
 

 

 

Μζγαρα, 12/12/2022 

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

 

Πραγματοποιήθηκε Ημερίδα Ενημζρωςησ – Ευαιςθητοποίηςησ για την Ζγκαιρη 

Διάγνωςη του Καρκίνου του Πνεφμονα «Μελίτη» ςτον Δήμο Μεγαρζων 

Γ. Πατοφλησ «Η ενημζρωςη και ευαιςθητοποίηςη τον Πολιτών  είναι πολφ 

ςημαντική, προκειμζνου να ενθαρρφνει τουσ δημότεσ να προβοφν ςτον ανάλογο 

προςυμπτοματικό ζλεγχο». 

 

τισ 12/12/2022πραγματοποιικθκε,ςε ςυνεργαςία με το Ελλθνικό Διαδθμοτικό 

Δίκτυο Τγιϊν Πόλεων (ΕΔΔΤΠΠΤ),  τον Διμο Μεγαρζων και τθν Εταιρεία Νοςθμάτων 

Θϊρακοσ Ελλάδοσ (ΕΝΘΕ),Ημερίδα Ενθμζρωςθσ – Ευαιςκθτοποίθςθσ για τθν 

Ζγκαιρθ Διάγνωςθ του Καρκίνου του Πνεφμονα «Μελίτθ».  

Ο καρκίνοσ του πνεφμονα (ΚτΠ), μεταξφ των καρκίνων, παραμζνει με διαφορά ο 

πρϊτοσ ςε κνθτότθτα και τοφτο διότι ςυνικωσ διαγνϊςκεται ςε προχωρθμζνο 

ςτάδιο λόγω απουςίασ ςυμπτωμάτων ςτα αρχικά ςτάδια τθσ νόςου, με αποτζλεςμα 

χαμθλι 5ετι επιβίωςθ. Η εκςτρατεία ενθμζρωςθσ για τθν επικινδυνότθτα αυτι και 

τθν αξία του προςυμπτωματκοφ ελζγχου ιδίωσ ςε ομάδεσ υψθλοφ κινδφνου, όπωσ 

οι χρόνιοι καπνιςτζσ, είναι ηωτικισ ςθμαςίασ, κακ’ ́ όςον ςϊηει ςτθ κυριολεξία 

ανκρϊπινεσ ηωζσ. 



Για τον ςκοπό αυτό, το Ελλθνικό Διαδθμοτικό Δίκτυο Τγιϊν Πόλεων του Π.Ο.Τ. ςε 

ςυνεργαςία με τθν Εταιρεία Νοςθμάτων Θϊρακοσ Ελλάδασ – ΕΝΘΕ ξεκινάει ςτουσ 

Διμουσ-μζλθ του Δικτφου, πανελλινιο Πρόγραμμα ενθμζρωςθσ και 

ευαιςκθτοποίθςθσ του πολίτθ για τθν αξία τθσ πρϊιμθσ διάγνωςθσ του ΚτΠ με τον 

διακριτικό τίτλο «ΜΕΛΙΣΗ». κοπόσ του προγράμματοσ είναι θ ενθμζρωςθ των 

πολιτϊν για τθ ςθμαςία του προςυμπτωματικοφ ελζγχου του ΚτΠ με ετιςια 

χαμθλισ δόςθσ αξονικι τομογραφία κϊρακοσ (LDCT), μζςα από τθ διενζργεια 

ηωντανϊν ενθμερωτικϊν διαλζξεων από ειδικοφσ επαγγελματίεσ υγείασ. 

Η LDCT είναι μία αξονικι κϊρακοσ, ςτθν οποία οι τεχνικζσ παράμετροι που 

χρθςιμοποιοφνται είναι τζτοιεσ ϊςτε θ δόςθ ακτινοβολίασ να είναι 10 φορζσ 

μικρότερθ ςε ςφγκριςθ με τθ ςυνικθ αξονικι τομογραφία. H LDCT μπορεί να 

χρθςιμοποιθκεί αντί τθσ κλαςςικισ αξονικισ τομογραφίασ κϊρακοσ για τθν 

παρακολοφκθςθ πικανϊν βλαβϊν του πνευμονικοφ παρεγχφματοσ χωρίσ να 

μειϊνεται θ διαγνωςτικι τθσ ακρίβεια. 

