
  

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ   
Εταιρεία Δημόσιας Υγείας και Περιβαλλοντικής ΥγιεινήςΕταιρεία Δημόσιας Υγείας και Περιβαλλοντικής Υγιεινής  

ΤΕΥΧΟΣ 14ο ΜΑΙΟΣ 2019             ISSN 2241-8598 

Αγαπητοί αναγνώστες,  

Σας καλωσορίζουμε στο 14ο τεύχος του 

ηλεκτρονικού δελτίου της ΕΔΥΠΥ.   

Στο τεύχος αυτό παρουσιάζουμε τις δράσεις της Διεύθυνσης 

Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, το νέο Γραφείο του 

Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας στην Ελλάδα καθώς και τα 

αποτελέσματα των υγειονομικών ελέγχων που διεξήχθησαν από 

Υγειονομικές Υπηρεσίες 39 Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας για 

το έτος 2018. Στα νέα από τη βιβλιογραφία μην παραλείψετε να 

διαβάσετε για την έκδοση της ετήσιας επιδημιολογικής έκθεσης για 

το 2018 του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων 

(ECDC) με τίτλο «Απειλές για τη δημόσια υγεία από μεταδοτικά 

νοσήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση». Τέλος παρουσιάζεται το 

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Σπουδών για την Οικογενειακή και 

Κοινοτική Νοσηλευτική στο οποίο συμμετείχε το ΤΕΙ Θεσσαλίας 

καθώς και οι δράσεις της Ευρωπαϊκής Κοινής Δράσης για την 

ετοιμότητα στην αντιμετώπιση συμβάντων δημόσιας υγείας στις 

Πύλες Εισόδου.  

 

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   

 

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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Για πληροφορίες για την εγγραφή στην ΕΔΥΠΥ επισκεφτείτε την ιστοσελίδα  

http://www.edypy.gr/site/el/neameli.html    

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
mailto:info@edypy.gr?subject=Unsubscribe%20%CE%95%CE%94%CE%A5%CE%A0%CE%A5%20Newsletter


  

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΔΥΠΥ – Τεύχος 14
ο
 – ΜΑΙΟΣ 2019 

2 

Επικαιρότητα 

 

Γραφείο του 

Παγκόσμιου 

Οργανισμού Υγείας, 

Ελλάδα 
WHO Country Office, 

Greece  

Το γραφείο του Παγκόσμιου 

Οργανισμού στην Ελλάδα 

εγκαινιάστηκε τον Ιούνιο του 

2018 και είναι το 149ο 

παγκόσμιο γραφείο του και το 

30ο στην Ευρωπαϊκή 

Περιφέρεια. 

 Για περισσότερες πληροφορίες 

διαβάστε εδώ  Πηγή https://www.thessaly.gov.gr 

Η Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας της 

Περιφέρειας Θεσσαλίας, και 

συγκεκριμένα το Τμήμα και 

Προαγωγής της Υγείας ολοκλήρωσε 

ενημερώσεις σε 14 σχολεία της 

Β΄/θμιας εκπαίδευσης του Νομού 

Λάρισας κατά το σχολικό έτος 2018-

2019. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα 

ενημέρωσης «τρέχει» για 6η 

συνεχόμενη χρονιά.  

Για περισσότερες πληροφορίες 

διαβάστε εδώ. 

Προγράμματα αγωγής υγείας από την 

Περιφέρεια Θεσσαλίας σε σχολεία του νομού 

Λάρισας 

Αποτελέσματα υγειονομικών ελέγχων που διεξήχθησαν από 

Υγειονομικές Υπηρεσίες 39 Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας για 

το έτος 2018  
Το Τμήμα υγιεινής και Υγειονομικών Ελέγχων του Υπουργείου Υγείας συλλέγει και καταγράφει τα στατιστικά 

στοιχεία των υγειονομικών ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν κατά το έτος 2018 από τις Υγειονομικές Υπηρεσίες 

των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας σε:  

 επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών 

 σε επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών υγειονομικού ενδιαφέροντος όπως ξενοδοχεία, θέατρα- κινηματογράφοι, 

κομμωτήρια, εργαστήρια περιποίησης χεριών-ποδιών, εργαστήρια δερματοστιξίας, γραφεία τελετών, 

υπηρεσίες διαδικτύου,  στεγνοκαθαριστήρια, παιδότοπους, σχολές γυμναστικής, κατασκηνώσεις, καθώς και σε 

νοσηλευτικά - προνοιακά ιδρύματα, παιδικούς σταθμούς, πτηνο-κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, καταστήματα 

πώλησης κατοικίδιων ζώων, χώρους συσσιτίων, κοινωνικά παντοπωλεία, μέσα μαζικής μεταφοράς και 

επιβατικούς σταθμούς, επιχειρήσεις εμπορίας - ενοικίασης - πώλησης μεταχειρισμένων ειδών ιματισμού- 

ένδυσης και υπόδησης, κ.α. 

