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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Κ.Υ. Αμυνταίου: Ενημερωτικές Δράσεις στην πόλη και στις κοινότητες για την πρόληψη 

ενάντια στον καρκίνο του μαστού  

 

Πλήθος ενημερωτικών εκδηλώσεων προγραμματίζονται αυτές τις ημέρες σε διάφορες τοπικές 

κοινότητες της περιοχής ευθύνης του Κ.Υ. Αμυνταίου, με σκοπό την ευαισθητοποίηση και την αφύπνιση 

των γυναικών για την σωτήρια πρόληψη ενάντια στον καρκίνο του μαστού. Ο Οκτώβριος εξάλλου, είναι 

μήνας αφιερωμένος σε αυτή τη νόσο η οποία στη χώρα μας είναι πρώτη σε συχνότητα εμφάνισης και 

δεύτερη ως αιτία θανάτου μετά τον καρκίνο του πνεύμονα.  

 

Συγκεκριμένα, το Σάββατο 22 Οκτωβρίου, η μαία, ο γυναικολόγος και η γενική ιατρός- συντονίστρια 

λειτουργίας του Κέντρου Υγείας, μαζί με το Σύλλογο Γυναικών Σκλήθρου «Αγία Παρασκευή» θα 

πραγματοποιήσουν στις 17:00 σε καφετέρια της περιοχής,  ομιλία, ενημέρωση και διανομή έντυπου 

υλικού, ενώ αντιστοίχως στις 19:00 η δράση θα συνεχιστεί στην πλατεία του χωριού Ξινό Νερό, σε 

συνεργασία με το σύλλογο γυναικών της κοινότητας «Η πηγή».  

 

Τη Δευτέρα 24 Οκτωβρίου θα υλοποιηθεί διανομή έντυπου ενημερωτικού υλικού στα εμπορικά 

καταστήματα και τις Δημόσιες Υπηρεσίες του Αμυνταίου από τις 10:00 έως τις 12:00, σε συνεργασία με 

το Σύλλογο Καρκινοπαθών Αμυνταίου και Περιχώρων «Μαζί για τη Ζωή», το Σύλλογο Καρκινοπαθών 

Φλώρινας, το Περιφερειακό Τμήμα Ερυθρού Σταυρού Φλώρινας, το Δήμο Αμυνταίου, το Δήμο 

Φλώρινας και το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Δήμου Φλώρινας. Επίσης στις 20:00 θα γίνει 

συμβολική φωταγώγηση του Παλαιού 1ου Δημοτικού Σχολείου Αμυνταίου.  

 

Σύμφωνα με τη συντονίστρια λειτουργίας- γιατρό του Κ.Υ. Αμυνταίου, Ελένη Αλεξανδρίδου «το 

προσωπικό του Κέντρου Υγείας, βρίσκεται κοντά στους συμπολίτες του τόπου μας μέσα από διάφορες 

δράσεις που σκοπό έχουν την ευαισθητοποίηση και την ενημέρωση του κόσμου σε θέματα που 

αφορούν την υγεία, την έγκαιρη διάγνωση και την πρόληψη. Η πρόληψη είναι χρέος μας  και ο μήνας 

που θυμίζει αυτή την υποχρέωση στον εαυτό μας και στους ανθρώπους που αγαπάμε, είναι ο 

Οκτώβρης» 
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