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Αγαπητοί αναγνώστες,  

Σας καλωσορίζουμε στο 13ο τεύχος του ηλεκτρονικού 

δελτίου της ΕΔΥΠΥ.  
 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΔΥΠΥ έχει με μεγάλη χαρά αναλάβει να 

υποστηρίξει την οργάνωση του 8ου Συνεδρίου του Φόρουμ Δημόσιας 

Υγείας & Κοινωνικής Ιατρικής με τίτλο «Σύγχρονες προκλήσεις στη 

Δημόσια Υγεία: Αξιοποίηση της παρακαταθήκης του Καθηγητή 

Δημήτρη Τριχόπουλου» που θα πραγματοποιηθεί στη Λάρισα στις 22-

25 Νοέμβριου 2018. Σας προσκαλούμε όλους να συμμετέχετε στο 

Συνέδριο αυτό το οποίο θα παρουσιάσει όλες τις τελευταίες εξελίξεις 

σε θέματα δημόσιας υγείας που αφορούν τη χώρα μας. Στο 

ενημερωτικό δελτίο θα βρείτε τις θεματικές ενότητες του συνεδρίου και 

που μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες.  

Στα θέματα επικαιρότητας παρουσιάζουμε τα στοιχεία από την τελευταία 

έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης της λοίμωξης από ιό του Δυτικού 

Νείλου του ΚΕΕΛΠΝΟ. Επίσης παρουσιάζεται το Εθνικό Διαδημοτικό 

Δίκτυο Υγιών Πόλεων - Προαγωγής Υγείας και οι στόχοι του καθώς και το 

επόμενο συνέδριο τους.  Μια νέα δημοσίευση που αφορά στον Κώδικα 

Τροφίμων και τον τρόπο λειτουργίας της Επιτροπής για τον Κώδικα 

Τροφίμων παρέχει μια καλή εισαγωγή στον Codex Alimentarius  φιλική 

προς το χρήστη και σας παραθέτουμε από πού μπορείτε να την 

κατεβάσετε.   

Το ενημερωτικό δελτίο είναι μια συλλογική προσπάθεια των μελών της 

ΕΔΥΠΥ. Θα χαρούμε να δημοσιεύσουμε και δικές σας συμμετοχές στα 

επόμενα τεύχη του Ενημερωτικού Δελτίου ή να ακούσουμε τις προτάσεις 

σας για τυχόν βελτιώσεις. Για να αποστείλετε άρθρα και επιστολές 

παρακαλούμε επικοινωνήστε στο info@edypy.gr   

Περιμένουμε να σας καλωσορίσουμε όλους στη Λάρισα! 

Καλή ανάγνωση! 

Ελίνα Κωσταρά  

Χημικός Περιβάλλοντος, Technical Officer EU HEALTHY GATEWAYS Joint Action,  

MSc Εφαρμοσμένη Δημόσια Υγεία και Περιβαλλοντική Υγιεινή,  

MSc Sustainable Environmental Management 
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Θα χαρούμε να δημοσιεύσουμε και δικές σας συμμετοχές στα επόμενα τεύχη του 

Ενημερωτικού Δελτίου ή να ακούσουμε τις προτάσεις σας για τυχόν βελτιώσεις.  

Για να αποστείλετε άρθρα και επιστολές παρακαλούμε επικοινωνήστε στο info@edypy.gr  

Εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε το Ενημερωτικό Δελτίο παρακαλούμε πατήστε εδώ. 

http://www.edypy.gr
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Προσεχείς εκδηλώσεις 

 

8ο Πανελλήνιο Συνέδριο του  

Φόρουμ Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Ιατρικής 

22-25 Νοεμβρίου 2018, Λάρισα 

Το «Φόρουμ Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Ιατρικής» διοργανώνει το 8ο Συνέδριο του με τίτλο 

«Σύγχρονες προκλήσεις στη Δημόσια Υγεία: Αξιοποίηση της παρακαταθήκης του Καθηγητή 

Δημήτρη Τριχόπουλου» που θα πραγματοποιηθεί στη Λάρισα στις 22-25 Νοέμβριου 2018.  

ΕΔΏ θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες για το συνέδριο  

Βραβείο Καθηγητού Δημητρίου Τριχόπουλου  

(8ο Πανελλήνιο Συνέδριο του Φόρουμ Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Ιατρικής) 

Το «Φόρουμ Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Ιατρικής» με την 

ευκαιρία του 8ου Συνεδρίου του με τίτλο «Σύγχρονες 

προκλήσεις στη Δημόσια Υγεία: Αξιοποίηση της 

παρακαταθήκης του Καθηγητή Δημήτρη Τριχόπουλου» που θα 

πραγματοποιηθεί στη Λάρισα το Νοέμβριο 2018, 

θεσμοθετεί  «Βραβείο Καθηγητού Δημητρίου Τριχόπουλου» με 

στόχο την ενίσχυση του ερευνητικού έργου νέων επιστημόνων 

που δραστηριοποιούνται στο χώρο της επιδημιολογίας και της 

δημόσιας υγείας και βρίσκονται στα αρχικά βήματα της 

σταδιοδρομίας τους. 

