Περιοδεία ενημέρωςησ για την Πρόληψη του Καρκίνου του Τραχήλου
ςτην Πελοπόννηςο
Αθήνα, 2 Νοεμβρίοσ 2011. Από ηηο 10 Οθησβξίνπ μεθίλεζε ε πεξηνδεία ησλ «Κηλεηώλ
Μνλάδσλ Δλεκέξσζεο γηα ηελ Πξόιεςε ηνπ Καξθίλνπ» πνπ ζα νινθιεξσζεί ζηηο 10
Γεθεκβξίνπ 2011. Οη Κηλεηέο Μνλάδεο Δλεκέξσζεο ζα βξεζνύλ ζε απηό ην δηάζηεκα ζε 140
πεξίπνπ Κέληξα Τγείαο δήκσλ, ζε όιε ηελ επηθξάηεηα. Πξώηνο θαξθίλνο-ζηόρνο είλαη ν
θαξθίλνο ηνπ ηξαρήινπ: κε αθνξκή ηελ παξνπζία ησλ Κηλεηώλ Μνλάδσλ θαη ηε δηαλνκή
ελεκεξσηηθνύ πιηθνύ, νη γπλαίθεο πξνζθαινύληαη λα θάλνπλ δσξεάλ ηεζη Παπαληθνιάνπ.
Οη ζηαζκνί ηεο πεξηνδείαο έρνπλ επηιεγεί από ην Τπνπξγείν Τγείαο γηα λα δνζεί έκθαζε ζηηο
πην απνκαθξπζκέλεο θαη κε δπζθνιόηεξε πξόζβαζε πεξηνρέο θαη κε θύξην κέιεκα λα
κεηαδνζεί ην κήλπκα όηη ε πξόιεςε θαη ε έγθαηξε δηάγλσζε είλαη ηα θιεηδηά ζηελ
αληηκεηώπηζε ηνπ θαξθίλνπ ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο.
Η δξάζε απηή εληάζζεηαη ζην πιαίζην ηνπ Δζληθνύ ρεδίνπ Γξάζεο γηα ηνλ Καξθίλν 20112015 ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο.
Οη Γήκνη παίδνπλ ζεκαληηθό ξόιν ζηε ιεηηνπξγία ηνπ πξνγξάκκαηνο∙ ζπγθεθξηκέλα
πξνζθαινύλ κε επηζηνιέο ηηο γπλαίθεο γηα λα θιείζνπλ ξαληεβνύ ζε δνκή ηνπ Δ..Τ. γηα ηελ
εμέηαζε. Δμάιινπ, αμηνπνηείηαη ην αλζξώπηλν δπλακηθό θαη ππνδνκέο ησλ Κέληξσλ Τγείαο
θαη άιισλ δνκώλ ηεο Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο γηα ηε δηελέξγεηα ησλ ηεζη ΠΑΠ.
Δπίζεο, ε αληαπόθξηζε από ηα Κέληξα Τγείαο θαη ηηο εζεινληηθέο νξγαλώζεηο γηα ηνλ
θαξθίλν είλαη κεγάιε θαη ζηεξίδεη έλα πξόγξακκα πνπ ε πινπνίεζή ηνπ δελ ζα ήηαλ δπλαηή
ρσξίο ηνπο αλζξώπνπο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο.
Η πξώηε από ηηο ηξεηο Κηλεηέο Μνλάδεο Δλεκέξσζεο εγθαηληάδνληαο ηελ πεξηνδεία από ηελ
Καβάια, θαιύπηεη ηελ Αλαηνιηθή Μαθεδνλία θαη ηε Θξάθε. Παξάιιεια, ε δεύηεξε Κηλεηή
Μνλάδα θαιύπηεη ηελ Πεινπόλλεζν, ηε Γπηηθή Διιάδα, ηνλ Βόιν, ηελ Δύβνηα θαη ηελ
Αηηηθή.
