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Η περιοδεία των Κινητών Μονάδων Ενημέρωςησ κλείνει με την 

Επιςτημονική εκδήλωςη ςτη Λάριςα 

Τν Υπνπξγείν Υγείαο ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Γήκν Λαξηζαίσλ θαη ηελ ππνζηήξημε ηνπ 

Σπιιόγνπ Καξθηλνπαζώλ Λάξηζαο, πξαγκαηνπνίεζε επηζηεκνληθή εθδήισζε κε 

ζέκαΠρόληυη και Έγκαιρη Διάγνφση τοσ Καρκίνοσ τοσ Τρατήλοσ της Μήτρας.Η 

εθδήισζε έιαβε ρώξα ηελ Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου ζην Φαηδεγηάλλεην Πλεπκαηηθό 

Κέληξν. 

Η Πξόεδξνο ηνπ Σπιιόγνπ Καξθηλνπαζώλ, θπξία Μαξία Γθηηέξζνπ, πξνιόγηζε ηελ 

εθδήισζε θαη ραηξέηηζε ηελ πξσηνβνπιία ηνπ Υπνπξγείνπ. Μίιεζε γηα ηηο δξαζηεξηόηεηεο 

ηνπ Σπιιόγνπ θαη έζεζε ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζηε δηάζεζε ηνπ Υπνπξγείνπ γηα νπνηαδήπνηε 

δξάζε θαη ππνζηήξημε απηνύ. 

Καηόπηλ, ηνλ ιόγν πήξε ν ζπληνληζηήο,θύξηνο Ισάλλεο Μεζζήλεο, Καζεγεηήο Μαηεπηηθήο-

Γπλαηθνινγίαο ζην Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο, ν νπνίνο παξνπζίαζε ην Δζληθό Πξόγξακκα 

Πξνζπκπησκαηηθνύ Διέγρνπ θαη ηόληζε πσο ν θαξθίλνο ηνπ ηξαρήινπ είλαη έλαο θαξθίλνο 

πνπ κπνξεί λα πξνιεθζεί θαη γη’ απηόλ ην ιόγν εθδειώζεηο ελεκεξσηηθνύ ηύπνπ είλαη 

απνιύησο ρξήζηκεο γηα ην θνηλό.  

Πξώηνο νκηιεηήο ήηαλ ν θύξηνο Αιέμαλδξνο Γαπόληε, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Μαηεπηηθήο-

Γπλαηθνινγίαο ζην Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Ο θύξηνο Γαπόληε αλέιπζε ζε κεγάιν βαζκό 

ηα νθέιε από ηνλ εκβνιηαζκό γηα ηνλHPV, ηόζν ησλ γπλαηθώλ, όζν θαη ησλ αλδξώλ. Τόληζε 

όηη ην εκβόιην είλαη αζθαιέο, γεγνλόο πνπαπνδεηθλύεηαη από κειέηεο θαη παξαθνινύζεζε 

γπλαηθώλ πνπ έρνπλ εκβνιηαζηεί ζε δηάζηεκα 7 ρξόλσλ, θαη όηη δηαηίζεηαη δσξεάλ από όια 

ηα αζθαιηζηηθά ηακεία ζε άηνκα κέρξη 26 εηώλ. Σηελ θαηάιεμε ηεο νκηιίαο ηνπ θαηέζηεζε 

ζαθέο πσο γηα λα ππάξμεη απνηειεζκαηηθόηεηα επηπέδνπ 95%, ρξεηάδεηαη λα γίλεηαη ν 

εκβνιηαζκόο αιιά θαη λα πξνγξακκαηίδνληαη ηαθηηθά ηεζη ΠΑΠ γηα ηηο γπλαίθεο. Μόλν ν 

ζπλδπαζκόο απηώλ ησλ δύν κπνξεί λα απνθέξεη ηα βέιηηζηα απνηειέζκαηα. 

