
 

 
∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Θέµα: Επίσκεψη Αντιδηµάρχων στο ∆ηµοτικό Σχολείο ∆αφνών για θέµατα 

πρόληψης της δηµόσιας υγείας 

 
 

 Η Αντιδήµαρχος Κοινωνικής Πολιτικής ∆έσποινα Συγγελάκη επισκέφτηκε το 

∆ηµοτικό Σχολείο ∆αφνών, όπου στο πλαίσιο των δράσεων της αντιδηµαρχίας για την 

πρόληψη και προαγωγή της δηµόσιας υγείας βρισκόταν η Κινητή Παιδιατρική και 

Οδοντιατρική Μονάδα «ΛΗΤΩ» των Γιατρών του Κόσµου. Στην επίσκεψη συµµετείχε και 

ο Αντιδήµαρχος Παιδείας Νίκος Γιαλιτάκης. 

 Η Κινητή Παιδιατρική και Οδοντιατρική Μονάδα «ΛΗΤΩ», που έχουν δηµιουργήσει 

οι Γιατροί του Κόσµου µε την υποστήριξη της Vodafone, βρέθηκε στο Ηράκλειο και σε 

συνεργασία µε το ∆ήµο Ηρακλείου και επισκέφτηκε για να εξετάσει παιδιά δηµοτικά 

σχολεία στα πιο αποµακρυσµένα σηµεία του ∆ήµου, όπου η πρόσβαση σε υπηρεσίες 

υγείας είναι πιο δύσκολη για οικονοµικούς ή κοινωνικούς λόγους. 

 Στη συνάντηση έγινε ενηµέρωση για το θέµα του υποχρεωτικού εµβολιασµού των 

παιδιών και την παροχή πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας σε ανασφάλιστα παιδιά, καθώς 

και για θέµατα λειτουργίας του σχολείου. 

  Η κινητή µονάδα επισκέφτηκε επίσης τα δηµοτικά σχολεία Αγ. Σύλλα, Προφήτη 

Ηλία, Καρκαδιώτισσας, Αγ. Μύρωνα, Άνω και Κάτω Ασιτών, καθώς και τον καταυλισµό 

τσιγγάνων Ν. Αλικαρνασσού.  

Η Αντιδήµαρχος ∆έσποινα Συγγελάκη µε αφορµή τη συνεργασία µε την κινητή 

οδοντιατρική µονάδα ανέφερε: "Ο ρόλος της στοµατικής υγείας είναι βασικός για τη 

γενική υγεία και την ποιότητα ζωής του ανθρώπου. Επιπλέον είναι πλέον αποδεκτό, ότι η 

πρόληψη και η προαγωγής της υγείας είναι το καλύτερο µέσο για τη µείωση των 

ανισοτήτων στη φροντίδα υγείας, την καλύτερη αξιοποίηση των πόρων, τη 

µεγιστοποίηση της κοινωνικής ωφέλειας, αφού αποδεδειγµένα συµβάλλει στη µείωση της 
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νοσηρότητας και της θνησιµότητας αλλά και στη βελτίωση του επιπέδου της ποιότητας 

ζωής όλων µας.  

Με φόντο την κρίση, που µαστίζει την ελληνική κοινωνία και σε πείσµα των 

καιρών, που θέλουν την πρόνοια του κοινωνικού κράτους να αποδυναµώνεται, 

οφείλουµε όλοι οι εκπρόσωποι της πολιτείας, το κράτος, οι αποκεντρωµένες δοµές, η 

τοπική αυτοδιοίκηση να φέρουµε στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος τα θέµατα της 

δηµόσιας υγείας, της προαγωγής και της πρόληψης της υγείας.  

Με το σκεπτικό αυτό και τη θέληση να βοηθήσουµε πρώτα τους κατοίκους στα πιο 

αποµακρυσµένα και µε µικρότερη πρόσβαση στην πληροφορία ή τις υπηρεσίες  σηµεία, 

δίνοντας σε όλους ίσες δυνατότητες, έχουµε ξεκινήσει στο ∆ήµο Ηρακλείου ένα πλέγµα 

δράσεων προαγωγής και πρόληψης της δηµόσιας υγείας όπως δωρεάν εµβολιασµός 

ανασφαλίστων παιδιών, τεστ Παπανικολάου, µαστογραφίες, προληπτικός οδοντιατρικός 

έλεγχος, ενηµέρωση για τη µεσογειακή διατροφή, τα καρδιαγγειακά νοσήµατα, το 

διαβήτη κλπ µε τη βοήθεια εξειδικευµένου προσωπικού, επιστηµονικών συλλόγων αλλά 

και εθελοντών. Απευθυνόµαστε στους πλέον ευάλωτους συνανθρώπους µας πιστεύοντας 

ότι κανείς δεν πρέπει να νοιώθει στο περιθώριο, ότι σε αυτό τον αγώνα δρόµου για την 

έξοδο από την κρίση κανείς δεν πρέπει να µείνει πίσω.   

  

 

   

Η Αντιδήµαρχος Κοινωνικής Πολιτικής  
Πρόνοιας & Αλληλεγγύης 

 
     ∆έσποινα Ι. Συγγελάκη  

 
 


