Ακινα, 24/06/2020

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Συνάντθςθ εργαςίασ ςτον Διμο Μεγαρζων,
για τθν Δικτφωςθ των ΚΕΠ Υγείασ των Διμων τθσ Περιφζρειασ
Γ. Πατοφλθσ «Η Πρόλθψθ τθσ Δθμόςιασ Υγείασ αποτελεί προτεραιότθτα για τθν Περιφζρεια
Αττικισ, με τα ΚΕΠ Υγείασ να είναι ζνα ςπουδαίο εργαλείο που ζχει ςτθ διάκεςι τθσ θ
Τοπικι Αυτοδιοίκθςθ, για τον αγϊνα αυτό».
Στθν αίκουςα Δθμοτικοφ Συμβουλίου Μεγάρων, ςιμερα, πραγματοποιικθκε ςυνάντθςθ
προκειμζνου να παρουςιαςτεί ςτα ςτελζχθ του Διμου θ λειτουργία του τοπικοφ ΚΕΠ
Υγείασ ςτο πλαίςιο του πιλοτικοφ προγράμματοσ ενίςχυςθσ των ΚΕΠ Υγείασ των Διμων τθσ
Περιφζρειασ Αττικισ. Στο πρόγραμμα ςυμμετζχουν οι Διμοι Αγίασ Βαρβάρασ, Δάφνθσ Υμθττοφ, Μεγαρζων και Νζασ Σμφρνθσ και υποςτθρίηεται από το Περιφερειακό Ταμείο
Ανάπτυξθσ Αττικισ.
Σκοπόσ τθσ ςυνάντθςθσ ιταν θ ςωςτι πλθροφόρθςθ πολιτικϊν και υπθρεςιακϊν ςτελεχϊν
για τθν αναβακμιςμζνθ λειτουργία των ΚΕΠ Υγείασ, και τισ δυνατότθτεσ του ωσ προσ τον
προςυμπτωματικό ζλεγχο τθσ υγείασ των εγγεγραμμζνων πολιτϊν, και θ διαςφνδεςθ των
ΚΕΠ Υγείασ με τισ υπόλοιπεσ υπθρεςίεσ του Διμου.
Το Δίκτυο των ΚΕΠ Υγείασ του Ελλθνικοφ Δικτφου Υγιϊν Πόλεων, αποτελείται ςιμερα από
106 δομζσ πανελλαδικά και αποτελεί, για τον Πρόεδρο του ΕΔΔΥΠΠΥ και Περιφερειάρχθ
Αττικισ κ. Γιϊργο Πατοφλθ, κεμζλιο λίκο ωσ προσ τθ ανάπτυξθ τθσ πόλθσ. 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.
Σφμμαχοσ ςτθν ευαιςκθτοποίθςθ των πολιτϊν είναι το ςφγχρονο λογιςμικό των ΚΕΠ Υγείασ
μζςω του οποίου εφαρμόηονται διεκνι πρωτοκόλλα screening του πλθκυςμοφ με τα
ςτελζχθ των ΚΕΠ Υγείασ να επιβλζπουν το follow up 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
Οςτεοπόρωςθ θ ΧΑΠ και θ Άνοια.

Μελάνωμα, θ Κατάκλιψθ, θ

Ο Πρόεδροσ του ΕΔΔΥΠΠΥ και Περιφερειάρχθσ Αττικισ κ. Γιϊργοσ Πατοφλθσ, διλωςε «πϊσ
με αρωγό τζςςερα ΚΕΠ Υγείασ ςε Διμουσ πιλότουσ, οι οποίοι επελζγθςαν με αξιοκρατικά
κριτιρια, επιχειροφμε να τεκμθριϊςουμε το όφελοσ του προςυμπτωματικοφ ελζγχου ςτθν
διατιρθςθ τθσ υγείασ των πολιτϊν. Ο κεςμόσ των ΚΕΠ Υγείασ αναλαμβάνει τθ διατιρθςθ
τθσ υγείασ του πλθκυςμοφ κακϊσ είναι ζνα βαςικό εργαλείο τθσ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ,
πλιρωσ εναρμονιςμζνο με διεκνι πρωτόκολλα, που ζχει ςαν ςκοπό τον προςυμπτωματικό
ζλεγχο και τθν ενθμζρωςθ των πολιτϊν για να προλθφκοφν ζγκαιρα ςοβαρζσ πακιςεισ».

