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στις  7 μ.μ. πραγματοποιήθηκε επιστημονική ομιλία στο πνευματικό κέντρο της Πτολεμαϊδας με θέμα:«Μάθε, 
Πρόλαβε, Αντιμετώπισε τον Καρκίνο του Μαστού» με στόχο να ευαισθητοποιηθουν οι γυναίκες ώστε να 
αντιληφθούν την αξία της Πρόληψης Έγκαιρης Διάγνωσης. Βασικοί ομιλητές ήταν οι γιατροί κ. Σιμπιλίδης 
Διευθυντής Χειρουργικής Κλινικής Θεαγενείου, τμήμα μαστού και ο κ. Ανθόπουλος Μιχάλης 
Παθολόγος – Ογκολόγος του Μποδοσάκειου Νοσοκομείου οι οποίοι μίλησαν για την πρωτογενή πρόληψη 
του καρκίνου του μαστού. Η ενημερωτική ομιλία πραγματοποιήθηκε στο Πνευματικό Κέντρο ΠτολεμαΪδας και σε 
συνεργασία με τον Δήμο Εορδαίας.  

Το Πρόγραμμα θα συνεχιστεί μέχρι να καλυφθούν οι εξετάσεις σε Πτολεμαϊδα,  Σέρβια  ,  Τσοτύλι  ,  Σιάτιστα, 
Δρέπανο.  

Χορηγός Προγράμματος Προσυμπτωματικού Προληπτικού Ελέγχου για τον Νομό Κοζάνης είναι η  Δ.Ε.Η. ΑΕ 

    

 


