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COMUNICAT DE PRESA
ASOCIATIA FEMEILOR DIN ROMÂNIA a organizat miercuri, 7 octombrie 2009,
la Bucuresti, un Atelier de formare facilitatori în cadrul proiectului "Informeaza-te pentru
sanatatea ta!", desfasurat sub egida Initiativei Globale de Constientizare asupra cancerului la sân
"Susan G. Komen for the Cure",SUA.
Proiectul ,,Informeaza-te pentru sanatatea ta'' urmareste schimbarea de atitudine cu
privire la cancerul la sân a 300 de femei din întreprinderi si pensionare din Bucuresti cu vârste
cuprinse între 40-59 ani.
Despre obiectivele si activitatile proiectului, finantat de fundatia americana "Susan G.
Komen for the Cure" a vorbit doamna Liliana Pagu, presedinta Asociatiei Femeilor din România,
aratând ca femeile au nevoie de un program continuu de educatie si constientizare cu privire la
cancerul de sân.
Doamna dr. Ana Maria Boeru (Asociatia româna de prevenire a cancerului, ARPC) a
prezentat informatii generale privind cancerul la sân subliniind insuficienta informatiilor pe care
femeile le detin si necesitatea cresterii procentului de diagnosticare a cancerului de sân în stadii
incipiente în randul femeilor din Bucuresti.
Cei 25 de participanti - femei si barbati - au urmarit cu interes un film despre aceasta
grava maladie care ucide o femeie pe glob la fiecare 24 de secunde; în România sunt raportate
anual 5785 de cazuri noi, iar 3128 femei mor anual din aceasta cauza fiind depistate prea târziu.
Ei au fost acord sa se implice în actiunile proiectului de informare si educare a femeilor cu
privire la metodele de diagnosticare precoce a cancerului de sân si la serviciile de diagnosticare
existente, acordând o atentie speciala dobândirii de catre acestea a cunostintelor si abilitatilor
necesare autocunoasterii sânului.
Participantii - printre care si membri ai altor sapte organizatii care sustin proiectul - vor
deveni, în urma acestui atelier de formare , facilitatori pentru sustinerea acestei campanii în
România.
Proiectul continua în lunile octombrie si noiembrie 2009 cu 3 sesiuni de informare
organizate la Radet, Cluburile pensionarilor din sectoarele 2 si 4 si o Masa rotunda cu 20 de
manageri care vor organiza puncte informative si sesiuni de educare pe tema cancerului de sân în
institutiile pe care le conduc.
Informatii despre proiect si propuneri de implicare in program prin e-mail afr@opensys.ro

