
 

 

 

 

 

 
 

Δ/νςθ Τφπου, Επικοινωνίασ, Δθμοςίων Σχζςεων και Μζςων Κοινωνικισ Δικτφωςθσ 

πάρτθ, 18 Νοεμβρίου 2022 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 Δράςθ ευαιςκθτοποίθςθσ και ενθμζρωςθσ, ςτο πλαίςιο τθσ Παγκόςμιασ Ημζρασ 

Σακχαρώδθ Διαβιτθ, από τον Τομζα Υγείασ του Περιφερειακοφ Τμιματοσ Ε.Ε.Σ. 

Σπάρτθσ 

Ο Σομζασ Τγείασ του Περιφερειακοφ Σμιματοσ Ε.E.. πάρτθσ, αποδζχτθκε πρόςκλθςθ τθσ 
Περιφερειακισ Ομοςπονδίασ ΑμεΑ Πελοποννιςου, του υλλόγου Ατόμων με ακχαρϊδθ 
Διαβιτθ Λακωνίασ και του ωματείου ΑμεΑ Λακωνίασ, ςε δράςθ ενθμζρωςθσ, ςτο πλαίςιο 

τθσ Παγκόςμιασ Ημζρασ ακχαρϊδθ Διαβιτθ με κζμα: «ΜΑΘΕ ΓΙΑ ΣΟ ΔΙΑΒΗΣΗ - 
ΠΡΟΣΑΣΕΨΕ ΣΟ ΜΕΛΛΟΝ ΟΤ», κατόπιν εγκρίςεωσ του Προζδρου Κ.Δ../Ε.Ε.., Dr. 
Αντωνίου Αυγερινοφ. 

Με αφορμι τθν Παγκόςμια Ημζρα Σακχαρώδθ Διαβιτθ τθν 14θ Νοεμβρίου, 
πραγματοποιικθκε ενθμερωτικι δράςθ των πολιτϊν ςχετικά με το ακχαρϊδθ Διαβιτθ, 
ςτισ 16 Νοεμβρίου 2022, ςτθ κεντρικι πλατεία πάρτθσ, από τισ 10:00 ζωσ 13:00. 

τόχοσ τθσ δράςθσ θ ςωςτι ενθμζρωςθ του κοινοφ ςχετικά με τθν πρόλθψι του κακϊσ θ 
παρακολοφκθςθ του ςακχάρου αποτελεί χριςιμο όπλο για τθν αντιμετϊπιςι του.  

το πλαίςιο τθσ δράςθσ, οι εκελοντζσ του Σομζα Τγείασ του Περιφερειακοφ Σμιματοσ Ε.Ε.. 
πάρτθσ ζκαναν πάνω από 150 μετριςεισ ςακχάρου, μοίραςαν ενθμερωτικά φυλλάδια και 
ενθμζρωςαν τουσ πολίτεσ για τα ςυμπτϊματα, τθν πρόλθψθ αλλά και τισ επιπλοκζσ του 
ακχαρϊδθ Διαβιτθ. 

ιμερα, ο διαβιτθσ αποτελεί μια χρόνια πάκθςθ, ο οποίοσ εμφανίηεται όλο και πιο ςυχνά 
τα τελευταία χρόνια. Ζνασ ςτουσ δζκα ενιλικεσ παγκοςμίωσ ηει με ςακχαρώδθ διαβιτθ 
και ςχεδόν οι μιςοί δεν γνωρίηουν ότι ζχουν διαβιτθ. Εξίςου ςθμαντικι με τθ διάγνωςθ 
και τθν αντιμετϊπιςι του είναι και θ πρόλθψι του με ζγκαιρεσ παρεμβάςεισ ςε 
παράγοντεσ κινδφνου, όπωσ: θ κακι διατροφι, θ παχυςαρκία και θ κακιςτικι ηωι. 

Με ςφνκθμα τθ φετινι χρονιά: «Αλλάηω ςτάςθ ηωισ», ο Ε.Ε.. και οι εκελοντζσ του, κζλουν 
να επιςθμάνουν ότι: θ ιςορροπθμζνθ μεςογειακι διατροφι, θ διατιρθςθ του ςωματικοφ 
βάρουσ ςε φυςιολογικά επίπεδα, θ αποφυγι καπνίςματοσ και αλκοόλ, ο περιοδικόσ 
ιατρικόσ και εργαςτθριακόσ ζλεγχοσ κακϊσ και θ ςωματικι άςκθςθ είναι παράγοντεσ που 
διαδραματίηουν κακοριςτικό ρόλο ςτθν ποιότθτα ηωισ και ςτθν αφξθςθ του προςδόκιμου 
επιβίωςθσ από τθ νόςο. 
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