Η δεύηεξε Κηλεηή Μνλάδα μεθίλεζε ηελ πεξηνδεία ηεο ζηηο 10 Οθησβξίνπ από ηελ Ακράηα
ηεο Πεινπνλλήζνπ. Παξά ηνλ βξνρεξό θαηξό ν θόζκνο έδεημε κεγάιν ελδηαθέξνλ θαη πνιιέο
γπλαίθεο ελεκεξώζεθαλ γηα ην πξόγξακκα. Η ππνδηεπζύληξηα ηνπ Κέληξνπ Τγείαο θαη
Πξόεδξνο ηνπ Φηιαλζξσπηθνύ πιιόγνπ Αθξάηαο, θ. Αγγειηθή Σζηαηά, ζε ζπλεξγαζία κε
ηνλ πνιηηηζηηθό ύιινγν ηεο Αθξάηαο πξόθεηηαη λα νξγαλώζνπλ εθδήισζε ελεκέξσζεο ηεο
θνηλόηεηαο γηα ηελ πξόιεςε. Δπίζεο, πξνηάζεθε λα νξγαλσζεί ελεκέξσζε ησλ καζεηώλ ηεο
πεξηνρήο. Η δεύηεξε ζηάζε ηεο Κηλεηήο Μνλάδαο ήηαλ ζην Κιάηο Κνξηλζίαο. Δθεί, αλ θαη
δελ ππάξρεη κόληκα καία, ην Ννζνθνκείν Κνξίλζνπ παξαρσξεί ηηο ππεξεζίεο κηαο
λνζειεύηξηαο θάζε Σξίηε γηα ηε ιήςε ηεζη ΠΑΠ.
Σελ επνκέλε, ε Κηλεηή Μνλάδα πέξαζε από ηνλ Γαλαηά ηνπ Γήκνπ Σξνηδελίαο θάλνληαο
ζηάζε ζην Γεκαξρείν όπνπ ηελ ελεκέξσζε έθαλε ε εζειόληξηα θ. Σζηηζώλε. Σν απόγεπκα
ην όρεκα πέξαζε από ηνλ Γήκν Δξκηνλίδαο θαη ζηάζκεπζε ζηελ θεληξηθή πιαηεία ηνπ
Κρανιδίοσ κε ηε ζπκκεηνρή δύν εζεινληξηώλ καηώλ.
ηηο 12 Οθησβξίνπ ε Κηλεηή Μνλάδα βξέζεθε ζην Ναύπλιο, ζηελ Πιαηεία Γεκαξρείνπ.
Δζεινληέο από ηελ πεξηνρή βνήζεζαλ ζηελ επηθνηλσλία. Δλδηαθέξνλ έδεημαλ νη καζεηέο θαη
νη θαζεγεηέο ηνπ λπρηεξηλνύ Λπθείνπ, ζηνπο νπνίνπο κνηξάζηεθε ελεκεξσηηθό πιηθό, κε
παξάιιειε θάιπςε θαη ζπλεληεύμεηο από ηνπηθό θαλάιη.
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Δζεινληέο όισλ ησλ ειηθηώλ βνήζεζαλ ζηε δηαλνκή ηνπ έληππνπ πιηθνύ ζε θαηαζηήκαηα, ζε
θαθεηέξηεο, ζην θέληξν ηνπ Άργοσς θαη ζην Γεκαξρείν, ελώ ηα θαλάιηα DRTV θαη SUPER
θάιπςαλ ην γεγνλόο. Δπίζεο, δόζεθε ζηα ηνπηθά ΜΜΔ video ελεκεξσηηθνύ ηύπνπ. Σελ
επόκελε κέξα, ζηελ Κεληξηθή Πιαηεία ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Άζηροσς, ε θ. Κηθή
Κνιπβάλε, εζειόληξηα, κνίξαζε έληππα θαη ελεκέξσζε ηνπο πνιίηεο γηα ηε δπλαηόηεηα
ιήςεο δσξεάλ ηεζη ΠΑΠ από ην Κέληξν Τγείαο Άζηξνπο.
