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ΔΕΛΣΙΟ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΠΤΔΝΑ ΚΟΛΙΝΔΡΟΤ 

Δημιοτπγία  Κένσποτ ππόληχηρ για σην τγεία (ΚΕΠ Υγείαρ) και 

ένσαξή σοτ ςσο Δίκστο σοτ Διαδημοσικού Δικσύοτ Υγείαρ 

Ο Δήμορ μαρ με απόυαςη σοτ Δ.Σ. ενέκπινε σην ππόσαςη για ση 

δημιοτπγία ενόρ (1) Δημοσικού Κένσποτ Ππόληχηρ Υγείαρ (ΚΕΠ 

Υγείαρ). Σκοπόρ σοτ ΚΕΠ Υγείαρ είναι η παποφή ππορ σοτρ 

ςτνδημόσερ μαρ αποσελεςμασικών τπηπεςιών ενημέπψςηρ, 

ςτμβοτλετσικήρ τποςσήπιξηρ και καθοδήγηςηρ για σην ππόληχη 

νοςημάσψν, σην οπγάνψςη πποληπσικών εξεσάςεψν και σην 

ανάπστξη δπαςσηπιοσήσψν αγψγήρ και πποαγψγήρ σηρ τγείαρ. Οι 

δπάςειρ ατσέρ θα εκσείνονσαι ςε όλερ σιρ Δημοσικέρ Κοινόσησερ. 

Παπάλληλα είναι υανεπό πψρ η παπέμβαςη σψν ΚΕΠ Υγείαρ 

ενδτναμώνει ανσικειμενικά σον πόλο σηρ σοπικήρ ατσοδιοίκηςηρ 

ποτ αποκσά ςε έναν σόςο εταίςθησο σομέα, όπψρ είναι η τγεία, 

θεςμικά ενεπγόσεπη ςτμμεσοφή, μια και δημιοτπγούνσαι εκ σψν 

ππαγμάσψν τπηπεςίερ ςτνσονιςμού, ππόληχηρ, ενημέπψςηρ και 

ελέγφοτ ςε θέμασα τγείαρ. 

    Με αυοπμή σην δημιοτπγία σοτ ΚΕΠ Υγείαρ ςσον Δήμο μαρ, ο 

Δήμαπφορ κ. Βαγγέληρ Λαγδάπηρ σόνιςε πψρ η νέα δομή τγείαρ 

αποβλέπει ςσην καλύσεπη εξτπηπέσηςη σψν πολισών ςσο επίπεδο 

σηρ ςτμβοτλετσικήρ και σηρ ππόληχηρ. Εξέυπαςε μάλιςσα σην 

αιςιοδοξία σοτ πψρ με σον σπόπο ατσό θα ενιςφτθούν και θα 

βελσιψθούν οι τπηπεςίερ τγείαρ και εκσίμηςε όσι ο πόλορ σηρ 

σοπικήρ ατσοδιοίκηςηρ γίνεσαι ιςφτπόσεπορ, αυού αποκσά και 

θεςμική θψπάκιςη ςε σομείρ, όπψρ είναι η τγεία, αλλά και η 

παιδεία, ο πολισιςμόρ και ο αθλησιςμόρ, ποτ, όπψρ όλοι 

ανσιλαμβάνονσαι, έφοτν ιδιαίσεπη βαπύσησα για σην ποιόσησα σηρ 

ζψήρ σψν ςτνδημοσών μαρ. Τέλορ τπογπάμμιςε πψρ ύςσεπα από 

σην εμπειπία σοτ ενόρ και πλέον φπόνοτ λεισοτπγίαρ σψν ππώσψν 

ΚΕΠ Υγείαρ ςσην Ελλάδα, είναι ςημανσική η δημιοτπγία και 

λεισοτπγία σοτ Κένσποτ Ππόληχηρ για σην Υγεία, ςσον Δήμο 

Πύδναρ Κολινδπού.  



   Να ςημειψθεί με σην ετκαιπία ατσή πψρ σα ΚΕΠ Υγείαρ ψρ 

θεςμόρ απετθύνονσαι ςε τγιείρ πολίσερ, ειςάγονσαρ σον ππο-

ςτμπσψμασικό έλεγφο ςση ζψή όλψν σψν πολισών. Ο κάθε δημόσηρ 

θα μποπεί να ενημεπψθεί για πλήθορ αςθενειών είσε με επιςκέχειρ 

ςσο ΚΕΠ είσε ςτμμεσέφονσαρ ςε διάυοπερ εκδηλώςειρ – ημεπίδερ 

από εξειδικετμένοτρ επιςσήμονερ για σο ςκοπό ατσό.  

                                                                    Γπαυείο Τύποτ Πύδναρ Κολινδπού 


