ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Εκδήλωςη ςτο Κ.Υ. Νέασ Μηχανιώνασ: «Ο καρκίνοσ του τραχήλου τησ
μήτρασ προλαμβάνεται, χάριςε ένα δώρο ςτον εαυτό ςου, κάνε τεςτ
ΠΑΠ»

Νέα Μηχανιώνα, Πέμπτη 17 Μαΐου 2012. Σν Κέληξν Τγείαο Ν. Μεραληώλαο, ν Γήκνο
Θεξκατθνύ, θαη ε 4ε Τ.Πε. Μαθεδνλίαο Θξάθεο, δηνξγάλσζαλ εκεξίδα κε ζέκα «Ο θαξθίλνο
ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο πξνιακβάλεηαη, ράξηζε έλα δώξν ζηνλ εαπηό ζνπ, θάλε ηεζη
ΠΑΠ». Ζ εκεξίδα έιαβε ρώξα ηελ Σεηάξηε 16 Μαΐνπ θαη ώξα 6.00 ην απόγεπκα, ζην
Ακθηζέαηξν Κ.Α.Π.Π.Α. 2000, ζηελ Πεξαία, κε ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή ηνπ ηκήκαηνο
Ννζειεπηηθήο ηνπ Σ.Δ.Η. Θεζζαινλίθεο.
πληνληζηήο ηεο ζπδήηεζεο ήηαλ ν θύξηνο Αζαλάζηνο πκεσλίδεο ηαηξόο, Γηεπζπληήο ηνπ
Κ.Τ. Ν. Μεραληώλαο, κέινο ηεο Οκάδαο Τινπνίεζεο ηνπ «Πξνγξάκκαηνο ειέγρνπ γηα ηνλ
θαξθίλν ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο», ν νπνίνο έθαλε ηελ παξνπζίαζε ηεο πξνζπάζεηαο πνπ
θαηαβάιεη ην Κέληξν Τγείαο Ν. Μεραληώλαο γηα ηελ επαηζζεηνπνίεζε θαη ελεκέξσζε ηνπ
πιεζπζκνύ. Σελ εθδήισζε ραηξέηεζαλ, ν Γήκαξρνο Θεξκατθνύ θ. Γηάλλεο Αιεμαλδξήο, ν
παηέξαο Καιιίληθνο Παπαδόπνπινο, Αξρηκαλδξίηεο ηεο εθθιεζίαο Αγίαο Σξηάδαο
εθπξνζσπώληαο ηνλ Μεηξνπνιίηε Νέαο Κξήλεο θαη Καιακαξηάο, ν νπνίνο ραηξέηεζε ηελ
πξνζπάζεηα θαη αλαλέσζε ηελ ππόζρεζή ηνπ γηα ζπλεξγαζία ζην κέιινλ.
Ο Γηνηθεηήο ηεο 4εο Τγεηνλνκηθήο Πεξηθέξεηαο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο θ. Κσλζηαληίλνο
Σζηηνπξίδεο, απεπζύλνληαο ραηξεηηζκό εμήξε ηελ πξνζπάζεηα ησλ δηνξγαλσηώλ θαη εζηίαζε
ζηελ ζπλεξγαζία ηνπ Κέληξνπ Τγείαο κε ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε αιιά θαη ζηε ζπλεξγαζία
κε ηελ δεπηεξνβάζκηα θαη ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε.
ην επίπεδν νκηιεηώλ, ε θπξία Αιεμάλδξα Γεκεηξηάδνπ, Τπνδηνηθήηξηα 4εο Τ.Π.Δ.
Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο ηνπνζεηήζεθε ζε ζρέζε κε ηελ πξνζπάζεηα πνπ γίλεηαη γηα ηνλ
πξνζπκπησκαηηθό έιεγρν ηνπ θαξθίλνπ ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο ζε εζληθό επίπεδν. ηε
ζπλέρεηα κίιεζε ν θύξηνο Ησάλλεο Βαζηιεηάδεο, Αληηδήκαξρνο Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο
Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνύ θαη αλέπηπμε ηε ζπκβνιή ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ζηελ
Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο.
Σν θπξίσο ζέκα ηεο Ζκεξίδαο αλέπηπμαλ ν ηαηξόο θύξηνο Κσλζηαληίλνο Καπιάλεο
Μαηεπηήξαο - Γπλαηθνιόγνο, Γηεπζπληήο Γπλαηθνινγηθνύ Σκήκαηνο, Α.Ν.Θ. «Θεαγέλεην»,
κίιεζε γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο από ηελ γπλαηθνινγηθή πιεπξά θαη ε θπξία
Υαξά Γεζηνύλε, Κπηηαξνιόγνο, Γηεπζύληξηα Κπηηαξνινγηθνύ Σκήκαηνο, Α.Ν.Θ.
