
 

 

 

 

 

 
 

Δ/νςη Τφπου, Επικοινωνίασ, Δημοςίων Σχζςεων και Μζςων Κοινωνικήσ Δικτφωςησ 

Ιωάννινα, 17 Νοεμβρίου 2022 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Δράςεισ του Περιφερειακοφ Τμήματοσ Ε.Ε.Σ. Ιωαννίνων 

Δράςη ευαιςθητοποίηςησ και ενημζρωςησ για τον ςακχαρϊδη διαβήτη 

Το Περιφερειακό Τμιμα Ε.Ε.Σ. Ιωαννίνων, με αφορμι τθν Παγκόςμια Ημζρα Διαβιτθ, 

πραγματοποίθςε, ςτθν κεντρικι πλατεία τθσ πόλθσ, τθ Δευτζρα 14 Νοεμβρίου 2022, από 

τισ 09:00 ζωσ τισ 14:00, δράςθ ενθμζρωςθσ και ευαιςκθτοποίθςθσ του κοινοφ για τθν αξία 

τθσ πρόλθψθσ, τθσ ζγκαιρθσ διάγνωςθσ και τθσ ςωςτισ διαχείριςθσ του διαβιτθ. 

Συγκεκριμζνα, οι ζμπειρεσ νοςθλεφτριεσ του Τομζα Υγείασ του Ε.Ε.Σ Ιωαννίνων κακϊσ και 

εκελοντζσ, βρζκθκαν ςτθν κεντρικι πλατεία, με ςκοπό τθν ενθμζρωςθ των πολιτϊν. 

Κατά τθ διάρκεια τθσ δράςθσ πραγματοποιικθκαν 100 μετριςεισ ςακχάρου ςτο κοινό, 

πλθροφορϊντασ το παράλλθλα για τουσ τρόπουσ με τουσ οποίουσ όλοι μποροφμε να 

προλάβουμε τον διαβιτθ και τισ επιπλοκζσ του. Το υλικό που χρθςιμοποιικθκε ιταν 

ευγενικι χορθγία του φαρμακείου τθσ κασ Μαρίασ Μοφλια. 

Η Παγκόςμια Ημζρα Διαβιτθ εορτάηεται κάκε χρόνο ςτισ 14 Νοεμβρίου και χρθςιμεφει για 

να υπενκυμίηει ςε όλουσ ότι ο Σακχαρϊδθσ Διαβιτθσ (ΣΔ) είναι μία ολοζνα αυξανόμενθ 

παγκόςμια απειλι για τθν υγεία. 

Η πρόλθψθ, θ ζγκαιρθ διάγνωςθ και θ ςωςτι διαχείριςθ, διαδραματίηουν κακοριςτικό 

ρόλο ςτθν ποιότθτα ηωισ και ςτθν αφξθςθ του προςδόκιμου επιβίωςθσ από τθ νόςο. 



Υγειονομική κάλυψη εκδήλωςησ «ΠΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΓΙΑΝΝΙΝΑ» 

Οι εκελοντζσ του Τομζα Υγείασ του Περιφερειακοφ Τμιματοσ Ε.Ε.Σ. Ιωαννίνων, τθν Κυριακι 

13 Νοεμβρίου 2022, κάλυψαν υγειονομικά τθν δράςθ τθσ Ακαδθμίασ Μπάςκετ Ανδρϊν – 

Γυναικϊν του Πασ Γιάννινα, με τίτλο: «ΠΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΓΙΑΝΝΙΝΑ». 

Η εκδιλωςθ πραγματοποιικθκε υπό τθν αιγίδα του Διμου Ιωαννιτϊν και τθν ςτιριξθ τθσ 

Περιφζρειασ Ηπείρου, ςτο Νζο Κλειςτό Γιπεδο Μπάςκετ των Ιωαννίνων, από τισ 13:00 ζωσ 

τισ 18:00. 

Το πολυπλθκζσ κοινό που παρευρζκθκε, ενθμερϊκθκε για τα οφζλθ τθσ ανακφκλωςθσ και 

τθν προςφορά τθσ ςτον κεςμό τθσ κυκλικισ οικονομίασ, πραγματοποιϊντασ ανακφκλωςθ 

ροφχων και παπουτςιϊν, με ςκοπό τθν ευαιςκθτοποίθςθ όλων και κυρίωσ των νζων. 

*** 


