήο (ΚΔΠΤ) ησλ εηζεξρνκέλσλ ζηελ Διιάδα αιινδαπψλ ρσξίο ηηο λφκηκεο 

δηαηππψζεηο» θαη ζε εκπεηξία ςπρνθνηλσληθψλ ζηειερψλ ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ ζην πεδίν, ζε θέληξα 

ππνδνρήο ηνπ λνκνχ Έβξνπ. Γηαλεκήζεθε ζην ςπρνθνηλσληθφ πξνζσπηθφ ηνπ πξνγξάκκαηνο 

κε ζηφρν ηελ αμηνιφγεζή ηνπ. Σν πξσηφθνιιν έρεη ηίηιν «Φπρνθνηλσληθή Παξέκβαζε ζε 

Κέληξα Πξώηεο Τπνδνρήο Αιινδαπώλ Υσξίο ηηο Νόκηκεο Γηαηππώζεηο ζηελ Διιάδα, 

Σκήκα Παξεκβάζεσλ ζηελ Κνηλόηεηα, Αζήλα 2011». 

- Αμηνιόγεζε ηνπ πξσηνθόιινπ ςπρνθνηλσληθήο παξέκβαζεο. Καηαηέζεθε κε ηίηιν 

«Αμηνιφγεζε ηνπ Πξσηνθφιινπ Φπρνθνηλσληθήο Παξέκβαζεο ζε Κέληξα Πξψηεο Τπνδνρήο 

Αιινδαπψλ ρσξίο ηηο λφκηκεο δηαηππψζεηο ζηελ Διιάδα» θαη ησλ παξνρψλ ηνπ Γξαθείνπ 

Δζεινληηζκνχ ζηα πιαίζηα ηνπ Πξνγξάκκκαηνο «πινπνίεζεο δξάζεσλ θάιπςεο ηαηξηθψλ θαη 
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ςπρνθνηλσληθψλ αλαγθψλ αιινδαπψλ ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ πνπ ελδερνκέλσο ρξίδνπλ 

δηεζλνχο πξνζηαζίαο ζηελ πεξηνρή ηνπ Έβξνπ»  

-  Γεκηνπξγία θόξκαο ςπρνθνηλσληθνύ screening, βαζηζκέλε ηφζν ζε πξνεγνχκελεο 

θφξκεο πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί απφ ην ΚΔΔΛΠΝΟ, ζηελ εκπεηξία καο (Κνπξέα & 

Γηνκπαδνιηά), αιιά θαη ζηελ αμηνιφγεζε ηεο θφξκαο απφ ηα κέιε ηνπ ςπρνθνηλσληθνχ 

πξνζσπηθνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο, ιακβάλνληαο ππ‟ „φςηλ ηελ εξγαζία ηνπο ζην πεδίν.  

- Γεκηνπξγία εκεξήζηαο θόξκαο θαηαγξαθήο ησλ πεπξαγκέλσλ ησλ ςπρνθνηλσληθψλ 

επαγγεικαηηψλ (ε θφξκα είλαη δηαζέζηκε θαη ζηελ αγγιηθή γιψζζα). 

- πλεξγαζία γηα ηε ζχληαμε ηνπ θαζεθνληνινγίνπ ησλ ςπρνθνηλσληθώλ επηζηεκόλσλ. ην 

θαζεθνληνιφγην, πξνζηέζεθε ζηνπο άμνλεο ηεο δξάζεο ησλ ςπρνιφγσλ, εθηφο απφ ηελ 

ςπρνινγηθή ζηήξημε ησλ κεηαλαζηψλ, ε πξνζθνξά ςπρνινγηθήο ζηήξημεο ζην πξνζσπηθφ ηεο 

αζηπλνκίαο, θαζψο θαη ε δηελέξγεηα εβδνκαδηαίσλ νκάδσλ απνθφξηηζεο κε ζηφρν ηεο 

πξφιεςε ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο. 

 

 πλεξγαζία κε ηηο ΜΖΚΤΟ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηα ΚΔΠΤ, φπσο νη Γηαηξνί Υσξίο 

χλνξα, ην Διιεληθφ πκβνχιην γηα ηνπο Πξφζθπγεο θαη ε Όπαηε Αξκνζηεία ηνπ ΟΖΔ γηα ηνπο 

Πξφζθπγεο.  

- Γηθηύσζε κε άιιεο ππεξεζίεο ςπρηθήο πγείαο ηνπ λνκνχ γηα ηελ ζηήξημε ηνπ 

ςπρνθνηλσληθνχ έξγνπ, ηε δηαρείξηζε ςπρηαηξηθψλ πεξηζηαηηθψλ θιπ.  

- Δηζήγεζε γηα ηελ επίζθεςε ηεο θηλεηήο κνλάδαο ηεο Δηαηξίαο Κνηλσληθήο Φπρηαηξηθήο 

ζηε Βέλλα Ρνδφπεο φπνπ κεηά ηελ αμηνιφγεζε ηεο θάιπςεο ςπρνθνηλσληθψλ αλαγθψλ 

δηαπηζηψζεθε φηη δελ ππήξρε επαξθήο ηξφπνο θάιπςεο ησλ αλαγθψλ ησλ ςπρηαηξηθψλ 

πεξηζηαηηθψλ ζε ζηαζεξή βάζε.  

- Γεκηνπξγία θπιιαδίνπ - νδεγνύ κε ηηο δσξεάλ θνηλσληθέο, λνκηθέο θαη ηαηξηθέο 

ππεξεζίεο ζηελ Αζήλα γηα κεηαλάζηεο ρσξίο ηα απαηηνύκελα έγγξαθα. ηφρνο είλαη λα 

δίδεηαη ην θπιιάδην απηφ ζηνπο εμππεξεηνχκελνπο ηελ εκέξα εμφδνπ ηνπο απφ ην ΚΔΠΤ. Έρεη 

γίλεη εηζήγεζε γηα ηε κεηάθξαζε ηνπ θπιιαδίνπ ζηηο απαξαίηεηεο γιψζζεο απφ ηνπο 

δηαπνιηηηζκηθνχο κεζνιαβεηέο ηνπ πξνγξάκκαηνο.  

- Γεκηνπξγία ιίζηαο νξγαλώζεσλ γηα κεηαλάζηεο ζηελ Διιάδα. Ο πίλαθαο παξαηίζεηαη ζε 

παξάξηεκα ηνπ πξσηνθφιινπ (επηκέιεηα Σ. Γηνκπαδνιηά & Θ. δξάθαο). 

- πιινγή εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ γηα ςπρνθνηλσληθνχο επηζηήκνλεο θαη δηαλνκή ηνπ ζην 

πξνζσπηθφ ησλ ΚΔΠΤ (επηκέιεηα Κ. Κνπξέα & Σ. Γηνκπαδνιηά). Σν πιηθφ πεξηιακβάλεη 

εξγαιεία γηα ζπκβνπιεπηηθή ζην πεδίν, νδεγνχο γηα παξέκβαζε ζηελ θξίζε, ηερληθέο 

ραιάξσζεο, πινχζηα βηβιηνγξαθία γηα ην psychological first aid, νδεγνχο πνιηηηζκηθήο 
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επάξθεηαο, νδεγνχο ςπρηθή πγεία γηα ην πεδίν, πιηθφ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ζπκάησλ trafficking 

(κε ηε ζπκβνιή ηνπ θ. Υ. Υξπζνκάιιε), νδεγνχο γηα πξνλνηαθά δεηήκαηα κεηαλαζηψλ.    

- Δπνπηεία θαη ζηήξημε ηνπ ςπρνθνηλσληθνύ πξνζσπηθνύ θαηά ηηο επί ηφπνπ ζπλαληήζεηο, 

αιιά θαη ζπζηεκαηηθά δηα ηειεθψλνπ. Γηελεξγήζεθαλ πνιιέο ηειεθσληθέο ζπλεδξίεο κε ηηο 

ςπρνιφγνπο θαη ηηο θνηλσληθέο ιεηηνπξγνχο ησλ ΚΔΠΤ.   

- Δηζεγήζεηο ζε ςπρνθνηλσληθά δεηήκαηα θαη δεηήκαηα δηθαησκάησλ ησλ αιινδαπώλ. 

ηα πιαίζηα απηά θαηαηέζεθαλ απηνχζηα πξνο επεμεξγαζία θαη ρξήζε ηα πξσηφθνιια ηεο 

Δπηηξνπήο Δκπεηξνγλσκφλσλ πνπ είρε ζπζηήζεη ην Τπνπξγείν Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε, 

ζρεηηθά κε:  

1. Πξνηάζεηο γηα ηελ πηνζέηεζε δηαδηθαζίαο εληνπηζκνχ, θαηαγξαθήο θαη παξαπνκπήο 

Αζπλφδεπησλ Αλειίθσλ ζηα θέληξα θαηαγξαθήο θαη δηαρείξηζεο (ΚΔΠΤ) 

2. Πξνηάζεηο γηα ηελ αληηκεηψπηζε Θπκάησλ Γηεζληθήο σκαηεκπνξίαο, θαζψο θαη  

3. Λίζηα κε ηα δηθαηψκαηα ησλ αιινδαπψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξακνλήο ζηα ΚΔΠΤ 

-Έρνπλ θαηαηεζεί αμηνινγήζεηο γηα ηελ θάζε κία απφ ηηο παξαπάλσ δξάζεηο θαη πξνηάζεηο 

πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ θάζε αμηνιφγεζε. 

 

 Γξάζε ζπγθέληξσζεο θαη δηαλνκήο ηκαηηζκνύ θαη ππόδεζεο γηα κεηαλάζηεο πνπ  

θξαηνύληαη ζηα θέληξα ππνδνρήο ζηνλ Έβξν θαζώο θαη πιηθνύ γηα ηελ απαζρόιεζε / 

ςπραγσγία ησλ αζπλόδεπησλ αλειίθσλ όπσο βηβιία, παηρλίδηα, πιηθά δσγξαθηθήο θιπ.  

Ζ δξάζε μεθίλεζε 15 Φεβξνπαξίνπ 2011 θαη νινθιεξψζεθε 29 επηεκβξίνπ ηνπ 2011  

 Παξέκβαζε ζηελ Ύπαηε Αξκνζηεία ηνπ ΟΖΔ θαη ζηα Πξνπύιαηα ζε πξόζθπγεο από ην 

Ιξάλ  

Ζ παξέκβαζε ηεο ππεχζπλεο ηνπ Γξαθείνπ Δζεινληηζκνχ, θαο Κ. Κνπξέα, πξαγκαηνπνηήζεθε 

ζηηο 5, 6 & 7 Ννεκβξίνπ 2010 ζηελ Όπαηε Αξκνζηεία ηνπ ΟΖΔ θαη ζηα πξνπχιαηα ηνπ 

παλεπηζηεκίνπ γηα παξνρή ηαηξηθψλ θαη ςπρνθνηλσληθψλ ππεξεζηψλ ζηνπο δηακαξηπξφκελνπο 

γηα ζέκαηα αζχινπ πξφζθπγεο. 

 

 πκκεηνρή ζηελ απνζηνιή ζηνλ Έβξν ζηα Κέληξα Κξάηεζεο Μεηαλαζηώλ  

     Παξέκβαζε ηεο ππεχζπλεο ηνπ Γξαθείνπ Δζεινληηζκνχ, θαο Κ. Κνπξέα, σο ςπρνιφγνο ηνπ 

Σκήκαηνο Παξεκβάζεσλ ζηελ Κνηλφηεηα, πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο απνζηνιέο 2/1/2011 – 9/1/2011 & 

13/2/2011- 22/2/2011. Έγηλε δηθηχσζε κε ζηειέρε ηνπ ΤΤ πνπ δηεπθνιχλνπλ ηελ πξνψζεζε 

αζπλφδεπησλ αλήιηθσλ θαζψο θαη κε ηελ εηζαγγειεία Οξεζηηάδαο.  
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 Δλίζρπζε & πκκεηνρή ζηε Θεξηλή Δλεκεξσηηθή Δθζηξαηεία Πξόιεςεο .Μ.Ν. &  

HIV/AIDS 2010  

Σν γξαθείν Δζεινληηζκνχ ελίζρπζε ηε δξάζε ηνπ Σκήκαηνο Παξεκβάζεσλ ζηελ Κνηλφηεηα θαη ηνπ 

Γξαθείνπ Αγσγήο Τγείαο θαη Δλεκέξσζεο Κνηλνχ «Θεξηλή Δλεκεξσηηθή Δθζηξαηεία Πξφιεςεο 

ΜΝ. &  HIV/AIDS 2010» κε ηε ζπκκεηνρή ζηειερψλ θαη εθπαηδεπκέλσλ εζεινληψλ απφ ηηο ΜΖΚΤΟ 

ηεο Δπηηξνπήο Κνηλσληθνχ Γηαιφγνπ, πάλσ ζε κία ηδέα ηεο ππεχζπλεο γξαθείνπ Δζεινληηζκνχ 

Κνπξέα Καηεξίλα. Ζ ζπλδηνξγάλσζε ηεο ζεξηλήο θακπάληαο 2010 κε ηε ζπκκεηνρή εζεινληηθψλ 

νξγαλψζεσλ είλαη ην απνηέιεζκα ηεο θαιήο ζπλεξγαζίαο κε ηηο ΜΖΚΤΟ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη 

ζην AIDS ζηα πιαίζηα ηεο Δπηηξνπήο Κνηλσληθνχ Γηαιφγνπ ηνπ γξαθείνπ. Απφ ηελ ζπλεξγαζία 

ζηελ Δπηηξνπή Κνηλσληθνχ Γηαιφγνπ πξνέθπςε θαη ν Οδεγφο εμνπαιηθήο Τγείαο γηα gay & bi 

άληξεο ζηα ειιεληθά θαη αγγιηθά.  

 
 

 Δλίζρπζε παξεκβάζεσλ ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ κε εζεινληέο. Δληζρχζεθε ε ελεξγεηηθή αλαδήηεζε 

θξνπζκάησλ εινλνζίαο κε εζεινληέο. Oη εζεινληέο πνιηηηζκηθνί δηακεζνιαβεηέο Αγθαδάλ Φαξράλη 

(Αθγαληζηάλ), Ζιηνπνχινπ Έιελα (Ρνπκαλία) θαη Αρκέη Εαρίξ (Παθηζηάλ) κεηέθξαζαλ πιηθφ ηεο 

παξέκβαζεο ζηε Λαθσλία ζηηο απαξαίηεηεο γιψζζεο παξέκβαζεο (θαξζί/ληαξί, νπξληνχ, παζηφ, 

ξνπκαληθά) θαη πξνζέθεξαλ πιεξνθνξίεο πξνζέγγηζεο γηα πιεζπζκνχο κεηαλαζηψλ. Σν πιηθφ πνπ 

δεκηνπξγήζεθε κε ηε ζπλεξγαζία ησλ εζεινληψλ επηζπλάπηεηαη ζε παξάξηεκα ζηελ «Αλαθνξά 

νκάδαο πξνζέγγηζεο κεηαλαζηψλ γηα ηελ ελεξγεηηθή αλαδήηεζε θξνπζκάησλ εινλνζίαο ζηελ 

Λαθσλία». Δπίζεο, εζεινληέο αμηνπνηήζεθαλ ζηελ ελεξγεηηθή αλαδήηεζε θξνπζκάησλ θαη ζηε 

δηαπνιηηηζκηθή κεζνιάβεζε (βιέπε ζρεηηθή ελφηεηα γηα Δλεξγεηηθή Αλαδήηεζε Κξνπζκάησλ 

Δινλνζίαο).  

 

 Δλίζρπζε ησλ ςπρνθνηλσληθώλ ππεξεζηώλ ηνπ Σκήκαηνο Παξεκβάζεσλ ζηελ Κνηλόηεηα 

πληνληζκφο εξγαζηεξίνπ δεκηνπξγηθήο γξαθήο ζην πκβνπιεπηηθφ ηαζκφ θαη ηελ Σειεθσληθή 

Γξακκή γηα ην AIDS  απφ εζεινληέο. ηειέρσζε ηεο Γνκήο Φηινμελίαο άζηεγσλ ελήιηθσλ 

νξνζεηηθψλ κε εζεινληή δηαπνιηηηζκηθφ κεζνιαβεηή.  

 

 Αλάπηπμε εζεινληηθώλ πξνγξακκάησλ ζε ζπλεξγαζία κε ην ΚΔΔΛΠΝΟ Θεζζαινλίθεο  

(ζε εμέιημε).  

Σν ΚΔΔΛΠΝΟ Θεζζαινλίθεο έρεη εγγξάςεη ζην κεηξψν ηνπ γξαθείνπ 4 εζεινληέο, νη νπνίνη 

ζπκκεηείραλ ζηηο δξάζεηο ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ γηα ηελ 1ε Γεθεκβξίνπ ζηε Θεζζαινλίθε θαη επηπιένλ ζα 

ζπκκεηέρεη απφ θέηνο ζηελ Δπηηξνπή πλεξγαζίαο Κνηλσληθψλ Φνξέσλ ηνπ γξαθείνπ.  



 

 

160 

 

 

 

Απφ ην δηάζηεκα Οθησβξίνπ 2010 έσο ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2011, ε ππεχζπλε Γξαθείνπ Δζεινληηζκνχ 

έρεη παξαθνινπζήζεη ηα θάησζη:  

 Δθδήισζε ηνπ αληηπξνέδξνπ ηεο Κπβέξλεζεο Θ. Πάγθαινπ: «Γξάζεηο Γεκόζηαο Τγείαο ζε 

εζληθό επίπεδν–πλεξγαζία κε ην Γήκν Αζελαίσλ γηα ην Κέληξν ηεο Πόιεο», Εάππεην 

Μέγαξν, 15 Γεθεκβξίνπ 2011.     

 Γηεκεξίδα «Καηαπνιέκεζε ησλ δηαθξίζεσλ ζηελ Διιάδα», Πνιηηηθέο γηα ηελ θαηαπνιέκεζή 

ηνπο θαη ν ξφινο ηεο Κνηλσλίαο ησλ Πνιηηψλ ζηηο 24 θαη 25 Ννεκβξίνπ 2011 ζην ακθηζέαηξν 

Αληψλεο Σξίηζεο ηνπ πλεπκαηηθνχ θέληξνπ Γήκνπ Αζελαίσλ. 

 6ν Παλειιήλην πλέδξην Πξναγσγήο θαη Αγσγήο Τγείαο ζην μελνδνρείν Divani Caravel ζηηο 14 

θαη 15 Ννεκβξίνπ 2011. Ζ Διιεληθή Δηαηξεία Πξναγσγήο θαη Αγσγήο Τγείαο δηνξγάλσζε ην 

ζπλέδξην «Πξναγσγή ηεο Τγείαο: Δπηινγή Τγείαο ζηελ Οηθνλνκηθή Κξίζε».  

 Δθπαηδεπηηθφ εκηλάξην «Αλαθνίλσζε – πκβνπιεπηηθή πξηλ θαη κεηά ην δηαγλσζηηθό ηεζη 

ζηηο θηλεηέο κνλάδεο ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ», Αζήλα 18-19 Οθησβξίνπ 2011, ηνπ Σκήκαηνο 

Παξεκβάζεσλ ζηελ Κνηλφηεηα κε ηελ ζπλεξγαζία ηνπ γξαθείνπ Φπρνθνηλσληθήο ηήξημεο θαη 

Φπρνζεξαπεπηηθψλ Παξεκβάζεσλ θαη ηνπ πκβνπιεπηηθνχ ηαζκνχ θαη Σειεθσληθήο Γξακκήο 

γηα ην HIV/AIDS. 

 Δθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα ζρεηηθά κε ηελ πγεηνλνκηθή θαη ςπρνθνηλσληθή παξέκβαζε 

θιηκαθίνπ ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ ζε εππαζείο θνηλσληθέο νκάδεο ζην ηζηνξηθό θέληξν ηεο 

Αζήλαο, 6 επηεκβξίνπ 2011. Σν ΚΔΔΛΠΝΟ – Σκήκα Παξεκβάζεσλ ζηελ Κνηλφηεηα, ζην 

πιαίζην ηεο ζπλερνχο αληαπνθξηζηκφηεηαο ησλ δξάζεψλ ηνπ ζηηο αλάγθεο ηεο Γεκφζηαο 

Τγείαο, ζρεδίαζε, νξγάλσζε θαη πινπνηεί πηινηηθφ πξφγξακκα πγεηνλνκηθήο θαη 

ςπρνθνηλσληθήο παξέκβαζεο ζην θέληξν ηεο Αζήλαο απφ ηνλ Ηνχλην ηνπ 2011.     

 Παλεπξσπατθφ πλέδξην κε ζέκα: «Κνηλσληθή έληαμε ησλ Μεηαλαζηώλ – Καιέο Πξαθηηθέο  

ζηνπο ηνκείο Τγείαο, Πξόλνηαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο» ζηελ Αζήλα, ζηηο 27-28 Ηνπλίνπ 

2011.  

 Πξφγξακκα «Δθπαίδεπζε πξνζσπηθνύ πνπ ζα ζηειερώζεη ηνπο ρώξνπο 

ππνδνρήο/θξάηεζεο ή ηηο ηαηξηθέο θηλεηέο κνλάδεο ππνζηήξημεο πξνζθύγσλ ζε Έβξν, 

Πάηξα, Ζγνπκελίηζα, Αζήλα», Αιεμαλδξνχπνιε 6-8/6/2011, πινπνίεζε ΜΖΚΤΟ Βαβέι– 

πλεηξκφο.  

V. 6.6. Δθπαίδεπζε/Ζκεξίδεο/πλέδξηα 
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 5ν Παλειιήλην πλέδξην γηα ηελ Αληηκεηώπηζε ηεο εμνπαιηθήο Καθνπνίεζεο, ππό ηελ 

αηγίδα ηεο «Οκπξέιαο», ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο Μειέηεο & Πξφιεςεο ηεο εμνπαιηθήο 

Καθνπνίεζεο, 16 έσο ηηο 18 Μαΐνπ 2011.  

