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                      15 Απξηιίνπ – 30 Απξηιίνπ 2015 

Δβδνκάδεο ΓΩΡΔΑΝ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ 

γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ παρένο εληέξνπ 
 

Τν Δζληθό Γηαδεκνηηθό Γίθηπν Τγηώλ Πόιεωλ – Πξναγωγήο Τγείαο, κε αθνξκή 

ην Μήλα Πξόιεςεο θαηά ηνπ Καξθίλνπ ηνπ Παρένο Εληέξνπ (Παγθόζκηνο 

Οξγαληζκόο Υγείαο  W.H.O. – Απξίιηνο 2015) δηνξγαλώλεη ηηο «Δβδνκάδεο 

ΓΩΡΔΑΝ πξνιεπηηθνύ Διέγρνπ γηα ηνλ Καξθίλν ηνπ Παρένο Δληέξνπ», 

πξσηνβνπιία πνπ δηνξγαλώλεηαη κε ηελ επηζηεκνληθή ππνζηήξημε ηεο Διιεληθήο 

Δηαηξίαο Ογθνινγίαο Πεπηηθνύ θαη κε ηε ρνξεγία ησλ εμεηάζεσλ από ηνλ Όκηιν 

Δηαηξηώλ Τγείαο ΒΙΟΪΑΣΡΙΚΗ. Η δξάζε απηή απεπζύλεηαη ζε άληξεο θαη γπλαίθεο 

ειηθίαο     50 – 75 εηώλ, νη νπνίνη ζα έρνπλ από 15 έωο 30 Απξηιίνπ 2015 ηε 

δπλαηόηεηα λα ππνβιεζνύλ ΓΩΡΔΑΝ ζηελ πξνιεπηηθή εμέηαζε αλίρλεπζεο 

αηκνζθαηξίλεο ζηα θόπξαλα ζηα παξαπάλσ δηαγλσζηηθά θέληξα. 

Καιώληαο ζηα ηειέθσλα 210 6966100 (Αηηηθή) θαη 2310459660 (Θεζζαινλίθε) γηα 

ηνλ Όκηιν ΒΙΟΙΑΣΡΙΚΗ,  νη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα ελεκεξσζνύλ γηα ηε 

ΓΩΡΔΑΝ εμέηαζε γηα αλίρλεπζε αηκνζθαηξίλεο ζηα θόπξαλα πνπ γίλεηαη κε ηελ 

πξνζθόκηζε δείγκαηνο θνπξάλσλ ζε απνζηεηξσκέλν δνρείν. Σπζηήλεηαη ζηνπο 

πνιίηεο λα έρνπλ ηειεθσλήζεη πξώηα ζην Δηαγλσζηηθό θέληξν πνπ ηνπο εμππεξεηεί 



γηα λα γλσξίδνπλ ην σξάξην πνπ κπνξνύλ λα πξνζθνκίζνπλ ην δείγκα. Πξόθεηηαη γηα 

κία ζύγρξνλε εμέηαζε πνπ δελ ρξεηάδεηαη θάπνηα πξνεηνηκαζία εθ κέξνπο ηνπ 

εμεηαδόκελνπ. 

Η ζπγθεθξηκέλε εμέηαζε απνηειεί κέξνο ησλ Εζληθώλ Πξνγξακκάησλ πξόιεςεο ηνπ 

Καξθίλνπ ηνπ Παρένο Εληέξνπ ζε πνιιέο αλεπηπγκέλεο ρώξεο. Απηή ε κνξθή 

θαξθίλνπ ζπληζηά ζήκεξα ηνλ ηξίην ζπρλόηεξν θαξθίλν πνπ δηαγηγλώζθεηαη ζηνλ 

αλαπηπγκέλν θόζκν θαη πξνέξρεηαη από ηνλ αλώκαιν πνιιαπιαζηαζκό ησλ 

θπηηάξσλ ησλ ηνηρσκάησλ ηνπ ηειεπηαίνπ κέξνπο ηνπ παρένο εληέξνπ. Ο θαξθίλνο 

ηνπ παρένο εληέξνπ δελ ζπλνδεύεηαη από ζπκπηώκαηα ζηα πξώηκα ζηάδηα θαη σο εθ 

ηνύηνπ, δπζηπρώο, πνιιέο πεξηπηώζεηο παξακέλνπλ αδηάγλσζηεο κέρξη ηελ 

εμάπισζε ηνπ θαξθίλνπ.  

 

 

 

 

 


