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Ηλιούπολη,11 Μαρτίου 2013 
 

Αξιότιμε κύριε/α Λυκειάρχα, 
 

Ο Δήμος Ηλιούπολης, με πρωτοβουλία του Αντιδημάρχου Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 

Εθελοντισμού, κ. Χ. Γιαννάκη και του προέδρου της  Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης, κ. Α. Κοντονίκα, σε συνεργασία με τον Ελληνικό Σύλλογο Υποστήριξης 
Ασθενών με Οστεοπόρωση, θα πραγματοποιήσει δωρεάν εξετάσεις μέτρησης κύφωσης 
και σκολίωσης στους μαθητές λυκείου καθώς και στους γονείς τους, στο πλαίσιο του 

προγράμματος Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του Δήμου μας. 

Ο έλεγχος σε μαθητές λυκείου έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς υπάρχουν πολλές 

περιπτώσεις, οι οποίες εξελίσσονται κατά την όψιμη εφηβεία (Λύκειο) και οι οποίες δεν έχουν 

διαγνωσθεί κατά την πρώιμη εφηβεία (Γυμνάσιο). 

Παράλληλα, την ειδική εξέταση μπορούν να κάνουν και οι γονείς - κηδεμόνες, καθώς και 

οποιοσδήποτε άλλος επιθυμεί (προτεραιότητα έχουν, όσοι αισθάνονται κάποιο πόνο στην 

σπονδυλική τους στήλη). Η Ομάδα Σκολίωσης απαρτίζεται από εξειδικευμένους επιστήμονες, 

με πολυετή πείρα πάνω στο αντικείμενο, αλλά, κυρίως με κοινωνική ευαισθησία (Χειρουργός 
Ορθοπαιδικός, Τεχνικός Ορθοπαιδικός, Δύο Βοηθοί Χειριστές). Μάλιστα, για πρώτη φορά 

η εξέταση της σπονδυλικής στήλης γίνεται με το νέο σύστημα FORMATRIC, έναν νέο τρόπο 

ελέγχου της σπονδυλικής στήλης ΧΩΡΙΣ ακτινοβολία. Η μέθοδος αυτή είναι ένας συνδυασμός 

της πιο εξελιγμένης μορφής βίντεο και της ψηφιακής επεξεργασίας δεδομένων. Το αποτέλεσμα 

της εξέτασης είναι μια ακριβής απεικόνιση, που χρησιμοποιείται ήδη από πολλούς γιατρούς και 

πανεπιστημιακές κλινικές της Ευρώπης και των Η.Π.Α.  



Κατά τη διαδικασία της εξέτασης θα ζητηθεί από τον ασθενή να αποκαλύψει τη 

σπονδυλική του στήλη. Έπειτα, ο τεχνικός ορθοπαιδικός «φωτογραφίζει» την σπονδυλική στήλη 

του εξεταζόμενου με το ειδικό μηχάνημα, που χρησιμοποιεί. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα 

εμφανίζεται στην οθόνη του υπολογιστή η εικόνα της σπονδυλικής στήλης και έτσι, ο 

Ορθοπαιδικός Χειρουργός κάνει τη διάγνωση εξηγώντας στον εξεταζόμενο, αν υπάρχει κάποιο 

πρόβλημα και τι πρέπει να κάνει. 

Ο/Η κάθε ενδιαφερόμενος/η χρειάζεται να κλείσει άμεσα ραντεβού για την εξέταση στο 

τηλέφωνο 210-9706347 (Υπεύθυνες: Αντιόπη Σαραχού, Ευαγγελία Δραμουντάνη). Οι εξετάσεις 

θα πραγματοποιηθούν τις ημερομηνίες  26-29 Μαρτίου 2013, ώρες 13:00 έως 19:00 στο 

Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης Δήμου Ηλιούπολης (Αγίου Κωνσταντίνου 7). Οι μαθητές 

θα πρέπει να συνοδεύονται από γονέα ή κηδεμόνα.  
Τα αποτελέσματα των μετρήσεων θα είναι στη διάθεση των εξεταζόμενων στις 17 

Απριλίου  κατά τις ώρες 8.00-15.00 στο γραφείο του Αντιδημάρχου κ. Χ. Γιαννάκη. 

 

 

 

                                                                                                  Με εκτίμηση 

 

ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Εθελοντισμού 
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