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Nowotwory strefy intymnej – kiedy ważna jest wiedza, odwaga, życie
Wrzesień Miesiącem Świadomości Nowotworów Ginekologicznych
Późno wykrywane nowotwory ginekologiczne, takie jak rak jajnika, szyjki czy trzonu
macicy, każdego roku powodują śmierć ok. 6 tysięcy Polek1 . Śmiertelność związana
z rakiem szyjki macicy w Polsce jest aż o 70 proc. wyższa niż przeciętna dla krajów Unii
Europejskiej2. Wysoka umieralność podsyca strach przed rozpoznaniem raka. Obawa przed
diagnozą, skryty przebieg choroby i brak wiedzy o dostępnym leczeniu zbierają ogromne
żniwo – alarmują eksperci.
Rak jajnika, ze względu na swoją specyfikę, jest nowotworem trudnym do wykrycia. Niemal 80 proc.
kobiet jest diagnozowanych w stadium zaawansowanym3. Rak szyjki macicy może zostać rozpoznany
dużo wcześniej dzięki prostemu badaniu cytologicznemu. Mimo to – również w przypadku
chorych na raka szyjki macicy – aż 40 proc. rozpoznań następuje dopiero w wysokim stopniu
zaawansowania 4 , co przekłada się bezpośrednio na wysoki odsetek zgonów. Ze względu

na alarmujące statystyki podczas obchodzonego we wrześniu Miesiąca Świadomości
Nowotworów Ginekologicznych organizatorzy i eksperci kampanii edukacyjnej „Dla niej.
Możemy więcej” zwracają uwagę na konieczność szerzenia wiedzy o nowotworach
ginekologicznych – ich objawach, przebiegu, a także możliwościach leczenia.
– Miesiąc Świadomości Nowotworów Ginekologicznych obchodzimy we wrześniu już po raz drugi.
W tym roku szczególną uwagę zwracamy na przebieg i leczenie tych wciąż stygmatyzujących chorób
kobiecych. Przekonujemy, że rak jajnika to nie musi być wyrok, a rak szyjki macicy nie może być
owianym wstydem tematem tabu. Naprawdę warto upewnić się, że nas choroba nie dotknęła.
Niestety wiele kobiet woli unikać badań, aby tylko nie wykryto u nich choroby. Apelujemy
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o odpowiedzialne podejście do własnego zdrowia – wyjaśnia Anna Nowakowska, założycielka
Stowarzyszenia na Rzecz Walki z Chorobami Nowotworowymi Sanitas.
Strach przed nowotworami ginekologicznymi jest zrozumiały, lecz nawet po wykryciu nowotworu nie
powinien paraliżować. W zależności od typu choroby, istnieje szereg możliwości terapeutycznych,
pojawiają się też nowe innowacyjne leki, dzięki którym lekarze zyskują nowe możliwości pomocy
nawet w zaawansowanym stadium choroby. Po wykryciu zmian nowotworowych przez ginekologa,
warto zapytać go o proces leczenia i dostępne opcje, których jest coraz więcej, nawet w terapii
najtrudniejszych nowotworów ginekologicznych.
– Większość naszego społeczeństwa wciąż uważa, że rak to wyrok i nie ma szansy na przedłużenie
życia. A to nieprawda. Warto mieć nadzieję i podejść do leczenia świadomie, aktywnie poszukując
rozwiązań – mówi Alina Pulcer, Prezes Stowarzyszenia Kobiet z Problemami Ginekologiczno –
Onkologicznymi Magnolia.
Leczenie nowotworów ginekologicznych polega na chirurgicznym usunięciu dotkniętych chorobą
narządów i okolicznych tkanek. Następnie stosuje się leczenie systemowe, czyli chemoterapię.
– Największym wyzwaniem dla ginekologii onkologicznej pozostaje rak jajnika. Po ok. 30 latach
stagnacji – w leczeniu tej choroby w ostatnim czasie dokonał się istotny postęp. Zaczęto wprowadzać
do terapii leki ukierunkowane molekularnie, blokujące działanie konkretnych mechanizmów
w komórkach nowotworowych, np. wpływając na aktywność receptora VEGF. Takim lekiem jest
stosowany obecnie bewacyzumab, hamujący wytwarzanie przez guz własnych naczyń krwionośnych –
wyjaśnia dr hab. n. med. Lubomir Bodnar z Wojskowego Instytutu Medycznego.
Operacja chirurgiczna i leczenie systemowe nie są obojętne dla poczucia własnej wartości
i atrakcyjności. Potwierdzenie rozpoznania nowotworu ginekologicznego oznacza dla kobiety przede
wszystkim obawę o dalszy los, ale także o zmiany związane z życiem intymnym.
– Kobiety już zdiagnozowane odczuwają ogromny lęk o życie, o los bliskich. Krępują się mówić
o problemach związanych z okolicami intymnymi. Nie chcą litości, stygmatyzacji. Potrzebują
natomiast mądrego wsparcia partnera i bliskich – podkreśla psycholog Elżbieta Pożarowska z Poradni
Psychoonkologicznej w Centrum Onkologii w Warszawie.
W ramach kampanii „Dla niej. Możemy więcej” na stronie www.dlaniejmozemywiecej.pl można
bezpłatnie pobrać poradniki dla kobiet zmagających się z nowotworem strefy intymnej,
ich partnerów i bliskich. Partnerami kampanii „Dla niej. Możemy więcej” są: Stowarzyszenie

