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ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

Πρόγραμμα προληπτικών ιατρικών εξετάςεων, 
  από το Δήμο Μεγαρζων, για μαθητζσ, μαθήτριεσ  και ενήλικεσ 

 
Εγκρίθηκε ομόφωνα από το Δημοτικό Συμβοφλιο Μεγάρων ςτην τακτική 

ςυνεδρίαςη τησ Τρίτησ 26 Φεβρουαρίου 2019 το πρόγραμμα προληπτικϊν ιατρικϊν 
εξετάςεων για μαθητζσ και ενήλικεσ, γεγονόσ που ενιςχφει ακόμη περιςςότερο την 
πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείασ των ςυμπολιτϊν μασ. 

Ο κ. ΚΩΣΑ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ, εντεταλμζνοσ Δημοτικόσ Σφμβουλοσ προαγωγήσ 
και προςταςίασ τησ Δημόςιασ Υγείασ του Δήμου Μεγαρζων, τ. Αντιδήμαρχοσ ςτην 
ειςήγηςή του ανζφερε τα εξήσ: 

« Στο πλαίςιο τησ Προαγωγήσ & Προςταςίασ τησ Δημόςιασ Υγείασ η 2η 

Διοίκηςη  Υγειονομικήσ Περιφζρειασ και το ΚΕ.Π. (Κζντρο Πρόληψησ) Υγείασ 

του Δήμου Μεγαρζων προχωροφν ςτην υλοποίηςη δράςεων προληπτικοφ 

χαρακτήρα ςτα ςχολεία του Δήμου Μεγαρζων (Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, 

Γυμνάςια και Λφκεια) κατά την διάρκεια του ςχολικοφ ζτουσ 2018-2019.                                                                                                            

Οι  δράςεισ αυτζσ θα πραγματοποιηθοφν από το προςωπικό του  Κζντρου  

Υγείασ Μεγάρων και ςυντονιςτζσ θα είναι από το Κζντρο Υγείασ η 

διευθφντρια του Κζντρου Υγείασ Μεγάρων Κα Αικατερίνη Κορακίδου και 

από την πλευρά του Δήμου εγϊ. 

Οι δράςεισ αναλυτικά θα είναι:                                                                                                        

1οσ  Άξονασ δράςεων υγείασ : Μαθητζσ 

1 α) Ζλεγχοσ βιβλιαρίων Υγείασ των μαθητϊν προκειμζνου να εκτιμηθεί η 

εμβολιαςτική τουσ κάλυψη ςε όλεσ τισ βαθμίδεσ εκπαίδευςησ (νηπιαγωγεία, 

δημοτικά, γυμνάςια, λφκεια). 

       β) Ζλεγχοσ οπτικήσ οξφτητασ (Αϋκαι Βϋ τάξησ δημοτικϊν ςχολείων) 

       γ) Ζλεγχοσ ςκολίωςησ (Adams test) ςτουσ μαθητζσ τησ Στϋτάξησ δημοτικοφ. 

δ) Ζλεγχοσ για καρδιακά φυςήματα δια ακροάςεωσ με ςτηθοςκόπιο ςτουσ μαθητζσ 

τησ Στϋ τάξησ   δημοτικοφ. 

ε) Ζλεγχοσ αναπνευςτικοφ ςυςτήματοσ δια ακροάςεωσ με ςτηθοςκόπιο ςτουσ 

μαθητζσ Στϋ τάξησ  δημοτικοφ. 

      ςτ) Οδοντιατρικόσ ζλεγχοσ Αϋκαι Βϋ τάξησ δημοτικοφ. 
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2. Χορήγηςη ςε όλεσ τισ ςχολικζσ μονάδεσ Α.Δ.Υ.Μ. (ατομικό Δελτίο Υγείασ 

Μαθητή) για τα παιδιά που ήδη φοιτοφν το ςχολικό ζτοσ 2018-2019. 

3. Εμβολιαςμόσ ςε παιδιά με ελλιπή εμβολιαςτική κάλυψη. 

4 Προγραμματιςμόσ για χορήγηςη Α.Δ.Υ.Μ. ςτουσ μαθητζσ (ΑϋΔϋ τάξησ 

δημοτικοφ, Αϋ γυμναςίου και Αϋ λυκείου) για τη νζα ςχολική χρονιά. 

 

  2οσ Άξονασ δράςεων υγείασ: Ενήλικεσ 

1.-Ζλεγχοσ οςτεοπόρωςησ με Μζτρηςη Οςτικήσ Πυκνότητασ Αςβεςτίου & 

Φωςφόρου του αίματοσ για γυναίκεσ ηλικίασ 48-68 ετϊν. 

2.- Ψηφιακζσ Μαςτογραφίεσ και  Υπζρηχοσ Μαςτϊν.» 

 

Εκ του Γραφείου Επικοινωνίασ 

& Δημοςίων χζςεων 

 


