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Το Όραμα 

• Η ενσωμάτωση της φιλοσοφίας και των αρχών της Προαγωγής 

και Αγωγής Υγείας στο περιβάλλον των Υπηρεσιών Υγείας του 

Νοσοκομείου με τη δημιουργία υπηρεσίας με στόχευση την 

Προαγωγή της Υγείας και την Πρόληψη 

• Προϋπόθεση: Η συστηματική υλοποίηση δράσεων, η 

δημιουργία μίας οργανωμένης δομής που θα είναι πλήρως 

ενσωματωμένη στο σύστημα και τη δομή του Νοσοκομείου και 

θα γνωρίζει το προφίλ και τις ιδιατερότητες του φορέα 

Η Ιστορία ξετυλίγεται… 



Οι Συγκυρίες για τη Δημιουργία… 

• Νοσοκομείο ενεργό μέλος του Εθνικού Δικτύου 

Νοσοκομείων και Υπηρεσιών Υγείας από το 2004 

• Διοίκηση Νοσοκομείου θετικά διακείμενη σε καινοτόμες 

και πρωτοπόρες δράσεις που στοχεύουν στην 

προαγωγή της υγείας 

• Νοσηλευτική Διεύθυνση με ευρύτητα πνεύματος και 

διάθεση στήριξης της προσπάθειας 

• Κοινή αντίληψη των εμπλεκομένων για την παροχή 

υπηρεσιών υγείας προσανατολισμένων στην πρόληψη 

και στην ποιότητα 



• Εισήγηση δημιουργίας της νέας υπηρεσίας στη Νοσηλευτική 

Υπηρεσία και στη Διοίκηση του Νοσοκομείου (3/07) 

• Έγκριση  λειτουργίας από το Επιστημονικό Συμβούλιο (5/07) 

• Απόφαση Δ.Σ. Νοσοκομείου για την λειτουργία και στελέχωση της 

νέας υπηρεσίας (6/07) 

• Ενημέρωση της Α ΔΥΠΕ για την δημιουργία της νέας υπηρεσίας  

• Απόφαση Δ.Σ Νοσοκομείου για εισήγηση τροποποίησης 

οργανισμού και εισαγωγή της νέας υπηρεσίας 

• Πρόταση για τροποποίηση οργανογράμματος και εισαγωγή της 

νέας υπηρεσίας στη ΔΥΠΕ και στο ΚΕΣΥ (αναμένεται έγκριση) 

• Ανακοίνωση της λειτουργίας του Γραφείου στις υπηρεσίες και 

Διευθύνσεις του Νοσοκομείου (3/08) 

• Στέγαση του Γραφείου Πρόληψης και Αγωγής Υγείας και έναρξη 

λειτουργίας του με  (1ο τρίμηνο 2008) 

Διαδικασίες Δημιουργίας 



• Ο σχεδιασμός – υλοποίηση – αξιολόγηση 

προγραμμάτων πρωτογενούς και δευτερογενούς 

πρόληψης 

• Ο σχεδιασμός – υλοποίηση – αξιολόγηση δράσεων 

Προαγωγής και Αγωγής Υγείας στους ασθενείς και 

το προσωπικό του Νοσοκομείου  

• Η υποστήριξη ασθενών και προσωπικού για 

τροποποίηση επιβαρυντικών για την υγεία 

συμπεριφορών με ατομικές υποστηρικτικές 

συναντήσεις (κάπνισμα – άγχος – παχυσαρκία) 

• Η συνεργασία και ανάπτυξη δράσεων με τις 

υπηρεσίες που σχετίζονται με την πρόληψη στο 

χώρο του Νοσοκομείου (επιτροπές – ειδικά ιατρεία) 

• Η συνεργασία με το ΕΔΝΥΠΥ για την ανάπτυξη 

δράσεων Αγωγής και Προαγωγής Υγείας 

Στόχοι και Αρμοδιότητες 



• Επιλογή προγράμματος Προαγωγής Υγείας 

Εργαζομένων «Υγεία για την Υγεία»  στα πρότυπα 

προγράμματα νοσοκομείων σε διεθνές επίπεδο 

 

• Δημοσίευση του ανωτέρω προγράμματος στον οδηγό 

πρότυπων προγραμμάτων από το Διεθνές Δίκτυο 

Νοσοκομείων Προαγωγής Υγείας και παρουσίαση 

αυτού στο Διεθνές Συνέδριο Health Promoting 

Hospitals στην Φιλανδία 

 

• Βράβευση δράσης για την Υγεία των Ματιών στο 

Πανελλήνιο συνέδριο Προαγωγής και Αγωγής Υγείας. 

