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ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

O Διμοσ Μεγαρζων ςτο πλαίςιο εφαρμογισ προγραμμάτων προλθπτικισ ιατρικισ 
ςε ςυνεργαςία με το Εκνικό Διαδθμοτικό Δίκτυο Τγιϊν Πόλεων-Προαγωγισ Τγείασ 
(ΕΔΔΥΠΠΥ)και την Περιφέρεια Αττικής, μζςα από τθν Δομι των  ΚΕΠ Τγείασ του, 
διοργάνωςετην Σετάρτη 15 επτεμβρίουδωρεάν υπερθχογράφθμα με ςκοπό τθν 
πρόλθψθ και τθν ζγκαιρθ διάγνωςθ του Ανευρφςματοσ Κοιλιακήσ Αορτήσ. 

Βαςικόσ ςτόχοσ των ΚΕΠ Τγείασ είναι θ ενθμζρωςθ όλων των πολιτϊν και θ 
διοργάνωςθ προλθπτικϊν εξετάςεων για 11 κφρια νοςιματα, προτεινόμενα από τον 
Παγκόςμιο Οργανιςμό Τγείασ, για τα οποία ζχει αποδειχκεί με μελζτεσ πωσ θ 
ζγκαιρθ προλθπτικι παρζμβαςθ και ανίχνευςθ τυχόν ςυμπτωμάτων κρίνεται 
αποτελεςματικι και μπορεί να ςϊςει ηωζσ. Μζςα από το νζο λογιςμικό, 
εφαρμόηονται διεκνι πρωτοκόλλα screening του πλθκυςμοφ και τα ςτελζχθ των 
ΚΕΠ Τγείασ επιβλζπουν το followup τθσ διατιρθςθσ τθσ υγείασ των Πολιτϊν. 
Αυτοματοποιθμζνα το λογιςμικό ενθμερϊνει τουσ πολίτεσ, μζςα από τον 
προςωπικό τουσ προφίλ, ςχετικά με τισ προλθπτικζσ εξετάςεισ που προτείνει ο 
Παγκόςμιοσ Οργανιςμόσ Τγείασ για τθν θλικία και το φφλο τουσ, κακϊσ και με τθν 
πάροδο του χρόνου υπενκυμίηει τθν επανεξζταςθ τουσ. Σα 11 νοςιματα ςτα οποία 
επικεντρϊνεται το ΚΕΠ Τγείασ μζςα από το λογιςμικό είναι ο Καρκίνοσ του παχζοσ 
εντζρου, ο Καρκίνοσ του τραχιλου τθσ μιτρασ, ο Καρκίνοσ του μαςτοφ, ο 
Καρδιαγγειακόσ κίνδυνοσ, το Ανεφρυςμα κοιλιακισ αορτισ, ο Καρκίνοσ του 
προςτάτθ, το  Μελάνωμα, θ Κατάκλιψθ, θ οςτεοπόρωςθ θ ΧΑΠ και θ Άνοια.  
 
Οι εξετάςεισ πραγματοποιικθκαν ςτο Διμο Μεγαρζων ςε ςυνεργαςία με τθν ιατρό 
ακτινολόγο, καΜαρία Παλιατςζα. Εξετάςτθκαν πάνω από 60 άτομα εκ των οποίων 4 
από αυτά παρουςίαςαν εικόνα ανευρυςματικισ διάταςθσ ενϊ ςε άλλα 2 ευρζκθ 
πακολογία άςχετθ του ανευρφςματοσ. Σα 6 περιςτατικά παραπζμφκθκαν ςε ειδικό  
ιατρό για κλινικι εκτίμθςθ και περαιτζρω αντιμετϊπιςθ.  

Ο Δήμαρχοσ Μεγαρζωνκ. Γρηγόρησ ταμοφλησ διλωςε: «Ακόμθ μία ςθμαντικι  

δράςθ πρόλθψθσ Ανευρφςματοσ τθσ Κοιλιακισ Αορτισ πραγματοποιικθκε ςτο 

πλαίςιο τθσ πιλοτικισ λειτουργίασ του ΚΕΠ Τγείασ του Διμου μασ.  τόχοσ, τόςο 

δικόσ μου, όςο και του ιατροφ κ. Κωνςταντίνου Καράμπελα, που είναι υπεφκυνοσ 

για τθν Δθμόςια Τγεία του Διμου μασ, είναι θ προαγωγι τθσ υγείασ και θ 

ευαιςκθτοποίθςθ των ςυμπολιτϊν μασ ςε κζματα πρόλθψθσ τθσ υγείασ τουσ. 

Ευχαριςτϊ κερμά τον Περιφερειάρχθ Αττικισ κ. Γιϊργο Πατοφλθ για τθν ςτιριξθ και 

τθν ιατρό ακτινολόγο κα Μαρία Παλιατςζαθ οποία εξζταςε  δωρεάν τουσ δθμότεσ 



μασ.  Η φροντίδα και θ προάςπιςθ τθσ υγείασ των πολιτϊν είναι απόλυτθ 

προτεραιότθτά μασ» 

