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Ogólnopolska kampania społeczna „Piękna bo 
zdrowa”  

- / 12.01.2012  

 
Każdego roku prawie 4000 Polek dowiaduje się, że ma raka szyjki macicy. Niestety, codziennie aż 5 
chorych kobiet umiera! 22 stycznia 2012 roku rusza ogólnopolska kampania społeczna „Piękna bo 
zdrowa” organizowana z okazji Europejskiego Tygodnia Profilaktyki Raka Szyjki Macicy (RSM) pod 
patronatem serwisu kobieta.wp.pl  
Honorowy patronat nad kampanią objęły Anna Komorowska oraz Hanny Gronkiewicz – Waltz.  
Celem kampanii, realizowanej przez Kwiat Kobiecości – Ogólnopolską Organizację na Rzecz Walki z 
Rakiem Szyjki Macicy i magazyn Glamour, jest budowa świadomości i edukacja w zakresie profilaktyki 
i leczenia choroby, której śmiertelność wśród kobiet w Polsce jest najwyższa w całej Europie. A wcale 
nie musi tak być, wystarczy regularnie przeprowadzać badania cytologiczne, do czego przekonują 
wszystkie osoby związane z kampanią, w tym aż 12 polskich gwiazd – aktorek, dziennikarek i 
prezenterek telewizyjnych: Anna Dereszowska, Edyta Jungowska, Katarzyna Pakosińska, Katarzyna 
Zielińska, Katarzyna Glinka, Agnieszka Popielewicz, Anna Wendzikowska, Ewa Pacuła, Maja Hirsch, 
Aleksandra Mikołajczyk, Marzena Sienkiewicz i Agata Młynarska. 
 
Celem kampanii „Piękna bo zdrowa” jest również zwrócenie uwagi na potrzebę profilaktyki nie tylko 
RSM, ale i innych nowotworów narządów rodnych kobiet, w tym m.in. raka jajnika, którego statystyki 
śmiertelności są równie niepokojące. Ideą kampanii „Piękna bo zdrowa” nie jest jednak zastraszanie, 
a edukowanie, że badań, które mogą uratować nam życie nie warto się bać, a zdrowie jest jedynym 
kluczem do piękna i szczęścia – nas samych i naszych bliskich.  
 
My współczesne kobiety, mamy wiele ról. Jedne z nas są z matkami, inne córkami czy siostrami, część 
z nas studiuje, część pracuje, wszystkie aktywne, pełne planów na przyszłość i wiecznie zabiegane. 
Różni nas wiele, łączy jedno – wszystkie jesteśmy kobietami, a więc wszystkie jesteśmy w grupie 
ryzyka zachorowania na raka szyjki macicy. Ten jeden z najpowszechniejszych rodzajów nowotworów 
złośliwych dotyka około 500 000 kobiet na świecie. 
 
Nie jest jednak chorobą dziedziczną, ani uwarunkowaną genetycznie. Jest skutkiem zarażenia 



wirusem brodawczaka ludzkiego HPV( Human Papilloma Virus) przenoszonym drogą płciową. RSM 
potocznie nazywany „cichym zabójcą” może rozwijać się w ciele kobiety bez występowania objawów 
zewnętrznych przez wiele lat. Rak Szyjki Macicy nie musi być jednak chorobą śmiertelną, wykryty we 
wczesnym stadium jest całkowicie uleczalny farmakologicznie.  
 
Tak jest w większości krajów Europy Zachodniej i Północnej, gdzie świadomość profilaktyki choroby 
jest odpowiednio wysoka i gdzie przeprowadzane są populacyjne programy szczepień dziewczynek w 
młodym wieku. W Polsce sytuacja jest jednak odwrotna. To właśnie w naszym kraju występują 
najpoważniejsze stadia choroby. To tu zjeżdżają lekarze z całego świata zobaczyć jak wygląda 
zaawansowane stadium Raka Szyjki Macicy. To właśnie w Polsce w 5 domach dziennie dochodzi do 
tragedii – siostry, matki, córki odchodzą pokonane przez chorobę. Tak jest, ale wcale tak być nie 
musi.  
 
Rak Szyjki Macicy jest jednym z nielicznych nowotworów, które można bezinwazyjnie wykryć za 
pomocą prostego badania cytologicznego. Problem polega jednak na tym, że wciąż zbyt mało kobiet 
wykonuje regularne badania. Rak Szyjki Macicy zabija po cichu kobiety w Polsce na ich własne 
życzenie. Według danych Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego Populacyjne Programy 
Wczesnego Wykrywania Raka Piersi oraz Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy 
przy CENTRUM ONKOLOGII – INSTYTUTU im. Marii Skłodowskiej – Curie zaledwie 30% kobiet 
systematycznie wykonuje cytologię, którą powinno się wykonywać minimum raz na rok, najrzadziej 
raz na trzy lata. Co gorsze jednak, aż połowa chorych na ten nowotwór nigdy nie miała pobranego 
wymazu cytologicznego! Dlaczego więc my, kobiety same na siebie wydajemy wyrok w postaci raka.  
 
- Jednym z oczywistych powodów jest strach i ogólnospołeczne tabu dotyczące nowotworów w 
Polsce. Wydaje nam się, że dopóki nie wiemy, jesteśmy zdrowe. Jest wprost przeciwnie, bo tylko 
wiedza o własnym stanie zdrowia, może ocalić nam życie. Nie należy się obawiać pozytywnych 
wyników cytologii, jeśli nowotwór zostanie wykryty we wczesnym stadium i możemy go pokonać. 
Drugi czynnik dotyczy kolejnego tabu związanego z życiem intymnym. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Katowice.eu 

 
 
Europejski Tydzień Profilaktyki Raka Szyjki Macicy 

W ramach obchodów „Europejskiego Tygodnia Profilaktyki Raka Szyjki Macicy”, 
Urząd Miasta w Katowicach ma zaszczyt zaprosić mieszkanki miasta Katowice na 
konferencję poświęconą profilaktyce raka szyjki macicy.  
 
Choroba zagraża każdej kobiecie, dlatego tak ważną rolę odgrywa wiedza na jej temat 
oraz świadomość, w jaki sposób można się przed nią uchronić. Celem Europejskiego 
Tygodnia Profilaktyki Raka Szyjki Macicy jest zachęcenie kobiet do regularnej 
profilaktyki, która może uratować zdrowie i życie.  
 
Konferencja odbędzie się 26 stycznia 2012r. w Miejskim Domu Kultury „Koszutka” w 
Katowicach przy ul. Grażyńskiego 47, w godzinach 13:00 – 14:50.  
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Piękna, bo zdrowa  
 
22 stycznia 2012 roku rusza ogólnopolska kampania społeczna "Piękna, bo zdrowa" 
organizowana, po raz drugi, z okazji Europejskiego Tygodnia Profilaktyki Raka Szyjki 
Macicy /RSM/ pod honorowym patronatem Anny Komorowskiej, Małżonki Prezydenta 
RP.  

 
Celem kampanii, realizowanej przez Kwiat Kobiecości - Ogólnopolską Organizację na 
Rzecz Walki z Rakiem Szyjki Macicy i magazyn Glamour, jest budowa świadomości w 
zakresie profilaktyki i leczenia choroby, której śmiertelność wśród kobiet w Polsce jest 
jedną z najwyższych w całej Europie. Każdego roku prawie 4000 Polek dowiaduje się, że 
ma RSM. Niestety, codziennie aż 5 chorych kobiet umiera! 
 
A wcale nie musi tak być... 
 
Ideą kampanii "Piękna, bo zdrowa" nie jest jednak straszenie chorobą, a edukowanie, że 
badań, które mogą uratować nam życie nie warto się bać, a zdrowie jest kluczem do 
piękna i szczęścia - nas samych i naszych bliskich. 
 
Rak szyjki macicy jest jednym z nielicznych nowotworów, które można bezinwazyjnie 
wykryć za pomocą prostego badania cytologicznego. Problem polega jednak na tym, że 
wciąż zbyt mało kobiet je wykonuje. 
 
Podobnie jak w roku ubiegłym, znalazłam się w gronie lokalnych ambasadorek kampanii, 
które będą przekonywać do regularnych badań cytologicznych. 
 
" O potrzebie tych badań trzeba mówić głośno, nie na ucho - zrobiłam cytologię! A Ty?" 
 
Ogólnopolska kampania społeczna "Piękna, bo zdrowa" stawia sobie za cel zmianę 
podejścia Polek do profilaktyki, uświadamiając kobietom, że istotą piękna jest zdrowie, o 
które - tak jak w przypadku pielęgnacji urody - muszą zadbać same kobiety. Dlatego 
tegoroczna kampania przebiegać będzie pod hasłem mody, promując jednak nie modę na 
konkretny ubiór, a modę na cytologię! 
 
Oprócz tej metody profilaktyki RSM celem kampanii jest budowa świadomości potrzeby 
szczepień przeciw HPV oraz badań kontrolnych w kierunku innych nowotworów 
kobiecych narządów rodnych. 
 
Jak mówi Ida Karpińska, Prezes i Założyciel Kwiatu Kobiecości - "na kosmetyczkę, 
fryzjera jakoś potrafimy znaleźć czas, podczas gdy na wizytę u lekarza już niekoniecznie. 
Chcemy być piękne, choć pomijamy kluczowy jego czynnik: własne zdrowie". 
 