 

Σο μινυμα αυτό πζραςε μζςα από τθν ομιλία του ο ιατρόσ Πνευμονολόγοσ – 

Φυματιολόγοσ κ Ελευθζριοσ Παπαλευθζρησ. 

 

Σθν Ημερίδα Χαιρζτιςε ο Δήμαρχοσ κοσ Γρηγόρησ Σταμοφλησ, ο οποίοσ μεταξφ 

άλλων τόνιςε «Σο ΚΕΠ Τγείασ ζχοντασ ςτόχο τθ ςυμβουλευτικι κακοδιγθςθ των 

πολιτϊν ςχετικά με τθν πρόλθψθ και τθν προαγωγι τθσ υγείασ, ςιμερα διοργάνωςε 

ςε ςυνεργαςία με το ΕΔΔΤΠΠΤ και τθν Εταιρεία Νοςθμάτων Θϊρακοσ Ελλάδοσ, μία 

ακόμθ ςθμαντικι θμερίδα ευαιςκθτοποίθςθσ για τθν ςπουδαιότθτα τθσ πρϊιμθσ 

διάγνωςθσ του καρκίνου του πνεφμονα, μζςω του προςυμπτωματικοφ ελζγχου. 

Αποδεδειγμζνα, θ δφναμθ τθσ ζγκαιρθσ διάγνωςθσ μπορεί να προλάβει τθ 

κεραπεία. Με αίςκθμα ευκφνθσ θ Δθμοτικι Αρχι κα ςυνεχίςει να διενεργεί 

προγράμματα πρόλθψθσ και μζςω τθσ πρϊιμθσ διάγνωςθσ, να προωκεί 

ςτρατθγικζσ και δράςεισ με ςκοπό τθ βελτίωςθ τθσ Δθμόςιασ Τγείασ». 

Ο Αντιδιμαρχοσ ςε κζματα Τγείασ κοσ Κωνςταντίνοσ Καράμπελασ διλωςε «Μία 

ακόμθ δράςθ του ΚΕΠ Τγείασ , ζλαβε χϊρα ςιμερα ςτθν αίκουςα Δθμοτικοφ 

υμβουλίου. Η θμερίδα ςυνδιοργανϊκθκε με το ΕΔΔΤΠΠΤ, όπου ωσ Διμοσ είμαςτε 



μζλοσ και τθν Εταιρεία Νοςθμάτων Θϊρακοσ Ελλάδοσ (ΕΝΘΕ) με ςκοπό τθν 

ευαιςκθτοποίθςθ των ςυμπολιτϊν μασ για τθν ζγκαιρθ διάγνωςθ του καρκίνου του 

πνεφμονα, (βάςει του προγράμματοσ «Μελίτθ»), θ οποία επιτυγχάνεται με τθν 

διενζργεια τθσ αξονικισ τομογραφίασ χαμθλισ δόςθσ (LDCT). H κατά τθν 

Ιπποκράτειον ριςθ ‘’κάλλιον του κεραπεφειν το προλαμβάνειν’’, αναδυκνφει τθ 

ςπουδαιότθτα τθσ ουςιαςτικισ πρόλθψθσ για τθν υγεία. Ευχαριςτοφμε κερμά τον 

Πνευμονολόγο κ. Ελευκζριο Παπαλευκζρθ, για όλα τα ςπουδαία που μασ ανζλυςε 

για τθν αναγκαιότθτα τθσ πρϊιμθσ διάγνωςθσ του Καρκίνου τουΠνεφμονα. 

Επιλζγουμε τθν πρόλθψθ, προλαμβάνουμε τθν αςκζνεια». Ευχαριςτοφμε κερμά 

όλουσ όςουσ τίμθςαν τθν θμερίδα με τθν παρουςία τουσ». 

