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Ταξίδι πρόΠηψηε 
ano το «Γεννηµατάε» 
µέχρι την Αµοργό 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ προληπτικών εξετάσεων 

µε στόχο την έγκαιρη 
διάγνωση του µελανώµατος και 
δύο οφθαλµιατρικών νόσων, της 
εκφύλισης της ωχράς κηλίδας και 
του γλαυκώµατος, εκπόνησαν γιατροί 

του ΕΝΑ «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» 
στην Αµοργό στο πλαίσιο 5ετούς 
προγράµµατος που στοχεύει στην 
προστασία της υγείας του πληθυσµού. 

To τριήµερο πρόγραµµα προληπτικού 
ελέγχου των κατοίκων 

πραγµατοποιήθηκε από τις 20 έως 
τις 22 Σεπτεµβρίου έπειτα από πρόσκληση 

του συλλόγου της Κάτω 
Μεριάς «Η Αγία Παρασκευή». 

Συνολικά πραγµατοποιήθηκαν 
400 έλεγχοι και ενηµερώθηκαν και ϊ 
εκπαιδεύτηκαν στην πρόληψη του 
καρκίνου του δέρµατος, της ηλικιακής 

εκφύλισης της ωχράς κηλίδας 
και του γλαυκώµατος 414 άτοµα. 

Για την υγεία των µατιών, την 
πρόληψη της εκφύλισης της ωχράς 
κηλίδας και του γλαυκώµατος ενηµερώθηκαν 

210 κάτοικοι, ενώ εκπαιδεύτηκαν 
και ελέγχθηκαν µε τον 

πίνακα Amsler 210 κάτοικοι. 
Για την εκφύλισης της ωχράς 

κήλίδας και του γλαυκώµατος 
ελέγχθηκαν 205 συµµετέχοντες και 

01 ΓΙΑΤΡΟΙ ΕΚΑΝΑΝ 
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ 
ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΓΙΑ 
ΕΝΑ ΤΡΙΗΜΕΡΟ 

βρέθηκαν παθολογικά ευρήµατα 
για εκφύλιση της ωχράς κηλίδας 
σε 30 εξεταζόµενους, ενώ παθολογικά 

ευρήµατα για γλαύκωµα 
βρέθηκαν σε 13. 

Για την υγεία του δέρµατος, την 
πρόληψη του καρκίνου και την προστασία 

από την ηλιακή ακτινοβολία 
ενηµερώθηκαν 204 κάτοικοι, 

συµπεριλαµβανοµένων αρκετών 
παιδιών, και ελέγχθηκαν για ύποπτους 

σπίλόύς 195 συµµετέχόντές 
µε 25 εξ αυτών να έχουν «ύποπτα» 
ευρήµατα. 

Ο σχεδιασµός της δράσης έγινε 
µε τη συνεργασία της υπεύθυνης 

του γραφείου Πρόληψης και 
Αγωγής Υγείας του νοσοκοµείου, 
Γεωργίας Θανασά, του διευθυντή 
της Κρατικής Οφθαλµολογικής. 
Κλινικής, Αν. Κουρή, των επιµελητών 

οφθαλµιάτρων l. Τσερβάκη 
και Γ. Μακρή και του διευθυντή 
του Κεντρου Μελανώµατος, ∆ηµ. 
Τσούτσου. ; α, 

ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑΚΗ 

-Λ¬ 

Συνολικά πραγµατοποιήθηκαν 400 έλεγχοι από tu 20  
f ργµέως tις f 2 Εεπτεµβρίου. 
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