Stąd zrodził się mój tegoroczny pomysł, aby salony urody były również źródłem wiedzy o 
promocji zdrowia. Do współpracy zaprosiłam właścicielki kilku salonów fryzjersko-



kosmetycznych w Inowrocławiu. W dniach 22-29 stycznia br. zostaną tam utworzone 
stoiska tematyczne dotyczące profilaktyki raka szyjki macicy, a klientki wrócą wrócą do 
domu nie tylko z piękną fryzurą czy makijażem, ale również... ulotką informacyjną. Może 
będzie to okazja, aby porozmawiać o zdrowiu między sobą i nawzajem przypominać o 
profilaktyce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Szybkajazda.pl 

„Pi ękna, bo zdrowa” 
2012-01-16 
 

 

22 stycznia 2012 roku rusza ogólnopolska kampania społeczna pod hasłem „Piękna, bo 
zdrowa”. Jej organizatorem jest Kwiat Kobiet – Ogólnopolska Organizacja na Rzecz Walki z 
Rakiem Szyjki Macicy oraz magazyn „Glamour”.  Kampania rusza z okazji Europejskiego 
Tygodnia Profilaktyki Raka Szyjki Macicy. 

 
Oficjalny patronat nad akcją objął serwis internetowy kobieta wp.pl, a Anna Komorowska 
i Hanna Gronkiewicz-Waltz są patronkami honorowymi. Do akcji włączyły się polskie 
gwiazdy: Anna Dereszowska, Edyta Jungowska, Katarzyna Pakosińska, Katarzyna Zielińska, 
Katarzyna Glinka, Agnieszka Popielewicz, Anna Wendzikowska, Ewa Pacuła, Maja Hirsch, 
Aleksandra Mikołajczyk, Marzena Sienkiewicz i Agata Młynarska. 

 
W Polsce z pośród wszystkich krajów europejskich odnotowana jest największa umieralność 
kobiet spowodowana rakiem szyjki macicy. Jak podaje serwis kobieta wp.pl, codziennie 5 
chorych kobiet umiera. Co roku 4000 kobiet w Polsce dowiaduje się, że ma raka szyjki 
macicy. Wyniki te są szokujące w rozwiniętym kraju z dostępem do służby zdrowia i leków. 
Rak szyjki macicy to podstępna choroba, która może rozwijać się przez wiele lat 
bezobjawowo, ale w porę wykryta jest całkowicie wyleczalna. Dlatego tak istotne jest, aby 
kobiety regularnie się badały. Systematycznie przeprowadzana cytologia jest w stanie w porę 
wykryć zagrożenie i uratować życie. 

 
Cytologię powinno się wykonywać raz do roku, a ostatecznie – raz na trzy lata. Badania 
przeprowadzone przez Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego Populacyjne Programy 
Wczesnego Wykrywania Raka Piersi oraz Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki 
Macicy przy CENTRUM ONKOLOGII – INSTYTUTU im. Marii Skłodowskiej – Curie 
wykazują, że tylko 30% kobiet systematycznie wykonuje cytologię. A połowa chorych na ten 
nowotwór nigdy w życiu nie miała przeprowadzanej cytologii. 
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Wygrać z rakiem. Europejski Tydzień 
Profilaktyki Raka Szyjki Macicy  
20:08, 17.01.2012 

Lublin uczestniczy w Europejskim Tygodniu Profilaktyki Raka Szyjki Macicy. 

Celem tej akcji jest zachęcenie pań do badań profilaktycznych. W Polsce 

śmiertelność z powodu tego rodzaju nowotworu jest najwyższa w całej Europie. 

Byłaby mniejsza, gdyby panie korzystały z badań.  

 

(fot. TVP Lublin)  

W Polsce codziennie aż 5 kobiet umiera na raka szyjki macicy.Każdego roku, prawie 4 tysiące Polek 

dowiaduje się, że zachorowało na ten nowotwór - na Lubelszczyźnie około 200. Prawie połowa 

umiera.  

 

W ramach Europejskiego Tygodnia Profilaktyki Raka Szyjki Macicy władze Lublina przygotowały 

szereg spotkań z licealistkami, punkty informacyjne, w którym rozdawane będą materiały 

informacyjne i będzie można zapisać się na badania do poradni ginekologicznej w Szpitalu Klinicznym 

nr 1.  

 

W profilaktyce raka szyjki macicy bardzo ważna rolę odgrywają szczepienia ochronne, przeciw 

wirusowi brodawczaka ludzkiego. Co roku, z budżetu miasta, finansowanych jest około 600 

szczepionek dla 12-letnich dziewcząt. 

Rak szyjki macicy powoduje wirus HPV. Pierwsze stadium choroby jest bezobjawowe. Później, 

nieleczona, może doprowadzić do śmierci. Jak się chronić ? Niezbędne są regularne badania 

cytologiczne - przynajmniej raz w roku.  

 

Ogólnopolska kampania społeczna stawia sobie za cel zmianę podejścia Polek do profilaktyki. Badania 

są bezpłatne - trzeba z nich korzystać. (TVP Lublin) 

 

 



 Samorząd Miasta Lublin, 17.01.12 

Europejski Tydzień Profilaktyki Raka Szyjki Macicy  

17-01-2012 W dniach 22–28 stycznia obchodzona jest VI edycja programu. Ogólnopolska 

Organizacja na Rzecz Walki z Rakiem Szyjki Macicy "Kwiat Kobiecości" zorganizowała 

ogólnopolską kampanię społeczną "Piękna bo zdrowa", do której przyłączyło się również Miasto 

Lublin. 

 

Działania przez nas zaplanowane w ramach ww. Tygodnia realizowane będą przy współpracy 

z Lubelskim Oddziałem Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, Wojewódzkim Ośrodkiem 

Koordynującym Program Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy oraz Centrum 

Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli.  

 

Inicjatywy, które będą podejmowane w zakresie profilaktyki raka szyjki macicy są kontyuacją 

działań, realizowanych w ramach ubiegłorocznego konkursu "Zdrowa Gmina".  

 

Celem powyższej akcji jest budowa świadomości i edukacja w zakresie profilaktyki i leczenia 

choroby, której śmiertelność wśród kobiet w Polsce jest najwyższa w całej Europie. Każdego roku 

prawie 4000 Polek dowiaduje się, że ma raka szyjki macicy. Niestety codziennie aż 5 chorych 

kobiet umiera. A wcale nie musi tak być. Wystarczy regularnie przeprowadzać badania 

cytologiczne. Niestety problem polega na tym, że wciąż zbyt mało kobiet wykonuje 

systematycznie badania. 

W profilaktyce raka szyjki macicy bardzo ważną rolę odgrywją szczepienia ochronne przeciw 

wirusowi brodawczaka ludzkiego. Program takich szczepień finansowany jest z budzetu Miasta 

Lublin od 2008 r. Co roku z programu korzysta około 600 dwunastoletnich dziewcząt. Również w 

tym roku taki program szczepień będzie realizowany ( również dla ok. 600 dziewczynek). 

 

Rak szyjki macicy nie musi być chorobą śmiertelną. Wykryty we wczesnym stadium jest 

całkowicie uleczalny. Ogólnopolska kampania społeczna stawia sobie za cel zmianę podejścia 

Polek do profilaktyki, o którą tak jak w przypadku pielęgnacji urody muszą zadbać same kobiety. 
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Możesz zapobiec rakowi szyjki macicy!  
17.01.2012  

 

 W ciągu najbliższych dwóch godzin zabije ponad pół setki kobiet. W Polsce za jego sprawą dziennie 

umiera aż pięć. Drugie tyle codziennie dowiaduje się, że czeka je walka na śmierć i życie. Broń 

przeciwko rakowi szyjki macicy zawiera się w trzech słowach: edukacja, szczepionka, cytologia!Kto 

jest narażony na raka szyjki macicy? Każda kobieta!  

Wbrew wciąż pokutującemu przekonaniu, że rak szyjki macicy ma podłoże genetyczne, 

odpowiedzialny za nowotwór jest wirus HPV, przenoszony drogą płciową. Szacuje się, że nawet 

siedemdziesiąt procent kobiet zostaje zakażonych wirusem.  

Wirus HPV ma ponad sto typów, część spośród nich odpowiedzialna jest za popularną i niegroźną, 

choć nieprzyjemną opryszczkę wargową, czy brodawki na stopach i dłoniach. Jednak najgroźniejsze 

dla nas są typy HPV 16 oraz HPV 18 - odpowiedzialne za siedemdziesiąt procent zachorowań na raka 

szyjki macicy. 

 

Rak szyjki macicy to drugi spośród nowotworów zabójca kobiet. Niestety jego wielkim 

sprzymierzeńcem jest często nasza niewiedza, zaniedbania, lenistwo oraz ignorancja objawiająca się 

w myśleniu: „mnie to na pewno nie spotka”. Tylko jedna trzecia spośród Polek regularnie odwiedza 

ginekologa. Badanie cytologiczne nie trwa dłużej niż dwie minuty i choć nie należy do przyjemnych, 

dobrze wykonane jest całkowicie bezbolesne. 

 

Tymczasem jest to podstawa profilaktyki raka szyjki macicy. Wykonywane raz do roku pozwala na 

bardzo wczesnym etapie wykryć wszelkie niepokojące zmiany oraz wczesne stadia nowotworu, w 

których jest on całkowicie uleczalny. To jedno z bardziej efektywnych badań jeśli chodzi o wczesne 

wykrywanie nowotworów, zostało wprowadzone w 1942 roku. 

 

Nie od razu stało się jednak tak szeroko dostępne, trzy lata później na raka szyjki macicy zmarła Maria 

Pawlikowska-Jasnorzewska. Dziś jednak mamy możliwość skutecznie zapobiegać chorobie, z którą 

poetka i inne kobiety żyjące w pierwszej połowie dwudziestego wieku i wcześniej nie miały szans. 