 

• Βράβευση δράσης για τον καρκίνο του μαστού στο 

Συνέδριο συνέδριο Μαστολογίας. 

 

Βραβεύσεις- Αναγνώριση Υπηρεσίας (1) 



• Βράβευση του Γραφείου Πρόληψης και Αγωγής Υγείας από το 

Σύλλογο Κάτω Μεριάς Αμοργού για την σύνθετη δράση 

πρόληψης και αγωγής υγείας στο νησί της Αμοργού. 

 

• Αφιερώματα στον έντυπο τύπο για τις δράσεις και προγράμματα 

που έχει υλοποιήσει το Γραφείο Πρόληψης και Αγωγής Υγείας του 

Νοσοκομείου 

 

• Η Υπηρεσία αναγνωρίζεται από τους φορείς για την καινοτομία 

και τη μοναδικότητα της αφού είναι η μόνη υπηρεσία Προαγωγής 

και Αγωγής Υγείας που λειτουργεί συστηματικά σε Νοσοκομείο 

της χώρας διευρύνοντας τη φιλοσοφία της παροχής υπηρεσιών 

υγείας και επικεντρώνοντας αυτήν στην Προαγωγή Υγείας 

 

• Δημοσίευση αποτελεσμάτων των προγραμμάτων σε επιστημονικά 

περιοδικά, εθνικά και διεθνή Συνέδρια Προαγωγής Υγείας. 

Βραβεύσεις- Αναγνώριση Υπηρεσίας (2) 



• Παροχή σύγχρονων υπηρεσιών υγείας  

 

• Ενίσχυση της εικόνας του Νοσοκομείου ως παρόχου αναβαθμισμένων 

υπηρεσιών υγείας στους πολίτες – ασθενείς και το ευρύ κοινό 

 

• Συμμετοχή ως δείκτης ποιότητας για τις προσφερόμενες υπηρεσίες του 

Νοσοκομείου (αναγνωρισμένος διεθνώς) 

 

• Μείωση του κόστους νοσηλείας και προνοιακών επιδομάτων από το 

σύστημα μέσω της βελτίωσης και προστασίας της υγείας 

Οφέλη του Νοσοκομείου από τη Λειτουργία του 

Γραφείου Πρόληψης και Αγωγής Υγείας (1) 

ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 7 ΕΤΩΝ 

 

Αναλώσιμα και γραφική ύλη 

Μισθός 1 υπαλλήλου 



• Ενίσχυση της φιλοσοφίας του Νοσοκομείου ως φορέα επικεντρωμένου 

στην υγεία και όχι μόνο στην ασθένεια 

 

• Ενίσχυση της συνεργασίας και της λειτουργίας ομάδων δράσεων από 

διαφορετικές ειδικότητες και τμήματα του Νοσοκομείου 

 

• Βελτίωση της εικόνας της Διοίκησης του Νοσοκομείου στους εργαζόμενους 

του Νοσοκομείου με την υποστήριξη προγραμμάτων για την προαγωγή 

της υγείας τους 

 

• Θετική δημοσιότητα του Νοσοκομείου στα Μ.Μ.Ε. και στον ηλεκτρονικό 

τύπο 

 

Οφέλη του Νοσοκομείου από τη Λειτουργία του 

Γραφείου Πρόληψης και Αγωγής Υγείας (2) 





• Έκδοση - διανομή 
μονοθεματικού εντύπου «Η 
Υγεία μου και εγώ» 

 

• Έχουν εκδοθεί 3 τεύχη 

 1ο τεύχος : Κάπνισμα 

 2ο τεύχος: Η υγεία των 
ματιών 

 3ο τεύχος: Σωματική 
Δραστηριότητα 

 

• Έκδοση – διανομή 
εντύπων αγωγής υγείας σε 
ασθενείς και προσωπικό 

Ενημέρωση – Εκπαίδευση (1) 

«Η Υγεία μου & Εγώ» 



Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες 
Ημερίδες 

– 4 ημερίδες σε συνεργασία με Εθνικό 
Δίκτυο Νοσοκομείων και Υπηρεσιών 
Προαγωγής Υγείας 

– 1 Ημερίδα σε συνεργασία με τη Διοίκηση 
και τον ΕΟΦ για την 
φαρμακοεπαγρύπνηση 