 Ζκεξίδα κε ζέκα “Μεηαλάζηεπζε θαη Φπρηθή Τγεία”, 10 Γεθεκβξίνπ 2010, ηεο Διιεληθήο 

Φπρηαηξηθήο Δηαηξίαο. Έγηλαλ επαθέο κε ηνπο ζπληνληζηέο θαη πξνζθεθιεκέλνπο νκηιεηέο 

(ΒΑΒΔΛ, Γηαηξνί Υσξίο χλνξα), θαη πξνηάζεηο γηα εθπαηδεπηηθά γηα επαγγεικαηίεο ςπρηθήο 

πγείαο πνπ εξγάδνληαη ζε θέληξα ππνδνρήο κεηαλαζηψλ. Δπίζεο έγηλε πξνζέιθπζε 

εζειφληξηαο ςπρνιφγνπ απφ ηε Βνπιγαξία πνπ κπνξεί λα αμηνπνηεζεί ζε δξάζεηο ηνπ 

Σκήκαηνο ζα πνιηηηζκηθή δηακεζνιαβήηξηα.  

 Παξαθνινχζεζε θαη δηθηχσζε κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην πκπόζην ησλ Γηαηξώλ Υσξίο 

ύλνξα ζε ζπλεξγαζία κε ην Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα “Γηεζλήο Ηαηξηθή – Γηαρείξηζε 

Κξίζεσλ Τγείαο”, κε ζέκα “Οηθνλνκηθή Πξόζβαζε ζηελ Τγεία” ζηηο 9 Γεθεκβξίνπ 2010.  

 εκηλάξην κε ζέκα Crisis Management 4, 6 - 7 Γεθεκβξίνπ 2010. 

 1o  Παλειιήλην πλέδξην γηα ηνλ Έιεγρν ηνπ Καπλίζκαηνο, 2-4 Γεθεκβξίνπ 2010, ζην 

ακθηζέαηξν ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο.     

 22ν Παλειιήλην πλέδξην AIDS, 26-28 Ννεκβξίνπ 2010, ζην μελνδνρείν Grande Bretagne. 

 4ν Παλειιήλην πλέδξην Κιηληθήο Φπρνινγίαο θαη Φπρνινγίαο ηεο Τγείαο ηεο ΔΛΦΔ, 4-7 

Ννεκβξίνπ 2010. 

 Έιαβε πηζηνπνηεηηθφ επηκφξθσζεο κε ηελ επηηπρή παξαθνινχζεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

αληηθεηκέλνπ «Αλάπηπμε Πξνγξακκάησλ Πξναγσγήο & Αγσγήο Τγείαο» απφ 18 Οθησβξίνπ 

2010 έσο 10 Ηαλνπαξίνπ 2011, πνπ νξγαλψζεθε ζην Κέληξν Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο ηνπ 

ΔΚΠΑ ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπκπιεξ,σκαηηθήο εθπαίδεπζεο κε ηε ρξήζε 

θαηλνηφκσλ κεζφδσλ εμ‟ απνζηάζεσλ εθπαίδεπζεο. 

 Έιαβε πηζηνπνηεηηθφ επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο κε ηελ επηηπρή παξαθνινχζεζε ηνπ  

Πξνγξάκκαηνο Δθπαίδεπζεο Γηαπνιηηηζκηθψλ Μεζνιαβεηψλ (ζπλνιηθήο δηάξθεηαο 80 σξψλ) 

«Πξόγξακκα Δθπαίδεπζεο Γηαπνιηηηζκηθώλ Μεζνιαβεηώλ – Δηζαγσγή ζηηο Πνιηηηζκηθέο 

Ιδηαηηεξόηεηεο ζε Εεηήκαηα Τγείαο Μεηαλαζηώλ», πνπ πινπνηήζεθε ζηα πιαίζηα ηνπ έξγνπ 

«Τινπνίεζε Γξάζεσλ γηα ηελ Πξαθηηθή Δθαξκνγή ησλ Κνηλψλ Βαζηθψλ Αξρψλ ηεο Πνιηηηθήο 

Έληαμεο Μεηαλαζηψλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε» απφ ην ΚΔΚ «ΓΖΜΖΣΡΑ».  

 ηειέρε ηνπ γξαθείνπ παξαθνινχζεζαλ ηελ Ζκεξίδα «Γηαπνιηηηζκηθή Μεζνιάβεζε ζε  

επηιεγκέλα λνζνθνκεία ησλ Πεξηθεξεηώλ Αζήλαο θαη Θεζζαινλίθεο» θαη ην Παγθφζκην 

ζπλέδξην ηνπ Process Work «Worldwork 2011». 
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 πληνληζκφο ππνβνιήο ΔΠΑ γηα ηελ Φπρηθή Τγεία θαη θαηάζεζε πξφηαζεο γηα δεκηνπξγία  

Κέληξνπ Ζκέξαο γηα Δθδηδφκελα Άηνκα.  

 Τπνβνιή πξνηάζεσλ ζην ΤΤ γηα ην Γεληθφ θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο θέληξσλ θαη  

κνλάδσλ πξψηεο ππνδνρήο ηεο Τπεξεζίαο Πξψηεο Τπνδνρήο άξζξν 4, παξ. 3.Β «Γξαθείν 

Φπρνθνηλσληθήο Τπνζηήξημεο»  

 Καηάζεζε Γξάζεσλ, Πξνηάζεσλ & Πξνγξακκαηηζκφο Γξαθείνπ Δζεινληηζκνχ πεξηφδνπ 

2010-2011.  

 Δπηθαηξνπνίεζε θαηαρσξήζεσλ ηνπ γξαθείνπ Δζεινληηζκνχ γηα ηε λέα Ηζηνζειίδα 

 

V. 6.7. Άιιεο Γξάζηεξηόηεηεο 
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V. 7.   Γξαθείν Μεηαθηλνπκέλσλ Πιεζπζκώλ, Μειέηεο & Αληηκεηώπηζεο Trafficking 

 

Τπεύζπλε: ιγα Αδξάκε  

 

Σν Γξαθείν Μεηαθηλνπκέλσλ Πιεζπζκψλ, Μειέηεο & Αληηκεηψπηζεο Trafficking έρεη σο ζηφρν ην 

ζρεδηαζκφ δξάζεσλ γηα ηελ άκεζε πγεηνλνκηθή παξέκβαζε ζε θάζε κεηαθηλνχκελε πιεζπζκηαθή 

νκάδα. Με ηηο ζπλερείο παξεκβάζεηο ηνπ εληζρχεη ηελ πγεία ησλ εππαζψλ απηψλ νκάδσλ θαη 

πξναζπίδεη ηελ πγεία ηνπ γεληθνχ πιεζπζκνχ.  

 

 

 

Σν Γξαθείν ζπληνλίδεη ηηο εμήο δξάζεηο ζε ζρέζε κε Μεηαθηλνχκελνπο Πιεζπζκνχο: 

 Κιηληθή αμηνιφγεζε κεηαλαζηψλ ρσξίο λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα θαη ζεξαπεπηηθή παξέκβαζε, 

φπνπ απηή θξίλεηαη απαξαίηεηε, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε αηνκηθή πγεία αθ‟ ελφο αιιά 

θαη ε Γεκφζηα Τγεία αθ‟ εηέξνπ. Παξάιιεια, κε απηφλ ηνλ ηξφπν εμαζθαιίδεηαη ν έιεγρνο θαη ε 

επηδεκηνινγηθή επηηήξεζε ινηκσδψλ λνζεκάησλ.  

 πλεξγαζία θαη ελεκέξσζε ησλ ηνπηθψλ αξρψλ, θαζψο θαη φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ 

γηα ηηο δξάζεηο ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ ζρεηηθά κε ηνπο αθηρζέληεο θαη θξαηνχκελνπο κεηαλάζηεο θαη 

πιεζπζκνχο Ρνκά. 

 Αμηνιφγεζε πηζαλψλ θηλδχλσλ γηα ηε Γεκνζία Τγεία ζηα Κέληξα Πξνζσξηλήο Κξάηεζεο  

κεηαλαζηψλ ρσξίο λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα. 

 Σήξεζε ειεθηξνληθνχ αξρείνπ θαηαγξαθήο δεδνκέλσλ απφ ηα θέληξα πξνζσξηλήο θξάηεζεο 

θαη θαηαπιηζκνχο, φπνπ γίλνληαη επηζθέςεηο. 

 πκπιήξσζε ηζηνξηθνχ ζρεηηθά κε απνζηνιέο πξνζσπηθνχ ΚΔΔΛΠΝΟ γηα ηε πεξίζαιςH  

κεηαλαζηψλ ρσξίο λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα θαη πιεζπζκψλ Ρνκά θαη ζχληαμε ζρεηηθψλ 

αλαθνξψλ. 

 Τινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα ηελ «Πξνάζπηζε Τγείαο ζε Καηαπιηζκνχο αηηνχλησλ άζπιν 

αιινδαπψλ & πξνζθχγσλ» (π.ρ εμέηαζε, εκβνιηαζκφο, έιεγρνο αμηνιφγεζεο επηπέδνπ πγείαο, 

κε έκθαζε ζηα ελδεκηθά ινηκψδε λνζήκαηα, θαζψο θαη επηζθέςεηο κε Κηλεηέο Μνλάδεο ζηα 

Κέληξα Γηακνλήο Πξνζθχγσλ ζε φιε ηε ρψξα. (Ζ ζπγθεθξηκέλε δξάζε ρξεκαηνδνηήζεθε απφ 

ην ΤΤ γηα ην έηνο 2009, θαη έρεη ππφινηπν πεξίπνπ 25.000 επξψ).  

 Παξεκβάζεηο κε ζθνπφ ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο: «Πξνάζπηζε θαη Πξναγσγή Τγείαο  

V. 7.1. Γξάζεηο ζρεηηθά κε καδηθά αθηρζέληεο κεηαλάζηεο θαη πιεζπζκνύο Ρνκά 
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ησλ Διιήλσλ Σζηγγάλσλ» π.ρ. θιηληθή εμέηαζε, εκβνιηαζκφο ησλ παηδηψλ, θαηαγξαθή ησλ 

ζπλζεθψλ δηαβίσζεο θαη αληηκεηψπηζε θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ ησλ Διιήλσλ Σζηγγάλσλ. 

(Ζ ζπγθεθξηκέλε δξάζε ρξεκαηνδνηήζεθε απφ ην ΤΤ γηα ην έηνο 2011 κε ην πνζφ ησλ 50.000 

επξψ).  

 Τινπνίεζε πξνγξάκκαηνο «Πξνάζπηζε θαη πξναγσγή πγείαο θαζψο θαη ςπρνθνηλσληθήο 

ζηήξημεο ζηνπο ηζηγγάλνπο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ πεξηνρή ηνπ Βνηαληθνχ» απφ ηνλ 

Ηνχιην 2011 θαη γηα έλα έηνο. (Ζ ζπγθεθξηκέλε δξάζε ρξεκαηνδνηήζεθε απφ ην ΤΤ κε ην πνζφ 

ησλ 24.500 επξψ).  
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VI. ΣΜΖΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΓΙΑΥΔΙΡΙΖ 

 

Τπεύζπλε Σκεκαηάξρεο: Καηεξίλα Πνιχδνπ 

 

Σν Σκήκα Οηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο πεξηιακβάλεη ηα παξαθάησ γξαθεία: 

1. Γξαθείν Γηαρείξηζεο   

2. Γξαθείν Μηζζνδνζίαο   

3. Γξαθείν Πξνκεζεηψλ 

4. Γξαθείν Γηαρείξηζεο Δπξσπατθψλ Πξνγξακκάησλ  

5. Γξαθείν Δμνπιηζκνχ θαη πληήξεζεο  

 

Σν Σκήκα Οηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο, θαη ζπλεπψο ηα επηκέξνπο Γξαθείσλ πνπ επνπηεχεη, δελ 

πξαγκαηνπνηνχλ ηδηαίηεξεο δξάζεηο, θαη γηα ηνλ ιφγν απηφ ζηνλ παξφληα ηφκν ηνπ Απνινγηζκνχ 

Γξάζεσλ ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ 2010-2011 αλαθέξνληαη απνθιεηζηηθά νη αξκνδηφηεηεο θάζε ζρεηηθνχ 

Γξαθείνπ. Οη αλαθεξφκελεο αξκνδηφηεηεο, αλ θαη δελ απνηεινχλ μερσξηζηέο δξάζεηο, είλαη 

απαξαίηεηεο γηα ηελ εχξπζκε θαη απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηνπ Οξγαληζκνχ καο.   

 

 

VI. 1. Γξαθείν Γηαρείξηζεο 

 

Τπεύζπλε: Ράληα αθθά  

 

 

 

Σν Γξαθείν Γηαρείξηζεο είλαη ππεχζπλν γηα:  

 ηελ είζπξαμε ησλ πάζεο θχζεσο εζφδσλ ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ, ηα νπνία θαηαηίζεληαη ζηνπο  

 ηξαπεδηθνχο ινγαξηαζκνχο ηνπ, ηε ζπγθέληξσζε παληφο ζηνηρείνπ θαη δηθαηνινγεηηθνχ πνπ 

έρεη ζρέζε κε ηελ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε, ηελ παξαθνινχζεζε ησλ πάζεο θχζεσο νηθνλνκηθψλ 

ππνρξεψζεσλ απηνχ θαη ηελ εκπξφζεζκε θαη πξνζήθνπζα εμφθιεζε ηνπο.  

 ηελ έγθαηξε ζχληαμε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ εζφδσλ θαη εμφδσλ ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ 

 θάζε νηθνλνκηθνχ έηνπο. Σνλ πξνυπνινγηζκφ απηφ εκπξφζεζκα παξαδίδεη ζην Γηεπζπληή ηνπ 

ΚΔΔΛΠΝΟ γηα ηελ έγθαηξε ππνβνιή ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην πξνο έγθξηζή ηνπ.  

VΙ. 1.1. Αξκνδηόηεηεο 
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 ηε ζχληαμε ηνπ απνινγηζκνχ θαη ηνλ ηζνινγηζκνχ ηεο νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ, 

ηνπο νπνίνπο παξαδίδεη ζην Γηεπζπληή γηα ππνβνιή ζην Γ πξνο έγθξηζή ηνπο.  

 ηε ζχληαμε ηξηκεληαίσλ ζηαηηζηηθψλ δειηίσλ,πνπ ππνβάιιεη ζην Γεληθφ Λνγηζηήξην ηνπ 

Κξάηνπο. 

 ηηο πιεξσκέο (κέζσ ησλ ηξαπεδηθψλ ινγαξηαζκψλ) θαη ηα πάζεο θχζεσο έμνδα ηεο 

Τπεξεζίαο (ιεηηνπξγηθά, πξνκεζεπηέο ειεπζέξνπο επαγγεικαηίεο εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα 

θιπ), αθνχ νινθιεξψζεη ηνλ έιεγρν ηεο νξζφηεηαο θαη πιεξφηεηαο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 

 ηελ ππνβνιή ησλ πξνβιεπφκελσλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ζηελ αξκφδηα ΓΟΤ (Φνξνινγία 

εηζνδήκαηνο, θνξνινγία αθηλήησλ, ηξηκεληαίνο πίλαθαο ζπκβάζεσλ, ζπγθεληξσηηθή 

θαηάζηαζε πξνκεζεπηψλ, έθηαθηε δήισζε ΦΠΑ) 

 ηελ θαηαρψξεζε φισλ ησλ ινγηζηηθψλ πξάμεσλ πνπ πξέπεη λα εκθαλίδνληαη ζηα απαηηνχκελα 

Ζκεξνιφγηα  

 ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηε ζπκθσλία ησλ ηξαπεδηθψλ ινγαξηαζκψλ  

 ηελ παξνρή ησλ ζηνηρείσλ πνπ δεηνχληαη απφ ηηο ειεγθηηθέο αξρέο. 
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VI. 2. Γξαθείν Μηζζνδνζίαο 

 

Τπεύζπλνο: Γηψξγνο Λεκνλήο  

 

 

 

 

Σν  Γξαθείν Μηζζνδνζίαο είλαη ππεχζπλν γηα:  

 ηελ ηήξεζε κεραλνγξαθεκέλνπ πξνγξάκκαηνο κηζζνδνζίαο γηα ην ζχλνιν ησλ θαζ‟ 

νηνλδήπνηε ηξφπν κηζζνδνηνχκελσλ ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ 

 ηελ παξαθνινχζεζε θαη ελεκέξσζε ησλ ζηνηρείσλ θαη κεηαβνιψλ ηνπ πξνζσπηθνχ, ησλ 

αληίζηνηρσλ θαηαβιεζέλησλ παξνρψλ, ησλ θαηαινγηζζέλησλ πνζψλ πξνο ην πξνζσπηθφ ηνπ 

ΚΔΔΛΠΝΟ θαη νηηδήπνηε αληηζηνηρεί θαη έρεη επίδξαζε ζηελ θαηαβνιή ησλ απνδνρψλ ησλ 

εξγαδνκέλσλ (κηζζνινγηθά θιηκάθηα θαη δηαδηθαζίεο σξίκαλζεο, επηδφκαηα (ηαθηηθά θαη 

έθηαθηα), πξνζσπηθέο δηαθνξέο θαη δηνξζσηηθά πνζά, εκέξεο εξγαζίαο, εκέξεο απνπζίαο, 

αζζέλεηεο, άδεηεο, ππεξσξίεο, εξγαζία ζε Κπξηαθέο θαη αξγίεο, εθεκεξίεο, βάξδηεο θιπ. 

 ηελ ζπλερή ελεκέξσζε ησλ κεραλνγξαθηθψλ αξρείσλ ηνπ πξνζσπηθνχ κε ηα απαξαίηεηα 

ζηνηρεία θαη ηνλ ππνινγηζκφ ηεο κηζζνδνζίαο. 

 ηελ εμαγσγή ησλ πεξηνδηθψλ κηζζνδνηηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη γεληθά ησλ ζηνηρείσλ πιεξσκήο 

θάζε είδνπο απνδνρψλ πξνο ηνπο εξγαδνκέλνπο ζην ΚΔΔΛΠΝΟ.  

 ηελ παξαθνινχζεζε θαη θαηαβνιή εηζθνξψλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ.  

 ηνλ έιεγρν, ππνινγηζκφ θαη θαηαβνιή Φφξνπ Μηζζσηψλ Τπεξεζηψλ (Γήισζε Φ.Μ.Τ. αλά 

κήλα, Οξηζηηθή δήισζε ΦΜΤ). 

 ηελ ππνβνιή ηεο εηήζηαο θαηάζηαζεο πξνζσπηθνχ Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο. 

 ηελ έθδνζε πξνο ππνγξαθή εληαικάησλ πιεξσκήο πνπ αθνξνχλ ηε κηζζνδνζία. 

 ηελ έθδνζε πάζεο θχζεσο βεβαηψζεσλ πξνζσπηθνχ πνπ αθνξνχλ ηε κηζζνδνζία. 

 ηε ινγηζηηθή απεηθφληζε ησλ πάζε θχζεσο πιεξσκψλ πνπ αθνξνχλ ηε κηζζνδνζία. 

 

Γηα θάζε είδνπο εξγαζία ηνπ γξαθείνπ κηζζνδνζίαο θαη γηα θάζε κηζζνινγηθή πεξίνδν ηεξνχληαη ηα 

αληίζηνηρα θπζηθά αξρεία κε ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά. 

 

 

VΙ. 2.1. Αξκνδηόηεηεο 
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VI. 3. Γξαθείν Πξνκεζεηώλ 

 

Τπεύζπλνο: Ησάλλεο Λέθθαο  

 

 

 

Σν Γξαθείν Πξνκεζεηψλ είλαη ππεχζπλν γηα:   

 ηε δηελέξγεηα έξεπλαο αγνξάο γηα πξνκήζεηεο πνπ αθνξνχλ πάζεο θχζεσο ππεξεζίεο ή πιηθά, 

θαηφπηλ ζρεηηθήο εληνιήο θαη ηελ έγγξαθε ελεκέξσζε ηνπ εληνιέα γηα ην 

ππνινγηδφκελν/πξνβιεπφκελν θφζηνο. 

 ηελ εθηέιεζε ησλ πξνκεζεηψλ ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ εθφζνλ ππάξρεη ε ζρεηηθή έγθξηζή ηνπο βάζε 

ησλ νδεγηψλ ηεο Γηνίθεζεο. 

 ηε κέξηκλα γηα ηελ έγθαηξε πξνκήζεηα ηνπ παξαγγειζέληνο πιηθνχ /ππεξεζίαο θαη ηελ επνπηεία 

ηεο παξαιαβήο απηνχ.  

 ηελ ηήξεζε θπζηθνχ αξρείνπ ησλ πξαγκαηνπνηεζέλησλ πξνκεζεηψλ. 

 

 

 

V. 3.1. Αξκνδηόηεηεο 
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VI. 4. Γξαθείν Γηαρείξηζεο Δπξσπατθώλ Πξνγξακκάησλ 

 

Τπεύζπλε: Δηξήλε Κπξηάθε  

 

 

 

Σν Γξαθείν Γηαρείξηζεο Δπξσπατθψλ Πξνγξακκάησλ, ζε ζπλεξγαζία κε ηα αξκφδηα ηκήκαηα, είλαη 

ππεχζπλν γηα: 

 ηελ αλαδήηεζε ηπρφλ πξνζθιήζεσλ απφ δηάθνξα Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα θαη 

ελεκέξσζε φισλ ησλ Γξαθείσλ θαη Σκεκάησλ ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ.  Πξαγκαηνπνηείηαη ζπιινγή 

φισλ ησλ ζηνηρείσλ ησλ πξνηεηλφκελσλ πξάμεσλ απφ ηα Γξαθεία θαη δηελέξγεηα ησλ 

απαξαίηεησλ δηαδηθαζηψλ: εηζεγήζεηο ζην Γ, ζχληαμε Σερληθνχ Γειηίνπ Πξνηεηλφκελεο 

Πξάμεο, απνζηνιή πξνηεηλφκελεο πξάμεο γηα έληαμε ζηελ αλάινγε δηαρεηξηζηηθή αξρή, 

δηεθπεξαίσζε ησλ απνθάζεσλ έξγνπ, επηθνηλσλία κε δηαρεηξηζηηθέο αξρέο θιπ. 

