
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Η Γενική ∆/νση ∆ηµόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριµνας ΠΑΜΘ και η ∆/νση 
∆ηµόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριµνας  Π.Ε ∆ράµας ,  στα πλαίσια διοργάνωσης 

της  ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ &  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ σας 
προσκαλούν στις εκδηλώσεις που θα πραγµατοποιηθούν στην Π.Ε. ∆ράµας

από ∆ευτέρα 08 έως  Πέµπτη 11 Απριλίου 2019.
Η παρουσία σας θα µας τιµήσει ιδιαίτερα

Ανάπτυξη δραστηριοτήτων για τη δηµόσια υγεία (σεµινάρια, ηµερίδες, ενηµερωτικό 
υλικό), σε συνεργασία µε του ∆ήµους της Π.Ε. ∆ράµας, τη ∆ευτεροβάθµια 
Εκπαίδευση ∆ράµας και την Ελληνική ∆ιασωστική Εθελοντική Οµάδα Ελλάδος.

∆ΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

∆ΗΜΟΣ ∆ΟΞΑΤΟΥ

8 Απριλίου 2019

9 Απριλίου 2019

11:00

11:00

Ηµερίδα µε θέµα «Νοσήµατα που µεταδίδονται µε διαβιβαστές», που θα
διεξαχθεί στην  Αίθουσα ∆ηµαρχείου της Τ/Κ Αδριανής, του ∆ήµου Παρανεστίου
µε οµιλητές τους:
Βασιλείου Νικηφόρο,   Ιατρό της ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας & Κοινωνικής 
Μέριµνας Π.Ε. ∆ράµας, µε θέµα: «Νοσήµατα που µεταδίδονται µε κουνούπια».
Κυριακίδου Πολυξένη, Ε∆Υ/Υγιεινολόγο, της ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας & 
Κοινωνικής Μέριµνας Π.Ε. ∆ράµας µε θέµα: «Καταπολέµηση κουνουπιών».
Παπαδούδη Ανέστη, Κτηνίατρο, της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & 
Κτηνιατρικής, µε θέµα: «Ζωονόσοι µεταδιδόµενες µέσω διαβιβαστών».

Ηµερίδα µε θέµα « Νοσήµατα που µεταδίδονται µε διαβιβαστές »,  στην αίθουσα 
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου στην ∆/Κ Καλαµπακίου, µε οµιλητές τους:
Βασιλείου Νικηφόρο,   Ιατρό της ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας & Κοινωνικής 
Μέριµνας Π.Ε. ∆ράµας, µε θέµα: «Νοσήµατα που µεταδίδονται µε κουνούπια».
Κυριακίδου Πολυξένη, Ε∆Υ/Υγιεινολόγο, της ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας & 
Κοινωνικής Μέριµνας Π.Ε. ∆ράµας µε θέµα: «Καταπολέµηση κουνουπιών».
Παπαδούδη Ανέστη, Κτηνίατρο, της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & 
Κτηνιατρικής, µε θέµα: «Ζωονόσοι µεταδιδόµενες µέσω διαβιβαστών».

∆ΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ 10 Απριλίου 2019

10 Απριλίου 2019

11 Απριλίου 2019

11:00

11:00

Ηµερίδα µε θέµα « Νοσήµατα που µεταδίδονται µε διαβιβαστές »,  στην 
αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Προσοτσάνης, µε οµιλητές τους:
Βασιλείου Νικηφόρο,   Ιατρό της ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας & Κοινωνικής 
Μέριµνας Π.Ε. ∆ράµας, µε θέµα: «Νοσήµατα που µεταδίδονται µε κουνούπια».
Κυριακίδου Πολυξένη, Ε∆Υ/Υγιεινολόγο, της ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας & 
Κοινωνικής Μέριµνας Π.Ε. ∆ράµας µε θέµα: «Καταπολέµηση κουνουπιών».
Παπαδούδη Ανέστη, Κτηνίατρο, της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & 
Κτηνιατρικής, µε θέµα: «Ζωονόσοι µεταδιδόµενες µέσω διαβιβαστών».