– 1 Διαδραστική Ημερίδα σε συνεργασία 
με την Νοσηλευτική Διεύθυνση για το 
εργασιακό άγχος 

– 1 Ημερίδα σε συνεργασία με το 
Διαβητολογικό Κέντρο και τη 
Νοσηλευτική Υπηρεσία για το ρόλο των 
Επαγγελματικών υγείας στη διαχείριση 
του ασθενή με Σακχαρώδη Διαβήτη 

– 3 Βιωματικά σεμινάρια για τις Δεξιότητες 
Επικοινωνίας στο προσωπικό σε 
συνεργασία με το ΕΔΝΥΠΥ (75 
συμμετέχοντες) 

– Εκπαιδευτική συνάντηση για διακοπή 
καπνίσματος στο προσωπικό  

Ενημέρωση – Εκπαίδευση (2) 



• Ενημερωτική Συνάντηση για γονείς και εκπαιδευτικούς 
σε συνεργασία με την Περιφερειακή Εκπαίδευση 
Δυτικής Μακεδονίας και τη Νοσηλευτική Διεύθυνση 
Μαμάτσειου Νοσοκομείου Κοζάνης με θέμα «Σχολικός 
Εκφοβισμός: Εκπαιδεύοντας τα παιδιά μας στο 
σεβασμό και την αξία του ατόμου» 

 

• Διαδραστικά εκπαιδευτικά Σεμινάρια στο προσωπικό 
του Νοσοκομείου με θέμα «Επικοινωνώ – 
Συνεργάζομαι –Συγκρούομαι» διάρκειας 8ωρών 

 

• Εκπαίδευση των Νοσηλευτών Χειρουργικής 
Ειδικότητας στην Αγωγή και Προαγωγή Υγείας και στις 
Δεξιότητες Επικοινωνίας 

 

• Διαδραστικά εκπαιδευτικά σεμινάρια στο προσωπικό 
του Νοσοκομείου στην εφαρμογή του Μοντέλου 
Υποστήριξης Χρόνιων Ασθενών «5Ας» 

 

• Ενημερωτική εκδήλωση για την προστασία και 
προαγωγή του μητρικού θηλασμού στο προσωπικό 
του Νοσοκομείου με στόχευση τις νέες σε ηλικία 
εργαζόμενες και εκπαιδευόμενες  γυναίκες 

Ενημέρωση – Εκπαίδευση (3) 



 

• Κοινή δράση με την Κρατική Οφθαλμολογική 
Κλινική σε συνεργασία με την Ελληνική 
Ομοσπονδία Οφθαλμολογικών Εταιρειών 

 

• Επιτυχία της δράσης οδήγησε στην απόφαση 
ετήσιας επανάληψης της και ορισμού της τελευταίας 
εβδομάδας του Σεπτεμβρίου ως Θεματικής 
Εβδομάδας Υγείας αφιερωμένης στην Υγεία των 
Ματιών 

 

• Το 3ο έτος και 4ο η δράση διευρύνθηκε στα ΚΑΠΗ 
δήμων με μεγάλη ανταπόκριση και επιτυχία 

 

• Το 5ο έτος η δράση μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας 
Μαρκόπουλου σε συνεργασία με το Δήμο 
Μαρκόπουλου με στόχο την εμπλοκή των Κέντρων 
Υγείας για μελλοντική υλοποίηση της δράσης. 

 

Πρόγραμμα «Υγεία των Ματιών»: Προφίλ 



Δράση Πρόληψης και Αγωγής Υγείας 

“Η ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΜΑΤΙΩΝ» : Στόχοι - Περιγραφή 

• Ελέγχονται με τον πίνακα Αmsler για την 
έγκαιρη αναγνώριση εκφύλισης ωχράς κήλίδας 
και πρόληψη τύφλωσης 

 

• Εκπαιδεύονται στην αυτοεξέταση με τον πίνακα 
Amsler  

 

• Ενημερώνονται για την Υγεία των Ματιών τους 
με ειδικό έντυπο της δράσης 

 

• Η δράση αξιολογείται τόσο από το κοινό όσο και 
από τους συμμετέχοντες σε αυτή και 
αξιολογείται αναφορικά με την ποιότητα, τα 
αποτελέσματα και την ικανοποίηση των 
συμμετεχόντων 

 

• Ανάλογα της αξιολόγησης τροποποιείται και 
βελτιώνεται ανά έτος 

 