Σν άββαην 15 Οθησβξίνπ, ε Κηλεηή Μνλάδα κε ηε βνήζεηα ησλ εζεινληώλ ηεο «Νέαο
Κίλεζεο Γπλαηθώλ Σπάρηης» ελεκέξσζε ην θνηλό ζηελ θεληξηθή πιαηεία ηεο πόιεο. Ο
ζύιινγνο ζρεδηάδεη πξνζερώο ηε δηνξγάλσζε ελεκεξσηηθήο εθδήισζεο γηα ηνπο δύν
γπλαηθείνπο θαξθίλνπο: ηνλ θαξθίλν ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο θαη ηνλ θαξθίλν ηνπ καζηνύ.
Σν δηήκεξν 16 & 17 Οθησβξίνπ, ε Κηλεηή Μνλάδα Δλεκέξσζεο κε αθεηεξία ηελ Αρεόπολη
πέξαζε από πεξηζζόηεξα από 40 ρσξηά ηεο Μάλεο καδί κε ηνλ Γηεπζπληή ηνπ Κ.Τ.
Αξεόπνιεο, Αλάξγπξν Μαξηόιε. Ο ίδηνο ν Γηεπζπληήο Κ.Τ. κνίξαζε έληππα ελώ ελεκέξσλε
πξνζσπηθά ηνπο δεκόηεο. Ο Γήκαξρνο Αξεόπνιεο, θ. Πέηξνο Αλδξεάθνο, επίζεο ζηήξημε ηελ
εθζηξαηεία κε ηελ παξνπζία ηνπ. Καηά ηελ εθηίκεζε ηνπ Γηεπζπληνύ ηνπ Κ.Τ., ε παξνπζία
ηεο Κηλεηήο Μνλάδαο Δλεκέξσζεο έδσζε κηα ηζρπξή ώζεζε ζην ελδηαθέξνλ ησλ δεκνηώλ,
κε απνηέιεζκα ην Κέληξν Τγείαο λα έρεη θιείζεη κέρξη ζηηγκήο πεξίπνπ 40 λέα ξαληεβνύ κε
γπλαίθεο όισλ ησλ ειηθηώλ.
ην ΑΣΔΙ Καλαμάηας βξέζεθε ε Κηλεηή Μνλάδα ζηηο 18 Οθησβξίνπ γηα ελεκέξσζε ησλ
θνηηεηώλ. Η θ. ηαπξνύια Μπάκπαιε, ππεύζπλε ηνπ ηκήκαηνο Πεξίζαιςεο θαη Κνηλσληθήο
Μέξηκλαο ηνπ ΑΣΔΙ πξόηεηλε λα δηνξγαλώζεη εθδήισζε κε ζθνπό ηελ ελεκέξσζε ησλ
θνηηεηώλ θαη ησλ λέσλ ηεο πόιεο γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ ηξαρήινπ. Έληππν πιηθό παξαδόζεθε
ζηνπο ππεύζπλνπο ηνπ ΣΔΙ από ηα ζηειέρε ηεο Κηλεηήο Μνλάδαο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο
πξσηνβνπιίαο. Σελ επνκέλε, έγηλε ελεκέξσζε ησλ δεκνηώλ ζηελ Κεληξηθή Πιαηεία ηεο
Καιακάηαο.
ηε Μεζζήνη ήηαλ ε επόκελε ζηάζε ηεο Κηλεηήο Μνλάδαο όπνπ βνήζεζε κεγάινο αξηζκόο
εζεινληώλ αιιά θαη καίεο από ην Κέληξν Τγείαο. Η θ. Αλησλάθνπ, πξόεδξνο ηνπ
«σκαηείνπ Δζεινληώλ Μεζζήλεο» πξόηεηλε λα δηνξγαλσζεί θαη λέα ελεκέξσζε ηνπ θνηλνύ
ζε ζπλεξγαζία κε ην Κ.Τ. Δμάιινπ, ζα ζηαιεί πην εμεηδηθεπκέλν επηζηεκνληθό πιηθό ζηηο
καίεο ηνπ Κ.Τ. πνπ εθδήισζαλ κεγάιν ελδηαθέξνλ ώζηε λα είλαη ζε ζέζε λα πξνζθέξνπλ
αθόκα πιεξέζηεξεο ππεξεζίεο.
