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ΟΛΑ ΑΡΝΗΤΙΚΑ
152 rapid test στη
Βιομηχανική Ζώνη
του Δήμου

Μάνδρας-Ειδυλλίας
Ερυθρών-Οινόης
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ΟΛΑ ΑΡΝΗΤΙΚΑ
152 rapid test στη
Βιομηχανική Ζώνη του
Δήμου Μάνδρας-Ειδ
υλλίας-Ερυθρών-Οινό
ης
Αρνητικά ήταν τα αποτελέσματα
και στους εκατόν πενήντα
——
δύο 152 ελέγχους ταχείας
ανίχνευσης κορανοϊού rapid
test που διενεργήθηκαν την
Πέμπτη 1 Απριλίου 2021 στη
Βιομηχανική Ζώνη του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας-Ερυθρών Οινόης
Οι έλεγχοι εντάσσονται στην προσπάθεια περιορισμού και καταπολέμησης της Covid-19 και συντονίστηκαν
από την Περιφέρεια Αττικής σε συνεργασία με τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών τους Δήμους Δυτικής Αττικής
και το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ελευσίνας Δυτ Αττικής

Στο σημείο για να υπογραμμίσει τη σημασία της προσπάθειας και να ευχαριστήσει όλους όσοι συνέβαλαν
στην επιτυχή υλοποίηση της βρέθηκε ο Δήμαρχος Χρήστος Ε Στάθης
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Διαδικτυακή εκδήλωση από
Περιφέρεια Αττικής το Γραφείο
Ισότητας της ΕΝ.ΠΕ και την

Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας
των Φύλων

Η

ενδοοικογενειακή βία και το
metoo στην Ελλάδα
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Δευτέρα 5 Απριλίου 2021

θριάσιο-9

Διαδικτυακή εκδήλωση

ενδοοικογενειακή βία και το
metoo στην Ελλάδα

GO

Η

Περιφέρεια

Η^τικής
Γραφείο

του Ιατρικού

το
Ισότητας

της ΕΝ.ΠΕ και η
Περιφερειακή Επιτροπή
Ισότητας των
Φύλων της Αττικής

διοργανώνουν
τη
Δευτέρα 5 Απριλίου
στις 18.00 διαδικτυακή
εκδήλωση με θέμα
Η ενδοοικογενειακή
metoo
βία και το
στην Ελλάδα

Συλλόγου

Αθηνών Γιώργος
Πατούλης και η Πρόεδρος
της Περιφερειακής
Επιτροπής Ισότητας
των Φύλων Αττικής
Μαρία

ανοικτή

συζήτηση

η

Ευρωβουλευτής

ΝΔ Ελίζα

Βόζεμπεργκ
Α
ΝΔ

Ράπτη και

η

Βουλευτής

Θεσσαλονίκης

Έλενα

η Ψυχίατρος

εκδήλωση
που θα μεταδοθεί
ζωντανά μέσω Zoom
στη
διεύθυνση
https://bit.ly/3dflG5M
και θα είναι ελεύθερα
προσβάσιμη για το
κοινό θα χαιρετίσουν

Ψυχαναλύτρια
Λίλλιαν
Μακράκη
αναλύουν τις πραγματικές

ο
Περιφερειάρχης
Αττικής και Πρόεδρος

λόγω

Την

διαστάσεις της

ενδοοικογενειακής
βίας στην Ελλάδα
ιδίως στις δύσκολες
συνθήκες του εγκλεισμού
πανδημίας

με έμφαση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

τις

Η

η

το

ζήτημα της σεξουαλικής

παρενόχλησης
καθώς και την πορεία
του κινήματος metoo
στην Ελλάδα μετά και

πρόσφατες
συγκλονιστικές

Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας των Φύλων
διοργανώνουν τη διαδικτυακή εκδήλωση

Η

ψυχολογικές

βίας στα θύματα

Περιφέρεια Αττικής

το Γραφείο Ισότητας της ΕΝ.ΠΕ και

ενδοοικογενειακή βία και το metoo στην Ελλάδα
τη Δευτέρα 5 Απριλίου στις 18.00

επιπτώσεις της

Αγγελοπούλου

μια

TUM

ENDIHI

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

στην αναγκαιότητα
απαλλαγής από βία
και τα στερεότυπα
την πρόληψη της
κακοποίησης
παιδικής

