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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΚΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Στο πλαίσιο των επισκέψεων που πραγματοποιεί ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ.
Πατούλης σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της Αττικής για την ενημέρωση
σχετικά με το πρόγραμμα πρόληψης υγείας και προσυμπτωματικού ελέγχου της
Περιφέρειας στους 66 Δήμους, μετέβη χθες στην Περιφερειακή Ενότητα Νοτίου
Τομέα Αθηνών. Τον κ. Πατούλη υποδέχθηκε η Αντιπεριφερειάρχης Νοτίου Τομέα
Αθηνών Δήμητρα Νάνου. Παρόντες ήταν και ο Δήμαρχος Νέας Σμύρνης Σταύρος
Τζουλάκης, ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής Νότης Γιατζίδης καθώς και
στελέχη του Δήμου μας με αρμοδιότητα στα θέματα υγείας και κοινωνικής πολιτικής.
Ο κ. Πατούλης επισήμανε ότι στις προτεραιότητες της Περιφέρειας είναι οι
πολιτικές που έχουν στόχο τη διατήρηση της υγείας των πολιτών. Διευκρίνισε δε ότι
μέσα από το συγκεκριμένο πρόγραμμα που εκπονεί η Περιφέρεια, μέσω ΕΣΠΑ, θα
δοθεί έμφαση τόσο στην πρωτοβάθμια όσο και στη δευτεροβάθμια πρόληψη, με
ευρεία ενημέρωση όλου του πληθυσμού για 25 ξεχωριστά θεματικά πεδία, όπως,
μεταξύ άλλων, το κάπνισμα, η φυσική άσκηση και υγιεινή διατροφή, η σεξουαλική
αγωγή, το bulling και χρήση του Internet, ο εμβολιασμός ενηλίκων και παιδιών, η
πρόληψη ατυχημάτων, ο καρκίνος μαστού και μήτρας, η κατάθλιψη, η άνοια, η
δωρεά οργάνων.
Ο Περιφερειάρχης υπογράμμισε πως αναμένει από τις Διευθύνσεις Δημόσιας
Υγείας της Περιφέρειας Αττικής να αγκαλιάσουν και να θεωρήσουν δικό τους το
έργο αυτό και να το προωθήσουν.
Έτσι, σύμφωνα με το πρόγραμμα:
•
για τον καρκίνο του εντέρου θα ελεγχθούν πολίτες 50 έως 75 ετών με τη
διενέργεια της Mayer κοπράνων σε ετήσια βάση για 3 συνεχόμενα έτη ανά 5ετία.
•
Για τον καρκίνο του προστάτη, ο έλεγχος περιλαμβάνει την εξέταση αίματος
για προστατικό αντιγόνο PSA, μία φορά κάθε δύο χρόνια για άνδρες 50 - 60 ετών και

μία φορά κάθε 12 μήνες σε άνδρες 60-70 ετών σε συνδυασμό με ουρολογική
εξέταση.
•
Για τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας, το γνωστό τεστ Παπανικολάου ανά
1 έως 3 έτη σε γυναίκες ηλικίας 25 - 65χρ.
•
Για τον καρκίνο του μαστού ο έλεγχος γίνεται με μαστογραφία σε γυναίκες
40-50 ετών 1 φορά ανά 2 έτη και σε γυναίκες 50 - 70 ετών 1 φορά κάθε 1 έτος.
•
Για την πρόληψη του μελανώματος γίνεται κάθε 6 μήνες έως 1 έτος κλινική
εξέταση σε όλους σύμφωνα με διεθνή κριτήρια.
•
Για την πρόληψη της ρήξης ανευρύσματος κοιλιακής αορτής, όλοι οι άνδρες
65 - 75 χρονών θα υποβληθούν σε υπερηχογράφημα κοιλίας άπαξ.
•
Τέλος η πρόληψη των καρδιαγγειακών, περιλαμβάνει απλές εξετάσεις αίματος
και ορισμένα ερωτηματολόγια κυρίως στις ηλικίες 30 - 70 ετών.