 ηελ ζχληαμε ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο ή αλαθνξψλ έλαξμεο απηεπηζηαζίαο αλάινγα κε ηε θχζε 

ηνπ έξγνπ θαη ζε ζπλεξγαζία κε ηα αξκφδηα ηκήκαηα θαη γεληθά πξαγκαηνπνίεζε θάζε 

απαξαίηεηεο ελέξγεηαο γηα ηελ νκαιή έλαξμε πινπνίεζεο ησλ δξάζεσλ. 

 ηελ παξαθνινχζεζε ηεο πνξείαο πινπνίεζεο ηνπ θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ θαη ηε 

δηαρείξηζε αιιαγψλ πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ. Δπηβιέπεη θαη παξαθνινπζεί ηε δηαρείξηζε 

ησλ έξγσλ ζην ζχλνιφ ηνπο. Δπηβιέπεη ην ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο θάζε έξγνπ. 

 ηελ ελεκέξσζε ηεο δηαρεηξηζηηθήο αξρήο ζρεηηθά κε ηελ πξφνδν ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ: 

ειεθηξνληθή ππνβνιή Μεληαίσλ Γειηίσλ Γήισζεο Γαπαλψλ θαη Δμακεληαίσλ Γειηίσλ 

Παξαθνινχζεζεο Έξγνπ.  

 ηελ ηήξεζε αξρείνπ γηα ην θάζε έξγν θαη ηελ δηεθπεξαίσζε ησλ απαξαίηεησλ ειέγρσλ, πνπ 

κπνξεί λα δεηεζνχλ. 

 ηε δηεθπεξαίσζε φισλ ησλ απαξαίηεησλ ελεξγεηψλ γηα ηελ έγθαηξε θαηαβνιή ησλ πηζηψζεσλ 

ζην έξγν. 

 ηε δηεθπεξαίσζε φισλ ησλ απαξαίηεησλ ελεξγεηψλ γηα ηελ θαηαβνιή ησλ πιεξσκψλ ζηνπο 

αλαδφρνπο απφ ην Γξαθείν Γηαρείξηζεο. 

 ηελ έγθαηξε θαη νξζή ππνβνιή ηνπ Γειηίνπ Γήισζεο Γαπαλψλ θαζψο θαη ησλ ζπλνδεπηηθψλ 

απηνχ εγγξάθσλ θαη ζηνηρείσλ. 

 

 

VΙ. 4.1. Αξκνδηόηεηεο 
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VI. 5. Γξαθείν Δμνπιηζκνύ & πληήξεζεο 

 

Τπεύζπλνο: Γεψξγηνο Ληάζθνο  

 

Σν Γξαθείν Δμνπιηζκνχ & πληήξεζεο είλαη αξκφδην γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη εμνπιηζκφ ησλ 

αλαιψζηκσλ πιηθψλ, θαζψο θαη ηελ ζπληήξεζε ησλ θηεξηαθψλ, ηερλνινγηθψλ θαη ηερληθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ.  

 

 

 

 Οξγάλσζε θαη ζπληνληζκφο ηεο δηαδηθαζίαο κεηαθφκηζεο ηνπ Σκήκαηνο Δπηδεκηνινγηθήο 

Δπηηήξεζεο θαη Παξέκβαζεο ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ απφ ην θηήξην ηνπ ΚΔΓΤ ζηε Βάξε ζην θηήξην ηνπ 

ΚΔΔΛΠΝΟ επί ηεο  Αγξάθσλ 3-5 (2011) 

 Παξαθνινχζεζε εξγαζηψλ γηα ηε δηακφξθσζε ηνπ ρψξνπ ζην Δπίπεδν 0 ζην θηήξην ηνπ 

ΚΔΔΛΠΝΟ επί ηεο  Αγξάθσλ 3-5, γηα ηε δεκηνπξγία ησλ απαξαίηεησλ γξαθείσλ γηα ηε 

ζηέγαζε ηνπ Σκήκαηνο απηνχ. 

 Μεηαθνξά πιηθνχ θαζψο θαη κεηαθφκηζε ησλ γξαθείσλ Βηβιηνζήθε, Trafficking θαη 

Δζεινληηζκνχ απφ ην θηήξην ηνπ ΔΚΔΠΤ ζην θηήξην ηεο Αγξάθσλ 3-5. 

 Δθθέλσζε ηνπ 4νπ νξφθνπ θαη κεηαθνξά ησλ γξαθείσλ: ηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ, 

Πεξηβαιινληηθήο πγείαο, Βηβιηνζήθε, Δπξσπατθψλ πξνγξακκάησλ, ζε άιινπο νξφθνπο ηνπ 

ΚΔΔΛΠΝΟ. 

 Αλαδηακφξθσζε ηνπ γξαθείνπ Πξνέδξνπ θαη ησλ Δπηζηεκνληθψλ πλεξγαηψλ. 

 Μεηαθφκηζε ηνπ γξαθείνπ Trafficking απφ ην θηήξην ηεο Αγξάθσλ 3-5 ζην θηήξην ηεο 3εο 

επηεκβξίνπ 56. 

 Δζσηεξηθή κεηαθφκηζε θαη δηακφξθσζε γξαθείσλ Γηνηθεηηθνχ πληνληζκνχ θαη Κιεηήξσλ. 

 Γεκηνπξγία ρψξνπ ζηα γξαθεία ηνπ Σκήκαηνο Παξεκβάζεσλ ζε Υψξνπο Παξνρήο Τπεξεζηψλ 

Τγείαο θαη ζην Γξαθείν Δπξσπατθψλ Πξνγξακκάησλ. 

 Γηακφξθσζε ρψξνπ ζηα Γξαθεία ηνπ Λνγηζηεξίνπ. 

 Γεκηνπξγία απνζεθψλ γηα ην αξρείν ηνπ Σκήκαηνο Δπηδεκηνινγηθήο Δπηηήξεζεο, ηνπ Σκήκαηνο 

Παξεκβάζεσλ ζηελ Κνηλφηεηα θαη ηνπ Πξσηνθφιινπ.  

 πκκεηνρή ζε επηηξνπέο ειέγρνπ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ. 

VΙ. 5.1. Αξκνδηόηεηεο 
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 Μεηαθνξά ηνπ Γξαθείνπ Σειεθσληθήο Γξακκήο & πκβνπιεπηηθνχ ηαζκνχ απφ ην Ννζνθνκείν 

Αθξνδίζησλ & Γεξκαηηθψλ λφζσλ «Α. πγγξφο», ζην θηήξην ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ επί ηεο Αγξάθσλ 

3-5.  

 Οξγάλσζε, παξαθνινχζεζε θαη νινθιήξσζε εξγαζηψλ ηερλνινγηθψλ αληηθαηαζηάζεσλ ζην  

θηήξην ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ ζην Μαξνχζη. 
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VII. ΓΡΑΦΔΙΟ ΓΔΝΙΚΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΣΖ 

 

Γεληθόο Γηεπζπληήο: Θεφδσξνο Παπαδεκεηξίνπ  

 

ην Γξαθείν ηνπ Γεληθνχ Γηεπζπληή ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ αλαθέξνληαη ηα παξαθάησ γξαθεία: 

 

1. Γξαθείν HIV Λνίκσμεο θαη εμνπαιηθψο Μεηαδηδφκελσλ Ννζεκάησλ (ΜΝ) 

2. Γξαθείν Σχπνπ & Δπηθνηλσλίαο 

3. ΚΔΓΤ – ΠΔΓΤ 

4. Γξαθείν Πεξηβαιινληηθήο Τγείαο 

5. Κέληξν Δπηρεηξήζεσλ – Γξαθείν Δθηίκεζεο Κηλδχλνπ θαη    Αληηκεηψπηζεο Ομέσλ πκβάλησλ 

6. Γξαθείν Γηεζλψλ ρέζεσλ  

7. Γξαθείν Μεζνγεηαθήο θαηΠαξεπμείληαο πλεξγαζίαο  

 

VII. 1. Γξαθείν HIV Λνίκσμεο & εμνπαιηθώο Μεηαδηδόκελσλ Ννζεκάησλ (ΜΝ) 

 

Τπεύζπλε: Γήκεηξα Παξαζθεπά 

 

 

 

Σν Γξαθείν HIV Λνίκσμεο & εμνπαιηθψο Μεηαδηδφκελσλ Ννζεκάησλ (ΜΝ) επηηεξεί θαη 

παξαθνινπζεί ηε πνξεία ηεο HIV/AIDS ινίκσμεο θαη ζπληνλίδεη  δξάζεηο κε ζθνπφ ηελ αληηκεηψπηζή 

ηεο. Οη αξκνδηφηεηεο ηνπ Γξαθείνπ, ζρεηηθά κε ηε παξαθνινχζεζε ηεο HIV ινίκσμεο, είλαη νη 

παξαθάησ:  

 Ζ επηδεκηνινγηθή επηηήξεζε ηεο HIV ινίκσμεο, κε ηελ θαηαγξαθή ησλ λέσλ πεξηζηαηηθψλ 

HIV, φπσο απηά δειψλνληαη απφ ηα Ννζνθνκεία, ηα Κέληξα Αλαθνξάο θαη ηηο Μνλάδεο Λνηκψμεσλ. 

Δηδηθφηεξα, ιφγσ ηεο αχμεζεο πνπ παξαηεξήζεθε ζηηο λενδεισζείζεο πεξηπηψζεηο HIV ζηνπο 

Υξήζηεο Δλδνθιέβησλ Ναξθσηηθψλ (ΥΔΝ) θαηά ηνπο πξψηνπο κήλεο ηνπ 2011, ππήξμε ζπλερήο θαη 

ελδειερήο επηηήξεζε ηνπ λνζήκαηνο ζηνλ ζπγθεθξηκέλν πιεζπζκφ, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ 

Οξγαληζκφ Καηά ησλ Ναξθσηηθψλ (ΟΚΑΝΑ), ηελ Διιεληθή Δηαηξεία Μειέηεο θαη Αληηκεηψπηζεο 

ηνπ AIDS (ΔΔΜΑΑ), ηελ Δζληθή ρνιή Γεκφζηαο Τγείαο (ΔΓΤ) θαη ην Δζληθφ Κέληξν Αλαθνξάο 

Ρεηξντψλ (ΔΚΑΡ).   

VΙΙ. 1.1. Γξάζεηο ζρεηηθά κε ην HIV/AIDS 
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 Ζ επνπηεία ρνξήγεζεο αληηξεηξντθήο αγσγήο ζηνπο αζζελείο κε HIV/AIDS. Γηα ην ρξνληθφ 

δηάζηεκα 01/10/2010 – 29/12/2011 ην Γξαθείν HIV & ΜΝ θαηέγξαςε θαη δηεθπεξαίσζε:  

- 768 αηηήζεηο έλαξμεο αληηξεηξντθήο αγσγήο  

- 1734 αηηήζεηο κεηαβνιήο αληηξεηξντθήο αγσγήο  

- 337 αηηήζεηο ρνξήγεζεο πξνθπιαθηηθήο αληηξεηξντθήο αγσγήο  

- 1121 αηηήζεηο ρνξήγεζεο ζεξαπείαο λσξίηεξα από ηελ πξνβιεπόκελε εκεξνκελία ή 

γηα ρξνληθφ δηάζηεκα πέξαλ ηνπ κελφο. 

 Ο έιεγρνο ηεο αζθαιηζηηθήο ελεκεξόηεηαο ησλ HIV νξνζεηηθψλ αηφκσλ.  

 Ζ ιεηηνπξγία θαη δηαηήξεζε βάζεσλ δεδνκέλσλ. Ζ ηξνθνδνζία ηεο βάζεο δεδνκέλσλ ηνπ 

HIV  πξαγκαηνπνηείηαη θαζεκεξηλά, κε ηδηαίηεξε πξνζνρή θαη δηαζηαπξψζεηο ζηνηρείσλ κεηαμχ 

ησλ ήδε θαηαγεγξακκέλσλ αζζελψλ θαη ηνπ θνξέα πνπ πξαγκαηνπνηεί ηε λέα δήισζε. Οη λέεο 

δειψζεηο πνπ εηζήρζεζαλ ζηε βάζε γηα ηελ HIV ινίκσμε ην 2011 αλήιζαλ ζηηο 954. 

 

Αθνινπζνχλ γξαθήκαηα πνπ παξνπζηάδνπλ δηαρξνληθά ηηο δεισζείζεο πεξηπηψζεηο HIV/AIDS 

κέρξη 31/12/2011, κε επηπιένλ θαηαλνκή ησλ δεδνκέλσλ αλά θχιν, θαηεγνξία κεηάδνζεο θαη 

ειηθηαθή νκάδα.  

 

Γεισζείζεο πεξηπηώζεηο HIV αλά 100.000 πιεζπζκνύ, έσο 31/12/2011 
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Καηαλνκή πεξηζηαηηθώλ HIV βάζεη ηνπ θύινπ θαη ηνπ έηνπο δηάγλσζεο, έσο 31/12/2011 

(Ιαλνπάξηνο – Γεθέκβξηνο) 

 

 

Καηαλνκή πεξηζηαηηθώλ HIV βάζεη ηνπ ηξόπνπ κεηάδνζεο θαη ηνπ έηνπο δήισζεο, έσο 

31/12/2011 (Ιαλνπάξηνο – Οθηώβξηνο) 
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πλνιηθά δεισζέληα HIV νξνζεηηθά άηνκα θαηά θαηεγνξία κεηάδνζεο ζηελ Διιάδα κέρξη 
31/12/2011 
(δελ πεξηιακβάλνληαη άηνκα ζηα νπνία δελ έρεη πξνζδηνξηζηεί ν ηξόπνο κεηάδνζεο) 011 (δεν 

περιλαμβάνονηαι άηομα ζηα οποία δεν έτει προζδιοριζηεί ο ηρόπος μεηάδοζης)  

 
 

 Ζ ζπκκεηνρή ζε δξάζεηο θαη δίθηπα Δπξσπατθώλ θαη Παγθόζκησλ Οξγαληζκώλ (WHO,  

OHE, IOM/UNAIDS, UNODC, ECDC). 

 H παξoρή ζηνηρείσλ, γλσκνδνηήζεσλ θαη επηζηεκνληθνύ πιηθνύ ζε εζληθνύο θνξείο  

(π.ρ. Βνπιή ησλ Διιήλσλ, Τπνπξγεία, Οξγαληζκνί). 

 Ζ ζπκκεηνρή ζε ελεκεξσηηθέο εθζηξαηείεο γηα ην HIV/AIDS. Σν επηζηεκνληθφ θαη δηνηθεηηθφ  

πξνζσπηθφ ηνπ Γξαθείνπ ζπκκεηείρε ζηηο εθζηξαηείεο ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ γηα ηελ ελεκέξσζε  θαη 

πξνζηαζία ησλ πνιηηψλ απφ ηελ HIV/AIDS ινίκσμε. 

 Ζ ζπκκεηνρή θαη παξνπζίαζε επηζηεκνληθώλ εξγαζηώλ ζε ζπλέδξηα θαη εθπαηδεπηηθά  

ζεκηλάξηα: 

- 6th IAS Conference on HIV Pathogenesis, Treatment, and Prevention, Ρψκε, Ηηαιία, 17-20 Ηνπιίνπ 

2011. 

- 2ν Παλειιήλην πλέδξην ηνπ Φφξνπκ Γεκφζηαο Τγείαο & Κνηλσληθήο Ηαηξηθήο, Λάξηζα, 25-27 

Ννεκβξίνπ 2011. 

- 23ν Παλειιήλην πλέδξην AIDS, Αζήλα, 25-27 Ννεκβξίνπ 2011. 
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πληνληζκόο δξάζεσλ: Βαζηιεία Κνληέ- Ηαηξφο ΚΔΔΛΠΝΟ 

Σν γξαθείν ΜΝ επηηεξεί ηηο ριακπδηαθέο ινηκψμεηο, ηε ζχθηιε θαη ηε γνλφξξνηα παξέρνληαο 

πιεξνθνξίεο γηα ηελ πνξεία ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ινηκψμεσλ θαη ζπληνλίδνληαο δξάζεηο κε ζθνπφ ηελ 

αληηκεηψπηζή ηνπο. 

Απφ ην 2009 ην ΚΔΔΛΠΝΟ αλαβάζκηζε ην ζχζηεκα επηδεκηνινγηθήο επηηήξεζεο ησλ ζεμνπαιηθψο 

κεηαδηδνκέλσλ λνζεκάησλ κε ζθνπφ λα ελαξκνληζηεί κε ην λέν ζχζηεκα επηδεκηνινγηθήο επηηήξεζεο 

πνπ ζπληνλίδεηαη απφ ην 2009 απφ ην ECDC.  

 

Α. πλεξγαζίεο ζε εζληθό επίπεδν 

Σν ΚΔΔΛΠΝΟ γηα ηε ζπιινγή ησλ αλαδξνκηθψλ επηδεκηνινγηθψλ δεδνκέλσλ, αιιά θαη ηε δηακφξθσζε 

ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο επηδεκηνινγηθήο επηηήξεζεο, αλέπηπμε ζπλεξγαζίεο ζε εζληθφ επίπεδν: 

 πλεξγαζία κε Ννζνθνκείν Αθξνδηζίσλ θαη Γεξκαηηθώλ Νόζσλ «Αλδξέαο πγγξόο»:  

Απφ ην 2003-2009 ιεηηνχξγεζε ζην Ννζνθνκείν Αθξνδηζίσλ θαη Γεξκαηηθψλ Νφζσλ «Αλδξέαο 

πγγξφο» πηινηηθφ πξφγξακκα εληζρπκέλεο επηδεκηνινγηθήο επηηήξεζεο πνπ ρξεκαηνδνηήζεθε απφ ην 

ΚΔΔΛΠΝΟ. χκθσλα κε ηνλ απνινγηζκφ ηνπ Πξνγξάκκαηνο Δπηδεκηνινγηθήο Δπηηήξεζεο 

εμνπαιηθψο Μεηαδηδνκέλσλ Ννζεκάησλ πνπ ρξεκαηνδνηήζεθε απφ ην ΚΔΔΛΠΝΟ  (1/1/2003- 31-12-

2009), ην ρξνληθφ απηφ δηάζηεκα εμεηάζζεθαλ 67.590 άηνκα κε πηζαλφ ΜΝ. Απφ απηά, ηα 3.288 

αθνξνχλ πεξηπηψζεηο ζπθηιηδηθήο ινίκσμεο, γνλνθνθθηθήο ινίκσμεο, εξπεηηθήο ινίκσμεο θαη HIV 

ινίκσμεο επηβεβαησκέλσλ εξγαζηεξηαθά. Δπηπιένλ, έρνπλ θιηληθά δηαγλσζηεί θαη θαηαγξαθεί 6.445 

πεξηπηψζεηο νμπηελψλ θνλδπισκάησλ.  

Με ην πξφγξακκα:  

-  Βειηηψζεθε ε αληηκεηψπηζε ησλ αζζελψλ κε ΜΝ ζην Ννζνθνκείν «Α. πγγξφο» κε ηελ πξφζιεςε 

δχν (2) δεξκαηνιφγσλ θαη ελφο (1) εξγαζηεξηαθνχ. Ζ παξνπζία ζηαζεξνχ πξνζσπηθνχ επέηξεςε ηε 

βειηίσζε ηνπ εξγαζηεξηαθνχ ειέγρνπ αιιά θαη ηελ παξνρή νινθιεξσκέλσλ ππεξεζηψλ πξφιεςεο, 

ζεξαπείαο θαη ζπκβνπιεπηηθήο ηφζν γηα ηνπο αζζελείο φζν θαη γηα ηνπο ζεμνπαιηθνχο ηνπο 

ζπληξφθνπο.  

-  Γφζεθαλ ζπγθεληξσηηθά δεδνκέλα αλά θχιν, ειηθία θαη παξάγνληεο θηλδχλνπ γηα ηα αλσηέξσ 

λνζήκαηα πνπ ζπκβάιινπλ ζηε δηακφξθσζε ησλ αλαδξνκηθψλ δεδνκέλσλ ζε εζληθφ επίπεδν. 

 πλεξγαζία κε Δζληθό Κέληξν Αλαθνξάο Γνλόθνθθνπ:   

Σν Δζληθφ Κέληξν Αλαθνξάο γηα ην Γνλφθνθθν (ΔΚΑΓ) εδξεχεη ζην Δξγαζηήξην Βαθηεξηνινγίαο ηνπ 

Διιεληθνχ Ηλζηηηνχηνπ Παζηέξ. Σν 2002, ην ΔΚΑΓ ζπλδέζεθε ζην Δπξσπατθφ Γίθηπν Δπηηήξεζεο ησλ 

VΙΙ. 1.2. Γξάζεηο ζρεηηθά κε ηα εμνπαιηθώο Μεηαδηδόκελα Ννζήκαηα (ΜΝ) 
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εμνπαιηθψο Μεηαδηδνκέλσλ Λνηκψμεσλ (European Surveillance of Sexually Transmitted Infections –

ESSTI- Network), ην νπνίν ζπγθξνηήζεθε θαη ιεηηνχξγεζε σο ην 2008 σο επξσπατθφ πξφγξακκα, κε ηε 

ζπγξεκαηνδφηεζε ηεο DG SANCO (www.essti.org). Απφ ην 2009 νη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ESSTI 

ελζσκαηψζεθαλ ζην ECDC θαη ην ΔΚΑΓ αλέιαβε ηελ εθπξνζψπεζε ηεο Διιάδαο σο εμνπζηνδνηεκέλν 

εξγαζηήξην γηα φηη αθνξά ζηελ επηηήξεζε ηεο αληνρήο ηνπ γνλνθφθθνπ ζηα αληηβηνηηθά ζηελ Διιάδα  

θαη ζπκκεηέρεη ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Γηθηχνπ γηα ηελ αλαβάζκηζε θαη ελαξκφληζε ησλ ζπζηεκάησλ 

επηηήξεζεο ησλ εμνπαιηθψο Μεηαδηδνκέλσλ Ννζεκάησλ ζηηο ρψξεο ηεο Δπξψπεο. Σν ΔΚΑΓ πξνέβεη 

ζε αλαδξνκηθή επεμεξγαζία ησλ επηδεκηνινγηθψλ δεδνκέλσλ ηνπ γηα ηε γνλφξξνηα ζηελ Διιάδα γηα ηα 

έηε 1990-2009, ηα νπνία θαη απεζηάιεζαλ πξνο ην Δπξσπατθφ Κέληξν κέζσ ΚΔΔΛΠΝΟ, ην θεληξηθφ 

ζεκείν εζληθήο επαθήο κε ην ECDC.  

