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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Γ.Ν. Γρεβενών: Διημερίδα για την Πρόληψη Θεμάτων Υγείας 

    Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της  διημερίδας (16-17/06) που 

διοργανώθηκε από το Γ.Ν. Γρεβενών, υπό την αιγίδα της 3
ης

  Υ.ΠΕ.  αλλά και του 

Ιατρικού Συλλόγου Γρεβενών.  

Οι ομιλίες του επιστημονικού προσωπικού σε θέματα πρόληψης της υγείας, πριν 

χρειαστούν δηλαδή τη φροντίδα των Υγειονομικών, καθήλωσαν το ενδιαφέρον των 

παριστάμενων. Σύμφωνα με τη Διοικήτρια του Γ.Ν. Γρεβενών,  Δρ. Ευτυχία 

Καπάτου,  δόθηκε ξεκάθαρα το μήνυμα του νοσοκομείου προς τους πολίτες, ότι 

είναι πάντα δίπλα τους τόσο για τη φροντίδα τους, όσο και για την έγκαιρη 

ενημέρωσή τους .  

   Κατά τη διάρκεια της διημερίδας έγινε απονομή τιμητικών πλακών σε προσωπικό 

του νοσοκομείου που συνταξιοδοτήθηκε και οι οποίοι πρόσφεραν τις υπηρεσίες 

τους κατά την περίοδο της πανδημίας, καθώς και τους Συλλόγους – Σωματεία, που 

έκαναν δωρεές στο Γ.Ν. Γρεβενών κατά την ίδια περίοδο. 

   Στα θετικά της εκδήλωσης συγκαταλέγεται επίσης η ανακοίνωση του 

Αντιπεριφερειάρχη Υγείας, Γεώργιου Μαργαρίτη, για την έγκριση δημιουργίας 

θαλάμου αρνητικής πίεσης στην παθολογική κλινική του Γενικού Νοσοκομείου 

Γρεβενών. 

Για την ανάδειξη του ρόλου της αγωγής υγείας και της πρόληψης, ως πρώτο μέλημα 

του Υπουργείου Υγείας στο εγγύς μέλλον, έκανε λόγο και ο Διοικητής της 3
ης

 Υ.ΠΕ. 

Δρ Παναγιώτης Μπογιατζίδης, ενώ αναφέρθηκε και στην  ενίσχυση του 

Νοσοκομείου κατά το προηγούμενο διάστημα τόσο με ανθρώπινο δυναμικό, όσο 

και με τεχνολογικό εξοπλισμό ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ.  

  «Η ενημέρωση, η πρόληψη και η προστασία αποτελούν το τρίπτυχο στην επίτευξη 

καλής υγείας στην κοινότητα και η θεματολογία της εν λόγω διημερίδας αποσκοπεί 

στην επίτευξη και των τριών αυτών στόχων», επισήμανε με τη σειρά του ο 

υποδιοικητής της 3
ης

 Υ.ΠΕ. Αναστάσιος Κυριακίδης, που συνεχάρη τόσο τη διοίκηση 

όσο και τους εισηγητές για τα επίκαιρά και απαραίτητα για τη δημόσια υγεία 

θέματα που ανέπτυξαν.  

«Ακρογωνιαίος λίθος για έναν υγιή πληθυσμό, αποτελούν η πρόληψη και η έγκαιρη 

διάγνωση, βασικά θέματα της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, που 

συμπεριλήφθησαν με μεγάλη επιτυχία στη διημερίδα του Γ.Ν. Γρεβενών», ανέφερε 

ο υποδιοικητής Δρ. Κωνσταντίνος Χρίστογλου, υπεύθυνος της ΠΦΥ.  
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