Πεπιοδεία ενημέπυζηρ για ηην Ππόλητη ηος Καπκίνος ηος Τπασήλος
Από ηιρ 10 Οκηυβπίος ξεκίνηζε η πεπιοδεία ηυν «Κινηηών Μονάδυν Ενημέπυζηρ για ηην
Ππόλητη ηος Καπκίνος» πος θα ολοκληπυθεί ζηιρ 10 Δεκεμβπίος 2011. Οι Κινηηέρ
Μονάδερ Ενημέπυζηρ θα βπεθούν ζε αςηό ηο διάζηημα ζε 140 πεπίπος Κένηπα Υγείαρ
δήμυν, ζε όλη ηην επικπάηεια. Ππώηορ καπκίνορ-ζηόσορ είναι ο καπκίνορ ηος ηπασήλος: με
αθοπμή ηην παποςζία ηυν Κινηηών Μονάδυν και ηη διανομή ενημεπυηικού ςλικού, οι
γςναίκερ πποζκαλούνηαι να κάνοςν δυπεάν ηεζη Παπανικολάος.
Οη ζηαζκνί ηεο πεξηνδείαο έρνπλ επηιεγεί από ην Τπνπξγείν Τγείαο γηα λα δνζεί έκθαζε ζηηο πην
απνκαθξπζκέλεο θαη κε δπζθνιόηεξε πξόζβαζε πεξηνρέο θαη κε θύξην κέιεκα λα κεηαδνζεί ην
κήλπκα όηη ε πξόιεςε θαη ε έγθαηξε δηάγλσζε είλαη ηα θιεηδηά ζηελ αληηκεηώπηζε ηνπ θαξθίλνπ
ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο.
Η δξάζε απηή εληάζζεηαη ζην πιαίζην ηνπ Δζληθνύ ρεδίνπ Γξάζεο γηα ηνλ Καξθίλν 2011-2015
ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο.
Οη Γήκνη παίδνπλ ζεκαληηθό ξόιν ζηε ιεηηνπξγία ηνπ πξνγξάκκαηνο∙ ζπγθεθξηκέλα ζα
πξνζθαινύλ κε επηζηνιέο ηηο γπλαίθεο γηα λα θιείζνπλ ξαληεβνύ ζε δνκή ηνπ Δ..Τ. γηα ηελ
εμέηαζε. Δμάιινπ, αμηνπνηείηαη ην αλζξώπηλν δπλακηθό θαη ππνδνκέο ησλ Κέληξσλ Τγείαο θαη
άιισλ δνκώλ ηεο Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο γηα ηε δηελέξγεηα ησλ ηεζη ΠΑΠ.
Η πξώηε από ηηο ηξεηο Κηλεηέο Μνλάδεο Δλεκέξσζεο εγθαηληάδνληαο ηελ πεξηνδεία από ηελ
Καβάια, έρεη ήδε θαιύςεη κεγάιν κέξνο ηεο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη ηεο Θξάθεο. Η
αληαπόθξηζε από ηα Κέληξα Τγείαο θαη ηηο εζεινληηθέο νξγαλώζεηο γηα ηνλ θαξθίλν είλαη κεγάιε
θαη ζηεξίδεη έλα πξόγξακκα πνπ ε πινπνίεζή ηνπ δελ ζα ήηαλ δπλαηή ρσξίο ηνπο αλζξώπνπο ηεο
ηνπηθήο θνηλσλίαο.

Καβάλα – Πποζοηζάνη Ν. Δπάμαρ
Σα επίζεκα εγθαίληα ηεο πεξηνδείαο ησλ Κηλεηώλ Μνλάδσλ έγηλαλ ζην Γεκαξρείν ηεο Καβάλαρ
ζηηο 10 Οθησβξίνπ κε παξνπζία ηνπ Τθππνπξγνύ Τγείαο Μηράιε Σηκνζίδε, ελώ παξέζηεζαλ θαη
ν Γήκαξρνο Καβάιαο, ν Πεξηθεξεηάξρεο, ν Γηνηθεηήο θαη Γηεπζπληέο ηνπ Ννζνθνκείνπ
Καβάιαο, νη Γηεπζπληέο θαη καίεο ησλ Κέληξσλ Τγείαο Διεπζεξνύπνιεο θαη Υξπζνύπνιεο, νη
πξόεδξνη ηνπ Ιαηξηθνύ θαη ηνπ Φαξκαθεπηηθνύ πιιόγνπ θαζώο θαη ν ζύιινγνο θαξθηλνπαζώλ
Καβάιαο.
