Ο Δήμοσ Ρεθύμνου διοργάνωςε επιςτημονική εκδήλωςη για την Έγκαιρη
Διάγνωςη του Καρκίνου του Τραχήλου
Σελ Πέμπτη 24 Νοεμβρίου 2011 νξγαλώζεθε από ηνλ Δήμο Ρεθύμνου, ζε ζπλεξγαζία κε
ηε Γεληθή Γξακκαηεία Γεκόζηαο Τγείαο θαη ηελ 7ε Τ.Πε., εθδήισζε ελεκέξσζεο θαη
επαηζζεηνπνίεζεο γηα ηελ έγθαηξε δηάγλσζε ηνπ θαξθίλνπ ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο ζην
πιαίζην ηνπ «Εθνικού Στεδίοσ Δράζης για ηον Καρκίνο 2011-2015».
ηελ εθδήισζε, ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε ζην πίηη Πνιηηηζκνύ ηνπ Γήκνπ, κίιεζε ζην
θνηλό ν ηαηξόο θύξηνο Κσλζηαληίλνο Ρειάθεο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Γπλαηθνινγίαο, Σκήκα
Ιαηξηθήο, Παλεπηζηήκην Κξήηεο, ελώ ζπληνληζηήο ήηαλ ν θύξηνο Βαζίιεηνο Βαζηιάθεο,
Φπρνιόγνο, κέινο ηεο Οκάδαο Πξνώζεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο. Υαηξεηηζκό εθ κέξνπο ηνπ
Γήκνπ απεύζπλε ν θύξηνο Γξεγόξηνο Σζηνκπίθαο, Φαξκαθνπνηόο, εληεηαικέλνο ζύκβνπινο
γηα ζέκαηα Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Μέξηκλαο. Σελ εθδήισζε πξνιόγηζαλ, εθ κέξνπο ηεο
Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Ρεζύκλεο ε θπξία Πόπε Κιάδνπ, εθ κέξνπο ηνπ Φαξκαθεπηηθνύ
πιιόγνπ Ρεζύκλνπ ν πξόεδξνο θύξηνο ήθεο παληηδάθεο θαη εθ κέξνπο ηεο 7εο Τ.Πε, ν
Αλαπιεξσηήο Γηνηθεηήο θύξηνο Γεώξγηνο Φξαγθηαδάθεο. Σέινο, ν θύξηνο Βαζηιάθεο ζηελ
νιηγόιεπηε νκηιία ηνπ αλέπηπμε ηνπο ζηόρνπο ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαη αλαθέξζεθε ζηελ
αλαγθαηόηεηα ηεο έγθαηξεο δηάγλσζεο.
Ο θύξηνο Ρειάθεο αλαθέξζεθε ζηε νκηιία ηνπ κεηαμύ άιισλ θαη ζην κεγάιν πνζνζηό
γπλαηθώλ πνπ κπνξνύλ λα πξνιάβνπλ ηνλ θαξθίλν ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο αλ ππνβιεζνύλ
έγθαηξα ζην ηεζη ΠΑΠ. Σν ζεκαληηθόηεξν κήλπκα πνπ αλαδύζεθε από ηελ νκηιία ηνπ
θπξίνπ Ρειάθε είλαη ην γεγνλόο όηη κηα γπλαίθα, αλ θάλεη κέξνο ηεο δσήο ηεο ην ζπρλό
ξαληεβνύ κε ηνλ γπλαηθνιόγν ή ηε καία, έρεη πηζαλόηεηεο έσο θαη 100% λα πξνιάβεη ηπρόλ
θαξθηληθέο αιινηώζεηο θαη θαη’ επέθηαζε ηνλ θαξθίλν ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο.
ην ηειεπηαίν κέξνο ηεο εθδήισζεο, ην θνηλό είρε ηελ επθαηξία λα θάλεη εξσηήζεηο νη νπνίεο
θαη απαληήζεθαλ επαξθέζηαηα από ηνλ νκηιεηή. Σέινο, ηνπηθά ΜΜΔ όπσο ην «Κξήηε TV»,
ηα «Ρεζεκληώηηθα Νέα» θαη ε «Κξεηηθή Δπηζεώξεζε» θάιπςαλ ηελ εθδήισζε κε εθηελέο
ξεπνξηάδ.
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