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Αθήνα, 19 Νοεμβρίου 2012. Σήκεξα παξνπζηάζηεθε ν Απνινγηζκόο ηνπ έξγνπ ηεο
Δπηθνηλσληαθήο εθζηξαηείαο γηα ηνλ θαξθίλν πνπ αθνξά ζηνλ ζρεδηαζκό επηθνηλσληαθήο
ζηξαηεγηθήο, ζηελ πινπνίεζε δξάζεσλ επηθνηλσλίαο, δεκνζηόηεηαο θαη πιεξνθόξεζεο θαη
ζηελ επαηζζεηνπνίεζε ηνπ γεληθνύ αιιά θαη εηδηθώλ θνηλώλ, γηα ηελ πξόιεςε ηνπ θαξθίλνπ.
Ζ δηεηνύο δηάξθεηαο εθζηξαηεία επηθεληξώζεθε ζε 5 ηύπνπο θαξθίλνπ: ηνλ θαξθίλν ηνπ
ηξαρήινπ ηεο κήηξαο, ηνλ θαξθίλν ηνπ καζηνύ, ηνλ θαξθίλν ηνπ δέξκαηνο, ηνλ θαξθίλν ηνπ
παρένο εληέξνπ θαη ηνλ θαξθίλν ηνπ πξνζηάηε.
Τελ εκεξίδα ραηξέηηζε ν Αληώλεο Γεκόπνπινο, ν Γεληθόο Γξακκαηέαο Γεκόζηαο Υγείαο πνπ
μεθίλεζε ην πξόγξακκα, ελώ ζηε ζπλέρεηα ε λπλ Γεληθή Γξακκαηέαο Γεκόζηαο Υγείαο, θ.
Φξηζηίλα Παπαπαληθνιάνπ αλαθέξζεθε ζην γεληθόηεξν πιαίζην θαη ζηνπο ζηόρνπο ηεο
δεκόζηαο πγείαο. Ζ θ. Κξεκαζηηλνύ αλέπηπμε ηνπο ζηόρνπο πνπ έζεζε ην ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ. ζηελ
εθζηξαηεία ελεκέξσζεο ηνπ πιεζπζκνύ νη νπνίνη κπνξνύλ λα ζπλνςηζηνύλ ζην κήλπκα «Ζ
πγεία θαη ε πξόιεςε είλαη πνηόηεηα δσήο». Όπσο είπε ε θ. Κξεκαζηηλνύ, ε θαζαξόηεηα ησλ
ζηόρσλ έρεη ηεξεζεί κε ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή ηνπ θνηλνύ, ηελ επηηπρή δηαζπνξά θαη
γεσγξαθηθή θαηαλνκή ησλ δξάζεσλ θαη ηελ θαηαλόεζε ησλ κελπκάησλ από ην θνηλό.
Ο θ. Αξηζηνκέλεο Σπγγειάθεο, σο Σπληνληζηήο Δζληθνύ Σρεδίνπ Γξάζεο γηα ηνλ Καξθίλν,
αλαθέξζεθε θπξίσο ζηηο δξάζεηο γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο πνπ
πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαηά ηελ α΄ θάζε ηεο επηθνηλσληαθήο εθζηξαηείαο.
Σην πιαίζην ηεο πξσηνγελνύο πξόιεςεο ηνπ θαξθίλνπ, πξαγκαηνπνηήζεθαλ κε πξσηνβνπιία
ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ Υπνπξγείνπ Υγείαο εθδειώζεηο ελεκέξσζεο γηα ηνλ θαξθίλν ζε όιε
ηελ Διιάδα θαη ράξε ζηελ άξηζηε ζπλεξγαζία κε Γήκνπο θαη κε ΜΚΟ. Τα απνηειέζκαηα
ηνπ Δζληθνύ Πξνγξάκκαηνο Πιεζπζκηαθνύ Διέγρνπ γηα ηνλ Καξθίλν ηνπ Τξαρήινπ ηεο
Μήηξαο ήηαλ εληππσζηαθά, θαζώο πεξηζζόηεξεο από 75.000 γπλαίθεο ελεκεξώζεθαλ
πξνζσπηθά γηα ηελ αμία ηνπ πξνζπκπησκαηηθνύ ειέγρνπ. Ο αξηζκόο γπλαηθώλ πνπ
ππνβιήζεθαλ ζε ηεζη ΠΑΠ ήηαλ 19.292 ην 2011 θαη 31.517 ην 2012. Από απηέο θαθνήζεηα
δηαπηζηώζεθε ζε 17 ην 2011 θαη ζε 16 ην 2012, αιιάδνληαο θαη ζε θάπνηεο πεξηπηώζεηο,
ζώδνληαο ηηο δσέο ηνπο. Ο ζηόρνο ηεο ελεξγνπνίεζεο κηαο θνπιηνύξαο πξόιεςεο θαη ηεο
επαηζζεηνπνίεζεο ησλ ηνπηθώλ θνηλσληώλ επεηεύρζε.