Ο Πρόεδροσ του ΕΔΔΤΠΠΤ και Περιφερειάρχησ Αττικήσ, κ. Γιώργοσ 
Πατοφλησ διλωςε «Θζλω να ςυγχαρϊ τον διμαρχο Μεγαρζων τον κ. ταμοφλθ για 
τθν προςπάκεια τθν οποία κάνει μαηί με τουσ ςυνεργάτεσ προκειμζνου να 
ςυμβάλλουν ςτθ ενίςχυςθ τθσ πρόλθψθσ υγείασ ςτουσ πολίτεσ μζςω των ΚΕΠ 
υγείασ του Εκνικοφ Διαδθμοτικοφ Δικτφου Τγιϊν Πόλεων. το πλαίςιο αυτό 
πραγματοποιείται και θ ςθμερινι δράςθ που αφορά ςτον ζλεγχο κοιλιακισ αορτισ.  
τθ Περιφζρεια Αττικισ με ςυγκεκριμζνεσ πρωτοβουλίεσ που ζχουμε αναλάβει και 
με ςτακερά βιματα κζτουμε τθ πρόλθψθ ςε πρϊτθ προτεραιότθτα. Κεντρικό ρόλο 
ςτθ προςπάκεια αυτι ζχουν τα  ΚΕΠ υγείασ.  Ζχουμε δθμιουργιςει ζνα μεγάλο 
κακολικό πρόγραμμα πρόλθψθσ και προςυμπτωματικοφ Ελζγχου Τγείασγια τουσ 66 
Διμουσ τθσ Αττικισ, για όλουσ τουσ πολίτεσ ςε 11 κανάςιμα νοςιματα, ςφμφωνα με 
τον Παγκόςμιο Οργανιςμό υγείασ. Ζχουμε πολφ δρόμο μπροςτά μασ αλλά είμαι 
ικανοποιθμζνοσ που διμοι, όπωσ ο διμαρχοσ Μεγαρζων ζχουν αντιλθφκεί, πόςο 
ςθμαντικι είναι για τουσ πολίτεσ θ πρόλθψθ. Προχωράμε. Ευχαριςτϊ 
 

Ο Πρόεδροσ του Δημοτικοφ υμβουλίου και Τπεφθυνοσ τησ Δημόςιασ Τγείασ, 

ιατρόσ κοσ Κωνςταντίνοσ Καράμπελασ διλωςε «Σο ΚΕΠ ΤΓΕΙΑ του Διμου 

Μεγαρζων πραγματοποιεί δράςεισ προςφζροντασ ποιοτικζσ υπθρεςίεσ 

Πρωτοβάκμιασ Φροντίδα Τγείασ ςτουσ ςυμπολίτεσ μασ, με γνϊμονα πάντα το ρθτό 

«Η Πρόλθψθ ςϊηει ηωζσ». Μια τζτοια δράςθ είναι και θ ςθμερινι που αφοροφςε το 

ανεφρυςμα τθσ κοιλιακισ αορτισ, δράςθ θ οποία πραγματοποιικθκε χάρθ ςτθν 

προςφορά τθσ εξαίρετθσ ιατροφ ακτινολόγου κασ Μαρίασ Παλιατςζα, τθν οποία και 

ευχαριςτϊ κερμά.Κλείνοντασ κα ικελα να ςυγχαρϊ τον Περιφερειάρχθ Αττικισ και 

Πρόεδρο του ΕΔΔΤΠΠΤ κ Γιϊργο Πατοφλθ για τθν εξαίρετθ ιδζα που είχε 

δθμιουργϊντασ τα ΚΕΠ ΤΓΕΙΑ».  

 
Παρών ςτην ςημερινή δράςη ήταν και ο Αντιπεριφερειάρχησ Δυτικήσ Αττικήσ κοσ  
Λευτζρησ Κοςμόπουλοσ, ο οποίοσ διλωςε:  «Βριςκόμαςτε ςιμερα εδϊ και ζχουμε 
τθ χαρά να ζχει ζρκει ο ίδιοσ ο Περιφερειάρχθσ ο κ. Πατοφλθσ για να ςτθρίξει τθ 
ςθμαντικι προςπάκεια που γίνεται από τοΚΕΠ υγείασ Μεγάρων το οποίο ζχει 
ςυνειςφζρει πολλά ςτθν  τοπικι κοινωνία».  
Με τθν παρουςία τουσ τίμθςαν τθν δράςθ του ΚΕΠ ΤΕΓΙΑ ΜΕΓΑΡΩΝ οι 
αντιδιμαρχοι : κοσ Πολυχρόνθσ Ιερόκεοσ,  κοσ Φωτίου ταφροσ του Νικολάου,  κοσ 
Φυλαχτόσ Κωνςταντίνοσ, κοσ Διμασ Ιωάννθσ, ο Πρόεδροσ τθσ ΔΗΚΕΔΗΜΕ κοσ 
Καλλιπόηθσ Ιωάννθσ και ο Πρόεδροσ των ςχολικϊν επιτροπϊν κοσ Σςιοφνθσ πφροσ,  
τα ςτελζχθ τθσ Κεντρικισ Δομισ των ΚΕΠ ΤΓΕΙΑ κακϊσ και πλικοσ κόςμου.  

Για να ενθμερϊνεςτε και εςείσ για τισ προλθπτικζσ εξετάςεισ που ταιριάηουν ςτθν 

θλικία και το φφλο ςασ και για τθν επανεξζταςθ τουσ, κακϊσ και για τισ Δράςεισ του 

Διμου ςχετικά με τθν Πρόλθψθ τθσ Τγείασ κάντε εγγραφι ςτο Λογιςμικό των ΚΕΠ 

Τγείασ μζςα από το sitewww.kepygeias.org και δθμιουργιςτε το δικό ςασ προφίλ.  

 

http://www.kepygeias.org/


 


