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Θέμα: Πρόσκληση στα μέλη του Π.ΣΕ.Υ. – Ν.Π.Δ.Δ. -  για  την Ανάπτυξη 

Δράσεων για  την Πρόληψη  καρκίνου του πεπτικού συστήματος  στα πλαίσια 

του Πιλοτικού Προγράμματος ΗΠΙΟΝΗ  

 

       Αγαπητοί συνάδελφοι , μέλη του Π.Σ.Ε.Υ. – Ν.Π.Δ..Δ. 

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει καθιερώσει την 1η Οκτωβρίου ως διεθνή  ημέρα 

αφιερωμένη στα ηλικιωμένα άτομα. Κάθε χρόνο διοργανώνονται σεμινάρια 

ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης τα οποία αναφέρονται σε αυτές τις ηλικίες με απώτερο 

σκοπό  την υγιή γήρανση των ηλικιωμένων. 

Το υπουργείο υγείας σε  συνεργασία με την Ελληνική Γεροντολογική Εταιρία και άλλους 

επιστημονικούς και επαγγελματικούς φορείς διαμόρφωσε το  Εθνικό Πιλοτικό Πρόγραμμα 

Πρόληψης και Προαγωγής Υγείας των Ηλικιωμένων ατόμων- Ηπιόνη  το οποίο αναφέρεται 

σε άτομα ηλικίας 55 ετών και άνω. Κάθε έτος οι δράσεις εξειδικεύονται σε κάποιο 

συγκεκριμένο θέμα. Εφέτος  το πρόγραμμα είναι αφιερωμένο στην Πρόληψη  των  

καρκίνων του πεπτικού συστήματος . 
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Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Επισκεπτών Υγείας στο πλαίσιο στήριξης του Εθνικού Πιλοτικού 

Προγράμματος Πρόληψης και Προαγωγής Υγείας των ηλικιωμένων έχει διαμορφώσει 

σχετικό  υλικό ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για το γενικό πληθυσμό ( αφίσα και 

παρουσίαση power-point, υπόδειγμα προγράμματος παρέμβασης των Επισκεπτών-τριών 

Υγείας στην κοινότητα και στην οικογένεια καθώς και περιγραφή του ρόλου του Επισκέπτη-

τριας Υγείας στη διαχείριση του καρκίνου του πεπτικού συστήματος  τα οποία έχουν 

αναρτηθεί στην ιστοσελίδα μας 

( www.psey.gr). 

 

Απευθύνουμε πρόσκληση στα μέλη μας που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο 

πρόγραμμα διοργανώνοντας προγράμματα αγωγής και προαγωγής υγείας στην κοινότητα ή 

άλλες εκδηλώσεις και δράσεις  που να αφορούν στην πρόληψη του καρκίνου του 

πεπτικού συστήματος  και την έγκαιρη αντιμετώπιση των συνεπειών της  να 

επικοινωνήσουν με τα οριζόμενα ανά Υ.Π.Ε. μέλη του Δ.Σ. του Π.Σ.Ε.Υ. δηλώνοντας 

ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας και τον  φορέα εργασίας τους. 

Τα  μέλη του Δ.Σ που έχουν οριστεί  σε κάθε  Υ.Π.Ε.   για την ομαλή ροή και υλοποίηση του 

προγράμματος καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας τους  είναι τα ακόλουθα: 

1η ΥΠΕ   Σακουφάκη Μαρία   msakoufaki@yahoo.com   ΤΗΛ. 6949557489 

               Μπελίτση Βασιλική    vbelitsi@otenet.gr           ΤΗΛ. 6944443777 

2η ΥΠΕ  Άννα Γκρόζου  angrozou@gmail.com                   ΤΗΛ. 6974749414 

               Κλώθος Εμμανουήλ   klothosm@yahoo.gr          ΤΗΛ. 6945931084 

3η ΥΠΕ Τσουγένη Αικατερίνη   katerina971@yahoo.gr    ΤΗΛ.  6906228724 

4Η ΥΠΕ  Σπανού Αδαμαντία       adamantiaspanou@yahoo.gr   ΤΗΛ. 6974924290 

5η ΥΠΕ Λάππα Αναστασία    lappaanas@gmail.com         ΤΗΛ.  6907154679 
 

6Η ΥΠΕ Μαντή Φανή    fanimanti@yahoo.gr                        ΤΗΛ .6937809025 

 

7Η ΥΠΕ  Πλευράκη Μαρία  plevraki.maria@hotmail.com     ΤΗΛ. 6983685889 

 

Αγαπητοί συνάδελφοι ο ρόλος του Επισκέπτη Υγείας στην πρόληψη των  καρκίνων του 

πεπτικού συστήματος και την προαγωγή της υγείας των ατόμων της  τρίτης ηλικίας είναι 

σημαντικός και για αυτό το λόγο σας παρακαλούμε όπως συμμετέχετε ενεργά έτσι ώστε να 

αναδειχτεί το έργο και  ο ρόλος μας στο Υπουργείο Υγείας. 

Είμαστε στη διάθεση σας για οτιδήποτε άλλο χρειαστείτε. 
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Για το ΔΣ του ΠΣΕΥ 

 