ενδοοικογενειακής
Σε

ΙΟΚΜ ItOTHUl

tttumm
ilUilt EU

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ

Γιώργος Πατούλης Περιφερειάρχης Αττικής Πρόεδρος ΙΣΑ
Μαρία Αγγελοπούλου Πρόεδρος Περιφερειακής Επιτροπής Ισότητας Φύλων
ΟΜΙΛΗΤΡΙΕΣ

Ελίζα Βόζεμπεργκ Ευρωβουλευτής ΝΔ

Έλενα Ράπτη Βουλευτής Α Θεσσαλονίκης ΝΔ

Αίλιαν Μακράκη Ψυχίατρος Ψυχαναλύτρια

τις

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ

αποκαλύψεις

συζήτηση

Τη

συντονίζει
του

η

Επικεφαλής

Γραφείου
Ισότητας της ΕΝ.ΠΕ
Φωτεινή Βρύνα

Φωτεινή Βρύνα Επικεφαλής του Γραφείου Ισότητας της ΕΝ.ΠΕ

Ζωντανή μετάδοση μέσω Zoom στη διεύθυνση https://bit.lv/3dflG5M
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Εκστρατεία ενημέρωσης για την Άυλη Συνταγογράφηση
Ολοκληρώθηκε η δράση της Περιφέρειας Αττικής και
του ΙΣΑ Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών σε 34 Δήμους
της Αττικής για την εγγραφή των πολιτών στην άυλη
συνταγογράφηση
Τα συνεργεία της Περιφέρειας Αττικής και του ΙΣΑ
επισκέφθηκαν τις Λαϊκές αγορές και σε ειδικά δια¬

την εγγραφή τους στην υπηρεσία και απαντούσαν σε
απορίες των πολιτών για την άυλη συνταγογράφηση
Βοήθησαν δε να εγγραφούν πάνω από 200 πολίτες
που δεν είχαν καλή σχέση με την τεχνολογία
Στο πλαίσιο της δράσης διανεμήθηκαν 20.000 ενημερωτικά
έντυπα ενημερώθηκαν πάνω από

1

600

πολίτες

Σχολιάζοντας το θέμα ο Περιφερειάρχης Αττικής και
Πρόεδρος του ΙΣΑ Γ Πατούλης τόνισε τα εξής
παίρνουμε νέες πρωτοβουλίες για να στηρίξουμε
τις ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες όπως είναι οι
και οι χρόνιοι πάσχοντες που αντιμετωπίζουν
περισσότερα προβλήματα στην πρωτόγνωρη
αυτή υγειονομική κρίση
ηλικιωμένοι

Τί είναι

η

άυλη συνταγογράφηση

άυλη συνταγογράφηση είναι μια υπηρεσία της Ενιαίας
Ψηφιακής Πύλης gov.gr Αν ενεργοποιήσετε την
άυλη συνταγογράφηση θα λαμβάνετε από τον γιατρό
σας τα στοιχεία των συνταγών φαρμάκων ή των
εξετάσεών σας με μήνυμα sms ή
ταχυδρομείο e-mail στο κινητό σας και όχι
με εκτυπώσεις Με την εγγραφή σας μπορείτε επίσης
να λαμβάνετε ενημερώσεις μέσω SMS ή email για
Η

παραπεμπτικών

ηλεκτρονικό

ιατρικά

σας ραντεβού Πρακτικά η άυλη
•

μορφωμένα σταντ διένειμαν ενημερωτικό έντυπο με
τα Βήιιατα Εγγραφής στην Άυλη Συνταγογράφηση
και βοήθησαν όσους πολίτες επιθυμούσαν να κάνουν

•

συνταγογράφηση

αντικαθιστά την έντυπη συνταγή ή/και τα παραπεμπτικά
εξετάσεων σε ηλεκτρονική μορφή
επιπλέον δίνει τη δυνατότητα στους χρονίως
να λαμβάνουν συνταγή εξ αποστάσεως

χωρίς δηλαδή την επίσκεψη στο θεράποντα ιατρό

Συγκεκριμένα οι θεράποντες ιατροί μπορούν να
μηνιαίες ή επαναλαμβανόμενες συνταγές
που αφορούν σε σταθερή φαρμακευτική αγωγή που
λαμβάνουν οι χρονίως πάσχοντες και οι οποίες θα
εκτελούνται στα φαρμακεία
Αφορά όλους τους πολίτες που χρειάζεται να τους
συνταγογραφήσει φάρμακα ο γιατρός τους
Η άυλη συνταγογράφηση γίνεται μόνο μια φορά και
ισχύει για πάντα Αν το επιθυμεί ο πολίτης δύναται
να απενεργοποιήσει ή ενεργοποιήσει εκ νέου την
άυλη συνταγογράφηση με τον ίδιο τρόπο
επανεκδίδουν

