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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Με αφορµή την ευρωπαϊκή εβδοµάδα πρόληψης του καρκίνου του
τραχήλου της µήτρας, και δεδοµένης της σταθερής προσήλωσης του
Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στην ανάπτυξη δράσεων
πρόληψης και προαγωγής της ∆ηµόσιας Υγείας, την τελευταία εβδοµάδα του
Ιανουαρίου θα πραγµατοποιηθεί πρόγραµµα δωρεάν πληθυσµιακού
προσυµπτωµατικού ελέγχου. Συγκεκριµένα, από 24 έως 31 Ιανουαρίου 2011
σε µεγάλα δηµόσια νοσοκοµεία, που διαθέτουν γυναικολογική κλινική, θα
διενεργείται, δωρεάν και χωρίς ραντεβού, καθ’ όλη τη διάρκεια της ηµέρας,
προληπτική εξέταση (test Παπανικολάου) για όλες τις γυναίκες.
Η πρωτοβουλία αυτή έχει ουσιαστικό περιεχόµενο αλλά και ισχυρό
συµβολικό χαρακτήρα. Πραγµατώνεται δε ενόσω έχει ήδη ανακοινωθεί, πριν
από τρεις εβδοµάδες, το Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης για τον Καρκίνο το οποίο
βρίσκεται σε φάση προετοιµασίας για την έναρξη της υλοποίησής του και
περιλαµβάνει πολύπλευρες παρεµβάσεις πρόληψης, έγκαιρης διάγνωσης,
θεραπείας και αποκατάστασης.
Ο καρκίνος του τραχήλου της µήτρας αν και µπορεί να διαγνωστεί
έγκαιρα µε το τεστ Παπανικολάου, το οποίο είναι µία απλή, ανώδυνη και
αποτελεσµατική εξέταση, που δεν διαρκεί περισσότερο από δέκα λεπτά,
εντούτοις συνεχίζει να αποτελεί ένα σοβαρό πρόβληµα δηµόσιας υγείας. Τις
αµέσως επόµενες ηµέρες θα ανακοινωθούν αναλυτικά τα νοσοκοµεία, που
συµµετέχουν στο πρόγραµµα. Είµαστε επίσης σε διαρκή συνεργασία µε τους
φορείς της Ιατρικής Κοινότητας, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τις Μη
Κυβερνητικές Οργανώσεις για την ανάπτυξη δράσεων πρωτογενούς
πρόληψης (ηµερίδες, ενηµερωτικά δρώµενα κ.α.) κατά τη διάρκεια της
ευρωπαϊκής εβδοµάδας πρόληψης του καρκίνου του τραχήλου της µήτρας
αλλά και ευρύτερα για την ενεργητική συµβολή τους στον προγραµµατισµό
του Υπουργείου.
Το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καλεί τις Ελληνίδες
να αξιοποιήσουν τη δυνατότητα που τους δίνεται, υιοθετώντας έµπρακτα την
άποψη ότι η πρόληψη είναι καλύτερη από τη θεραπεία.

