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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Εντυπωσιακή η δράση του ΚΕΠ Υγείας Μεγάρων τη 
χρονιά, που πέρασε 

Οντως εντυπωσιακή υπήρξε η δράση του ΚΕΠ Υγείας του Δήμου 
Μεγαρέων τη χρονιά, που πέρασε σε συνεργασία με συναρμόδιους φορείς 
και την Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής. 

Τα απολογιστικά στοιχεία για τη δράση του έτους 2020 ξεπέρασαν 
κάθε προσδοκία. 

Εχουν  εγγραφεί  στο λογισμικό των πολιτών, που ωφελούνται από 
τις προσφερόμενες υπηρεσίες  του ΚΕΠ Υγείας Μεγάρων 5.600 συμπολίτες. 

Συνεργαζόμενοι Γιατροί πέντε (5). 

Στα προγράμματα Πρόληψης και προσυμπτωματικού ελέγχου 

πολιτών του Δήμου Μεγαρέων εξυπηρετήθηκαν: 

- Εξετάσεις για ανεύρυσμα κοιλιακής εορτής, ενημερώθηκαν 
3.500 άτομα και εξετάστηκαν δωρεάν 115 

- Υπεβλήθησαν σε εξετάσεις για Καρδιαγγειακά νοσήματα, 
Δωρεάν 40 άτομα 

- Για τον Καρκίνο παχέος εντέρου, ενημερώθηκαν 1000 άτομα 

και υπεβλήθησαν σε εξετάσεις δωρεάν 15 άτομα 
- Ενημερώθηκαν για τον Καρκίνο του Μαστού 8.800 γυναίκες κι 

έκαναν ψηφιακές μαστογραφίες  δωρεάν 267 γυναίκες 
- Για τον θέμα του Καρκίνου Τραχήλου της μήτρας 

υπεβλήθησαν σε Τest Pap 75 γυναίκες 

- Για την Οστεοπόρωση ενημερώθηκαν 9800 συμπολίτες και 
υποβλήθηκαν δωρεάν σε μέτρηση οστικής πυκνότητας 262 

άτομα 
- Για την Κατάθλιψη ασχολήθηκε το ΚΕΠ με περιπτώσεις 20 

ατόμων 

- Δωρεά αίματος από 233 άτομα 
- Ενημερώθηκαν 4.800 άτομα για θέματα του Κορωνοϊού 
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- Υποβλήθηκαν σε test rapid 796 άτομα 
- Στο πρόγραμμα Συμβουλευτικής, Ψυχικής Υγείας, 20 άτομα 

- Στο Πρόγραμμα με θέμα «επτά μαθήματα αγωγής για τα 
παιδιά» συμμετείχαν 100 άτομα 

Μέσω της εκστρατείας Ενημέρωσης Πιλοτικού Προγράμματος ΚΕΠ 

Υγείας και Διανομή Φυλλαδίων ενημερώθηκαν 1000 άτομα.   

     Είναι σε όλοςρ γνυστό ότι βασικόρ σκοπόρ τυν ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ είναι η 
ενημέπυση και εςαισθητοποίηση τος πληθςσμού σε  θέματα ςγείαρ και 
πποσςμπτυματικού ελέγσος. 
 
     Δλ κέζσ ηεο παλδεκίαο ε δηα δώζεο ελεκέξσζε θαζίζηαηαη επηθίλδπλε γηα ηελ 
δεκόζηα πγεία. 
 
     Πξνηείλεηαη ινηπόλ γηα  ηελ επαηζζεηνπνίεζε ησλ δεκνηώλ ζηελ πξόιεςε γηα ηνλ 
θαξδηαγγεηαθό θίλδπλν    κέζα από καγλεηνζθνπεκέλν βίληεν, ην νπνίν κπνξείηε λα 
βξείηε ζηα αθόινπζα link 
https://youtu.be/mArdO5ofJNI 
 
https://www.facebook.com/kentrikidomikepygeias/videos/467578037571186 
 
    Τν ινγηζκηθό  ησλ ΚΔΠ Υγείαο,  ρξεζηκνπνηείηαη από ηνλ Γήκν θαη ζαλ βαζηθό 
εξγαιείν επαηζζεηνπνίεζεο ησλ δεκνηώλ ζηελ ππόλητη θαη ζηνλ 
πποσςμπτυματικό έλεγρν θαζώο θαη επικοινυνίαρ και  ενημέπυσηρ για την 
ππουύλαξη τοςρ από το νέο κοπυνοφό COVID-19.  
    Οη Γεκόηεο κπνξνύλ λα εγγξαθνύλ ζην Λνγηζκηθό ησλ ΚΔΠ ΥΓΔΙΑΣ κέζα από ην 
site www.kepygeias.org 
 
      Βαζηθόο στόσορ τυν ΚΕΠ Υγείαρ είναι η ενημέπυση όλυν τυν πολιτών θαη ε 
δηνξγάλσζε πξνιεπηηθώλ εμεηάζεσλ γηα 11 θύξηα λνζήκαηα, πξνηεηλόκελα από 
ηνλ Παγθόζκην Οξγαληζκό Υγείαο, γηα ηα νπνία έρεη απνδεηρζεί κε κειέηεο 
πσο ε έγθαηξε πξνιεπηηθή παξέκβαζε θαη αλίρλεπζε ηπρόλ ζπκπησκάησλ 
θξίλεηαη απνηειεζκαηηθή θαη κπνξεί λα ζώζεη δσέο. 
     Μέζα από ην λέν ινγηζκηθό, εθαξκόδνληαη δηεζλή πξσηνθόιια screening ηνπ 
πιεζπζκνύ θαη ηα ζηειέρε ησλ ΚΔΠ Υγείαο επηβιέπνπλ ην follow up ηεο δηαηήξεζεο 
ηεο πγείαο ησλ Πνιηηώλ.  
    Απηνκαηνπνηεκέλα ην ινγηζκηθό ελεκεξώλεη ηνπο πνιίηεο, κέζα από ην 
πξνζσπηθό ηνπο πξνθίι, ζρεηηθά κε ηηο πξνιεπηηθέο εμεηάζεηο, πνπ πξνηείλεη ν 
Παγθόζκηνο Οξγαληζκόο Υγείαο γηα ηελ ειηθία θαη ην θύιν ηνπο, θαζώο θαη κε ηελ 
πάξνδν ηνπ ρξόλνπ ππελζπκίδεη ηελ επαλεμέηαζε ηνπο. 
    Τα 11 λνζήκαηα, ζηα νπνία επηθεληξώλεηαη ην ΚΔΠ Υγείαο κέζα από ην ινγηζκηθό 
είλαη ν Καξθίλνο ηνπ παρένο εληέξνπ, ν Καξθίλνο ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο, ν 
Καξθίλνο ηνπ καζηνύ, ν Καξδηαγγεηαθόο θίλδπλνο, ην Αλεύξπζκα θνηιηαθήο ανξηήο, ν 
Καξθίλνο ηνπ πξνζηάηε, ην  Μειάλσκα, ε Καηάζιηςε, ε νζηενπόξσζε ε ΦΑΠ θαη ε 
Άλνηα.  
    Παξόια απηά ζην πιαίζην ηεο παλδεκίαο έρνπλ πξνζηεζεί ζηα πξνθίι ησλ 
Γεκνηώλ θαη ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ  COVID-19. 
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