ηηο 21 Οθησβξίνπ ε Κηλεηή Μνλάδα ζηάζκεπζε ζηελ Κεληξηθή Πιαηεία ηεο Πύλοσ όπνπ κε
ηε βνήζεηα ηνπ Αληηδεκάξρνπ, θ. Βαζηιόπνπινπ, θαη ηεο καίαο ηνπ Κέληξνπ Τγείαο, θ.
Ραθηνπνύινπ, ελεκέξσζε ηνπο δεκόηεο.
ην Ννζνθνκείν / Κέληξν Τγείαο Κσπαριζζίας ε πξνζέιεπζε ηνπ θόζκνπ ήηαλ ζεκαληηθή,
ηδηαίηεξα ησλ γπλαηθώλ. Μεγάιε ππνζηήξημε πξνζέθεξαλ ν θ. Υξήζηνο ίλεο εθ κέξνπο ηνπ
πιιόγνπ «Φιόγα» θαη ε Πξόεδξνο ηνπ «πιιόγνπ Γπλαηθώλ», θ. Υαξά Παπαδνπνύινπ.
Ιδηαίηεξν ελδηαθέξνλ γηα ηελ παξνπζία ηεο Μνλάδαο έδεημε θαη ν Γηνηθεηήο ηνπ
λνζνθνκείνπ, θύξηνο Παλαγηώηεο Μπόδνο, ν νπνίνο πξόηεηλε, ζην πιαίζην ηεο εζληθήο
δξάζεο, ηελ νξγάλσζε Δπηζηεκνληθήο Δθδήισζεο κε ζέκα ηελ πξόιεςε ηνπ θαξθίλνπ.
ηηο 23 Οθησβξίνπ, ζην Κέληξν Τγείαο Μεγαλόπολης θαη ηελ επνκέλε ζηελ θεληξηθή
πιαηεία ε καία, θ. Άλλα Πξνδξόκνπ, δηέλεηκε ελεκεξσηηθό πιηθό, ελώ ζηηο 25/10 ε Κηλεηή
Μνλάδα Δλεκέξσζεο βξέζεθε ζην Κέληξν Τγείαο ηεο Δημηηζάνας.
Σελ επόκελε κέξα ζεηξά είρε ε Κεληξηθή Πιαηεία ηνπ Πύργοσ όπνπ δηαλεκήζεθε
ελεκεξσηηθό πιηθό. ύκθσλα κε ηελ θ. Καλδξή, ε νπνία βνήζεζε ζηελ ελεκέξσζε, πνιιέο
Υπεύθυνοσ Επικοινωνίασ:
MINDWORK BUSINESS SOLUTIONS, Μ. Μπότςαρη 15, 14561, Κηφιςιά
Email: info@mind-work.gr – Τηλ.: 210 6231305 – Fax: 210 6233809

ήηαλ νη γπλαίθεο πνπ δελ γλώξηδαλ όηη κπνξνύλ λα θάλνπλ ην ηεζη ΠΑΠ δσξεάλ ζηα Κέληξα
Τγείαο. Η Κηλεηή Μνλάδα παξέκεηλε γηα δύν ώξεο θαη έμσ από ην Ννζνθνκείν ηνπ Πύξγνπ
γηα ελεκέξσζε.
Σν δηήκεξν 27-28 Οθησβξίνπ ε Κηλεηή Μνλάδα Δλεκέξσζεο κε βάζε ηε Γαζηούνη
επηζθέθζεθε ηα γύξσ ρσξηά κε πξσηνβνπιία ηνπ Κέληξνπ Τγείαο θαη ηδηαίηεξα ηεο καίαο, θ.
