
СООПШТЕНИЕ

Почитувани,

Здружението за борба против рак Борка - за секој нов ден, во текот на месеците Октомври,
Ноември и Декември 2012 година ја спроведува кампањата Розов Караван 2012 - Кампања за
подигање на свесноста за ракот на дојка.

Кампањата вклучува 21 едукативно предавање за превенција за ракот на дојката. Шест од нив
ќе бидат спроведени во општините на Град Скопје: Центар, Карпош, Аеродром, Гази Баба,
Кисела Вода и Ѓорче Петров. Останатите 15 ќе бидат организирани во следниве градови:
Велес, Свети Николе, Кочани, Штип, Струмица, Крива Паланка, Кавадарци, Битола, Прилеп,
Охрид, Струга, Дебар, Гостивар, Тетово и Куманово.

Едукативното предавање во општина Крива Паланка ќе се одржи на 11 декември
(вторник) 2012 год., во општинската сала на општина Крива Паланка, со почеток во 18.00
часот.

Оваа кампања е од голема важност како за поддршка на веќе заболените пациенти, така и за
сите потенцијални пациенти кои треба да ги дознаат основните информации за ракот на дојка
и со тоа да ја подигнеме свесноста за ракот на дојка како потенцијално излечива болест
доколку се открие на време.

На предавањето свое излагање ќе имаат

 Г-ѓа Биба Додева, Претседател на Здружението за борба против рак „БОРКА- за секој
нов ден“.

 Др.Елизабета Бабушку, Радиолог- спец радиодијагностичар, Суб.спец по
гинеколошка и мама дијагностика.

 Г-ѓа Радмила Ханџиска, Медикус Хелп, Жена Центар, Скопје

Поради фактот што ракот на дојка е болест која е во значителен пораст во Република
Македонија каде што секоја година се дијагностицираат најмалку 750 нови случаи и тој број
изминатите години постојано се зголемува исто така и фактот дека почетната фаза на ракот на
дојка може да се излекува кај повеќе од 95% од заболените, Здружението за борба против рак
"Борка- за секој нов ден" ја спроведува кампањата Розов Караван со цел подигнување на
јавната свест за ракот на дојка како потенцијално излечива болест доколку рано се
дијагностицира.
Според тоа редовните лекарски контроли се најефикасни за рано откривање и
дијагностицирање на болеста, со што се зголемува и можноста за целосно лекување на ракот
на дојка. На жените кои се над 38 годишна возраст им се препорачува да прават мамографија
еднаш на две години.Во светски рамки, младите жени меѓу 20 и 30 години, сé повеќе
заболуваат од рак на дојка.
Населението во Македонија има негативен став и страв од ракот на дојка како сериозно
заболување. Ние сакаме да дадеме поддршка на пациентите во нивната истрајност во борбата
против ракот на дојка и да ја подигнеме јавната свест за потребата од вклучување на сите
сегменти во општеството во поддршка и грижа за пациентите.
Искрено се надеваме на вашето присуство

Со почит,

Биба Додева,
Претседател на Здружението„ Борка-за секој нов ден“ info@borka.org.mk


