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Περιοδεία για την Έγκαιρη Διάγνωςη του Καρκίνου του Τραχήλου-
Επιςτημονική Εκδήλωςη ςτο Ρέθυμνο Κρήτησ 
 

Αθήνα, 22 Νοεμβρίοσ 2011. Από ηιρ 10 Οκηυβπίος ξεκίνηζε η πεπιοδεία ηυν «Κινηηών 

Μονάδυν Δνημέπυζηρ για ηην Έγκαιπη Γιάγνυζη ηος Καπκίνος» πος θα ολοκληπυθεί ζηιρ 

10 Γεκεμβπίος 2011. Οι Κινηηέρ Μονάδερ Δνημέπυζηρ θα επιζκεθθούν ζε αςηό ηο 

διάζηημα 140 πεπίπος Κένηπα Τγείαρ δήμυν, ζε όλη ηην επικπάηεια. Ππώηορ καπκίνορ-

ζηόσορ είναι ο καπκίνορ ηος ηπασήλος ηηρ μήηπαρ: με αθοπμή ηην παποςζία ηυν Κινηηών 

Μονάδυν θα διανέμεηαι ενημεπυηικό ςλικό και οι γςναίκερ θα πποζκληθούν να κάνοςν 

δυπεάν ηεζη Παπανικολάος.  

 

Σο Δθνικό σέδιο Γπάζηρ δίνει ιδιαίηεπη βαπύηηηα ζηην ππυηοβάθμια και δεςηεποβάθμια 

ππόλητη ηος καπκίνος ζε πληθςζμούρ απομακπςζμένυν πεπιοσών και ζηην ενημέπυζη ηος 

πληθςζμού με ζκοπό ηην αλλαγή νοοηποπίαρ απένανηι ζηον καπκίνο. ημανηικά για ηην 

ςλοποίηζή ηος θα είναι ηα ππογπάμμαηα ενημέπυζηρ και πποαγυγήρ ηηρ ςγείαρ ζε όλη ηη 

σώπα από ηιρ απσέρ ηος 2011. ςγκεκπιμένα ζηην Κπήηη, ηα ππώηα ζηοισεία πος έσοςν 

ζςγκενηπυθεί από οπιζμένα από ηα Κένηπα Τγείαρ μιλούν για μια αύξηζη ηος ηεζη ΠΑΠ ηηρ 

ηάξευρ ηος 200% και άνυ μέζα ζηον σπόνο, ηη μεγαλύηεπη ζε ζσέζη με ηιρ ςπόλοιπερ Τ.Πε. 

 

ηο πλαίζιο ηηρ παπαπάνυ δπάζηρ για ηην κινηηοποίηζη και ενημέπυζη ηος πληθςζμού, 

έσοςν ππογπαμμαηιζηεί μια ζειπά Δπιζηημονικών Δκδηλώζευν πος θα ππαγμαηοποιηθούν ζε 

μεγάλερ πόλειρ ζε όλη ηη σώπα. 

 

ςγκεκπιμένα ηην Πέμπηη 24 Νοεμβπίος ζηιρ 7.00 ηο απόγεςμα θα ππαγμαηοποιηθεί 

Δπιζηημονική Δκδήλυζη ζηο Ρέθςμνο, ζηο πίηι Πολιηιζμού με θέμα: «Έγκαιπη Γιάγνυζη 

ηος Καπκίνος ηος Σπασήλος ηηρ Μήηπαρ». Ομιληηήρ θα είναι ο ιαηπόρ κύπιορ Κυνζηανηίνορ 

Ρελάκηρ, Δπίκοςπορ Καθηγηηήρ Γςναικολογίαρ, Σμήμα Ιαηπικήρ, Πανεπιζηήμιο Κπήηηρ. 

ςνηονιζηέρ ηηρ Δκδήλυζηρ θα είναι οι κύπιοι Βαζίλειορ Βαζιλάκηρ, Ψςσολόγορ, Μέλορ ηηρ 

Ομάδαρ Πποώθηζηρ ηος Ππογπάμμαηορ και Γπηγόπιορ Σζιομπίκαρ, Φαπμακοποιόρ, 

Δνηεηαλμένορ ύμβοςλορ για θέμαηα Τγείαρ και Κοινυνικήρ Μέπιμναρ.  

 

ηην Δκδήλυζη αναμένεηαι να ζςμμεηέσοςν Γιοικηηέρ Νοζοκομείυν, Γιεςθςνηέρ Κένηπυν 

Τγείαρ, καθώρ και εκππόζυπορ ηος Τποςπγείος Τγείαρ. 

 

Η Δκδήλυζη ππαγμαηοποιείηαι ζε ζςνεπγαζία με ηον Γήμο Ρεθύμνος. 
 

 

Αν θέλεηε να μάθεηε πεπιζζόηεπερ πληποθοπίερ για ηο ππόγπαμμα, επιζκεθθείηε ηον ιζηόηοπο ηος 

Εθνικού Στεδίοσ Δράζης για ηον Καρκίνο ζηη διεύθςνζη: http://www.anticancer.gov.gr/  

 

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