Ζ ππεύζπλε ηνπ Έξγνπ θ. Λίλα Νηθνινπνύινπ αλέπηπμε ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν
πξνζεγγίζηεθε ε εθζηξαηεία, ζπγθεθξηκέλα κε ηε δεκηνπξγία ελόο παλειιαδηθνύ δηθηύνπ
επηζηεκόλσλ, εζεινληώλ, επαγγεικαηηώλ πγείαο θαη ζπληειεζηώλ ηεο θεληξηθήο θπβέξλεζεο
θαη ηνπηθώλ παξαγόλησλ γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο δηάρπζεο θαη ηεο ζπλέπεηαο ησλ κελπκάησλ
αλά ηελ επηθξάηεηα, κε ηε ζπκκεηνρή ηεο επηζηεκνληθήο θνηλόηεηαο αιιά θαη ησλ
εζεινληηθώλ νξγαλώζεσλ πνπ ελίζρπζαλ ην κήλπκα ηεο εθζηξαηείαο ζηελ θνηλσλία. Τν
θξάηνο παξέρεη ηελ ελεκέξσζε, ηελ εθπαίδεπζε θαη ηε δπλαηόηεηα γηα πξόιεςε, αιιά ε
πξνζηαζία ηεο πγείαο είλαη ππόζεζε ηνπ θαζελόο θαη ε πξόιεςε ζα πξέπεη λα γίλεη ζέκα
ξνπηίλαο.
Ζ θ. Μαξγαξίηα Μπέκπε, Φεηξνπξγόο Μαηεπηήξαο - Γπλαηθνιόγνο, εηδηθή ζε Παζήζεηο
Μαζηνύ, κηιώληαο γηα ηε ζεκαζία ηεο επαηζζεηνπνίεζεο ηνπ θνηλνύ γηα ηνλ θαξθίλν, ηόληζε
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όηη ε δεκηνπξγία δηθηύνπ επαηζζεηνπνίεζεο θαη εθπαίδεπζεο ησλ γπλαηθώλ από ιεηηνπξγνύο
πγείαο ζε όιε ηελ Διιάδα είλαη ε πξώηε πξνϋπόζεζε γηα ηελ πξνζηαζία ηεο πγείαο ηνπο. Ο
θ. Βαζίιεηνο Μπαξκπνύλεο, Παζνιόγνο Ογθνιόγνο, Γηεπζπληήο Ογθνινγηθήο Μνλάδαο,
Γ.Ν.Α. «Ηππνθξάηεην», ηόληζε ηνλ ξόιν ηνπ εηδηθνύ γηαηξνύ θαη ππνγξάκκηζε ηε ζεκαζία ηεο
επηζηεκνληθήο θαζνδήγεζεο θαη ηεο εμεηδηθεπκέλεο ελεκέξσζεο, γηα ηελ πξνζηαζία ηεο
πγείαο, ηελ νπνία κπνξεί λα παξέρεη κόλν ν εηδηθόο ζην πιαίζην ελόο έξγνπ επηθνηλσλίαο.
Δθ κέξνπο ηνπ ΟΔΚΚ «ΑγθαιηάΕσ», ε Αληηπξόεδξνο ηεο εζεινληηθήο νξγάλσζεο, Μαληώ
Κνξιέηε, κίιεζε γηα ηνλ ξόιν ησλ εζεινληηθώλ νξγαλώζεσλ σο ζηεξίγκαηα ηεο θνηλσλίαο,
ησλ αζζελώλ θαη ησλ νηθνγελεηώλ ηνπο πνπ αλαδεηνύλ ςπρνινγηθή ππνζηήξημε αιιά θαη ησλ
πγηώλ πνιηηώλ πνπ ρξεηάδνληαη λα παιέςνπλ κε ηηο θνβίεο ηνπο.
Τόζν ε Γεληθή Γξακκαηέαο Γεκόζηαο Υγείαο, Φξηζηίλα Παπαληθνιάνπ, όζν θαη ε Πξόεδξνο
ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Τδέλε Κνπξέα-Κξεκαζηηλνύ, ζπκθώλεζαλ όηη ε επηθνηλσληαθή εθζηξαηεία
γηα ηελ πξόιεςε ηνπ θαξθίλνπ ζα ζπλερηζηεί θαη ην επόκελν έηνο κε έκθαζε ηνλ θαξθίλν ηνπ
καζηνύ.
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