Запиши се за безплатен профилактичен преглед за рак
на млечната жлеза и рак на шийката на матката!
П р е г л е д и т е с е и з въ р ш в а т цел о г о д и ш н о с л е д
предварително записване на телефон – 042/ 614196 –
регистратура на /ДКБ/ в онкологичния център, всеки
работен ден от 12.00 до 13.30 часа.
гр.Стара Загора, ул.“д-р Тодор Стоянович” №15
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ÊÀÌÏÀÍÈß
ÁÅÇÏËÀÒÍÈ ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈ×ÍÈ ÏÐÅÃËÅÄÈ
ÇÀ ÐÀÊ ÇÀ ÌËÅ×ÍÀÒÀ ÆËÅÇÀ
ïðåç ìåñåö Îêòîìâðè 2018

Îêò ìâðè - ñâåòîâåí ìåñåö çà
áîðáà ñ ðàêà íà ãúðäàòà

Намери ни в интернет на www.oncosz.com

Ìåñåö îêòîìâðè å îáÿâåí çà ìåñåö çà áîðáà
ñ ðàêà íà ãúðäàòà ïðåç 1985 ãîäèíà.

ÇÍÀÅØ ËÈ ×Å:
Ракът на гърдата е на първо място по честота
на онкологична заболеваемост при жените и
представлява 27.3% от всички злокачествени
заболявания при тях.
Всяка година заболяемостта от рак на гърдата
се увеличава средно с 1.8%.
Заболяемостта от рак на млечната жлеза се
увеличава с напредване на възрастта на
пациентите след 35 години и достига своя пик при
60-64 годишните.
Стандартизираната заболяемост от рак на
млечната жлеза в България е по-ниска от средната
за Европа.
У нас заболеваемостта е 76.3 на 100 000 жени,
при средна за Европа – 94.2 на 100 000 жени. Въпреки
това стандартизираната смъртност от рак на
млечната жлеза в България е по-висока от
средната за Европа – 24.1 и 23.1 на 100 000 жени.
Неблагоприятните статистически данни за
страната ни (висок процент на късните диагнози,
висока смъртност и ниска петгодишна
преживяемост) идват да покажат важността на
важността на профилактичните изследвания и
ранното диагностициране на рака на гърдата.

В зависимост от това на кой етап се
установи болестта, методите за лечение са
различни, като ранното диагностициране на
рака увеличава многократно шансовете за пълно
излекуване.

Не се СТРАХУВАЙ да попиташ!
Не ОТЛАГАЙ профилактичния преглед!
Не подценявай ЗДРАВЕТО си!
Не живей с мисълта:
„НА МЕН НЯМА ДА МИ СЕ СЛУЧИ”!
Прегледът НАВРЕМЕ ти осигурява:

Повече спокойствие …
По-дълга работоспособност …
По-високо качество на живот …
И … повече ВРЕМЕ за тези,
които обичаш!

