ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Χαιρετισμός Περιφερειάρχη Κρήτης 2022
Η Περιφέρεια Κρήτης, συμμετέχει και στηρίζει δράσεις για την καταπολέμηση
του καρκίνου του μαστού. Πρόκειται για έναν διαρκή αγώνα, έναν μαραθώνιο
που συνεχίζεται, με νέους σταθμούς και νέους στόχους. Από τη δική μας πλευρά,
στην Περιφέρεια Κρήτης, είμαστε έτοιμοι να συνεχίσουμε την παρέμβασή μας σε
κάθε γωνιά της Κρήτης. Η Κινητή Μονάδα του Μαστογράφου, συμβάλλει
καθοριστικά στις πολιτικές πρόληψης απέναντι σε μια από τις πιο συχνές μορφές
καρκίνου.
Με αυτό το δεδομένο, συγχαίρουμε το Διοικητικό Συμβούλιο του Π.Τ. Ε.Ε.Σ.
Ιεράπετρας για τη διοργάνωση του 20ου Κύκλου Εκστρατείας ΠρόληψηςΕνημέρωσης στον Καρκίνο του Μαστού 2022.
Σταύρος Αρναουτάκης
Περιφερειάρχης Κρήτης
Χαιρετισμός Προέδρου Π.Τ. Ε.Ε.Σ. Ιεράπετρας
Με χαρά συμπληρώνουμε τον 20 ετήσιο κύκλο (25 χρόνια) των εκστρατειών για
την καταπολέμηση του καρκίνου του μαστού. Και με υπερηφάνεια
διαπιστώνουμε τις πολύ θετικές συνέπειες της προσπάθειας αυτής. Ο μαστός της
γυναίκας, όπως λέει και το σύνθημα μας, είναι πηγή ζωής. Δεν πρέπει να του
επιτρέπουμε να γίνεται παγίδα βαριάς νοσηρότητας. Και δεν μιλάμε πλέον για
απώλειες ζωών γιατί με λίγη συνέπεια, η σύγχρονη ιατρική επιστήμη δεν θα το
επιτρέψει. Η παρουσία σας στην ενημερωτική εσπερίδα της 26ης Νοεμβρίου
είναι απαραίτητη για να μοιραστούμε με τους έγκριτους επιστήμονες μας τις νέες
γνώσεις και την εμπειρία γυναικών που όλο και περισσότερες βγαίνουν νικήτριες
στον αγώνα αυτό. Και θα κουβεντιάσουμε για να λυθεί κάθε σας απορία.
Σας περιμένουμε. Η παρουσία σας μας δίνει δύναμη και σας ευχαριστούμε.
Dr. Ανδρέας Μαμαντόπουλος
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Π.Τ. Ε.Ε.Σ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Σας προσκαλούμε στην εκδήλωση
για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση του Καρκίνου του Μαστού
που θα πραγματοποιηθεί
το Σάββατο 26 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 18:00
στην αίθουσα «Μελίνα Μερκούρη» του Δήμου Ιεράπετρας.
Είσοδος ελεύθερη
θα τηρηθούν όλα τα υγειονομικά μέτρα προστασίας κατά του Covid 19
Συνδιοργανωτές:
- Π.Τ. Ε.Ε.Σ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Τομέας Υγείας
- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

Για το Π.Τ. Ε.Ε.Σ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Dr. Α.ΜΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

20ος ΚΥΚΛΟΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ
26 Νοεμβρίου 2022
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«Μαστός: Πηγή ζωής»
-18:00 Έναρξη : Χαιρετισμοί
-Εισηγήσεις;
Dr.Ανδρέας Μαμαντόπουλος, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών
Πρόεδρος Π.Τ.Ε.Ε.Σ. Ιεράπετρας:
«Εισαγωγή, διαπιστώσεις από την εκστρατεία».
Dr.Eelco de Bree, Καθηγητής Γεν.Χειρουργικής - Χειρουργικής Ογκολογίας:
«Καρκίνος μαστού - Σύγχρονη αντιμετώπιση».
Dr. Χρήστος Λιονής, Καθηγητής Γενικής Ιατρικής και Πρωτοβάθμιας
Φροντίδας Υγείας:
«Συζητώντας για την προσέλκυση των γυναικών σε προγράμματα
πληθυσμιακού προσυμπτωματικού ελέγχου για τον καρκίνο του μαστού:
Που θα πρέπει να παρέμβουμε!»
Τένια Μακρή, Ψυχολόγος:
«Όταν η ψυχή μου είναι ήρεμη, είμαι και θα είμαι καλά».
Τζένη Λιάγκα, επιβιώσασα του καρκίνου του μαστού:
«Βιωματική εμπειρία ενός νικηφόρου αγώνα».
-19:00 Βραβεύσεις: κα Λευκοθέη Λουλάκη, Παιδίατρος
κος Γεώργιος Φραγκάκης, Ακτινολόγος
-19:15 Καλλιτεχνικό Πρόγραμμα