Ο Πρόεδροσ του ΕΔΔΤΠΠΤ και Περιφερειάρχθσ Αττικισκ. Γιώργοσ Πατοφλησ, 

απθφκυνε επίςθσ χαιρετιςμό και μίλθςε για τον ρόλο των ΚΕΠ Τγείασ ςτον 

προςυμπτοματικό ζλεγχο του Καρκίνου του Πνεφμονα, «Η ζγκαιρθ και ζγκυρθ 

διάγνωςθ ςϊηει ηωζσ αποδεδειγμζνα. υνεπϊσ, ςτθρίηουμε τθν πρόλθψθ μζςω του 

προςυμπτωματικοφ ελζγχου μζςα από τθν δομι των ΚΕΠ Τγείασ. Ο κεςμόσ των ΚΕΠ 

Τγείασ αποτελεί ςθμαντικό εργαλείο βοικειασ για όςουσ ςυνανκρϊπουσ μασ ζχουν 

ανάγκθ, δίνοντασ τουσ τθ δυνατότθτα να υποβάλλονται ςε εξετάςεισ πρόλθψθσ από 

αςκζνειεσ πριν εκδθλϊςουν τθν νόςο. Με αυτό τον τρόπο προλαμβάνονται 

νοςιματα για τα οποία ζχει αποδειχκεί με μελζτεσ πωσ θ ζγκαιρθ προλθπτικι 

παρζμβαςθ και ανίχνευςθ κρίνεται αποτελεςματικι και μπορεί να ςϊςει ηωζσ.» Ο 

Περιφερειάρχθσ Αττικισ Γ. Πατοφλησ επίςθσ αναφζρκθκε ςτθν ευκφνθ τθσ 

Περιφζρειασ, να επενδφςει ςτθν προαγωγι τθσ υγείασ των κατοίκων και τόνιςε ότι 

αυτό υλοποιείτε μζςα από το πιλοτικό πρόγραμμα ενίςχυςθσ των ΚΕΠ Τγείασ, και 

τθν ενίςχυςθ των ΚΕΠ Τγείασ τθσ Αττικισ μζςω του ΠΕΠ Αττικισ 2021-2027. 

 

Βαςικόσ ςτόχοσ των ΚΕΠ Τγείασ είναι θ ενθμζρωςθ όλων των πολιτϊν και θ 

διοργάνωςθ προλθπτικϊν εξετάςεων για 12 κφρια νοςιματα, προτεινόμενα από τον 

Παγκόςμιο Οργανιςμό Τγείασ, 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 τθν θλεκτρονικι πλατφόρμα 

των ΚΕΠ Τγείασ εφαρμόηονται διεκνι πρωτόκολλα screening του πλθκυςμοφ και τα 



ςτελζχθ των ΚΕΠ Τγείασ 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 Τγείασ για τθν θλικία και το φφλο τουσ, κακϊσ και με τθν 

πάροδο του χρόνου υπενκυμίηει τθν επανεξζταςθ τουσ. Σα 12 νοςιματα ςτα οποία 

επικεντρϊνεται το ΚΕΠ Τγείασ μζςα από το λογιςμικό είναι ο Καρκίνοσ του παχζοσ 

εντζρου, ο Καρκίνοσ του τραχιλου τθσ μιτρασ, ο Καρκίνοσ του μαςτοφ, ο 

Καρδιαγγειακόσ κίνδυνοσ, ο Καρκίνοσ του Πνεφμονα, το Ανεφρυςμα κοιλιακισ 

αορτισ, ο Καρκίνοσ του προςτάτθ, το  Μελάνωμα, θ Κατάκλιψθ, θ οςτεοπόρωςθ θ 

ΧΑΠ και θ Άνοια.  

 

Σθν ομιλία ςτιριξαν με τθν παρουςία τουσ, ο Πρόεδροσ του Δθμοτικοφ 

υμβουλίου κοσ Ιωάννθσ Διμασ, ο Αντιδιμαρχοσ Οικονομικϊν κοσ Ιερόκεοσ 

Πολυχρόνθσ, ο Πρόεδροσ τθσ ΔΗΚΑΔΗΜΕ και Αντιδιμαρχοσ Πολιτιςμοφ κοσ Ιωάννθσ 

Καλλιπόηθσ , ο Αντιδιμαρχοσ Κακαριότθτασ κοσ ταφροσ Ν. Φωτίου, ο 

Αντιδιμαρχοσ Νζασ Περάμου κοσ ταφροσ Κ. Φωτίου, ο Αντιδιμαρχοσ Πολιτικισ 

Προςταςίασ κοσ Κωνςταντίνοσ Φυλακτόσ , ο Πρόεδροσ των ςχολικϊν Επιτροπϊν και 

του ΗΡΟΔΩΡΟΤ κοσ πφροσ Σςιοφνθσ, κακϊσ και πλικοσ πολιτϊν.  

 

 



 


