Το ΥΥΚΑ ςε ςυνεργαςία με τον Δήμο Βέροιασ πραγματοποίηςε επιςτημονική
εκδήλωςη για τον καρκίνο ςτη Βέροια
Δπηζηεκνληθή εθδήισζε πξαγκαηνπνηήζεθε ζηε Βέξνηα ηελ Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου, ζηελ
Αίζνπζα ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ κε ζέκα «Έγθαηξε Γηάγλσζε ηνπ Καξθίλνπ ηνπ
ηξαρήινπ ηεο κήηξαο», ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Γήκν Βέξνηαο θαη κε ηελ ππνζηήξημε ηνπ
Σπιιόγνπ Καξθηλνπαζώλ Βέξνηαο-Ηκαζίαο «Άγηνο Παξζέληνο». Η εθδήισζε έγηλε ζην
πιαίζην ηνπ «Δζληθνύ Σρεδίνπ Γξάζεο γηα ηνλ Καξθίλν 2011-2015» ζε κηα πξνζπάζεηα
θηλεηνπνίεζεο ηνπ ηνπηθνύ πιεζπζκνύ.
Η θπξία Αλαζηαζία Μαξαζιή, Γηεπζύληξηα Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο, Παηδείαο θαη
Πνιηηηζκνύ εθ κέξνπο ηνπ Γήκνπ πξνιόγηζε ηνπο νκηιεηέο θαη παξνπζίαζε ηελ εθδήισζε.
Πξώηε νκηιήηξηα ήηαλ ε θπξία Βαξβάξα Σηαπξνπνύινπ, Αληηδήκαξρνο Κνηλσληθήο
Πξνζηαζίαο-Παηδείαο θαη Αιιειεγγύεο, ε νπνία παξνπζίαζε ηα πξνγξάκκαηα πγείαο πνπ
αθνινπζεί θαη ππνζηεξίδεη ν Γήκνο Βέξνηαο γηα λα δηεπθνιύλεη ηε δσή ησλ δεκνηώλ ηνπ.
Καηόπηλ, ηνλ ιόγν πήξε ε θπξία Γώξα Μπαιηαηδίδνπ, Πεξηθεξεηαθή Σύκβνπινο Ηκαζίαο, ε
νπνία ραηξέηεζε ηελ πξσηνβνπιία. Η θπξία Μπαιηαηδίδνπ κίιεζε γηα ην πόζν ζεκαληηθή
είλαη ε πξόιεςε γηα ηελ πγεία αιιά ζηελ νπνία ζπκβάιιεη ε εθαξκνγή ηνπ Πξνγξάκκαηνο
θαη ππεξζεκάηηζε ηελ παξνπζία ηεο Πεξηθέξεηαο ζηε δσή ηνπ πνιίηε θαη ηελ πξνζπάζεηα πνπ
θαηαβάιιεηαη γηα λα βξίζθεηαη πάληα ζην πιεπξό ηνπ.
Σπληνληζηήο ηεο εθδήισζεο ήηαλ ν θύξηνο Πξόδξνκνο Ιζααθίδεο, Γεληθόο Φεηξνπξγόο,
Πξόεδξνο ηνπ Ιαηξηθνύ Σπιιόγνπ Ηκαζίαο. Σηελ ηνπνζέηεζή ηνπ ν θύξηνο Ιζααθίδεο κίιεζε
γηα ην Σρέδην Γξάζεο ηνπ Υπνπξγείνπ θαη ηόληζε ηνλ 1ν ππιώλα, πνπ είλαη ε πξόιεςε θαη ε
έγθαηξε δηάγλσζε ηνπ θαξθίλνπ. Δπίζεο, αλέιπζε ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν ν θόζκνο πξέπεη
λα αληηιακβάλεηαη θαη λα αληηκεησπίδεη ηε λόζν. Σπγθεθξηκέλα, ηόληζε πσο ν θαξθίλνο είλαη
κηα ιέμε πνπ δελ πξέπεη λα θνβόκαζηε λα πνύκε θαη δπλεηηθά κπνξεί λα ζπκβεί ζε
νπνηαδήπνηε νηθνγέλεηα. Ο θαηαιιειόηεξνο ηξόπνο γηα λα αληηκεησπηζηεί ε λόζνο είλαη ε
πξόιεςε αιιά θαη ε ζσζηή αληηκεηώπηζε, από ηε ζηηγκή πνπ έλα άηνκν έρεη δηαγλσζηεί όηη
πάζρεη από θάπνηα κνξθή θαξθίλνπ.