 πλεξγαζία κε Δηδηθό Ννζνθνκείν Αθξνδηζίσλ θαη Γεξκαηηθώλ Νόζσλ Θεζζαινλίθεο:  

Σν Δηδηθφ Ννζνθνκείν Αθξνδηζίσλ θαη Γεξκαηηθψλ Νφζσλ Θεζζαινλίθεο ιεηηνπξγεί απφ ην 1917. ην 

Ννζνθνκείν ιεηηνπξγνχλ εμεηδηθεπκέλα ηαηξεία γηα ηε δηάγλσζε, ζεξαπεία θαη παξαθνινχζεζε ησλ 

ζεμνπαιηθψο κεηαδηδνκέλσλ λνζεκάησλ, πξνζθέξνληαο ππεξεζίεο πξφιεςεο, αγσγήο πγείαο, 

ζεξαπείαο θαη παξαθνινχζεζεο. ην ζπγθεθξηκέλν Ννζνθνκείν απνζηέιινληαη δείγκαηα απφ 

Ννζνθνκεία ηεο Β. Διιάδαο γηα επηβεβαησηηθφ έιεγρν γηα ζχθηιε. Πνιιά απφ ηα ελ ιφγσ 

επηβεβαησκέλα πεξηζηαηηθά απεπζχλνληαη γηα ζεξαπεία θαη παξαθνινχζεζε ζην ζπγθεθξηκέλν 

γξαθείν, ελψ εμάιινπ ην Ννζνθνκείν έρεη νξγαλψζεη πξφγξακκα Αγσγήο Τγείαο γηα εμνπαιηθψο 

Μεηαδηδφκελα Ννζήκαηα γηα καζεηέο, θνηηεηέο θαη επαγγεικαηίεο πγείαο. Απφ ην 2009 ην Ννζνθνκείν 

Αθξνδηζίσλ & Γεξκαηηθψλ Νφζσλ Θεζζαινλίθεο απνζηέιιεη ζην ΚΔΔΛΠΝΟ ηα δεδνκέλα επηηήξεζεο 

ηεο ζπθηιηδηθήο θαη γνλνθνθθηθήο ινίκσμεο απφ ηε Β.Διιάδα ζε ηαθηηθή βάζε. 

 Νέν ζύζηεκα επηδεκηνινγηθήο επηηήξεζεο ΜΝ 

Ζ επηδεκηνινγηθή επηηήξεζε ησλ εμνπαιηθψο Μεηαδηδφκελσλ Ννζεκάησλ (Γνλφξξνηα, χθηιε θαη 

Υιακπδηαθέο ινηκψμεηο) απνηειεί έξγν ηνπ Γξαθείνπ HIV ινίκσμεο θαη εμνπαιηθψο Μεηαδηδνκέλσλ 

Ννζεκάησλ ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ. Σν λέν ζχζηεκα επηηήξεζεο γηα ηα εμνπαιηθψο Μεηαδηδφκελα Ννζήκαηα 

αλαπηχρζεθε ην 2009 θαη ζπιιέγεη ηα δεδνκέλα απφ θιηληθνχο ηαηξνχο/εξγαζηήξηα/λνζνθνκεία ηφζν 

ηνπ ηδησηηθνχ φζν θαη ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα γηα ηε γνλφξξνηα, ηε ζχθηιε θαη ηα ριακχδηα. Ζ δήισζε 

είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηα αλσηέξσ λνζήκαηα θαη αλψλπκε θαη ε εξγαζηεξηαθή επηβεβαίσζε είλαη 

απαξαίηεηε.  εκαληηθή ππνδήισζε ππάξρεη θπξίσο απφ ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. Σειηθφο ζηφρνο είλαη φια 

ηα θξνχζκαηα λα δειψλνληαη κε αηνκηθά δειηία δήισζεο. Καηά ην 2011 εθδφζεθε ε ζρεηηθή ππνπξγηθή 

απφθαζε πνπ θαζνξίδεη ηελ ππνρξεσηηθή δήισζε ηεο ριακπδηαθήο ινίκσμεο (Αξ. πξση. Τ1/Γ.Π.νηθ 

15269/8-2-2011).  

 

Β. Οη δξάζεηο ηνπ Γξαθείνπ ζρεηηθά κε ηελ παξαθνινύζεζε ησλ ΜΝ γηα ην 2011, είλαη νη  

http://www.essti.org/
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παξαθάησ: 

 Αλαζθόπεζε εξγαζηεξηαθήο δηάγλσζεο θαη εξγαζηεξηαθή επηηήξεζε: Σν Φεβξνπάξην  

ηνπ 2011 εζηάιεζαλ απφ ην Γξαθείν HIV & ΜΝ ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ, 143 δειηία πξνο φια ηα Γεκφζηα 

Ννζνθνκεία ηεο ρψξαο θαη 28 δειηία πξνο φια ηα Ηδησηηθά Ννζνθνκεία θαη κεγάια ηδησηηθά εξγαζηήξηα 

ηεο Αηηηθήο κε ζθνπφ ηελ αλαζθφπεζε ηεο κεζφδνπ εξγαζηεξηαθήο δηάγλσζεο ησλ ΜΝ θαη ηελ 

εξγαζηεξηαθή δήισζε ησλ θξνπζκάησλ. 

Σν ζπλνιηθφ πνζνζηφ απφθξηζεο απφ ην Γεκφζην Σνκέα αλήιζε ζην 100%. 

 Απνηειέζκαηα εξγαζηεξηαθήο δηάγλσζεο από ην δεκόζην ηνκέα – 2010:  

1. Δξγαζηεξηαθή Γηάγλσζε Υιακπδηαθψλ Λνηκψμεσλ 

Δξγαζηεξηαθή Γηάγλσζε ριακπδηαθψλ ινηκψμεσλ πξαγκαηνπνηείηαη ζε 65/143 λνζνθνκεία (45%), απφ 

ηα νπνία  

 8/65 (12,3%) πξαγκαηνπνηνχλ ηε δηάγλσζε κε κνξηαθή δνθηκαζία   

 13/65 (20%) πξαγκαηνπνηνχλ ηε δηάγλσζε κε αλνζνθζνξηζκφ θαη  

 44/65 (70,7%) πξαγκαηνπνηνχλ ηε δηάγλσζε κε αλνζνελδπκηθή κέζνδν ή 

αλνζνρξσκαηνγξαθία. 

2.  Δξγαζηεξηαθή Γηάγλσζε Γνλνθφθθνπ 

Δξγαζηεξηαθή δηάγλσζε γνλνθφθθνπ πξαγκαηνπνηνχλ 88/143 δεκφζηα λνζνθνκεία (61,5%). Γηα ην 

έηνο 2010  

 21/88 (24%) Γεκφζηα Ννζνθνκεία πξαγκαηνπνηνχλ εξγαζηεξηαθή επηβεβαίσζε γνλφξξνηαο 

κφλν κε Gram ρξψζε 

 67/88 (76%) Γεκφζηα Ννζνθνκεία  πξαγκαηνπνηνχλ εξγαζηεξηαθή επηβεβαίσζε γνλφξξνηαο 

κε θαιιηέξγεηα. 

3.  Δξγαζηεξηαθή Γηάγλσζε χθηιεο 

Αληρλεπηηθφ εξγαζηεξηαθφ έιεγρν γηα ζχθηιε πξαγκαηνπνηνχλ 116/143 (81,1%) Γεκφζηα Ννζνθνκεία.  

Γηα ην έηνο 2010,  

 11/143 (7,7%) λνζνθνκεία ηεο ρψξαο είραλ ηε δπλαηφηεηα λα πξαγκαηνπνηήζνπλ 

εξγαζηεξηαθή επηβεβαίσζε ζχθηιεο κε δχν ηξεπνλεκηθέο δνθηκαζίεο θαη  

 9/143 (6,3%) λνζνθνκεία είραλ ηε δπλαηφηεηα  εξγαζηεξηαθήο επηβεβαίσζεο πξψηκεο ζχθηιεο 

(κε πξνζδηνξηζκφ IgM Abs). 

 Δπηδεκηνινγηθά δεδνκέλα πξώηκεο ζύθηιεο:  

Σν ζχλνιν ησλ πεξηζηαηηθψλ πξψηκεο ζχθηιεο πνπ δειψζεθαλ πξνο ην γξαθείν HIV & ΜΝ κε 

αηνκηθά δειηία δήισζεο θαη πιεξνχλ ηνλ νξηζκφ θξνχζκαηνο, αλέξρεηαη γηα ην 2010 ζε 241 

πεξηζηαηηθά: 160 απφ ην Ννζνθνκείν «Α. πγγξφο» – Ηαηξείν ΜΝ, 30 απφ ηε ΜΔΛ  «Α. πγγξφο», 46 
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απφ ην Ννζνθνκείν Αθξνδηζίσλ θαη Γεξκαηηθψλ Νφζσλ Θεζζαινλίθεο, ηξία (3) απφ ην ΑΣΣΗΚΟΝ, έλα 

(1) απφ ην Ννζνθνκείν Φιψξηλαο θαη έλα (1) απφ ην Ννζνθνκείν Ρφδνπ. Σνλίδεηαη φηη ε εηθόλα απηή 

δελ αληηπξνζσπεύεη ην ζύλνιν ησλ πεξηζηαηηθώλ πξώηκεο ζύθηιεο ζηε ρώξα, θαζψο ππάξρνπλ 

πεξηζηαηηθά απφ άιιεο πεγέο πνπ είηε δελ πιεξνχλ ηνλ νξηζκφ θξνχζκαηνο θπξίσο σο πξνο ηελ 

εξγαζηεξηαθή δηάγλσζε, είηε έρνπλ δεισζεί κε ειιηπείο πιεξνθνξίεο.  ε εμέιημε βξίζθεηαη ε 

αλαβάζκηζε ηνπ ζπζηήκαηνο επηδεκηνινγηθήο επηηήξεζεο ησλ ΜΝ. 

 

Πίλαθαο 1. Γεισζέληα πεξηζηαηηθά πξψηκεο ζχθηιεο αλά Ννζνθνκείν θαη έηνο δήισζεο (Γήισζε κε αηνκηθά δειηία 

δήισζεο θαη αλαδξνκηθά δεδνκέλα απφ  ην πηινηηθφ πξφγξακκα ζην Ννζνθνκείν «Α. πγγξφο») 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Πίλαθαο 2. Γεισζέληα πεξηζηαηηθά πξψηκεο ζχθηιεο απφ ην Πξφγξακκα Δπηδεκηνινγηθήο Δπηηήξεζεο ηνπ Ννζνθνκείνπ 

«Α. πγγξφο» θαηά έηνο δήισζεο θαη θαηά θχιν απφ 1/1/2003 σο θαη 31/12/2010. 

 

 

Έηνο 
Γήισζεο 
 

ΗΑΣΡΔΗΟ ΜΝ – 
Ννζνθνκείν «Α. 
πγγξφο»  

ΜΔΛ   
Ννζνθνκείν 
«Α. πγγξφο» 

Ννζνθνκείν 
Αθξνδηζίσλ & 
Γεξκαηηθψλ 
Νφζσλ, 
Θεζζαινλίθεο 

ΑΛΛΔ 
ΠΖΓΔ 

2003 116    

2004 103    

2005 139    

2006 141    

2007 197    

2008 155  39  

2009 174 32 53  

2010 160 30 46 5 
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Πίλαθαο 3. χλνιν Γεισζέλησλ θξνπζκάησλ πξψηκεο ζχθηιεο αλά θχιν, ειηθία θαη θαηεγνξία κεηάδνζεο (Πξφγξακκα 

Δπηδεκηνινγηθήο Δπηηήξεζεο Ννζνθνκείνπ «Α. πγγξφο», ΜΔΛ Ννζνθνκείνπ «Α. πγγξφο» θαη Ννζνθνκείν Αθξνδηζίσλ 

θαη Γεξκαηηθψλ Νφζσλ Θεζζαινλίθεο θαη 5 πεξηζηαηηθά απφ άιιεο πεγέο) γηα ην έηνο 2010. 

2010 Ζιηθηαθή 
Οκάδα 
 

Άλδξεο Γπλαίθεο ΤΝΟΛΟ 
 

Δηεξνθπινθηιηθή    
Δπαθή 

Οκν/ακθηθπι
φθηινη άλδξεο 

Άγλσζην Δηεξνθπινθηιηθή    
Δπαθή 

0-4 0 0 0 0 0 

5-14 0 0 0 0 0 

15-19 0 0 0 1 1 

20-24 7 11 0 6 24 

25-34 27 51 2 10 90 

35-44 23 32 0 7 62 

45-64 18 16 2 5 41 

65+ 5 2 1 1 9 

Άγλσζην 0 2 10 2 14 

ΤΝΟΛΟ  80 114 15 32 241 

 

 Δπηδεκηνινγηθά δεδνκέλα γνλόξξνηαο 

Παξνπζηάδνληαη ηα δεδνκέλα πνπ δειψζεθαλ ζην Γξαθείν HIV & ΜΝ ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ έσο θαη ηελ 22ε 

Ηνπιίνπ 2011 θαη αθνξνχλ θξνχζκαηα γνλφξξνηαο πνπ δηαγλψζζεθαλ απφ 1/1/2010 έσο θαη 

31/12/2010.  

Σα δεισζέληα ζηνηρεία πξνέξρνληαη απφ φια ηα Γεκφζηα Ννζνθνκεία ηεο ρψξαο. Απφ ην Ννζνθνκείν 

Αθξνδηζίσλ θαη Γεξκαηηθψλ Νφζσλ Θεζζαινλίθεο ηα δεδνκέλα δειψζεθαλ γηα ην έηνο 2010 κε 

αηνκηθά δειηία δήισζεο. Απφ ην Μηθξνβηνινγηθφ Δξγαζηήξην ηνπ Ννζνθνκείνπ Γεξκαηηθψλ θαη 

Αθξνδηζίσλ Νφζσλ «Α. πγγξφο» θαη ην ΓΝ Πεηξαηψο Σδάλεην ηα ζηνηρεία δειψζεθαλ ζπγθεληξσηηθά 

θαη κε θαηαλνκή αλά θχιν, ειηθηαθή νκάδα θαη θαηεγνξία κεηάδνζεο. Απφ ηα ππφινηπα Ννζνθνκεία, 

ηα δεδνκέλα πξνέξρνληαη απφ ηα εξγαζηήξηα θαη αθνξνχλ κφλν ζηνλ ζπλνιηθφ αξηζκφ δηαγλσζζέλησλ 

πεξηζηαηηθψλ. 

Σν ζχλνιν ησλ επηβεβαησκέλσλ πεξηζηαηηθψλ γνλφξξνηαο απφ φια ηα Γεκφζηα Ννζνθνκεία ηεο ρψξαο 

γηα ην έηνο 2010 αλέξρεηαη ζε 312 (Πίλαθαο 1). Ζ αιιαγή ηνπ ζπζηήκαηνο δήισζεο (κε ηελ εηζαγσγή 

ησλ αηνκηθψλ δειηίσλ δήισζεο) νδεγεί ζε ζεκαληηθή αχμεζε ησλ δεισζέλησλ πεξηζηαηηθψλ 

γνλφξξνηαο, θπξίσο ιφγσ ησλ πεξηζηαηηθψλ πνπ δειψζεθαλ απφ ηα  Ννζνθνκεία «Α. πγγξφο» θαη 

«Λνηκσδψλ» Θεζζαινλίθεο (Γηάγξακκα 1).  

Σα δεδνκέλα πνπ δειψζεθαλ απφ ην 1990 έσο ην 2009 ζην ΚΔΔΛΠΝΟ πξνέξρνληαη απφ ην Δζληθφ 

Κέληξν Αλαθνξάο Γνλνθφθθνπ-ΔΚΑΓ. Απφ ην 2010 ηα θξνχζκαηα δειψλνληαη απεπζείαο απφ ηα 

Ννζνθνκεία πξνο ην ΚΔΔΛΠΝΟ. Λφγσ ηεο δπλακηθήο θχζεο ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο επηηήξεζεο, ηα 
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δεδνκέλα ελδέρεηαη λα αιιάμνπλ θαζψο ζπλερίδεηαη ε δήισζε θξνπζκάησλ αλαδξνκηθά. Δπίζεο 

ηνλίδεηαη φηη ππάξρεη ζεκαληηθή ππνδήισζε θξνπζκάησλ ΜΝ απφ ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. (Πίλαθαο 4).  

 

Πίλαθαο 4. πγθεληξσηηθά Γεδνκέλα αλά Μνλάδα Τγείαο θαη έηνο δήισζεο, 1990 - 2010 

Έηνο 
Γήισζεο 
 

Ννζνθνκείν  
«Α.  
πγγξφο» 

Ννζνθνκείν 
Αθξνδηζίσλ 
θαη 
Γεξκαηηθψλ 
Νφζσλ 
Θεζζαινλίθεο 

Άιιεο 
Μνλάδεο 
Τγείαο- 
ηνηρεία 
ΔΚΑΓ 

Άιιεο 
Μνλάδεο 
Τγείαο- 
ηνηρεία 
ΚΔΔΛΠΝΟ 

χλνιν 
δεισζέλησλ 
πεξηζηαηηθψλ 
πξνο ην 
ECDC 

1990 85 23 0  108 

1991 79 38 0  117 

1992 94 48 1  143 

1993 100 37 0  137 

1994 76 56 1  133 

1995 82 35 0  117 

1996 68 28 0  96 

1997 62 29 0  91 

1998 100 46 1  147 

1999 95 29 0  124 

2000 70 28 0  98 

2001 135 42 0  177 

2002 118 26 0  144 

2003 105 13 1  119 

2004 138 38 1  177 

2005 164 28 5  197 

2006 154 30 6  190 

2007 150 41 10  201 

2008 145  53 10  208 

2009 150 6 8  164 

2010 178 29 4 101 312 
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Γηάγξακκα 1. Γεισζέληα πεξηζηαηηθά Γνλφξξνηαο αλά έηνο δήισζεο θαη αλά Μνλάδα Τγείαο. Σα αλαδξνκηθά δεδνκέλα έσο 2009 

δειψζεθαλ απφ ην ΔΚΑΓ πξνο ην ΚΔΔΛΠΝΟ. ηνηρεία απφ άιια Ννζνθνκεία ππάξρνπλ κφλν απφ ην 2010. 

 

 

 

 Δπηδεκηνινγηθά δεδνκέλα ριακπδηαθώλ ινηκώμεσλ 

Παξνπζηάδνληαη δεδνκέλα πνπ δειψζεθαλ ζην Γξαθείν HIV Λνίκσμεο & εμνπαιηθψο Μεηαδηδνκέλσλ 

Ννζεκάησλ έσο θαη ηελ 22ε Ηνπιίνπ 2011 θαη αθνξνχλ θξνχζκαηα ριακπδηαθψλ ινηκψμεσλ πνπ 

δηαγλψζζεθαλ απφ 1/1/2010 έσο θαη 31/12/10. Απφ ην Μηθξνβηνινγηθφ Δξγαζηήξην ηνπ Ννζνθνκείνπ 

Γεξκαηηθψλ θαη Αθξνδηζίσλ Νφζσλ «Α. πγγξφο» θαη ην Πεξηθεξεηαθφ Γ.Ν. Μαηεπηήξην «Έιελα 

Βεληδέινπ», ηα ζηνηρεία δειψζεθαλ ζπγθεληξσηηθά θαη κε θαηαλνκή αλά θχιν, ειηθηαθή νκάδα θαη 

θαηεγνξία κεηάδνζεο. Απφ ηα ππφινηπα Ννζνθνκεία, ηα δεδνκέλα πξνέξρνληαη απφ ηα κηθξνβηνινγηθά 

εξγαζηήξηα θαη αθνξνχλ κφλν ηνλ ζπλνιηθφ αξηζκφ δηαγλσζζέλησλ πεξηζηαηηθψλ. 

Σν πνζνζηφ ζπλνιηθήο απφθξηζεο απφ ην Γεκφζην Σνκέα αλέξρεηαη ζε 100%. 

 Ο αξηζκόο ησλ δεισζέλησλ ριακπδηαθώλ ινηκώμεσλ γηα ην 2010, ηα νπνία πιεξνχλ ηνλ 

Δπξσπατθφ Οξηζκφ θξνχζκαηνο αλέξρεηαη ζε 657. Δπηπιένλ, ην 2010 δειψζεθαλ άιια 330 

πεξηζηαηηθά πνπ δελ πιεξνχλ ηνλ νξηζκφ θξνχζκαηνο αλαθνξηθά κε ηε κέζνδν εξγαζηεξηαθήο 

δηάγλσζεο. Ζ αιιαγή ηνπ ζπζηήκαηνο δήισζεο νδεγεί ζε ζεκαληηθή αχμεζε ησλ δεισζέλησλ 

πεξηζηαηηθψλ ριακπδηαθψλ ινηκψμεσλ, γεγνλφο πνπ νθείιεηαη θπξίσο ζηε δήισζε ζηνηρείσλ απφ άιια 

θέληξα. 
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Πίλαθαο 5. πγθεληξσηηθά Γεδνκέλα αλά Μνλάδα Τγείαο θαηά έηνο Γήισζεο, 2008- 2010 πνπ πιεξνχλ ηνλ νξηζκφ 

θξνχζκαηνο. 
 