Τθν ςυνάντθςθ εργαςίασ άνοιξε με χαιρετιςμό του ο Διμαρχοσ Μεγάρων κ. Γρθγόρθσ
Σταμοφλθσ όπου διλωςε « Ο Διμοσ Μεγαρζων με ιδιαίτερθ χαρά ςυμμετζχει ςτο
πιλοτικό πρόγραμμα τθσ Περιφζρειασ Αττικισ που αφορά ςτθν Πρότυπθ λειτουργία των
ΚΕΠ Υγείασ. Το ΚΕΠ Υγείασ του διμου μασ διακρίκθκε και βραβεφτθκε για τον
υποδειγματικό τρόπο παροχισ υπθρεςιϊν πρωτοβάκμιασ φροντίδασ υγείασ προσ τουσ
πολίτεσ και τισ καινοτόμεσ δράςεισ του. Αξιοποιϊντασ τισ δυνατότθτεσ τθσ τεχνολογίασ, το
ΚΕΠ Υγείασ εφαρμόηει πρακτικζσ ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του Παγκόςμιου Οργανιςμοφ
Υγείασ και των Διεκνϊν και Ελλθνικϊν Επιςτθμονικϊν Οργάνων, για τθν ζγκαιρθ διάγνωςθ
ζντεκα (11) ςοβαρϊν νοςθμάτων για τα οποία ζχει αποδειχκεί με μελζτεσ πωσ θ ζγκαιρθ
προλθπτικι παρζμβαςθ και ανίχνευςθ τυχόν ςυμπτωμάτων κρίνεται αποτελεςματικι και
μπορεί να ςϊςει ηωζσ .Αποτελεί προτεραιότθτά μασ να διαδϊςουμε τθν Πρότυπθ
λειτουργία του και να ςυνεχίςουμε δυναμικά τισ δράςεισ αγωγισ, και προαγωγισ τθσ
υγείασ των πολιτϊν μασ. Στθν προςπάκειά μασ αυτι ζχουμε ςφμμαχο και ςτιριγμα τθν
Περιφζρεια Αττικισ και τον περιφερειάρχθ μασ κ. Πατοφλθ. Στόχοσ και προοπτικι μασ είναι
να κάνουμε το ΚΕΠ Υγείασ Μεγάρων πρότυπο για όλθ τθν Ελλάδα. Μετά από αυτι τθν
πολφ ενδιαφζρουςα και εποικοδομθτικι θμερίδα, ςασ καλϊ όλουσ, να υποςτθρίξετε
εμπράκτωσ και ουςιαςτικά το πρόγραμμα αυτό, προσ όφελοσ όλων των δθμοτϊν για το
κοινό καλό. Η Υγεία είναι θ ςθμαντικότερθ προτεραιότθτά μασ.
Ακολοφκθςαν ο χαιρετιςμόσ και θ ειςαγωγικι ομιλία από τον Πρόεδρο του Δθμοτικοφ
ςυμβουλίου και υπεφκυνοσ τμιματοσ προαγωγισ και προςταςίασ δθμόςιασ υγείασ &
κοινωνικοφ φαρμακείου κ. Καράμπελα Κωνςταντίνο, κακϊσ και θ παρουςίαςθ των
Προγραμμάτων και των Δράςεων του ΚΕΠ Υγείασ του Διμου Μεγάρων,
Παρουςίαςθ του προγράμματοσ πρόλθψθσ και προςυμπτωματικοφ ελζγχου τθσ
Περιφζρειασ και των Διμων τθσ Αττικισ από τον ςυντονιςτισ του προγράμματοσ Υγιϊν
Πόλεων ςτθν Περιφζρεια Αττικισ κ. Σωτιρθ Παπαςπυρόπουλο.
Παρουςίαςθ του Ελλθνικοφ Δικτφου Υγιϊν Πόλεων του Π.Ο.Υ από τθν Γενικι Διευκφντρια
του Δικτφου κα Μαρία Αϊδίνθ
Ομιλία για τθν διαςφνδεςθ των υπθρεςιϊν του Διμου, τθσ Περιφζρειασ Αττικισ και του
ΕΔΔΥΠΠΥ για τθν υλοποίθςθ του ζργου από τθν ςυντονίςτρια του προγράμματοσ Υγιείσ
Πόλεισ
ςτο Ελλθνικό
Διαδθμοτικό
Δίκτυο
Υγιϊν
Πόλεων του
Π.Ο.Υ
κ.
Νταίηθ Παπακαναςοποφλου.

Ομιλία για τον ρόλο των ΚΕΠ Υγείασ και παρουςίαςθ του λογιςμικοφ από τισ Υπεφκυνεσ τθσ
Κεντρικισ Δομισ των ΚΕΠ Υγείασ τισ κκ Μαρία Αραμπατηι και Μαριάνκθ
Χαντηθκωνςταντίνου, όπου τα ςτελζχθ του Διμου είχαν τθν δυνατότθτα να εγγραφοφν ςτο
λογιςμικό και να ζχουν άμεςθ εικόνα τθσ λειτουργίασ του.
Τθν ςυνάντθςθ ςτιριξαν, με τθ παρουςία τουσ, πολιτικά και υπθρεςιακά ςτελζχθ του
Διμου.
Οι Πολίτεσ μποροφν να εγγραφοφν ςτο λογιςμικό των ΚΕΠ Υγείασ μζςα από τθν πλατφόρμα
ςτο site www.kepygeias.org ι να επιςπευτοφν το ΚΕΠ Υγείασ του Διμου που λειτουργεί επί
τθσ οδοφ Π. Γεωργακι 8 για να ενθμερϊνονται για τα οφζλθ τθσ δομισ.

