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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Κ.Υ. Γρεβενών: Απολογισμός Δράσεων για το 2022 και προγραμματισμός για το 2023 
 
Η επανέναρξη των δράσεων του και η επαφή του ξανά με την τοπική κοινότητα, σηματοδότησε την 
χρονιά που μόλις ολοκληρώθηκε για το Κέντρο Υγείας Γρεβενών. Η περίοδος της πανδημίας, είχε 
σταματήσει προσωρινά τη διενέργεια των ενημερωτικών εκδηλώσεων του Κ.Υ όπως και σε όλο το ΕΣΥ, 
οπότε το 2022 σήμανε την επιστροφή με …όρους σε αυτές, καθώς σε κάθε περίπτωση έπρεπε να 
τηρούνται τα μέσα προστασίας και προφύλαξης.  
 
Με αφορμή το μήνα εθελοντικής αιμοδοσίας που είναι ο Ιούνιος, στις 24/6/2022, πραγματοποιήθηκε 
δράση από το Κ.Υ. Γρεβενών  στην κεντρική πλατεία της πόλης.  Στον πεζόδρομο και στις παρακείμενες 
καφετέριες, έγινε ενημέρωση και διανομή έντυπου υλικού, από τις νοσηλεύτριες  Κοράβου Ελένη και 
Ανθιμίδου Αικατερίνη. Η απήχηση ήταν μεγάλη στον πληθυσμό, καθώς  ενημερώθηκαν περίπου 350 
συμπολίτες μας ηλικίας 18-65 ετών. Το ενδιαφέρον των πολιτών ήταν έκδηλο, η διάθεση να 
ενημερωθούν μεγάλη, οι προβληματισμοί και τα ερωτήματα πολλά.  
 
Την ίδια μέρα και με αφορμή την ολοένα και αυξανόμενη θερμοκρασία των καλοκαιρινών μηνών, 
πραγματοποιήθηκε δράση, όπου διανεμήθηκαν περίπου 200 φυλλάδια στη λαϊκή αγορά με οδηγίες για 
τα προστατευτικά μέτρα, που πρέπει να λαμβάνουν κυρίως οι ευπαθείς ομάδες κατά τις ημέρες του 
καύσωνα. Τα άτομα που ενημερώθηκαν ήταν ηλικίας 6-87 ετών.  
 
Στις 30/6/2022 στην αίθουσα του  Πολιτιστικού Κέντρου  '' ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ '' και στο αγροτικό 
ιατρείο της Κοινότητας Αγίου Γεωργίου, νομού Γρεβενών, πραγματοποιήθηκε δράση για την 
ευαισθητοποίηση  απέναντι στον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας  και στην αναγκαιότητα του συχνού 
προληπτικού γυναικολογικού ελέγχου. Η δράση έγινε από τη γυναικολόγο του Κ.Υ. Γρεβενών Τσιώτα 
Παναγιώτα και τις νοσηλεύτριες Ελένη Κοράβου και Σταυρούλα Καλέσογλου σε συνεργασία με το 
Τοπικό Συμβούλιο της κοινότητας καθώς και με το Σύλλογο γυναικών Αγίου Γεωργίου. 
 
Την Παρασκευή 4/11/2022 υλοποιήθηκε στην κεντρική πλατεία Γρεβενών, δράση με θέμα τον μητρικό 
θηλασμό, τιμώντας την  εβδομάδα μητρικού θηλασμού (1-7 Νοεμβρίου). Συμμετείχαν από το Κ.Υ. 
Γρεβενών, η παιδίατρος Γρηγορίου Αλεξάνδρα, η μαία Παναγιωτίδου Σωτηρία και δύο νοσηλεύτριες.  Η 
δράση είχε μεγάλη απήχηση στον κόσμο. Μοιράστηκε έντυπο υλικό, έγινε ενημέρωση σε αρκετούς 
πολίτες, κυρίως μητέρες και γενικά στέφθηκε από  απόλυτη επιτυχία.  
 

Για το 2023, το Κ.Υ. Γρεβενών έχει ήδη ξεκινήσει τον προγραμματισμό των δράσεων του με σκοπό να 
ανεβάσει τον πήχη ακόμη ψηλότερα ως προς την ποικιλομορφία των θεμάτων, αλλά και τις  ανάγκες 
της εποχής, ώστε να επιτευχθεί η σφαιρικότερη ενημέρωση των πολιτών αλλά και ο εκσυγχρονισμός 
της γνώσης βάσει των νέων επιστημονικών δεδομένων.   
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