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Δσξεάλ Μαζηνγξαθηθόο Ειεγρνο  ζην Δήκν  Μεγαξέσλ 

ζην “ηξαηνπδάθεην” 

ηελ Σξίηε 1
ε
 Απγνύζηνπ θαη ηελ Σεηάξηε 2 Απγνύζηνπ 2017 

  
Ο θαξθίλνο ηνπ καζηνύ είλαη ε ζπρλόηεξε θαθνήζεηα πνπ εκθαλίδεηαη ζηηο γπλαίθεο ηεο ρώξαο καο. Ο 

αξηζκόο ησλ λέσλ πεξηζηαηηθώλ θάζε ρξόλν ππνινγίδεηαη ζηηο 5.000.  

Παξόιε ηελ πςειή ζπρλόηεηα ηεο, ε αζζέλεηα απεηιεί νινέλα θαη ιηγόηεξν ηε δσή θαη ηελ πνηόηεηα ηεο, 

ηόζν εμαηηίαο ησλ ζεκαληηθώλ πξνόδσλ ηεο ηαηξηθήο επηζηήκεο πνπ νδήγεζαλ ζε πην απνηειεζκαηηθέο θαη 

πεξηζζόηεξν εμαηνκηθεπκέλεο ζεξαπεπηηθέο παξεκβάζεηο,  όζν θαη γηαηί ν αξηζκόο ησλ γπλαηθώλ πνπ ππνβάιινληαη 

ζε πξνιεπηηθέο εμεηάζεηο ζπλερώο απμάλεη, κε απνηέιεζκα λα αλαθαιύπηεηαη ν θαξθίλνο ζε πξώηκα ζηάδηα, ηόηε πνπ 

νη ζεξαπείεο είλαη πην απνηειεζκαηηθέο θαη κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζηελ ίαζε. 

Η θαιύηεξε εμέηαζε γηα ηελ έγθαηξε δηάγλσζε ηνπ θαξθίλνπ ηνπ καζηνύ είλαη ε καζηνγξαθία. Ο ηαθηηθόο 

πξνιεπηηθόο έιεγρνο κε καζηνγξαθία κεηώλεη ηε ζλεζηκόηεηα από ηελ αζζέλεηα ζε πνζνζηό πνπ θζάλεη ην 30%. Η 

εμέηαζε είλαη αλώδπλε, δηαξθεί ειάρηζην ρξόλν θαη κε ηα λέα κεραλήκαηα πνπ ε δόζε αθηηλνβνιίαο είλαη εμαηξεηηθά 

ρακειή. 

Γηα λα βνεζεζνύλ νη γπλαίθεο ζηελ ειιεληθή ύπαηζξν πνπ ιόγσ γεσγξαθηθώλ ηδηαηηεξνηήησλ, θνηλσληθώλ 

δπζθνιηώλ ή πξνθαηαιήςεσλ θαη νηθνλνκηθώλ πξνβιεκάησλ, δελ έρνπλ πξόζβαζε ή αδπλαηνύλ λα ππνβιεζνύλ ζε 

καζηνγξαθηθό έιεγρν,  ε Ειιεληθή Αληηθαξθηληθή Εηαηξεία κεηά από κία γελλαία ρνξεγία θαη ζπλερή ππνζηήξημε 

ηεο εηαηξείαο θαιιπληηθώλ AVON θαηαζθεύαζε θαη εμόπιηζε κε  ζύγρξνλα κεραλήκαηα κία θηλεηή κνλάδα 

καζηνγξάθνπ. Η κνλάδα απηή πεξηνδεύεη ζε δηάθνξεο πεξηνρέο ηεο ρώξαο καο θαη πξνζθέξεη δσξεάλ καζηνγξαθηθό 

έιεγρν ζηηο γπλαίθεο πνπ ην έρνπλ αλάγθε. 

 

Σηo πιαίζην απηήο ηεο πξνζπάζεηαο θαη κεηά από πξόζθιεζε θαη θηινμελία ηνπ ΝΠΔΔ «ΗΡΟΔΩΡΟ» ηνπ 

Δήκνπ Μεγαξέσλ  θαη ζε ζπλεξγαζία κε ην παξάξηεκα Μεγάξσλ ηεο Ε.Α.Ε., ε κνλάδα καζηνγξάθνπ ζα 

βξίζθεηαη ζην: 

ηξαηνπδάθεην Πνιηηηζηηθό Κέληξν  ζηηο 1 θαη 2 Απγνύζηνπ 2017. 

Σειέθσλν γηα ξαληεβνύ: 2296080650  (10.00-14.00) 

Σα ξαληεβνύ ζα θιείλνληαη από 24 Ινπιίνπ κε ζεηξά πξνηεξαηόηεηαο. 

 

Εθ κέξνπο ηεο Ειιεληθήο Αληηθαξθηληθήο Εηαηξείαο δηεπθξηλίδεηαη όηη  καζηνγξαθηθόο έιεγρνο γίλεηαη ζε:  

 

 Γπλαίθεο ειηθίαο  από 40 έσο 70 εηώλ. 

 Να κελ έρνπλ θάλεη καζηνγξαθία ηνπο ηειεπηαίνπο 12 κήλεο. 

 Να κελ έρνπλ ηζηνξηθό θαξθίλνπ καζηνύ, βηνςίαο ή αηζζεηηθήο επέκβαζεο ζην καζηό. 

 Οη γπλαίθεο λα κελ είλαη ζε έκκελν ξύζε (πεξίνδν), από 3 εκέξεο πξηλ έσο 5 εκέξεο κεηά. 

 

Καη ζεκεηώλεηαη όηη δελ πξνζθέξεηαη ν καζηνγξαθηθόο έιεγρνο ζε γπλαίθεο, πνπ έρνπλ ηελ νηθνλνκηθή    

αζθαιηζηηθή θάιπςε γηα καζηνγξαθία ζε θάπνην δεκόζην ή ηδησηηθό δηαγλσζηηθό θέληξν θαη ε πξνζπάζεηα,  πνπ 

θαηαβάιιεηαη  έρεη ζηόρν  όιν θαη πεξηζζόηεξεο Ειιελίδεο λα εμεηάδνληαη θαη έηζη λα κεηώλνληαη νη  αξλεηηθέο ζπλέπεηεο 

απηήο ηεο αζζέλεηαο, έηζη ώζηε όινη καδί λα θάλνπκε ηνλ θαξθίλν ηνπ καζηνύ παξειζόλ. 

 

 

Εθ ηνπ Γξαθείνπ Επηθνηλσλίαο 

& Δεκνζίσλ ρέζεσλ 



 


