ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Δφρεάν Μαζηογραθικός Έλεγτος ζηο ΔΗΜΟ ΗΛΙΟΤΠΟΛΗ
Ο θαξθίλνο ηνπ καζηνύ είλαη ε ζπρλόηεξε θαθνήζεηα πνπ εκθαλίδεηαη ζηηο γπλαίθεο ηεο ρώξαο καο. Ο
αξηζκόο ησλ λέσλ πεξηζηαηηθώλ θάζε ρξόλν ζηε ρώξα καο ππνινγίδεηαη ζε 5.000.
Παξόιε ηελ πςειή ζπρλόηεηα ηεο αζζέλεηαο, ε αληηκεηώπηζε ηεο ηα ηειεπηαία ρξόληα δίλεη νινέλα θαη
θαιύηεξα απνηειέζκαηα, αθνύ ε πιεηνςεθία ησλ αζζελώλ ζα δήζεη πάξα πνιιά ρξόληα θαη ε πνηόηεηα
ηνπο ζα επεξεαζηεί ειάρηζηα.
Απηή ε αηζηόδνμε εμέιημε πξνέθπςε σο απνηέιεζκα δύν παξαγόλησλ. Ο πξώηνο ήηαλ νη ζεκαληηθέο
πξόνδνη ηεο ηαηξηθήο επηζηήκεο πνπ νδήγεζαλ ζε πην απνηειεζκαηηθέο θαη πεξηζζόηεξν εμαηνκηθεπκέλεο
ζεξαπεπηηθέο παξεκβάζεηο. Ο δεύηεξνο, θαη πνιύ ζεκαληηθόο, είλαη πσο 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 εμέηαζε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ έγθαηξε δηάγλσζε ηνπ θαξθίλνπ ηνπ καζηνύ είλαη ε καζηνγξαθία.
Ο καζηνγξαθηθόο έιεγρνο ζπληζηάηαη λα μεθηλάεη από ηελ ειηθία ησλ 40 εηώλ.
Η εμέηαζε είλαη αλώδπλε, δηαξθεί ειάρηζην ρξόλν θαη κε ηα λέα κεραλήκαηα πνπ ε δόζε αθηηλνβνιίαο είλαη
εμαηξεηηθά ρακειή.
Σηo πιαίζην απηήο ηεο πξνζπάζεηαο η μονάδα μαζηογράθοσ ηης Ε.Α.Ε. ζπλερίδνληαο ην «πξόγξακκα
επαηζζεηνπνίεζεο θαη έγθαηξεο δηάγλσζεο ηνπ θαξθίλνπ καζηνύ» , με τορηγό εηαιρεία ηην ESSITY και
ηα πξντόληα ΣΕΝΑ θαη ζε ζσνεργαζία με ηο Δήμο Ηλιούπολης ζα βξίζθεηαη:


Πλαηεία Φλέμιγκ (Λεφθ. Ειρήνης ) Ένανηι 1οσ Δημ. τολείοσ Ηλιούπολης

24

& 25 Οκηφβρίοσ 2018

από ηις 9.00π.μ. έφς ηις 2.00μ.μ. καθημερινά εκηός αββάηοσ & Κσριακής
Σηλέθφνο για ρανηεβού: 210/ 99.70.009
Σα ρανηεβού θα κλείνονηαι από 18 Οκηφβρίοσ με ζειρά προηεραιόηηηας.
Προϋποθέζεις για ηον μαζηογραθικό έλεγτο.





Ηιηθίεο γπλαηθώλ από 40 έσο 70 εηώλ.
Να κελ έρεη γίλεη καζηνγξαθία ηνπο ηειεπηαίνπο 12 κήλεο.
Να κελ έρνπλ ηζηνξηθό θαξθίλνπ καζηνύ, βηνςίαο ή αηζζεηηθήο επέκβαζεο ζην καζηό.
Να κελ είλαη ζε έκκελν ξύζε (πεξίνδν 3 εκέξεο πξηλ - 5 εκέξεο κεηά).

Δεν προζθέρεηαι ο μαζηογραθικός έλεγτος ζε γσναίκες ποσ έτοσν ηην οικονομική ή επαρκή αζθαλιζηική
κάλσυη για μαζηογραθία ζε κάποιο εργαζηήριο ιδιφηικά.
Πξνζπάζεηά καο είλαη λα επηηύρνπκε λα εμεηαζηνύλ όζν ην δπλαηό πεξηζζόηεξεο Ειιελίδεο θαη έηζη λα
κεηώζνπκε ηηο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο απηήο ηεο αζζέλεηαο.
Μαδί κπνξνύκε λα θάλνπκε ηνλ θαξθίλν ηνπ καζηνύ παξειζόλ.
Η ΑΝΣΙΔΗΜΑΡΥΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ
ΥΡΙΣΙΝΑ ΕΡΕΣΗ
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Η ΑΝΣΙΔΗΜΑΡΥΟ ΠΑΙΔΕΙΑ
ΜΑΡΙΑ ΚΟΤΡΗ