Έηνο Γήισζεο 
 

Ννζνθνκείν  «Α.  
πγγξφο» 

Μαηεπηήξην 
«Έιελα 
Βεληδέινπ» 

Άιιεο Μνλάδεο 
Τγείαο  ηνηρεία 
ΚΔΔΛΠΝΟ 

χλνιν 
δεισζέλησλ 
πεξηζηαηηθψλ  

2008 71   71 

2009 64 35 211 327 

2010 72 44 541 657 

ΤΝΟΛΟ  148 79 752 984 

 

 

 

 

Απφ ην 2002, ην ΚΔΔΛΠΝΟ ζπκκεηείρε ζην Δπξσπατθφ Γίθηπν Δπηηήξεζεο ησλ εμνπαιηθψο 

Μεηαδηδνκέλσλ Λνηκψμεσλ (ESSTI- Network), ην νπνίν ζπγθξνηήζεθε θαη ιεηηνχξγεζε σο ην 2008, σο 

πξφγξακκα ζπγρξεκαηνδνηνχκελν απφ ηε DG SANCO (www.essti.org). Μεηά απφ ελζσκάησζε ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ESSTI ζην ECDC ην 2009, ην  ΚΔΔΛΠΝΟ είλαη ην ζεκείν επαθήο ζηελ Διιάδα γηα 

ηηο δξάζεηο πνπ αθνξνχλ ζηα ΜΝ. θνπφο ηεο επηδεκηνινγηθήο επηηήξεζεο ησλ ΜΝ ζε επξσπατθφ 

επίπεδν είλαη λα βειηηψζεη ηε ζπλεξγαζία, λα βνεζήζεη ζηελ εθπαίδεπζε ησλ επαγγεικαηηψλ δεκφζηαο 

πγείαο θαη λα ελδπλακψζεη ηα ζπζηήκαηα επηηήξεζεο γηα ηα ΜΝ, κε ζηφρν ηελ θαιχηεξε παξνρή 

πιεξνθνξηψλ γηα ηε δηακφξθσζε θαη αμηνιφγεζε πνιηηηθψλ πξφιεςεο θαη ειέγρνπ ησλ λνζεκάησλ. To 

Γξαθείν ζπκκεηέρεη κε εθπξνζψπνπο ζηελ επηδεκηνινγηθή επηηήξεζε αιιά θαη κε εκπεηξνγλψκνλεο 

ζηελ εξγαζηεξηαθή δηάγλσζε ηεο γνλφξξνηαο, ζχθηιεο θαη ριακπδηαθψλ ινηκψμεσλ. 

Ζ ρψξα ζπκκεηέρεη ζην ελ ιφγσ δίθηπν κέζσ ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ κε ππνρξεψζεηο ηελ: 

 απνζηνιή ησλ δηαζέζηκσλ δεδνκέλσλ ζην TESSy γηα ηα έηε 1990- 2009.  

 ζπκκεηνρή ηνπ ΔΚΑΓ ζην δίθηπν κειέηεο αληνρήο ησλ ζηειερψλ γνλνθφθθνπ θαη ην πξφγξακκα 

εμσηεξηθνχ πνηνηηθνχ ειέγρνπ.  

 ζπκπιήξσζε εξσηεκαηνινγίνπ ηνπ ECDC γηα ηελ εξγαζηεξηαθή δηάγλσζε ησλ ΜΝ. 

 απνζηνιή ζηνηρείσλ ζηνλ ΠΟΤ γηα ηε ζπγγελή ζχθηιε. 

 ζπκκεηνρή ζηηο εηήζηεο ζπλαληήζεηο ηνπ Γηθηχνπ. 

 ζπκκεηνρή ζην πξφγξακκα STI alert.   

 ζπλερηδφκελε εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ.  

 

Σν  1ν επηδεκηνινγηθφ δειηίν κε ηα επηδεκηνινγηθά δεδνκέλα γηα ηα ΜΝ απφ φιεο ηηο ρψξεο ηεο ΔΔ/ 

EFTA θαη ΔΔΑ εθδφζεθε απφ ην ECDC ην 2011: 

http://ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/110526_SUR_STI_in_Europe_1990-2009.pdf 

VΙΙ. 1.3. πκκεηνρή ζε δξάζεηο θαη δίθηπα Γηεζλώλ Οξγαληζκώλ (WHO, ECDC) 

 

 

 

 

http://www.essti.org/
http://ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/110526_SUR_STI_in_Europe_1990-2009.pdf
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VII. 2. Γξαθείν Σύπνπ & Δπηθνηλσλίαο 

 

Τπεύζπλε: Άλλα-Μαξία Λενχηζε  

 

 

 

 Καηά ην δηάζηεκα 2010- 2011 ηα ζηειέρε ηνπ Γξαθείνπ Σχπνπ & Δπηθνηλσλίαο ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ  

αλέγλσζαλ θαη απνδειηίσζαλ πάλσ απφ 10.000 εθεκεξίδεο, πεξηνδηθά θαη εηδηθά έληππα, 

ελεκεξψλνληαο θαζεκεξηλά ηα αληίζηνηρα γξαθεία αλαιφγσο ηνπ ηνκέα επζχλεο θάζε γξαθείνπ, κε 

πξνηεξαηφηεηα ηε δηνίθεζε ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ. 

πγθεθξηκέλα, κειεηήζεθαλ θαη απνδειηηψζεθαλ ζπζηεκαηηθά δεκνζηεχκαηα απφ 25 θαζεκεξηλέο 

εθεκεξίδεο, 18 θπξηαθάηηθεο,  θαζψο θαη απφ ζρεηηθά ελεκεξσηηθά έληππα θαη πεξηνδηθά.  

Μειεηήζεθαλ θαη απνδειηηψζεθαλ επίζεο άξζξα, ξεπνξηάδ θαη ζηνηρεία απφ επηιεγκέλεο επξείαο 

θπθινθνξίαο θαη βαξχηεηαο μέλεο εθεκεξίδεο φπσο Le Monde, The Guardian, The New York Times, 

USA Today, The Times, El Pais φπσο επίζεο θαη  απφ ηα πεξηνδηθά The Economist θαη Foreign Affairs. 

 Τπήξμε ζπλερήο παξαθνινχζεζε θαη θαηαγξαθή ζεκάησλ ελδηαθέξνληνο θαη αξκνδηφηεηαο  

ΚΔΔΛΠΝΟ απφ ηνπιάρηζηνλ 30 ηζηνηόπνπο ειιεληθνχο θαη μέλνπο, social media (blogs) , ειεθηξνληθέο 

εθδφζεηο ειιεληθψλ θαη μέλσλ εθεκεξίδσλ. Σαπηφρξνλα, παξαθνινπζνχληαλ ζε θαζεκεξηλή βάζε νη 

ηζηφηνπνη  ησλ επηζήκσλ  δηεζλψλ θνξέσλ Γεκφζηαο Τγείαο CDC, ECDC, WHO, HPA. Ο έγθαηξνο 

εληνπηζκφο ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ε πξνβνιή ησλ δξάζεσλ ηνπ Οξγαληζκνχ ζπκβάιιεη ζηελ άκεζε 

επηρεηξεζηαθή αληηκεηψπηζε νμέσλ ζπκβάλησλ Γεκφζηαο Τγείαο, αιιά θαη ζηελ πξφιεςε θαη 

απνηξνπή θιηκάθσζεο θξίζεσλ. 

 Σν 2011, ην Γξαθείν Σχπνπ απέζηεηιε ζπλνιηθά 55 Γειηία Σύπνπ πξνο ηνπο δηαπηζηεπκέλνπο  

ζπληάθηεο ηνπ ΤΤ ζρεηηθά κε ηε γξίπε, ηνλ εκβνιηαζκφ, ηνλ ηφ ηνπ Γπηηθνχ Νείινπ, ηα θξνχζκαηα  

εινλνζίαο, ηηο δξάζεηο ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ ζην θέληξν ηεο Αζήλαο φπσο ε επηηήξεζε AIDS θαη ΜΝ, ηελ 

πγεηνλνκηθή παξαθνινχζεζε κεηαλαζηψλ ζηνλ Έβξν, ην θάπληζκα, ηελ θαηάξηηζε ηνπ Τγεηνλνκηθνχ 

Υάξηε, ηελ Διιεληθή εηδηθή απνζηνιή ζηε Ληβχε θαζψο θαη άιια ηξέρνληα ζέκαηα Γεκφζηαο Τγείαο. 

 Καηά ηε δηάξθεηα ηεο θξίζεο  ζηε Ληβύε, ην Γξαθείν Σχπνπ αμηνπνίεζε ην δίθηπν επαθψλ ηνπ  

θαη ήξζε ζε πξνζσπηθή επηθνηλσλία κε γλσζηνχο δεκνζηνγξάθνπο εληχπσλ θαη ειεθηξνληθψλ ΜΜΔ  -

πέξαλ ησλ δηαπηζηεπκέλσλ ζπληαθηψλ πγείαο-πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξψζεη θαη λα εγείξεη ην ελδηαθέξνλ 

ηνπο γηα ηελ ζπκκεηνρή ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ ζηελ αλζξσπηζηηθή απνζηνιή ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ.  

ρεηηθά ξεπνξηάδ, άθξσο θνιαθεπηηθά γηα ηε δξάζε ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ,  δεκνζηεχηεθαλ κε ηελ επηκέιεηά  

καο θαη κε ηε ζπλεξγαζία ηνπ επηθεθαιήο ηνπ θιηκαθίνπ θ. Φ. Κνπθνπξηηάθε,  ζε εθεκεξίδεο φπσο ην 

VΙΙ. 2.1. Γξάζεηο 
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“Έζλνο ηεο Κπξηαθήο"  θαη ε "Διεπζεξνηππία" ελψ ππήξμε έληνλν ελδηαθέξνλ θαη απφ  ηειενπηηθέο θαη 

ξαδηνθσληθέο εθπνκπέο  "ΚΑΗ ΣΧΡΑ" -ΚΑΗ,  ηειενπηηθφ δειηίν εηδήζεσλ ALPHA,  NET, ξαδηνθσληθή 

εθπνκπή "εκλά & ηαπεηλά"- Ρ/ Vima FM , ηαηξηθή εθπνκπή "Πίεζε 9,84" - Ρ/ 9,84 θ.α. Σα ζνβαξά 

ηερληθά πξνβιήκαηα ζηηο ηειεπηθνηλσλίεο ηεο ρψξαο θαηέζηεζαλ δπζρεξή ηελ απεπζείαο επηθνηλσλία 

ηνπ θιηκαθίνπ καο κε ηνπο ελδηαθεξφκελνπο εθπξνζψπνπο ησλ ΜΜΔ,  κε ηελ ρξήζε e-mail λα απνηειεί 

ηελ χζηαηε θαηαθπγή.  

 χκθσλα κε ην εκεξνιφγην επηθνηλσλίαο θαη αηηεκάησλ πνπ ηεξείηαη απφ ην Γξαθείν Σχπνπ,  

δηεθπεξαηψζεθαλ 130 αηηήκαηα δεκνζηνγξάθσλ απφ εθεκεξίδεο, πεξηνδηθά, ηειενπηηθά θαη 

ξαδηνθσληθά ΜΜΔ, Διιεληθά θαη μέλα, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ήηαλ:  αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ κε έκθαζε 

ζηε γξίπε θαη ηνλ εκβνιηαζκφ, παξνρή πιεξνθνξηψλ γηα ηνλ ηφ ηνπ Γπηηθνχ Νείινπ, ζηνηρεία γηα ην 

AIDS θαη ηα ΜΝ,  θαηαγγειίεο γηα ην θάπληζκα. 

 

Αμίδεη λα επηζεκαλζεί φηη νη ππεξεηνχληεο ζην γξαθείν Σχπνπ δηαηεξνχλ εζεινληηθψο άηππε 

εηνηκφηεηα, πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο απαηηήζεηο  ηεο δηνίθεζεο, φηαλ παξίζηαηαη αλάγθε, 

εθηφο ζπκβαηηθνχ σξαξίνπ. ε πεξηφδνπο θξίζεο Γεκφζηαο Τγείαο, ην Γξαθείν Σχπνπ, κε 

ελαιιαζζφκελεο βάξδηεο πξαγκαηνπνηεί επηζθφπεζε ηνπ έληππνπ θαη ειεθηξνληθνχ ηχπνπ, 

εμαζθαιίδνληαο 24σξε θάιπςε εηδήζεσλ θαη ζρνιίσλ ζηεξίδνληαο ηε Γηνίθεζε ζηελ εθηίκεζε 

θαηαζηάζεσλ θαη ζηε ιήςε απνθάζεσλ. 
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VII. 3.  ΓΙΚΣΤΟ ΔΡΓΑΣΖΡΙΧΝ ΓΖΜΟΙΑ ΤΓΔΙΑ (ΓΔΓΤ) 

 

Τπεύζπλε Γηθηύνπ ΚΔΓΤ-ΠΔΓΤ: Διεσλφξα Υαηδεπαζράιε  

Δπηζηεκνληθόο Τπεύζπλνο: Καζ. Αιθηβηάδεο Βαηφπνπινο  

 

Σν 2011 ήηαλ ε δεχηεξε ρξνληά πιήξνπο ιεηηνπξγίαο ηνπ Γηθηχνπ κε ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ελφο αθφκα 

Δξγαζηεξίνπ, ηνπ ΠΔΓΤ Ννηίνπ Αηγαίνπ, κε έδξα ηε Ρφδν. Σαπηφρξνλα, ην 2011 πξνρψξεζε ε 

δηαδηθαζία δηαπίζηεπζεο ζηα ΠΔΓΤ Θεζζαιίαο θαη Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο Θξάθεο, θαζψο θαη 

επέθηαζε ηνπ πεδίνπ δηαπίζηεπζεο ζε επηπξφζζεηεο κεζφδνπο αλαιχζεσλ ηνπ ΚΔΓΤ. Σν Γίθηπν ζηελ 

παξνχζα θάζε εθηειεί 41 δηαπηζηεπκέλεο κεζφδνπο δνθηκψλ επί ηνπ ζπλφινπ 236 

πξαγκαηνπνηνχκελσλ αλαιχζεσλ. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξνληάο έγηλαλ νη απαηηνχκελεο εξγαζίεο γηα 

λα ιεηηνπξγήζνπλ ηα ΠΔΓΤ Κ. Μαθεδνλίαο θαη Ζπείξνπ. Δπίζεο, ππεγξάθε πξσηφθνιιν ζπλεξγαζίαο 

κε ηνλ ΔΦΔΣ. 

Σν Γίθηπν ζπκκεηείρε επίζεο ζηελ Οκάδα Δξγαζίαο γηα ηελ δηακφξθσζε ηνπ Δληαίνπ Διέγρνπ 

Σξνθίκσλ πνπ ζπγθξφηεζε ην ΤΤΚΑ. 

 

 

 

Αλαιπηηθφηεξα, αμηνζεκείσηεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ην 2011 είλαη: 

 Ζ δηνξγάλσζε ηεο 1εο Ζκεξίδαο ηνπ Γηθηχνπ ησλ Δξγαζηεξίσλ Γεκφζηαο Τγείαο (ΓΔΓΤ) ζηηο 7  

Οθησβξίνπ. 

 Ζ 2ε θαη 3ε πλάληεζε ηνπ ΓΔΓΤ, ζηηο 21 Μαξηίνπ θαη 6 Οθησβξίνπ. 

 Ζ παξαθνινχζεζε θαη ν έιεγρνο ησλ εμεηάζεσλ ησλ δεηγκάησλ λεξνχ θαη ηξνθίκσλ ησλ  

αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη θαηαιπκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαηά ην δηάζηεκα 

πξνεηνηκαζίαο θαη δηεμαγσγήο ησλ Special Olympics ζηε ρψξα καο. 

 Ζ θηινμελία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζεκηλαξίνπ γηα ηε Βηναζθάιεηα ην νπνίν δηνξγαλψζεθε απφ ηα  

κέιε ηνπ ECDC-BRICK project.  

 Ζ θηινμελία ησλ καζεκάησλ ηεο ρνιήο Απνιπκαληψλ ηνπ ΤΤ ζην ακθηζέαηξν ηνπ θηηξίνπ,  

δηάξθεηαο 8 εβδνκάδσλ. 

 Ζ Ζκεξίδα Κηεληαηξηθψλ θαη Ηαηξηθψλ Μηθξνβηνινγηθψλ Δξγαζηεξίσλ γηα ηε Μηθξνβηαθή  

Αληνρή, ζηηο 8 Απξηιίνπ. 

 

VΙΙ. 3.1. Γξάζεηο  
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Σν 2011 δηελεξγήζεθαλ ζπλνιηθά ζην Γίθηπν 68.260 αλαιύζεηο ζε 17.570 δείγκαηα.  Πνζνζηφ 

αχμεζεο  52,22 % ζε ζρέζε κε ηνλ αξηζκφ δεηγκάησλ ηνπ Γηθηχνπ ην  2010 (11.542).  

 

Α. Κεληξηθό Δξγαζηήξην Γεκόζηαο Τγείαο (ΚΔΓΤ) 

 Σκήκα Δκβνιίσλ: 

Σν Σκήκα Δκβνιίσλ είλαη ππεχζπλν γηα ηελ απνζήθεπζε, ζπληήξεζε, δηαθίλεζε θαη δηάζεζε πξνο 

φιεο ηηο Τγεηνλνκηθέο Τπεξεζίεο ηεο ρψξαο εκβνιίσλ, νξψλ θαη ζπλαθψλ βηνινγηθψλ πξντφλησλ. 

Σν ΚΔΓΤ θαηά ην 2011 πξαγκαηνπνίεζε απνζηνιέο πξνο ηηο Γηεπζχλζεηο Τγείαο θαη Κνηλσληθήο 

Μέξηκλαο ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ, ζε φια ηα Δκβνιηαζηηθά Κέληξα θαη ζηηο Τγεηνλνκηθέο 

Πεξηθεξεηαθέο Δλφηεηεο. 

Αθνινχζσο (Πίλαθαο 6), παξνπζηάδεηαη ε δξαζηεξηφηεηα ηνπ ηκήκαηνο, ε νπνία είλαη απμεκέλε ζε 

ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν ρξφλν, ιφγσ ηεο αχμεζεο ηνπ αξηζκνχ ησλ εκβνιηαζηηθψλ θέληξσλ θαη ηεο 

αχμεζεο ησλ εηδψλ ησλ εκβνιίσλ πνπ δηαλεκήζεθαλ  γηα ην 2011. 

 

Πίλαθαο 6.  

Απνζηνιέο Δκβνιίσλ Απνζηνιέο                 Οξώλ  

θαη Φπκαηίλεο  

ύλνιν Απνζηνιώλ 

 

2010 

 

2011 

 

 

  

+228% 

 

2010 

 

2011 

 

 

   

 +82% 

 

2010 

 

2011 

 

      

   

 +80% 

 

47.144 δ. 

  

154.278 δ. 

 

43.427 δ. 

 

79.228 δ. 
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Γηα πξψηε θνξά εθαξκφζηεθε ζην ηέινο ηνπ έηνπο απνγξαθή θαη παξαθνινχζεζε ηεο θίλεζεο ησλ 

εκβνιίσλ απφ φιεο ηεο Τγεηνλνκηθέο Τπεξεζίεο θαη ηνπο δηάθνξνπο θνξείο, κε ζηφρν ηελ θαιχηεξε 

ηήξεζε ζηαηηζηηθψλ (θαη φρη κφλν) ζηνηρείσλ. 

Δπίζεο, ην Σκήκα Δκβνιίσλ έρεη απνθηήζεη έλα απηνθίλεην-ςπγείν κε εηδηθέο πξνδηαγξαθέο γηα ηελ 

πξνβιεπφκελε δηαθίλεζε θαη ηήξεζε ηεο ςπρξήο αιπζίδαο ησλ εκβνιίσλ θαη ησλ βηνινγηθψλ 

παξαγφλησλ. 

Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο ρξνληάο έγηλαλ φιεο νη απαηηνχκελεο ελέξγεηεο γηα λα πξνρσξήζεη ην ηκήκα ζε 

πηζηνπνίεζε θχιαμεο θαη δηαθίλεζεο. 

VΙΙ. 3.2. Δξγαζηήξηα Γεκόζηαο Τγείαο 
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 Σκήκαηα Δξγαζηεξηαθώλ Διέγρσλ: 

Σν ΚΔΓΤ πξαγκαηνπνίεζε 30.953 αλαιύζεηο ζε 9.446 δείγκαηα.  

Πνζνζηό αύμεζεο  27,30%  γηα ην 2011 ζε ζρέζε κε ηνλ αξηζκφ  δεηγκάησλ ηνπ 2010 ( 7.420). 

 πκκεηνρέο 

Σν επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ ηνπ ΚΔΓΤ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2011 ζπκκεηείρε ζε: 

- Σξία (3) παλειιήληα ζπλέδξηα φπνπ θαη παξνπζίαζε ηξεηο (3) πξνθνξηθέο θαη δχν (2)  

γξαπηέο αλαθνηλψζεηο. 

- Σξία (3) δηεζλή ζπλέδξηα ζηα νπνία παξνπζίαζε ζπλνιηθά επηά (7) εξγαζίεο θαη έλα (1) 

poster, ην νπνίν πήξε ην βξαβείν Καιχηεξεο Αλαξηεκέλεο Αλαθνίλσζεο. 

- Οθηψ (8) ηειενπηηθέο ζπλεληεχμεηο κε ζέκαηα πξφιεςεο αηπρεκάησλ, πληγκνχο θαη πξψηεο 

βνήζεηεο 

- Οθηψ (8) νκηιίεο κε ζέκα ηελ πξφιεςε αηπρεκάησλ θαη ηηο πξψηεο βνήζεηεο ζε εθδειψζεηο 

ηνπ ΚΔΓΤ θαη άιισλ νξγαληζκψλ  

- δηεζλή επηζηεκνληθά πεξηνδηθά κε έμη (6) δεκνζηεχζεηο  

- εηδηθή ζπκκεηνρή ζε παλειιήληα, δηεζλή θαη παγθφζκηα ζπλέδξηα θπζηθήο αγσγήο θαη 

πξφιεςεο αηπρεκάησλ κε 25 αλαθνηλψζεηο, πξνθνξηθέο θαη αλαξηεκέλεο 

 

Β. Πεξηθεξεηαθό Δξγαζηήξην Γεκόζηαο Τγείαο  (ΠΔΓΤ) Θεζζαιίαο 

Σν ΠΔΓΤ Θεζζαιίαο πξαγκαηνπνίεζε  11.737 αλαιύζεηο ζε 2.635 δείγκαηα.  