ΗΜΕΡΕΣ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ

∆ΗΜΟΣ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ

5:00 – 8:00 Σεµινάριο Α΄ Βοηθειών, στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του ∆ήµου  
∆ράµας, από την Ελληνική ∆ιασωστική Εθελοντική Οµάδα Ελλάδας 
(Ε.∆.Ε.Ο),µε θεµατολογία

Καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ)
Χρήση αυτόµατου εξωτερικού απινιδωτή (ΑΕΑ)
Αντιµετώπιση πνιγµονής από ξένο σώµα.
Πλάγια θέση ασφαλείας.
Αναφορά σε αντιµετώπιση καταστάσεων από παθολογικά αίτια

Ηµερίδα µε θέµα «Νοσήµατα που µεταδίδονται µε διαβιβαστές», στο Αµφιθέατρο 
του νέου ∆ηµαρχείου, µε οµιλητές τους:
Βασιλείου Νικηφόρο, Ιατρό της ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας & Κοινωνικής 
Μέριµνας Π.Ε. ∆ράµας, µε θέµα: «Νοσήµατα που µεταδίδονται µε κουνούπια».
Κυριακίδου Πολυξένη, Ε∆Υ/Υγιεινολόγο, της ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας & 
Κοινωνικής Μέριµνας Π.Ε. ∆ράµας µε θέµα: «Καταπολέµηση κουνουπιών».
Τζιαχάνα Ευθύµιο, Κτηνίατρο, της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής 
µε θέµα: « Ζωονόσοι µεταδιδόµενες µέσω διαβιβαστών ».



ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ
Ανάπτυξη δραστηριοτήτων ψυχοσωµατικής άσκησης σε άτοµα της τρίτης ηλικίας 
(γνωριµία µε χώρους  υγείας και ευεξίας), σε συνεργασία µε τα Ν.Π.∆.∆. των ∆ήµων 
∆ράµας, Προσοτσάνης και ∆οξάτου και της ∆ηµοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του 
∆ήµου Καβάλας.

∆ΕΥΤΕΡΑ 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

09:30  Αναχώρηση από το ΚΗΦΗ ∆ράµας.
10:45  Επίσκεψη στο πηλοθεραπευτήριο Κρηνίδων και γνωριµία µε τη θεραπευτική 
            δράση του πηλού και των ιαµατικών νερών.
12:30  Μετάβαση στον αρχαιολογικό χώρο των Φίλιππων, όπου στον υπαίθριο χώρο 
           του, οι καθηγητές φυσικής αγωγής θα συνδράµουν στην ενηµέρωση και την
           άσκηση των συµµετεχόντων.
13:30–13:45  Επιστροφή ατόµων της τρίτης ηλικίας.

Ανάπτυξη δραστηριοτήτων σωµατικής άσκησης (2 ζώνες άθλησης, για σχολεία 
Α/θµιας Εκπαίδευσης), στο "ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΤΟΥ HANDBALL", σε 
συνεργασία µε την Πρωτοβάθµια Εκπαίδευσης ∆ράµας, την Οµοσπονδία 
Χειροσφαιρίσεως Ελλάδος και το Γυµναστικό Σύλλογο "∆ΡΑΜΑ 1986".

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ

ΤΡΙΤΗ 9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019
 09:00-13:00 Υπαίθριος χώρος του ∆ιοικητηρίου (έναντι Κήπου Γλυπτών), 
                        πόλη της ∆ράµας.
 

ΤΕΤΑΡΤΗ 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019
 09:00-13:00 Υπαίθριος χώρος του ∆ιοικητηρίου (έναντι Κήπου Γλυπτών), 
                        πόλη της ∆ράµας.
 

ΔΗΜΟΣ
ΔΟΞΑΤΟΥ

ΔΗΜΟΣ 
ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

Δ.Π.Ε ΔΡΑΜΑΣ

08-14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΔΡΆΜΑ 1986

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ
ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ
ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

E.Δ.Ε.Ο.


