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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

           

∆ωρεάν Μαστογραφικός Έλεγχος  
στο ∆ήµο Παιανίας  

 
Η Κινητή Μονάδα Μαστογράφου της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας (Ε.Α.Ε) 

συνεχίζοντας το «πρόγραµµα ευαισθητοποίησης και έγκαιρης διάγνωσης του καρκίνου του 

µαστού», θα βρίσκεται  Τετάρτη 21, Πέµπτη 22 & Παρασκευή 23 Σεπτεµβρίου 2022 στο ∆ήµο 

Παιανίας,  για δωρεάν προληπτικό Μαστογραφικό Έλεγχο. 

 
Ο καρκίνος του µαστού είναι η συχνότερη κακοήθεια που εµφανίζεται στις γυναίκες της χώρας µας µε τον αριθµό 

των νέων περιστατικών κάθε χρόνο να υπολογίζεται στις 7.500. Παρόλη την υψηλή συχνότητα της, η ασθένεια 

απειλεί ολοένα και λιγότερο τη ζωή και την ποιότητα της, τόσο εξαιτίας των σηµαντικών προόδων της ιατρικής 

επιστήµης, που οδήγησαν σε πιο αποτελεσµατικές και περισσότερο εξατοµικευµένες θεραπευτικές παρεµβάσεις, 

όσο και γιατί ο αριθµός των γυναικών που υποβάλλονται σε προληπτικές εξετάσεις συνεχώς αυξάνει, µε 

αποτέλεσµα να ανακαλύπτεται ο καρκίνος σε πρώιµα στάδια, τότε που οι θεραπείες είναι πιο αποτελεσµατικές και 

µπορούν να οδηγήσουν στην ίαση. 

Η καλύτερη εξέταση για την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του µαστού είναι η µαστογραφία. Ο τακτικός 

προληπτικός έλεγχος µε µαστογραφία µειώνει τη θνησιµότητα από την ασθένεια σε  ποσοστό που φθάνει το 30%. 

Η εξέταση είναι ανώδυνη, διαρκεί ελάχιστο χρόνο και µε τα νέα µηχανήµατα  η δόση ακτινοβολίας είναι εξαιρετικά 

χαµηλή. 
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Για να βοηθηθούν οι γυναίκες που λόγω γεωγραφικών ιδιαιτεροτήτων ή και οικονοµικών προβληµάτων,  
αδυνατούν να υποβληθούν σε µαστογραφικό έλεγχο, η Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία µε 
πρόσκληση και χορηγία του ∆ήµου Παιανίας, προσφέρει δωρεάν προληπτικό µαστογραφικό 
έλεγχο.  
 
Στo πλαίσιο αυτού του προγράµµατος η µονάδα µαστογράφου θα βρίσκεται: 
 

 21 Σεπτεµβρίου 2022 στα ΚΑΠΗ ∆.∆. Γλυκών Νερών (25ης Μαρτίου 8) 

 22 & 23 Σεπτεµβρίου 2022 στα ΚΑΠΗ ∆. Παιανίας (Βασ. Φρειδερίκης 8) 

 

            Τα ραντεβού θα κλείνονται µε σειρά προτεραιότητας 

       
Προϋποθέσεις για το Μαστογραφικό έλεγχο 

 
 Ηλικίες γυναικών από 40 έως 70 ετών. 

 Να µην έχει γίνει µαστογραφία τους τελευταίους 12 µήνες. 

 Να µην έχουν ιστορικό καρκίνου µαστού, βιοψίας ή αισθητικής επέµβασης στο µαστό. 

 Να µην είναι σε έµµηνο ρύση (περίοδο 3 ηµέρες πριν - 5 ηµέρες µετά). 

 

Μήνυµα Ευάγγελου Φιλόπουλου – Προέδρου της Ε.Α.Ε.: 

«…Αισθανόµαστε ιδιαίτερη ικανοποίηση που η κινητή µονάδα µαστογράφου µέσω των χορηγών µας µπορεί να 

επισκέπτεται αποµακρυσµένες περιοχές της Ελλάδας. Μέχρι τώρα µε την πράσινη κινητή µονάδα µαστογράφου της 

Ε.Α.Ε. έχουµε πραγµατοποιήσει περισσότερες από 8,000 µαστογραφίες και στόχος µας είναι να εξεταστούν όσο 

δυνατόν περισσότερες γυναίκες που δεν έχουν πρόσβαση σε διαγνωστικές µονάδες. Μαζί µπορούµε να κάνουµε 

τον καρκίνο του µαστού παρελθόν!» 

 

Περισσότερες πληροφορίες: cancerhellas.org 

  Ακολουθείστε µας στο Facebook: https://www.facebook.com/HellenicCancerSociety 

 Ακολουθείστε µας στο Instagram: https://www.instagram.com/cancerhellas/ 

 Κέντρο επικοινωνίας της Ε.Α.Ε.: 210.38.26.600  

#cancerhellas 

Λίγα λόγια για την ΕΑΕ: 

Η Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία είναι η µεγαλύτερη Ιατροκοινωνική οργάνωση στον χώρο της ογκολογίας 
λειτουργώντας αδέσµευτα από πολιτικά ή οικονοµικά συµφέροντα από το 1958, προάγοντας τον αντικαρκινικό 
αγώνα στη χώρα µας, αδιαλείπτως επί 63 συνεχή χρόνια. Βασικοί άξονες των δραστηριοτήτων µας είναι η 
ενηµέρωση του πληθυσµού, η προώθηση της πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσης του καρκίνου, η ψυχοκοινωνική 
στήριξη όσων έχουν ασθενήσει και των φροντιστών τους, η επιστηµονική ενηµέρωση λειτουργών υγείας, η παροχή 
φιλοξενίας και υγειονοµικών υπηρεσιών σε ασθενείς και η παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών προς την Πολιτεία. 


