
 

 

Υπεύθυνοσ Επικοινωνίασ:  
MINDWORK BUSINESS SOLUTIONS, Μ. Μπότςαρη 15, 14561, Κηφιςιά 
Email: info@mind-work.gr – Τηλ.: 210 6231305 – Fax: 210 6233809 

 

Περιοδεία για την Έγκαιρη Διάγνωςη του Καρκίνου του Τραχήλου - 
Επιςτημονική Εκδήλωςη ςτη Βέροια 
 

Αθήνα, 02 Δεκεμβρίοσ 2011. Από ηηο 10 Οθησβξίνπ μεθίλεζε ε πεξηνδεία ησλ «Κηλεηώλ 

Μνλάδσλ Δλεκέξσζεο γηα ηελ Έγθαηξε Γηάγλσζε ηνπ Καξθίλνπ» πνπ ζα νινθιεξσζεί ζηηο 

10 Γεθεκβξίνπ 2011. Οη Κηλεηέο Μνλάδεο Δλεκέξσζεο ζα επηζθεθζνύλ ζε απηό ην 

δηάζηεκα 140 πεξίπνπ Κέληξα Υγείαο δήκσλ, ζε όιε ηελ επηθξάηεηα. Πξώηνο θαξθίλνο-

ζηόρνο είλαη ν θαξθίλνο ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο: κε αθνξκή ηελ παξνπζία ησλ Κηλεηώλ 

Μνλάδσλ ζα δηαλέκεηαη ελεκεξσηηθό πιηθό θαη νη γπλαίθεο ζα πξνζθιεζνύλ λα θάλνπλ 

δσξεάλ ηεζη Παπαληθνιάνπ.  

 

Τν Δζληθό Σρέδην Γξάζεο δίλεη ηδηαίηεξε βαξύηεηα ζηελ πξσηνβάζκηα θαη δεπηεξνβάζκηα 

πξόιεςε ηνπ θαξθίλνπ ζε πιεζπζκνύο απνκαθξπζκέλσλ πεξηνρώλ θαη ζηελ ελεκέξσζε ηνπ 

πιεζπζκνύ κε ζθνπό ηελ αιιαγή λννηξνπίαο απέλαληη ζηνλ θαξθίλν. Σεκαληηθά γηα ηελ 

πινπνίεζή ηνπ ζα είλαη ηα πξνγξάκκαηα ελεκέξσζεο θαη πξναγσγήο ηεο πγείαο ζε όιε ηε 

ρώξα από ηηο αξρέο ηνπ 2011. Σην πιαίζην ηεο παξαπάλσ δξάζεο γηα ηελ θηλεηνπνίεζε θαη 

ελεκέξσζε ηνπ πιεζπζκνύ, έρνπλ πξνγξακκαηηζηεί κηα ζεηξά Δπηζηεκνληθώλ Δθδειώζεσλ 

πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ ζε κεγάιεο πόιεηο ζε όιε ηε ρώξα. 

 

Σπγθεθξηκέλα ζηε Βέξνηα ηελ Τεηάξηε 7 Γεθεκβξίνπ, ζα πξαγκαηνπνηεζεί Δπηζηεκνληθή 

Δθδήισζε ζηελ Αίζνπζα Σπλεδξηάζεσλ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ κε ζέκα: «Έγθαηξε 

Γηάγλσζε ηνπ Καξθίλνπ ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο». Οκηιεηέο ζα είλαη νη ηαηξνί θύξηνη 

Κσλζηαληίλνο Φαηδεγεσξγίνπ, Μαηεπηήξαο-Γπλαηθνιόγνο κέινο ηνπ Γ.Σ. ηεο Διιεληθήο 

Δηαηξείαο Έξεπλαο θαη Αληηκεηώπηζεο ηνπ Ινύ ησλ Θεισκάησλ (HPV) θαη Δπάγγεινο 

Αζαλαζίνπ, Μαηεπηήξαο-Γπλαηθνιόγνο Γηεπζπληήο ηεο Γπλαηθνινγηθήο Κιηληθήο ηνπ 

Ννζνθνκείνπ Νάνπζαο.  

 

Σηελ εθδήισζε αλακέλεηαη λα παξεπξεζνύλ Γεκνηηθνί Σύκβνπινη, Μέιε ηνπ Ιαηξηθνύ 

Σπιιόγνπ Βέξνηαο, Γηνηθεηέο Ννζνθνκείσλ αιιά θαη εθπξόζσπνη ηνπ Γήκνπ. 

 

Η Δθδήισζε πξαγκαηνπνηείηαη ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Γήκν Βέξνηαο θαη κε ηελ ππνζηήξημε 

ηνπ Σπιιόγνπ Καξθηλνπαζώλ Βέξνηαο-Ηκαζίαο «Άγηνο Παξζέληνο».  
 

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

Εθνικού Στεδίοσ Δράζης για ηον Καρκίνο ζηε δηεύζπλζε: http://www.anticancer.gov.gr/  

 

http://www.anticancer.gov.gr/

