ÓÕËËÏÃÏÓ ÐÑÏÓÔÁÓÉÁÓ
ÕÃÅÉÁÓ & ÐÅÑÉÂÁËËÏÍÔÏÓ
ÐÅÑÉÏ×ÇÓ ÊÅÍÔÑÏÕ
ÕÃÅÉÁÓ ×ÁËÁÍÄÑÉÔÓÁÓ

κάλλιο το προλαμβάνειν
παρά το θεραπεύειν

[

Οι φωτογραφίες
έχουν παραχωρηθεί
αφιλοκερδώς στο
έργο LIFE CONOPS
από το φωτογράφο
κ. Στοιχειό Σεραφείμ

Γίνε μέλος

στο Σύλλογο Προστασίας Υγείας & Περιβάλλοντος
της περιοχής του Κέντρου Υγείας Χαλανδρίτσας

Çµåñßäá µå èÝµá

¸íôïµá êáé

ÅÕÑÙÐÁÚÊÏ ÓÕÃ×ÑÇÌÁÄÏÔÏÕÌÅÍÏ ÅÑÃÏ

]

äçµüóéá õãåßá

31 Ïêôùâñßïõ 2015
þñá 6.00 µ.µ.
óôçí áßèïõóá Ôýðïõ
ôïõ Åèíéêïý Óôáäßïõ
ôçò ÐÜôñáò

ÓõµµåôÝ÷ïõí åéóçãçôÝò áðü ôï ÌðåíÜêéï Öõôïðáèïëïãéêü Éíóôéôéïýôï
ÓõíäéïñãáíùôÞò: ÄÞµïò ÐáôñÝùí

ÐÑÏÓÊËÇÓÇ
Ôα τελευταία χρόνια παρατηρείται αýîηση στα νοσÞματα που μεταδίδονται από
διαâιâαστές όπως είναι τα έντομα και άλλα αρθρόποδα ιατρικÞς σημασίας.

ðñïãñáµµá
17.30-18.00
18.00–18.15

Åμâόλιο κατά των ασθενειών που μεταδίδουν τα αρθρόποδα δεν υπάρχει και ως εκ
τοýτου μοναδικό τρόπο πρόληøης αποτελοýν όλα εκείνα τα μέτρα που αποτρέπουν την
επαφÞ μαæί τους.
Σε πολλές περιπτώσεις η ατομικÞ προστασία δεν είναι αρκετÞ και απαιτοýνται δραστικά
και αποτελεσματικά μέτρα εκ μέρους και της πολιτείας. Ç απουσία κατανόησης της
σημασίας της σωστÞς αντιμετώπισης των αρθροπόδων υγειονομικÞς σημασίας οδηγεί
στην αναποτελεσματικότητα των διενεργοýμενων μέτρων αντιμετώπισης, οδηγώντας
πολλές φορές σε κινδýνους για τη δημόσια υγεία.

Συντονισµüς οµιλιþν
Áπüστολος Âανταράêης
ÁναπληρωτÞς ÊαθηγητÞς
ÔμÞμα ÉατρικÞς
Ðανεπιστημίου Ðατρών
18.15 - 18:45

«ÅÍÔÏÌÁ ΚÁÉ ÄÇÌÏΣÉÁ ΥÃÅÉÁ»

18.45 - 19:15

στην αίθουσα Ôýπου του Åθνικοý Σταδίου της Ðάτρας στην οποία σας προσκαλοýμε
να την παρακολουθÞσετε θεωρώντας ότι θα είναι ιδιαίτερα επωφελÞς για όλους τους
συμμετέχοντες.

Ôο Ìπενάκειο Öυτοπαθολογικό
Éνστιτοýτο

Κουνούπια êαι δηµüσια υγεία: η σηµασία
της εντοµολογιêής επιτήρησης
Äρ Áντþνιος Ìιχαηλάêης
ÅρευνητÞς
ÔμÞμα Åντομολογίας και Γ. Æωολογίας
Ìπενάκειο Öυτοπαθολογικό Éνστιτοýτο

Ìε εκτίμηση

Ôο Äιοικητικό Συμâοýλιο
του Συλλόγου

H συµβίùση του ανèρþπου µε τα έντοµα
Äρ Παναγιþτης Ìυλùνάς
ÅρευνητÞς
ÔμÞμα Åντομολογίας και Γ. Æωολογίας
ÁναπληρωτÞς ÄιευθυντÞς του Ìπενάκειου
Öυτοπαθολογικοý Éνστιτοýτου

Ο Σýλλογος Ðροστασίας Õγείας & Ðεριâάλλοντος περιοχÞς Êέντρου Õγείας
×αλανδρίτσας σε συνεργασία με το Ìπενάκειο Öυτοπαθολογικό Éνστιτοýτο, το οποίο
συντονίæει το ευρωπαúκό συγχρηματοδοτοýμενο έργο LIFE CONOPS, διοργανώνουν
Çμερίδα με θέμα

στις 31 Ïêτùβρίου 2015 στις 6.00 µ.µ.

Προσέλευση-Åγγραöή
Χαιρετισµοί

19.15-19.30

Συæήτηση

