Η Κινητή Μονάδα Ενημέρωςησ ολοκληρώνει την περιοδεία τησ ςτην
Ανατολική Μακεδονία με κατεύθυνςη τη Θεςςαλονίκη
Αθήνα, 3 Νοεμβρίοσ 2011. Γηα δεύηεξε θνξά κέζα ζηνλ ίδην κήλα, ε Κηλεηή Μνλάδα
Δλεκέξσζεο ηνπ ΥΥΚΑ βξέζεθε ζηελ πόιε ηεο Δράμας, ζηελ Κεληξηθή Πιαηεία ζηηο 26
θαη 27 Οθησβξίνπ. Με ηελ πνιύηηκε βνήζεηα ησλ θπξηώλ Μαζηξνγηαλλίδνπ θαη Κόηζηνπ,
καηώλ από ην Ννζνθνκείν Γξάκαο, ηνπιάρηζηνλ 300 γπλαίθεο ελεκεξώζεθαλ γηα ηελ
Έγθαηξε Γηάγλσζε ηνπ Καξθίλνπ θαη ην ηεζη ΠΑΠ. Σύκθσλα κε κηα πξώηε εθηίκεζε ζε
ζρέζε κε ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο ελεκέξσζεο, παξαηεξεζεί αύμεζε ησλ ξαληεβνύ γηα
ηεζη ΠΑΠ ζε κηθξόηεξεο ειηθίεο γπλαηθώλ. Δλδηαθέξνλ έδεημαλ θαη ηα ηνπηθά κέζα
ελεκέξσζεο, κε ηελ παξνπζία ηεο Δθεκεξίδαο «Φξνληθά ηεο Γξάκαο», ελώ πξνβιήζεθε ην
ελεκεξσηηθό ζπνη ηνπ Δζληθνύ Σρεδίνπ Γξάζεο γηα ηνλ Καξθίλν από ην STAR Γξάκαο.
Τελ επνκέλε ε Κηλεηή Μνλάδα επηζθέθζεθε θαη ηνλ Δήμο Ροδολίβοσς όπνπ βνήζεηα ηεο
καίαο θ. Σπκεσλίδνπ θαη ηνπ Γεκάξρνπ ήηαλ ηεξάζηηα. Οη δεκόηεο είραλ ήδε ιάβεη ηηο
επηζηνιέο γηα ηελ Έγθαηξε Πξόιεςε ηνπ Καξθίλνπ ηνπ ηξαρήινπ κε απνηέιεζκα ε
ελεκέξσζε από ηελ Κηλεηή Μνλάδα λα βξεη πξόζθνξν έδαθνο.
Η Κηλεηή Μνλάδα Δλεκέξσζεο γηα ηνλ Καξθίλν ηνπ Υπνπξγείνπ Υγείαο παξέκεηλε ζηελ
πόλη ηων Σερρών ην ηξηήκεξν 28-30 Οθησβξίνπ. Από ηελ Παξαζθεπή έσο ην πξσί ηεο
Κπξηαθήο, ε Κηλεηή Μνλάδα εγθαηαζηάζεθε ζηελ Πιαηεία Διεπζεξίαο όπνπ κνηξάζηεθαλ
ελεκεξσηηθά θπιιάδηα. Τν Σάββαην, ζηήζεθε ζηελ πιαηεία νζόλε πνπ πξόβαιε βίληεν γηα
ηελ πξόιεςε ηνπ θαξθίλνπ ηνπ ηξαρήινπ. Τν απόγεπκα, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Σύιινγν
Καξθηλνπαζώλ Σεξξώλ, νξγαλώζεθε πνιηηηζηηθή εθδήισζε κε παξαδνζηαθνύο ρνξνύο. Τελ
Κπξηαθή ην απόγεπκα ε Κηλεηή Μνλάδα κεηαθέξζεθε έμσ από ην Δπηκειεηήξην Σεξξώλ
πιαηζηώλνληαο ηελ επηζηεκνληθή εθδήισζε πνπ νξγαλώζεθε από ην Πξόγξακκα γηα ηελ
έγθαηξε δηάγλσζε ηνπ θαξθίλνπ. Σηελ εθδήισζε, κε ηε ζηήξημε ηνπ Ννζνθνκείνπ Σεξξώλ
θαη ηνπ Σπιιόγνπ Καξθηλνπαζώλ Σεξξώλ, κίιεζε ν ηαηξόο καηεπηήξαο - γπλαηθνιόγνο θ.
Κώζηαο Φαηδεγεσξγίνπ.
Τελ ηειεπηαία εκέξα ηνπ κήλα ε Κηλεηή Μνλάδα Δλεκέξσζεο βξέζεθε ζην Κέληξν Υγείαο
Σιδηροκάζηροσ θαη έθαλε ζύληνκε ζηάζε ζε θεληξηθό ζεκείν ηεο πόιεο, όπνπ νη δύν καίεο,
νη θπξίεο Φιώξνπ θαη Γηάλλαξνπ, ελεκέξσζαλ ηηο γπλαίθεο. Καηόπηλ ε Μνλάδα αλαρώξεζε
καδί κε ηηο καίεο γηα ελεκέξσζε ζην Πεηξίηζη. Ο αξηζκόο ησλ ηειεθσλεκάησλ ζην Κ.Υ. γηα
ξαληεβνύ γηα ην ηεζη ΠΑΠ απμήζεθε θαηά πνιύ κεηά ηελ ελεκέξσζε από ην ΥΥΚΑ.
Η Α΄ Κηλεηή Μνλάδα Δλεκέξσζεο ζα ζπλερίζεη ηελ πεξηνδεία ηεο γηα ηνλ πξνζπκπησκαηηθό
έιεγρν ηνπ θαξθίλνπ ηνπ ηξαρήινπ ζηελ ππόινηπε Βόξεηα Διιάδα γηα ηνλ Ννέκβξην. Σηηο 8,
9 θαη 10 ηνπ κήλα ζα βξίζθεηαη ζηε Θεζζαινλίθε.
Τν Πξόγξακκα ησλ Κηλεηώλ Μνλάδσλ πξνρσξά παξάιιεια ζηελ ππόινηπε Διιάδα, κε ηε
δεύηεξε Κηλεηή Μνλάδα λα θαιύπηεη απηόλ ην κήλα ηε Γπηηθή Διιάδα, ηνλ Βόιν θαη κέξνο
ηεο Σηεξεάο. Η ηξίηε Κηλεηή Μνλάδα ζα μεθηλήζεη ζηηο 4 Ννεκβξίνπ ηε δηαδξνκή ηεο ζηελ
Κξήηε γηα λα επηζηξέςεη ζηνλ Πεηξαηά θαη από εθεί ζα ζπλερίζεη ζε άιια λεζηά.

Αλ ζέιεηε λα κάζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ην πξόγξακκα, επηζθεθζείηε ηνλ ηζηόηνπν ηνπ
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