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ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

Πραγμαηοποιήθηκε Ημερίδα Εσαιζθηηοποίηζης και Ενημέρωζης για ηον 

Καρκίνο ηοσ Μαζηού ζηον Δήμο Μεγαρέων 

 

Το ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣτου Διμου Μεγαρζων ςτο πλαίςιο ενθμζρωςθσ και 
ευαιςκθτοποίθςθσ για τον καρκίνο του μαςτοφ διοργάνωςε ενθμερωτικι ομιλία και 
ςτθ ςυνζχεια προλθπτικό εξζταςθ, υπζρθχο μαςτοφ, το Σάββατο 26 Νοεμβρίου 
2022 ςτθν αίκουςα Δθμοτικοφ Συμβουλίου. 

 

O καρκίνοσ του μαςτοφ είναι ο ςυχνότεροσ καρκίνοσ ςτισ γυναίκεσ. Περίπου 1 ςτισ 8 
γυναίκεσ κα αναπτφξει καρκίνο του μαςτοφ κάποια ςτιγμι ςτθ διάρκεια τθσ ηωισ 
τθσ.Στόχοσ του προλθπτικοφ ελζγχου (screening) είναι θ ανίχνευςθ 
αςυμπτωματικοφ και αρχικοφ ςταδίου καρκίνων του μαςτοφ κακϊσ και 
προκαρκινικϊν καταςτάςεων και διενεργείται αρχικά με ψθφιακι μαςτογραφία και 
υπζρθχο.Η ομιλία και ο υπερθχογραφικόσ ζλεγχοσ πραγματοποιικθκαν από τον 
ιατρό κ. Παναγιώτη κλαβοφνο, Μαιευτήρα- Γυναικολόγο, Χειρουργό Ογκολόγο 
και τθν οποία παρακολοφκθςαν πλικοσ πολιτϊν. Στο τζλοσ εξετάςτθκαν ΔΩΡΕΑΝ 
15 γυναίκεσ, από τισ οποίεσ 14 κρίκθκαν φυςιολογικζσ και 1 φποπτθ. Η εξζταςθ 
πραγματοποιικθκε με το μθχάνθμα υπεριχων από τθν εταιρεία ιατρικοφ 
εξοπλιςμοφ και υλικϊν MedicView, το οποίο παραχωρικθκε Δωρεάν.  
 

Βαςικόσ ςτόχοσ των ΚΕΠ Υγείασ είναι θ ενθμζρωςθ όλων των πολιτϊν και θ 
διοργάνωςθ προλθπτικϊν εξετάςεων για 11 κφρια νοςιματα, προτεινόμενα από τον 
Παγκόςμιο Οργανιςμό Υγείασ, για τα οποία ζχει αποδειχκεί με μελζτεσ πωσ θ 
ζγκαιρθ προλθπτικι παρζμβαςθ και ανίχνευςθ τυχόν ςυμπτωμάτων κρίνεται 
αποτελεςματικι και μπορεί να ςϊςει ηωζσ. Μζςα από το νζο λογιςμικό, 
εφαρμόηονται διεκνι πρωτοκόλλα screening του πλθκυςμοφ και τα ςτελζχθ των 
ΚΕΠ Υγείασ επιβλζπουν το follow up τθσ διατιρθςθσ τθσ υγείασ των Πολιτϊν. 
Αυτοματοποιθμζνα το λογιςμικό ενθμερϊνει τουσ πολίτεσ, μζςα από τον 



προςωπικό τουσ προφίλ, ςχετικά με τισ προλθπτικζσ εξετάςεισ που προτείνει ο 
Παγκόςμιοσ Οργανιςμόσ Υγείασ για τθν θλικία και το φφλο τουσ, κακϊσ και με τθν 
πάροδο του χρόνου υπενκυμίηει τθν επανεξζταςθ τουσ. Τα 11 νοςιματα ςτα οποία 
επικεντρϊνεται το ΚΕΠ Υγείασ μζςα από το λογιςμικό είναι ο Καρκίνοσ του παχζοσ 
εντζρου, ο Καρκίνοσ του τραχιλου τθσ μιτρασ, ο Καρκίνοσ του μαςτοφ, ο 
Καρδιαγγειακόσ κίνδυνοσ, το Ανεφρυςμα κοιλιακισ αορτισ, ο Καρκίνοσ του 
προςτάτθ, το  Μελάνωμα, θ Κατάκλιψθ, θ οςτεοπόρωςθ θ ΧΑΠ, θ Άνοια και ο 
Καρκίνοσ του Πνεφμονα.  
 
 
Ο Δήμαρχοσ Μεγαρέων διλωςε: «Ωσ πρωτεφων ςτόχοσ τθσ Διοίκθςθσ του Διμου, 

δικόσ μου, αλλά και του ιατροφ κ. Κωνςταντίνου Καράμπελα, που είναι υπεφκυνοσ 

για τθν Δθμόςια Υγεία του Διμου μασ, είναι θ προαγωγι τθσ υγείασ και θ 

ευαιςκθτοποίθςθ των ςυμπολιτϊν μασ ςε κζματα πρόλθψθσ τθσ υγείασ τουσ. Το 

ΚΕΠ Υγείασ του Διμου Μεγαρζων, αποδεικνφει για άλλθ μια φόρα, με τον πλζον 

καλφτερο τρόπο, τον ρόλο του ωσ ςθμαντικό εργαλείο πρόλθψθσ και 

προςυμπτωματικοφ ελζγχου. Διοργανϊκθκε ενθμερωτικι ομιλία και  προλθπτικόσ 

ζλεγχο για τον Καρκίνο του Μαςτοφ. Ευχαριςτϊ κερμά τον ιατρό κ. Παναγιϊτθ 

Σκλαβοφνο Μαιευτιρα Γυναικολόγο, Χειρουργό Ογκολόγο, που ανταποκρίκθκε 

άμεςα ςτο κάλεςμα του ΚΕΠ Υγείασ του Διμου μασ, εξετάηοντασ δωρεάν τισ 

δθμότιςςεσ που ςυμμετείχαν ςτθν δράςθ» 

 

Ο αντιδιμαρχοσ κ.Κωνςταντίνοσ Καράμπελασ διλωςε :«Ο καρκίνοσ του μαςτοφ 
αφορά όλεσ τισ γυναίκεσ, χωρίσ καμία απολφτωσ διάκριςθ. Είναι θ ςυχνότερθ 
κακοικεια που εμφανίηεται ςτισ γυναίκεσ τθσ χϊρασ μασ. Γνωρίηουμε πλζον όλοι 
πωσ ο καρκίνοσ του μαςτοφ, εφόςον διαγνωςτεί νωρίσ, είναι πλιρωσ ιάςιμοσ. Άρα 
οφείλουμε όλοι να είμαςτε παρόντεσ ςτον αγϊνα για τθν ενθμζρωςθ και τθν 
πρόλθψθ, για να ςυμβάλουμε, όςο μποροφμε, ϊςτε να ςωκοφν ηωζσ. Το ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ 
του Διμου Μεγαρζων ςτο πλαίςιο πρόλθψθσ και προςυμπτωματικοφ ελζγχου, 
ςτζκεται πάντα δίπλα ςτον Δθμότθ και ςτζλνει μινυμα υγείασ, αιςιοδοξίασ και 
ελπίδασ» 



 

  

 


