Ενημέρωση για την «Έγκαιρη Διάγνωση του Καρκίνου» στην Πτολεμαΐδα
Σην πιαίζην ηνπ «Εθνικού Στεδίοσ Δράζης για ηον καρκίνο 2011-2015» ηνπ ΥΥΚΑ
πξαγκαηνπνηήζεθε Δπηζηεκνληθή Δθδήισζε ζηελ Πτολεμαΐδα, ηελ Κυριακή 27 Νοεμβρίου
ζηηο 5.30 ην απόγεπκα, κε ζέκα: «Έγκαιρη Διάγνωζη ηοσ Καρκίνοσ» ζην Πλεπκαηηθό Κέληξν
ηνπ Γήκνπ Δνξδαίαο. Οκηιεηέο ήηαλ νη ηαηξνί θύξηνη Μηραήι Αλζόπνπινο, ΠαζνιόγνοΟγθνιόγνο, Δπηκειεηήο ηνπ Ογθνινγηθνύ Τκήκαηνο ηνπ Μπνδνζάθεηνπ Ννζνθνκείνπ θαη
Άγγεινο Γαληειίδεο, Λέθηνξαο Μαηεπηηθήο-Γπλαηθνινγίαο, Ιππνθξάηεην Ννζνθνκείν,
Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην.
Σύκθσλα κε ηα ιεγόκελα όζσλ παξεπξέζεθαλ, ε εθδήισζε είρε κεγάιε επηηπρία θαζώο ηελ
παξαθνινύζεζαλ πάλσ από 200 άηνκα. Φαηξεηηζκό απεύζπλε ε Γήκαξρνο Δνξδαίαο,
Παξαζθεπή Βξπδίδνπ. Δθπξόζσπνο ηνπ ΥΥΚΑ πνπ επίζεο ραηξέηεζε ηελ εθδήισζε,
αλαθέξζεθε ζηελ παλειιαδηθή έθηαζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο αιιά θαη ζηελ ηδηαίηεξε βαξύηεηα
πνπ δίδεηαη ζηελ πξσηνβάζκηα θαη δεπηεξνβάζκηα πξόιεςε ηνπ θαξθίλνπ ζε πιεζπζκνύο
απνκαθξπζκέλσλ πεξηνρώλ θαη ζηελ ελεκέξσζε ηνπ πιεζπζκνύ κε ζθνπό ηελ αιιαγή
λννηξνπίαο απέλαληη ζηνλ θαξθίλν.
Τελ εθδήισζε πξνιόγηζε ν Πξόεδξνο ηνπ Σπιιόγνπ Καξθηλνπαζώλ Δνξδαίαο θύξηνο
Βαζίιεηνο Καξαπίληζηνο, ν νπνίνο κίιεζε γηα ηε ζεκαζία ηεο ελεκέξσζεο αιιά θαη ηεο
έγθαηξεο δηάγλσζεο. Τέινο, έδσζε ηα εύζεκα ζην Υπνπξγείν γη’ απηήλ ηελ πξσηνβνπιία θαη
γηα ηνλ ηξόπν πνπ ζρεδίαζε θαη εθαξκόδεη ην Πξόγξακκα.
Τα ζέκαηα πνπ αλαπηύρζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ νκηιηώλ ήηαλ ε πξσηνγελήο θαη
δεπηεξνγελήο Πξόιεςε ηνπ θαξθίλνπ ηνπ καζηνύ από ηνλ θύξην Αλζόπνπιν, ε έγθαηξε
δηάγλσζε ηνπ θαξθίλνπ ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο θαη ε αλαγθαηόηεηα ηνπ εκβνιίνπ από ηνλ
θύξην Γαληειίδε.
Πξηλ από ην ηέινο ηεο εθδήισζεο δόζεθε ρξόλνο ζην θνηλό λα θάλεη εξσηήζεηο. Οη
εξσηήζεηο ήηαλ πνιιέο θαη γη’ απηόλ ην ιόγν ν ρξόλνο πνπ ρξεηάζηεθε γηα λα θαιπθζνύλ
μεπέξαζε ηε κηζή ώξα.
Τα ηνπηθά ΜΜΔ θάιπςαλ ηελ εθδήισζε παίξλνληαο ζπλεληεύμεηο από ηνπο νκηιεηέο θαη ηνλ
Πξόεδξν ηνπ Σπιιόγνπ θαξθηλνπαζώλ. Σπγθεθξηκέλα, ε εθδήισζε θαιύθζεθε από ην West
TV, ην Flash TV, θαη ηηο εθεκεξίδεο «Πηνιεκαίνο», «Γηαθάλεηα» θαη «Δνξδατθή».
Η εθδήισζε πξαγκαηνπνηήζεθε ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Γήκν Δνξδαίαο θαη κε ηελ πνιύηηκε
ππνζηήξημε ηνπ Σπιιόγνπ Καξθηλνπαζώλ Δνξδαίαο.
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