
 
 

 
 

 

 

 

Δελτίου Τφπου 

12/02/2021 
 

Γ. Πατοφλησ: « Προάγουμε τθ διατιρθςθ τθσ καλισ ψυχικισ υγείασ  κακϊσ  
αποτελεί βαςικι προχπόκεςθ για μια ιςορροπθμζνθ και παραγωγικι 
κακθμερινότθτα». 

O Διμοσ Μεγαρζων μζςα από τθν Δομι των  ΚΕΠ Υγείασ και ςε ςυνεργαςία με το 
Εκνικό Διαδθμοτικό Δίκτυο Υγιϊν Πόλεων-Προαγωγισ Υγείασ 
(ΕΔΔΥΠΠΥ),διοργάνωςε ςτισ 12/02/2021, Διαδικτυακι Δράςθ Ευαιςκθτοποίθςθσ 
και Ενθμζρωςθσ για τθν Κατάκλιψθ, υπό τθν Αιγίδα τθσ Περιφζρειασ Αττικισ και ςτο 
πλαίςιο του Πιλοτικοφ Προγράμματοσ  ενίςχυςθσ των ΚΕΠ Υγείασ των Διμων τθσ 
Περιφζρειασ Αττικισ:  Αγίασ Βαρβάρασ, Δάφνθσ - Υμθττοφ, Μεγαρζων και Νζασ 
Σμφρνθσ από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξθσ Αττικισ. 
 
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 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.  
 
Η πρωτοβάκμια φροντίδα υγείασ μπορεί να ςυμβάλει κακοριςτικά ςτθν ζγκαιρθ 

διάγνωςθ τθσ κατάκλιψθσ. Η Δράςθ αυτι είχε ςκοπό τθν διαδικτυακι ενθμζρωςθ 

και ευαιςκθτοποίθςθ των πολιτϊν ςχετικά με τθν Κατάκλιψθ και ςυμπεριελάμβανε 

τρείσ ενότθτεσ ομιλιϊν. Στισ 12/02/2021 πραγματοποιικθκε θ δεφτερθ ενότθτα 

κζμα: 

- Κατάθλιψη εν μζςω Covid 19  : Επιπτϊςεισ ςτισ διαπροςωπικζσ 

ςχζςεισ (προςωπικζσ, επαγγελματικζσ), ςτθν οργανικι υγεία και 



 
 

 
 

οικονομικζσ ςυνζπειεσ. Ζϊντασ με την κατάθλιψη- Μορφζσ 

θεραπείασ - Συμπτϊματα εφόςον ζχουμε νοςιςει από Covid-19 

 
 
 
 
Ενϊ τισ 19/02/2021 κα διεξαχκεί θ Τρίτθ ενότθτα με κζμα: Κατάθλιψη – 
υποςτήριξη των φροντιςτϊν, για να δθλϊςετε ςυμμετοχι κάντε εγγραφι εδϊ:  
https://docs.google.com/forms/d/1c6M5WlB77hwdCgcqzZDGLS1lSQ3-
PyAqzk6bwCYNJJQ/edit 
 
Ομιλιτρια τθσ Δράςθσ είναι θ Ψυχολόγοσ κα Σμαράγδα Χρηςτάκη.   

O Πρόεδροσ του ΕΔΔΥΠΠΥ και Περιφερειάρχησ Αττικήσ, κ. Γιϊργοσ 

Πατοφλησ επιςθμαίνει ότι «Η εποχι τθσ Πανδθμίασ που βιϊνουμεζχει παίξει 

καταλυτικό ρόλο ςτθν αφξθςθ των ανκρϊπων που πάςχουν από τθν ςφγχρονθ αυτι 

διαταραχι. Η ενθμζρωςθ και ευαιςκθτοποίθςθ είναι πολφ ςθμαντικι, προκειμζνου 

να ενκαρρφνει τουσ ανκρϊπουσ που πάςχουν να αναγνωρίςουν το πρόβλθμα και να 

αναηθτιςουν εγκαίρωσαποτελεςματικι κεραπεία. Τα ΚΕΠ Υγείασ αποτελοφν 

ςθμαντικό εργαλείο βοθκείασ για όςουσ ςυνανκρϊπουσ μασ ζχουν ανάγκθ, με 

ςκοπό τον προςυμπτωματικό ζλεγχο και τθν διατιρθςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ των 

δθμοτϊν.» 

