
                      

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Μονεμβασίας ενημερώνει τις γυναίκες που ενδιαφέρονται 

για το Πρόγραμμα ΔΩΡΕΑΝ μαστογραφιών και τεστ Παπανικολάου που θα 

υλοποιηθεί  2-27 Οκτωβρίου 2017 σε συνεργασία με το Ελληνικό Ίδρυμα 

Ογκολογίας ότι : 

Η Κινητή Μονάδα του Ελληνικού Ιδρύματος Ογκολογίας θα βρίσκεται : 

από 2 έως 10 Οκτωβρίου στους Μολάους, στον προαύλιο χώρο της Μαθητικής 

Εστίας 

από 11 έως 16 Οκτωβρίου στα Παπαδιάνικα, στον προαύλιο χώρο του Δημοτικού 

Καταστήματος 

από 17 έως 19 Οκτωβρίου στη Μονεμβασία, στην Πλάκα και  

από 20 έως 27 Οκτωβρίου στη Νεάπολη, στον προαύλιο χώρο του Κέντρου Υγείας 

 

Οι  γυναίκες που θα εξετασθούν πρέπει : 

➢ Να μην έχουν διαγνωσμένη νόσο σχετική με την εξέταση που θα κάνουν 

➢ Να μη ξεχνούν να έχουν μαζί τους αποτελέσματα προηγούμενων εξετάσεων 

Οι γυναίκες για μαστογραφία πρέπει : 

➢ να έχουν ηλικία άνω των 40 ετών     

➢ να μην έχουν υποβληθεί τον τελευταίο χρόνο σε μαστογραφία   

Οι γυναίκες για τεστ Παπανικολάου πρέπει : 

➢ να έχουν ηλικία άνω των 25 ετών    

➢ να μην έχουν υποβληθεί τον τελευταίο χρόνο σε τεστ Παπανικολάου 

➢ να μην έχουν πιθανή εγκυμοσύνη, να έχει περάσει ένα εξάμηνο από τοκετό 

και ένα τρίμηνο από γυναικολογική επέμβαση 

Καλούνται οι γυναίκες του Δήμου να δηλώσουν όσο είναι δυνατόν πιο γρήγορα 

συμμετοχή στα τηλέφωνα :  2732 360529 (κ. Κουλούρη) και  2732 360536 



(κ.Μπατσάκη), ώρα 09.00 έως 14.00 όλες τις εργάσιμες ημέρες μέχρι 3 ημέρες πριν 

τη λήξη του Προγράμματος δηλαδή μέχρι τη Τρίτη 24 Οκτωβρίου 2017 

Οι γυναίκες από τη Δημοτική Ενότητα Βοιών μπορούν να δηλώνουν συμμετοχή στα 

τηλέφωνα : 2734 360125 (κ. Σγαρδέλη) και 2734 360116 (κ. Μανούσου) 

Προσοχή ! Λόγω του μεγάλου αριθμού συμμετοχών στο Πρόγραμμα αλλά κυρίως 

λόγω της ιδιαιτερότητας των εξετάσεων οι γυναίκες που ενδιαφέρονται (και αυτές 

που έχουν δηλώσει συμμετοχή) θα πρέπει να τηλεφωνήσουν και να ζητήσουν οι 

ίδιες, σύμφωνα με το παραπάνω πρόγραμμα και τις οδηγίες, την ημερομηνία και 

τον τόπο εξέτασής τους, στο τηλέφωνο 6944584029 

 

                                                               Από το ΚΕΠ Υγείας Δ. Μονεμβασίας 

 