«Θεαγέλεην», πξνζέγγηζε ην ζέκα από θπηηαξνινγηθή άπνςε. ην ηέινο ηεο εκεξίδαο ην
θνηλό πνπ ηελ παξαθνινύζεζε είρε ηελ επθαηξία λα θάλεη εξσηήζεηο ζηνπο νκηιεηέο θαη απηό
έδσζε ηελ επθαηξία γηα κηα γόληκε θαη επνηθνδνκεηηθή ζπδήηεζε.
Οη πξσηαγσληζηέο ηνπ πξνγξάκκαηνο ήηαλ νη ζαξάληα (40) εζεινληέο – ζπνπδαζηέο ηεο
Ννζειεπηηθήο ηνπ Σ.Δ.Η. Θεζζαινλίθεο, νη νπνίνη κεηά από εθπαίδεπζε, ζπκκεηείραλ ζηελ
ελεκέξσζε ηνπ πιεζπζκνύ κε πξνζσπηθή ζπδήηεζε θαη έληππν πιηθό γηα ηελ πξόιεςε θαη
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έγθαηξε δηάγλσζε ηνπ θαξθίλνπ ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο θαη γηα ηε δπλαηόηεηα λα
πξνγξακκαηίζνπλ δσξεάλ ηεζη Παπαληθνιάνπ ζην Κ.Τ. Νέαο Μεραληώλαο.
Σελ ακέξηζηε βνήζεηά ηνπο κε ηε δηάζεζε stand ζε θαίξηα ζεκεία ησλ Γεκνηηθώλ
Γηακεξηζκάησλ έδσζαλ ζηνπο εζεινληέο ν θ. Η. Σζαθκάθαο, Πξόεδξνο ηνπ ΓΤΠΠΑΚΤΘ,
ησλ Πξνέδξσλ ησλ Γεκνηηθώλ Κνηλνηήησλ ηνπ Γήκνπ Θεξκατθνύ ζπγθεθξηκέλα από ηελ
Αγία Σξηάδα νη θ.θ., Α. Εεπθόπνπινο, . Παπατσάλλνπ, από ηελ Δπαλνκή, ν θ. Α. Καδάθεο,
από ηε Μεραληώλα ε θ. Μ. Ληόιηνπ, από ηνπο Ν. Δπηβάηεο ν θ. Α. Ρνύθηεο, από ηελ Πεξαία
ν θ. . Αιεμηάδεο, από ην Αγγεινρώξη ν θ. Π. Σνπνύδεο, από ην Μεζεκέξη ε θ. Μ.
Σζακαζιίδνπ, από ηε Ν. Κεξαζηά ν θ. Γ. Μαληδαλάξεο θαη ηέινο από ην Πιαγηάξη ε θ. Α.
Πεξεθάλνπ, ζπλεξγάηηδα ζην Κ.Δ.Π.
Σν απνηέιεζκα απηήο ηεο πξνζπάζεηαο πνπ θάιπςε όιεο ηηο Γεκνηηθέο Κνηλόηεηεο ηνπ
Γήκνπ Θεξκατθνύ, ήηαλ λα θιεηζηνύλ πεξίπνπ 200 ξαληεβνύ γηα ηεζη θαηά Παπαληθνιάνπ,
απνηέιεζκα ηδηαηηέξσο ελζαξξπληηθό γηα ηνπο ζηόρνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο.
Σέινο, αμίδεη λα αλαθεξζεί ε ζπλεξγαζία θαη βνήζεηα ζηνλ ρώξν ηεο δεπηεξνβάζκηαο θαη
ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο, ησλ θ.θ. Φ. Πξαβίηα,
Γηνηθεηή ηεο Αθαδεκίαο Δκπνξηθνύ Ναπηηθνύ Μαθεδνλίαο, Α. Βνπιγαξάθε, Πξνέδξνπ ηεο
Έλσζεο Γνλέσλ Γήκνπ Θεξκατθνύ, ησλ Λπθεηαξρώλ θαη ησλ επηά Λπθείσλ ηνπ Γήκνπ. Ζ
ζπλεξγαζία απηή ππήξμε ζεκαληηθή δηόηη κία από ηηο θπξίαξρεο αμίεο ηνπ πξνγξάκκαηνο
ήηαλ ε πξνώζεζε ζηνπο λένπο ηεο αληίιεςεο ηεο πξόιεςεο σο ζηάζε δσήο. Πηζηεύνπκε όηη
έηζη κπήθαλ ηα ζεκέιηα γηα θνηλή δνπιεηά ζηελ θαιιηέξγεηα κηαο θνπιηνύξαο δηθαησκάησλ
ησλ λέσλ ζηελ θαιή πγεία, ηε γλώζε γηα ηελ πξόιεςε θαη ηνλ εζεινληηζκό.

Αλ ζέιεηε λα κάζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ην πξόγξακκα, επηζθεθζείηε ηνλ ηζηόηνπν ηνπ
Δζληθνύ ρεδίνπ Γξάζεο γηα ηνλ Καξθίλν: http://www.anticancer.gov.gr/
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