Πρόγραµµα Πρόληψης ασθενειών και Προαγωγής
Υγείας σε ωφελούµενους του ΤΕΒΑ
Κοινωνική Σύμπραξη Περιφέρειας Κρήτης – Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής
συνδρομής, διοικητικές δαπάνες και παροχή συνοδευτικών μέτρων 2018-2019

Κλινική Κοινωνικής & Οικογενειακής Ιατρικής
Διεπιστημονική Ομάδα του Παν/μίου Κρήτης

Γιατί µε αφορά;
Σε ̟εριόδους ό̟ως της οικονοµικής κρίσης, η
συµ̟εριφορά των ανθρώ̟ων ̟ρος την υγεία τους
αλλάζει
και
τα
̟ροβλήµατα
υγείας
ε̟ιδεινώνονται. Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον ότι η
σηµερινή α̟ειλή του COVID-19, ανέδειξε την
ανάγκη για αλλαγές στον τρό̟ο ζωής και τις
συνθήκες διαβίωσης για τη µείωση των κινδύνων
της νόσου και των ε̟ι̟λοκών της. Έτσι, το
̟ρόγραµµα µας θα εστιάσει στον τρό̟ο ζωής ̟ου
συχνά α̟ειλεί ένα καλό ε̟ί̟εδο υγείας.

Τι θα ̟ροσεγγίσουµε;
Η συνάντησή µας δεν ̟ρόκειται να είναι µία α̟λή
ενηµέρωση σε θέµατα υγείας. Θα γίνουν
εκ̟αιδευτικές συναντήσεις σε µικρές οµάδες µε
στόχο την ̟ρόληψη αλλά και τη διαχείριση
θεµάτων υγείας. Σε αυτές τις συναντήσεις, θα
δίνονται α̟λές ̟ρακτικές συµβουλές και
̟ροσω̟ικές
οδηγίες
για
συνήθειες
̟ου
ε̟ηρεάζουν και βάζουν σε κίνδυνο την υγεία µας.

http://www.fammed.uoc.gr

Πρόγραµµα ̟ρόληψης
ασθενειών και ̟ροαγωγής
υγείας σε ωφελούµενους
του ΤΕΒΑ
Α̟οτελεί µια σύµ̟ραξη/συνεργασία της
Περιφέρειας Κρήτης µε την Ιατρική Σχολή
του Πανε̟ιστηµίου Κρήτης. Η οµάδα
εργασίας ̟ου το έχει αναλάβει και θα
εφαρµόσει τις αντίστοιχες δράσεις του,
α̟οτελείται α̟ό µέλη της Ερευνητικής
Οµάδας του Πανε̟ιστηµίου Κρήτης και
συγκεκριµένα της Κλινικής Κοινωνικής και
Οικογενειακής Ιατρικής της Ιατρικής
Σχολής του Πανε̟ιστηµίου Κρήτης, καθώς
και του Αλοκοολογικού Ιατρείου του
Πανε̟ιστηµιακού Γενικού Νοσοκοµείου
Ηρακλείου (Πα.Γ.Ν.Η.).

Θα µιλήσουµε:








Για τον καρδιαγγειακό κίνδυνο και τι
µ̟ορούµε να κάνουµε για τη µείωσή του
Για τους κινδύνους α̟ό την κατανάλωση
του αλκοόλ και ̟ως µ̟ορούµε να
µειώσουµε τη ζηµιά α̟ό αυτή
Για
τα
χρόνια
νοσήµατα
του
ανα̟νευστικού
και
τους
τρό̟ους
̟ρόληψης και αντιµετώ̟ισής τους
Για τους κινδύνους του κα̟νίσµατος και
τι µ̟ορούµε να κάνουµε για να το
µειώσουµε ή/και να το κόψουµε

Κλινική Κοινωνικής & Οικογενειακής Ιατρικής,

Ιατρική Σχολή Παν/μιο Κρήτης
Τηλ.: 2810394594, 394613-21
e-mail:andkarelis@gmail.com,

Έναρξη
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irinivasilaki@hotmail.com, amcharontaki@gmail.com

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜHΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΟΥ Ε.Π. ΕΒΥΣ
του ΤΕΒΑ
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