
 
 

 
 

Μαρούσι, 29 /02/2020 
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Το Ελληνικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων του Π.Ο.Υ οργανώνει προληπτικό έλεγχο 

πνευμονικών παθήσεων για τους Δήμους μέλη του σε συνεργασία με την Εταιρεία 

Νοσημάτων Θώρακος Ελλάδος 

 

Γ. Πατούλης: «Προλαμβάνουμε τα πνευμονικά νοσήματα με έγκαιρη διάγνωση» 
 
Μετά από συνάντηση που πραγματοποίησαν ο Πρόεδρος 
του ΕΔΔΥΠΠΥ (Ελληνικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων) κ. Γιώργος 
Πατούλης με τον κ. Ηρακλή Τιτόπουλο, Πρόεδρο της ΕΝΘΕ 
(Εταιρεία Νοσημάτων Θώρακος Ελλάδας) ανακοινώνεται η 
συνεργασία των δύο φορέων επ’ ωφελείας των πολιτών 
στον προσυμπτωματικό έλεγχο των πνευμονικών 
παθήσεων. 
Στα πλαίσια των κοινών σκοπών των εταιρειών όπως είναι η 
πρόληψη νοσημάτων, η διάδοση προληπτικής ιατρικής και 
η υλοποίηση προγραμμάτων και δράσεων που επιδιώκουν 
τη διατήρηση της υγείας του πληθυσμού αποφάσισαν να 
συνεργαστούν, υλοποιώντας ένα Πρόγραμμα 
Σπιρομετρήσεων με δωρεάν εξετάσεις, στους δημότες των 
Δήμων μελών του ΕΔΔΥΠΠΥ σε όλη την Ελλάδα. 
Ειδικότερα: 
Το πρόγραμμα θα τελεί σε συνεργασία με τους Δήμους και 
θα περιλαμβάνει δωρεάν σπιρομετρήσεις στους δημότες. 
Την εξέταση αυτή μπορούν να κάνουν πολίτες ηλικίας άνω 
των 40 ετών, όσοι καπνίζουν, άτομα που εκτίθενται σε 

ρυπογόνους παράγοντες, άτομα με δυσκολία στην αναπνοή ή με πρωινό βήχα. Η εξέταση είναι απλή και 
ανώδυνη, είναι διάρκειας 15 λεπτών, ενώ θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για την πρόληψη και την έγκαιρη 
διάγνωση των πνευμονικών παθήσεων και θα πραγματοποιείται από Ιατρό Πνευμονολόγο της ΕΝΘΕ. Η 
διάρκεια της δράσης θα είναι 1 ημέρα/ανά μήνα/ανά δήμο για το έτος 2020 αρχής γενομένης της 1ης 
Μαρτίου του 2020. 
Ο Πρόεδρος του ΕΔΔΥΠΠΥ κ. Γιώργος Πατούλης, Περιφερειάρχης Αττικής δήλωσε: «Ο 
προσυμπτωματικός έλεγχος και η έγκαιρη διάγνωση είναι οι βασικοί παράγοντες που διασφαλίζουν τη 
διατήρηση της υγείας του πολίτη. Το Δίκτυο Υγιών Πόλεων του Π.Ο.Υ συμπράττει με την Εταιρεία 
Νοσημάτων Θώρακος για να ενημερωθούν οι ομάδες των πολιτών πανελλαδικά, που εμπίπτουν στις 
προϋποθέσεις, και να εξεταστούν». 
Ο Πρόεδρος της ΕΝΘΕ κ. Ηρακλής Τιτόπουλος δήλωσε: «Το πανελλήνιο αυτό πρόγραμμα για την 
πρόληψη και έγκαιρη διάγνωση της ΧΑΠ υλοποιείται για πρώτη φορά στη χώρα και στηρίζεται από την 
Ελληνική Εταιρεία Νοσημάτων Θώρακα και το Εθνικό Δίκτυο Υγείας των δήμων και περιφερειών. Είναι 
μια μοναδική πρωτοβουλία που έρχεται να συνδράμει στη προσπάθεια της πολιτείας για τον έλεγχο του 
καπνίσματος. Εκ μέρους του ΔΣ της ΕΝΘΕ, ως πρόεδρος, θα ήθελα από βάθος καρδιάς να ευχαριστήσω 
τους συναδέλφους πνευμονολόγους που μετέχουν εθελοντικά στο πρόγραμμα, το παραϊατρικό και 
νοσηλευτικό προσωπικό των δήμων, κυρίως όμως το ΕΔΔΥΠΠΥ και τον πρόεδρό του, κ. Γιώργο 
Πατούλη, για την αμέριστη συμπαράσταση και την εμπιστοσύνη του. Εύχομαι κάθε επιτυχία!» 
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