• Εξέλιξη προγράμματος με έλεγχο βυθού με 
ειδική μη μιδριατική κάμερα εκτός των 
υπολοίπων υπηρεσιών και μέτρηση 
ενδοφθάλμιας πίεσης για πρόληψη 
γλαυκώματος 

ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

ΠΡΟΛΗΨΗΣ & ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

0,8%

99,2%

ΝΑΙ ΌΧΙ

ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

ΠΡΟΛΗΨΗΣ & ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

0,8%

99,2%

ΝΑΙ ΌΧΙ

 

 



 

 

 

6 έτη προγρ/τος 

Διάρκεια: 1 εβδομάδα 

2400 άτομα 

6 ΚΑΠΗ 

180 παθολογικά 

 ευρήματα 

 

 Εβδομάδα Πρόληψης και Αγωγής Υγείας Εκφύλιση 

Ωχράς Κηλίδας και Υγείας των Ματιών 



Δράση Πρόληψης και Αγωγής Υγείας 

«Η ΥΓΕΙΑ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ» : Προφίλ - Περιγραφή 

• Συνεργασία με το Κέντρο 
Αναφορά Μελανώματος της 
Πλαστικής Χειρουργικής - 
Μικροχειρουργικής 
 

• Πληθυσμός το κοινό και το 
προσωπικό του Νοσοκομείου 
 

• Στόχος η πρώιμη αναγνώριση 
μελανώματος και επικίνδυνων 
σπίλων 
 

• Η ενημέρωση για τη πρόληψη 
μελανώματος και εκπαίδευση 
στα μέτρα προστασίας 
 

• Δράση ταυτόχρονη στο σταντ 
και σε ιατρεία των Τ.Ε.Ι. 
 

• Τα τελευταία δύο έτη 
αφιερώνεται μία ημέρα για 
έλεγχο του προσωπικού 

ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

ΠΡΟΛΗΨΗΣ & ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

0,8%

99,2%

ΝΑΙ ΌΧΙ

ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

ΠΡΟΛΗΨΗΣ & ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

0,8%

99,2%

ΝΑΙ ΌΧΙ

 

 



7 έτη προγράμματος 

Διάρκεια: 1 εβδομάδα 

Ενημέρωση/εκπαίδευση: 5201 άτομα 

Εξετάστηκαν: 2482 

Επείγουσα αφαίρεση:47 /Ύποπτα: 150 

 

Δράση Πρόληψης και Αγωγής Υγείας για τον 

Καρκίνο του Δέρματος και την Ηλιακή Ακτινοβολία 



Δράση Πρόληψης και Αγωγής Υγείας  

«ΓΥΝΑΙΚΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ» : Προφίλ - Περιγραφή 

• Συνεργασία με το Τμήμα 
Μαστογράφου και την Ελληνική 
Εταιρεία Μαστολογίας 

 

• Πληθυσμός το κοινό και το προσωπικό 
του Νοσοκομείου 

 

• Στόχος η εκπαίδευση των γυναικών 
στην σωστή αυτοξέταση μαστών 

 

• Η ενημέρωση και εξέταση για τη 
πρόληψη καρκίνου του μαστού και η 
προαγωγή της διενέργειας 
προληπτικών ελέγχων 

 

• Δράση ταυτόχρονη στο σταντ και σε 
ιατρείο εκπαίδευσης στη αυτοεξέταση 

 

ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

ΠΡΟΛΗΨΗΣ & ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

0,8%

99,2%

ΝΑΙ ΌΧΙ

ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

ΠΡΟΛΗΨΗΣ & ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

0,8%

99,2%

ΝΑΙ ΌΧΙ



2 έτη προγράμματος 

Διάρκεια: 1 εβδομάδα 

Ενημερώθηκαν: 870 άτομα 

Εξετάστηκαν: 393 

Εκπαιδεύτηκαν: 398 

 

Πρόγραμμα για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού 



• Τριήμερο πρόγραμμα προληπτικού χαρακτήρα για 
την ηλιακή ακτινοβολία και το μελάνωμα καθώς και 
πρόγραμμα πρόληψης της ηλικιακής εκφύλισης της 
ωχράς κηλίδας και του γλαυκώματος στον 
πληθυσμό του νησιού της Αμοργού  

• Πρόγραμμα σε συνεργασία με τον Σύλλογο Κάτω 
Μεριάς Αμοργού «Η Αγία Παρασκευή» 

• Έγιναν 400 έλεγχοι συμμετεχόντων 

• Συνολικά ενημερώθηκαν και εκπαιδεύτηκαν στην 
πρόληψη του καρκίνου του δέρματος, της ηλικιακής 
εκφύλισης της ωχράς κηλίδας και του γλαυκώματος 
414 άτομα. 