Πνζνζηό αύμεζεο 187,97% γηα ην 2011 ζε ζρέζε κε ηνλ αξηζκφ δεηγκάησλ ηνπ 2010 (915). 

 πκκεηνρέο 

Σν επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ ηνπ ΠΔΓΤ Θεζζαιίαο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2011 ζπκκεηείρε ζε: 

- Γχν (2) παλειιήληα ζπλέδξηα φπνπ παξνπζίαζε ηέζζεξηο (4) ειεχζεξεο αλαθνηλψζεηο θαη  

έλα (1) poster. 

- Σξείο (3) εκεξίδεο φπνπ παξνπζίαζε δπν (2) νκηιίεο. 

- Μία (1) ηειενπηηθή ζπλέληεπμε ζρεηηθά κε ηνλ ηφ ηνπ Γπηηθνχ Νείινπ   

-     Μία (1) ξαδηνθσληθή ζπλέληεπμε ζρεηηθά κε ηνλ ηφ ηνπ Γπηηθνχ Νείινπ   

-     Δηδηθή πκκεηνρή ζε έλα (1) Παγθφζκην πλέδξην, κε έλα (1) poster. 

-   πκκεηνρή ζε δχν (2) δξάζεηο ζρεηηθά κε ηνλ ηφ ηνπ Γπηηθνχ Νείινπ,  ζηελ 5ε ΤΠΔ θαη δηαλνκή 

ελεκεξσηηθνχ πιηθνχ. 

-     πκκεηνρή ζε δξάζε ζηελ Κέξθπξα, φπνπ παξνπζηάζηεθαλ θξνχζκαηα Λεγεσλέιισζεο. 

-     Δθπξνζψπεζε ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ ζηε ζχζθεςε ηεο Π.Δ. Σξηθάισλ, ζρεηηθά κε ηνλ ηφ ηνπ  Γπηηθνχ 

Νείινπ.  
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-      πκκεηνρή ζε ζχζθεςε ηεο νκάδαο Δξγαζίαο ηνπ ΔΦΔΣ, γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

Δπίζεκνπ Διέγρνπ γηα ην έηνο 2012, γηα ηηο κπθνηνμίλεο, ηα βαξέα κέηαιια ην αθξπιακίδην θαη ηα 

ληηξηθά ζηα ηξφθηκα.  

-      πκκεηνρή ζε ζχζθεςε ηεο νκάδαο Δξγαζίαο ηνπ ΔΦΔΣ, γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

Δπίζεκνπ Διέγρνπ γηα ην έηνο 2012, γηα ηα πξφζζεηα θαη ηηο ρξσζηηθέο ζε δσηθήο θαη θπηηθήο 

πξνέιεπζεο ηξφθηκα 

 

Γ. Πεξηθεξεηαθό Δξγαζηήξην Γεκόζηαο Τγείαο (ΠΔΓΤ) Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο-Θξάθεο 

Σν ΠΔΓΤ Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο Θξάθεο πξαγκαηνπνίεζε 9.709 αλαιύζεηο ζε 1.949 δείγκαηα. 

Πνζνζηό αύμεζεο 58,84%  γηα ην 2011 ζε ζρέζε κε ηνλ αξηζκφ δεηγκάησλ ηνπ 2010 (1.227). 

 πκκεηνρέο 

Σν επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ ηνπ ΠΔΓΤ Αλ. Μαθεδνλίαο Θξάθεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2011 ζπκκεηείρε 

ζε: 

- Γχν (2) δηεζλή ζπλέδξηα ζηα νπνία παξνπζίαζε δχν (2) εξγαζίεο. 

- Έλα (1) δηεζλέο πεξηνδηθφ ζην νπνίν δεκνζίεπζε κία (1) εξγαζία. 

- Πέληε (5) παλειιήληα ζπλέδξηα φπνπ θαη παξνπζίαζε επηά (7) posters θαη κηα (1) ειεχζεξε 

αλαθνίλσζε. 

 

Γ. Πεξηθεξεηαθό Δξγαζηήξην Γεκόζηαο Τγείαο (ΠΔΓΤ) Κξήηεο 

Σν ΠΔΓΤ Κξήηεο πξαγκαηνπνίεζε 15.427 αλαιύζεηο ζε 3.106 δείγκαηα.  

Πνζνζηό αύμεζεο 56,86% ζε ζρέζε κε ηνλ αξηζκφ δεηγκάησλ ηνπ 2010 (1.980). 

 πκκεηνρέο 

Σν επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ ηνπ ηνπ ΠΔΓΤ Κξήηεο θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ 2011 ζπκκεηείρε ζε: 

- Μία (1) δηεζλή ζπλάληεζε κε ελαξθηήξηα νκηιία θαη ηελ αλάξηεζε πέληε (5) επηζηεκνληθψλ 

εξγαζηψλ 

- Έλα (1) παλειιήλην ζπλέδξην κε 4 νκηιίεο θαη ηελ αλάξηεζε πέληε (5) posters 

 

Δ. Πεξηθεξεηαθό Δξγαζηήξην Γεκόζηαο Τγείαο (ΠΔΓΤ) Ννηίνπ Αηγαίνπ 

Σν ΠΔΓΤ Ννηίνπ Αηγαίνπ μεθίλεζε ηε ιεηηνπξγία ηνπ ηνλ επηέκβξην 2011 θαη πξαγκαηνπνίεζε 434 

αλαιύζεηο ζε 434 δείγκαηα.  

 πκκεηνρέο 

Σν επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ ηνπ ΠΔΓΤ  Ν. Αηγαίνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2011 ζπκκεηείρε ζε: 

- Γχν (2) παλειιήληα ζπλέδξηα  
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VII. 4. Γξαθείν Πεξηβαιινληηθήο Τγείαο  

 

Τπεύζπλνο: ηέθαλνο ακπαηαθάθεο 

 

 

 

Γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα 2010-2011 νη δξάζεηο ηνπ Γξαθείνπ Πεξηβαιινληηθήο Τγείαο ήηαλ νη εμήο: 

 Δπνπηεία θαη ζπληνληζκφο ησλ επηδεκηνινγηθψλ κειεηψλ πνπ ιακβάλνπλ ρψξα, ηφζν ζηελ 

επξχηεξε πεξηνρή ηνπ Αζσπνχ πνηακνχ (ξχπαλζε απφ ρξψκην θαη νη επηπηψζεηο ηεο ζηε 

Γεκφζηα Τγεία), φζν θαη ζηε λήζν Μήιν (ξχπαλζε απφ ππέξιεπηα ζσκαηίδηα πεξιίηε θαη νη 

επηπηψζεηο ηεο ζηε Γεκφζηα Τγεία). Σεξείηαη κεληαία επηθνηλσλία κε ηνλ πηζηνπνηεκέλν 

δεκφζην θνξέα πνπ δηεμάγεη ηηο κεηξήζεηο θαη ζπγθεληξψλεηαη πιηθφ, ην νπνίν πθίζηαηαη 

πεξαηηέξσ επεμεξγαζία.  

 Δλεξγή θαη ζεζκνζεηεκέλε ζπκκεηνρή ζην Οινθιεξσκέλν Πξφγξακκα Καηαπνιέκεζεο 

Κνπλνππηψλ, πξνθεηκέλνπ λα πεξηνξηζηεί ε κεηάδνζε ηεο εινλνζίαο ζηηο πεξηνρέο φπνπ 

παξαηεξήζεθαλ θξνχζκαηα. 

 πκκεηνρή ζηε δηαηχπσζε πξνηάζεσλ ησλ Τγεηνλνκηθψλ Γηαηάμεσλ, θαηφπηλ δηελέξγεηαο 

απηνςίαο ζην ρψξν επψαζεο ηνπ εθάζηνηε δεηήκαηνο θαη ζχληαμεο ηεο αλάινγεο έθζεζεο 

απηνςίαο, ζηελ νπνία δχλαηαη λα βαζηζηεί ε Τγεηνλνκηθή Γηάηαμε. 

 Λεηηνπξγία θαη επέθηαζε ηνπ δηθηχνπ πνπ δηαηεξείηαη κεηαμχ ηνπ Γξαθείνπ θαη ησλ 

Γηεπζχλζεσλ Γεκφζηαο Τγείαο ησλ Γήκσλ/Πεξηθεξεηψλ, φπνπ, ππφ κνξθή έγγξαθεο 

αιιεινγξαθίαο ηεξείηαη ζπκβνπιεπηηθφο ξφινο αλαθνξηθά κε ζέκαηα πεξηβαιινληηθήο θχζεσο 

θαη ηεο επίπησζεο απηψλ ζηε Γεκφζηα Τγεία. 

 Αληίζηνηρν δίθηπν δηαηεξείηαη θαη κε έλα κεγάιν πνζνζηφ ησλ Τγεηνλνκηθψλ Μνλάδσλ ηεο 

Δπηθξάηεηαο, φπνπ, ππφ κνξθή έγγξαθεο αιιεινγξαθίαο (ππεξεζηαθά έγγξαθα), ην Γξαθείν 

γλσκνδνηεί αλαθνξηθά κε δεηήκαηα νξζνινγηθήο δηαρείξηζεο Ννζνθνκεηαθψλ Απνβιήησλ. 

 Παξνρή Σερληθήο πλδξνκήο ζην ψκα Δπηζεσξεηψλ Τπεξεζηψλ Τγείαο θαη Πξφλνηαο 

(ΔΤΤΠ) θαη ελεξγή ζπκκεηνρή ηφζν ζηε δηελέξγεηα ειέγρσλ, φζν θαη ζηε ζχληαμε ηεο 

αληίζηνηρεο έθζεζεο.       

 

 

 

VΙΙ. 4.1. Γξάζεηο  
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VII. 5. Κέληξν Δπηρεηξήζεσλ (ΚΔΠΙΥ)  

& Γξαθείν Δθηίκεζεο Κηλδύλνπ θαη Αληηκεηώπηζεο πκβάλησλ 

 

Τπεύζπλνο: Γεκήηξεο Ζιηφπνπινο  

 

Σν Κέληξν Δπηρεηξήζεσλ ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ (ΚΔΠΗΥ) ππάγεηαη ζηνλ Γεληθφ Γηεπζπληή θαη απνηειεί θνκβηθφ 

γξαθείν ηνπ Οξγαληζκνχ γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο δηαξθνχο θαη νκαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ. 

 

 

 

Οη βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ ΚΔΠΗΥ είλαη ε ιήςε θαη ε επεμεξγαζία πιεξνθνξηψλ πνπ  ζρεηίδνληαη κε 

ζέκαηα δεκφζηαο πγείαο αιιά θαη ε δηαρείξηζε θαη ε εθηίκεζε νμέσλ θηλδχλσλ θαη ηξέρνλησλ 

ζπκβάλησλ Γεκφζηαο Τγείαο. Οη πιεξνθνξίεο θαη ηα αηηήκαηα πνπ ρεηξίδεηαη ην ΚΔΠΗΥ πξνέξρνληαη 

απφ:  

 Γεκφζηνπο θαη Ηδησηηθνχο θνξείο ηνπ ηνκέα ηεο πγείαο φπσο: Γηεπζχλζεηο Τγείαο ησλ 

Ννκαξρηψλ, Ννζνθνκεία, Κέληξα Τγείαο, ηδησηηθέο θιηληθέο αιιά θαη απφ άιινπο θνξείο θαη 

ηλζηηηνχηα: Πεξηθέξεηεο, ΓΓΠΠ, ΔΛΑ, ΠΤ, θ.α.  

 ηδηψηεο επαγγεικαηίεο πγείαο 

 πνιίηεο πνπ ελδηαθέξνληαη λα ελεκεξσζνχλ γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ γηα ηα ινηκψδε 

λνζήκαηα αιιά θαη γηα γεληθφηεξα ζέκαηα δεκφζηαο πγείαο 

 πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ζε πξνβιήκαηα ιαζξνκεηαλαζηψλ θαη ηα νπνία δηαρεηξίδεηαη ην 

αξκφδην Γξαθείν ησλ Μεηαθηλνχκελσλ Πιεζπζκψλ.  

 To ΚΔΠΗΥ ζπκκεηέρεη ζε νκάδεο εξγαζίαο πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί απφ ηνλ ΔΦΔΣ θαη ζε 

ζπλεξγαζία κε άιινπο θνξείο π.ρ. Γεληθφ Υεκείν ηνπ Κξάηνπο, Φπηνπαζνινγηθφ Ηλζηηηνχην 

Μπελάθεην, Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηηπμεο, ζρεηηθά κε βηνινγηθνχο θαη ρεκηθνχο θηλδχλνπο 

ζηα ηξφθηκα. 

 Σν ΚΔΠΗΥ, ζε ζπλεξγαζία κε ην Γξαθείν Δθηίκεζεο Κηλδχλνπ θαη Αληηκεηψπηζεο Ομέσλ 

πκβάλησλ Γεκφζηαο Τγείαο, παξαθνινπζεί θαζεκεξηλά ηα αθφινπζα ζπζηήκαηα έγθαηξεο 

εηδνπνίεζεο: Ras bichat- Ras chem- EPIS-RASFWINDOW. 

 Βαζηθή αξκνδηφηεηα ηνπ ΚΔΠΗΥ είλαη ε ιήςε θαη επεμεξγαζία ηεο πιεξνθνξίαο, ε επηθνηλσλία 

κε ηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο θαη ε πινπνίεζε ηεο επηρεηξεζηαθήο ζηξαηεγηθήο ηνπ 

νξγαληζκνχ ζε ζπλεξγαζία κε ηα αξκφδηα ηκήκαηα θαη γξαθεία ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ ζε ζέκαηα πνπ 

VΙΙ. 5.1. Αξκνδηόηεηεο 
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αθνξνχλ ηελ δεκφζηα πγεία. Δπίζεο, αξκνδηφηεηα ηνπ ΚΔΠΗΥ είλαη ν ζπληνληζκφο ησλ νκάδσλ 

εηνηκφηεηαο ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ γηα ηελ αληηκεηψπηζε νμέσλ ζπκβάλησλ δεκφζηαο πγείαο.  

 Δπίζεο, ην ΚΔΠΗΥ παξαθνινπζεί ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν ηα δηεζλή γεγνλφηα αλαθνξηθά κε 

απεηιέο γηα ηελ Γεκφζηα Τγεία κέζσ δηαβαζκηζκέλσλ θαη κε ηζηνζειίδσλ θαη ελεκεξψλεη ηα 

αληίζηνηρα γξαθεία. 

 Σν ΚΔΠΗΥ εθεκεξεχεη θαζεκεξηλά θαη φιεο ηηο εκέξεο ηνπ ρξφλνπ, επί 24σξνπ βάζεσο 

(24d/7h). Να ζεκεησζεί φηη ην Κέληξν Δπηρεηξήζεσλ ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ είλαη ην κνλαδηθφ πνπ 

εθεκεξεχεη γηα ζέκαηα δεκφζηαο πγείαο ζε φιε ηελ ρψξα. 

 

 

 

Οη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ΚΔΠΗΥ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ 2011 ήηαλ νη αθφινπζεο: 

 Παξαθνινχζεζε ηεο επηδεκίαο απφ STEC O104:H4 πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζηελ Γεξκαλία θαη 

ησλ θξνπζκάησλ κε νπξαηκηθφ αηκνιπηηθφ ζχλδξνκν θαη ζε άιιεο Δπξσπατθέο ρψξεο. Σν 

ΚΔΠΗΥ είλαη ην πξψην γξαθείν πνπ παξαθνινχζεζε ηελ επηδεκία θαη εμέδσζε ην δειηίν ηχπνπ 

θαη ελεκεξσηηθέο νδεγίεο γηα ην θνηλφ ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Γεληθφ Γηεπζπληή ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ.   

 εκαληηθφο θαη ελεξγφο ήηαλ ν ξφινο ηνπ ΚΔΠΗΥ ζηε κεηαπαλδεκηθή πεξίνδν Α (Ζ1Ν1)2009 

θαηά ηελ πεξίνδν 2010-2011, αλαθνξηθά κε ηελ δηεξεχλεζε πεξηζηαηηθψλ θαη ζηελ 

αληηκεηψπηζή ηνπο δίλνληαο νδεγίεο ζηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο. 

 Πξφηεηλε ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή θαζψο θαη ηνλ βαζκφ εκπινθήο ησλ αξκνδίσλ γξαθείσλ ζηελ 

αλαζεψξεζε θαη επηθαηξνπνίεζε ηνπ Γεληθνχ ρεδίνπ Αληηκεηψπηζεο Σερλνινγηθψλ 

Αηπρεκάησλ Μεγάιεο Έθηαζεο ηεο ΓΓΠΠ.  

 Σν ΚΔΠΗΥ είρε ελεξγφ ξφιν ζηελ αληηκεηψπηζε θαη δηεξεχλεζε ησλ πεξηζηαηηθψλ ηεο επνρηθήο 

γξίπεο ζε ζπλεξγαζία κε ην Σκήκα Δπηδεκηνινγηθήο Δπηηήξεζεο θαη Παξέκβαζεο θαη ηα 

εξγαζηήξηα ηνπ Διιεληθνχ Ηλζηηηνχηνπ Pasteur θαη ηεο Ηαηξηθήο ρνιήο ηνπ ΔΚΠΑ θαη ηεο 

Θεζζαινλίθεο. 

 πκκεηείρε ελεξγά ζηελ δηεξεχλεζε πεξηζηαηηθψλ απφ WNV θαη ζηήξημε εμ αξρήο ηηο νκάδεο 

δηεξεχλεζεο πεξηζηαηηθψλ απφ εινλνζία ζηελ πεξηνρή ηεο πάξηεο κε ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή 

ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ζηηο δξάζεηο απηέο. 

 Σν ΚΔΠΗΥ ζηεξίδεη επίζεο ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο «Γεκφζηα Τγεία, Φηψρεηα θαη 

Μεηαλάζηεπζε» θαη ηηο θηλεηέο κνλάδεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην Κέληξν ησλ Αζελψλ 

VΙΙ. 5.2. Γξάζεηο  
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 Αληηκεησπίζηεθαλ ζνβαξά πεξηζηαηηθά απφ δείγκα αξάρλεο «καχξεο ρήξαο» πνπ 

αλαθέξζεθαλ ζην ΚΔΠΗΥ, ην νπνίν κεζνιάβεζε γηα ηελ εηζαγσγή εηδηθνχ αληηαξαρληδηθνχ 

νξνχ ζηελ Διιάδα κέζσ ΗΦΔΣ.  

 ε ζπλεξγαζία κε ην Γξαθείν Δθηίκεζεο Κηλδχλνπ θαη Αληηκεηψπηζεο Ομέσλ πκβάλησλ 

Γεκφζηαο Τγείαο, ην ΚΔΠΗΥ παξαθνινχζεζε εμ‟ αξρήο ην ζπκβάλ ηνπ ππξεληθνχ αηπρήκαηνο 

ηνπ ππξεληθνχ εξγνζηαζίνπ ηεο Fukusima Ηαπσλία θαη εμέδσζε νδεγίεο γηα ηηο πξνθπιάμεηο 

ηνπ θνηλνχ απφ ηελ ξαδηελέξγεηα πνπ αλαξηήζεθαλ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ.  

 Σν ΚΔΠΗΥ επεμεξγάδεηαη ζηαηηζηηθά ζηνηρεία απφ ην 2006 έσο θαη ζήκεξα ζρεηηθά κε ηνλ 

αξηζκφ ησλ ηειεθσλεκάησλ πνπ έρεη δερζεί αιιά θαη κε ην είδνο απηψλ π.ρ. ΜΝ, 

ιαζξνκεηαλάζηεο, βηνηξνκνθξαηία θ.α. 

 ε ζπλεξγαζία κε ην Γξαθείν Σχπνπ, ην ΚΔΠΗΥ ζπληάζζεη, εηζεγείηαη πξνο ηε Γηνίθεζε θαη 

ζπληνλίδεη ηελ εθαξκνγή  πξσηνθφιισλ ελεξγεηψλ πνπ αθνξνχλ ηελ επηθνηλσληαθή δηαρείξηζε 

θξίζεσλ θαη θηλδχλσλ (crisis and risk management).  

 ηηο δξάζεηο ηνπ ΚΔΠΗΥ αλήθεη θαη ε ζπλεξγαζία κε ηελ ηειεθσληθή γξακκή γηα ην θάπληζκα 

1142 θαζψο θαη κε ηελ ηειεθσληθή γξακκή γηα ην AIDS 210.72.22.222. πγθεθξηκέλα, ζηελ 

ζπλεξγαζία κε ηελ γξακκή 1142 απφ ηελ πξψηε εκέξα εθαξκνγήο ηεο νιηθήο απαγφξεπζεο 

ηνπ θαπλίζκαηνο, ε γξακκή θαηαγξάθεη πξνβιήκαηα ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηνπ λφκνπ θαη 

θαηαγξάθεη ηηο θαηαγγειίεο γηα παξαβάζεηο ζηα θαηαζηήκαηα πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο θαη 

ζε εξγαζηαθνχο ρψξνπο ηνπ δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα. Ζ πιεηνςεθία ησλ θιήζεσλ αθνξά 

ζε ελεκέξσζε γηα ηνλ λφκν, ηηο δπλαηφηεηεο ππνζηήξημεο θαη ην δίθηπν δηαθνπήο ηνπ 

θαπλίζκαηνο, ηηο θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη θαη ηηο δηαδηθαζίεο ειέγρσλ.  

Έσο ηελ 31/12/2011 ε γξακκή είρε δερζεί 40.623 θαηαγγειίεο. 