Σν Κ.Τ. Ελεςθεπούποληρ πνπ θαιύπηεη θαη ηνλ Γήκν Παγγαίνπ κε ηε βνήζεηα ησλ δύν καηώλ
ηνπ κνίξαζε πνιιά έληππα ζην δεκαξρείν, ηα θαηαζηήκαηα, ζην Γπκλάζην θαη ην Λύθεην. Ο
Γήκνο έρεη ήδε απνζηείιεη ζε δηαθόζηεο γπλαίθεο επηζηνιέο-πξνζθιήζεηο γηα ην δσξεάλ ηεζη
ΠΑΠ.
ηηο 13 Οθησβξίνπ ε Κηλεηή Μνλάδα Δλεκέξσζεο πέξαζε από ηνλ Γήκν Αβδήπυν ηνπ Ννκνύ
Ξάλζεο. Ο πξόεδξνο ηεο ηνπηθήο θνηλόηεηαο Αβδήξσλ, Παλαγηώηεο Μνξθίδεο, ππνζηήξημε πνιύ
απνηειεζκαηηθά ηελ πξνζπάζεηα ελεκέξσζεο. Δξγαδόκελεο ζην πξόγξακκα «Βνήζεηα ζην
ζπίηη», πιαηζίσζαλ ηελ Κηλεηή Μνλάδα κνηξάδνληαο έληππα θαη ελεκεξώλνληαο ηηο γπλαίθεο.
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Αμηέπαηλε είλαη ε πξνζπάζεηα ηνπ Κέληξνπ Τγείαο Ιάζμος ηνπ Ννκνύ Ρνδόπεο ζηνλ ηνκέα ηεο
πξόιεςεο. Οη δύν καίεο ηνπ Κ.Τ. νξγαλώλνπλ εμνξκήζεηο ελεκέξσζεο ζηα ρσξηά ηεο πεξηνρήο,
ρσξίο λα δηαζέηνπλ ηδηαίηεξα κέζα. Δπίζεο νξγαλώλνπλ ζπλαληήζεηο γπλαηθώλ θαη ηηο
ελεκεξώλνπλ γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ ηξαρήινπ θαη ηνλ θαξθίλν ηνπ καζηνύ. Καηά ηελ παξακνλή
ηεο Κηλεηήο Μνλάδαο ζηνλ Ίαζκν, νη καίεο ελεκέξσζαλ ηηο γπλαίθεο έμσ από ην Κ.Τ., ελώ ζηελ
θεληξηθή πιαηεία αλέιαβαλ εζειόληξηεο ηνπ πιιόγνπ Καξθηλνπαζώλ Ρνδόπεο.
ηελ Κομοηηνή, πνιύο λένο θόζκνο θαη ηδηαίηεξα θνηηεηέο πέξαζαλ από ηελ Κηλεηή Μνλάδα.
Παξάιιεια, ην πξσί ηεο δεύηεξεο εκέξαο ζηελ Κνκνηελή, ν ύιινγνο Καξθηλνπαζώλ Ρνδόπεο
«Γύλακε Φπρήο» νξγάλσζε εθδήισζε κε ηελ επθαηξία ηνπ «Μήλα Δλεκέξσζεο γηα ηνλ
Καξθίλνπ ηνπ Μαζηνύ», κε ζεκαληηθή ζπκκεηνρή ηνπ θνηλνύ θαη θάιπςε από ηα ηνπηθά ΜΜΔ.
Ο ζύιινγνο εζεινληώλ «Γύλακε Φπρήο» ζπλόδεπζε ηελ Κηλεηή Μνλάδα θαη ζηηο Σάπερ. ηελ
πεξηνρή όπνπ νη ηνπξθόθσλνη δεκόηεο είλαη πνιινί, ε Κηλεηή Μνλάδα επέζηξεςε γηα ηδηαίηεξε
ελεκέξσζε απηνύ ηνπ πιεζπζκνύ. Δηδηθόηεξα, ζηηο 24 Οθησβξίνπ ν γηαηξόο ηνπ Κ.Τ. απώλ κε
ηε βνήζεηα κεηαθξαζηή, ελεκέξσζε ηνπο θαηνίθνπο ηεο Φηιύξαο θαη ησλ Αξξηαλώλ.
