ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΟ ΛΟΓΙΜΙΚΟ ΣΩΝ ΚΕΠ ΤΓΕΙΑ
Μζγαρα, 02/11/2020
O Διμοσ Μεγαρζων ςε ςυνεργαςία με το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξθσ Αττικισ
και το Ελλθνικό Διαδθμοτικό Δίκτυο Υγιϊν Πόλεων ζχει εξαςφαλίςει για όλουσ τουσ
Δθμότεσ τθν δωρεάν χριςθ του λογιςμικοφ των ΚΕΠ Υγείασ, το οποίο κα
χρθςιμοποιθκεί από τον Διμο ςαν βαςικό εργαλείο ευαιςκθτοποίθςθσ των
δθμοτϊν ςτθν πρόλθψθ και ςτον προςυμπτωματικό ζλεγχο κακϊσ και επικοινωνίασ
και ενθμζρωςθσ για τθν προφφλαξθ τουσ από το νζο κορωνοϊό COVID-19.
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.
Παρόλα αυτά ςτο πλαίςιο τθσ πανδθμίασ ζχουν προςτεκεί ςτα προφίλ των Δθμοτϊν
και χριςιμεσ πλθροφορίεσ για τον COVID-19.
Ο Διμαρχοσ Μεγαρζων κοσ Γρθγόρθσ Σταμοφλθσ, καλεί όλουσ τουσ δθμότεσ
Μεγάρωννα προχωριςουν ςτθν εγγραφι τουσ είτε θλεκτρονικά, ςτο
sitewww.kepygeias.org ,ι ςτο siteτου Διμου www.megara.grι επιςκζπτοντασ το
ΚΕΠ Υγείασ του Διμου, το οποίο βρίςκεται ςτθν οδό Π. Γεωργακι 8 ςτον 2 ο όροφο,
ϊςτε να ςυμπλθρϊνουν τθν φόρμα εγγραφισ.
Αφοφ ολοκλθρωκεί θ εγγραφι, κάκε δθμότθσκα μπορεί να ενθμερϊνεταικαι για τισ
Δράςεισ του Διμου ςχετικά με τθν Πρόλθψθ τθσ Υγείασ όπωσ επίςθσ κα
λαμβάνειςυμβουλευτικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά για τον COVID-19
Για περιςςότερεσ διευκρινιςεισ επικοινωνιςετε με το ΚΕΠ Υγείασ του Διμου ςτο
2296021012 ή στην ηλεκτρονική διεφθυνση kepygeiasmegaron@gmail.com.

