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Εκδήλωση ενημέρωσης για την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του 
τραχήλου στον Δήμο Ηρακλείου 

 
Τε Γεπηέξα 21.11.2011 θαη ζην πιαίζην ηνπ «Εθνικού Σσεδίος Δπάζηρ για ηον Καπκίνο 2011-

2015» νξγαλώζεθε από ηνλ Γήκν Ηξαθιείνπ, ζε ζπλεξγαζία κε ηε Γεληθή Γξακκαηεία 

Γεκόζηαο Υγείαο θαη ηελ 7ε Υ.Πε. Κξήηεο, εθδήισζε ελεκέξσζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο 

γηα ηελ έγθαηξε δηάγλσζε ηνπ θαξθίλνπ ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο. Τελ εθδήισζε, ε νπνία 

έιαβε ρώξα ζηε Βαζηιηθή ηνπ Αγίνπ Μάξθνπ, πξνιόγηζε ε αληηδήκαξρνο Ηξαθιείνπ θ. 

Γέζποινα σγγελάκη, ε νπνία ππνγξάκκηζε ηνλ ξόιν θαη ηηο πξσηνβνπιίεο ηνπ Γήκνπ 

Ηξαθιείνπ ζε ζρέζε κε ηελ Πξόιεςε, ηελ Πξναγσγή ηεο πγείαο, ηελ Πξσηνβάζκηα 

Φξνληίδα Υγείαο θαη ηελ Κνηλσληθή Φξνληίδα. Όπσο ηόληζε ε θπξία Σπγγειάθε, ζθνπόο ηνπ 

Γήκνπ Ηξαθιείνπ είλαη ε παξνρή νινθιεξσκέλσλ θνηλσληθώλ ππεξεζηώλ ζε όινπο ηνπο 

πνιίηεο, θαη ηδίσο ζε όζνπο έρνπλ κεγαιύηεξε αλάγθε. Σην πιαίζην απηό ν Γήκνο Ηξαθιείνπ 

ζπκκεηέρεη ελεξγά ζην πξόγξακκα πξνζπκπησκαηηθνύ ειέγρνπ ηνπ θαξθίλνπ ηνπ ηξαρήινπ 

ηεο κήηξαο, θαη ην επόκελν δηάζηεκα νη γπλαίθεο ησλ πην απνκαθξπζκέλσλ θαη 

κεηνλεθηνπζώλ πεξηνρώλ ηνπ Γήκνπ ζα ιάβνπλ πξνζσπηθή επηζηνιή από ηνλ Γήκαξρν γηα 

λα θιείζνπλ ξαληεβνύ ζε Κέληξν Υγείαο ή ην Γεκνηηθό Ιαηξείν θαη λα πξαγκαηνπνηήζνπλ 

ηελ εμέηαζε Παπαληθνιάνπ.  

 

Σηε ζπλέρεηα κίιεζε ν Υπνδηνηθεηήο ηεο 7εο
 
Υ.Πε. θ. Νικήηας Καλογιαννάκης, ν νπνίνο 

ππνγξάκκηζε ην ελδηαθέξνλ θαη ηελ ππνζηήξημε ηεο Γηνίθεζεο ηεο Υγεηνλνκηθήο 

Πεξηθέξεηαο Κξήηεο ζηελ αλάπηπμε ππεξεζηώλ πξόιεςεο θαη ζηελ επηηπρία ηνπ Δζληθνύ 

Πξνγξάκκαηνο Πξνιεπηηθνύ Διέγρνπ ηνπ θαξθίλνπ ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο ζηελ Κξήηε, 

δηόηη ε πξόιεςε ζώδεη δσέο. Όπσο ραξαθηεξηζηηθά είπε, ε 7ε ΥΠΔ, ε Γηνίθεζε θαη ην 

πξνζσπηθό ηνπ ΔΣΥ, ζπκκεηέρνπλ ελεξγά θαη ζηεξίδνπλ κε όιεο ηνπο ηηο δπλάκεηο ηνλ 

εζληθό ζρεδηαζκό γηα ηνλ θαξθίλν. 