 καταστάσεων που άπτονται της δημόσιας υγείας όπως η αντιμετώπιση ανθυγιεινών εστιών, εφαρμογή 

προγραμμάτων καταπολέμησης κουνουπιών, έλεγχος θορύβου, απολυμάνσεις οστών, άδειες μεταφοράς 

σορών, έλεγχος εφαρμογής του Ν.3868/2010 (αντικαπνιστικός νόμος), κ.α.  

 

Σε επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών, όπου συνολικά διεξήχθησαν 33.328 έλεγχοι το 2018, βρέθηκαν 2.918 

επιχειρήσεις με παραβάσεις ενώ σε επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, άλλους χώρους και δραστηριότητες 

υγειονομικού ενδιαφέροντος, καθώς και καταστάσεων που άπτονται της Δημόσιας Υγείας, π.χ. σχολικές 

εγκαταστάσεις, πτηνοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, έλεγχος εφαρμογής αντικαπνιστικής νομοθεσίας, 

καταγγελίες για ανθυγιεινές εστίες κ.λ.π. συνολικά διεξήχθησαν 37.203 έλεγχοι.  

 

Για περισσότερες πληροφορίες και για να κατεβάσετε την ετήσια έκθεση δείτε εδώ. 

Ιος του Δυτικού Νείλου 
Διαγνώσθηκαν στη χώρα μας τα πρώτα δύο εργαστηριακά επιβεβαιωμένα περιστατικά λοίμωξης από τον 

ιό του Δυτικού Νείλου για την περίοδο μετάδοσης 2019, το ένα στην Περιφερειακή Ενότητα (Π.Ε.) Πιερίας 

(Δήμο Κατερίνης) και το άλλο στην Π.Ε. Ξάνθης (Δήμο Τοπείρου). Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε εδώ. 

http://www.euro.who.int/en/countries/greece
https://www.thessaly.gov.gr/main.aspx?catid=79&id=33751#.XSRulf5S-po
https://bit.ly/2xE7xvI
https://bit.ly/2NSTL35
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Βιβλιογραφική Ενημέρωση 

 

 

 

Απειλές για τη δημόσια υγεία 

από μεταδοτικά νοσήματα στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση  

Ετήσια επιδημιολογική έκθεση για το 2018 

του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και    

Ελέγχου Νόσων (ECDC)  

Η ετήσια έκθεση παρουσιάζει όλα τα συμβάντα και απειλές που ανιχνεύτηκαν από την ομάδα Επιδημιολογικής 

Νοημοσύνης (Epidemic Intelligence, EI) του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC). Σκοπός της 

ομάδας είναι η έγκαιρη ανίχνευση και ανάλυση νεοεμφανιζόμενων απειλών στην ΕΕ. Στην έκθεση παρουσιάζονται 

τα στοιχεία που καταγράφηκαν στα πληροφοριακά συστήματα  του ECDC, που καλύπτουν διαφορετικούς τομείς:  

 EWRS (συναγερμοί σε περίπτωση εντοπισμού απειλών) 

 EPISen (πληροφορίες σχετικά με επιδημίες) 

 TESSyen (επιτήρηση νόσων). 

Το 2018, 377 συμβάντα επιτηρήθηκαν και συζητήθηκαν στις ημερήσιες συναντήσεις της ομάδας. Από τα  377 

συμβάντα, τα 71 οδήγησαν στην επιτήρηση νέων απειλών επιπλέον των 12 που επιτηρούσαν από τα 

προηγούμενα έτη.  Από αυτά τα 71 το 79% επηρέασε Ευρωπαϊκές χώρες. Τα αναδυόμενα νοσήματα και 

νοσήματα που μεταδίδονται με διαβιβαστές αποτέλεσαν τα νοσήματα με τη μεγαλύτερη συχνότητα 

εμφάνισης στις νέες απειλές που επιτηρήθηκαν (δείτε διάγραμμα 1).   

 

Διάγραμμα 1 : Κατανομή των απειλών ανά ομάδα νοσημάτων και έτος, 2014 –2018 

Για να κατεβάσετε την έκθεση δείτε εδώ  

Για περισσότερες πληροφορίες για το 

ECDC και τις δράσεις του δείτε εδώ  

Οι απειλές που παρουσίασαν ιδιαίτερη ση-

μασία το 2018 με βάση την έκθεση είναι η 

παρακάτω:  

 Αυτόχθονες περιπτώσεις δάγκειου 

στην ηπειρωτική Ευρωπαϊκή Ένωση 

 Ιός του Δυτικού Νείλου στην Ευρώπη 

 Ιός Monkeypox στο Ενωμένο Βασίλειο.  