Dlaczego tak rzadko chcemy z tego korzystać? 

 

Cytologia 

 

Badanie cytologiczne polega na pobraniu rozmazu z kanału i tarczy szyjki macicy. Raz do roku 

powinna je wykonywać każda kobieta, która rozpoczęła życie seksualne. Badanie nie jest drogie, co 

więcej, każda Polka raz na trzy lata ma prawo wykonać je bezpłatnie.  

- Kobieta, która wyrzuca do śmieci zaproszenie na takie badanie, powinna wiedzieć, że być może 

wyrzuca do śmieci swoje życie - podkreśla Ida Karpińska, założycielka Organizacji Kwiat Kobiecości, 



która edukuje, propaguje profilaktykę, a także zapewnia wsparcie kobietom, które zmagają się z 

rakiem szyjki macicy. 

 

Ida Karpińska sześć lat temu wygrała walkę z rakiem. - Nic nie zwalnia kobiety z dbania o siebie. 

Często jest tak, że myślimy o dzieciach, rodzinie, a dopiero na końcu o sobie, ale musimy pamiętać, że 

to także dla najbliższych powinnyśmy się badać - dodaje. Radzi również, by zwrócić uwagę na to, jak 

wykonywana jest cytologia.  

W nowoczesnych gabinetach wykonuje się badanie szczoteczką cytologiczną, która pozwala na 

pobranie wszystkich potrzebnych do oceny komórek, co nie zawsze zapewniają używane jeszcze 

czasem patyczki lub druciki z nawiniętym na nie wacikiem, być może to uratowało mi życie, bo 

nowotwór rozwijał się w trudno dostępnym miejscu - mówi.  

Szczepionka 

 

Od kilku lat kobiety mają jeszcze jedną broń w profilaktyce raka szyjki macicy. Istnieje możliwość 

zaszczepienia się przeciwko wirusom HPV typu 16, 18, 6 i 11. Szczepionkę podaję się w trzech 

dawkach w gabinetach ginekologicznych po badaniu i konsultacji z lekarzem, który wykluczy 

ewentualne przeciwwskazania. 

 

Szczepienie zaleca się szczególnie dziewczynkom w wieku 11-12 lat i kobietom, które nie rozpoczęły 

jeszcze życia seksualnego, by uchronić je przed zakażeniem. Jednak jest wskazane również dla 

starszych, aktywnych seksualnie kobiet, nawet tych, które są już nosicielkami wirusa. Co prawda nie 

wpłynie ona na pierwsze zakażenie, ale uchroni przed kolejnymi, ponieważ wcześniej przebyte nie 

chronią przed następnymi. 

 

- Dziś z całą pewnością możemy powiedzieć, że onkogenne typy wirusa HPV to jedyna przyczyna raka 

szyjki macicy. Jeśli nie doszło do zakażenia, nie będzie nowotworu - mówi ginekolog dr Bogdan 

Troszyński.  

Choć szczepionka podana przed inicjacją jest niezwykle skuteczna, nie można zapominać, że w 

żadnym wypadku nie zwalnia z regularnego wykonywania badań cytologicznych.  
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Rak nie musi być wyrokiem. Lepiej się zbadaj 

17.01.2012 , aktualizacja: 17.01.2012 16:41  

Lekarze i ratusz wspólnie będą namawiać mieszkanki Lublina do uczestnictwa w bezpłatnych 
badaniach cytologicznych. Na raka szyjki macicy codziennie umiera pięć Polek.  

 
 

Fot. Iwona Burdzanowska / Agencja Gazeta  

 
- Prof. Jan Kotarski prowadzi program przesiewowych badań cytologicznych, nagradzany 
laurami w Europie. Ale zgłaszalność pacjentek do tego programu jest niska - mówi prof. 
Tomasz Paszkowski, prezes Lubelskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa 
Ginekologicznego. 22 stycznia zaczyna się Europejski Tydzień Profilaktyki Raka Szyjki 
Macicy. Miasto wspólnie z lekarzami chce przekonywać kobiety, by zgłaszały się na 
bezpłatne badania cytologiczne. Prof. Kotarski, kierownik I Katedry i Kliniki Ginekologii 
Onkologicznej i Ginekologii 24 stycznia poprowadzi w sali obrad rady miasta wykład na 
temat raka szyjki macicy. Prof. Paszkowski i dr Ewa Woźniakowska z UM odwiedzą pięć 
liceów, by przekonać uczennice do bezpłatnych badań cytologicznych.  
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Kampania społeczna „Piękna bo zdrowa” 

22 stycznia rusza ogólnopolska akcja „Piękna bo zdrowa”, zorganizowana w ramach 
Europejskiego Tygodnia Profilaktyki Rak Szyjki Macicy. Zdrowie.wieszjak.pl jest patronem 
medialnym akcji. 

 
Piękna, bo zdrowa /fot. Fotolia 

Kampania społeczna „Piękna bo zdrowa” ma zwrócić uwagę Polek na problem raka szyjki 
macicy oraz innych nowotworów narządów rodnych. 

W Polsce z powodu RSM umiera codziennie pięć kobiet. W związku z tym zajmujemy 
niechlubne pierwsze miejsce w Europie ze względu na najwyższą śmiertelność wywołaną 
rakiem szyjki macicy. 

Akcja „Piękna bo zdrowa” przypomina więc o potrzebie wykonywania regularnych badań 
cytologicznych. Profilaktyka może uratować życie. 

Honorowy patronat nad kampanią objęła Anna Komorowska, Małżonka Prezydenta 
Rzeczpospolitej Polskiej oraz Prezydent m.st. Warszawy – Hanna Gronkiewicz-Waltz. Do 
akcji przyłączyły się również aktorki, dziennikarki i prezenterki telewizyjne, m.in. Anna 
Dereszowska, Edyta Jungowska, Katarzyna Glinka, Agata Młynarska. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

InSilesia.pl 

 

W ramach obchodów „Europejskiego Tygodnia Profilaktyki Raka Szyjki Macicy”, Urząd 
Miasta w Katowicach ma zaszczyt zaprosić mieszkanki miasta Katowice na konferencję 
poświęconą profilaktyce raka szyjki macicy.  
 

Choroba zagraża każdej kobiecie, dlatego tak ważną rolę odgrywa wiedza na jej temat oraz 
świadomość, w jaki sposób można się przed nią uchronić. Celem Europejskiego Tygodnia 
Profilaktyki Raka Szyjki Macicy jest zachęcenie kobiet do regularnej profilaktyki, która może 
uratować zdrowie i życie.  
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Kampania "Pi ękna, bo zdrowa" w powiecie oleckim  

2012-01-18 15:47:09  

Wszystkie gminy oraz parafie naszego powiatu włączą się w realizację Europejskiego 

Tygodnia Profilaktyki Raka Szyjki Macicy. Kampania „Piękna, bo zdrowa” rozpoczyna się  

w niedzielę, 22 stycznia.  

W czasie trwania akcji kobiety z powiatu oleckiego będą zachęcane do zadbania o własne zdrowie i 

wykonywanie badań profilaktycznych.  Kobiety w wieku od 25-59 lat, które w ciągu ostatnich 3 lat 

nie miały wykonanej cytologii finansowanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia będą mogły bezpłatnie 

wykonać badania w poradni ginekologiczno–położniczej Centrum Medycznego ZOZ w Olecku 

OLMEDICA.  

Od 22 stycznia do 3 lutego w poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek poradnia wydłuża pracę. Kobiety 

zainteresowane wykonaniem badania proszone są o wcześniejszą rejestrację w godz. od 15 do 16.30, 

osobiście w poradni (gabinet nr 10, przy pracowni RTG) bądź telefonicznie pod numerem (87) 520-22-

95 lub (87) 520-22 96 w. 335.      

Celem kampanii „Piękna, bo zdrowa” jest budowanie świadomości i edukacja w zakresie profilaktyki i 

leczenia choroby, której śmiertelność wśród kobiet w Polsce jest najwyższa w całej Europie. Każdego 

roku prawie 4 000 Polek dowiaduje się, że ma raka. Niestety, codziennie aż 5 z nich umiera. A wcale 

nie musi tak być. Wystarczy regularnie przeprowadzać badania cytologiczne.   

Organizatorem kampanii jest „Kwiat Kobiecości” – Ogólnopolska Organizacja na Rzecz Walki z Rakiem 

Szyjki Macicy i magazyn Glamour. Honorowy patronat nad akcją objęła Anna Komorowska.    
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Bądź piękna! Bądź zdrowa! 

 

Rozpoczął się Europejski Tydzień Profilaktyki Raka Szyjki Macicy. 

19 stycznia w godz. 12.00 - 14.00 w Domu Kultury w dzielnicy Bielszowice odbędzie się konferencja 
"Profilaktyka przede wszystkim". 
 
Program: 

• wystąpienie dr. n. med. Adama Wędrychowicza, prezesa Polskiego Komitetu Zwalczania Raka na 
Śląsku 

• prelekcja prof. Krzysztofa Sodowskiego, prezesa Fundacji "Godula Hope", "Profilaktyka nowotworów" 

• występ uczniów Zespołu Szkół Muzycznych I i II stopnia w Rudzie Śląskiej 

• wystąpienie przedstawicielek Fundacji "Kwiat Kobiecości" 

 
25 stycznia w godz. 16.00 - 19.00 w Kinie "Patria" odbędzie się impreza profilaktyczna pod hasłem "Bądź 
zdrowa". Wstęp wolny. 
 
