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Ο ρόλος και η δυναμική που μπορεί να αναπτύξει η Τοπική Αυτοδιοίκηση στα θέματα   
της δημόσιας υγείας, είναι ιδιαίτερα κρίσιμος.  

 
Κρίσιμος, σε ότι αφορά την επέκταση των δράσεων του ίδιου του Θεσμού,  

αλλά και σε ότι αφορά την προσφορά υπηρεσιών προς τους ίδιους τους πολίτες.   
 

Είναι σημαντικό να εξετάσουμε τα δεδομένα της εποχής μας,  
αλλά και τις προκλήσεις που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε στο άμεσο μέλλον.   



Ορισμένες σκέψεις 

Η δεκαετής οικονομική κρίση, έχει μειώσει 
σημαντικά τη δημόσια αλλά και την ιδιωτική 

υγειονομική δαπάνη.  

1η  

Την ίδια ώρα, η ανάγκη ενίσχυσης της 
πρόληψης και της προαγωγής της υγείας στις 

τοπικές μας κοινωνίες αυξάνεται.   
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Η Εθνική 
Στρατηγική 
Υγείας, δεν 
μπορεί παρά να 
συμπεριλαμβάνει 
και τις  
Δημοτικές  
Δομές  
Υγείας  
 



Απαραίτητες Αλλαγές  

Διαμορφώνεται  πιά ένα νέο 

Περιβάλλον, διατηρώντας όμως τον 

ίδιο στόχο:  

 Την βελτίωση της ποιότητας και της 

ποσότητας των προσφερόμενων 

υπηρεσιών Υγείας στους Δημότες 

με την ταυτόχρονη εφαρμογή 

βέλτιστων πρακτικών.   



Αλλαγές στις Οργανωτικές Δομές  

Από την προσπάθεια  αυτή  δεν μπορεί να απουσιάζει η 
Τοπική Αυτοδιοίκηση, καθώς, αποτελεί έναν σταθερό πυλώνα 

για τη δημιουργία ενός κράτους Αποτελεσματικότητας και 
Ποιότητας στην Καθημερινότητα του Πολίτη.   

Είναι γεγονός, πως τα τελευταία παρατηρείται 
στις δημόσιες υπηρεσίες μία σημαντική 

ανάπτυξη νέων διοικητικών θεσμών και νέων 
οργανωτικών δομών.  



Η μετάβαση από το σημερινό γραφειοκρατικό Δήμο 
στον «ψηφιακό», απαιτεί επιτάχυνση των ρυθμών  

Αλλά και περισσότερη χρήση των δυνατοτήτων  
που προσφέρουν οι Νέες Τεχνολογίες.  

 

Χρήση των Νέων 

Τεχνολογιών  



Οι κρίσιμες παραδοχές  

1 2 3 4 

1 

Η Τοπική 

Αυτοδιοίκηση 

Αλλάζει  

2 

Αλλάζει η 

χρήση Νέων 

Τεχνολογιών  

3 

Οι ανάγκες 

των πολιτών 

για πρόληψη 

και θεραπεία 

παραμένουν   

4 

E-Υγεία και 

Τηλεφροντίδα 

συνιστούν 

αυξανόμενο 

πεδίο δράσης 



Απέναντι σ’ αυτή την πραγματικότητα,  
η Ενημέρωση συνιστά θεμέλιο λίθο  

ανάμεσα στον «Πάροχο» και τον «Παραλήπτη» των υπηρεσιών Υγείας    



Το Ηράκλειο Αττικής  



Ο Δήμος μας τα τελευταία 4 χρόνια  

έχει αναπτύξει ένα ισχυρό σύστημα  

υποδομών υγείας και κοινωνικής πρόνοιας.  



Παρέχοντας ίσες ευκαιρίες υγείας στην πόρτα του Δημότη,  
από τον μαθητή του Δημοτικού μέχρι την Τρίτη Ηλικία.  
 
Μειώνοντας τον κοινωνικό αποκλεισμό, διευρύνοντας συνεχώς το είδος 
των προσφερόμενων υπηρεσιών.  
 

 

 

 



 Προληπτικοί Οδοντιατρικοί Έλεγχοι 

 Προγράμματα Σχολικής Υγιεινής  

 Δημοτικά Ιατρεία  

 Κοινωνικό Φαρμακείο  

 Έργο «Υδρία»  

 Προληπτικές εξετάσεις για 8 Νοσήματα  

 Ημερίδες  

 Προληπτικές Εξετάσεις  

 ΚΕΠ Υγείας  

 Ερωτηματολόγιο Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας   



Case Study:  
 
Η Καμπάνια κατά της Κατάθλιψης  



Ο Στόχος της Καμπάνιας  01 

Ποιους αφορά  02 

Τρόποι Ενημέρωσης  03 

Συμπεράσματα Καμπάνιας  04 



Ποιοι  και Πότε 

Δημότες 
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2017 μέχρι 

και σήμερα  
 

 