 

ΤθνΔράςθ επίςθσ χαιρζτθςε ο Πρόεδροσ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου Μεγαρζων και 

Εντεταλμζνοσ Σφμβουλοσ Υγείασκ. Κωνςταντίνοσ Καράμπελασ, και διλωςε «Η 

κατάκλιψθ είναι μια ςοβαρι διαταραχι του ςυναιςκιματοσ. Οι πάςχοντεσ νιϊκουν 

επίμονα ςυναιςκιματα κλίψθσ και απελπιςίασ. Το ΚΕΠ Υγείασ του Διμου ςτο 

πλαίςιο των προγραμμάτων πρόλθψθσ και προαγωγισ τθσ υγείασ ςτζλνει μινυμα 

ελπίδασ και ςυμπαράςταςθσ ςε όλουσ τουσ δθμότεσ που νιϊκουν ότι ζρχονται 

αντιμζτωποι με αυτι τθ μάςτιγα, κζτοντασ ςτθν διάκεςι τουσ ψυχολόγο όπου μετα 

από κλιςθ ςτθν τθλεφωνικι γραμμι του ΚΕΠ Υγείασ ςτο τθλ 22960-21012, κατόπιν 

ραντεβοφ, κα παρζχει ςυμβουλευτικι υποςτιριξθ ςε γονείσ και παιδιά». 

 

Κακϊσ και θ  Γενικι Διευκφντρια του ΕΔΔΥΠΠΥ κα. Μαρία Αϊδίνη, θ οποίατόνιςε ότι 

«το Δίκτυο αποςκοπεί να ενιςχφςει ακόμα περιςςότερο τα προγράμματα πρόλθψθσ 

και προαγωγισ υγείασ εν μζςω πανδθμίασ, δθμιουργϊντασ διαδικτυακζσ 

εκδθλϊςεισ για τθν διαρκι δυνατότθτα ευαιςκθτοποίθςθσ των πολιτϊν».  

Πλικοσ Δθμοτϊν χρθςιμοποιεί ςιμερα τισ υπθρεςίεσ του λογιςμικοφ των ΚΕΠ 

ΥΓΕΙΑΣ. Για να ενθμερϊνεςτε κι εςείσ για τισ προλθπτικζσ εξετάςεισ που ταιριάηουν 

ςτθν θλικία και το φφλο ςασ και για τθν επανεξζταςθ τουσ, κακϊσ και για να ζχετε 

πρόςβαςθ ςτθν προλθπτικι εξζταςθ κατά τθσ κατάκλιψθσ (τθν κλίμακα 

αυτοαξιολόγθςθσκατά Zung) κάντε εγγραφι ςτο Λογιςμικό των ΚΕΠ Υγείασ μζςα 

https://docs.google.com/forms/d/1c6M5WlB77hwdCgcqzZDGLS1lSQ3-PyAqzk6bwCYNJJQ/edit
https://docs.google.com/forms/d/1c6M5WlB77hwdCgcqzZDGLS1lSQ3-PyAqzk6bwCYNJJQ/edit


 
 

 
 

από το sitewww.kepygeias.org και δθμιουργείςτε το δικό ςασ προφίλ.  Για 

περιςςότερεσ πλθροφορίεσ μπορείτε να επικοινωνιςετε με το τοπικό ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ 

ςτο 2296021012. 

 

 

 

 

http://www.kepygeias.org/

