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Biorąc pod uwagę niekorzystne dane epidemiologiczne dotyczące raka piersi i fakt, iż zapobieganie
występowaniu tej choroby jest możliwe dzięki podejmowaniu działań i środków zmierzających do jej
wczesnego wykrywania, Samorząd Województwa Łódzkiego zaprasza panie w wieku 25-44 lat z
terenu województwa łódzkiego do udziału w bezpłatnej Akcji zdrowotnej „Zdrowa kobieta
- profilaktyka raka piersi”.
Rak piersi jest najczęstszym nowotworem złośliwym w populacji kobiet w Polsce. Pod względem
częstości zachorowań rak piersi zajmuje w Polsce pierwsze miejsce wśród nowotworów złośliwych
kobiet. Ponadto, w Polsce od wielu lat wzrasta zachorowalność na raka piersi. W 2008 roku w
województwie łódzkim nowotwór złośliwy sutka zajmował 2 miejsce wśród przyczyn zgonów na
nowotwory złośliwe kobiet i stanowił 12,43% wszystkich zgonów nowotworowych w populacji
żeńskiej. W województwie na raka piersi zmarło 379 kobiet. Pod względem częstości zachorowania w
Łódzkiem nowotwór ten zajmował pierwsze miejsce.
Celem Akcji Zdrowa Kobieta jest:

Obniżenie zachorowalności i umieralności kobiet na nowotwory piersi,
Upowszechnienie wiedzy na temat potrzeby regularnych badań profilaktycznych w kierunku
raka piersi,
Zwiększenie świadomości zdrowotnej kobiet poprzez edukację zdrowotną,
Zwiększenie dostępności do porady specjalistycznej i badań profilaktycznych.
Akcja obejmuje przede wszystkim edukację zdrowotną oraz przeprowadzenie wywiadu i
klinicznego badania palpacyjnego piersi. W ramach edukacji zdrowotnej każdej pacjentce
zostanie przekazany odpowiedni zakres wiedzy na temat budowy gruczołu piersiowego, znaczenia
wczesnego wykrywania raka piersi dla zdrowia kobiety, profilaktyki tej choroby, czynników ryzyka
zachorowania na raka piersi i samej choroby. Ponadto edukacja będzie obejmować naukę
samobadania piersi i zasady zdrowego stylu życia. Oprócz tego, w zależności od wskazań lekarza
pacjentka będzie miała wykonane badanie USG piersi.
Badania organizowane są w wybrane dni PAŹDZIERNIKA 2011 roku, w następujących placówkach:

1. Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. M. Kopernika w Łodzi, w Ośrodku
Mammografii – Centrum Skriningu Raka Sutka,
ul. Paderewskiego 4,
tel. (42) 689-56-90 lub (42) 689-56-91,
2. Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu,
ul. Parzęczewska 35,
tel. 517-489-033,
3. SP ZOZ im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu,
ul. Armii Krajowej 7,
tel. (43) 827-84-58,
4. Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Skierniewicach, Poradnia K,
ul. Wita Stwosza 1,
tel. (46) 834-07-32 wew. 19,
5. Szpitalu Wojewódzkim im. Jana Pawła II w Bełchatowie,
ul. Czapliniecka 123,
tel. (44) 635-83-16,
6. SP ZOZ PABIAN – MED w Pabianicach,
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ul. Kilińskiego 10/12,
tel. (42) 212-19-57,
7. Samodzielnym Szpitalu Wojewódzkim im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie
Trybunalskim,
ul. Rakowska 15,
tel. (44) 648-03-59,
Akcja w całości finansowana ze środków Samorządu Województwa Łódzkiego.
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