 

Σηελ εηζήγεζή ηνπ ν θ. Αριζηομένης σγγελάκης, Υπνδηνηθεηήο ηεο 1εο ΥΠΔ θαη 

ππεύζπλνο ηνπ «Δζληθνύ Σρεδίνπ Γξάζεο γηα ηνλ Καξθίλν 2011-2015», αλαθέξζεθε ζηνλ 

ζρεδηαζκό ηνπ εζληθνύ πξνγξάκκαηνο γηα ηελ πξόιεςε ηνπ θαξθίλνπ ηεο κήηξαο θαη ηελ 

πςειή απήρεζε πνπ έρεη ζε όιε ηε ρώξα θαη ηδηαίηεξα ζηελ πεξηθέξεηα ηεο Κξήηεο, ε νπνία 

θαηέρεη ηελ παλειιαδηθή πξσηηά ζηελ αύμεζε ησλ γπλαηθώλ πνπ πξνζέξρνληαη γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ηεζη Παπαληθνιάνπ, γεγνλόο πνπ ην ραξαθηήξηζε ηδηαίηεξα ελζαξξπληηθό 

θαη απνιύησο ζπκβαηό κε ηελ πινύζηα παξάδνζε ηνπ λεζηνύ ζε ζέκαηα πξόιεςεο θαη 

Π.Φ.Υ. Παξέζεζε επίζεο ηνπο βαζηθνύο άμνλεο ηνπ Δζληθνύ Σρεδίνπ Γξάζεο γηα ηνλ 

Καξθίλν (ππογπάμμαηα πποζςμπηωμαηικού ελέγσος, Εθνικό Απσείο Νεοπλαζιών, λειηοςπγία 

ογκολογικών ζςμβοςλίων, ειζαγωγή ππωηοκόλλων ζηην κλινική ππάξη, ππομήθεια καηάλληληρ 

βιοϊαηπικήρ ηεσνολογίαρ, εκπαίδεςζη θ.η.ι.), ελόο ζπλεθηηθνύ ζρεδίνπ ηνπ νπνίνπ ε πινπνίεζε 

έρεη ήδε αξρίζεη θαη πξνρσξά, παξά ηηο κεγάιεο δεκνζηνλνκηθέο δπζθνιίεο, ράξε, θπξίσο, 

ζηνλ εξσηζκό ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ ΔΣΥ. 

 

Σηε ζπλέρεηα, ν Αλ. Καζεγεηήο Κπηηαξνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ θ. Πέηρος 

Καρακίηζος ηόληζε ηε ζεκαζία ηεο ζπκκεηνρήο ησλ γπλαηθώλ ζε νξγαλσκέλν πξόγξακκα 

πιεζπζκηαθνύ ειέγρνπ εληαγκέλν ζην Δζληθό Σρέδην Γξάζεο θαηά ηνπ Καξθίλνπ. Αλέδεημε 

ηε ζεκαζία ηνπ ηεζη Παπ θαη ηεθκεξίσζε ηνλ ξόιν ηεο εθαξκνγήο ηνπ θάζε 3 ρξόληα θαη γηα 

ηηο γπλαίθεο ειηθίαο 25-65 εηώλ, πνιηηηθή πνπ ζα νδεγήζεη ζηα ακέζσο επόκελα ρξόληα ζε 

κείσζε ηεο εκθάληζεο λέσλ θξνπζκάησλ θαξθίλνπ θαηά 50-60%. Καηέιεμε όηη ην Δζληθό 

Πξόγξακκα πξόιεςεο ηνπ θαξθίλνπ ηεο κήηξαο είλαη αληίζηνηρν κόλν κε εθείλν ησλ 

Σθαλδηλαβηθώλ ρσξώλ θαη ηεο Μ. Βξεηαλίαο.  

