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Spoštovani!
Tako kot v večini razvitih držav, je tudi v Sloveniji rak dojk najpogostejši rak pri ženskah. Letno zboli
okrog 1000 žensk, blizu 400 jih umre. Pojavnost narašča in, žal, predvidevanja kažejo, da bo v
prihodnje zbolela vsaka sedma ženska. Rak dojk ženskam res ne prizanaša, pa tudi moški niso varni
pred njim.
Najpomembnejše orožje proti tej zahrbtni bolezni je njeno zgodnje odkrivanje, pri čemer je
najučinkovitejša metoda mamografija, z digitalno tehniko slikanja pa je bil narejen velik korak naprej.
Zaradi možnosti naknadne obdelave slike je zanesljivost digitalne mamografije večja in tudi
obremenitev žensk z rentgenskimi žarki je manjša. Preiskava je hitrejša, zato je lahko dnevno
pregledano več žensk. Ne uporablja se več filmov in okolju škodljivih kemikalij.

V želji, da bi pacientkam s področja Posavja in okolice nudili kar najboljšo in najvarnejšo diagnostiko,
tudi v Splošni bolnišnici Brežice načrtujejo nakup digitalnega mamografa. Ob splošnem pomanjkanju
sredstev za tovrstne investicije, nakupa sami ne bodo mogli kmalu realizirati. Vsak dan, teden, mesec
čakanja pa lahko pomeni novo zamujeno odkritje bolezni…tokrat morda pri vaši ženi, mami, hčerki,
prijateljici, vnukinji…
V Društvu zdravje za Posavje smo se tako odločili, da pomagamo Splošni bolnišnici Brežice pri zbiranju
sredstev za nakup novega digitalnega mamografa. Pri tem dejanju nas vodi iskrena želja, pomagati
Posavkam, Posavcem in drugim, ki bodo iskali pomoč v brežiški bolnišnici, do čim hitrejšega dostopa do
kakovostne mamografije in s tem čim zgodnejšega odkrivanja raka na dojki. Višji zdravstveni standard
na tem področju pa zagotovo prinese tudi več veselja in sreče v družine, ko se lahko veselijo življenja
ob premagani bolezni!
In ker sami ne moremo narediti ničesar…skupaj pa lahko vse, vas prosimo, da tudi vi pomagate.
Sredstva za nakup mamografa zbiramo na računu društva: SI56 0237 3026 0515 449 ; odprt pri NLB
LJ, Brežice.
V zameno za Vašo cenjeno pomoč, bomo vaše podjetje promovirali v vseh naših stikih z javnostmi
(brošura, koncert, medijske objave…)
Za vašo pomoč se vam že v naprej najlepše zahvaljujemo in vam želimo veliko uspeha, zadovoljstva…in
predvsem: ZDRAVJA!
S prisrčnimi pozdravi,
Članice in člani
Društva ZDRAVJE ZA POSAVJE
Za društvo,
Diana Kosar, predsednica