Επιλέγοντας την άυλη συνταγογράφηση δεν χρειάζεται
να πάτε στο γιατρό για να σας γράψει φάρμακα ή
να σας γράψει εξετάσεις
Για να εκτελέσετε την ηλεκτρονική συνταγή πηγαίνετε
με το κινητό σας στο φαρμακείο ή το διαγνωστικό

ιατρείο αντίστοιχα

εκτελεί τη συνταγή φαρμάκων ή το
διαγνωστικό ιατρείο εκτελεί το παραπεμπτικό εξετάσεων
με τον αριθμό barcode που έχετε λάβει
Αν έχετε χάσει το sms ή το e-mail με τον αριθμό barcode
ο φαρμακοποιός ή ο ιατρός του διαγνωστικού
ιατρείου βρίσκει τη συνταγή σας με τον ΑΜΚΑ σας
Για να την εκτελέσει του γνωστοποιείτε τον κωδικό
επιβεβαίωσης που θα λάβετε στο κινητό σας
Όταν εκτελεστεί η συνταγή φαρμάκων ή το παραπεμπτικό
Ο φαρμακοποιός

εξετάσεων θα λάβετε ενημερωτικό sms

πάσχοντες

mail

ή e
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Διαδικτυακό
Πρόγραμμα Αγωγής
Υγείας για Παιδιά

Οι συμμετέχοντες μπορούν να παρακολουθήσουν
το πρόγραμμα που υλοποιείται

με
την υποστήριξη του
Αναστάσιου Χατζή Παιδιάτρου Εντα
τικολόγου τ Συντονιστή Διευθυντή

Το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών

του ΙΣΑ ανακοινώνει την έναρξη
του
διαδικτυακού
προγράμματος
Αγωγή Υγείας για Παιδιά την Τρίτη 6
Απριλίου 2021 και ώρα 18:00

ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ
2 ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ Κάπνισμα Αλκοόλ
Ναρκωτικά
3 ΕΦΗΒΕΙΑ Σεξουαλικά μεταδιδόμενα
1

νοσήματα Παχυσαρκία
Εφήβων

στο Μαρκόπουλο
ΕΔ
Πόλεων-Προαγωγής Υγείας
ΔΥΠΠΥ σε συνεργασία με το Δήμο
Μαρκοπούλου Μεσογαίας υπό την Αιγίδα

τικές ενότητες με τα εξής θέματα

ΜΕΘ Νοσοκομείου Παίδων Η ΑΓΙΑ
ΣΟΦΙΑ Μέλος ΔΣ Ιατρικού Συλλόγου

ευαισθητοποίηση

συγκεκριμένων πληθυσμιακών
ομάδων
γονείς

εκπαιδευτικοί
Το σεμινάριο αποτελείται από 3 θεμα¬

λειτουργήσουν προστατευτικά με γνώμονα
την Πρόληψη

Εμβολιασμοί

Η παρουσίαση θα έχει χρονική διάρκεια
περίπου 1 ώρα 20 εισήγηση και 40
ερωτήσεις-συζήτηση και θέμα τα
ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ
Στόχος του προγράμματος είναι η

Αθηνών μέσω πλατφόρμας zoom

καιρη και έγκυρη ενημέρωση ώστε να
είναι γνώστες των συνεπειών της έκθεσης
των παιδιών σε κινδύνους και να

που μπορούν να

αποτελέσουν

πυρήνα εκπαίδευσης με έγ¬

Βήματα εγγραφής και παρακολούθησης
του διαδικτυακού σεμιναρίου
Για να παρακολουθήσετε το σεμινάριο
•
Δηλώστε συμμετοχή στο e-mail στο

69xrisnikolaou@gmail.com ή καλώντας
στο τηλ 22990-20175 09.00 π.μ
14.00 μ μ όπου θα σας σταλεί ο
και οδηγίες για τη συμμετοχή

σύνδεσμος

σας

Δηλώσετε τη συμμετοχή σας έως 2-4
2021 στις 2.00 μ.μ