Program: 

• występ uczniów Zespołu Szkół Muzycznych I i II stopnia w Rudzie Śląskiej 

• prelekcja dr. n. med. Tomasza Rutkowskiego 

• projekcja filmu "Jeden dzień" 

 
W 2007 roku Europejskie Stowarzyszenie Raka Szyjki Macicy (ECCA - European Cervical Cancer 
Association) zainicjowało Europejski Tydzień Walki z Rakiem Szyjki Macicy. Jego celem jest 
podniesienie świadomość społecznej na temat raka szyjki macicy i możliwości zapobiegania tej 
chorobie. 
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Profilaktyka przede wszystkim - a co Ty wiesz o raku? 

 

Dziś w Domu Kultury w Bielszowicach odbyła się konferencja "Profilaktyka przede wszystkim". Rak 

i choroby nowotworowe są ważnym problemem społecznym, dlatego też tak liczne audytorium 

podczas dzisiejszego spotkania, było bardzo pozytywnym widokiem. 

 

W programie zostało ujęte: 

• wystąpienie dr. n. med. Adama Wędrychowicza, prezesa Polskiego Komitetu Zwalczania 
Raka na Śląsku 

• prelekcja prof. Krzysztofa Sodowskiego, prezesa Fundacji "Godula Hope", "Profilaktyka 
nowotworów" 

• występ uczniów Zespołu Szkół Muzycznych I i II stopnia w Rudzie Śląskiej 
• wystąpienie przedstawicielek Fundacji "Kwiat Kobiecości" 

 
Okazją do zorganizowania spotkania był trwający Europejski Tydzień Profilaktyki Raka Szyjki Macicy. 
Na tę chorobę dziennie umiera 5 Polek! Przed chorobami nowotworowymi trudno się ustrzec, 
najważniejszą rolą lekarzy jest ich wczesne wykrycie oraz leczenie. 

 
Zamieszczamy skrót informacji z dzisiejszego spotkania. 

1. Co powoduje raka szyjki macicy? 
Rak szyjki macicy nie jest chorobą dziedziczną. Nowotwór powstaje w wyniku zakażenia wirusem 
HPV. Wirus ma 15 onkogennych typów wirusa. 

2. W jaki sposób wirus się przenosi? 
Wirus charakteryzuje się bardzo dużą łatwością przenoszenia. Oczywiście najczęstszym sposobem 
zarażenia jest kontakt płciowy. 

3. Kto jest narażony na zakażenie? 
Narażeni są wszyscy, bez względu na wiek. Jednak w ostatnim czasie obserwuje się wzrost liczby 
zachorowań wśród kobiet młodszych. 

4. Co robić by się ustrzec? 
Ważne są działania profilaktyczne - przede wszystkim wykonywanie cytologii oraz możliwość 
szczepień. 
 
5. Kiedy należy się badać? 
Pierwsze badanie ginekologiczne powinno zostać wykonane przed 21 rokiem życia, nie później niż po 
3 latach od rozpoczęcia współżycia.  



Każda kobieta powinna przebadać się ginekologicznie, łącznie z wykonaniem cytologii, nie rzadziej niż 
raz na 3 lata. 
 
6. U kogo najczęściej występuję choroby nowotworowe? 
Choroby nowotworowe występują z tą samą częstotliwością u kobiet i u mężczyzn, mogą dotykać 
niemal każdego narządu w ludzkim ciele. 

 
Na terenie Rudy Śląskiej działa Fundacja Godula Hope, która swą działalnością stara się objąć 
regularnymi badaniami wszystkie kobiety, priorytetowo te, które są obciążone genetycznie. Jej 
działaniami kieruje prof. Krzysztof Sodowski. 
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Najwyższa w Europie śmiertelność Polek z powodu raka szyjki 
macicy! 

19-01-2012 12:47 

22 stycznia 2012 roku rusza ogólnopolska kampania społeczna „Piękna bo zdrowa” organizowana z 

okazji Europejskiego Tygodnia Profilaktyki Raka Szyjki Macicy (RSM) pod honorowym patronatem 

Anny Komorowskiej, małżonki Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, oraz Hanny Gronkiewicz – Waltz, 

Prezydent m.st. Warszawy. II edycję akcji wspiera LaciBios femina – doustny probiotyk ginekologiczny 

dedykowany zdrowiu intymnemu kobiet. 

 

 
Rak szyjki macicy -  śmiertelność wśród Polek największa w całej Europie! 
 
Celem kampanii, realizowanej przez fundację „Kwiat Kobiecości” – Ogólnopolskiej Organizacji na 
Rzecz Walki z Rakiem Szyjki Macicy, jest budowa świadomości i edukacja w zakresie profilaktyki i 
leczenia choroby, której śmiertelność wśród kobiet w Polsce jest najwyższa w całej Europie, a 
skuteczność wykrywalności we wczesnym i uleczalnym stadium choroby jest zatrważająco niska. 
Akcja ma na celu uzmysłowienie kobietom w każdym wieku, że wystarczy regularnie 
przeprowadzać badania cytologiczne, aby uchronić siebie i najbliższych od najgorszego 
scenariusza.  
 
Siła kobiecego głosu 
 
Do akcji przekonują wszystkie osoby związane z kampanią, w tym aż 11 polskich gwiazd – 
aktorek, dziennikarek i prezenterek telewizyjnych: Anna Dereszowska, Edyta Jungowska, 
Katarzyna Pakosińska, Katarzyna Zielińska, Katarzyna Glinka, Agnieszka Popielewicz, Anna 
Wendzikowska, Ewa Pacuła, Maja Hirsch, Aleksandra Mikołajczyk oraz Marzena Sienkiewicz. 
Projekt ten wspiera ponadto Agata Młynarska – twarz kampanii reklamowej LaciBios femina.  
 
Chcesz być zdrowa zrób cytologię! 
 
Kampania „Piękna bo zdrowa” jest również ukierunkowana na zwrócenie uwagi na potrzebę 
profilaktyki nie tylko RSM, ale i innych nowotworów narządów rodnych kobiet, w tym m.in. raka 
jajnika, którego statystyki śmiertelności są równie niepokojące. Ideą kampanii „Piękna bo 
zdrowa” nie jest jednak zastraszanie i epatowanie tragedią, lecz edukowanie, iż badań, które 
mogą uratować nam życie  nie warto się bać. 



 
RSM nie jest chorobą dziedziczną ani genetyczną. Wywołuje ją wirus brodawczaka ludzkiego HPV 
(Human Papilloma Virus) przenoszony drogą płciową, przeciw któremu na Zachodzie 
powszechnie stosowana jest szczepionka. RSM można wykryć w odpowiednio wczesnym stadium 
wykonując regularnie badanie cytologiczne. Niestety w Polsce, według danych Wojewódzkiego 
Ośrodka Koordynującego Populacyjne Programy Wczesnego Wykrywania Raka Piersi oraz 
Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy przy CENTRUM ONKOLOGII – 
INSTYTUTU im. Marii Skłodowskiej – Curie zaledwie 30% kobiet systematycznie wykonuje 
cytologię, którą powinno się wykonywać minimum raz na rok, najrzadziej raz na trzy lata. Co 
gorsze jednak, aż połowa chorych na ten nowotwór nigdy nie miała pobranego wymazu 
cytologicznego. 
 
„Piękna bo zdrowa”  pod patronatem ECCA - Europejskiego Stowarzyszenie Raka Szyjki Macicy 
 
Kampania „Piękna bo zdrowa” organizowana jest po raz drugi w ramach polskich obchodów 
Europejskiego Tygodnia Profilaktyki Raka Szyjki Macicy  - paneuropejskiej inicjatywy ECCA - 
Europejskiego Stowarzyszenie Raka Szyjki Macicy (European Cervical Cancer Association). Akcja 
realizowana jest we współpracy z towarzystwami naukowymi, organizacjami pozarządowymi i 
wszystkimi podmiotami zaangażowanymi w problematykę choroby. Celem przedsięwzięcia jest 
zwiększenie świadomości społecznej na temat raka szyjki macicy oraz możliwości ochrony przed 
tą chorobą. ECCA jest też patronem honorowym polskich obchodów Europejskiego Tygodnia 
Profilaktyki RSM i kampanii „Piękna bo zdrowa”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mojemiasto.pl  Inowrocław 

„Nie na ucho, mówię głośno - zrobiłam cytologię! A Ty?" 

Utworzono: 19-01-2012, godz. 15.28 
 

 

Spotkanie z Inowrocławiankami na ul. Królowej Jadwigi podczas ubiegłorocznej kampanii 

22 stycznia rusza ogólnopolska kampania społeczna "Piękna, bo zdrowa" organizowana, po 
raz drugi, z okazji Europejskiego Tygodnia Profilaktyki Raka Szyjki Macicy pod honorowym 
patronatem Anny Komorowskiej, Małżonki Prezydenta RP.  
Powiązane artykuły 

Kampania, realizowana przez Kwiat Kobiecości - Ogólnopolską Organizację na Rzecz Walki 
z Rakiem Szyjki Macicy i magazyn Glamour, stawia sobie za cel zmianę podejścia Polek do 
profilaktyki, uświadamiając kobietom, że istotą piękna jest zdrowie, o które - tak jak w 
przypadku pielęgnacji urody - muszą zadbać same kobiety. 

Dlatego tegoroczna kampania przebiegać będzie pod hasłem mody, promując jednak nie 
modę na konkretny ubiór, a modę na cytologię!  

Podobnie jak w roku ubiegłym będzie miała swój inowrocławski akcent. Rok temu, wspólnie 
z dziesięcioma paniami, podczas ulicznego happeningu, zachęcałyśmy kobiety do 
profilaktyki.  

