ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Πιλοτικό πρόγραµµα για την έγκαιρη διάγνωση
της Κατάθλιψης στο Δήµο Βόλου
Η φετινή Παγκόσµια Ηµέρα Υγείας, στις 7 Απριλίου είναι αφιερωµένη στην
κατάθλιψη και το σχετικό µήνυµα « Ας µιλήσουµε» (Let’s talk).
Συνολικά περίπου 322 εκ. άνθρωποι διαγνώστηκαν µε κλινική κατάθλιψη το 2015,
σηµειώνοντας µια αύξηση που αγγίζει το 18,4% µέσα στα τελευταία 10 χρόνια.
Ο Π.Ο.Υ. µάλιστα ανέλυσε και τον οικονοµικό αντίκτυπο της ασθένειας που φθάνει
το δυσθεώρητο ποσό του 1 τρισεκατοµµύριο δολαρίων ετησίως και οφείλεται στην
πτώση της παραγωγικότητας, λόγω των συνεπειών της νόσου στους εργαζόµενους, οι
οποίοι αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στις καθηµερινές υποχρεώσεις τους.
Το Ελληνικό ∆ιαδηµοτικό ∆ίκτυο Υγιών Πόλεων ως πιστοποιηµένο ∆ίκτυο των
∆ήµων της χώρας µας του Π.Ο.Υ. και µέλος του ∆ικτύου των Εθνικών ∆ικτύων
Υγιών Πόλεων, ξεκινάει, µε αφορµή την Παγκόσµια Ηµέρα Υγείας αφιερωµένη στην
Κατάθλιψη το πιλοτικό πρόγραµµα για την έγκαιρη διάγνωσή της µε τη συµµετοχή
των ΚΕΠ Υγείας 5 ∆ήµων-µελών του ∆ικτύου: Αµαρουσίου, Αγίων ΑναργύρωνΚαµατερού, Γλυφάδας, Ωρωπού και Πυλαίας-Χορτιάτη.
Η Αντιδηµαρχία Κοινωνικής Αλληλεγγύης του ∆ήµου Βόλου διαµέσου του ΚΕΠΥγείας του ∆ήµου µας συµµετέχει ενεργά και σ΄αυτό το πιλοτικό πρόγραµµα
προληπτικού ελέγχου για την έγκαιρη διάγνωση και αντιµετώπιση της νόσου της
κατάθλιψης.
Το ΚΕΠ –Υγείας του ∆ήµου Βόλου ξεκινάει από την Τρίτη 13/6/2017, θα δέχεται
τους ενδιαφερόµενους πολίτες άνω των 18 ετών, κάθε ∆ευτέρα έως Παρασκευή
10:00 πµ.- 13:00µµ., στην Τοπάλη 14 ( ∆ίαυλος).

Η συγκεκριµένη δράση θα είναι σε ισχύ διαρκώς και για περισσότερες πληροφορίες
ή διευκρινήσεις οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται και στο τηλέφωνο
2421034121.
Τα ΚΕΠ Υγείας του Ελληνικού ∆ιαδηµοτικού ∆ικτύου Υγιών Πόλεων,
συµπεριέλαβαν στα 7 νοσήµατα που υπήρχαν, τη νόσο της Κατάθλιψης ως 8ο νόσηµα
µε τη χορήγηση εγκυροποιηµένου ερωτηµατολογίου, ειδικά για τον Ελληνικό
πληθυσµό, το οποίο θα µπορούν να συµπληρώνουν οι δηµότες που θα προσέρχονται
στο ΚΕΠ Υγείας του ∆ήµου τους και θα λαµβάνουν άµεσα ενηµέρωση για την
παρουσία ή µη συµπτωµάτων κατάθλιψης κατά την τρέχουσα περίοδο. Στις
περιπτώσεις που θα επιβεβαιώνεται παρουσία συµπτωµάτων κατάθλιψης από το
τελικό αποτέλεσµα, ο δηµότης θα πρέπει να απευθύνεται σε ψυχίατρο. Με την
εγγραφή δε του δηµότη στο λογισµικό σύστηµα των ΚΕΠ Υγείας, ο δηµότης θα έχει
τη δυνατότητα να δεχτεί υπενθύµιση τον επόµενο χρόνο να επαναλάβει το
ερωτηµατολόγιο, όπως επίσης θα µπορεί να δεχτεί υπενθύµιση να πραγµατοποιήσει
προληπτικό έλεγχο και για τα άλλα 7 νοσήµατα ανάλογα µε την ηλικιακή του οµάδα.