Το βραβείο θα απονέμεται στο πλαίσιο των συνεδρίων του 

Φόρουμ και συνίσταται σε τιμητικό δίπλωμα και οικονομική 

ενίσχυση του βραβευθέντος με το ποσό των 2.000 Ευρώ. 

Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας έχουν επιστήμονες που 

δραστηριοποιούνται στο χώρο της επιδημιολογίας και της 

δημόσιας υγείας, οι οποίοι εμπίπτουν σε μία από τις ακόλουθες 

κατηγορίες: 

 εκπονούν τη διδακτορική τους διατριβή 

 εκπονούν μεταδιδακτορική έρευνα 

 δεν έχουν συμπληρώσει 5 έτη μετά την απονομή του 

διδακτορικού τους διπλώματος 

 δεν έχουν συμπληρώσει 3 έτη μετά τις μεταδιδακτορικές 

τους σπουδές. 

Ο Καθηγητής Δημήτριος Τριχόπουλος πέρα από ερευνητής 

διεθνούς βεληνεκούς με ανεκτίμητη προσφορά στην Ιατρική 

Επιστήμη και τη Δημόσια Υγεία, υπήρξε και ένας φωτισμένος 

δάσκαλος που γαλούχησε γενιές επιστημόνων και λειτουργών 

υγείας. Το «Βραβείο Καθηγητού Δημητρίου Τριχόπουλου» 

απευθύνεται σε νέους επιστήμονες, τους οποίους πάντα στήριζε 

και ενέπνεε ο Δ. Τριχόπουλος. Θα απονέμεται ως επιβράβευση 

αξιόλογης δημοσιευμένης εργασίας στο πεδίο της επιδημιολογίας / 

δημόσιας υγείας ή για την ενίσχυση υποσχόμενου ερευνητικού 

έργου που βρίσκεται σε εξέλιξη. 

 

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν ηλεκτρονικά 

την αίτηση ως τις 15 Οκτωβρίου κάνοντας ΚΛΙΚ ΕΔΩ 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 

 
1. ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ:  Πρωτογενής, Δευτερο-

γενής, Τριτογενής 
 

2. ΠΡΟΛΗΨΗ ΧΡΟΝΙΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ: Καρδαγγειακά 

νοσήματα, Παχυσαρκία, Σακχαρώδης Διαβήτης, Άνοια, 

ψυχικά νοσήματα, ΧΑΠ, κάπνισμα. 
 

3. ΠΡΟΛΗΨΗ ΛΟΙΜΩΔΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ 

 Νοσήματα μεταδιδόμενα με διαβιβαστές 

 Εμβολιασμοί 

 Μετανάστες, παγκόσμια υγεία 

 Αντομικροβιακή αντοχή 
 

4. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ 

 Ασφάλεια και ποιότητα υδάτων και τροφίμων 

 Ατμοσφαιρική ρύπανση 

 Ύδατα αναψυχής 
 

5. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ 
 

6. ΑΝΤΙΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ 

 Screening για τον καρκίνο του προστάτη  DEBATE 

 Υποχρεωτικός εμβολιασμός επαγγελματιών υγείας 

 Υποχρεωτικός εμβολιασμός πληθυσμούDEBATE 

 BCG εμβόλιο DEBATE 

 Ηλεκτρονικό τσιγάρο DEBATE 
 

7. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΥΓΙ-

ΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ 
 

8. ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΥΓΕΙΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ- ΔΙΕ-

ΘΝΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 

 Εμπλεκόμενοι ευρωπαϊκοί και διεθνείς οργανι-

σμοί:  WHO,ECDC , DGSANTE, CDC 

 

9. Η ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΕΘΝΩΣ ΣΤΗ 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ 

 Δεκάλεπτες παρεμβάσεις με ηλεκτρονική 

πλατφόρμα 

http://www.phforum.gr/8o-forum-%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%bf%cf%83%ce%b9%ce%b1%cf%83-%cf%85%ce%b3%ce%b5%ce%b9%ce%b1%cf%83-%ce%bb%ce%b1%cf%81%ce%b9%cf%83%ce%b1-%ce%bd%ce%bf%ce%b5%ce%bc%ce%b2%cf%81%ce%b9%ce%bf%cf%83-2018-22-25-2/
http://epidemiology.med.uth.gr/dilosi/index.php/761774?lang=el
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Επικαιρότητα 

 

Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών 

Πόλεων - Προαγωγής Υγείας  

  
Το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων - 

Προαγωγής Υγείας έχει ως αποκλειστικό του σκοπό την 

Πρόληψη των Νοσημάτων, την Προαγωγή της Υγείας, τον 

Προσυμπτωματικό Έλεγχο των πληθυσμιακών ομάδων 

υψηλού κινδύνου και γενικότερα την προώθηση 

ολοκληρωμένων Πολιτικών και Δράσεων στο πεδίο της 

Δημόσιας Υγείας.  

