Επιςτημονική εκδήλωςη ςτην Πάτρα για τον καρκίνο του τραχήλου τησ μήτρασ
Tελ Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου, ην Υπνπξγείν Υγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο ζε
ζπλεξγαζία κε ηνλ Δήκν Παηξέσλ θαη κε ηελ ππνζηήξημε ηνπ ΟΕΚΚ «Αγθαιηάδσ»,
πξαγκαηνπνίεζε επηζηεκνληθή εθδήισζε ζην Εκπνξηθό Επηκειεηήξην Αραΐαο, κε ζέκα
«Πρόληψη και Έγκαιρη Διάγνωση του Καρκίνου». Σπληνλίζηξηα ηεο εθδήισζεο ήηαλ ε
δεκνζηνγξάθνο θπξία Μαξία Σηνξώθνπ, ε νπνία πξνιόγηζε θαη ηελ εθδήισζε. Η θ.
Σηνξώθνπ κίιεζε γηα ην πξόγξακκα πξνζπκπησκαηηθνύ ειέγρνπ θαη ηδηαίηεξα γηα ηελ
αλάδεημε ηεο αμίαο ηεο πξόιεςεο θαη ηεο έγθαηξεο δηάγλσζεο γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο
λόζνπ θαη ηελ ελζάξξπλζε ηνπ θνηλνύ λα ζπκκεηέρεη ζε απηό.
Σηε ζπλέρεηα κίιεζε ν θύξηνο Ισάλλεο Λανπδηάο, Υπνδηνηθεηήο ηεο 6εο Υ.Πε. θαη
Υπεύζπλνο γηα ηελ Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Υγείαο, ηνλίδνληαο ηα κέρξη ηώξα επηηεύγκαηα
ηνπ πξνγξάκκαηνο ζε όιε ηελ επηθξάηεηα· αλαθέξζεθε ζηα Κέληξα Υγείαο θαη ηα Γεληθά
Ννζνθνκεία πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην Σρέδην Δξάζεο, αιιά θαη ζηνλ κεγάιν ζηόρν ηνπ
πξνγξάκκαηνο, πνπ είλαη λα εμεηαζηνύλ όιεο νη γπλαίθεο κεηαμύ 25 θαη 65 εηώλ έσο ην 2015.
Αθνινύζεζε ε θπξία Λακπξηλή Παπαρξπζαλζάθε, πξόεδξνο ηνπ ΟΕΚΚ «Αγθαιηάδσ» ηεο
Πάηξαο, ε νπνία κίιεζε γηα ηνλ ξόιν ησλ εζεινληώλ ζηελ πξόιεςε θαη ηελ ελεκέξσζε ηνπ
θνηλνύ θαη ραηξέηηζε ηελ πξνζπάζεηα ηνπ Υπνπξγείνπ γηα ηελ θηλεηνπνίεζε ηνπ πιεζπζκνύ.
Επίζεο, ε θπξία Μαξία Κηνύξηε, πξόεδξνο ηνπ Σπιιόγνπ Επηζηεκόλσλ Μαηώλ-Μαηεπηώλ
Πάηξαο, κίιεζε γηα ηνλ ξόιν ησλ καηώλ θαη ησλ καηεπηώλ ζε ζρέζε κε ηελ πξόιεςε θαη ηελ
έγθαηξε δηάγλσζε ηεο λόζνπ. Επηζήκαλε, ηέινο, ην γεγνλόο όηη ηα λέα παηδηά ζήκεξα, ιόγσ
ηεο απμεκέλεο ζεμνπαιηθήο δξαζηεξηόηεηαο κπνξνύλ πην εύθνια λα λνζήζνπλ από
ζεμνπαιηθώο κεηαδηδόκελεο αζζέλεηεο, όπσο ν HPV, άξα ν πξνζπκπησκαηηθόο έιεγρνο
πξέπεη λα γίλεη αλαπόζπαζην θνκκάηη ηεο ελήιηθεο δσήο ηνπο.
Σηε ζπλέρεηα, ηνλ ιόγν πήξε ν πξώηνο νκηιεηήο, ν θύξηνο Γεώξγηνο Μηραήι, Λέθηνξαο ηεο
Γπλαηθνινγηθήο Κιηληθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ. Ο θύξηνο Μηραήι κίιεζε γηα ηελ
πξσηνγελή πξόιεςε, ηα ρακειά πνζνζηά πνπ ζεκεηώλνληαη ζηε ρώξα καο θαηά ηελ
πξνζπάζεηα εθαξκνγήο ελόο ηέηνηνπ ζρεδίνπ θαη ηελ επηηαθηηθή αλάγθε απηά ηα πνζνζηά λα
απμεζνύλ. Τέινο, αλαθέξζεθε ζηελ αλαγθαηόηεηα ηνπ εκβνιηαζκνύ γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ
ηξαρήινπ αιιά επηζήκαλε πσο ην εκβόιην πξέπεη λα ζπλδπάδεηαη θαη κε ηαθηηθό ηεζη ΠΑΠ
γηα λα έρεη απνηειεζκαηηθόηεηα 95%.
Καηόπηλ, ζην βήκα αλέβεθε ε θπξία Μαξηάλλα Σηακαηηάδνπ, Παζνιόγνο - Ληπηδηνιόγνο Δηαηξνθνιόγνο θαη Αληηπξόεδξνο ηνπ Ιαηξηθνύ Σπιιόγνπ Πάηξαο. Θέκα ηεο νκηιίαο ηεο
θπξίαο Σηακαηηάδνπ ήηαλ ε δηαηξνθή κε ζηόρν ηελ πξόιεςε ηνπ θαξθίλνπ. Η ηαηξόο κίιεζε
αλαιπηηθόηαηα γηα ηηο ηξνθέο πνπ κπνξνύλ λα πξνζηαηέςνπλ από ηνλ θαξθίλν ηνπ ηξαρήινπ
αιιά θαη γηα ην πόζν αλζπγηεηλά θαη θαηαζηξεπηηθά γηα ηελ πγεία είλαη ην θάπληζκα θαη ε
παρπζαξθία.
Σην ηέινο ησλ νκηιηώλ αθνινύζεζαλ εξσηήζεηο από ην αθξναηήξην. Τελ εθδήισζε
παξαθνινύζεζαλ ζηειέρε ηεο Υ.Πε., ηνπ ΕΣΥ, εζεινληηθώλ νξγαλώζεσλ θαζώο θαη πιήζνο
θόζκνπ.
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