
 
 
 

 
 

Ο Ευρωπαϊκός Κώδικας κατά του Καρκίνου συνιστά στις 
γυναίκες: 

Να κάνετε τακτικά εξέταση του τραχηλικού επιχρίσματος 
Να ελέγχετε τακτικά το στήθος σας 

 
 
Το Ελληνικό Ίδρυμα Ογκολογίας είναι ένα κοινωφελές Ίδρυμα 
που δημιουργήθηκε από το Ελληνικό Αντικαρκινικό Ινστιτούτο 
και την Ελληνική Ογκολογική Εταιρία.  
 
Στόχος του είναι ο πληθυσμιακός έλεγχος για την έγκαιρη 
διάγνωση του καρκίνου του μαστού και του τραχήλου της 
μήτρας. 
 
Για την πραγματοποίηση του στόχου του, το Ελληνικό Ίδρυμα 
Ογκολογίας χρησιμοποιεί ειδικές και πλήρως εξοπλισμένες 
αυτοκίνητες μονάδες, μία σταθερή μονάδα στο Κέντρο της 
Αθήνας, καθώς και όλα τα απαραίτητα τεχνολογικά μέσα που 
είναι εγκατεστημένα στην κεντρική υπηρεσία στην Αθήνα επί 
της οδού Βαλτετσίου 11 & Ιπποκράτους. 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 
 

Δωρεάν Ψηφιακή Μαστογραφία &  
Τεστ Παπανικολάου 

ΜΑΡΤΙΟΣ ΚΑΙ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2023 
 
 

 
 
 

Πρόγραμμα πληθυσμιακού ελέγχου 
«Η Ελλάδα κατά του καρκίνου» 

 
Οι παρεχόμενες εξετάσεις ξεκινούν 08/03/2023 στο Ελληνικό 

Ίδρυμα Ογκολογίας, Βαλτετσίου 11, 106 80 Αθήνα. 

 
Οι εξετάσεις είναι ΔΩΡΕΑΝ για όλες τις γυναίκες που 

κατοικούν στο Δήμο Ζωγράφου. 
 
 
 



 

Μήνυμα Δημάρχου 
 
Αγαπητές Συνδημότισσες, 
   Ο Δήμος Ζωγράφου, στο πλαίσιο της κοινωνικής του πολιτικής και με 
βασικό στόχο την πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του 
μαστού και της μήτρας, υλοποιεί μία πολύ σημαντική συνεργασία με το 
Ελληνικό Ίδρυμα Ογκολογίας. 
  Με την ένταξη μας στο πρόγραμμα «Η Ελλάδα κατά του Καρκίνου», 
δίνεται η δυνατότητα σε όλες τις γυναίκες του Δήμου Ζωγράφου να 
πραγματοποιήσουν ΔΩΡΕΑΝ Μαστογραφία και τεστ Παπανικολάου στο 
Ελληνικό Ίδρυμα Ογκολογίας. 
 Δεν πρέπει να ξεχνάμε πως ο προληπτικός έλεγχος είναι η καλύτερη 
θεραπεία του καρκίνου, αφού η έγκαιρη διάγνωση, στα πρώτα στάδια της 
ασθένειας, κάνει δυνατή την αποτελεσματική θεραπεία, σώζοντας ζωές. 
 

     Ο Δήμαρχος Ζωγράφου 
 

    Βασίλειος Ι. Θώδας 
 
 
  O καρκίνος μαστού είναι μία νόσος που πλήττει σημαντικό αριθμό 
γυναικών. Στη διεθνή βιβλιογραφία αναφέρεται ότι 1 στις 9 γυναίκες θα 
προσβληθούν από καρκίνο μαστού κάποια στιγμή στη ζωή τους. Τα 
στατιστικά στοιχεία του ελληνικού Υπουργείου Υγείας αναφέρουν περί τα 
4.500 νέα περιστατικά καρκίνου μαστού ανά έτος. 
  Μπορούμε να προλάβουμε τον καρκίνο με την έγκαιρη διάγνωση για 
αυτό και η Δημοτική Επιτροπή Ισότητας συμμετέχει ενεργά στο 
πρόγραμμα πρόληψης και προτρέπει όλες τις γυναίκες του Δήμου μας να 
συμμετέχουν και να εξετασθούν, 
γιατί η πρόληψη είναι το σημαντικότερο όπλο κατά του καρκίνου. 
 

                                  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΣΟΤΗΤΑΣ 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 
Οι γυναίκες από: 
 25 έως 39 ετών μπορούν να πραγματοποιήσουν ΜΟΝΟ 

Τεστ Παπανικολάου. 
 40 ετών και άνω μπορούν να πραγματοποιήσουν 

ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ και ΤΕΣΤ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 
 
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ 

- Δεν πρέπει να υπάρχει υπόνοια εγκυμοσύνης. 
- Από 40 έως 50 ετών, η μαστογραφία γίνεται από την 5η 

έως και τη 12η ημέρα του κύκλου. Από 50 ετών και άνω 
ανεξαρτήτως ημέρας κύκλου. 

- Πρέπει να έχει περάσει 1 χρόνος από την τελευταία 
μαστογραφία. 

 
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΕΣΤ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 

- Πριν την εξέταση απαιτούνται 2 ημέρες αποφυγής 
σεξουαλικής επαφής και κολπικών πλύσεων με 
αντισηπτικά. Το πρωί της εξέτασης γίνεται ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ 
πλύση, ΜΟΝΟ με νερό και σαπούνι. 

- Να έχει παρέλθει τρίμηνο από γυναικολογικές επεμβάσεις 
και εξάμηνο από τοκετό. 

- Το τεστ πραγματοποιείται τρεις μέρες πριν την έμμηνο 
ρύση ή πέντε μέρες μετά. 

 
 
 

ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΕΣΤΕ ΣΤΟ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ 

ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ (09:30 – 15:00)  
ΣΤΟ ΤΗΛ.:  210 3620831-32 

 
 

 


