Περιεχόμενα
1. Α ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ...

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 07/04/2021 σελ.14

2. ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΤΑ RAPID TESTS ΣΕ...

ΑΜΑΡΥΣΙΑ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 06/04/2021 σελ.3

1. Α ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 5Η...

Μέσο: . . . . . . . . . ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ημ. Έκδοσης: . . .07/04/2021 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .07/04/2021
Σελίδα: . . . . . . . . 14

Δ Ασπροπύργου Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας για Παιδιά

5α διαδικτυακή παρουσίασα με θέμα ταν Παχυσαρκία
διαδικτυακό

σω πλατφόρμας zoom

σεμινάριο στο
πλαίσιο του

Νέο

παρουσίαση

Προγράμματος

Αγωγής

Υγείας για Παιδιά
χθες ο Δήμος
και η αρμόδια
Διεύθυνση Κοινωνικής
Προστασίας Πρόκειται για
την 5η διαδικτυακή παρουσίαση
με θέμα την παιδική
Παχυσαρκία Το διαδικτυακό
σεμινάριο στο οποίο

ΥΡΓΟΥ

ανακοίνωσε

Ασπροπύργου

μπορούν να δηλώσουν

συμμετοχή

ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ AIA4HM0ÎIK0
AIKTV0 ΤΓΙΟΜ ΠΟΑΕΟΝ

οι ενδιαφερόμενοι
Πόλεων Προαγωγής Υγείας
ΕΔΔΥΠΠΥ υπό την
δημότες θα γίνει την Δευτέρα
12 του μήνα Αναφέρει
αιγίδα του Ιατρικού Συλλόγου
σε δελτίο Τύπου χθες για το
Αθηνών ανακοινώνει
θέμα ο Δήμος Ασπροπύργου
την διοργάνωση του
πέμπτου διαδικτυακού
Η Διεύθυνση της Κοινωνικής σεμιναρίου webinar του
Προστασίας του Δήμου προγράμματος Αγωγής
Ασπροπύργου σε
Υγείας για Παιδιά τη Δευτέρα
12 Απριλίου 2021 και
με το Ελληνικό
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών ώρα 18:00μ.μ
συνεργασία

Η πέμπτη διαδικτυακή
έχει χρονική
διάρκεια περίπου 1 ώρα
20 εισήγηση και 40 ερω
τήσεις-συζήτηση με θεματολογία

mmol ιτλλοτοι

imnw

Οι συμμετέχοντες μπορούν
να παρακολουθήσουν το
πρόγραμμα που πραγματοποιείται
με την υποστήριξη
του κ Αναστάσιου Χατζή

Παιδιάτρου Εντατικολό
γου τ Συντονιστή
Διευθυντή ΜΕΘ Νοσοκομείου
Παίδων Η ΑΓΙΑ
ΣΟΦΙΑ Μέλος ΔΣ Ιατρικού
Συλλόγου Αθηνών μέ¬

Στόχος του προγράμματος
είναι η ευαισθητοποίηση
και ενημέρωση συγκεκριμένων
πληθυσμιακών ομάδων
γονείς εκπαιδευτικοί που
μπορούν να αποτελέσουν
πυρήνα εκπαίδευσης ή και

να ενημερωθούν εγκαίρως
και να προετοιμαστούν
ώστε να είναι γνώστες των
συνεπειών της έκθεσης των
παιδιών σε κινδύνους με
γνώμονα πάντοτε την Πρόληψη

Επισημαίνεται ότι με την
περάτωση της παρακολούθησης
του κύκλου των δια
δικτυακών συναντήσεων
θα δοθεί στους συμμετέχοντες
η αντίστοιχη βεβαίωση
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Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν τα rapid tests
σε συνεργασία με Περιφέρεια και Ιατρικό Σύλλογο
Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η

διενέργεια

των διαγνωστικών τεστ για τον
Covid-19 rapid-test για tous πολίτεε του
Δήμου Λυκόβρυσηε Πεύκηε σε συνεργασία
μετην Περιφέρεια Αττικήε και τον Ιατρικό
Σύλλογο Αθηνών στην Αίθουσα Μανό
nns Αναγνωστάκηε

διαγνωστικά tests πραγματοποιήθηκαν
από Tis Κινητέε Ομάδεε Επίσκεψηε
στο Σπίτι ΚΟΕΣ ins Περιφέρειαε Αττικήε
Τα

και του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Παρά
άσχημεε καιρικέε συνθήκεε και το γε
γονόε ότι έγιναν σε εργάσιμη ημέρα συμμετείχαν
1 24 ποπΊ'τεε ενώ
βρέθηκε μόνο ένα

Tis

θετικό κρούσμα

Στον χώρο τηε διεξαγωγήε των τεστ
βρέθηκαν πέραντου Δημάρχου Τάσου Μαυ
ρίδη η Αντιπεριφερειάρχηε Βορείου Τομέα
Λούκια Κεφαλογιάννη ο Περιφερειακόε
Σύμβουλοε και ΜέλοετουΔ.Σ του Ιατρικού

Συλλόγου Tmvvns Κεχρήε και η Αντιδήμαρ
xos Εκπαίδευσηε Κοινωνικήε Πολιτικήε
και Εθελοντισμού Δέσποινα Μεντεσίδου
0 Δήμαρχοε Λυκόβρυσηε Πεύκηε και
Γενικόε Γραμματέαε τηε ΠΕΔ Αττικήε Τά
oos Maupiôns δήλωσε σχετικά Tous τε
λευταίουε μήνεε έχουμε φιλοξενήσει τέσσερα
tpopés τη διενέργεια δωρεάν rapid

tests στον Δήμο pas σε συνεργασία μεδια
φορετικούε φορείε πάντα όμωε με την τή¬

ρηση όλων των μέτρων πρόληψηε Και
ευτυχείε για το γεγονόε ότι σε όλεε
Tis περιπτώσει τα θετικά κρούσματα ήταν
ελάχιστα Αυτή τη φορά προχωρήσαμε σε
συνεργασία με την Περιφέρεια και τον
Σύλλογο Αθηνών για αυτό θα ήθελα
να ευχαριστήσω τον Γιώργο Πατούλη τη
Λούκια Κεφαλογιάννη και τον Γιάννη Κε
χρή τα μέλη των Κινητών Ομάδων όπωε
και tous πολίτεε που προσήλθαν παρά Tis
άσχημεε καιρικέε συνθήκεε θα ήθελα καλέσω
είμαστε

Ιατρικό

για μια ακόμη φορά tous συμπολίτεε
να τηρούν τα μέτρα που pas υποδεικνύουν
οι ειδικοί για να μπορέσουμε να αφήσουμε
πίσω μα5 την πανδημία

VΓ™