 Ιός Εbola στη Λαική Δημοκρατία του 

Κονγκό 

 Επιτήρηση των απειλών κατά τις μαζι-

κές συγκεντρώσεις 

https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/AER_for_2018-threats.pdf
https://ecdc.europa.eu/en/home
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Nέα και εκδηλώσεις 

 

3
η 

 ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ENhANCE: 

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Σπουδών  

για Οικογενειακή και Κοινοτική Νοσηλευτική   
 

Στις 14 και 15 Ιανουαρίου στο ξενοδοχείο Τιτάνια στην Αθήνα πραγματοποιήθηκε η 3
η
 Διακρατική Συνάντηση των 

Εταίρων του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ENhANCE: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Σπουδών για την Οικογενειακή και 

Κοινοτική Νοσηλευτική.  

Η διακρατική συνάντηση οργανώθηκε από την ομάδα έργου του ΤΕΙ Θεσσαλίας, της οποίας Επιστημονικά Υπεύθυνη 

είναι η Ιωάννα Παπαθανασίου και μέλη οι Κων/νος Τσάρας, Ευάγγελος Φραδέλος, Δημήτρης Παπαγιάννης, Χρυσάφης 

Χαρτώνας, Γεωργία Γκαράνη, Σοφία Καστανίδου και Αρετή Χατζή. Στη συνάντηση συμμετείχαν οι ομάδες έργου της 

Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος, του ΤΕΙ Κρήτης Ελλάδος και οι εταίροι από τις χώρες Ιταλία, Φιλανδία, Βέλγιο, 

Πορτογαλλία και Γερμανία. Παρόντες ήταν επίσης ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας του Yπουργείου Yγείας, 

υπεύθυνος για θέματα Π.Φ.Υ.,  κ. Σταμάτης Βαρδαρός,  η Δρ. Αθηνά Καλοκαιρινού, Καθηγήτρια Κοινοτικής Νοσηλευτικής 

Ε.Κ.Π.Α και Διευθύντρια του μοναδικού στην Ελλάδα θεσμοθετημένου εργαστηρίου Κοινοτικής Νοσηλευτικής και ο 

Γενικός Γραμματέας της Ε.Ν.Ε. κ. Αριστείδης Δάγλας.  

Το πρόγραμμα ENhANCE χρηματοδοτείται από την Κεντρική Ευρωπαϊκή Δράση Erasmus+KA2: Cooperation for 

Innovation and the Exchange of Good Practices- Sector Skill Alliances και στοχεύει στην κάλυψη του κενού που υπάρχει 

μεταξύ των υπηρεσιών που προσφέρονται σήμερα από τους Νοσηλευτές που εργάζονται στην Ε.Ε. στην Πρωτοβάθμια 

Φροντίδα Υγείας και εκείνων που πραγματικά ζητούνται, τόσο από τους χρήστες, όσο και από τους δημόσιους και 

ιδιωτικούς φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας κατά την εφαρμογή μοντέλων υγειονομικής φροντίδας με επίκεντρο την 

Π.Φ.Υ. Στα πλαίσια του προγράμματος σχεδιάζονται και θα υλοποιηθούν τρία πιλοτικά εθνικά πρότυπα προγράμματα 

σπουδών στην Οικογενειακή και Κοινοτική Νοσηλευτική στην Ελλάδα, Ιταλία και Φιλανδία. Περαιτέρω πληροφορίες 

μπορεί να αναζητήσει κανείς στην ιστοσελίδα https://www.enhance-fcn.eu/. 

Τόσο η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος, όσο και το Υπουργείο Υγείας διαμέσου του κ. Σταμάτη Βαρδαρού, έχουν εκφράσει 

έντονο ενδιαφέρον για το πρότυπο πρόγραμμα σπουδών στην Οικογενειακή και Κοινοτική Νοσηλευτική του ENhANCE, 

προκειμένου αυτό να υιοθετηθεί για τη θεσμοθέτηση από το 

υπουργείο υγείας της νέας Επαγγελματικής Ειδικότητας στην 

Κοινοτική Νοσηλευτική.  

Στα πλαίσια της συνάντησης συζητήθηκε η πορεία υλοποίησης 

του έργου και πάρθηκαν αποφάσεις για τις μελλοντικές δράσεις. 

Η επιστημονικά υπεύθυνη της συνάντησης Δρ. Ιωάννα 

Παπαθανασίου, Επίκουρος Καθηγήτρια Κοινωνικής Ψυχιατρικής 

Νοσηλευτικής του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας ευχαριστεί θερμά τον Πρύτανη 

κ. Ξενοφών Σπηλιώτη, τη Διοίκηση του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας, τη 

Διοίκηση και τους εργαζομένους του Ε.Λ.Κ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας 

για τη μέχρι σήμερα άψογη και εποικοδομητική συνεργασία στην 

υλοποίηση του έργου. Θερμές ευχαριστίες απευθύνει επίσης στην 

Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος για την αμέριστη συμπαράσταση.  