Magnolia, Stowarzyszenie SANITAS, Polskie Amazonki Ruch Społeczny. Realizację kampanii wspiera
Roche.
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Anna Ogiegło – e-mail: a.ogieglo@brandlab.pl, tel. (22) 622 25 21, kom. 600 834 866
ul. Wspólna 63b lok. 2, 00-687 Warszawa
Partnerzy kampanii „Dla niej. Możemy więcej”:
Stowarzyszenie SANITAS – www.sanitas.sanok.pl
Stowarzyszenie na Rzecz Walki z Chorobami Nowotworowymi SANITAS jest Ogólnopolską Organizacją, której
główną ideą jest edukacja na temat szeroko pojętej profilaktyki nowotworowej oraz udzielanie wsparcia
dla osób będących w trakcie lub po chorobie nowotworowej oraz ich rodzinom.
Kontakt: ul. Kościuszki 15, 38-500 Sanok, e-mail: sanitas@onet.eu
Stowarzyszenie Magnolia – www.stowarzyszenie-magnolia.org
Stowarzyszenie Kobiet z problemami onkologiczno–ginekologicznymi, którego celem jest wszechstronna pomoc
kobietom w trakcie i po leczeniu onkologiczno-ginekologicznym i w innych chorobach kobiecych
oraz podnoszenie świadomości kobiet i ich rodzin na temat chorób nowotworowych.
Kontakt: Żychlin, ul. Parkowa 2, 62-571 Stare Miasto, e-mail: biuro@stowarzyszenie-magnolia.org
Polskie Amazonki Ruch Społeczny – www.ruchspoleczny.org.pl
W zamierzeniu Ruch ma stanowić szeroką platformę dialogu społecznego i współpracy międzyludzkiej. Każdy,
komu przyszło mierzyć się z tą chorobą, może służyć swoją wiedzą i doświadczeniem. Wszyscy razem,
niezależnie od miejsca zamieszkania, możemy mieć wpływ na korzystne zmiany w polskiej onkologii. Chcemy,
aby Polskie Amazonki Ruch Społeczny stał się silnym, poważnym i reprezentatywnym partnerem w rozmowach
z przedstawicielami administracji państwowej na różnych szczeblach oraz innych instytucji działających
w systemie opieki zdrowotnej, by proponował rozwiązania systemowe, informował o potrzebach chorych
na nowotwory i należnych im standardach leczenia, by pobudzał do aktywności obywatelskiej w sferze polityki
zdrowotnej. Patronat nad Ruchem objęło Polskie Towarzystwo do Badań nad Rakiem Piersi i najstarsza
organizacja pacjencka – pierwszy w Polsce Klub Amazonek – Stowarzyszenie „Amazonki” Warszawa-Centrum.
Kontakt: Polskie Amazonki Ruch Społeczny, Centrum Onkologii Zakład Rehabilitacji, ul. Roentgena 5,
02-781 Warszawa, e-mail: biuro@ruchspoleczny.org.pl
Roche
Grupa Roche, z siedzibą główną w Bazylei w Szwajcarii, jest liderem wśród firm zajmujących się dostarczaniem
innowacyjnych rozwiązań w zakresie ochrony zdrowia. Siłą firmy są dwa współpracujące działy: farmacja
i diagnostyka.
Roche, będąc największą na świecie firmą biotechnologiczną, dostarcza szeroką gamę leków stosowanych
w takich dziedzinach terapeutycznych jak onkologia, wirusologia, choroby zapalne, okulistyka oraz centralny
układ nerwowy. Firma jest również światowym liderem w dziedzinie diagnostyki in-vitro, diagnostyki
onkologicznej oraz pionierem w zakresie kompleksowej opieki diabetologicznej.

Strategia Roche koncentrująca się na medycynie personalizowanej ma na celu dążenie do dostarczania leków
i systemów diagnostycznych, które przyczynią się znacząco do poprawy zdrowia, jakości życia oraz przedłużenia
życia pacjentów.
Firma Roche, założona w 1896 roku, już od ponad stu lat wywiera istotny wpływ na zdrowie i życie pacjentów
na całym świecie. Dwadzieścia cztery leki opracowane przez Roche, w tym ratujące życie antybiotyki, leki
przeciwmalaryczne i chemioterapeutyki, znajdują się na liście leków podstawowych Światowej Organizacji
Zdrowia.
W 2013 r. Grupa Roche zatrudniała ponad 85 000 pracowników na całym świecie i przeznaczyła ponad 8,7 mld
franków szwajcarskich na inwestycje w badania i rozwój. Firma osiągnęła wartość sprzedaży na poziomie
46,8 mld franków szwajcarskich.
Firma Genentech (Stany Zjednoczone) jest częścią Grupy Roche. Ponadto koncern posiada większościowe
udziały w firmie Chugai w Japonii. Więcej informacji o Grupie Roche można uzyskać na stronie internetowej:
www.roche.com.
Wszystkie znaki handlowe użyte w komunikacie prasowym są zastrzeżone.

