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∆ Ε Λ Τ Ι Ο   Τ Υ Π Ο Υ

Το «Υγεία» µέσω προσφάτων ανακοινώσεων αλλά και ενεργειών 
γνωστοποίησε την πρόθεση του και την φιλοδοξία του να προχωρήσει στην 
υλοποίηση σχεδίου σύναψης στρατηγικών συµµαχιών µε άλλους φορείς. 
Πρώτο σηµαντικό επίτευγµα αυτού του σχεδίου ήταν η σύναψη της 
συµφωνίας µε το «ΜΗΤΕΡΑ». Πιστεύουµε ότι σύντοµα θα διευρυνθεί και µε 
άλλους φορείς αυτή η συµφωνία και να δοθεί µέσω κοινής δράσης η 
δυνατότητα να βελτιώσουµε την αποδοτικότητα των προσπαθειών µας, να 
πετύχουµε οικονοµίες κλίµακος και να αυξήσουµε τον κοινωνικό ρόλο τόσο 
του «Υγεία» όσο και των συµµάχων µας.

Η κοινωνική προσφορά και ο κοινωνικός ρόλος του «Υγεία» κατέχουν 
σηµαντικό µέρος του σχεδιασµού της νέας διοίκησης του «Υγεία» και η 
αναβάθµιση του ρόλου αυτού αποτελεί βασικό στρατηγικό στόχο .   

Πρώτη, µικρή ενδεχόµενα, αλλά συµβολική απόδειξη αυτής της επιδίωξης είναι 
η παροχή αύριο 7 Απριλίου, που έχει καθιερωθεί ως διεθνής ηµέρα υγείας σε 
όσους επιθυµούν να προσέλθουν στα εξωτερικά ιατρεία του Υγεία να 
εξετασθούν δωρεάν.  Όσες εργαστηριακές εξετάσεις κριθούν απαραίτητες να 
πραγµατοποιηθούν στα Κεντρικά Εργαστήρια θα διεξαχθούν επίσης δωρεάν.

Η συµµετοχή του Υγεία κάθε χρόνο την ίδια µέρα θα είναι διαρκώς 
αυξανόµενη. Η κοινωνική προσφορά του Υγεία δεν περιορίζεται σε αυτήν µόνο 
την παροχή.  Σύντοµα θα είναι σε θέση να ανακοινώσει πολύ ευρύτερες 
πρωτοβουλίες και εύχεται να βρει αρκετούς συνοδοιπόρους.  
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ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ  ΥΓΕΙΑ

H άποψη των γιατρών του «Υγεία», για την αφιερωµένη στην υγεία ηµέρα, 
εκφράσθηκε από τον Πρόεδρο του Επιστηµονικού Συµβουλίου κ.Β. Σεϊτανίδη.

Ο  WHO έχει καθιερώσει την 7η Απριλίου ως ηµέρα Υγεία. Τι ακριβώς  είναι το 
νόηµα αυτής της καθιέρωσης ;  Η Υγεία είναι κάτι που όλοι εκτιµούµε, όλοι 
αναζητούµε, επιδιώκουµε και θέλουµε σαν πρώτιστο αγαθό.

Και όµως. 

Η Υγεία είναι το αγαθό µε το ανυπολόγιστο αντίκτυπο στην ευτυχία του 
ανθρώπου, παραγνωρίζεται, παραµερίζεται, αγνοείται από τους ρυθµούς και 
τις τάσεις της σύγχρονης ζωής. Η έλλειψη σεβασµού στο σώµα µας, η 
κακοµεταχείρισή του έχει ως αποτέλεσµα τα δύο βασικά νοσήµατα 
(καρδιαγγειακά νοσήµατα και καρκίνος) µε τις ανυπολόγιστες επιπτώσεις στην 
ατοµική οικογένεια και εθνική ευηµερία στο 50% των περιπτώσεων να είναι 
αυτοπροκαλούµενα.

Η καθιστική ζωή, η υπερφόρτωση του σώµατος µε ζωϊκά λίπη, η κατανάλωση 
ουσιών, το κάπνισµα υποσκάπτουν  συστηµατικά καθηµερινά την υγεία µας. 
∆εν αναφέρω βέβαια την απίστευτη δυστυχία και τις γενικότερες επιπτώσεις 
από τα τροχαία.

Οι γιατροί του «Υγεία» λειτουργοί και υπηρέτες της υγείας, που ζουν 
καθηµερινά τον πόνο, το άγχος και την δυστυχία που προκαλεί η απώλειά της 
συµβολικά και µόνο αύριο, που εορτάζεται η µέρα της υγείας θα προσφέρουν 
εθελοντικά τις υπηρεσίες τους σε όποιους έχουν την ανάγκη και θέλουν να 
εξεταστούν.
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