Αξεηήο Σζεξεκέ. Σελ πξώηε κέξα ε Μνλάδα πέξαζε από ην Σξαγαλό, ηα Καιύβηα Ίιηδνο, ην
Ρνππάθη, ηελ Αγία Μαύξα, ηνλ Άγην Γεκήηξην θαη ηελ Κνινθπζηά. Αθίζεο ελεκεξσηηθνύ
ηύπνπ κνηξάζηεθαλ ζηηο πεξηνρέο απηέο γηα ηελ θαιύηεξε επηθνηλσλία κε ηνπο δεκόηεο, νη
νπνίνη κάζαηλαλ γηα πξώηε θνξά πιεξνθνξίεο γηα ην Δζληθό ρέδην Γξάζεο γηα ηνλ Καξθίλν.
Σε δεύηεξε κέξα ε ελεκέξσζε ζπλερίζηεθε ζην Βαξζνινκηό.
ύκθσλα κε ηα ιεγόκελα ηεο θ. Σζεξεκέ, νη λεαξόηεξεο θνπέιεο είλαη πην δηζηαθηηθέο ζην λα
θάλνπλ ην ηεζη∙ ην ηειεπηαίν δηάζηεκα πάλησο παξαηεξείηαη κηθξή αύμεζε ζηα ηεζη ΠΑΠ
πνπ θηάλεη κέρξη θαη ηα είθνζη πέληε ξαληεβνύ ηελ εβδνκάδα.
Γύν εκέξεο (29-30 Οθησβξίνπ) παξέκεηλε ζηελ Πάηρα ε Κηλεηή Μνλάδα. Πξώηε ζηάζε γηα
ηα ζηειέρε ηεο Μνλάδαο ήηαλ ν πεδόδξνκνο ηνπ Αγίνπ Νηθνιάνπ όπνπ κε ηελ ππνζηήξημε
ηνπ Οκίινπ Καηά ηνπ Καξθίλνπ «Αγθαιηάδσ» κνηξάζηεθε κεγάινο αξηζκόο ελεκεξσηηθνύ
πιηθνύ. Σε δεύηεξε κέξα ε Μνλάδα βξέζεθε ζηα Φειά Αιώληα όπνπ ε πξνζέιεπζε ηνπ
θόζκνπ ήηαλ εληππσζηαθή.
ύκθσλα κε ηα ιεγόκελα ηεο θπξίαο Λακπξηλήο Παπαρξπζαλζάθε, πξνέδξνπ ηνπ Οκίινπ, ηα
άηνκα πνπ ελδηαθέξζεθαλ πεξηζζόηεξν λα ελεκεξσζνύλ ήηαλ γνλείο, λεαξόηεξα άηνκα ζε
ειηθία αιιά θαη άληξεο, θάηη εμαηξεηηθά ελζαξξπληηθό γηα ηε δηάδνζε ηνπ
πξνζπκπησκαηηθνύ ειέγρνπ. Καη απηό ην δηήκεξν ελεκέξσζεο θαιύθζεθε κε ξεπνξηάδ θαη
ζπλεληεύμεηο από ηα ηνπηθά κέζα ελεκέξσζεο κε ηδηαίηεξε επηηπρία.
ηηο 4 Ννεκβξίνπ ζα μεθηλήζεη ηε δηαδξνκή ηεο θαη ε ηξίηε Κηλεηή Μνλάδα, ζηελ Κξήηε. Θα
επηζηξέςεη ζηνλ Πεηξαηά ζηηο 25 ηνπ κήλα θαη από εθεί ζα ζπλερίζεη ζε άιια λεζηά (Ρόδν,
Κσ, άκν, ύξν, Σήλν) θαηαιήγνληαο ζε κεγάινπο δήκνπο ηεο Αηηηθήο.

Αλ ζέιεηε λα κάζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ην πξόγξακκα, επηζθεθζείηε ηνλ ηζηόηνπν ηνπ
Εθνικού Στεδίοσ Δράζης για ηον Καρκίνο ζηε δηεύζπλζε: http://www.anticancer.gov.gr/
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