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Týžde? proti rakovine /8.10.-14.10.2012/ sa aj v tomto roku nesie v znamení prevencie a Liga proti rakovine sa v ?om zameriava na ženy. Prostredníctvom informa?no-eduka?nej kampane s headlinom „Prevencia u žien - Predí?me chorobe spolo?ne!“ chce upozorni? na
neustály nárast naj?astejších onkologických ochorení u žien – rakovinu prsníka, kr?ka maternice i rakovinu hrubého ?reva a kone?níka. Mesa?nú kampa?, ktorá za?ala za?iatkom októbra, sprevádzajú aktivity zamerané na poradenstvo a prevenciu.

Význam informa?nej Kampane
Incidencia karcinómu prsníka predstavuje 2 423 prípadov ro?ne, po?et zaznamenaných úmrtí je 790. Incidencia karcinómu kr?ka maternice predstavuje 627 ochorení ro?ne, po?et zaznamenaných úmrtí je 239. Pri karcinóme hrubého ?reva a kone?níka /diagnózy C18-C21/
predstavuje incidencia 1 411 prípadov ro?ne, po?et zaznamenaných úmrtí je 769. (Dáta z roku 2007, zdroj: Safaei Diba,Ch., Pleško,I., Hlava,P.: Incidencia zhubných nádorov v Slovenskej republike 2007, NOR SR, NCZI Bratislava 2012)

Neustály nárast onkologických ochorení u žien, jasne dokumentujúci potrebu prevencie, podnietil Ligu proti rakovine zamera? sa tento rok v rámci informa?nej kampane na ženy a prevenciu naj?astejších onkologických ochorení, ktoré ich postihujú - karcinóm prsníka,
kr?ka maternice, kolorektálny karcinóm.

Informa?ná kampa? v trvaní jedného mesiaca je realizovaná formou teasingu. V prvej fáze, od 1. do 10. októbra, s výzvou „Pre?o sa ma bojíte? Pre?o ma ignorujete?“ a odkazom na www.bojitesama.sk je cie?om Ligy proti rakovine vyvola? záujem verejnosti
v o?akávanie odhalenia, ?o sa skrýva za otázkami. Druhá ?as? kampane, od 10. do 28. októbra, s headlinom „Predí?me chorobe spolo?ne!“, predstavením sa ústrednej postavy z prvej teasignovej ?asti – lekára a známym logom Ligy proti rakovine vyzýva ženy na
návštevu preventívnych prehliadok, ktoré môžu by? prvotným faktorom predídenia ochoreniu. Úmyslom sympatického lekára je eliminova? faktor strachu pred jeho osobou a vyvola? záujem o preventívne prehliadky.

S vizuálom kampane sa verejnos? bude môc? stretnú? po?as mesiaca október na celom Slovensku prostredníctvom printových médií, celoslovenských a regionálnych televízií, rádií, LCD obrazoviek, v mestských a prímestských autobusoch, dia?kových autobusových
spojoch, vo vlakových súpravách ŽSSK, na facebooku i webových portáloch, ai. O význame prevencie hovorí Liga proti rakovine aj v odporú?aniach odborníkov, ?lánkoch i štatistikách na web stránke www.bojitesama.sk.

Aktivity zamerané na prevenciu

Poradenstvo na Linke pomoc iLigy proti rakovine je jednou zo služieb pre onkologických pacientov, ich blízkych i verejnos?. Na otázky Vám odpovedia po?as celého roka odborníci Ligy proti rakovine telefonicky na 02/52 96 51 48, osobne v priestoroch Centra pomoci
LPR v Bratislave, alebo prostredníctvom on-line poradne dostupnej na www.lpr.sk.

Po?as celého Týžd?a proti rakovine pripravujú organiza?né zložky LPR vo viacerých mestách Slovenska preventívne prednášky na tému prevencia u žien.

V piatok, 12. októbra po?as D?a jab?k, nájdete vo vybraných obchodných centrách v Bratislave, Trnave, Banskej Bystrici, Martine i Košiciach informa?né stánky, v ktorých bude na otázky k prevencii odpoveda? lekár. V Bratislave realizuje poradenstvo Liga proti
rakovine v spolupráci s Bratislavským spolkom medikov. Od 16:00 do 18:00 hodiny budú v OC Pollus k dispozícii študenti medicíny, ktorí budú odpoveda? na otázky záujemcov k problematike karcinómu kr?ka maternice ?i kolorektálneho karcinómu. Bude možné
vyskúša? si na makete samovyšetrenie prsníkov. V Trnave bude informa?ný stánok v popolud?ajších hodinách na Troji?nom námestí, v Banskej Bystrici v OC Európa od 13:00 do 15:00 hodiny, v Martine v OC Tulip od 13:00 do 17:00 hodiny a v OD Prior od 13:00 -15:00,
v Košiciach bude prebieha? poradenstvo v Auparku od 14: do 16:00 hodiny, v Galérii od 15:00 – 17:00 hodiny, v biliardovom klube v Zuzkinom parku od 17:00 do 18:00 hodiny.

Informovanos? a prevencia má v rámci programov Ligy proti rakovine dominantné miesto a po?as celého roku môžu záujemcovia využíva? projekty a programy orientované práve na túto oblas?. Patria k nim – eduka?né prednášky pre žiakov základných a stredných škôl
realizované v Centrách pomoci v Bratislave a Martine, Onkologická výchova na 70 školách na Slovensku, vydávanie letákov a brožúr zameraných na prevenciu a zdravý životný štýl, ktoré Liga proti rakovine bezplatne distribuuje do škôl, zdravotníckych zariadení, na
požiadanie ich bezplatne poštou posiela priamo záujemcom.

De? jab?k

V závere Týžd?a proti rakovine, v piatok 12. októbra 2012, sa uskuto?ní 14-ty ro?ník D?a jab?k. Jeho cie?om je prostredníctvom jab??ka ako symbolu zdravia a zdravej výživy ešte viac priblíži? potrebu a význam prevencie.

V Bratislave i v sídlach organiza?ných zložiek Ligy proti rakovine (Bardejov, Nitra, Pieš?any, Topo??any, Trebišov, Trnava, Žilina, Banská Bystrica, Košice, Lu?enec, Michalovce, Skalica, Partizánske, Liptovský Mikuláš, Pezinok, Prešov, Poprad, Nové Zámky, Martin,
Vranov nad Top?ou, ?adca, Tren?ín) bude možné v piatok stretnú? dobrovo?níkov Ligy proti rakovine, ktorí Vás oslovia a ponúknu Vám jablko.

V Bratislave Vám od 15:00 hodiny zdravé jablká, pochádzajúce zo slovenskej úrody, ponúknu v centre hlavného mesta na Kamennom námestí, v OC Polus City Center, pred Tescom v Petržalke, v OC Avion a IKEA i pred Tescom na Zlatých pieskoch.
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