ιεο νη θαηαγγειίεο δηαβηβάδνληαη ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο νη νπνίεο πξαγκαηνπνηνχλ ηνπο 

ειέγρνπο (δεκνηηθή αζηπλνκία, δηεπζχλζεηο πγείαο, ιηκελαξρεία). 

 

 

 

 Σν ΚΔΠΗΥ ζε ζπλεξγαζία κε ην Γξαθείν Δθηίκεζεο Κηλδχλνπ θαη Αληηκεηψπηζεο Ομέσλ 

πκβάλησλ Γεκφζηαο Τγείαο ζπκκεηείρε ζην «2ν  Παλειιήλην πλέδξην ηνπ Φφξνπκ Γεκφζηαο 

Τγείαο & Κνηλσληθήο Ηαηξηθήο», κε παξνπζίαζε ηξηψλ αλαθνηλψζεσλ. 

 Ο ππεχζπλνο ηνπ γξαθείνπ θ. Γ. Ζιηφπνπινο ζπκκεηείρε ζην πξφγξακκα εθπαίδεπζεο ηνπ 

Health Protection Agency, “the Training Exchange in London”, United Kingdom, 31 October – 3 

November 2011 

VΙΙ. 5.3.  πκκεηνρέο 
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 Ο ππεχζπλνο ηνπ γξαθείνπ θ. Γ. Ζιηφπνπινο ζπκκεηείρε ζηελ νκάδα εξγαζίαο: EDCD and 

WHO/Euro Workshops on Pandemic Preparedness. 

 Σν ΚΔΠΗΥ ζπκκεηείρε ζηελ ππνζηήξημε ησλ δξάζεσλ επηδεκηνινγηθήο επηηήξεζεο γηα ηε 

δηνξγάλσζε ησλ αγψλσλ Special Olympics- Αζήλα 2011. πγθεθξηκέλα αλέπηπμε νκάδεο 

εηνηκφηεηαο γηα ηελ δηεξεχλεζε θξνπζκάησλ, ζπκκεηείρε κε πξνζσπηθφ εθεκεξίαο ζην ξφιν 

ηνπ ζπλδέζκνπ ζην επηρεηξεζηαθφ ηαηξηθφ θέληξν ησλ αγψλσλ, ελψ ηέινο εμππεξέηεζε ζε φιε 

ηελ δηάξθεηα ησλ αγψλσλ, ζε 24ψξε βάζε, ηηο πγεηνλνκηθέο κνλάδεο ησλ αγψλσλ πνπ είραλ 

αλαπηπρζεί.  

 Ζ θα. . Ζιηνπνχινπ είλαη πξφεδξνο ηεο επηηξνπήο παξαθνινχζεζεο ηνπ έξγνπ «Αλάπηπμε 

ηνπ Τγεηνλνκηθνχ Υάξηε ηεο Υψξαο», έξγν εμαηξεηηθήο ζπνπδαηφηεηαο θαη ζεκαζίαο γηα ηνλ 

πγεηνλνκηθφ ζρεδηαζκφ ηεο Διιάδαο. 
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VII. 6. Γξαθείν Γηεζλώλ ρέζεσλ & Δπηθνηλσλίαο 

 

Τπεύζπλε: Δπαγγειία Εαραξνχιε (έσο 6/2011) 

 

 

 

Σν Γξαθείν Γηεζλψλ θαη Γεκνζίσλ ρέζεσλ, ζην πιαίζην ησλ δξάζσλ γηα ην 2011, πξνέβε ζηα εμήο: 

 Γηνξγάλσζε θαη πινπνίεζε ηξία κεηεθπαηδεπηηθά ζεκηλάξηα κε ζέκα: «Λνηκψμεηο θαη 

Αληηκηθξνβηαθή Θεξαπεία ζηελ Πξσηνβάζκηα Πεξίζαιςε». Σα ζεκηλάξηα πξαγκαηνπνηήζεθαλ 

ζηελ Λάξηζα ηνλ Απξίιην ηνπ 2011, ζηα Ησάλληλα ηνλ Ηνχλην ηνπ 2011 θαη ζηελ Καβάια ηνλ 

Ννέκβξην ηνπ 2011. Ζ ζπκκεηνρή ήηαλ ζεκαληηθή, ηφζν ζε Γεληθνχο Ηαηξνχο, φζν θαη ζε 

ινηπνχο Δηδηθεπκέλνπο θαη Δηδηθεπφκελνπο Ηαηξνχο. Ζ δηνξγάλσζε ήηαλ κηα πξσηνβνπιία ηνπ 

ΚΔΔΛΠΝΟ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ ΔΓΤ θαη ηνλ ΔΟΦ, κε ηελ ζηήξημε ηνπ ECDC.  

 Γηνξγάλσζε ηα εγθαίληα ηνπ Δπξσπατθνχ Κέληξνπ γηα ηα Με Μεηαδνηηθά Ννζήκαηα ηνπ 

Πεξηθεξεηθνχ γξαθείνπ ΠΟΤ ζηελ Αζήλα, κε ηαπηφρξνλε παξνπζίαζε ηνπ πιαηζίνπ 

πξνηεξαηνηήησλ ηνπ ΠΟΤ ζε ζέκαηα ζρεδηαζκνχ θαη πινπνίεζεο πξνγξακκάησλ θαη 

πνιηηηθψλ Γεκφζηαο Τγείαο, γηα ηελ Διιάδα θαη ηελ Δπξψπε γεληθφηεξα.  

 πκκεηείρε ζηνλ ζρεδηαζκφ ελεκεξσηηθψλ εληχπσλ, πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζε δξάζεηο θαη 

θακπάληεο ελεκέξσζεο ζηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο. Έληππα ζέκαηα φπσο «Λνίκσμε απφ ηνλ ηφ ηνπ 

Γπηηθνχ Νείινπ» θαη «Πξνζηαζία απφ ηα θνπλνχπηα» δηελεκήζεζαλ ζε κεγάιν κέξνο ηεο 

ρψξαο, ην θαινθαίξη 2011, κε ζθνπφ ηελ επηθνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο ζηνλ γεληθφ πιεζπζκφ. 

 Παξείρε δηνηθεηηθή ππνζηήξημε θαη νξγαλσηηθή ηερλνγλσζία ζε κεγάιν αξηζκφ εθδειψζεσλ 

ηφζν ηνπ Οξγαληζκνχ, φζν θαη ζε ζπλεξγαζία κε ινηπνχο θνξείο. Ο ενξηαζκφο ηεο 1εο 

Γεθεκβξίνπ, ηεο Δπξσπατθήο Δβδνκάδαο Δκβνιηαζκψλ, ηεο Ζκέξαο θαηα ησλ Ζπαηηηίδσλ, ην 

εηήζην Παλειιήλην πλέδξην Μειέηεο & Αληηκεηψπηζεο AIDS είλαη αλάκεζα ζηηο θπξηφηεξεο 

εθδειψζεηο, φπνπ ππήξρε κεηαμχ άιισλ θαη ζηειέρσζε απφ πξνζσπηθφ ηνπ γξαθείνπ.  

 Παξείρε δηνηθεηηθή ππνζηήξημε θαη νξγαλσηηθή ηερλνγλσζία ζην ζρεδηαζκφ θαη δηνξγάλσζε 

ελεκεξσηηθψλ νκηιηψλ ζε ζέκαηα δεκφζηαο πγείαο, φπσο απηά αλέθπςαλ ην 2011. Σν 

επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ ηνπ Γξαθείνπ ζπκκεηείρε ζηηο δξάζεηο ελεκέξσζεο θνηλνχ κε ζέκαηα 

φπσο εινλνζία, ινίκσμε απφ ηνλ ηφ ηνπ Γπηηθνχ Νείινπ θαη αληηκεηψπηζε ηνπ HIV/AIDS, ζε 

ζρνιεία, δήκνπο θαη ινηπέο πεξηπηψζεηο, είηε κέζα απφ πξνγξακκαηηζκέλε δηαδηθαζία, φπνπ 

θαη φηαλ παξέζηε αλάγθε.  

VΙΙ. 6.1. Γξάζεηο  
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VII. 7. Γξαθείν Μεζνγεηαθήο & Παξεπμείληαο πλεξγαζίαο 

 

Τπεύζπλε:  Αζεκνχια Οηθνλνκνπνχινπ 

 

 

 

 

 Δπξσπατθό Πξόγξακκα γηα ηνπο κεηαλάζηεο ζηελ πεξηνρή ηνπ Έβξνπ  

Απφ ηνλ Μάξηην 2011 έσο ηνλ Ηνχιην ηνπ 2011 (ζεκ. ζπλνιηθή δηάξθεηα πέληε κελψλ), ε ηαηξφο 

Αζεκνχια Οηθνλνκνπνχινπ ήηαλ ε επηζηεκνληθά ππεχζπλε θαη ζπληνλίζηξηα ηνπ πξνγξάκκαηνο 

«Κάιπςε ηαηξηθψλ θαη ςπρνθνηλσληθψλ αλαγθψλ αιινδαπψλ ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ πνπ 

ελδερνκέλσο ρξήδνπλ δηεζλνχο πξνζηαζίαο ζηελ πεξηνρή ηνπ Έβξνπ».  Σν ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα 

απνηέιεζε κέξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο «Δπείγνληα Μέηξα ηνπ Δπξσπατθνχ Σακείνπ Πξνζθχγσλ θαη 

ζπγρξεκαηνδνηήζεθε απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαη ην Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο 

Αιιειεγγχεο».   

Ζ απμεκέλε είζνδνο αιινδαπψλ, κέζσ ρεξζαίσλ θαη λεζησηηθψλ ππιψλ εηζφδνπ, δεκηνπξγνχλ θαηά 

ηφπνπο κηθξέο αλζξσπηζηηθέο θξίζεηο, νη νπνίεο ρξήδνπλ νινθιεξσκέλεο αληηκεηψπηζεο, φζνλ αθνξά 

ηφζν ζηηο αλάγθεο ηαηξηθνχ θαη ςπρνθνηλσληθνχ screening ηνπ λενεηζεξρφκελνπ πιεζπζκνχ, φζν ζηελ 

αλάγθε πξνζηαζίαο ηεο δεκφζηαο πγείαο ηεο πεξηνρήο θαη ηεο ρψξαο γεληθφηεξα. 

Σν ΚΔΔΛΠΝΟ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ 4ε ΤΠΔ Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο ζπληφληζε απηή ηε 

δξάζε πνπ πεξηέθιεηε ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ γηα παξνρή ππεξεζηψλ πξσηνβάζκηαο πγείαο θαη 

ςπρνθνηλσληθήο ζηήξημεο ηνπ πιεζπζκνχ-ζηφρνπ, πνπ δηέκελε ζηα πέληε θπιάθηα ηεο πεξηνρήο (Βέλλα, 

Σπρεξφ, νπθιί, Φέξξεο θαη Φπιάθην).  ην πιαίζην ηνπ ζρεδίνπ πξνβιεπφηαλ ζηνρεπκέλε ελίζρπζε 

ηνπ επηζηεκνληθνχ πξνζσπηθνχ ζηα Ννζνθνκεία Γηδπκνηείρνπ θαη Αιεμαλδξνχπνιεο, πξνθεηκέλνπ λα 

ππνζηεξηρζεί θαηάιιεια ην έξγν ησλ θηλεηψλ κνλάδσλ. 

Οη ηνκείο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ αθνξνχζαλ ζηα παξαθάησ πεδία: 

 Γηαξθήο επηηήξεζε θαη παξαθνινχζεζε ηεο θαηάζηαζεο πγείαο ησλ πνιηηψλ 

 Τγεηνλνκηθή επαγξχπλεζε 

 Μεραληζκφο άκεζεο απφθξηζεο – Γηαρείξηζε θξίζεσλ 

 Λνηκψδε λνζήκαηα 

 Οη επηπηψζεηο ηνπ πεξηβάιινληνο ζηελ πγεία 

 Κίλδπλνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ εξγαζηαθφ ρψξν 

 Υξφληεο παζήζεηο θαη αηπρήκαηα 

VΙΙ. 7.1. Γξάζεηο  
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 Γίθηπα επηηήξεζεο θαη Κέληξα Αλαθνξάο. 

Σν ηαηξηθφ θαη λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ, νη θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί, νη ςπρνιφγνη πξνζέθεξαλ 

θαζεκεξηλά ηηο ππεξεζίεο ηνπο ζηνπο λέν-αθηθλνπκέλνπο κεηαλάζηεο ρσξίο λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα 

πνπ εηζέξρνληαλ ζηα θέληξα ππνδνρήο θαζψο θαη ζηνπο αζζελείο-θξαηνχκελνπο κε ηε δηακεζνιάβεζε 

ησλ δηεξκελέσλ, νη νπνίνη επηπιένλ ζπλέδξακαλ ηνπο ζπλνξηνθχιαθεο θαζψο θαη ηνπο ηαηξνχο ηνπ 

λνζνθνκείνπ. Παξάιιεια κε ηελ θιηληθή εμέηαζε θαη ηε ζπκπιήξσζε ηνπ «Γειηίνπ κεηαλάζηε», ζε θάζε 

λέν-αθηθλνχκελν άηνκν πνπ ζα παξέκελε ζηα θέληξα θξάηεζεο γηλφηαλ εκβνιηαζκφο, αηκνιεςία θαη 

έιεγρνο κε Μantoux. ε εθείλνπο πνπ ζα αθήλνληαλ ειεχζεξνη πξαγκαηνπνηνχληαλ κφλν εκβνιηαζκφο 

θαη ηνχην γηα ιφγνπο δενληνινγίαο. 

ζα πεξηζηαηηθά θαηά ηελ θξίζε ησλ ηαηξψλ ησλ θέληξσλ θξάηεζεο έρξεδαλ πεξαηηέξσ δηεξεχλεζεο, 

παξαπέκπνληαλ αλάινγα κε ηε βαξχηεηα ζην λνζνθνκείν ή ζην θέληξν πγείαο ηεο εθάζηνηε πεξηνρήο.  

Σα πξνβιήκαηα πνπ παξαηεξήζεθαλ θαη έπξεπε λα αληηκεησπηζηνχλ ζηα θπιάθηα ηελ πεξίνδν εθείλε 

ήηαλ: 

 Τπέξκεηξνο ζπλσζηηζκφο θξαηνπκέλσλ 

 Αλεπαξθείο ππνδνκέο θαη ζπλζήθεο πγηεηλήο ησλ ρψξσλ θξάηεζεο (ηα θέληξα θηινμελνχληαη 

ζηα αζηπλνκηθά ηκήκαηα (Φέξξεο, νπθιί,Σπρεξφ) 

 Αλεπαξθήο θαξκαθεπηηθή θαη ςπρνθνηλσληθή θάιπςε ιφγσ ειιείςεσλ ζην παξφλ πξφγξακκα 

αδπλακία δηαλνκήο ηνπ ππάξρνληνο πιηθνχ.  Με εθηακίεπζε ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ ησλ 

ρξεκάησλ θαη ζε δηαδηθαζία δηαγσληζκνχ ην ππφινηπν.  

 ηνηρεηψδεο έσο αθαηάιιεινη ρψξνη γηα ηελ ηαηξηθή θξνληίδα ησλ θξαηνπκέλσλ 

 Γπζθνιία ζηελ επείγνπζα κεηαθνξά ησλ θξαηνπκέλσλ ζηηο δνκέο ηνπ ΔΤ ιφγσ έιιεηςεο 

πξνζσπηθνχ 

 Τπεξθφπσζε ησλ ζπλνξηνθπιάθσλ.  

Καηά ηε δηάξθεηα ησλ κελψλ Μαΐνπ θαη Ηνπιίνπ ηνπ έηνπο 2011 ζηα Κέληξα Τπνδνρήο Μεηαλαζηψλ 

νπθιίνπ, Φεξψλ, Φπιαθίνπ, Πφξνπ, Σπρεξνχ θαη Βέλλαο ησλ λνκψλ Έβξνπ θαη Ρνδφπεο εηζήιζαλ 

4.517 αιινδαπνί. 

Παξ‟ φιν πνπ ην αξρηθφ πξφγξακκα ηαηξνθαξκαθεπηηθήο θάιπςεο πξνέβιεπε ην δηαρσξηζκφ ηεο 

ηαηξηθήο παξέκβαζεο ζπλαξηήζεη ησλ αλαγθψλ ησλ θπιαθίσλ, αθ‟ ελφο ζε παξέκβαζε 

ηαηξνθαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο θαη αθ‟ εηέξνπ γηα πξνιεπηηθή εμέηαζε, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ηνχην 

δελ εθαξκφζηεθε πνηέ θαη ν ιφγνο είλαη φηη ε αζηπλνκηθή δχλακε ησλ θπιαθίσλ δελ επαξθεί γηα λα 

δηαθνκίδεη ηνπο κεηαλάζηεο ζηα δχν θπιάθηα πνπ πξννξίδνληαλ γηα ηνλ πξνιεπηηθφ έιεγρν.  Μφλν ζην 

Φπιάθην ππάξρνπλ δχν θιηκάθηα εμεηαδφλησλ έλα γηα ηνπο θξαηνχκελνπο θαη έλα γηα ηνπο λέν-
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αθηρζέληεο, ζηνλ Πφξν γίλεηαη κφλν πξνιεπηηθφο έιεγρνο ελψ ζηα ινηπά θπιάθηα νη ηαηξνί πξνβαίλνπλ 

ζε πξνιεπηηθφ έιεγρν ησλ λέν-αθηρζέλησλ αιιά θαη ζεξαπεχνπλ ηνπο θξαηνχκελνπο. 

Διιείςεη επαξθνχο παξαγγειίαο εκβνιίσλ ζε θξαηηθφ επίπεδν, ε πξνκήζεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο κε 

εκβφιηα ελειίθσλ ζηακάηεζε πεξί ηα ηέιε Μαΐνπ. ην δηάζηεκα απηφ εκβνιηάζζεθαλ 1432 

ιαζξνκεηαλάζηεο αληηζέησο ν εκβνιηαζκφο παίδσλ ζπλερίζηεθε.  

Βάζεη ησλ ηαηξηθψλ δειηίσλ κεηαλαζηψλ ηα πεξηζζφηεξα πεξηζηαηηθά πνπ απαζρφιεζαλ ηνπο  

ςπρνιφγνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζρεηίδνληαλ κε ηνλ εγθιεηζκφ θαη ηηο ζπλζήθεο θξάηεζεο ησλ 

ιαζξνκεηαλαζηψλ. Τπάξρνπλ αλαθνξέο πεξηζηαηηθψλ λεπξσζηθψλ δηαηαξαρψλ (θξίζεσλ πζηεξίαο, 

παληθνχ, άγρνπο), απφπεηξεο απηνθηνλίαο (δηα απαγρνληζκνχ, θαηάπνζεο ζακπνπάλ, 

απηνηξαπκαηηζκνχ) αιιά θαη ζε ζπάληεο πεξηπηψζεηο θαη ςπρσζηθψλ δηαηαξαρψλ. 

Οη θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπλεξγάδνληαλ κε ηηο  αζηπλνκηθέο αξρέο γηα ηηο λνκηθέο 

ελέξγεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηνλ επαλαπαηξηζκφ αλειίθνπ θξαηνχκελνπ. 

εκαληηθή ήηαλ ε ζπλεξγαζία κε εθπξνζψπνπο ηεο Όπαηεο Αξκνζηείαο ηνπ ΟΖΔ γηα θάπνηα 

πεξηζηαηηθά. Αμίδεη λα αλαθεξζεί ε ζπκβνιή ηεο Δθθιεζίαο ηνπ Αγ. Γεσξγίνπ, νπθιίνπ, ηνπ Παηέξα 

Εήζε θαζψο θαη ηεο νξγάλσζεο ηεο Αζήλαο «Σν πίηη Σσλ Μεηαλαζηψλ» γηα ηελ πξνζθνξά ηνπο ζηελ 

πξνζπάζεηα αλεχξεζεο εηδψλ ξνπρηζκνχ. 

Σα θπιάθηα δέρηεθαλ θαηά ην κήλα Μάην ηελ επίζθεςε δεκνζηνγξάθσλ απφ Γηεζλή Μέζα, δηθεγφξνπο 

εθπξνζψπνπο ησλ Γηαηξψλ Υσξίο χλνξα. 

Ζ ςπρηαηξηθή κνλάδα ηνπ ΠΓΝΑ, χζηεξα απφ ζρεηηθή ζπλελλφεζε ηεο επηζηεκνληθά ππεχζπλεο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο κε ηνλ δηεπζπληή ηεο ςπρηαηξηθήο θιηληθήο θαη ηνλ δηνηθεηή ηνπ λνζνθνκείνπ 

Αιεμαλδξνππφιεσο, άξρηζε λα επηζθέπηεηαη ηα θπιάθηα θαηφπηλ ζπλελλνήζεσο κεηά ηνπ ηαηξνχ ή ηνπ 

ςπρνιφγνπ γηα λα εμεηάδεη πεξηζηαηηθά. 

 πλεξγαζία κε ην ECDC 

πλεπεία ηεο επίζθεςεο ηνπ ΤΤ ζηα θπιάθηα, πξαγκαηνπνηήζεθε επίζθεςε αμησκαηνχρσλ ηνπ ΠΟΤ 

θαη ηνπ ECDC. ηελ αλαθνξά πνπ ζπλέηαμαλ αλέθεξαλ κεηαμχ άιισλ φηη ην πξφγξακκα 

ηαηξνθαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο έπξεπε λα εμαθνινπζήζεη θαη ην ζχζηεκα επηδεκηνινγηθήο 

επηηήξεζεο λα εληζρπζεί κε έλα δνκεκέλν ζχζηεκα έγθαηξεο πξνεηδνπνίεζεο, πξνθεηκέλνπ λα 

απνθεπρζνχλ ηπρφλ επηδεκίεο. 