W tym roku zaprosiłam do współpracy właścicielki kilku salonów fryzjersko-kosmetycznych 
w Inowrocławiu.  
W dniach 22-29 stycznia zostaną tam utworzone stoiska tematyczne dotyczące profilaktyki 
raka szyjki macicy, a klientki wrócą do domu nie tylko z piękną fryzurą czy makijażem, ale 
również... ulotką informacyjną. Może będzie to okazja, aby porozmawiać o zdrowiu i 
nawzajem przypominać o profilaktyce! 
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„Piękna bo zdrowa” w Mielniku 

 

22 stycznia 2012 roku o godzinie 17.00 w GOKSiR w Mielniku rozpocznie się koncert Zespołu 

"Katrynka" z Wysokiego na Białorusi. Koncert ten połączony będzie  

z promocją ogólnopolskiej kampanii społecznej „Piękna bo zdrowa" organizowanej  

z okazji Europejskiego Tygodnia Profilaktyki Raka Szyjki Macicy (RSM) 

Organizatorem jest Ogólnopolska Organizacja na Rzecz Walki z Rakiem Szyjki Macicy "Kwiat 

Kobiecości". 

 

Koncertowi towarzyszyć będą wydarzenia związane ogólnie z zagadnieniem profilaktyki.  
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Cytologia może uratować ci życie! 
22 stycznia rusza ogólnopolska kampania społeczna „Piękna, bo zdrowa” organizowana z okazji 
Europejskiego Tygodnia Profilaktyki Raka Szyjki Macicy pod honorowym patronatem Anny 
Komorowskiej oraz Hanny Gronkiewicz – Waltz.  

 

Miasto Lubawa zaangażowało się w akcję profilaktyczną dotyczącą Raka Szyjki Macicy, o czym 

świadczą działania w ramach kampanii: „Lubawa walczy z rakiem”. Właśnie w ramach tego projektu 

nawiązała się współpraca Miasta z Ogólnopolską Organizacją na Rzecz Walki z Rakiem Szyjki Macicy 

„Kwiat Kobiecości”.    

 

Celem kampanii jest budowa świadomości i edukacja w zakresie profilaktyki i leczenia choroby, której 

śmiertelność wśród kobiet w Polsce jest najwyższa w całej Europie. Każdego roku prawie 4.000 Polek 

dowiaduje się, że ma raka szyjki macicy. Umiera połowa z nich, czyli średnio 5 kobiet codziennie.  

 

W akcję zaangażowały się znane gwiazdy: aktorki, dziennikarki i prezenterki telewizyjne: Anna 

Dereszowska, Edyta Jungowska, Katarzyna Pakosińska, Katarzyna Zielińska, Katarzyna Glinka, 

Agnieszka Popielewicz, Anna Wendzikowska, Ewa Pacuła, Maja Hirsh, Aleksandra Mikołajczyk, 

Marzena Sienkiewicz i Agata Młynarska.   

 

Współczesne kobiety mają wiele ról. W ramach zmian światopoglądowych kobiety często przejmują 

również role męskie, czyli utrzymują rodzinę, a do tego niejednokrotnie studiują, by poszerzać swoje 

perspektywy na przyszłość. Każda kobieta jest inna, każda niezwykła i niepowtarzalna. Łączy je tylko 

jedno: wszystkie są w grupie ryzyka zachorowania na RSM, który niczym „cichy zabójca” może 

rozwijać się w ciele każdej z kobiet. Jak się bronić? Stosować profilaktykę!  

 

Szczepienia przeciwko wirusowi HPV oraz wykonywana regularnie cytologia to jedyna skuteczna 

ochrona. W Polsce statystyki dotyczące regularności wykonywania badań cytologicznych są 

przerażające. Wynika z nich, że tylko 30% kobiet regularnie odwiedza lekarza.    

 

Kampania pokazuje, że nie ma się czego bać.  

— Cytologię robimy, nie po to, żeby dowiedzieć się, że mamy raka, tylko po to, by upewnić się, że 

wszystko jest z nami w porządku — powiedziała Ida Karpińska prezes Organizacji „Kwiat Kobiecości” 

podczas spotkania z lubawiankami w kinie „Pokój”.    

Mamy nadzieję, że w wyniku prowadzonej akcji coraz więcej lubawianek będzie wykonywało 

regularnie badania cytologiczne.    



Dziennikwschodni.pl 

Kra śnik: Bezpłatne badania dla pań 

Dodano: 21 stycznia 2012, 22:02 Autor:  (aa)  

Nie trzeba mieć skierowania, wystarczy mieć dokument tożsamości i ubezpieczenie. W 
najbli ższą niedzielę mieszkanki powiatu kraśnickiego mogą zrobić bezpłatnie cytologię. Badania 
będą wykonywane w gabinecie znajdującym się w Galerii Handlowej "Londyn” przy ul. 
Urzędowskiej w Kraśniku.   

 

W najbliższą niedzielę mieszkanki powiatu kraśnickiego mogą zrobić bezpłatnie cytologię. (fot. Archiwum) 

Na 22 stycznia zaplanowano powiatową inaugurację ogólnopolskiej kampanii pod hasłem 
"Piękna, bo zdrowa”, organizowanej z okazji Europejskiego Tygodnia Profilaktyki Raka 
Szyjki Macicy. Badania cytologiczne można wykonać w godzinach od 9 do 15.  
 
Oprócz badań organizatorzy, którym jest Starostwo Powiatowe w Kraśniku przygotowali też 
szereg atrakcji m.in. pokazy mody, gry i zabawy dla dzieci oraz teatrzyk.  
 
Urzędnicy zachęcają do badań, zwłaszcza, że statystyki dotyczące raka szyjki macicy są 
alarmujące. W Polsce każdego roku o śmiertelnej chorobie dowiaduje się blisko 4 tys. kobiet. 
Codziennie aż pięć chorych umiera. 
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Zadbaj o siebie i swoją rodzinę 
Dodano: 23 stycznia 2012, 7:37 Autor:  Paweł Tomkiewicz, ptomkiewicz@wspolczesna.pl  

Chcemy zmniejszyć zachorowalność na raka szyjki macicy.  
 

 

– Zachęcamy mieszkańców do profilaktycznych badań, bo lepiej jest zapobiegać niż później 
się leczyć – uważa dr Marzena Puchała.  

Im szybciej wykryjemy nowotwór, tym większa szansa, że jest on mniej zaawansowany. I 
większa szansa na to, że wspólnie go wyleczymy – mówi dr Marzena Puchała, psycholog i 
specjalista onkologii klinicznej z przychodni w 108. Szpitalu Wojskowym w Ełku. Pod 
hasłem „Zdrowa, bo piękna” rozpoczął się Europejski Tydzień Walki z Rakiem Szyjki 
Macicy. Lekarze i specjaliści zachęcają również ełczanki do skorzystania z profilaktycznych 
badań. 
 
Badanie jest bezbolesne 
 
Zdaniem onkologów tylko wczesne wykrycie choroby daje szansę na wyleczenie. Im dłużej 
będziemy zwlekać z wizytą u lekarza, tym leczenie może okazać się trudniejsze. 
 
Jak pokazują statystyki, profilaktyka wśród mieszkanek Mazur nie jest popularna. Najrzadziej 
badają się mieszkanki powiatu piskiego. Z profilaktycznych badań w 2010 roku skorzystało 
tam nieco ponad 24 proc. kobiet objętych programem. Najlepiej sytuacja wyglądała w 
powiecie oleckim, gdzie przebadało się 43,74 proc. pań powyżej 25. roku życia. 

 
- poniedziałek, godz. 12-14 – spotkanie edukacyjne dla mieszkańców w ełckim ratuszu 
- poniedziałek, godz. 12-15 – w stoisku informacyjnym w urzędzie miasta rozdawane będą 
informatory, broszury, ulotki, gadżety promujące programy profilaktyczne, onkologiczne oraz 
otrzymamy informacje o dostępie do onkologa w 108. Szpitalu Wojskowym w Ełku 
- wtorek, godz. 13-17 – akcja promocyjna w Kauflandzie. Oprócz stoiska informacyjnego na 
mieszkańców czekają porady pielęgniarskie i punkt pomiaru ciśnienia 
- środa, godz. 9-15 – punkt informacyjno-edukacyjny przy przychodni w 108. Szpitalu 
Wojskowym w Ełku 

 
 
Ale w tym tygodniu specjaliści będą przekonywać panie nie tylko do cytologii. – Zachęcamy 
do zarządzania zdrowiem całej rodziny. Myślenia o mężu, dzieciach i samej sobie. Wierzymy 
w profilaktykę i wolimy, żeby przychodziła do nas uśmiechnięta kobieta, która mówi: dzień 



dobry, jestem zdrowa i chce się zbadać. 
 
Albo przychodzi, a my wykrywamy nowotwór we wczesnym stopniu zaawansowania. 
Mówimy jej: my to umiemy leczyć, będzie pani zdrowa i będzie mogła o tym zapomnieć, a 
potem tylko przychodzić na badania – wyjaśnia dr Marzena Puchała. 
 
Jak zapewniają lekarze, cytologia jest bezpieczna, a samo badanie bezbolesne. Wiąże się 
jedynie z wizytą u ginekologa. 
 
W ramach akcji w tym tygodniu w Ełku odbędą się spotkania z mieszkańcami. Natomiast 
lekarze z poradni ginekologicznej w oleckim szpitalu przez najbliższe dwa tygodnie będą 
pracować dłużej. 
 
Badaj się. Będziesz żyć dłużej. 
 
