
 

Υπεύθυνοσ Επικοινωνίασ:  

MINDWORK BUSINESS SOLUTIONS, Μ. Μπότςαρη 15, 14561, Κηφιςιά 

Email: info@mind-work.gr – Τηλ.: 210 6231305 – Fax: 210 6233809 

 

Περιοδεία για την Έγκαιρη Διάγνωςη του Καρκίνου του Τραχήλου - 

Επιςτημονική Εκδήλωςη ςτην Πάτρα 

Αθήνα, 05 Δεκεμβρίου 2011 Από ηηο 10 Οθησβξίνπ μεθίλεζε ε πεξηνδεία ησλ «Κηλεηώλ 

Μνλάδσλ Ελεκέξσζεο γηα ηελ Έγθαηξε Δηάγλσζε ηνπ Καξθίλνπ» πνπ ζα νινθιεξσζεί ζηηο 

10 Δεθεκβξίνπ 2011. Οη Κηλεηέο Μνλάδεο Ελεκέξσζεο ζα επηζθεθζνύλ ζε απηό ην 

δηάζηεκα 140 πεξίπνπ Κέληξα Υγείαο δήκσλ, ζε όιε ηελ επηθξάηεηα. Πξώηνο θαξθίλνο-

ζηόρνο είλαη ν θαξθίλνο ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο: κε αθνξκή ηελ παξνπζία ησλ Κηλεηώλ 

Μνλάδσλ ζα δηαλέκεηαη ελεκεξσηηθό πιηθό θαη νη γπλαίθεο ζα πξνζθιεζνύλ λα θάλνπλ 

δσξεάλ ηεζη Παπαληθνιάνπ.  

Τν Εζληθό Σρέδην Δξάζεο δίλεη ηδηαίηεξε βαξύηεηα ζηελ πξσηνβάζκηα θαη δεπηεξνβάζκηα 

πξόιεςε ηνπ θαξθίλνπ ζε πιεζπζκνύο απνκαθξπζκέλσλ πεξηνρώλ θαη ζηελ ελεκέξσζε ηνπ 

πιεζπζκνύ κε ζθνπό ηελ αιιαγή λννηξνπίαο απέλαληη ζηνλ θαξθίλν. Σεκαληηθά γηα ηελ 

πινπνίεζή ηνπ ζα είλαη ηα πξνγξάκκαηα ελεκέξσζεο θαη πξναγσγήο ηεο πγείαο ζε όιε ηε 

ρώξα από ηηο αξρέο ηνπ 2011. Σην πιαίζην ηεο παξαπάλσ δξάζεο γηα ηελ θηλεηνπνίεζε θαη 

ελεκέξσζε ηνπ πιεζπζκνύ, έρνπλ πξνγξακκαηηζηεί κηα ζεηξά Επηζηεκνληθώλ Εθδειώζεσλ 

πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ ζε κεγάιεο πόιεηο ζε όιε ηε ρώξα. 

Σπγθεθξηκέλα, ηελ Τεηάξηε ζηηο 7 Δεθεκβξίνπ ζηηο 7.00 ην απόγεπκα, ζα πξαγκαηνπνηεζεί 

Επηζηεκνληθή Εθδήισζε ζην Εκπνξηθό Επηκειεηήξην Αραΐαο κε ζέκα: «Πξόιεςε θαη 

Έγθαηξε Δηάγλσζε ηνπ Καξθίλνπ». Σπληνλίζηξηα ηεο εθδήισζεο ζα είλαη ε θπξία Μαξία 

Σηνξώθνπ, Δεκνζηνγξάθνο. Οκηιεηέο ζα είλαη νη: Γεώξγηνο Μηραήι, Λέθηνξαο 

Γπλαηθνινγηθήο Κιηληθήο Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ θαη Μαξηάλλα Σηακαηηάδνπ, Παζνιόγνο-

Ληπηδηνιόγνο-Δηαηξνθνιόγνο, Αληηπξόεδξνο Ιαηξηθνύ Σπιιόγνπ Πάηξαο. Φαηξεηηζκό επίζεο 

ζα απεπζύλνπλ νη θύξηνη Δεκήηξηνο Καηζηθόπνπινο, Δηνηθεηήο ηεο 6εο Υ.Πε. θαη Ισάλλεο 

Λανπδηάο, Υπνδηνηθεηήο Υπεύζπλνο γηα ηελ Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Υγείαο.  

Η Εθδήισζε πξαγκαηνπνηείηαη ζε ζπλεξγαζία κε ην Δήκν Παηξέσλ θαη κε ηελ ππνζηήξημε 

ηνπ ΟΕΚΚ «Αγθαιηάδσ» Πάηξαο. 

 

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

Εζληθνύ Σρεδίνπ Δξάζεο γηα ηνλ Καξθίλν ζηε δηεύζπλζε: http://www.anticancer.gov.gr/ 

 

http://www.anticancer.gov.gr/

