
 
Αθήνα, 12 Φεβρουαρίου 2019 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Θέμα: «Πρόγραμμα Προληπτικής Οδοντιατρικής του Εκπαιδευτικού Υγειονομικού 

Σταθμού Ε.Ε.Σ. Καλλιθέας» 

 
 

Ο   Εκπαιδευτικός Υγειονομικός Σταθμός Καλλιθέας του Τομέα Νοσηλευτικής Ε.Ε.Σ. 

συνεχίζει και το 2019 το Πρόγραμμα Προληπτικής Οδοντιατρικής για τους μαθητές 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Καλλιθέας, κάθε Δευτέρα και Τρίτη.  

  

Από τον Νοέμβριο 2018 έως και τον Ιανουάριο 2019, η επιστημονική ομάδα του Σταθμού, 

αποτελούμενη από οδοντίατρο, νοσηλεύτρια και εθελοντή Νοσηλευτικής, πραγματοποίησε 

67 βιωματικές εκπαιδεύσεις για την Στοματική Υγιεινή και οδοντοστοματικό έλεγχο σε 

823 μαθητές όλων των τάξεων, με τη  συγκατάθεση των γονέων τους. 

  

Επιπρόσθετα, το οδοντιατρείο του Σταθμού λειτουργεί κάθε Τετάρτη 08:30-11:30, κατόπιν  

ραντεβού, παρέχοντας βασικές υπηρεσίες οδοντιατρικής φροντίδας σε ενήλικες που 

ανήκουν στις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού. Από τον Απρίλιο 2018 έως και τον Ιανουάριο 

2019, εξυπηρετήθηκαν 208 άτομα, ενώ το 37% ήταν πρόσφυγες. Επιπλέον, λόγω της 

αυξημένης προσέλευσης ευάλωτων και ειδικών  ομάδων πληθυσμού (πρόσφυγες, 

μετανάστες, Ρομά, άνεργοι, ηλικιωμένοι κλπ), ο Εκπαιδευτικός Υγειονομικός Σταθμός 

συνεχίζει τη συνεργασία με:  

  
1. Το Πρόγραμμα ACCREF Συνοδευόμενων Παραπομπών Διερμηνείας του Ε.Ε.Σ. 

Συγκεκριμένα, από τον Απρίλιο 2018, ο ΕΥΣ Καλλιθέας έχει εντάξει στο πρόγραμμα 

πρόσφυγες και μετανάστες που επισκέπτονται τα ιατρεία του Σταθμού και παραπέμπονται 

για περαιτέρω έλεγχο σε δημόσια Νοσοκομεία, Ειδικότητες του ΠΕΔΥ που δεν υπάρχουν 

στο Σταθμό ή σε φορείς ψυχοκοινωνικής στήριξης. Διερμηνείς του προγράμματος 

συνοδεύουν τους πρόσφυγες στα προγραμματισμένα ραντεβού τους, προκειμένου να 

διευκολυνθεί η επικοινωνία. Έως σήμερα έχουν ικανοποιηθεί 84 αιτήματα. 



  
2. Κινητή Ομάδα Υγείας Ενηλίκων με Γενικό Ιατρό. Από τον Μάιο 2018, η Κινητή Ομάδα 

Υγείας του Ε.Ε.Σ. επισκέπτεται μια φορά το μήνα τον Σταθμό για κλινική εξέταση ασθενών, 

επανεκτίμηση φαρμακευτικής αγωγής, διενέργεια εμβολιασμών, παροχή φαρμάκων σε 

πρόσφυγες χωρίς ΑΜΚΑ, συμπλήρωση Ατομικού Δελτίου Υγείας μαθητή (ΑΔΥΜ) για νέους 

15+ . Στο σύνολο των 92 ατόμων που προσήλθαν και εξυπηρετήθηκαν, το 54% ήταν 

πρόσφυγες, ενώ επιπρόσθετα  έγιναν 34 δόσεις εμβολίων και συμπληρώθηκαν 27 ΑΔΥΜ.  

    
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Εκπαιδευτικός Υγειονομικός Σταθμός Καλλιθέας του Ε.Ε.Σ. 

συνεργάζεται με το ΚΕΕΛΠΝΟ στο πλαίσιο του προγράμματος PHILOS, για τον εμβολιασμό 

παιδιών προσφύγων, μεταναστών και Ρομά με το εμβόλιο κατά της ιλαράς, ερυθράς, 

παρωτίτιδας(MMR). 

*** 

  
 