Σηε ζπλέρεηα ν ιόγνο δόζεθε ζηελ θπξία Μαίξε Καξαληάλα, Γηεπζύληξηα Κπηηαξνινγηθνύ 

Τκήκαηνο ηνπ Παλεπηζηεκηαθνύ Ννζνθνκείνπ Λάξηζαο. Η θπξία Καξαληάλα κίιεζε γηα ηελ 

αλαγθαηόηεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ ηεζη ΠΑΠ. Ξεθίλεζε εμεγώληαο ηη αθξηβώο 

είλαη ην ηεζη Παπαληθνιάνπ, πώο κπνξεί λα πξνιάβεη ηνλ θαξθίλν ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο, 

ν νπνίνο είλαη θαη ν δεύηεξνο πην ζπρλόο γπλαηθείνο θαξθίλνο ζηηο ειηθίεο κεηαμύ 15θαη 44 

εηώλ κεηά ηνλ θαξθίλν ηνπ καζηνύ θαη θαηέιεμε ιέγνληαο πσο ην ηεζη ΠΑΠ ζα πξέπεη λα 

κπεη ζηε δσή θάζε γπλαίθαο σο βαζηθή εμέηαζε ζηνλ εηήζην έιεγρν πνπ θάλεη. 

Δπόκελνο νκηιεηήο ήηαλ ν θύξηνο Γεκήηξηνο Κνπξέηαο, Καζεγεηήο ηνπ Τκήκαηνο 

Βηνρεκείαο θαη Βηνηερλνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο, ν νπνίνο αλαθέξζεθε ζηε 

δηαηξνθή θαη ζπγθεθξηκέλα ζηηο αληηνμεηδσηηθέο ηδηόηεηεο ησλ ηξνθώλ θαη ηελ εθαξκνγή 

ηνπο ζηελ πξόιεςε ηνπ θαξθίλνπ. Δηδηθόηεξα αλέθεξε ηε κέζνδν ηεο ρεκεηνπξνθύιαμεο πνπ 

κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζε όιεο ηηο πιεζπζκηαθέο νκάδεο,θαη εηδηθόηεξα ζηηο νκάδεο πςεινύ 

θηλδύλνπ γηα εκθάληζε θαξθίλνπ. Σηα ζπκπεξάζκαηά ηνπ ν ηαηξόο έθαλε δύν ζεκαληηθέο 

παξαηεξήζεηο:ε πξώηε ήηαλ όηη ζηελ νπζία όινη καο μέξνπκε ηη πξέπεη λα θάλνπκε ζε ζρέζε 

κε ηε δηαηξνθή, αιιά δελ επηιέγνπκε πάληα λα θάλνπκε ην ζσζηό. Απηό πνπ απαηηείηαη είλαη 

απνθαζηζηηθόηεηα, όπσο είπε. Η δεύηεξε παξαηήξεζε ήηαλ όηη νη πεξηζζόηεξνη άλζξσπνη 

πηζηεύνπλ πσο ην ζέκα ηνπ θαξθίλνπ δελ ηνπο αθνξά, ζε ζεκείν λα εζεινηπθινύλ αθόκα θαη 
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όηαλ πξνζβάιινληαη από ηε λόζν θαη θαηέιεμε πσο ππάξρνπλ πξνιεπηηθά κέηξα ηα νπνία αλ 

ιεθζνύλείλαη άθξσο απνηειεζκαηηθά.  

Σην ηέινο ηεο εθδήισζεο έγηλαλ εξσηήζεηο από ην θνηλό ζε ζρέζε κε ην εκβόιην έλαληη ηνπ 

HPV. Έπεηηα από ζύληνκν δηάιιεηκα αθνινύζεζε ζπλαπιία κε ην ζπγθξόηεκα «Δλαιιάμ».  

Τελ εθδήισζε παξαθνινύζεζαλ ν Υπνδηνηθεηήο ηνπ Ννζνθνκείνπ Βόινπ, θύξηνο Ισάλλεο 

Νηόθνο, ε Αληηπξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο, θπξία 

Μαξία Μακάξα, καίεο από Κέληξα Υγείαο ηεο 5εοΥ.Πε., κέιε εζεινληηθώλ νξγαλώζεσλ 

θαζώο θαη κεγάινο αξηζκόο δεκνηώλ. 

Φνξεγόο Δπηθνηλσλίαο ηεο εθδήισζεο ήηαλ ην «Palace Radio FM 91,4». 

 

 


