ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι δωρεάν προληπτικοί έλεγχοι για την οστεοπόρωση
στον Δήμο Μεγαρέων
Γ.Πατούλης: ‘’ Με καθημερινές και στοχευμένες δράσεις προσυμπτωματικού ελέγχου συνεχίζουμε να
συμβάλλουμε στη πρόληψη και την προστασία της υγείας των πολιτών μας’’
ΟΔήμος Μεγαρέωνσε συνεργασία μετο Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεωνκαι το Σύλλογο Σκελετικής
Υγείας Πεταλούδα διοργάνωσαν σημαντική δράση προληπτικού ελέγχου για την οστεοπόρωση, η οποία
σημείωσε μεγάλη επιτυχία καθώς πλήθος κόσμου προσήλθε για να εξεταστεί.
τις 15 Ιουνίου 2022 πραγματοποιήθηκαν δωρεάν μετρήσεις οστικής πυκνότηταςσε πάνω από60 άτομα και
προσφέρθηκε συμβουλευτική από τηνκυρία Παπαποστόλη Ιφιγένεια, ενδοκρινολόγο. Όλες οι εξετάσεις
εκπονήθηκαν με βάση τα μέτρα προστασίας που νομοθετούνται, τις οδηγίες του ΕΟΔΥ και των αρμόδιων
φορέων, όπως κάθε φορά επικαιροποιούνται και ισχύουν.
Ο κ. Κων/νος Καράμπελας, Αντιδήμαρχος Προαγωγής & Προστασίας Δημόσιας Υγείας Δήμου Μεγαρέων
δήλωσε:
Η οστεοπόρωση είναι μια νόσος που προσβάλει τα οστά και έχει σαν αποτέλεσμα τη μείωση της μάζας, και
συνεπακόλουθα, της επιδείνωσης της ποιότητάς τους. Καθώς τα οστά γίνονται πιο πορώδη, γίνονται
ταυτόχρονα και πιο εύθραυστα, με αποτέλεσμα να αυξάνεται ο κίνδυνος καταγμάτων. Η διαδικασία αυτή είναι
σταδιακή και ασυμπτωματική, γεγονός που καταδεικνύει με τον καλύτερο τρόπο την ανάγκη του τακτικού ελέγχου
και της έγκαιρης διάγνωσης της νόσου, για τον λόγο αυτό η πρόληψη της είναι πολύ σημαντική.
Με χαρά διαπιστώσαμε ότι η υλοποίηση του Προγράμματος Μέτρησης Οστικής Πυκνότητας σημείωσε επιτυχία
με τους πολίτες του Δήμου μας να ανταποκρίνονται ικανοποιητικά. Αγκάλιασαν με ενθουσιασμό και μεγάλο
ενδιαφέρον το πρόγραμμα, αφού μέσω αυτού τους προσφέρθηκε μια σημαντική και συγχρόνως ΔΩΡΕΑΝ
εξέταση στα πλαίσια του προληπτικού προγραμματισμού τους για την οστεοπόρωση.
Ο Δήμος Μεγαρέων ως μέλος του ΕΔΔΥΠΠΥ, εκτιμώντας την εξαιρετική συμβολή του Δικτύου σε θέματα
δημόσιας υγείας των πολιτών, προσπαθεί να υλοποιεί όσον τον δυνατόν περισσότερα από τα προγράμματα
του ΕΔΔΥΠΠΥ και να συμβάλει στην διάδοση της βασικής ιδέας του Δικτύου, για την προαγωγή και την πρόληψη
της Δημόσιας Υγείας.
Θέλω να επισημάνω την άριστη συνεργασία που είχαμε με το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων Προαγωγής Υγείας και να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στα στελέχη του για το δημιουργικό του έργο.
Η κα Μέµη Τσεκούρα, Πρόεδρος του Συλλόγου Σκελετικής Υγείας Πεταλούδα μετέφερε τηλεφωνικά τον
χαιρετισμό της σε όλους τους συνδιοργανωτές, υπογραμμίζοντας:
«την 20ετή δράση του συλλόγου, έχουμε προσφέρει αδιάκοπα και µε τον απαιτούμενο σεβασμό στους ασθενείς
και στους συμπολίτες µας τις υπηρεσίες µας, είτε αυτοί βρίσκονται στα μεγάλα αστικά κέντρα είτε στις πιο
απομονωμένες περιοχές και αυτό είναι κάτι που σκοπεύουμε να συνεχίσουμε να κάνουμε, γιατί για εμάς σημασία
έχει η ποιότητα ζωής του πολίτη. ας προσκαλώ να αδράξετε την ευκαιρία ύπαρξης του συλλόγου µας και να
επωφεληθείτε από αυτή καθώς και να στηρίξετε τις δράσεις του».
Ο Πρόεδρος του ΕΔΔΥΠΠΥ και Περιφερειάρχης Αττικής, κ. Γιώργος Πατούλης τόνισε τη μεγάλη σημασία της
υλοποίησης των προγραμμάτων πρόληψης που γίνονται στο Δήμο Μεγαρέων και δήλωσε: «Είναι πολύ θετικό,
πως επιτυχημένες δράσεις, όπως αυτή που πραγματοποιήθηκε από το Δήμο Μεγαρέων σε συνεργασία με το
ΕΔΔΥΠΠΥ και το ύλλογο «Πεταλούδα», ωφελούν τους πολίτες συμβάλλοντας, ώστε η πρόληψη να γίνει τρόπος
ζωής. Με αυτή τη δράση ο Δήμος Μεγαρέων, οποίος είναι ένας από τους Δήμους πιλότους της Περιφέρειας
Αττικής για τα ΚΕΠ Υγείας, ενισχύει περαιτέρω τα προγράμματα για τον προσυμπτωματικό έλεγχο».

Οι τοπικές αρχές, οι επιστήμονες και η οργανωτική επιτροπή έδωσαν την υπόσχεση να επαναλάβουν ακόμη
μεγαλύτερες δράσεις και στο μέλλον.

