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Με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας για την Ψυχική Υγεία πρέπει όλοι
να αναλογιστούμε γιατί η ενεργός συμμετοχή της τοπικής αυτοδιοίκησης στην
παροχή υπηρεσιών υγείας και ειδικότερα ψυχικής υγείας βρίσκεται ακόμα σε πρώιμο
στάδιο ανάπτυξης και να αναλάβουμε δράση.
Κάθε Δήμος, ως κύριος φορέας πρωτοβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης, οφείλει να
εκδηλώνει έμπρακτα το ενδιαφέρον του και με την ανάληψη πρωτοβουλιών αλλά και
την ουσιαστικότερη δραστηριοποίηση στον τομέα της ψυχικής υγείας.
Ο Δήμος Ιλίου έχει καταβάλλει μέχρι σήμερα συστηματικές προσπάθειες,
προκειμένου να βρίσκεται όσο το δυνατόν πιο κοντά στο δημότη και τα προβλήματα
του, εκτιμώντας ότι η παρέμβαση από την πλευρά του είναι πολύτιμη για την
εξεύρεση λύσεων.
Εν τούτοις, παρά τις συνεχείς προσπάθειες βελτίωσης των παρεχόμενων στους
δημότες υπηρεσιών υγείας και ψυχικής υγείας, οι Κοινωνικές και Ιατρικές υπηρεσίες
του Δήμου έρχονται καθημερινά αντιμέτωπες με τα επιτακτικά αιτήματα δημοτών,
τόσο των ενηλίκων όσο και των ευπαθέστερων ομάδων του πληθυσμού, όπως τα
παιδιά και οι έφηβοι, για τη δημιουργία των υποδομών και των δομών εκείνων που
θα συμβάλλουν καθοριστικά στην περαιτέρω επέκταση και αναβάθμιση του
δημοτικού κοινωνικού και ιατρικού δικτύου μέριμνας.
Στο πλαίσιο των ακατάπαυστων αυτών και πολύπλευρων προσπαθειών του Δήμου
Ιλίου για ουσιαστική προσφορά στο χώρο της υγείας και της ψυχικής υγείας
εντάσσονται σημαντικές πρωτοβουλίες όπως η διοργάνωση επιστημονικής
διημερίδας με θέμα “Υγεία και Τοπική Αυτοδιοίκηση – Ψυχική Υγεία” και η
έναρξη προγράμματος Πρωτοβάθμιας Ανίχνευσης Διαταραχών Μνήμης σε άτομα της
Γ’ και Δ’ Ηλικίας του Δήμου, σε συνδυασμό με την πραγματοποίηση Επιδημιολογικής
Μελέτης, τα ευρήματα της οποίας ανακοινώθηκαν σε πρόσφατη ημερίδα με θέμα τη
Νόσο του Alzheimer.
Πρόθεσή μας είναι να συνεχίσουμε με αυξανόμενη ένταση τις προσπάθειές μας,
καθώς πιστεύουμε ότι τόσο η πρόληψη όσο κι η αποκατάσταση στο χώρο της υγείας
και ειδικότερα της ψυχικής υγείας είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με τους φορείς της
τοπικής αυτοδιοίκησης.