Ενημέρωση  

.       Offline  

 

& 

 

Online  

Επικοινωνία  

Στόχος  

Πρόληψη 
  
Ενημέρωση 
  
Αντιμετώπιση  



Η Διαδικασία   

Ο Δημότης συμπληρώνει το 
Ερωτηματολόγιο  του Παγκόσμιου 

Οργανισμού Υγείας.  
Αφού καταχωρηθεί από τον αρμόδιο 

υπάλληλο στο λογισμικό των ΚΕΠ, 
εμφανίζεται αυτόματα το αποτέλεσμα -

δηλαδή την παρουσία ή μη 
συμπτωμάτων κατάθλιψης κατά την 

τρέχουσα περίοδο.  
Το αποτέλεσμα αποστέλλεται την ίδια 
στιγμή στην ηλεκτρονική διεύθυνση ή 

στο κινητό του πολίτη με τη μορφή 
μηνύματος.   

Μέσω του λογισμικού ενημερώνεται 
επίσης και για την επαναληπτική του 

εξέταση. 



 
Αφίσα Καταχώρησης 
 
  



 
Ημερίδα Ενημέρωσης & 
Ευαισθητοποίησης  
 
  



       Δελτίου Τύπου  
 
  



     Ηλεκτρονικό Banner  
 
  



     Πρόσκληση Ημερίδας   
 
  



Ενδεικτικό Ηλεκτρονικό Μήνυμα (1) 

«Η Βαθμολογία είναι: 50.  

Το ερωτηματολόγιο που 

συμπληρώσατε έδειξε ότι την 

περίοδο αυτή η διάθεσή σας 

είναι σημαντικά πεσμένη και 

για το λόγο αυτό επιβάλλεται 

να επισκεφτείτε ΑΜΕΣΑ 

κάποιον ψυχίατρο».  

 

 

(Δείγμα μηνύματος σε ύποπτο 

αποτέλεσμα) 

Εξατομικευμένη 

Ενημέρωση  



Ενδεικτικό Ηλεκτρονικό Μήνυμα (2) 

«Η Βαθμολογία είναι: 20.  

Το ερωτηματολόγιο που 

συμπληρώσατε και αφορούσε τη 

διάθεσή σας, έδειξε ότι δεν 

υπάρχει ιδιαίτερος λόγος 

ανησυχίας στην τρέχουσα 

περίοδο. Παρόλα αυτά συνιστάται 

η εκ νέου συμπλήρωσή του ανά 

έτος ή νωρίτερα αν υπάρξει 

κάποιο μεγάλο στρεσογόνο 

γεγονός».  

 

(Δείγμα μηνύματος σε 

φυσιολογικό αποτέλεσμα) 

Εξατομικευμένη 

Ενημέρωση  



Τα μηνύματα αποστέλλονται στο mail ή στο 

κινητό του πολίτη, αφού ο αρμόδιος 

υπάλληλος έχει περάσει τα δεδομένα του 

ερωτηματολογίου  στην πλατφόρμα του ΚΕΠ 

Υγείας.  

 

Αντίστοιχο μήνυμα πηγαίνει στον πολίτη και 

ως υπενθύμιση της επαναληπτικής εξέτασης 

μετά από έναν χρόνο.  

Εξατομίκευση  

Έλεγχος Διαδικασίας  

ΚΕΠ  

Υγείας   



Συμπεράσματα  

01 

Ο συνδυασμός 
των εννοιών 
ενημέρωση, 
πρόληψη, 
αντιμετώπιση, 
είναι το 
τρίπτυχο 
αναφοράς της 
ρηξικέλευθης 
δομής των ΚΕΠ 
ΥΓΕΙΑΣ.  

02 

04 

03 

Με δομές 
πιστές στην 
αρχή της 
εγγύτητας στον 
πολίτη όπως τα 
Κέντρα 
Εξυπηρέτησης 

Ενθαρρυντικά 
τα 
αποτελέσματα 
στα πρώτα 
χρόνια 
λειτουργίας 

Αναμένουμε το 
Προφίλ Υγείας 
για την 
επιβεβαίωση – 
διαμόρφωση 
περαιτέρω 
στρατηγικών 



Συμπεράσματα  

Ο απώτερος στόχος είναι η Ενημέρωση και η Πληροφόρηση των Πολιτών,  
από μέσω Διαφήμισης Δράσεων να καταστεί   

ένα πραγματικό εργαλείο για την παροχή βέλτιστων υπηρεσιών υγείας.  
 

Υπηρεσίες,  οι οποίες θα πρέπει να είναι ασφαλείς,  
να αυξάνουν την ποιότητα, ενώ ταυτόχρονα να μειώνουν το κόστος και να εξατομικεύονται στις ιδιαίτερες ανάγκες 

των τελικών αποδεκτών, που είναι οι Δημότες μας. 

04 



Σας ευχαριστώ  
 

Νίκος Μπάμπαλος  
Δήμαρχος Ηρακλείου Αττικής   


