
 
 
           Διεύθυνση: Αριστοτέλους 16, T.K. 54623 Θεσσαλονίκη 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Κ.Υ. Σκύδρας: Απολογισμός των Δράσεων του 2022 και προγραμματισμός για το 2023. 

 

Η άρση των περιοριστικών μέτρων κατά της πανδημίας, βρήκε το Κ.Υ. Σκύδρας, έτοιμο να επιστρέψει 

ξανά στις ενημερωτικές δράσεις του στην κοινότητα. Παράλληλα με τον εμβολιασμό έναντι του Covid, 

δόθηκε πολύ μεγάλη έμφαση στην ενημέρωση των πολιτών για τα μέτρα προστασίας από τα κουνούπια 

και  την ασφάλεια από νοσήματα που μεταδίδονται από αυτά,  όπως είναι  ο ιός του Δυτικού Νείλου. Οι 

ομιλίες πραγματοποιήθηκαν στα ΚΑΠΗ του Δήμου Σκύδρας από  1-12/8/2022.  

 

Το Κ.Υ. Σκύδρας για πρώτη φορά συμμετείχε με υπαίθριο περίπτερο στη τοπική γιορτή που διοργάνωσε 

ο Δήμος Σκύδρας για τους εμπόρους, διάρκειας από 19 έως 23/9/2022. Σκοπός ήταν να διαδοθεί το 

μήνυμα του εθελοντισμού στη δωρεά αίματος και αιμοποιητικών κυττάρων, αλλά να υπάρξει και σωστή 

ενημέρωση για τη δωρεά μυελού των οστών και τη μεγάλη αναγκαιότητα αυτής. 

Μετά από δύο χρόνια εγκλεισμού και λοιπών απαγορεύσεων,  ήρθε ξανά η ώρα στις 21/10/2022 για 

διανομή έντυπου υλικού, με αφορμή τον μήνα Οκτώβριο που είναι ο μήνας για την πρόληψη του 

Καρκίνου του μαστού.   

Επίσης δόθηκε η ευκαιρία για εκ νέου συνεργασία με φορείς, προκειμένου να υπάρξει συμμετοχή σε 

δράσεις που είχαν σκοπό την ενημέρωση του κοινού για σοβαρά προβλήματα υγείας, τα οποία 

μπορούν να προληφθούν ή να καθυστερήσει η έναρξη τους, φροντίζοντας την διατροφή και 

υιοθετώντας έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Στις 25/10/2022, το Κ.Υ. Σκύδρας συμμετείχε σε ημερίδα του 

δήμου με θέμα: Πρόληψη της Άνοιας και της νόσου Alzheimer. 

 

Μεγάλη και ενδιαφέρουσα είναι η λίστα με τις ενημερωτικές δράσεις,  που προτίθεται να υλοποιήσει το Κ.Υ. 

Σκύδρας (με 10 παρεμβάσεις) στα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της 

περιοχής ευθύνης του. 

Θεματικοί άξονες: 

• E-BUG:   «Οι μαθητές στη χώρα των μικροβίων» και «Γνωρίζω και αντιμετωπίζω τα μικρόβια» 

• Αγωγή Στοματικής Υγείας: "Δόντια Γερά -Στοματική Υγεία για παιδιά" 

• Πρόληψη και διαχείριση της χρήσης καπνού στα σχολεία: «Ελλάδα ελεύθερη καπνού- smoke 

free Greece» και «Ανασαίνω Ελεύθερα - Ζω ελεύθερα» 

• Ηλιακή Ακτινοβολία –Προστασία 

• Η Αξία της τρίτης Ηλικίας- Κατανοώντας και Φροντίζοντας τον παππού και τη γιαγιά  

• Ενδυνάμωση Υγείας Εφήβων: «Εκφοβισμός στον Φυσικό και Διαδικτυακό χώρο»  

• «Προαγωγή της Δωρεάς Οργάνων και των Μεταμοσχεύσεων σε παιδιά και Εφήβους» 

 

Να σημειωθεί ότι σε όλες τις δράσεις που υλοποιήθηκαν, τηρήθηκαν με ευλάβεια όλα τα πρωτόκολλα 

ασφαλείας, ενώ αναμένεται να γίνει το ίδιο και στις επερχόμενες.  

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
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