
 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ   

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΟΗΘΗ ΥΠΕΡΠΛΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ 

 

Το Εθνικό Διαδημοτικό Δικτύο Υγιών Πόλεων – Προαγωγής Υγείας (ΕΔΔΥΠΠΥ), οργανώνει 

Πανελλαδική Εκστρατεία Ενημέρωσης για την Καλοήθη Υπερπλασία του Προστάτη, υπό την 

Αιγίδα της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας. Η εκστρατεία διεξάγεται με την αποκλειστική 

υποστήριξη της GlaxoSmithKline. 

 

Σκοπός της εκστρατείας είναι η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των Ελλήνων ανδρών άνω 

των 50 ετών για τη νόσο αυτή, τα συμπτώματα της και την επιβάρυνση που μπορεί να 

προκαλέσει στην ποιότητα της ζωής τους. Παράλληλα, η εκστρατεία ενημερώνει για τη 

σημασία της έγκαιρης διάγνωσης της νόσου και τη βέλτιστη αντιμετώπισή της που μειώνει 

τα συμπτώματα και προλαμβάνει τις επιπλοκές. Απώτερος στόχος της εκστρατείας είναι να 

παροτρύνει τους άνδρες αυτών των ηλικιών να απευθυνθούν στον ουρολόγο τους. 

 

Μέσω της Εκστρατείας πρόκειται να διανεμηθούν καταρχήν 300.000 φυλλάδια σε όλους 

τους Δήμους της Ελλάδος με ιδιαίτερη έμφαση στους 150 Δήμους μέλη του ΕΔΔΥΠΠΥ. Η 

διανομή των φυλλαδίων προς τους δημότες θα γίνει από τα Δημαρχεία όλης της χώρας και 

επιπλέον από άλλες δημοτικές δομές των Δήμων μελών, όπως Δημοτικά Ιατρεία, ΚΑΠΗ, 

ΚΕΠ αλλά και μονάδες του ΕΣΥ που θα θελήσουν να συνεργαστούν (Περιφερειακά Ιατρεία, 

Κέντρα Υγείας, Νοσοκομεία). Επιπλέον θα ενημερωθούν οι Ουρολόγοι όλης της χώρας ώστε 

να διαθέσουν τα φυλλάδια μέσω των ιδιωτικών τους ιατρείων. Τέλος, θα υπάρξει σειρά 

καταχωρήσεων στον Τύπο (έντυπο και ηλεκτρονικό) καθώς και συμμετοχές με ομιλίες στο 

Πανελλήνιο Συνέδριο του Εθνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων – Προαγωγής 

Υγείας που θα διεξαχθεί στην Αλεξανδρούπολη 6 & 7 Ιουλίου 2012. 

 



Ο Πρόεδρος του ΕΔΔΥΠΠΥ και Δήμαρχος Αμαρουσίου Γιώργος Πατούλης δήλωσε σχετικά 

με την εκστρατεία αυτή: «Είναι πράγματι μεγάλη η ανάγκη των δημοτών μας για έγκυρη 

επιστημονική ενημέρωση σχετικά με νόσους που μπορούν να προληφθούν ή να 

διαγνωσθούν εγκαίρως. Το Διαδημοτικό μας Δίκτυο, παράλληλα με τις δράσεις 

προληπτικής ιατρικής που αναπτύσσει, έχει επανειλημένως κινηθεί στη κατεύθυνση αυτή 

τα τελευταία χρόνια.Η ανάγκη που έρχεται να καλύψει η Εκστρατεία αυτή είναι ουσιαστική 

καθώς πρόσφατη Ευρωπαϊκή έρευνα έδειξε ότι οι άνδρες διστάζουν να συμβουλευτούν τον 

ιατρό τους για συμπτώματα του κατώτερου ουροποιητικού που μπορεί να οφείλονται στην 

ΚΥΠ, καθυστερώντας κατά μέσο όρο 2 χρόνια, την έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση της 

νόσου. Σήμερα είμαστε ευτυχείς που θα μπορέσουμε να προσφέρουμε σωστή ιατρική 

πληροφορία για την έγκαιρη κινητοποίηση δημοτών μας οι οποίοι ίσως έχουν πρόβλημα 

Καλοήθους Υπερπλασίας του Προστάτη ώστε να απευθυνθούν στη συνέχεια στον 

θεράποντα ιατρό τους. Ευχαριστούμε την Ουρολογική Εταιρεία για την επιστημονική 

πιστοποίηση».  

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΔΔΥΠΠΥ αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει την 

εταιρεία GlaxoSmithKline για την ουσιαστική της υποστήριξη στην Πανελλαδική αυτή 

εκστρατεία ενημέρωσης που έχουμε αναλάβει ως Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών 

Πόλεων-Προαγωγής Υγείας. 

 

 

 

 

 