Τν βήκα ζηε ζπλέρεηα έιαβε ν επίθνπξνο θαζεγεηήο Γπλαηθνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Κξήηεο θ. Κώζηας Ρελάκης, ν νπνίνο ηόληζε ηελ αμία ηεο πξόιεςεο ηνπ θαξθίλνπ ηνπ 

ηξαρήινπ ηεο κήηξαο δηόηη ν θαξθίλνο απηόο είλαη ίζσο από ηνπο ιίγνπο θαξθίλνπο ηνπ 

ζώκαηνο ηνπ αλζξώπνπ πνπ έρεη πξνθαξθηληθέο θαηαζηάζεηο θαη νη νπνίεο κπνξνύλ λα 
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δηαγλσζζνύλ πιήξσο. Δπίζεο αλαθέξζεθε ζηελ νινθιεξσκέλε δηαρείξηζε από ην ΔΣΥ ησλ 

γπλαηθώλ κε παζνινγηθά επξήκαηα κε θξηηήξηα ηε δηαζθάιηζε ηεο ηζόηεηαο, ηεο αζθάιεηαο 

θαη ηεο αμηνπξέπεηαο ησλ πνιηηώλ. 

 

Τέινο, ε θ. Δύα Βαζιλάκη, Πξόεδξνο ηνπ Σπιιόγνπ Μαηώλ Κξήηεο, αλαθέξζεθε ζηνλ 

ζεκαληηθό ξόιν ησλ καηώλ θαη καηεπηώλ ζηελ πξόιεςε ηνπ θαξθίλνπ αιιά θαη ζηε 

δηαζθάιηζε ηεο πγείαο ηεο κεηέξαο θαη ηνπ παηδηνύ. Φαηξέηηζε ην πξόγξακκα 

πξνζπκπησκαηηθνύ ειέγρνπ ηνπ θαξθίλνπ ηεο κήηξαο σο ηελ πξώηε νινθιεξσκέλε 

πξνζπάζεηα ηεο Πνιηηείαο λα απαληήζεη ζην κείδνλ θνηλσληθό δήηεκα ηνπ θαξθίλνπ θαη 

ζηάζεθε ηδηαίηεξα ζην θξίζηκν ξόιν πνπ επηθπιάζζεη ην πξόγξακκα γηα ηε καία θαη ηνλ 

καηεπηή. 

 

Τε ζπδήηεζε ηνπ ζηξνγγπινύ ηξαπεδηνύ ζπληόληζε ν θαζεγεηήο Γεληθήο Ιαηξηθήο θαη 

Πξσηνβάζκηαο Υγείαο ηεο Ιαηξηθήο Σρνιήο Κξήηεο θ. Χρήζηος Λιονής, ν νπνίνο 

αλαθέξζεθε ζηνπο θύξηνπο παξάγνληεο αιιά θαη ηνπο πξσηαγσληζηέο ησλ δξαζηεξηνηήησλ 

πξόιεςεο θαη πξναγσγήο ηεο πγείαο ζηελ θνηλόηεηα θαη ζηελ αλαγθαηόηεηα κηαο 

πνιύπιεπξεο δηαηνκεαθήο θαη δηεπηζηεκνληθήο ζπλεξγαζίαο κε ηελ εκπινθή θαη ππνζηήξημε 

από ηελ Τνπηθή Απηνδηνίθεζε θαη ηελ Πεξηθεξεηαθή Γηνίθεζε. 

 

Τελ εθδήισζε παξαθνινύζεζαλ ζηειέρε ηνπ Γήκνπ Ηξαθιείνπ, ηνπ ΔΣΥ, εζεινληηθώλ 

νξγαλώζεσλ θαζώο θαη πιήζνο θόζκνπ. 

 
 

Αλ ζέιεηε λα κάζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ην πξόγξακκα, επηζθεθζείηε ηνλ ηζηόηνπν ηνπ 

Δθνικού τεδίοσ Γράζης για ηον Καρκίνο ζηε δηεύζπλζε: http://www.anticancer.gov.gr/  
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