 

https://www.enhance-fcn.eu/
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Nέα—Εκδηλώσεις 

Νεότερα από την Kοινή Δράση 

 EU HEALTHY GATEWAYS  

https://www.healthygateways.eu/  
 

Το Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας του Πανεπιστημίου 

Θεσσαλίας είναι ο συντονιστής της Κοινής Δράσης  η οποία 

χρηματοδοτείται από το Τρίτο Πρόγραμμα για την Υγεία (2014-

2020) της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Κοινή Δράση ξεκίνησε το Μάιο 

του 2018 και έχει διάρκεια 36 μήνες και αφορά στην ετοιμότητα 

και δράση στις Πύλες Εισόδου συμπεριλαμβανομένων λιμένων, 

αεροδρομίων και χερσαίων διαβάσεων.  Στη Δράση 

συμμετέχουν 37 αρμόδιες αρχές από 29 Κράτη Μέλη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Ο στόχος της Κοινής Δράσης είναι η υποστήριξη της 

συνεργασίας και του συντονισμού μεταξύ των Κρατών Μελών 

με στόχο τη βελτίωση των δομών στις Πύλες Εισόδου (λιμένες, 

αεροδρόμια, χερσαίες διαβάσεις) στην πρόληψη και 

αντιμετώπιση διασυνοριακών απειλών κατά της υγείας που 

επηρεάζουν ή εκ φύσεως προέρχονται από τον τομέα των 

μεταφορών συμβάλλοντας έτσι στην υψηλή επιπέδου 

προστασίας της δημόσιας υγείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.   

 

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα  
EU HEALTHY GATEWAYS  

12-14 Μαρτίου 2019, Πειραιάς, Ελλάδα 
 

Οργανώθηκε στα Πλαίσια της Κοινής Δράσης εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα εκπαίδευσης των εκπαιδευτών σε ευρωπαϊκό 

επίπεδο με τίτλο «Ετοιμότητα για την αντιμετώπιση  

συμβάντων δημόσιας υγείας στους λιμένες»  το οποίο 

υλοποιήθηκε από τις 12 έως τις 14 Μαρτίου 2019 σε 

κρουαζιερόπλοιο της Celestyal Cruises ελλιμενισμένο στο λιμάνι 

του Πειραιά. Στο εκπαιδευτικό συμμετείχαν:  

 44 εκπαιδευόμενοι (35 από 19 Ευρωπαϊκές χώρες και 9 

από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης), 

 15 εκπαιδευτές, 

 5 άτομα για διοικητική υποστήριξη. 

Οι συμμετέχοντες θα συμμετέχουν ως εκπαιδευτές στα 

αντίστοιχα εκπαιδευτικά προγράμματα που θα οργανωθούν σε 

εθνικό επίπεδο έως το τέλος της Κοινής Δράσης.  Για 

περισσότερες πληροφορίες για τις εκπαιδευτικές δράσεις δείτε 

εδώ.  

 

1η Γενική Συνέλευση 
 EU HEALTHY GATEWAYS  

13-14 Ιουνίου 2019, Αμβούργο, Γερμανία  

Η 1η Γενική Συνέλευση της Κοινής Δράσης έλαβε χώρα στο 

Αμβούργο της Γερμανίας.   

Στη δράση συμμετείχαν 73 άτομα εκπροσωπώντας τα 

Κράτη Μέλη που συμμετέχουν στη δράση, την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή, Ευρωπαϊκούς Εκτελεστικούς Οργανισμούς, 

Διεθνείς Οργανισμούς και εταιρίες μεταφορών.  

Διαδικτυακά σεμινάρια  
σε θέματα ετοιμότητας για την αντιμετώπιση 

συμβάντων δημόσιας υγείας στις Πύλες Εισόδου 

 

Η Κοινή Δράση διοργανώνει διαδικτυακά σεμινάρια  σε 

ζωντανή μετάδοση από διακεκριμένους ομιλητές από την 

Ευρώπη αλλά και την Αμερική σε θέματα αντιμετώπισης 

συμβάντων δημόσιας υγείας στις Πύλες Εισόδου 

(λιμένες, αεροδρόμια, χερσαίες διαβάσεις).  

Για να λαμβάνετε την πρόσκληση παρακολούθησης 

καθώς και άλλα νέα της δράσης συμπληρώστε την 

φόρμα εγγραφής εδώ.    

https://www.healthygateways.eu/Core-work-packages/Training
https://www.healthygateways.eu/Newsletters/Newsletter-Mailing-list-Subscription