• Η δράση αξιολογήθηκε με χρήση ανώνυμου 
ερωτηματολογίου αξιολόγησης του προγράμματος 
και των υπηρεσιών που προσφέρθηκαν από 
συνολικά 188 συμμετέχοντες. 

 

Σύνθετη Δράση Πρόληψης και Αγωγής Υγείας 

για τον Καρκίνο του Δέρματος και την Υγεία των Ματιών στο 

νησί της Αμοργού 

Παθολογικά για γλαύκωμα: 13 Άτομα 

Παθολογικά για εκφύλιση ωχράς: 30 Άτομα 

Ύποπτοι / Παθολογικοί Σπίλοι: 25 Άτομα 



Δράση Αγωγής – Προαγωγής Υγείας  

«Γίνομαι Γερός/η – Δυνατός/ή – Όμορφος/η» : Προφίλ 

• Συνεργασία με το Εθνικό Δίκτυο Νοσοκομείων και Υπηρεσιών Προαγωγής Υγείας 

 

• Πληθυσμός: 90 παιδιά παιδικού σταθμού  του Νοσοκομείου και οι γονείς τους 

 

• Στόχος: 

• Να ευαισθητοποιηθούν και να εκπαιδευτούν οι γονείς στη σημασία της 
κατανάλωσης φρούτων και λαχανικών στη διατροφή στο σπίτι καθώς και στη 
σημασία της άσκησης για το παιδί τους 

• Τα παιδιά να δοκιμάσουν  και να αγαπήσουν τα φρούτα, τα λαχανικά και την 
φυσική άσκηση 

• Να συνδυάσουν τις έννοιες της υγείας της ομορφιάς και της δύναμης με τις 
υγιεινές διατροφικές επιλογές 

 

• Το πρόγραμμα βασίστηκε σε διαδραστικά δρώμενα στην τάξη (ανάλογα των 
δεξιοτήτων και των ηλικιών των παιδιών) 

 

• Καταγράφηκαν οι διατροφικές συνήθειες των παιδιών πριν και μετά την έναρξη 
του προγράμματος καθώς και το επίπεδο κινητικότητας μέσα στην τάξη ώστε να 
είναι εφικτή η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και η εξατομίκευση για κάθε παιδί 

ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

ΠΡΟΛΗΨΗΣ & ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

0,8%

99,2%

ΝΑΙ ΌΧΙ

ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

ΠΡΟΛΗΨΗΣ & ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

0,8%

99,2%

ΝΑΙ ΌΧΙ



Μερικά διαδραστικά παιχνίδια στην τάξη 

ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

ΠΡΟΛΗΨΗΣ & ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

0,8%

99,2%

ΝΑΙ ΌΧΙ

ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

ΠΡΟΛΗΨΗΣ & ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

0,8%

99,2%

ΝΑΙ ΌΧΙ

 

 



Συμμετείχαν 90 παιδιά 

 ηλικίας 3 έως 6 ετών 

Διάρκεια 3 μήνες  

 

Διετές Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας  

«Γίνομαι Γερός/ή - Δυνατός/ή – Ομορφος/η» 



• Πρόγραμμα Προαγωγής Υγείας με στόχο την προαγωγή της 
σωματικής και ψυχικής υγεία των εργαζομένων του Νοσοκομείου 
«Υγεία για την Υγεία» (έναρξη Οκτ 08) 

 

• Κοινό πρόγραμμα της Διοίκησης του Νοσοκομείου και του Γραφείου 
Πρόληψης και Αγωγής Υγείας 

 

• Αξιολόγηση των αναγκών των εργαζομένων οδήγησε στην απόφαση 
δημιουργίας ομάδων χορού, σκάκι και λειτουργία μικρού 
γυμναστηρίου στο χώρο του Νοσοκομείου 

 

• Συνεργασία με Διαιτολογικό Τμήμα για υποστήριξη απώλειας βάρους 
εργαζόμενων που συμμετείχαν στο πρόγραμμα 

 

• Το πρόγραμμα επιλέχθηκε από το Διεθνές Δίκτυο Νοσοκομείων και 
Υπηρεσιών Προαγωγής Υγείας ώστε να  συμπεριληφθεί σε ειδική 
έκδοση Πρότυπων Προγραμμάτων Νοσοκομείων τον Μάιο 2011. 

