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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Πραγματοποίηση από το Γ.Ν. Παίδων Πεντέλης, ευρείας δράσης 

Προληπτικού Παιδιατρικού Ελέγχου, στον παιδικό πληθυσμό της Τήνου 

σε συνεργασία με το Κέντρο Υγείας Τήνου 

 

Ευρύτατο κλιμάκιο ιατρών και στελεχών του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων 

Πεντέλης βρέθηκε στην Τήνο το διάστημα 20-23 Σεπτεμβρίου και παρείχε 

υπηρεσίες παιδιατρικού προληπτικού ελέγχου στο Κέντρο Υγείας του νησιού. 

 

Πάνω από πεντακόσια παιδιά και έφηβοι, προσήλθαν με τους γονείς τους στο 

Κέντρο Υγείας, σε προγραμματισμένα ραντεβού και δέχθηκαν τις 

ολοκληρωμένες υπηρεσίες υγείας, από τους παιδιάτρους, ορθοπαιδικούς, 

οφθαλμιάτρους, πνευμονολόγους - αλλεργιολόγους, αναπτυξιολόγους, 

ενδοκρινολόγο, ΩΡΛ, νοσηλευτές, και φυσικοθεραπευτές, με την παρουσία 

και υποστήριξη της Διοίκησης και των Διευθύνσεων των Υπηρεσιών του 

Νοσοκομείου Παίδων Πεντέλης. Εκδόθηκαν και χορηγήθηκαν Πιστοποιητικά 

Υγείας στον μαθητικό πληθυσμό, δόθηκαν συστάσεις-οδηγίες και ανοίχθηκαν 

δίαυλοι επικοινωνίας με το εξειδικευμένο προσωπικό και τις οργανωμένες 

υπηρεσίες του Νοσοκομείου σε περιπτώσεις που κρίθηκε η σχετική ανάγκη. 

Ένα πρωτοφανές σε μέγεθος κλιμάκιο, εικοσιπέντε στελεχών του Γ.Ν.Π.Π., 

εργάστηκαν για τρεις ημέρες από κοινού με τα στελέχη και το προσωπικό του 

Κέντρου Υγείας Τήνου, μετατρέποντας τον προληπτικό έλεγχο στον παιδικό 

πληθυσμό σε μια πραγματική γιορτή για το νησί.  

 

Η δράση του προληπτικού παιδιατρικού ελέγχου πραγματοποιήθηκε με την 

εθελοντική συμμετοχή του προσωπικού του Γ.Ν.Παίδων Πεντέλης, την στενή 

συνεργασία του Κέντρου Υγείας Τήνου, μετά από την έγκριση της Διοίκησης 

της 2ης Υ.ΠΕ Πειραιά και Νήσων και της 1ης Υ.ΠΕ. Αττικής και την χορηγική 

συνδρομή του Συλλόγου Ξενοδόχων και ενοικιαζομένων δωματίων Τήνου και 

των Ακτοπλοϊκών Εταιριών μέσω των τοπικών πρακτόρων τους.  
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Όλη η διοργάνωση ήταν ενταγμένη στις παράλληλες δράσεις του 30ου 

Συνεδρίου Κοινωνικής Παιδιατρικής, που οργανώθηκε και με την συμμετοχή 

του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Πεντέλης το ίδιο διάστημα στην Τήνο. Στις 

εργασίες του Συνεδρίου και στον προληπτικό έλεγχο στο ΚΥ παραβρέθηκαν ο 

Υποδιοικητής της 2ης ΥΠΕ κ. Γιώργος Αντύπας, ο Βουλευτής Κυκλάδων κ. 

Νίκος Μανιός, οφθαλμίατρος και πρώην Διευθυντής Οφθαλμολογικού του 

ΓΝΠΠ, και η αντιπρόεδρος του ΚΕΣΥ κ. Χρυσούλα Νικολάου, που κήρυξε και 

την έναρξη των εργασιών του Συνεδρίου. 

 

Οι δράσεις προληπτικού παιδιατρικού ελέγχου αποτελούν από χρόνια μια 

πρακτική που το Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης υπηρετεί με συνέπεια, 

σε συνεργασία με  τοπικούς φορείς και τον συντονισμό των Διοικήσεων των 

Υ.ΠΕ., για την παροχή πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας σε απομακρυσμένες 

και νησιωτικές περιοχές. 

 

 

        Ο Διοικητής  Ο Αν. Διοικητής 
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