Podczas Tygodnia Walki z Rakiem Szyjki Macicy lekarze będą zachęcać także do innych 
badań profilaktycznych, które mogą wykryć nowotwory. W przypadku niektórych mamy 
bardzo duże szanse na ich wczesne wykrycie. Ale wszystko i tak zależy od nas. 
 
– W przypadku raka piersi jest to mammografia, natomiast jelita grubego to badanie na krew 
utajoną w kale i badanie kolonoskopowe. I te badania naprawdę zmniejszają umieralność na 
nowotwory – zapewnia dr Marzena Puchała. 
 
W badaniach profilaktycznych ważna jest również ich cykliczność.  
W przypadku raka szyjki macicy kobiety mające co najmniej 25 lat cytologię powinny 
wykonywać raz na 3 lata. Żeby wykluczyć raka piersi, panie między 50 a 69 rokiem życia 
mammografię powinny zrobić raz na 2 lata.  
 
Natomiast w przypadku raka jelita grubego, po skończeniu 50. roku życia badanie na krew 
utajoną w kale należy wykonywać co 2 lata, a kolonoskopię raz na 10 lat. Ale jeśli ktoś w 
rodzinie chorował na taki nowotwór, pierwsze badanie powinniśmy wykonać, gdy będziemy 
mieli o 10 lat mniej niż nasz krewny, kiedy zachorował. 
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Kobieto, zrób cytologię! Kampania "Pi ękna, bo zdrowa" na rzecz 
profilaktyki raka szyjki macicy 

2012-01-23, Aktualizacja: dzisiaj 07:52 

  

W niedzielę 22 stycznia ruszyła ogólnopolska kampania społeczna na rzecz profilaktyki 
raka szyjki macicy "Piękna, bo zdrowa" organizowana z okazji obchodów 
Europejskiego Tygodnia Profilaktyki Raka Szyjki Macicy.  
 

 
Organizatorzy stawiają sobie za cel zmianę podejścia Polek do profilaktyki.  
 
Kampania uświadamia kobietom, że istotą piękna jest zdrowie, o które - tak jak w przypadku 
pielęgnacji urody - muszą zadbać same kobiety. Dlatego też tegoroczna kampania przebiega 
pod hasłem mody, promując jednak nie modę na konkretny ubiór, ale modę na cytologię. 
 
 
W ramach polskich obchodów Europejskiego Tygodnia Profilaktyki Raka Szyjki Macicy i 
innej kampanii społecznej "Chronię życie przed rakiem szyjki macicy" na portalu Facebook 
pod adresem: www.facebook.com/kobiecysekret, panie mogą wziąć udział w specjalnym 
konkursie piękności na najładniejszą postać w grze edukacyjnej "Catch Papilloma".  
 
Na uczestniczki czekają atrakcyjne nagrody! Dotąd na profilu Kobiecy Sekret zgromadziła się 
społeczność blisko 50 tys. kobiet. 
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Europejski tydzień walki z rakiem szyjki macicy. Wykłady 
i bezpłatne badania 
2012-01-20, Aktualizacja: dzisiaj 14:51 

 

W niedzielę, 22 stycznia, zaczyna się Europejski Tydzień Profilaktyki Szyjki Raka 
Macicy. Najbardziej wziął go sobie do serca Imielin. Niemal codziennie będzie się tu coś 
działo.  

 
 
W niedzielę o godz. 18 w Domu Kultury Sokolnia nastąpi uroczyste otwarcie Ogólnopolskiej 
Kampanii Społecznej “Piękna, bo zdrowa”. W programie - koncert kolęd i pastorałek śląskich 
w wykonaniu Mariana Makuli i jego zespołu.  
 
We wtorek, 24 stycznia, o godz. 17, w tym samym miejscu, rozpocznie się wykład dr Bogny 
Drozdzowskiej pt. “Jesteś kobietą, przyjdź i zyskaj spokój”.  
 
Od poniedziałku do piątku można wykonywać bezpłatne badania cytologiczne w SP ZOZ 
przy ul. Piotra Skargi 2 oraz w Prywatnej Przychodni_ H. Domańskiego przy Imielińskiej 
189. Na sobotę, 28 stycznia, zaplanowane jest badanie mammograficzne darmowe dla kobiet 
urodzonych w latach 1943-1963), dla pozostałych - w cenie 80 zł. Badanie w mamobusie przy 
SP ZOZ w godz. 9-15. 
 
Natomiast przez cały tydzień w bibliotece trwa promocja literatury i prasy o medycynie i 
zdrowiu. 
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Uważaj na wirus brodawczaka ludzkiego  

24.01.2012  

  

Na świecie rocznie na raka szyjki macicy choruje około pół miliona kobiet, 270.000 z nich umiera. W 

skali globalnej jest to drugi najczęściej atakujący kobiety nowotwór, w tym 80 proc. śmiertelnych 

przypadków zachorowań przypada na kraje rozwijające się. Rak szyjki macicy nie jest dziedziczny, ani 

uwarunkowany genetycznie19. Jest skutkiem zakażenia onkogennymi typami wirusa HPV20,21.  

W Polsce co roku o chorobie dowiaduje się około 4000 kobiet, mniej więcej połowa przypadków 

prowadzi do śmierci . Według statystyk Krajowego Rejestru Nowotworów odnotowuje się 13 

przypadków raka szyjki macicy na 100 000 kobiet. Najwyższa zachorowalność na raka szyjki macicy 

występuje w województwie lubuskim, najniższa w opolskim . Najczęściej chorują i umierają kobiety w 

przedziale wiekowym 49 – 54, w ostatnich latach odnotowano jednak wzrost zachorowalności w 

młodszej grupie wiekowej (35 – 44 lata).  

 

W Polsce zarówno współczynnik zachorowalności jak i umieralności na raka szyjki macicy jest jednym 

z najwyższych w Europie. Wskaźnik śmiertelności wynosi około 7 przypadków na 100 tysięcy. W 

innych krajach europejskich wskaźnik ten jest znacznie niższy, np. w Finlandii wynosi on 1,8 na 100 

tysięcy kobiet. 

 

Wirus brodawczaka ludzkiego (HPV) 

 

Dotychczas zidentyfikowano ponad sto różnych typów wirusa HPV występujących u ludzi. Wśród nich 

około piętnastu wysokiego ryzyka onkogennego związanych z powstaniem zmian 

przednowotworowych i nowotworowych nabłonka płaskiego i/lub gruczołowego głównie okolic 

genitalnych i odbytu. Spośród wszystkich nowotworów (o dowolnej lokalizacji) związanych z infekcją 

HPV, ponad 93% stanowi rak szyjki macicy8. Najbardziej onkogenne typy wirusa HPV, oznaczone 

symbolami 16 i 18, odpowiadają za około 70 % przypadków raka szyjki macicy. 

 

Kolejne trzy to HPV 45, HPV 31 oraz HPV 33. Są odpowiedzialne za około 10 % przypadków tej 

choroby12,13. Pozostałe (poza piętnastoma wspomnianymi) serotypy HPV, zwane wirusami niskiego 

ryzyka onkogennego, powodują zmiany o charakterze łagodnym: brodawki skórne lub brodawki 

narządów płciowych (tzw. kłykciny kończyste). Wirus HPV ma wysoki potencjał zakaźny. Infekcja HPV 

jest jedną z najpowszechniej występujących na świecie chorób przenoszonych drogą płciową 

(inicjacja seksualna, kontakt ze skórą okolic intymnych partnera). Szacuje się, że rocznie zakażonych 



zostaje 5,5 mln osób w skali świata. 

 

Profilaktyka pierwotna 

 

Najskuteczniejszą formą profilaktyki pierwotnej są szczepienia. Każda aktywna seksualnie kobieta jest 

narażona na zakażenie, warto zatem szczepić dziewczęta, które jeszcze nie podjęły inicjacji 

seksualnej. Polskie Towarzystwo Ginekologiczne i Polskie Towarzystwo Pediatryczne rekomendują 

populacyjne szczepienia dziewcząt w wieku 11-12 lat, uznając je za wskazane również w okresie 13 – 

18 lat. W podanym przedziale wiekowym organizm wykazuje najsilniejszą odpowiedź 

immunologiczną 9,10. 

 

Opublikowana, najdłuższa do tej pory, obserwacja dotycząca utrzymywania się przeciwciał po 

podaniu zarejestrowanej szczepionki przeciw HPV wykazała, że w 9 lat po szczepieniu szczepionką 

dwuwalentną u wszystkich badanych kobiet poziom odpowiednich przeciwciał był co najmniej 10-

krotnie wyższy, niż poziom przeciwciał występujący po naturalnym zakażeniu HPV17. 

 

Już na podstawie wcześniejszych danych o poziomach przeciwciał uzyskanych po podaniu szczepionki 

dwuwalentnej przewiduje się, że przez co najmniej 20 lat (a nawet 50 lat10) po szczepieniu 

przeciwciała będą utrzymywać się na poziomie dużo wyższym, niż poziom przeciwciał wytwarzany 

przez organizm w wyniku naturalnego zakażenia HPV18 (w wyniku naturalnego zakażenia wirusem 

HPV tylko około 50-60% kobiet wytwarza niewielkie stężenia odpowiednich przeciwciał, które szybko 

zanikają i nie chronią przed powtórną infekcją HPV9).  

 

Obecnie na świecie populacyjne programy szczepień nie obejmują kobiet powyżej 26 lat. Decyzja o 

szczepieniach kobiet starszych, do 55 roku życia, powinna zostać podjęta po konsultacji z lekarzem 

ginekologiem.W Polsce zarejestrowano i dopuszczono do obrotu dwie szczepionki przeciwko HPV. 