Παίξλνληαο ηνλ ιόγν ν θύξηνο Δπάγγεινο Αζαλαζίνπ, Μαηεπηήξαο-Γπλαηθνιόγνο,
Γηεπζπληήο ηεο Γπλαηθνινγηθήο Κιηληθήο ηνπ Ννζνθνκείνπ Νάνπζαο, εμήγεζε αλαιπηηθά ηη
είλαη αθξηβώο ην ηεζη ΠΑΠ, πώο εξκελεύνληαη ηα απνηειέζκαηα θαη αλαθέξζεθε ζηε
ζπρλόηεηα κε ηελ νπνία πξέπεη λα γίλεηαη αλάινγα κε ηελ ειηθία ηεο γπλαίθαο.
Σύκθσλα κε ηνλ θ. Αζαλαζίνπ, θαηά ηελ εβδνκάδα πξόιεςεο, όηαλ δειαδή ελεκεξώζεθαλ
νη γπλαίθεο γηα ηελ αλαγθαηόηεηα ηνπ ηεζη, πξαγκαηνπνηήζεθαλ γύξσ ζηα 80 ηεζη ΠΑΠ ζην
Ννζνθνκείν Νάνπζαο, δειαδή πεξίπνπ ην 1/4 ηνπ εηήζηνπ αξηζκνύ. Απηό, θαηέιεμε ν θύξηνο
Αζαλαζίνπ, απνδεηθλύεη πεξίηξαλα ην πόζν ζεκαληηθό ξόιν παίδεη ε ελεκέξσζε ηνπ
πιεζπζκνύ.
Σηε ζπλέρεηα ηνλ ιόγν πήξε ν θύξηνο Κσλζηαληίλνο Φαηδεγεσξγίνπ, ΜαηεπηήξαοΓπλαηθνιόγνο, κέινο ηνπ Γ.Σ. ηεο Διιεληθήο Δηαηξείαο Έξεπλαο θαη Αληηκεηώπηζεο ηνπ Ινύ
ησλ Θεισκάησλ (HPV). Η νκηιία ηνπ θπξίνπ Φαηδεγεσξγίνπ επηθεληξώζεθε ζηνλ
εκβνιηαζκό θαη ζην HPV ηεζη. Σπγθεθξηκέλα αλαθέξζεθε ζηε δεπηεξνγελή πξόιεςε, πνπ
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είλαη ην HPV ηεζη ην νπνίν πξέπεη λα πξνεγείηαη ηνπ ηεζη ΠΑΠ. Από ηελ άιιε πιεπξά, ν
εκβνιηαζκόο ζεσξείηαη πξσηνγελήο πξόιεςε. Τόληζε επίζεο ην γεγνλόο όηη ην εκβόιην
ρνξεγείηαη δσξεάλ από όια ηα ηακεία ζηηο γπλαίθεο κέρξη ηελ ειηθία ησλ 26 εηώλ, ζύκθσλα
κε ην Δζληθό Πξόγξακκα Δκβνιηαζκνύ. Κιείλνληαο, ν ηαηξόο ππνγξάκκηζε ηε κεγάιε
ζεκαζία ηεο ελεκέξσζεο πνπ ζα πξέπεη λα μεθηλάεη από λσξίο ζηα θνξίηζηα θαη αθνξά ζηελ
έλαξμε ηεο ζεμνπαιηθήο ηνπο δσήο. Όπσο είπε, «Eλεκέξσζε - Δκβνιηαζκόο - Τεζη ΠΑΠ
είλαη ην ηξίπηπρν πνπ ζα πξέπεη λα αθνινπζείηαη γηα κηα πγηή δσή».
Σην ηέινο ν θύξηνο Ιζααθίδεο, ζπλόςηζε ηα θπξηόηεξα ζέκαηα ησλ νκηιηώλ θαηαιήγνληαο
πσο θη άιιεο παζήζεηο, όπσο ε θπκαηίσζε, θαηάθεξαλ λα ηαζνύλ θαη λα ληθεζνύλ κε ηελ
αλαθάιπςε ησλ εκβνιίσλ.
Η εθδήισζε έθιεηζε κε εξσηήζεηο από ην θνηλό θαη θαιύθζεθε από δεκνζηνγξάθνπο ησλ
ηνπηθώλ εθεκεξίδσλ «Ηκεξεζία» θαη «Μαθεδνληθή».
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