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Lekarze z Instytutu Medycyny Molekularnej Uniwersytetu
Lizbońskiego informują, że dieta i aktywność fizyczna w
pewnym stopniu warunkują zachorowania na nowotwory.
komentarze (0) | więcej »
Algi morskie – lek na raka piersi? »
Picie jednej kawy dziennie, może spowolnić rozwój raka. »

Czy wiesz, że...

Tagi

W dziale "Rozpoznawanie" możesz znaleźć informacje na temat samobadania piersi. więcej

Wydarzenia

Forum

VII Aukcja Charytatywna Dzieł Sztuki...
17 Października 2012 - 17 Października 2012
Tegoroczna aukcja odbędzie się 17 października
o godz.18.00 w holu... więcej »

ZWROTNIK RAKA. Epizod VII. Nowe...
AWZR 2 Października, 22:59
KAMPANIA SPOŁECZNA PROMUJĄCA
PSYCHOONKOLOGIĘ Nowych współrzędnych
szukamy gdy chcemy gdzieś... więcej »

IV Kongres Współczesnej Onkologii
8 Marca 2012 - 10 Marca 2012
W dniach 8-10 marca 2012r. w Poznaniu
odbędzie się IV Kongres... więcej »
Grupa wsparcia dla osób...
17 Lutego 2012
Jest to też propozycja dla wszystkich osób,
które uczestniczyły już w... więcej »
Blog Ekspertów
16 Kwietnia, 00:41
Mimo wszystko możesz zadecydować ...
mgr Sylwia Świstak-Sawa

Jednego poranka pewien profesor wspiął się na katedrę i
zanim jeszcze rozpoczął wykład, wyrwał ze swojego
zeszytu dużą, białą kartkę, na której znajdowała się mała
plama z atramentu, i zwrócił się do studentów: „Co
widzicie?” - „Czarną...
komentarze (19) | więcej »
26 Lutego, 21:12
ONA MA RAKA - o chorobie, potrzebie
komunikacji i o tym, co zechcę przekazać
ze swojej praktyki...
doc. dr hab. n. med. Tadeusz Pieńkowski
Rak piersi jako choroba ma złą sławę. Związany z nią mit
jest bardziej okrutny niż realna prawda. Zaś prawda jest
taka, że diagnoza nie jest wyrokiem a leczenie jest coraz
bardziej skuteczne. Po diagnozie, po przejściu uczucia
rozpaczy, wszechogarniającego...

Późne powikłania chemioterapii
Melania 2 Października, 21:44
Mam bardzo poważne kłopoty z sercem. Czy
ktoś z Was ma poważne problemy
kardiologiczne po leczeniu... więcej »
mam nowotwór nie raka
azaro 29 Września, 22:11
witam, chciałabym podzielić się czymś co
bardzo mnie boli. w lipcy zeszłego roku
wyczułam pierwszy... więcej »
Re: Rak piersi w 7 miesiącu ciąży....
asia 29 Września, 14:59
Ciąża w tym miesiącu nie stanowi już problemu
w leczeniu. więcej »

Sondaże
Co według Ciebie najbardziej pomaga w radzeniu
sobie z stresem związanym z chorobą ?
Wsparcie i zrozumienie bliskich.
Odpowiednia opieka lekarska.
Poznanie mechanizmów zachodzących
podczas choroby.
Grupa wsparcia dla kobiet z rakiem.
Stresu nie można zmniejszyć.
Głosuj
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Koncert Małgorzaty Ostrowskiej -...
13 Stycznia 2012

komentarze (25) | więcej »
20 Lutego, 21:49
Jeśli pacjent ma wolę życia to medycyna
jest bezradna.
mgr Oliwia Szczuka
Krąży anegdota, że jeśli pacjent ma wolę życia to medycyna
jest bezradna. Zaangażowanie psychiczne w proces
leczenia jest niezwykle ważne. Istnieją badania wskazujące,
że odpowiednia postawa wobec choroby zwiększa szanse
przeżycia. Szczególnie pożądane są...
komentarze (41) | więcej »
Blog Użytkowników
Prosiłabym o radę...
magda33 1 Kwietnia, 21:05
Witam Mam na imie Magda i mam 34 lata.
Wyczułam guzki w... więcej »
Strach przed nieznanym
Paulinka 23 Czerwca, 23:01
Niedawno dowiedziałam się, że mama ma
złośliwy nowotwór piersi. Z... więcej »
zaburzenia nastroju u kobiet po...
mika80 19 Czerwca, 15:50
Witam, jestem studentką II roku studiów
magisterskich kierunek... więcej »
Prośba o wypełnienie kwestonariusza...
magdzia8719 27 Maja, 12:48
„Jakość życia kobiet po mastektomii” Zwracam
się do Pan z... więcej »

Marsz Różowej Wstążki 2010
5 Stycznia 2012

Dr. David Servan-Schreiber w Warszawie
21 Marca 2009

Marsz Życia i Nadziei w roku 2004
26 Lutego 2009

Zarejestruj
Zapomniałeś hasła?
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