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Με την υπ΄αρ. 338/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η ίδρυση και 
λειτουργία Δημοτικού Ιατρείου Μητρικού Θηλασμού. 

Για την λειτουργία του Ιατρείου, υπεγράφη κατόπιν της αριθμ. 441/2016 απόφασης Δημοτικού 
Συμβουλίου, Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Ιλίου και του Γ.Ν «ΕΛΕΝΑ 
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ», το οποίο παρέχει την επιστημονική υποστήριξη μέσω   της Ειδικής Μονάδας 
Προαγωγής Μητρικού Θηλασμού- Τράπεζας Γάλακτος του Νεογνολογικού Τμήματος και του 
Τμήματος Ελέγχου Ποιότητας, Έρευνας και Συνεχιζόμενης  Εκπαίδευσης του Γ.Ν

Στο πλαίσιο λειτουργίας του Ιατρείου Μητρικού Θηλασμού δημιουργήθηκαν ανάγκες 
ανάπτυξης της προ υπάρχουσας, ήδη από το 2015,  συνεργασίας με τη 2η ΥΠΕ και το 
Ιατροκοινωνικό Κέντρο ιλίου, για διεύρυνση των παρεχόμενων υπηρεσιών και διάθεσης 
προσωπικού ειδικότητας ΤΕ Μαιευτικής 2 φορές το μήνα, για τη διενέργεια εξέτασης pap-test,  
η οποία συνεχίζεται απρόσκοπτα έως και σήμερα. 

Παράλληλα δημιουργήθηκε ανάγκη διεύρυνσης της συνεργασίας με το Γ.Ν «ΕΛΕΝΑ 
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ» στην ανάλυση και έκδοση των αποτελεσμάτων της εξέτασης pap-test.    

Μετά την ίδρυση του  ΚΕΠ Υγείας - Κέντρο Πρόληψης για την Υγεία, το 2016, που αποτελεί 
ένα πρόγραμμα για την προληπτική ιατρική και την προαγωγή υγείας σε τοπικό επίπεδο , που 
εντάσσεται στο πλαίσιο του Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων (ΕΔΔΥΠΠΥ), του 
οποίου είναι μέλος ο Δήμος, αναπτύχθηκε η συνεργασία του Ιατρείου Μητρικού Θηλασμού με 
το Κέντρο Μαστού με παραπομπές ανασφάλιστων, άπορων και κοινωνικά ευάλωτων 
γυναικών για εξέταση δωρεάν μαστογραφίας και προληπτικού ελέγχου.  

Τέλος ενόψει της ένταξης του Δήμου Ιλίου στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ με τίτλο: «Δράσεις για την 
Αντιμετώπιση της Φτώχειας και την Παροχή Υπηρεσιών Ανοιχτής Ειδικής Φροντίδας στη 
Δυτική Αθήνα (Διαδημοτικά Κοινωνικά Δίκτυα ¨ΦΡΟΝΤΙ-ΖΩ¨ και ¨ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ¨), 
σύμφωνα με την οποία προβλέπεται η πρόσληψη υγειονομικού προσωπικού ειδικοτήτων 
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Επισκεπτών Υγείας και Μαιευτικής, θα προκύψει περαιτέρω ανάπτυξη και διεύρυνση των 
παρεχόμενων υπηρεσιών για τη γυναίκα, το παιδί και την οικογενειακή υγεία ευρύτερα, με την 
παροχή υπηρεσιών οικογενειακού προγραμματισμού και συμβουλευτικής σε νέα ζευγάρια για 
την ενδυνάμωση τους στην άσκηση των γονεϊκών τους καθηκόντων. 

Ως εκ τούτου η διευρυμένη πλέον λειτουργία του Ιατρείου Μητρικού Θηλασμού με τη σύμπραξη 
και άλλων δικτύων και φορέων συνιστά μια εξέλιξη που είναι απαραίτητο να αποτυπωθεί και 
στον τίτλο της ανωτέρω δομής. 

Λαμβάνοντας δε, την από 22/2/2022, απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας του Δήμου, 
σύμφωνα με την οποία εν όψει της Παγκόσμιας Ημέρας Γυναίκας στις 8 Μαρτίου, προτείνεται, 
στη μνήμη της Φώφης Γεννηματά, μιας σπουδαίας πολιτικού, αξιοπρεπούς και γενναίας 
γυναίκας  να δοθεί σε δημοτική δομή υγείας  το όνομά της, 
προτείνουμε την αλλαγή του ονόματος, από Ιατρείο Μητρικού Θηλασμού σε «Δίκτυο Αγωγής 
Υγείας – ΦΩΦΗ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ». 

        Ο Δήμαρχος

       Νίκος Ζενέτος
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