ηελ Αλεξανδπούπολη ε παξνπζία ηεο Κηλεηήο Μνλάδαο ζπλέπεζε κε ηελ «1ε πλάληεζε
Υεηξνπξγώλ θαη Ογθνιόγσλ - Παζνιόγσλ. ύγρξνλα Θέκαηα Πεπηηθνύ» θαη ηελ εθδήισζε πνπ
νξγάλσζε ν ύιινγνο Καξθηλνπαζώλ & Φίισλ Ν. Έβξνπ, «πλερίδσ» γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ
παρένο εληέξνπ ζε θεληξηθό μελνδνρείν ηεο πόιεο. Δθεί κνηξάζηεθε ελεκεξσηηθό πιηθό θαη γηα
ηνλ θαξθίλν ηνπ ηξαρήινπ. Η Κηλεηή Μνλάδα, εμάιινπ, επέζηξεςε γηα άιιε κηα κέξα ζηελ
Αιεμαλδξνύπνιε, έμσ από ην Γεκαξρείν, θαη πάιη κε ηε ζηήξημε ηνπ πιιόγνπ «πλερίδσ». Η
εθζηξαηεία ζπλερίζηεθε κε ηε βνήζεηα κειώλ ηνπ πιιόγνπ Καξθηλνπαζώλ θαη Φίισλ Ννκνύ
Έβξνπ «πλερίδσ» θαη ζην Σοςθλί, παξά ηηο θαθέο θαηξηθέο ζπλζήθεο εθείλσλ ησλ εκεξώλ. Οη
καίεο ηνπ Κ.Τ. επηζήκαλαλ πάλησο όηη ηα ξαληεβνύ γηα ηεζη ΠΑΠ έρνπλ απμεζεί κεηά ηελ
έλαξμε ηνπ πξνγξάκκαηνο.
Σηο επόκελεο εκέξεο, ε Κηλεηή Μνλάδα έθαλε ζηάζεηο ζηηο Φέξεο, ζηνλ Δρίλν θαη ηε κύλζε
κνηξάδνληαο ελεκεξσηηθά θπιιάδηα θαη απαληώληαο ζε απνξίεο ησλ πνιηηώλ.
Μεγάιν ελδηαθέξνλ έδεημε ν θόζκνο θαηά ηελ παξακνλή ηεο Κηλεηήο Μνλάδαο Δλεκέξσζεο
ζηελ θεληξηθή πιαηεία ηεο Δπάμαρ. Σε δξάζε ηνπ ΤΤΚΑ θάιπςε ε ηνπηθή ηειεόξαζε, ε νπνία
κίιεζε κε ην θνηλό θαη πήξε ζπλεληεύμεηο από ηνπο ζπληειεζηέο ηεο Μνλάδαο.
Η πεξηνδεία ζηελ Αλαηνιηθή Μαθεδνλία θαηέιεμε ζηελ Πξνζνηζάλε ηνπ Ννκνύ Γξάκαο αιιά
ζα ζπλερίζεη ζηελ ππόινηπε Μαθεδνλία κέρξη ην ηέινο Ννεκβξίνπ.
Σν Πξόγξακκα ησλ Κηλεηώλ Μνλάδσλ πξνρσξά παξάιιεια ζηελ ππόινηπε Διιάδα, κε ηε
δεύηεξε Κηλεηή Μνλάδα λα θαιύπηεη ηελ Πεινπόλλεζν, ηε Γπηηθή Διιάδα, ηνλ Βόιν, ηελ
Δύβνηα θαη ηελ Αηηηθή. Η ηξίηε Κηλεηή Μνλάδα ζα μεθηλήζεη ζηηο 4 Ννεκβξίνπ, από ηελ Κξήηε,
ζα επηζηξέςεη ζηνλ Πεηξαηά θαη από εθεί ζα ζπλερίζεη ζε άιια λεζηά (Ρόδν, Κσ, άκν, ύξν,
Σήλν) θαηαιήγνληαο ζε κεγάινπο δήκνπο ηεο Αηηηθήο.

Αλ ζέιεηε λα κάζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ην πξόγξακκα, επηζθεθζείηε ηνλ ηζηόηνπν ηνπ
Εθνικού Σσεδίος Δπάζηρ για ηον Καπκίνο ζηε δηεύζπλζε: http://www.anticancer.gov.gr/
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