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dir.ddy@1dype.gov.gr

Από: Παντελίδου Πόπη <ppantelidou@4ype.gr>
Αποστολή: Πέμπτη, 18 Νοεμβρίου 2021 6:42 πμ
Προς: ASONITI, Lydia Polychroni; koupidiss@who.int
Κοινοποίηση: ampalasopoulou@1dype.gov.gr; dreliozi@2dype.gr; phd@3ype.gr; dir.ddy@

1dype.gov.gr; ecar@dypethessaly.gr; g.bapouza@dypede.gr; dimosiaygeia@hc-
crete.gr; mplatakis@hc-crete.gr

Θέμα: Re: Παγκόσμια Εβδομάδα Ευαισθητοποίησης για τη Μικροβιακή Αντοχή 2021 ( 
18-24 Νοεμβρίου)

Καλημέρα σας. 
 
Σε συνέχεια του παρακάτω ηλεκτρονικού σας μηνύματός θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για την ενημερωτική 
διαδικτυακή εκδήλωση που πραγματοποιεί η Διοίκηση της 4ης ΥΠΕ σε συνεργασία με την Εξειδικευμένη Ομάδα 
Ελέγχου Λοιμώξεων (ΕΟΕΛ) της 4ης ΥΠΕ σήμερα το απόγευμα στις 6μμ με ελεύθερη παρακολούθηση και θέμα: 
"Αντιμικροβιακή Επαγρύπνηση στον καιρό της πανδημίας" 
 
Περισσότερες πληροφορίες: 
 
https://www.4ype.gr/enimerotiki-ekdilosi-antimikroviaki-epagrypnisi-ston-kairo-tis-pandimias/ 
 
Με εκτίμηση, 
 
 
Δρ Παρθενόπη Παντελίδου 
BSN, MSc Public Health 
Διδάκτωρ Παν/μίου Αθηνών 
Προϊσταμένη Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας 
4η ΥΠΕ Μακεδονίας και Θράκης 
Τηλ.: 2313-327951 
 
 
 
 

From: "ASONITI, Lydia Polychroni" <asonitil@who.int>  
To: "ppantelidou@4ype.gr" <ppantelidou@4ype.gr>, "dreliozi@2dype.gr" <dreliozi@2dype.gr>, 
"ampalasopoulou@1dype.gov.gr" <ampalasopoulou@1dype.gov.gr>, "mplatakis@hc-crete.gr" <mplatakis@hc-
crete.gr>, "dimosiaygeia@hc-crete.gr" <dimosiaygeia@hc-crete.gr>, "g.bapouza@dypede.gr" 
<g.bapouza@dypede.gr>, "ecar@dypethessaly.gr" <ecar@dypethessaly.gr>, "phd@3ype.gr" <phd@3ype.gr>, 
"dir.ddy@1dype.gov.gr" <dir.ddy@1dype.gov.gr>  
Sent: 15/11/2021 1:17 PM  
Subject: Παγκόσμια Εβδομάδα Ευαισθητοποίησης για τη Μικροβιακή Αντοχή 2021 ( 18-24 Νοεμβρίου)  

Καλησπέρα σας,  
 
Επικοινωνούμε μαζί σας εν όψει της Παγκόσμιας Εβδομάδας Ευαισθητοποίησης για τη Μικροβιακή 
Αντοχή ( 18-24 Νοεμβρίου) για να μοιραστούμε το σχετικό υλικό του ΠΟΥ.  
 
Συνημμένα θα βρείτε, υλικό για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με την: 
-Μικροβιακή Αντοχή και τον COVID-19 
-Ενιαία Υγεία (ΟneHealth) που αποτελεί κεντρική προσέγγιση για την Μιρκοβιακή Αντοχή 
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και ένα ενημερωτικό δελτίο για την Μικροβιακή αντοχή και τον COVID-19. 
 
Eίμαστε στη διαθεσή σας, 
 
Με εκτίμηση, 
Λυδία Ασωνίτη 
 
 
 
 

 
 

________________________________________________________________________________________________ 
4th Regional Health Authority, 16 Aristotelous st., 54 623 Thessaloniki, Greece 
__________________________________________________________________________________________________ 
Το παρόν ηλεκτρονικό μήνυμα απευθύνεται μόνο στον αναφερόμενο παραλήπτη και ενδέχεται να περιέχει πληροφορίες εμπιστευτικές ή/και νομίμως 
καλυπτόμενες από το επαγγελματικό απόρρητο. Εάν δεν είστε ο προοριζόμενος παραλήπτης ή  ο υπεύθυνος για την παραλαβή του, παρακαλούμε 
διαγράψτε το μήνυμα  και ειδοποιήσετε τον αποστολέα. Οι επικοινωνίες μέσω του Διαδικτύου δεν είναι ασφαλείς και για το λόγο αυτό η 4η Δ.Υ.Πε. δεν 
αποδέχεται νομική ευθύνη για τα περιεχόμενα του παρόντος μηνύματος και για οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί από ιούς ή άλλο κακόβουλο λογισμικό που 
είναι δυνατόν να εισαγάγει και συνιστούμε να το υποβάλετε στις διαδικασίες πρόληψης ιών που διαθέτετε, πριν από τη χρήση του. 
 
 


