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Śląsk walczy z rakiem szyjki macicy!
dodano dnia: 03.10.2012

3 października 2012 w Śląskim Urzędzie Marszałkowskim podczas Kongresu
założycielskiego została zawiązana Śląska Koalicja na Rzecz Walki z Rakiem
Szyjki Macicy, która jest pierwszą lokalną Koalicją na poziomie wojewódzkim.
Powstała dzięki wielkiej determinacji i zaangażowaniu dr. n. med. Jerzego
Ziętka. Pan Poseł Jerzy Ziętek w ten sposób wypełnił deklarację złożona w
Sejmie w dniu 24 maja br. podczas debaty "Zdrowa Kobieta – silna Polska:", w
której zapowiedział, że walkę z rakiem szyjki macicy chce podjąć u siebie na
Śląsku, aby ochronić śląskie kobiety, ich rodziny i najbliższych przed tą chorobą.

Konferencja "Wyprzedź raka"
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Kodeks Profilaktyki Raka Szyjki Macicy
dodano dnia: 29.09.2012

Katarzyna
Grochola

Podczas wrześniowego Kongresu Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego w
którym uczestniczyło ponad 2 tys. lekarzy ginekologów-położników, został
zaprezentowany Kodeks Profilaktyki Raka Szyjki Macicy. Swoją deklarację
przestąpienia do Kodeksu złożyło już ponad 250 specjalistów ginekologówpołożników. Kodeks jest wypełnieniem rekomendacji przygotowanych w lutym
2012 roku przez Polską Koalicję na Rzecz Walki z Rakiem Szyjki Macicy.

Pisarka
„Nikt nie może myśleć, że to co kobieta ma
między nogami jest wstrętne, a Matka
Polka składa się z karmiących piersi i rąk
do przytulania. Kobiety nie chodzą do
ginekologa, bo wstydzą się rozłożyć nogi.
One muszą się nauczyć same siebie
szanować!!! Muszą zrozumieć, że to co
mają między nogami jest piękne i należy o
to dbać.."
więcej

więcej

Panel Polskiej Koalicji na Rzecz Walki z Rakiem Szyjki Macicy na Kongresie
PTG w Katowicach „Uratuj(E)my kobiecość!”
dodano dnia: 27.09.2012

Irena Eris

„Popieram inicjatywę powołania do życia
Koalicji na Rzecz Walki z Rakiem Szyjki
Macicy. Uważam, że jest to działanie ze
wszech miar godne uznania..."
więcej

20 września podczas Kongresu Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego w
Katowicach odbyła się specjalna sesja Polskiej Koalicji na Rzecz Walki z
Rakiem Szyjki Macicy, pod hasłem "Uratuj(E)my kobiecość". Panel, który
prowadziła
Pani Iwona Schymalla, poświęcony był konkretnym
rozwiązaniom w obszarze profilaktyki raka szyjki macicy. W sesji wzięła
udział, jako gość specjalny, Pani Sigrid Poulsen, były Komisarz Medyczny
Narodowej Rady ds. Zdrowia z Danii. Przedstawiła sytuację szczepień
przeciwko HPV na świecie oraz doświadczenia duńskie, dotyczące realizacji szczepień dziewczynek 12-letnich i
cytologicznych badań przesiewowych.
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„Edukacja to jest taka niekończąca się
historia. Nie wystarczy, że przez rok czy
przez dwa będziemy mówić i uczyć –
musimy to robić stale…"
więcej

Magdalena
AnkiersztejnBartczak
Fundacja Edukacji
Społecznej
„Edukacja na temat raka szyjki macicy
powinna trafiać do wielu grup. Pierwsza z
nich to młodzież. Edukowanie nowych
pokoleń nt. zasad profilaktyki może w
przyszłości uchronić je przed
zachorowaniem na RSM..."
więcej
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Zapraszamy do subskrypcji naszego newslettera.
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