Δράση για τους μαθητές
και τους πολίτες με θέμα
«Προτεραιότητα στην υγεία μας», που
πραγματοποιήθηκε στο Μητροπολιτικό
Πάρκο «Αντώνης Τρίτσης»
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κατοντάδες μαθητές και πολίτες βρέθηκαν στις 8 Απριλίου, στο Μητροπολιτικό Πάρκο Περιβαλλοντικών και
Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων Κοινωνικής Οικονομίας
«Αντώνης Τρίτσης», όπου πραγματοποιήθηκε, με πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη, η δράση «Προτεραιότητα στην υγεία μας».
Η συγκεκριμένη δράση υλοποιήθηκε με αφορμή την
Παγκόσμια Ημέρα Υγείας με τη συμβολή της Περιφέρειας
Αττικής, του Φορέας Διαχείρισης του Πάρκου, των ΚΕΠ
Υγείας και του ΕΔΔΥΠΠΥ. Η εκδήλωση ήταν υπό την αιγίδα
του Υπουργείου Υγείας και του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών.
Από τις 10 το πρωί μέχρι το απόγευμα πραγματοποιήθηκαν βιωματικές δράσεις, ενώ διενεργήθηκαν δωρεάν
προληπτικοί έλεγχοι και ενημερώσεις γύρω από θέματα,
όπως η οστεοπόρωση και οι σκελετικές παθήσεις. Επίσης,
πραγματοποιήθηκαν δράσεις ενημέρωσης για θέματα
πρόληψης υγείας, πρώτες βοήθειες, οδική ασφάλεια, περιβάλλον και ανακύκλωση από το ΕΔΔΥΠΠΥ, τον ΕΔΣΝΑ και
γιατρούς του ΚΕΠΙΧ.
Ο Περιφερειάρχης
Αττικής και
Πρόεδρος
του ΙΣΑ και
του ΕΔΔΥΠΠΥ, Γ. Πατούλης, έχοντας θέσει
ως βασική
προτεραιότητα την
υγεία, επεσήμανε: «Με
αυτή τη μεγάλη γιορτή στο πάρκο της καρδιάς μας, στο
Πάρκο Τρίτση, στέλνουμε ένα ηχηρό μήνυμα για την αναγκαιότητα της πρόληψης της υγείας, της οδικής ασφάλειας
και του σεβασμού στο Περιβάλλον».
«Δράσεις, όπως η σημερινή, μας δίνουν την ευκαιρία να
ενημερωθούμε για τα οφέλη του προσυμπτωματικού ελέγχου και να βάλουμε στη ζωή μας ένα σημαντικό μήνυμα:
Γιορτάζουμε την παγκόσμια ημέρα υγείας μία φορά το
χρόνο. Προστατεύουμε την υγεία μας και την υγεία των
αγαπημένων μας κάθε μέρα. Με συμμάχους μας το υγειονομικό και στελεχιακό δυναμικό της Περιφέρειας Αττικής,
του ΙΣΑ, του ΕΔΔΥΠΠΥ και των ΚΕΠ Υγείας, ισχυροποιούμε
την πρόληψη και συμβάλλουμε στην προστασία της Υγείας
των πολιτών. Σήμερα όμως η παρουσία μας στο Μητρο24

πολιτικό Πάρκο έχει άλλο ένα συμβολισμό που σχετίζεται
με το σεβασμό και την προστασία του περιβάλλοντος»,
υπογράμμισε ο Γ. Πατούλης.

Συμμετοχές φορέων και ομάδων
Στη δράση υπήρχαν οχήματα του ΕΔΣΝΑ, ασθενοφόρο του
ΙΣΑ, όχημα της Πυροσβεστικής, το ηλεκτρικό όχημα του Πάρκου
Τρίτση και ηλεκτροκίνητο mini bus του Πανεπιστημίου Δυτικής
Αττικής. Επιπλέον, συμμετείχαν σχολεία από τους δήμους Καματερού, Ιλίου, Αγίων Αναργύρων, Μεγάρων, Περιστερίου, Πετρουπόλεως και Πεύκης. Η Περιφέρεια Αττικής παρουσίασε την
πιλοτική εφαρμογή εικονικής πραγματικότητας (VR), η οποία
χρησιμοποιείται για ανίχνευση νευρογνωστικών διαταραχών.
Παραβρέθηκαν, επίσης, οι: Εθελοντική Διασωστική
Ομάδα Κρίσεων, Ελληνικό Ίδρυμα Ογκολογίας, Ινστιτούτο
Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μυλωνάς, Ελληνικός Ερυθρός
Σταυρός & Τμήμα νοσηλευτικής Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, Σύλλογος Όραμα Ελπίδας, Εταιρία Alzheimer Αθηνών,
Κέντρο Μαστού Σύλλογος Φίλων Γενικού Ογκολογικού Νοσοκομείου «Οι Αγίου Ανάργυροι», PRAKSIS, Σύλλογος Σκελετικής Υγείας Πεταλούδα, LLM CARE, BeActive, το Χαμόγελο
Του Παιδιού, Mini Planetarium, Π.Α.Ο Φοινικαίων, ΠΟΣΠΛΑ,
Capital Market & Green Cola, Πανελλήνια Ένωση Κεραμιστών και Αγγειοπλαστών.
Η δράση αυτή ήταν εξαιρετικά αποτελεσματική για την αφύπνιση και την ενημέρωση των πολιτών τόσο για την υγεία τους
όσο και για θέματα που αφορούν στην καθημερινότητα και
επηρεάζουν τις ζωές τους. Μέσα από την επαφή, ειδικά με νέα
παιδιά, το Δίκτυο θέτει τις βάσεις για ένα υγιές μέλλον με όπλο
τη γνώση και την πρόληψη. 

