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Η Παγκόσμια Ημέρα Υγείας και ημέρα ίδρυσης του ΠΟΥ, βρίσκει την ανθρώπινη κοινότητα να 
πλήττεται από πανδημία, απαριθμώντας εκατομμύρια συνάνθρωπους μας σε παγκόσμιο επίπεδο. 

Η ταχύτατη εξάπλωση της πανδημίας του COVID-19 απέδειξε ότι απαιτείται η  επένδυση στη Δημόσια 
Κοινοτική Υγεία , ήτοι σε evidence based προγράμματα και παρεμβάσεις  Πρόληψης ,Αγωγής και 
Προαγωγής Υγείας ,προκειμένου να αποφευχθεί η νόσος και να διατηρηθεί η υγεία του πληθυσμού. 

Στο «πλευρό» της σύγχρονης επιστήμης, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Επισκεπτών Υγείας (Π.Σ.Ε.Υ.) 
δίνει το παρών!  

Ως καθ’ ύλην αρμόδιος φορέας και Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) με συνεχές και 
αδιάλειπτο έργο από ιδρύσεώς του, το 2014 , στηρίζει το έργο των  Επισκεπτών /τριών Υγείας/ΔΚΥ
οι οποίοι υλοποιούν προγράμματα  Προαγωγής και Αγωγής Υγείας , χαράσσοντας στρατηγικές 
υγειονομικής επιτήρησης στη χώρα μας και αναδεικνύοντας στοχευμένες θεματικές δράσεις 
πρόληψης. 

 Ο διαχρονικός ρόλος και παρουσία των Επισκεπτών/τριών  Υγείας (ΕΕΥ), από ιδρύσεως της  Σχολής 
το 1938, και η συμβολή τους στην προάσπιση της δημόσιας και κοινοτικής υγείας (πχ αντιφυματικός 
αγώνας, εμβολιασμοί δαμαλισμού στις πόλεις και την ύπαιθρο, κατ’ οίκον επισκέψεις με σκοπό τη 
βελτίωση της ατομικής και οικογενειακής υγείας, αγροτική υγιεινή, υγιεινή & ασφάλεια της εργασίας, 
ταξιδιωτική υγεία κτλ), έχει αναγνωριστεί   από το Υπουργείο Υγείας. 

Στο πλαίσιο αυτό, οι ΕΕΥ, ως οι πλέον εξειδικευμένοι επαγγελματίες στο πεδίο της εφαρμοσμένης 
Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας (ΔΚΥ), με βαθιά επίγνωση, εμπεριστατωμένη γνώση και άρτια 
μεθοδολογική κατάρτιση, είναι οι πλέον κατάλληλοι και πλήρως νομοθετημένοι επαγγελματίες για να 
αναλάβουν δράσεις στην εποχή του COVID-19 . 

Στο πλαίσιο της Δημόσιας Υγείας, ασκώντας Επιδημιολογική μελέτη και επιτήρηση λοιμωδών 
νοσημάτων και  νοσημάτων φθοράς, θέτουν τη βάση για την ποιοτική καθημερινότητα της κοινωνίας. 
Με τη δημιουργία επιδημιολογικής βάσης δεδομένων ,συνδράμουν στην εξαγωγή συμπερασμάτων και 
δεικτών της κατάστασης υγείας ,όπως δείκτες νοσηρότητας, θνητότητας, θνησιμότητας, κ.α.,  αλλά και 
προσδόκιμου επιβίωσης και ποιότητας ζωής . 

Σχεδιάζουν, εφαρμόζουν και αξιολογούν παρεμβάσεις και ολοκληρωμένα προγράμματα για την 
προστασία της υγείας, την πρόληψη και την προαγωγή της υγείας του ατόμου, της οικογένειας, της 
κοινότητας και του πληθυσμού. 

Κινητοποιούν την συμμετοχή ατόμου, ομάδας, κοινότητας, καλλιεργώντας αίσθημα ατομικής και 
κοινοτικής ευθύνης. Συνηγορούν και δικτυώνουν τα μέλη της κοινότητας, καθιστώντας τους ίδιους από 
χρήστες υπηρεσιών υγείας σε παρόχους (υπο)στήριξης. 

 Οι  ΕΕΥ ως Λειτουργοί Δημόσιας Υγείας, σε σημαντικές επιδημιολογικές κρίσεις, δηλώνουν με το έργο 
τους την αξία της πρόληψης σε σχέση με τη θεραπεία, γιατί πράγματι η υγεία είναι πολύτιμο κοινωνικό 
αγαθό και η  πρόληψη σώζει ζωές!!     

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Επισκεπτών Υγείας  (ΠΣΕΥ)  συστρατεύεται με το σκοπό της φετινής
εκστρατείας του Π.Ο.Υ. που αφορά στην ενθάρρυνση επενδύσεων ενίσχυσης των υγειονομικών, 
(ιδιαιτέρως για τους  Νοσηλευτές, Μαίες και Επισκέπτες/πτριες Υγείας), τη διαρκή εκπαίδευση και 
εξειδίκευση τους και την ανάπτυξη ηγετικού ρόλου στις υπηρεσίες υγείας.   

Με αίσθημα ευθύνης, σεβασμού, εκτίμησης και (υπο)στήριξης των μελών μας , θεωρούμε ως ελάχιστη 
πολιτική αναγνώρισης και ενίσχυσης  του έργου μας, την  καταβολή του επιδόματος επικίνδυνης και 
ανθυγιεινής εργασίας ανεξαρτήτου φορέα απασχόλησης, ως ισότιμης συνταγματικής αρχής  και 
την κάλυψη μόνιμων θέσεων σε Περιφέρειες ,Δήμους, ΕΟΔΥ,  ΥΠΕ, Γ. Γραμματεία Πολιτικής 
Προστασίας, Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, Υπουργείο Εργασίας, Υπουργείο Τουρισμού, 
Υπουργείο Αθλητισμού. 


