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Konin obchodzi Światowy Dzień Świadomości Raka Jajnika
8 maja br. z inicjatywy organizacji pacjentów wspierających kobiety z nowotworami
ginekologicznymi, po raz pierwszy w Polsce obchodzony będzie Światowy Dzień Świadomości Raka
Jajnika. Celem akcji jest podniesienie poziomu wiedzy nt. nowotworu jajnika – jego objawów,
przebiegu i dostępnych metod leczenia. Symbolem Dnia Świadomości Raka jajnika jest kolor
turkusowy. Budynek Starostwa Powiatowego w Koninie oraz gmach Delegatury w Koninie Urzędu
Wojewódzkiego w Poznaniu rozbłysną w tym ważnym dniu niebieskim światłem, symbolicznie
włączając się do jego obchodów.
Rak jajnika to trzeci najczęściej występujący nowotwór ginekologiczny w Polsce i na świecie, który
cechuje wysoka umieralność. Najbardziej zagrożone nowotworem jajnika są kobiety między 50. a 69.
rokiem życia, jednak na chorobę narażone są też kobiety młodsze1. Mało charakterystyczne
symptomy, które mogą świadczyć o rozwoju raka jajnika – takie jak zaparcia, wzdęcia, uczucie
pełności w nadbrzuszu czy rosnący obwód brzucha – łatwo zlekceważyć czy zrzucić na karb innych
dolegliwości np. ze strony układu pokarmowego2.
– Rak jajnika początkowo przebiega bezobjawowo. Można go jednak wykryć podczas kontroli
ginekologicznych i za pomocą USG. Zachęcamy więc kobiety do regularnych badań –nie należy się ich
bać. Nowotwór jajnika można leczyć – mówi Alina Pulcer, Prezes Stowarzyszenia Magnolia.
Pozornie bezobjawowy przebieg nowotworu jajnika sprawia, że aż u 80 proc. chorych rozpoznanie
następuje, gdy choroba jest już w zaawansowanym stadium3. Nawet wówczas raka jajnika można
leczyć, a świadomość istnienia innowacyjnych, finansowanych przez NFZ terapii, pomaga kobietom
i ich bliskim w zmaganiu się z chorobą.
Do obchodów Światowego Dnia Świadomości Raka Jajnika włączyły się miasta w całej Polsce.
Oprócz budynku Starostwa Powiatowego w Koninie oraz konińskiej Delegatury Urzędu
Wojewódzkiego w Poznaniu, niebieskim światłem rozbłyśnie kopuła INEA Stadionu w Poznaniu
oraz Iglica Międzynarodowych Targów Poznańskich. W Sanoku na turkusowo zostanie
podświetlona fontanna na Rynku oraz plac św. Michała. Również Ełk symbolicznie włączy się
do obchodów tego ważnego dnia – tu na niebiesko podświetlony zostanie budynek Urzędu Miasta.
Warto dowiedzieć się więcej o raku jajnika i o tym, jak pomagać chorym na ten nowotwór.
Zachęcamy do zapoznania się ze stroną www.dlaniejmozemywiecej.pl, na której dostępne
są bezpłatne poradniki dla kobiet z nowotworami strefy intymnej, ich partnerów i bliskich.
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Inicjatorami akcji są partnerzy ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej „Dla niej. Możemy więcej”:
Stowarzyszenie Kobiet z Problemami Onkologiczno–Ginekologicznymi Magnolia spod Konina,
Stowarzyszenie Polskie Amazonki Ruch Społeczny, Stowarzyszenie na Rzecz Walki z Chorobami
Nowotworowymi Sanitas z Sanoka oraz Ogólnopolska Organizacja Kwiat Kobiecości. Realizację
kampanii wspiera firma Roche Polska.
Więcej informacji o nowotworze jajnika:
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 k. Konina, ul. Parkowa 2, 62-571 Stare Miasto, e-mail: biuro@stowarzyszenie-magnolia.org
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
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
Ogólnopolska Organizacja Kwiat Kobiecości – www.kwiatkobiecosci.pl
Ogólnopolska Organizacja na Rzecz Walki z Rakiem Szyjki Macicy i Rakiem Jajnika „Kwiat Kobiecości”
to inicjatywa kobiet, które stoczyły walkę z rakiem szyjki macicy i wygrały ją. Stawiamy na profilaktykę, dostęp
do informacji, edukację i zmianę świadomości w podejściu do zdrowia nie tylko ze strony samych kobiet,
ale również i mężczyzn. Dlatego na stronie internetowej Kwiatu Kobiecości (www.kwiatkobiecosci.pl) każda
kobieta znajdzie niezbędne informacje dotyczące profilaktyki w zakresie raka szyjki macicy i chorób związanych
z układem rodnym. Do współpracy z „Kwiatem Kobiecości” przystąpili wybitni specjaliści m.in.: ginekolodzy,
seksuolodzy i psychologowie, którzy w panelu „Eksperci” precyzyjnie odpowiadają na pytania kobiet, chcących
rozwiać wszelkie swoje wątpliwości. „Kwiat Kobiecości” poprzez działania edukacyjne chce przełamać tabu,
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jakim jest mówienie o chorobach nowotworowych narządów rodnych kobiet. Dążymy do tego, aby jak
najwięcej mówiło się i pisało o zagrożeniach związanych z rakiem jajnika, szyjki macicy i z chorobami układu
rodnego. Przywiązujemy szczególną uwagę do działań profilaktycznych, dlatego w trosce o zdrowie kobiet
i jakość wykonywanych badań ginekologicznych na stronie www.kwiatkobiecosci.pl można znaleźć adresy
gabinetów ginekologicznych rekomendowanych przez „Kwiat Kobiecości” – „Gabinety pod Kwiatkiem”.
Kontakt: ul. Perzyńskiego 14 (przy stacji metra Słodowiec na Bielanach), 01-883 Warszawa, email:
biuro@kwiatkobiecosci.pl

