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Υγεία: είναι μία κατάσταση πλήρους σωματικής, 
νοητικής και κοινωνικής ευεξίας και όχι απλώς η 

απουσία νόσου ή αναπηρίας. 
 

(Διεθνής Διάσκεψη , Ν. Υόρκη 1946) 
(Παγκόσμια Ημέρα Υγείας : 7 Απριλίου) 

 



 
Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής 

Ελλάδας  
(ΦΕΚ 4309/Β/30-12-2016) 

 
Η Δ/νση Δημόσιας Υγείας της Π.Δ.Ε. έχει 

αρμοδιότητες που ανάγονται στη διαφύλαξη και 
βελτίωση της υγείας και της ευεξίας του πληθυσμού, 
τοπικού, παγκόσμιου, μετακινούμενου και μη, μέσω 

πολυτομεακών συνεργασιών και  πρακτικών που 
αποσκοπούν στην προάσπιση και προαγωγή  

 



της υγείας και της ευεξίας του ατόμου , ώστε να 

είναι ικανό να αναπτύξει τον έλεγχο πάνω στην 

υγεία του και να τη βελτιώσει, με σαφή 

προσανατολισμό την ποιότητα ζωής ασθενών και μη  

και με βάση τις ανάγκες ευάλωτων ομάδων του 

πληθυσμού, καθώς και στην προστασία και 

προαγωγή της υγείας με την ανάπτυξη 

προγραμμάτων αγωγής υγείας, πρόληψης και 

προαγωγής της υγείας . 



 
Προγράμματα Αγωγής Υγείας :  
Προγράμματα που στηρίζονται σε επιστημονικές αρχές 

και αξιοποιούν συντονισμένες ευκαιρίες μάθησης με 

σκοπό οι άνθρωποι να αποφασίζουν και  να ενεργούν 

συνειδητά για θέματα που επηρεάζουν την υγεία. 

 

Σκοποί:  Πρόληψη 

              

              Προαγωγή                ΥΓΕΙΑΣ 
               

              Διασφάλιση       

 



Αξιοσημείωτο 1ο : 
Το Υπουργείο Υγείας έχει εντάξει την απεξάρτηση 

από το φαγητό στην αντιμετώπιση εξαρτήσεων. 



•Διατροφικές διαταραχές: 
α)Παχυσαρκία 
β)Νευρική Ανορεξία 
 
Α)Παχυσαρκία: είναι η πάθηση που προκαλείται από 
υπερβολική συσσώρευση λίπους στο σώμα. 
Έχει δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία, οδηγώντας σε 
αυξημένα προβλήματα υγείας ή και σε μείωση του 
προσδόκιμου ζωής. Η παχυσαρκία αυξάνει τις πιθανότητες 
εμφάνισης καρδιαγγειακών παθήσεων, σακχαρώδη διαβήτη 
τύπου β, αποφρακτική άπνοια ύπνου, ορισμένα είδη 
καρκίνου, άσθμα , οστεοαρθρίτιδα. 
  
 Η διατροφή και η σωματική άσκηση αποτελούν τη 
βάση για την αντιμετώπισή της. 



β)Νευρική ανορεξία: χαρακτηρίζεται από άρνηση για  
διατήρηση ενός υγιούς φυσιολογικού βάρους και έναν 
μανιώδη φόβο για την απόκτηση βάρους σε συνδυασμό με 
μια διαστρεβλωμένη εικόνα για τον εαυτό μας.  
 
Είναι μια σοβαρή ψυχική πάθηση  με υψηλό ποσοστό 
παρενεργειών και το υψηλότερο ποσοστό θνησιμότητας από 
όλες τις ψυχικές ασθένειες.  
 
Εκδηλώνεται κυρίως στην εφηβεία και μπορεί να επηρεάσει 
ανθρώπους κάθε ηλικίας , φύλου  και κοινωνικοοικονομικής 
κατάστασης με προτίμηση στις γυναίκες 10 φορές 
περισσότερο από τους άνδρες.   



Αξιοσημείωτο 2ο: 
Το φαγητό γύρω από το οικογενειακό τραπέζι τείνει 

να εκλείψει. Έχει επίπτωση στην συνοχή της 
οικογένειας και αποτελεί αντικείμενο μελέτης τόσο 

της ψυχικής  όσο  και της κοινωνικής υγείας του 
οικογενειακού δεσμού. 


