
 

ΔΗΜΟ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 

 

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

O Διμοσ Μεγαρζων ςτο πλαίςιο εφαρμογισ προγραμμάτων προλθπτικισ ιατρικισ 
ςε ςυνεργαςία με το Εκνικό Διαδθμοτικό Δίκτυο Υγιϊν Πόλεων-Προαγωγισ Υγείασ 
(ΕΔΔΥΠΠΥ), μζςα από τθν Δομι των  ΚΕΠ Υγείασ του διοργάνωςε από τισ 
21/09/2020 ζως και τις 22/09/2020 δωρεάν υπερθχογράφθμα με ςκοπό τθν 
πρόλθψθ και τθν ζγκαιρθ διάγνωςθ του Ανευρφσματος Κοιλιακής Αορτής. 

Βαςικόσ ςτόχοσ των ΚΕΠ Υγείασ είναι θ ενθμζρωςθ όλων των πολιτϊν και θ 
διοργάνωςθ προλθπτικϊν εξετάςεων για 11 κφρια νοςιματα, προτεινόμενα από τον 
Παγκόςμιο Οργανιςμό Υγείασ, 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 Υγείασ 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 Υγείασ για τθν θλικία και το φφλο τουσ, κακϊσ και με τθν 
πάροδο του χρόνου υπενκυμίηει τθν επανεξζταςθ τουσ. Τα 11 νοςιματα ςτα οποία 
επικεντρϊνεται το ΚΕΠ Υγείασ 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 τον ιατρό 
κο ΑντϊνθΔρομπόνθ. Εξετάςτθκαν ςυνολικά 83πολίτεσ και ςφμφωνα με τα 
αποτελζςματα ςε κανζναναπό αυτοφσ δεν βρζκθκε φποπτοεφρθμα. 

Ο Δήμαρχος Μεγαρζων διλωςε: «Όλοι μασ, για το καλό το δικό μασ αλλά και των 
οικογενειϊν μασ, οφείλουμε να προςτατεφουμε τθν υγεία μασ. Ωσ πρωτεφων 
ςτόχοσ τθσ Διοίκθςθσ του Διμου, δικόσ μου, αλλά και του ιατροφ κ. Κωνςταντίνου 
Καράμπελα, που είναι υπεφκυνοσ για τθν Δθμόςια Υγεία του Διμου μασ, είναι θ 
προαγωγι τθσ υγείασ και θ ευαιςκθτοποίθςθ των ςυμπολιτϊν μασ ςε κζματα 
πρόλθψθσ τθσ υγείασ τουσ. Το ΚΕΠ Υγείασ του Διμου Μεγαρζων, αποδεικνφει για 
άλλθ μια φόρα, με τον πλζον καλφτερο τρόπο, τον ρόλο του ωσ ςθμαντικό εργαλείο 
πρόλθψθσ και προςυμπτωματικοφελζγχου. Εν μζςω πανδθμίασ και τθρουμζνων 



όλων των μζτρων προςταςίασ, διοργανϊκθκε ςιμερα  προλθπτικόσ ζλεγχοσ  ςε 
ςυμπολίτεσ μασ ανευρφςματοσ κοιλιακισ αορτισ. 

 Ευχαριςτϊ κερμά τον ιατρό καρδιολόγο κ Αντϊνθ Δρομπόνθ που ανταποκρίκθκε 

άμεςα ςτο κάλεςμα του ΚΕΠ Υγείασ του Διμου μασ, εξετάηοντασ δωρεάν τουσ 

δθμότεσ μασ». 

Ο Πρόεδρος του ΕΔΔΤΠΠΤ και Περιφερειάρχης Αττικής, κ. Γιώργος 
Πατοφλης επιςθμαίνει ότι «Τα ΚΕΠ Υγείασ αποτελοφν ςθμαντικό εργαλείο για τθν 
Τοπικι Αυτοδιοίκθςθ με ςκοπό τον προςυμπτωματικό ζλεγχο και τθν διατιρθςθ τθσ 
ποιότθτασ ηωισ των δθμοτϊν. Συνεχίηουμε τον αγϊνα μασ για να προλαμβάνουμε 
τθν αςκζνεια από τθ κεραπεία, θ ζγκαιρθ και ζγκυρθ διάγνωςθ αποδεδειγμζνα 
ςϊηει ηωζσ.» 

Πλικοσ Δθμοτϊν χρθςιμοποιεί ςιμερα τισ υπθρεςίεσ του λογιςμικοφ των ΚΕΠ 

ΥΓΕΙΑΣ. 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 Υγείασ κάντε εγγραφι ςτο 

Λογιςμικό των ΚΕΠ Υγείασ μζςα από το sitewww.kepygeias.org και δθμιουργιςτε το 

δικό ςασ προφίλ.   
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