Συνεχιζόμενεσ δράςεισ του Κέντρου Υγείασ Ελευθερούπολησ
Τρίτη, 28 Φεβρουαρίου 2012. ην πιαίζην ηνπ Δζληθνύ ρεδίνπ Γξάζεο, νη καίεο θπξίεο
Μειίλα Ναηζαξίδνπ θαη Μαξία Σζειίδνπ, δξαζηεξηνπνηήζεθαλ θαη έρνπλ αλαπηύμεη κε δηθή
ηνπο πξσηνβνπιία κηα ζεηξά από δξάζεηο πνπ ζηόρν έρνπλ λα επαηζζεηνπνηήζνπλ θαη λα
ελεκεξώζνπλ ην θνηλό ζε ζρέζε κε ηελ πξναγσγή ηεο πγείαο.
Οη καίεο μεθίλεζαλ ηελ ελεκέξσζε ησλ δεκνηώλ γηα ηνλ Πξνζπκπησκαηηθό Έιεγρν ηνπ
θαξθίλνπ ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο, κε ηελ άθημε ηεο Κηλεηήο Μνλάδαο ζηελ πεξηνρή, ζηηο
11 Οθησβξίνπ 2011. Μεγάινο αξηζκόο ελεκεξσηηθώλ εληύπσλ κνηξάζηεθε εθείλε ηε κέξα
ζην Γεκαξρείν, ζηε ΓΔΤΑΡ, ζην ΚΔΠ αθόκα θαη ζην ΚΑΠΗ ηεο πόιεο. Βιέπνληαο ηελ
αληαπόθξηζε ησλ γπλαηθώλ νη θπξίεο Ναηζαξίδνπ θαη Σζειίδνπ απνθάζηζαλ λα αξρίζνπλ κηα
ζεηξά από ελεκεξσηηθέο ζπλαληήζεηο κε γπλαίθεο από ηε γύξσ πεξηνρή αιιά θαη κε
επηζθέςεηο ζε ζρνιεία. Η πξώηε ελεκέξσζε άξρηζε από ην Γεληθό Λύθεην Διεπζεξνύπνιεο,
ζηηο 2 Γεθεκβξίνπ 2011, όπνπ νη καζεηέο είραλ ηελ επθαηξία λα πιεξνθνξεζνύλ ηηο λεόηεξεο
εμειίμεηο όζνλ αθνξά ζην AIDS, ζηελ πγηεηλή αιιά θαη ηε ζεκαζία ηνπ ηεζη ΠΑΠ ζηελ
αληηκεηώπηζε ηνπ θαξθίλνπ ηνπ ηξαρήινπ. ηε ζπλέρεηα θαη ζε δηαδνρηθέο εκεξνκελίεο,
αξρίδνληαο από ηηο 9 Γεθεκβξίνπ, έγηλαλ ελεκεξώζεηο ζε 4 ΔΠΑΛ/Λύθεηα κεηαμύ απηώλ ηα
Γεληθά Λύθεηα ησλ Πνδνρσξίνπ, Νηθήζηαλεο θαη Κξελίδσλ πνπ δηήξθεζαλ κέρξη ηηο 10
Φεβξνπαξίνπ 2012. Η ακέζσο επόκελε δξάζε ησλ καηώλ πεξηιάκβαλε ηελ πξόζθιεζε ησλ
γπλαηθώλ ζην ΚΑΠΗ Διεπζεξνύπνιεο όπνπ έγηλε ελεκέξσζε γηα ηελ αλαγθαηόηεηα ηνπ ηεζη
ΠΑΠ, κε απόιπηε επηηπρία, αθνύ θιείζηεθαλ κόλν εθείλε ηελ εκέξα ζύκθσλα κε ηελ θπξία
Ναηζαξίδνπ, 30 ξαληεβνύ γηα ιήςε ηεζη ΠΑΠ.
ην επόκελν δηάζηεκα έρνπλ πξνγξακκαηηζηεί άιιεο δύν επηζηεκνληθέο εθδειώζεηο θαη
εμόξκεζε ζε θνληηλά ρσξηά γηα ηελ ελεκέξσζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ησλ δεκνηώλ.
ύκθσλα κε ηα όζα καο είπε ε θπξία Ναηζαξίδνπ, έρεη ήδε γίλεη επαθή κε κέιε ηνπ
Φηιόπησρνπ Σακείνπ θαη γίλεηαη θνηλή πξνζπάζεηα λα νξγαλσζεί επηζηεκνληθή εθδήισζε.
ην πιαίζην ησλ παξαπάλσ δξαζηεξηνηήησλ, ζηηο 4 Μαξηίνπ, κε πξσηνβνπιία ηνπ Γήκνπ
Παγγαίνπ, ζα πξαγκαηνπνηεζεί εθδήισζε ζε αίζνπζα ηνπ Γήκνπ κε ζέκα: «Κέξδηζε ηε κάρε
κε ηε δσή: Κάλε απηνςειάθηζε καζηνύ», όπνπ νη επηζηήκνλεο ζα κηιήζνπλ θαη γηα ηνλ
θαξθίλν ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο θαη ην ηεζη ΠΑΠ.
Δθηόο από ηηο πξσηνβνπιίεο πνπ ιακβάλνπλ νη καίεο γηα ηε δηνξγάλσζε επηζηεκνληθώλ
ελεκεξώζεσλ, έρνπλ ζην ελεξγεηηθό ηνπο θαη ηε δεκνζίεπζε 2 άξζξσλ ζηνλ ηνπηθό ηύπν κε
ζέκαηα: «Ο θαξθίλνο ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο» ηεο θπξίαο Σζειίδνπ θαη «Η ζεκαζία ηνπ
ηεζη ΠΑΠ γηα ηελ πξόιεςε ηνπ θαξθίλνπ ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο» ηεο θπξίαο
Ναηζαξίδνπ.

