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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Παρουσίαση Εθνικού Προγράμματος «Υγεία Μπροστά»  

για την Πρόληψη του Καρκίνου του Μαστού και του Τραχήλου της Μήτρας, στην Κρήτη. 

 

Το Εθνικό Πρόγραμμα «Υγεία Μπροστά» για την Πρόληψη του Καρκίνου του Μαστού και του 

Τραχήλου της Μήτρας, θα παρουσιαστεί στο πλαίσιο εκδηλώσεων που διοργανώνει η 7η ΥΠΕ στην 

Κρήτη.  

 

Η παρουσίαση του προγράμματος θα γίνει από τη Γενική Γραμματέα Δημόσιας Υγείας και στελέχη 

του Υπουργείου Υγείας. Παράλληλα, στις εκδηλώσεις θα συμμετέχουν εξειδικευμένοι ιατροί 

αναλύοντας τη σημασία της έγκαιρης διάγνωσης, καθώς και γυναίκες που έχουν αντιμετωπίσει τον 

καρκίνο του μαστού, εστιάζοντας στο προσωπικό βίωμα και τη σημασία της πρόληψης αλλά και της 

κοινωνικής υποστήριξης.  

 

Ειδικότερα: 

 

➢ Στις 26  Ιανουαρίου 2023 η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Ηράκλειο και συγκεκριμένα  

στο Επιμελητήριο Ηρακλείου, αίθουσα Καστελλάκη  Διεύθυνση: Κορωναίου 9, Ηράκλειο.  

  

➢ Στις 27  Ιανουαρίου 2023 η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Ρέθυμνο και συγκεκριμένα 

στο Σπίτι του Πολιτισμού , Διεύθυνση: Βερνάρδου Εμμανουήλ 12, Πλησίον Ωδείου, 

Ρέθυμνο - Παλαιά Πόλη. 

 

➢ Στις 28  Ιανουαρίου 2023 η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στον Άγιο Νικόλαο  και 

συγκεκριμένα στο Επιμελητήριο Λασιθίου, Διεύθυνση: Ακτή Κούνδουρου Ιωσήφ 17,Άγιος 

Νικόλαος Λασιθίου. 

 

Στις εκδηλώσεις ενημέρωσης έχουν προσκληθεί από το υπουργείο Υγείας τοπικοί φορείς, 

εκπρόσωποι του επιστημονικού κόσμου, καθώς και πολίτες, προκειμένου να πληροφορηθούν για τις 

διαδικασίες διενέργειας των εξετάσεων στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Πρόληψης.  

 

Άλλωστε μέχρι σήμερα από τότε που ξεκίνησαν οι δωρεάν προληπτικές εξετάσεις για την Πρόληψη 

του Καρκίνου του Μαστού και του Τραχήλου της Μήτρας, έχουν πραγματοποιηθεί πάνω από 75.000 

ψηφιακές μαστογραφίες και έχουν εντοπιστεί εγκαίρως με ευρήματα πάνω από 4.500 γυναίκες.  

 

«Θεωρούμε ιδιαίτερα κρίσιμο οι γυναίκες σε όλη τη χώρα να ενημερωθούν για το πρόγραμμα 

πρόληψης ώστε να πραγματοποιούν τις δωρεάν εξετάσεις που προβλέπονται. Εξίσου σημαντικό είναι 

να ενημερωθούν και οι επαγγελματίες υγείας, ώστε να τις διευκολύνουν και να τις ενθαρρύνουν να 

βάλουν προτεραιότητα την υγεία τους και να κάνουν τις εξετάσεις τους εύκολα, γρήγορα και δωρεάν» 

δήλωσε η Γενική Γραμματέας Δημόσιας Υγείας κ. Ειρήνη Αγαπηδάκη. 
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