 

• Το πρόγραμμα λειτουργούσε μέχρι το 2012 με τη λειτουργία του 
γυμναστηρίου και βρίσκεται αναγκαστικά σε προσωρινή διακοπή με 
στόχο την επαναλειτουργία του από το 2014 

Πρόγραμμα Πρόληψης & Προαγωγής Υγείας 

Εργαζομένων Νοσοκομείου 



Πρόγραμμα Πρόληψης & Προαγωγής Υγείας 

Εργαζομένων Νοσοκομείου 

Διάρκεια: 2008-2012 

Εγγεγρ/νοι: 120  

Ιατροί, νοσηλευτές,  

Διοικητικοί και τεχνικοί 



• Πρόγραμμα πρόληψης και αγωγής υγείας των 
θεραπευόμενων της Θεραπευτικής Μονάδας 
Υποκατάστασης του ΟΚΑΝΑ του Νοσοκομείου. 
Το πρόγραμμα είναι συστηματικό υλοποιείται σε 
ετήσια βάση σε συνεργασία με τη Θεραπευτική 
Μονάδα Υποκατάστασης ΟΚΑΝΑ του 
Νοσοκομείου και έχει ως στόχους: 
–  την  ενημέρωση και ευαισθητοποίηση όλων των 

ασθενών του προγράμματος υποκατάστασης για 
την ασφαλή χρήση και σεξουαλική συμπεριφορά. 

– την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση όλων των 
συμμετεχόντων σε θέματα υγιούς γήρανσης, 
διατροφής και βελτίωσης της υγείας τους καθώς και 
της σημασίας της διενέργειας προληπτικών ελέγχων 
ανάλογων των αναγκών τους. 

– Την οργάνωση και διενέργεια προληπτικών ελέγχων 
που θα περιλαμβάνουν Αγγειολογικό έλεγχο, 
Μαστογραφία και pap test για τις γυναίκες, ΩΡΛ 
έλεγχο για τους συμμετέχοντες σε ετήσια βάση. 

 

Πρόγραμμα Πρόληψης & Αγωγής Υγείας 

Θεραπευομένων Μονάδας Υποκατάστασης 

ΟΚΑΝΑ  Νοσοκομείου 



• Διοργάνωση Εκπαιδευτικών Ημερίδων στο 
Νοσοκομείο  

 

• Έναρξη της Αξιολόγησης Υγείας Προσωπικού 
του Νοσοκομείου 

 

• Διανομή εφημερίδας «Σύγχρονο Νοσοκομείο» 
στο προσωπικό του Νοσοκομείου 

 

• Συμμετοχή στα Πανελλήνια και Διεθνή Συνέδρια 
Προαγωγής και Αγωγής Υγείας  

 

• Συμμετοχή στην 3μελή επιτροπή εκπροσώπησης 
του Νοσοκομείου και στην Ε. Ε. του Δικτύου 

 

• Συνεργασία σε προγράμματα εκπαιδευτικά και 
αγωγής υγείας 

 

Συνεργασία με το ΕΔΝΥΠΥ  

Παγκόσμιος 

Οργανισμός 

Υγείας 



• Ιατροκεντρικό σύστημα υγείας προσανατολισμένο στην 
νόσο και όχι στην υγεία 

 

• Μη πρόβλεψη χρηματοδότησης για τη λειτουργία απο τον 
προϋπολογισμό του Νοσοκομείου 

 

• Σύστημα υγείας επικεντρωμένο περισσότερο στην 
αρρώστια και όχι στην υγεία 

 

• Προτεραιότητα στο σχεδιασμό πολιτικών ένταξης της 
Προαγωγής Υγείας στη φιλοσοφία των Νοσοκομείων ΕΣΥ 
από το ΥΥΚΑ 

 

• Έλλειψη προσωπικού υποστήριξης της υπηρεσίας 

 

• Φόρτος εργασίας και burn out λόγω της πολυπλοκότητας 
και των απαιτήσεων λειτουργίας της υπηρεσίας 

 

• Υπηρεσία μη θεσμοθετημένη και ενταγμένη στο οργανωτικό 
πλαίσιο του Νοσοκομείου με κίνδυνο παύσης λειτουργίας 
στο μέλλον 