Zarówno szczepionka dwuwalentna jak i czterowalentna zabezpieczają przed onkogennymi 

serotypami wirusa HPV 16 i HPV 18, odpowiedzialnymi za około 70% przypadków RSM - zapewniając 

tym samym 70-procentową ochronę przed rozwojem raka szyjki macicy. 

 

Szczepionka dwuwalentna zapewnia dodatkowo szeroką ochronę krzyżową, w tym przed trzema 

kolejnymi, najczęściej występującymi, onkogennymi typami wirusa: HPV 31, HPV 33 oraz HPV 45, co 

w sumie skutkuje – w grupie dziewczynek i kobiet zaszczepionych przed ekspozycją na HPV (HPV 

naive) - 93,2% skutecznością tej szczepionki w zapobieganiu rozwojowi raka szyjki macicy bez 

względu na powodujący go typ wirusa HPV7. 

 

Typy wirusa, przed którymi chroni szczepionka dwuwalentna, są najczęstszą przyczyną raka szyjki 

macicy12,13. Szczepionka czterowalentna prezentuje ochronę krzyżową przed HPV 31, co łącznie z jej 

potencjałem ochronnym wobec wysoce onkogennych typów HPV 16 i HPV 18 skutkuje jej 42,7% 

skutecznością protekcji przed rozwojem raka szyjki macicy u kobiet, które wcześniej nie zetknęły się z 

HPV11. Szczepionka czterowalentna chroni również przed typami HPV 6 i HPV 11, serotypami o 

niskim potencjale onkogennym.  

Ponadto wykazano, że zastosowanie szczepionki dwuwalentnej w grupie kobiet HPV naive (przed 

ekspozycją na HPV) pozwala uniknąć 70,2% inwazyjnych procedur terapeutycznych polegających na 



usunięciu zmian przednowotworowych z szyjki macicy7. Podobne zastosowanie szczepionki 

czterowalentnej pozwoliło zredukować ten odsetek o 41,9%11. Schemat podawania szczepionki 

dwuwalentnej obejmuje sześć miesięcy, druga dawka szczepionki musi zostać podana po miesiącu, a 

trzecia w szóstym miesiącu po dawce pierwszej.  

Szczepionkę czterowalentną podaje się w schemacie 0-2-6 miesięcy11. Jak przed każdym 

szczepieniem, lekarz musi ocenić podczas badania kwalifikacyjnego do szczepienia, czy nie ma 

przeciwwskazań do podania szczepionki, przy czym u dziewczynek/kobiet przed inicjacją seksualną 

nie jest wymagane badanie ginekologiczne9,10. Tak w badaniach klinicznych, jak i po wprowadzeniu 

do obrotu obydwie szczepionki przeciwko HPV wykazywały niewiele działań niepożądanych. 

Najczęstsze działania niepożądane związane z zastosowaniem tych szczepionek to ból, miejscowe 

zaczerwienienie oraz podrażnienie i obrzęk w miejscu iniekcji. Są to objawy krótkotrwałe o 

niewielkim nasileniu7,9-11. 

 

W Polsce od kilku lat prowadzone są populacyjne szczepienia przeciwko wirusowi brodawczaka 

ludzkiego w miastach i gminach, finansowane w 100 % przez jednostki samorządu terytorialnego. W 

2010 r. zaszczepiono dziewczynki z niektórych roczników, zamieszkałe na stałe lub tymczasowo m.in. 

w Poznaniu, Wrocławiu, Zielonej Górze, Chełmie. 

 

Obecnie 10 państw europejskich wydało już oficjalne rekomendacje dotyczące szczepień przeciw 

wirusowi brodawczaka ludzkiego. Są to: Niemcy, Włochy, Francja, Norwegia, Wielka Brytania, Belgia, 

Szwajcaria, Austria, Szwecja i Luksemburg. Zaś w 43 krajach świata (w tym w 23 europejskich) różne 

grupy wiekowe dziewcząt i kobiet są nieodpłatnie szczepione przeciw HPV; wśród tych państw są np. 

USA, Kanada, Australia czy kraje „starej” UE, ale także Rumunia, Łotwa, Macedonia i Słowenia.  

 

Profilaktyka wtórna 

 

Szczepienie nie zwalnia z konieczności przeprowadzania regularnych badań cytologicznych, podczas 

których pobierane zostają komórki nabłonka szyjki macicy. Jest to proste, bezbolesne badanie, które 

pozwala zdiagnozować stadia przednowotworowe oraz raka szyjki macicy. Populacyjny program 

profilaktyki i wczesnego wykrywania RSM gwarantuje bezpłatne badania cytologiczne dla każdej 

kobiety raz na trzy lata między 25. a 59. rokiem życia. W Polsce 70 % kobiet trafia do lekarza za 

późno, gdy choroba jest już rozwinięta. W lipcu 2006 roku Polskie Towarzystwo Ginekologiczne (PTG) 

zaprezentowało rekomendacje na temat diagnostyki, profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki 

macicy. 

 

Eksperci zalecają cykliczne badania cytologiczne kobiet powyżej 25 roku życia, a w przypadku 

wczesnej inicjacji seksualnej 3 lata po pierwszym stosunku. W marcu następnego roku przedstawiło 

rekomendacje (pierwsze w Europie) na temat szczepień przeciwko wirusowi HPV. Ponadto, w 

styczniu 2008 roku Europejskie Centrum ds. Zwalczania Chorób Zakaźnych (European Centre For 

Disease Prevention and Control) opublikowało rekomendacje dotyczące przesiewowych badań 

cytologicznych oraz szczepień przeciwko HPV. 

 

Jak pokazały statystyki, dzięki przesiewowym badaniom cytologicznym udaje się skutecznie 

zapobiegać 60 – 80 % przypadków inwazyjnego raka szyjki macicy – jest to osiągane tam, gdzie 



zgłaszalność na badania cytologiczne jest największa, np. w krajach skandynawskich, Wielkiej 

Brytanii; w Polsce w latach 2007-2009 tylko około co czwarta kobieta zgłosiła się na bezpłatne 

badanie cytologiczne w ramach Populacyjnego Programu Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka 

Szyjki Macicy.  

 

Koszty leczenia 

 

Rak szyjki macicy stanowi poważny problem ekonomiczny zarówno w Polsce jak i na świecie. Jak 

pokazują przeprowadzone w skali globalnej badania farmakoekonomiczne, najbardziej efektywne są 

szczepienia młodej grupy kobiet, które nie rozpoczęły współżycia. Szacuje się, że szczepienia 

zmniejszą liczbę przypadków raka szyjki macicy redukując tym samym koszty związane z leczeniem, a 

także ilość zgonów spowodowanych tym nowotworem. 

 

Do tej pory w Polsce nie przeprowadzono dokładnych badań farmakoekonomicznych na temat 

leczenia raka szyjki macicy. Estymowane koszty leczenia jednej osoby wahają się w okolicach od 6 

000 do 20 000 zł, zależą m.in. od stadium choroby, obejmują m.in. histerektomię i 

chemioradioterapię. Dodatkowym obciążeniem dla budżetu państwa są koszty związane z utratą 

produktywności.  
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Piękna bo zdrowa 
W niedzielę 22 stycznia 2012 roku ruszyła ogólnopolska kampania społeczna na rzecz profilaktyki raka 
szyjki macicy ''Piękna bo zdrowa'' pod honorowym patronatem Anny Komorowskiej oraz Hanny 
Gronkiewicz – Waltz. Celem kampanii organizowanej przez Kwiat Kobiecości, Ogólnopolską Organizację 
na Rzecz Walki z Rakiem Szyjki Macicy, jest budowa świadomości i edukacja w zakresie profilaktyki i 
leczenia raka szyjki macicy.  

 

Każdego roku prawie 4000 Polek dowiaduje się, że ma raka szyjki macicy. Niestety, 
codziennie aż 5 chorych kobiet umiera! A wcale nie musi tak być, wystarczy regularnie 
przeprowadzać badania cytologiczne, do czego przekonują ambasadorki kampanii, czyli aż 12 
polskich gwiazd – aktorek, dziennikarek i prezenterek telewizyjnych: Anna Dereszowska, 
Edyta Jungowska, Katarzyna Pakosińska, Katarzyna Zielińska, Katarzyna Glinka, Agnieszka 
Popielewicz, Anna Wendzikowska, Ewa Pacuła, Maja Hirsch, Aleksandra Mikołajczyk, 
Marzena Sienkiewicz i Agata Młynarska. 

Kampania „Pi ękna bo zdrowa” organizowana jest z okazji polskich obchodów 
Europejskiego Tygodnia Profilaktyki Raka Szyjki Macicy - paneuropejskiej inicjatywy ECCA 
- Europejskiego Stowarzyszenie Raka Szyjki Macicy (European Cervical Cancer 
Association). Celem kampanii jest zwrócenie uwagi na potrzebę profilaktyki tylko raka 
szyjki macicy (RSM), a także innych nowotworów narządów rodnych kobiet, w tym m.in. 
raka jajnika, którego statystyki śmiertelności są równie niepokojące. Ideą kampanii „Piękna 
bo zdrowa” nie jest jednak zastraszanie, a edukowanie, że badań, które mogą uratować nam 
życie nie warto się bać, a zdrowie jest jedynym kluczem do piękna i szczęścia – nas samych i 
naszych bliskich. 