ην πιαίζην απηφ καο πξφηεηλαλ ηελ ελίζρπζε ηνπ πξνγξάκκαηνο κε ηξεηο επηδεκηνιφγνπο πεδίνπ νη 

νπνίνη, σο κέξνο ηεο εθπαίδεπζήο ηνπο ζην ΔΡΗΔΣ (Δπξσπατθφ Δθπαηδεπηηθφ Πξφγξακκα 

Δπηδεκηνινγίαο Πεδίνπ), ζα έζηελαλ ππφ ηελ θαζνδήγεζε ηεο θαο Α.Οηθνλνκνπνχινπ έλα ζχζηεκα 

έγθαηξεο πξνεηδνπνίεζεο. Σν πξσηφθνιιν απηφ ζπλεηάρζε ην Μάην 2011, αθνχ επηζθέθηεθαλ νη 

επηζηήκνλεο ηα θπιάθηα θαη ηνπο δφζεθαλ νη απαηηνχκελεο δηεπθξηληζηηθέο πιεξνθνξίεο. 
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 πκκεηνρή ζηηο Οκάδεο Γηαρείξηζεο Κξίζεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο  

- «Γηππνπξγηθή Δπηηξνπή γηα ηελ αληηκεηψπηζε ζεκάησλ κεηάδνζεο λνζεκάησλ απφ ηνπο 

δηαβηβαζηέο» 

- «Οκάδα Κξίζεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηε Γεκφζηα Τγεία θαη Κνηλσληθή 

Αιιειεγγχε θαη πνπ απνξξένπλ απφ ηελ αζξφα είζνδν κεηαλαζηψλ ζηε ρψξα» 

 πκκεηνρή ζηηο ζπλαληήζεηο ηεο Δπηηξνπήο Πξόιεςεο θαη Παξαθνινύζεζεο ηξνπηθώλ 

Νόζσλ ηνπ ΤΤ σο εθπξφζσπνο ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ 

 πκκεηνρή ζην ζπληνληζκό ησλ δξάζεσλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο εινλνζίαο ζην πεδίν 

(Μαξαζψλαο, Δπξψηαο) 

 πκκεηνρή ζηε δηππνπξγηθή επηηξνπή γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ Ινύ ηνπ Γπηηθνύ Νείινπ  

 πγγξαθή ηεο αλαθνξάο πεπξαγκλέλσλ εθ κέξνπο ηεο νκάδαο Γηαρείξηζεο Κξίζεο ζηελ 

Κεληξηθή Μαθεδνλία γηα ηε δηαρείξηζε θξίζεο ηεο επηδεκίαο ινίκσμεο απφ ΗΓΝ ην θαινθαίξη 

2010.   
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VII. 8. Γξαθείν Ννκηθώλ Θεκάησλ 

 

Τπεύζπλε: Αζελά Οηθνλφκνπ– Γηθεγφξνο παξ΄ Αξείσ Πάγσ 

 

Tν Γξαθείν Ννκηθψλ Θεκάησλ ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ ππάγεηαη απ‟επζείαο ζηνλ Πξφεδξν ηνπ Γ θαη απνηειεί 

θνκβηθήο ζεκαζίαο κνλάδα, ιφγσ ηεο ζπνπδαηφηεηαο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία 

ηνπ Οξγαληζκνχ. Απαηηείηαη ε ζπλερήο θαη άκεζε ζπλεξγαζία ησλ δηθεγφξσλ πνπ ζηειερψλνπλ ην 

Γξαθείν κε ηελ Γηνίθεζε ηνπ νξγαληζκνχ, θαζψο θαη κεγάιε επηκέιεηα θαη ερεκχζεηα ησλ δηνηθεηηθψλ 

ππαιιήισλ πνπ απαζρνινχληαη ζ‟ απηφ. 

 

ην Γξαθείν Ννκηθψλ Θεκάησλ έξρνληαη φια ηα δηθφγξαθα πνπ αθνξνχλ ην ΚΔΔΛΠΝΟ, ελψ 

παξάιιεια ηίζεληαη απφ ηνλ Πξφεδξν, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη ηνλ Γηεπζπληή λνκηθά εξσηήκαηα 

πνπ απαζρνινχλ ηνλ Οξγαληζκφ, ηα νπνία ρξήδνπλ γλσκνδφηεζεο ή κπνξεί λα απαηηήζνπλ 

παξάζηαζε ελψπηνλ αξρψλ θαη ππεξεζηψλ, θαζψο θαη ινηπέο ελέξγεηεο, νη νπνίεο δηεθπεξαηψλνληαη 

απφ ηνπο Γηθεγφξνπο πνπ ην ζηειερψλνπλ. Σέινο, ην Γξαθείν Ννκηθψλ Θεκάησλ αζρνιείηαη κε 

νπνηνδήπνηε λνκηθφ ζέκα πξνθχπηεη απφ ηε ιεηηνπξγία ηνπ Οξγαληζκνχ, θαηφπηλ ζρεηηθνχ αηηήκαηνο, 

απφ ηνπο ππεχζπλνπο Γξαθείσλ θαη Σκεκάησλ. 

 

 

 

ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ Γξαθείνπ Ννκηθψλ ζεκάησλ ζπγθαηαιέγνληαη πην ζπγθεθξηκέλα: 

 Ο ρεηξηζκφο δηθαζηηθψλ ππνζέζεσλ πνπ απαζρνινχλ ην ΚΔΔΛΠΝΟ κε δηθαζηηθή 

εθπξνζψπεζε ή εμσδηθαζηηθή επίιπζε ηεο δηαθνξάο. χληαμε δηθνγξάθσλ, εμσδίθσλ θαη 

πξαθηηθψλ ζπκβηβαζκνχ. Καηά πεξίπησζε κπνξεί λα είλαη ζε ζπλεξγαζία θαη κε εμσηεξηθνχο 

Γηθεγφξνπο (π.ρ. Γηαηηεζίεο γηα ηα παλδεκηθά εκβφιηα). 

 Ζ εθπξνζψπεζε ελψπηνλ θάζε Αξρήο θαη θνξέα γηα λνκηθά ζέκαηα πνπ αλαθχνληαη απφ ηελ 

ιεηηνπξγία ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ. 

 Τπνβνιή ζρεδίσλ ζπκβάζεσλ θαη εγγξάθσλ ησλ νπνίσλ ηελ ηειηθή επεμεξγαζία θαη 

ππνγξαθή έρεη ε Τπεξεζία, θαηά ηελ ηεξαξρηθή δνκή ηεο, θαη ζπγθεθξηκέλα: 

-  Πξνγξακκαηηθψλ πκβάζεσλ - Πξσηνθφιισλ πλεξγαζίαο πνπ ππνγξάθεη ην ΚΔΔΛΠΝΟ 

ζηα πιαίζηα ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ κε ηξίηνπο θνξείο γηα ηελ δηάζεζε πξνζσπηθνχ, ηελ 

νηθνλνκηθή ελίζρπζε θαη θάζε είδνπο ζπλεξγαζία  ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο απνθάζεηο ηνπ 

Γ. 

VΙΙ. 8.1. Αξκνδηόηεηεο 
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- πκβάζεσλ πνπ αθνξνχλ ιεηηνπξγηθά ζέκαηα, ηδίσο κηζζσηήξηα, ζπκβάζεηο θχιαμεο, 

ζπληήξεζεο εμνπιηζκνχ, ζπκβάζεηο γηα ηελ εθηχπσζε εληχπσλ, γηα ηελ πινπνίεζε 

εκεξίδσλ θαη ινηπψλ εθδειψζεσλ, θαζψο θαη ε δηεθπεξαίσζε ζεκάησλ πνπ αλαθχπηνπλ 

απφ ηελ πινπνίεζή ηνπο. 

- πκβάζεσλ κε Παλεπηζηήκηα, Ννζνθνκεία θαη θνξείο επηζηεκνληθνχο πνπ έρνπλ 

αληηθείκελα ζρεηηθά κε ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ. 

 Ζ παξαθνινχζεζε ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γ ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ απφ ηελ ππεχζπλε Ννκηθφ 

χκβνπιν ή άιιν έκκηζζν δηθεγφξν, κεηά απφ πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ή κέινπο ηνπ Γ θαη 

ε γξαπηή ή πξνθνξηθή γλσκνδφηεζε γηα θάζε ζέκα πνπ ζα δεηεζεί απφ ηα κέιε. 

 Ζ ελαζρφιεζε κε εξγαζηαθά ζέκαηα ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ χιινγν εξγαδνκέλσλ (ΔΚΔΔΛ), 

θαζψο θαη ην Γξαθείν Πξνζσπηθνχ (παξνρή ζπκβνπιψλ γηα ηε λφκηκε δηαδηθαζία πνπ 

απαηηείηαη γηα ηελ πξφζιεςε πξνζσπηθνχ, θαηάξηηζε ζπκβάζεσλ εξγαζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ 

ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ, κηζζνδνηηθά, πεηζαξρηθά, απνζπάζεηο/κεηαηάμεηο πξνζσπηθνχ, ζέκαηα 

ηαθηηθψλ θαη ινηπψλ αδεηψλ κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη ηνλ Δζσηεξηθφ Καλνληζκφ 

Λεηηνπξγίαο θιπ). 

 Ζ ζπκκεηνρή ζε Δπηηξνπέο πνπ ζπζηήλνληαη κε απφθαζε ηνπ Πξνέδξνπ ζηα πιαίζηα ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Οξγαληζκνχ γηα παξνρή λνκηθψλ ζπκβνπιψλ. 

 Ζ ζπκκεηνρή ζε επηηξνπέο γηα ηελ ζχληαμε λνκνζρεδίσλ πνπ πεξηέρνπλ ζέκαηα πνπ αθνξνχλ 

ην ΚΔΔΛΠΝΟ. 

 Ζ ζπλεξγαζία κε δηεζλείο Οξγαληζκνχο γηα λνκηθά ζέκαηα. 

 Ζ επίιπζε ζεκάησλ πνπ απνξξένπλ απφ ηελ νηθνλνκηθή ιεηηνπξγία ηνπ Οξγαληζκνχ, ζε 

ζπλεξγαζία κε ην Σκήκα Οηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο. 

 Οη απαληήζεηο ζε εξσηήκαηα νξνζεηηθψλ αζζελψλ γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηηο εξγαζηαθέο 

ηνπο ζρέζεηο, ηπρφλ επηδφκαηα πνπ δηθαηνχληαη θαη γηα θάζε πξφβιεκα πνπ αληηκεησπίδνπλ 

εμαηηίαο ηεο νξνζεηηθφηεηάο ηνπο. 

 Ζ παξαθνινχζεζε θαη αξρεηνζέηεζε ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο. 
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 ΓΙΧΑΡΗΟ  

CDC 

CIE  

Centre for Disease Control and Prevention 

Chemical Incident Emergencies  

DG SANCO Directorate General for Health and Consumers 

EAN EPIET Alumni Network  

ECDC 

EDQM 

 

ΔΔΑ 

European Centre for Disease Prevention and Control 

European Directorate for the Quality of Medicines 

European Economic Area 

EFQM European Foundation for Quality Management 

EFSA 

EFTA 

EHEC 

European Food and Safety Agency  

European Free Trade Association 

Enterohaemorrhagic E. coli 

EISN Euroepan Influenza Surveillance Network 

ELDS Net 

ELISA 

EMIS 

 

EPPAC 

European Legionella Disease Surveillance Network 

Enzyme-linked immunosorbent assay 

European MSM Internet Survey 

European Partnership for Action Against Cancer 

EPIET 

EPIRARE 

 

EPIS 

ESCAIDE 

 

 

ESSTI 

European Programme for Field Epidemiology Training  

European Platform for Rare Diseases Registries 

Epidemic Intelligence Information System 

European Scientific Conference on Applied Infectious Disease 

Epidemiology 

European Surveillance of Sexually Transmitted Infections  

ESTHER Ensemble pour une Solidarite Therapeutique Hospitaliere En Reseau 

EU 

EUPHEM 

 

EUROMOMO 

EUROPLAN 

European Union 

European Programme for Public Health Microbiology Training 

European Monitoring of Excess Mortality for public health action 

European Project for Rare Diseases National Plans 

EWGLI 

FIODS 

European Working Group on Legionella Infections  

International Federation of Blood Donor Organizations (also known 

as IFBDO) 

FWD Food and Water-borne Diseases Programme  

GMPs 

HBV 

Good Manufacturing Practices  

Hepatitis B Virus 

HCV 

HELMSIC 

 

Hepatitis C Virus  

Hellenic Medical Students' International Committee 
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HPA 

 

HPV 

Health Protection Agency 

Human Papilloma Virus 

ICD 

ICF 

International Classification of Diseases 

International Classification of Functioning disability and health 

IOM International Organization for Migration 

KPC 

MDR 

Klebsiella Pneumoniae Carbanemase 

Multidrug-Resistance 

MRSA 

NHS 

 

ORPHANET 

Methicillin Resistant Staphyloccus Aureus  

National Health System 

Portal for Rare Diseases and Orphan Drugs 

PCR 

RAS 

polymerase chain reaction 

Rapid Alert System 

SEER 

STEC/VTEC 

 

TAMPEP 

Surveillance Epidemiological Endpoints Results 

Shiga/Vero Toxin Producing Escherichia Coli 

European Network for HIV/STI Prevention and Health Promotion 

among Migrant Sex Workers 

TESSy 

 

TRANSCAN 

The European Surveillance System 

Translational Cancer Research 

UN United Nations 

UNAIDS Joint United Nations Programme on HIV/AIDS 

UNODC 

vCJD 

United Nations Office on Drugs and Crime 

Variant Creutzfeldt-Jakob disease 

VIM Variant in Methylation 

WHO World Health Organization 

WHONET WHO Network of Global Surveillance of Infectious Diseases 

ΑΠΘ Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο  

ΓΓ 

ΓΓΠΠ 

 

ΓΙΘ 

ΓΛΑ 

 

ΓΔΘ 

ΓΟΚ 

Γεληθή Γξακκαηεία  

Γεληθή Γξακκαηεία Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο 

Γεληθό Λνγηζηήξην ηνπ Κξάηνπο 

Γεληθό Ννζνθνκείν Αζελώλ 

Γηεζλή Έθζεζε Θεζζαινλίθεο 

Γηεζλήο Οξγαληζκόο Μεηαλάζηεπζεο 

Γ Γνηθεηηθό πκβνύιην  

ΓΤ 

ΓΤΛΑ 

Γεκόζηα Τγεία ή Γηεύζπλζε Τγείαο   

Γηεύζπλζε Τγείαο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο 

ΔΑΛ Δζληθό Αξρείν Νενπιαζηώλ 

ΔΔ 

 

Δπξσπατθή Έλσζε 
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ΔΔΚΑΑ 

ΔΔΛΙ 

 

ΔΘΑΒ 

 

ΔΘΑΓ 

ΔΘΑΚ 

 

ΔΘΑΡ 

ΔΘΓ 

Διιεληθή Δηαηξεία Μειέηεο θαη Αληηκεηώπηζεο ηνπ AIDS 

Δπηζηεκνληθή Δπηηξνπή Ννζνθνκεηαθώλ Λνηκώμεσλ  

Δζληθό Κέληξν Άκεζεο Βνήζεηαο 

Δζληθό Κέληξν Αλαθνξάο γηα ην Γνλόθνθθν 

Δζληθό Κέληξν Αλαθνξάο Μεληγγίηηδαο 

Δζληθό Κέληξν Αλαθνξάο Ρεηξντώλ 

Δπηηξνπή Κνηλσληθνύ Γηαιόγνπ 

ΔΘΔΑ Δζληθό Κέληξν Αηκνδνζίαο 

ΔΘΔΠΤ Δζληθό Κέληξν Δπηρεηξήζεσλ Τγείαο  

ΔΘΠΑ 

ΔΘΣΔΠΛ 

Δζληθό θαη Καπνδηζηξηαθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ  

Δζληθό Κέληξν Σεθκεξίσζεο θαη Πιεξνθόξεζεο γηα ηα Ναξθσηηθά & 

ηελ Σνμηθνκαλία 

ΔΙΑ Διιεληθή Αζηπλνκία 

ΔΛΙ 

 

ΔΟΚ 

Δπηηξνπή Ννζνθνκεηαθώλ Λνηκώμεσλ 

Δζληθόο Οξγαληζκόο Μεηακνζρεύζεσλ 

ΔΠΗΦΤ 

ΔΠΔ 

Δξεπλεηηθό Παλεπηζηεκηαθό Ιλζηηηνύην Φπρηθήο Τγηεηλήο 

Διιεληθό Παξαηεξεηήξην ησλ πκθσληώλ ηνπ Διζίλθη 

ΔΓΤ 

ΔΠΑ 

 

ΔΤΘΦ 

Δζληθή ρνιή Γεκόζηαο Τγείαο  

Δζληθό ηξαηεγηθό Πιαίζην Αλαθνξάο 

Δζληθό πκβνύιην Κνηλσληθήο Φξνληίδαο  

ΔΟΘΑ 

ΔΦΔΣ 

Διιεληθή Οκνζπνλδία Θαιαζζαηκίαο 

Δληαίαο Φνξέαο Διέγρνπ Σξνθίκσλ  

ΖΠΑ 

IAK 

Ηλσκέλεο Πνιηηείεο Ακεξηθήο 

Ιαηξνθνηλσληθό Κέληξν 

ΗΓΛ Ιόο ηνπ Γπηηθνύ Νείινπ 

ΗΘΑ 

ΗΛΘ 

ΗΦΔΣ 

Ίδξπκα Κνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ 

Ιλoθπζηηθή λόζνο 

Ιλζηηηνύην Φαξκαθεπηηθήο Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο 

ΘΔΓΤ Κεληξηθό Δξγαζηήξην Γεκόζηαο Τγείαο  

ΘΔΔΙΠΛΟ Κέληξν Διέγρνπ θαη Πξόιεςεο Ννζεκάησλ  

ΘΔΠΗΥ 

ΘΔΠΤ 

 

ΘΘΗΑ 

Κέληξν Δπηρεηξήζεσλ 

Κέληξα Πξώηεο Τπνδνρήο 

Κέληξν Κηεληαηξηθώλ Ιδξπκάησλ Αζελώλ 

KM Κξάηε Μέιε 

ΘΟΔ Κνκβηθό εκείν Δπαθήο 

ΘΠΑ Κνηλό Πιαίζην Αμηνιόγεζεο  

ΘΤ 

ΘΤΑΓΑ 

Κεληξηθή Τπεξεζία ή Κέληξν Τγείαο 

Κέληξν Τπνδνρήο & Αιιειεγγύεο Γήκνπ Αζελαίσλ 
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ΚΔΘ Μνλάδα Δληαηηθήο Θεξαπείαο  

ΚΔΙ Μνλάδα Δηδηθώλ Λνηκώμεσλ  

MHKYO Με Κπβεξλεηηθή Οξγάλσζε 

ΛΑ 

NAT 

 

ΛΔΠΘ 

 

ΛΚΑ 

 

ΟΑΔΓ 

Ννκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε  

Μέζνδνο Μνξηαθνύ Διέγρνπ 

Ννζνθνκείν Δηδηθώλ Παζήζεσλ Θεζζαινλίθεο 

 

Νσηηαία Μπτθή Αηξνθία 

Οξγαληζκόο Απαζρνιήζεσο Δξγαηηθνύ Γπλακηθνύ  

ΟΖΔ 

ΟΘΑΛΑ 

 

ΟΙΘΔ 

ONA 

Οξγαληζκόο Ηλσκέλσλ Δζλώλ 

Οξγαληζκόο Καηά ησλ Ναξθσηηθώλ 

Οκνθπινθηιηθή Λεζβηαθή Κνηλόηεηα Διιάδαο 

Οξγαληζκόο Νενιαίαο θαη Άζιεζεο 

ΟΟΑ 

ΟΠΑΓ 

Οξγαληζκόο Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο  

Οξγαληζκόο Πεξίζαιςεο Αζθαιηζκέλσλ Γεκνζίνπ 

ΟΥΠ Ομεία Υαιαξή Παξάιπζε  

ΠΑΠΑΚΑ 

ΠΓΛ 

ΠΔ 

Παλειιήληνο ύιινγνο Παζρόλησλ από Μεζνγεηαθή Αλαηκία 

Παλεπηζηεκηαθό Γεληθό Ννζνθνκείν 

Πεξηθεξεηαθή Δλόηεηα 

ΠΔΓΤ 

ΠΔΠΑ 

 

ΠΟΔΔ 

ΠΟΔΑ 

Πεξηθεξηθό Δξγαζηήξην Γεκόζηαο Τγείαο  

Παλειιήληα Έλσζε παλίσλ Παζήζεσλ 

Παλειιήληα Οκνζπνλδία Δζηηαηνξηθώλ & πλαθώλ Δπαγγεικάησλ 

Παλειιήληα Οκνζπνλδία πιιόγσλ Δζεινληώλ Αηκνδνηώλ 

ΠΟΤ Παγθόζκηα Οξγάλσζε Τγείαο  

ΠΠΔ 

ΔΘΔΔΙ 

ΔΠΔ 

 

ΔΤΤΠ 

Πξόγξακκα Πνηόηεηαο Έξγνπ 

ύιινγνο Δξγαδνκέλσλ Κέληξνπ Διέγρνπ & Πξόιεςεο Ννζεκάησλ 

σκαηείν Δθδηδνκέλσλ Πξνζώπσλ Διιάδνο 

ώκα Δπηζεσξεηώλ Τπεξεζηώλ Τγείαο θαη Πξόλνηαο 

ΘΑΔ 

ΠΔΑ 

πληνληζηηθό Κέληξν Αηκνεπαγξύπλεζεο  

ύιινγνο Πξνζηαζίαο ησλ Διιήλσλ Αηκνξξνθηιηθώλ 

 πκβνπιεπηηθόο ηαζκόο  

ΣΓ Σειεθσληθή Γξακκή 

ΣΔΗ 

ΤΓΛ 

Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα 

Τπνρξεσηηθή Γήισζε Ννζεκάησλ 

ΤΠΔ Τγεηνλνκηθή Πεξηθέξεηα  

ΤΤ 

ΥΔΛ 

Τπνπξγείν Τγείαο  

Υξήζηεο Δλδνθιέβησλ Ναξθσηηθώλ 

 