Στο Δίκτυο συμμετέχουν 218 Καλλικρατικοί Δήμοι 

από όλες τις Περιφέρειες της χώρας μέσα σε αυτούς 

και ο Δήμος Λαρισαίων.   

Τον Ιούνιο 2010 πιστοποιήθηκε από τον  Παγκόσμιο 

Οργανισμό Υγείας ως ένα Εθνικής Εμβέλειας Δίκτυο 

Πόλεων που ακολουθεί τα κριτήρια και τη 

μεθοδολογία του Π.Ο.Υ.. Δραστηριοποιείται κυρίως 

στους τομείς της Υγειονομικής Ενημέρωσης, της 

Προστασίας του Περιβάλλοντος και της Προληπτικής 

Ιατρικής και εχει τους παρακάτω σκοπούς: 

 

Σκοπoί 

Η πολυπλοκότητα της λειτουργίας των Δομών Υγείας 

(ιατρικές υπηρεσίες, κοινωνικές, ψυχολογικές) στα πλαίσια 

των ΟΤΑ καθώς και η έλλειψη θεσμικού πλαισίου για την 

ανάπτυξη μηχανισμών πρόληψης της υγείας διαμέσου της 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ανέδειξαν την ανάγκη 

δημιουργίας ενός Διαδημοτικού Δικτύου με τη συμμετοχή 

των εκπροσώπων από όλους τους Δήμους, αρχικά της 

Αττικής, οι οποίοι έχουν Δομές Υγείας. 

 Η δραστηριότητα του Διαδημοτικού Δικτύου 

αναπτύχθηκε με άξονα τους παρακάτω σκοπούς: 

Η συνένωση των δυνάμεων των Δήμων στον τομέα της 

πρόληψης της υγείας για τη βελτίωση της ποιότητας των 

υπηρεσιών τους. 

Η ανάγκη δημιουργίας ενός ενιαίου πλαισίου 

λειτουργίας των Δομών Υγείας στους ΟΤΑ όσον αφορά 

την παροχή υπηρεσιών υγείας στον τομέα της πρόληψης. 

Η ανάπτυξη προγραμμάτων Πρόληψης της Υγείας 

στους Δήμους - μέλη. 

Η διαδημοτική συνεργασία για τη διεκδίκηση πόρων, 

κρατικών και Ευρωπαϊκών. 

Η πραγματοποίηση ετήσιων συνεδρίων και τοπικών 

εκδηλώσεων για την ανάπτυξη θεμάτων πρόληψης της 

υγείας που αφορούν στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. 

 

Στην ιστοσελίδα του δικτύου (http://www.eddyppy.gr) 

θα βρείτε πλούσιο υλικό για τις δράσεις του.  

 

 

 

5η έκδοση του “Understanding Codex”  

(Κατανοώντας τον Κώδικα Τροφίμων)  

O Κώδικας Τροφίμων (Codex 

Alimentarius) αποτελείται από μια 

σειρά γενικών και συγκεκριμένων 

προτύπων ασφάλειας τροφίμων 

που έχουν διατυπωθεί με στόχο 

την προστασία της 

καταναλωτικής υγείας και τη 

διασφάλιση δίκαιων πρακτικών 

στο εμπόριο τροφίμων.  Η έκδοση 

αυτή περιγράφει με ποιον τρόπο λειτουργεί η  

Επιτροπή του Codex Alimentarius (188 Κράτη Μέλη, η 

Ευρωπαϊκή Ένωση και 225 παρατηρητές οργανισμοί), 

με ποιον τρόπο διευκολύνει το εμπόριο τροφίμων, 

ωφελώντας τις οικονομίες και τις ζωές των 

καταναλωτών.  

Κατεβάστε τη δημοσίευση από εδώ.  

Ιος του Δυτικού Νείλου—UPDATE 
 

Με βάση την εβδομαδιαία έκθεση επιδημιολογικής επι-

τήρησης από το ΚΕΕΛΠΝΟ από την αρχή της περιόδου 

2018 μέχρι τις 27/09/2018 (ώρα 13.00), έχουν διαγνω-

στεί και διερευνηθεί διακόσια εβδομήντα ένα (271) εγ-

χώρια κρούσματα λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού 

Νείλου. Έχει καταγραφεί, επίσης ένα εισαγόμενο περι-

στατικό (με ιστορικό ταξιδιού και προσβολής σε άλλη 

ευρωπαϊκή χώρα). Έχουν καταγραφεί τριάντα ένας (31) 

θάνατοι ασθενών με λοίμωξη από τον ιό (ηλικίας >69 

ετών). 

 

ΕΔΏ θα βρείτε την εβδομαδιαία έκθεση επιδημιολο-

γικής επιτήρησης του ΚΕΕΛΠΝΟ για την Ελλάδα 

ΕΔΏ θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες για την 

κατάσταση στη Ευρώπη από το ECDC 

http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/news-and-events/news-details/en/c/1152769/
https://bit.ly/2y14oqe
https://bit.ly/2Qof0Go

