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Ελληνικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων
του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΕΔΔΥΠΠΥ)

ο Ελληνικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΕΔΔΥΠΠΥ), του οποίου ιδρυτής και
Πρόεδρος από το 2005 είναι ο σημερινός Περιφερειάρχης
Αττικής κ. Γιώργος Πατούλης, δραστηριοποιείται στον τομέα
της πρόληψης και της προαγωγής της υγείας των δημοτών. Σήμερα αριθμεί 238 ΟΤΑ μέλη από όλη την Ελλάδα και
αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα Εθνικά Δίκτυα του Π.Ο.Υ.
Το Δίκτυο συνδράμει ουσιαστικά τους Δήμους μέλη του,
διοργανώνοντας εκστρατείες ενημέρωσης και προληπτικής
ιατρικής σε όλη τη χώρα, ενώ Στελέχη της Επιστημονικής
Επιτροπής οργανώνονται σε Ομάδες εργασίας, με σκοπό
να βοηθήσουν με την εμπειρία και τις γνώσεις τους, παρέχοντας πληροφορίες και τεχνογνωσία στους Δήμους μέλη.
Σκοπός είναι, τα Προγράμματα ενημέρωσης αλλά και
προσυμπτωματικού ελέγχου (screening), που διενεργούνται
σε πολλές περιοχές της χώρας μας, να έχουν βιωσιμότητα και
να παρουσιάζουν μετρήσιμα αποτελέσματα, σύμφωνα και
με τις κατευθύνσεις του Π.Ο.Υ. Κάποια από τα προγράμματα,
που προσφέρει το Δίκτυο, είναι το Πρόγραμμα μετρήσεων
Οστικής Πυκνότητας, το Πρόγραμμα Α’ Βοηθειών ΚΑΡΠΑ,
το Πρόγραμμα Δημιουργίας Συμβουλευτικών Σταθμών για
την Άνοια στους Δήμους της χώρας και πολλά ακόμα. Το
ΕΔΔΥΠΠΥ, θέλοντας να καλύψει τις ανάγκες που δημιουργούνται κατά την περίοδο της πανδημίας, αποφάσισε, εκτός
από το να προσαρμόσει πολλά από τα προγράμματα του,
να δημιουργήσει και νέα, προσφέροντας έτσι χρήσιμες
Διαδικτυακές Ενημερώσεις και Ημερίδες στους Δημότες.
Παράλληλα εφαρμόζει το καινοτόμο πρόγραμμα Υγιείς
Πόλεις του Π.Ο.Υ., φέρνοντας την Υγεία στο κέντρο της
πολιτικής, του σχεδιασμού και της λήψης αποφάσεων των
πόλεων, αναπτύσσοντας πολιτικές και δράσεις που άπτονται
όλων των τομέων της ζωής.
Επιπλέον, το ΕΔΔΥΠΠΥ έχει διοργανώσει 16 Πανελλήνια

Συνέδρια, ενώ συνδιοργάνωσε και το Συνέδριο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας στην Ελλάδα το 2014. Κάθε χρόνο,
οργανώνονται ημερίδες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης
για το κοινό, με θεματολογία που επικαιροποιείται ετησίως,
σύμφωνα με τις ανάγκες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης
του κοινού των τοπικών κοινωνιών.
Το 2014 δημιουργήθηκε μια νέα Δημοτική Δομή, τα
Κέντρα Πρόληψης για την Υγεία (ΚΕΠ Υγείας). Μέχρι σήμερα,
συνολικά 129 Δήμοι-μέλη, που συνεχώς αυξάνονται, αγκάλιασαν αυτή την πρωτοβουλία. Τα ΚΕΠ Υγείας σκοπό έχουν
να αποτελέσουν τον κεντρικό θεσμό συντονισμού για το
δημότη, σε όλα τα θέματα που αφορούν στην Προληπτική
Ιατρική (αναγκαίες εξετάσεις και προβλεπόμενες επαναλήψεις
ανάλογα με την ομάδα κινδύνου που ανήκει) καθώς και
Προαγωγής Υγείας, με ενημέρωση για γενικότερα σοβαρά
προβλήματα δημόσιας υγείας, ώστε να επιτευχθούν πιο
«υγιείς» συμπεριφορές.
Συγκεκριμένα τα ΚΕΠ Υγείας συντονίζουν την οργάνωση
προληπτικών εξετάσεων στους δημότες, κατά τα Διεθνή Πρωτόκολλα, για 11 νοσήματα: Καρκίνος του παχέος εντέρου,
Καρκίνος του τραχήλου της μήτρας, Καρκίνος του μαστού,
Καρδιαγγειακός κίνδυνος, Καρκίνος του προστάτη, Μελάνωμα, Κατάθλιψη, Άνοια, ΧΑΠ, Κατάθλιψη, Οστεοπόρωση
και Ανεύρυσμα κοιλιακής αορτής. Ενδεικτικά αναφέρεται
για το τελευταίο, πως στα πλαίσια του Προγράμματος για
το Ανεύρυσμα της Κοιλιακής Αορτής, προσφέρεται και η
δυνατότητα ελέγχου στους πολίτες μέσω ενός υπερσύγχρονου φορητού Υπερηχογράφου, εντελώς δωρεάν, για
τους ΟΤΑ μέλη που θα το επιλέξουν.
Μεταφέροντας την τεχνογνωσία που αναπτύσσεται σε
ευρωπαϊκό επίπεδο, τα ΟΤΑ μέλη του ΕΔΔΥΠΠΥ αποτελούν
τους σημαντικότερους ίσως συντελεστές για την προαγωγή
της Υγείας στους πολίτες της χώρας μας. 
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