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Συχνή νόσος 
Σοβαρή νόσος 
Σιωπηλή νόσος 
 
 

 Η Οστεοπόρωση είναι:  

 
 

 Απώλεια αναστήματος 
 
 Κύφωση 

 
 Πόνος στη ράχη – οσφύ 

 
 Ψυχολογικά προβλήματα 

 
 Κακή ποιότητα ζωής 
 
 

  Συμπτώματα  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το ΕΔΔΥΠΠΥ από το 2008 παρέχει στους Δήμους μέλη ένα 
εξειδικευμένο μηχάνημα μέτρησης οστικής πυκνότητας με 
υπερηχογράφημα πτέρνας.  
 
Μέχρι σήμερα έχουν εξυπηρετηθεί περίπου 94.000 γυναίκες 



Το πρόγραμμα:  
συνεχίζεται για 11η συνεχόμενη χρονιά, στους Δήμους Μέλη του 
Δικτύου και περιλαμβάνει ΔΩΡΕΑΝ υπερηχογράφημα πτέρνας 
από ειδικευμένο προσωπικό των δήμων μελών (π.χ.νοσηλευτή-τρια).  

 
Σκοπός:  
Να ανακαλύψουμε φαινομενικά υγιείς πολίτες άνω των 45 ετών, οι 
οποίοι πάσχουν από Οστεοπενία ή Οστεοπόρωση και πιθανά 
διατρέχουν κίνδυνο αυτόματων καταγμάτων. Βάσει της ιατρικής 
βιβλιογραφίας τα αυτόματα κατάγματα, οδηγούν ανθρώπους με 
Οστεοπόρωση σε θάνατο, μέσα σε διάστημα ενός έτους.  
 

Η σημασία του προγράμματος: 
Να ενημερωθούν οι δημότες και οι δημότισσες για την κατάσταση της 
υγείας τους και να σωθούν από αυτόματο κάταγμα και συνεπώς από 
ενδεχόμενο θάνατο. 



Που απευθύνεται το πρόγραμμα:  
Σε  γυναίκες άνω των 45 ετών και ιδιαίτερα :  
 
Γυναίκες που έχουν μπει στην εμμηνόπαυση.  
Γυναίκες μικρότερης ηλικίας, εφόσον έχουν κάνει ολική υστερεκτομή.  
Γυναίκες που κάνουν χρόνια χρήση κορτιζόνης.  
Γυναίκες με προβλήματα θυρεοειδούς αδένα.  
Γυναίκες με βεβαρυμμένο οικογενειακό ιστορικό οστεοπόρωσης.  
Ενήλικες που βρίσκονται σε χρόνια αγωγή με κορτιζόνη ή έχουν 
οικογενειακό ιστορικό Οστεοπόρωσης.  

 



ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ 

 Διάθεση χώρου (Επιλογή φυλασσόμενης αίθουσα, σε κτίριο του Δήμου (Δημαρχείο, 

ΚΑΠΗ, Πολυϊατρείο κλπ).  

 

 Νοσηλεύτρια-ής ή επιστήμονας υγείας για την πραγματοποίηση των μετρήσεων  

 

 Γραμματειακή Υποστήριξη για τα ραντεβού και την καταγραφή των στατιστικών 

αποτελεσμάτων 

 

 Ενημέρωση των δημοτών και δημοσίευση της δράσης και κινητοποίησή τους για να 

προσέλθουν μαζικά στη μέτρηση. 

 

 Φωτογράφος για τα στιγμιότυπα του Δελτίου Τύπου.  
 

 Δήλωση Δημάρχου για το Δελτίο Τύπου που θα δημοσιευθεί μετά την ολοκλήρωση 

της δράσης.  

 

Ενημέρωση των τοπικών ΜΜΕ (ίσως και κάποια τοπική τηλεόραση) για να 

παρουσιαστεί το πρόγραμμα από τον ίδιο το Δήμαρχο ή από εκπρόσωπό του. 

 

Εθελοντής Ιατρός-Ορθοπεδικός για την γνωμοδότηση των εξετάσεων 



ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΗΜΩΝ 

 Αίτηση συμμετοχής Δήμου /site www.eddyppy.gr / Προγράμματα.        

Τηρείται σειρά προτεραιότητας. 

 Επικοινωνία με τον υπεύθυνο προγράμματος για ορισμό ημερομηνίας 

 Υπογραφή Ιδιωτικού Συμφωνητικού 

 Εκπαίδευση Προσωπικού Δήμου στο χειρισμό του μηχανήματος (δια 

ζώσης ή μέσω skype ή τηλεφωνικώς) 

 Παραλαβή μηχανήματος  

http://www.eddyppy.gr/


ςΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ 



ςΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ 



Σας ευχαριστώ  


