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Restart my Life  



    

  
Νους 

  

«η κατάσταση της πλήρους σωματικής, ψυχικής και κοινωνικής ευεξίας και 
όχι μόνο η απουσία ασθένειας ή αναπηρίας», Π.Ο.Υ.  (1946)  

  

Κοινωνία 
 

  

Συναίσθημα 
 
 
 

 
 

 

Σώ μα 
 

 

             Ψυχή 

η θεά Υγεία συνδέθηκε με την πρόληψη των ασθενειών και τη διατήρηση της κατάστασης της υγείας 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%83%CE%B8%CE%AD%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CE%B1%CF%80%CE%B7%CF%81%CE%AF%CE%B1


 
 

«Κάλλιον το 

προλαμβάνειν ή το 
θεραπεύειν» 
 Ιπποκράτης 

Θετικές στάσεις και συμπεριφορές 

Προσυμπτωματικός έλεγχος  



Βασικός ο ρόλος του ΚΕΠ Υγείας 

  συντονισμός 

Καλλιέργεια παιδείας για την υγεία  

  προσβασιμότητα & αμεσότητα  

  ενημέρωση -αφύπνιση 

  υγιεινή στάση ζωής  



ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ: 
συντονιστικό 
κέντρο για την 
υγεία των πολιτών 
του δήμου Αγίας 
Βαρβάρας 

• Ενημερωτικές ομιλίες 

• Προληπτικές εξετάσεις 

• Ατομική συμβουλευτική  

• Ομάδες εμψύχωσης και 
υποστήριξης 

• Παραπομπή στο Εθνικό Σύστημα 
Υγείας 

Υπηρεσίες  
 



ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ 

Μελάνωμα 

Καρκίνο του μαστού 

Καρκίνο του τραχήλου της μήτρας       HPV DNA test 

Καρκίνο του προστάτη 

Καρκίνο του παχέος εντέρου 

Κατάθλιψη 

Ανεύρυσμα κοιλιακής αορτής 

Καρδιαγγειακός κίνδυνος  -Εκτίμηση καρδιαγγειακού κινδύνου - HELLENIC 
HEART SCORE 

Οστεοπόρωση -Εκτίμηση κινδύνου κατάγματος 

Καρκίνους του πεπτικού συστήματος, Διαταραχές όρασης & ακοής (ΗΠΙΟΝΗ) 

 



ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

 Ακαδημίες γονέων για την υγεία  

 

   Πρόληψη της εξάρτησης από 
το internet και το τζόγο  

  Εκπαίδευση στις Α’ Βοήθειες 
  Εθελοντισμός  

 

 

  Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Εξάρτησης από τη  Νικοτίνη 

   Πρόληψη για τα λοιμώδη νοσήματα 

   Πρόληψη και αγωγή υγείας 
στο μαθητικό πληθυσμό 

  Υγιεινή διατροφή 
  Πρόληψη ατυχημάτων 

   Άσκηση & διατροφή για την  υγεία  



Μηχανισμός διασύνδεσης υπηρεσιών  

  Γενικό Νοσοκομείο Δυτικής Αθήνας «Η Αγία Βαρβάρα»  

   Κέντρο Υγείας Νίκαιας 

   Κέντρο Υγείας Αιγάλεω  

   Άλλες υπηρεσίες υγείας με το ΑΜΚΑ 

   Πάροχοι υγείας  

 διαδικασία 3 σταδίων για τον πολίτη: 

ένταξη / εγγραφή  στο σύστημα-  
λήψη sms για ραντεβού 
sms για επόμενος τακτικός προληπτικός έλεγχος ή παραπομπή 



restart my life  

    25  ειδικοί 

 πάνω από  1000 πολίτες 

  9 φορείς  





 
 
 

αφυπνίζουμε το εθνικό σύστημα υγείας 

ΚΕΠ Υγείας Δήμου Αγίας Βαρβάρας  
 

 εφαρμόζουμε την πρόληψη 

 

 φροντίζουμε την υγεία των συμπολιτών μας 

 



•VIDEO 