Rak Szyjki Macicy jest jednym z nielicznych nowotworów, które można bezinwazyjnie 
wykryć za pomocą prostego badania cytologicznego. Problem polega jednak na tym, że wciąż 
zbyt mało kobiet wykonuje regularne badania. Rak Szyjki Macicy zabija po cichu kobiety w 
Polsce na ich własne życzenie. Według danych Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego 
Populacyjne Programy Wczesnego Wykrywania Raka Piersi oraz Profilaktyki i Wczesnego 
Wykrywania Raka Szyjki Macicy przy Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii 
Skłodowskiej – Curie zaledwie 30% kobiet systematycznie wykonuje cytologię, którą 



powinno się wykonywać minimum raz na rok, najrzadziej raz na trzy lata. Co gorsze jednak, 
aż połowa chorych na ten nowotwór nigdy nie miała pobranego wymazu cytologicznego!  

Ogólnopolska kampania społeczna „Piękna bo zdrowa” stawia sobie za cel zmianę podejścia 
Polek do profilaktyki, uświadamiając kobietom, że istotą piękna jest zdrowie, o które - tak 
jak w przypadku pielęgnacji urody - muszą zadbać same kobiety. Dlatego też tegoroczna 
kampania przebiega pod hasłem mody, promując jednak nie modę na konkretny ubiór, a modę 
na cytologię i szczepienia przeciw wirusowi HPV. Innym celem kampanii jest propagowanie 
potrzeby przeprowadzania regularnych badań kontrolnych  ukierunkowanych także na 
inne nowotwory kobiecych narządów rodnych, w tym przede wszystkim raka jajnika. Podczas 
gdy RSM najczęściej dotyczy kobiet w kwiecie wieku (20 – 45 lat), na raka jajnika zazwyczaj 
chorują kobiety po 45 roku życia. Są jednak wyjątki również wśród bardzo młodych kobiet. 
Rocznie problem raka jajnika dotyka ok. 3 400 Polek z czego aż 2 500 umiera. 

Badania profilaktyczne mogą uratować nam życie. 
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Kampania "Pi ękna, bo zdrowa" 

 

W najbli ższą niedzielę, 29 stycznia 2012 roku, w centrum handlowym Magnolia Park we 
Wrocławiu odbędzie się druga odsłona kampanii społecznej pod hasłem „Piękna, bo 
zdrowa”, realizowanej z okazji VI Europejskiego Tygodnia Profilaktyki Raka Szyjki 
Macicy. W ramach akcji w galerii będzie funkcjonowało specjalne stoisko, przy którym 
klientki b ędą mogły uzyskać informacje na temat profilaktyki tej choroby 
nowotworowej, a także kilka innych punktów, w których będą mogły zasięgnąć porad, 
jak dbać o zdrowie i piękny wygląd. Dodatkowo panie będą mogły poddać się 
bezpłatnym badaniom mammograficznym w specjalnym mammobusie, który będzie 
stacjonował na placu Piazza przed wejściem nr 1 do Magnolia Park w godzinach od 
12:00 do 18:00. Dyżuruj ący w mammobusie lekarze będą udzielać również informacji i 
porad na temat badań cytologicznych. 
 
Akcja „Piękna, bo zdrowa” jest organizowana z myślą o propagowaniu zdrowego stylu życia 
wśród kobiet zgodnie z ideą, że tylko zdrowa kobieta może być naprawdę piękna i szczęśliwa. 
Kampania ma na celu budowanie świadomości wirusa HPV oraz znaczenia profilaktyki 
związanej z nim choroby nowotworowej. Organizatorzy pragną zachęcić kobiety do 
regularnego przeprowadzania badań cytologicznych oraz stosowania szczepień przeciwko 
wirusowi HPV. Inicjatorem kampanii jest Kwiat Kobiecości, Ogólnopolska Organizacja na 
rzecz Walki z Rakiem Szyjki Macicy, a honorowy patronat nad nią objęła Pierwsza Dama RP, 
pani Anna Komorowska. Dodatkowo, akcję wspierają znane polskie gwiazdy, m.in.: Anna 
Dereszowska, Katarzyna Zielińska, Edyta Jungowska czy Aleksandra Mikołajczyk, która 
będzie gościem specjalnym Magnolia Park 29 stycznia 2012 roku. 
 
W ramach kampanii „Piękna, bo zdrowa”, poza stoiskiem, w którym klientki Magnolia Park 
będą mogły uzyskać informacje na temat profilaktyki raka szyjki macicy oraz stacjonującym 



na zewnątrz mammobusem, centrum handlowe przygotowało dla odwiedzających liczne 
atrakcje. W niedzielę, 29 stycznia, w galerii będą funkcjonowały stoiska, gdzie będzie można 
zadbać o zdrowie i urodę oraz uzyskać niezbędne informacje w tym zakresie. Wśród nich 
znajdzie się stoisko metamorfoz oferujące możliwość wykonania profesjonalnego makijażu 
oraz możliwość skorzystania z porad stylisty i kolorysty, stoisko dietetyczne i stoisko fit, na 
których specjaliści doradzą, jak dbać o zdrowie i piękną figurę poprzez stosowanie 
odpowiedniej diety i ćwiczeń fizycznych, a także stoisko medyczne, gdzie klientki będą 
mogły wykonać bezpłatne badanie wzroku. Dodatkowo, panie będą mogły wziąć udział w 
specjalnym konkursie, w którym do wygrania będzie 1 000 zł na zakupy ze stylistą. Centrum 
handlowe Magnolia Park nie zapomniało również o mamach z dziećmi, które będą chciały 
skorzystać z badań oraz oferty innych stoisk. W godzinach 12:00-17:00 będą one mogły 
zostawić swoje pociechy w specjalnie przygotowanym kąciku zabaw. 
 
„«Piękna, bo zdrowa» to akcja, która dotyka niezwykle istotnych problemów, a jednocześnie 
nie skupia się jedynie na kwestiach zdrowia. Organizatorzy kampanii starają się 
zainteresować kobiety tematem profilaktyki raka szyjki maci w oryginalny i ciekawy sposób, 
ukazując go w szerszym kontekście. W Magnolia Park pokażemy, że piękno to efekt 
świadomego dbania o swoje zdrowie i ciało” – powiedział Tomasz Waszkiewicz, dyrektor 
Magnolia Park. 
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Wygrała z chorobą, teraz pomaga innym – historia 
Idy Karpi ńskiej  
Aneta Wawrzyńczak / 24.01.2012  

 

 

 

 

Jest grudzień 2003 roku. Ida Karpińska ma 34 lata i status kobiety spełnionej: obiecująca kariera, 

własna firma, niezłe znajomości, cudowny mąż. Dziecko? Na dziecko niebawem będzie czas, bo 

gniazdko w Warszawie już uwite. Idą święta, więc standardowo: zakupy, choinka, prezenty. W 

rodzinnym mieście Idy, Gdańsku, gdzieś pomiędzy szukaniem karpia i pakowaniem prezentów, jej 

mamie brzęczy telefon.  

- Mama jest bardzo poukładaną osobą. W telefonie ma przypominajki dla całej rodziny: dentysta, 

ginekolog, USG i tak dalej. Wtedy zabrzęczało jej: Ida - cytologia. "Okej, zrobię po świętach", 

machnęłam ręką - mówi Ida.  

Ale mama jak to mama. "Zrób teraz", upiera się. Bo brzęczy. Brzęczy teraz, po świętach będzie 

brzęczało na coś innego. Dla świętego spokoju Ida robi badanie. Gdy zamykają się drzwi gabinetu 

lekarki, która opiekuje się nią od lat, głowę zaprząta jej już coś innego. Ma być jak zwykle: wizyta, 

badanie, wyniki, dziękuję. Odfajkowane, do zobaczenia za rok.  

 

Ale nie jest jak zwykle. Dzwoni recepcjonistka, każe stawić się jak najszybciej.  

 

- Myślałam, że chcą wyniki badań wypchnąć przed świętami, wyczyścić sobie biureczka i tyle - 

wspomina Ida.  

 

„Pani Ido, mamy problem", te słowa lekarki Ida zapamięta pewnie na zawsze. „Podejrzewam u pani 

raka szyjki macicy", mówi ginekolog, gdy Ida stoi jeszcze w progu jej gabinetu. 

 

Pierwsze co, Ida siada. Drugie, wybucha histerycznym śmiechem. "Pani doktor, mnie to nie dotyczy. 

Przychodzę do pani regularnie, badam się systematycznie, nic mnie nie boli", odpowiada. I jeszcze: 



"to niemożliwe". To ostatnie powtarza jak mantrę.  

 

Skoro Ida nie wierzy, trzeba sprawdzić jeszcze raz. Wycinek. Biopsja. Wynik. Rak szyjki macicy. Znów 

pomyłka! Co teraz?  

 

Czas zmienić lekarza. Ida się nie boi. Przecież to nieporozumienie. Ach, ta służba zdrowia! Mówi 

mężowi: "ho ho, co oni nawymyślali, znajdziemy ginekologa onkologa, zrobimy biopsję i wtedy się 

okaże". 

 

Jak planuje, tak robi. Wybiera lekarza, prosi o pobranie dwóch kolejnych wycinków. Jeden jedzie do 

szpitala onkologicznego na warszawskim Ursynowie, drugi do Szwecji. Szwagierka Idy jest tam 

ordynatorem w szpitalu. Co prawda na kardiologii, ale będzie wiedziała, komu podsunąć kawałeczek 

Idy, który ma udowodnić całemu światu, że to nie Ida jest chora, a polska służba zdrowia.  
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Piękna, bo zdrowa 
28 stycznia bezpłatne spotkania z ginekologiem 

utworzono: 2012-01-24 18:10:46  

 

  

28 stycznia w Porcie Łódź będzie można bezpłatnie porozmawiać z ginekologiem o 
kobiecych chorobach. Akcja prowadzona jest w ramach obchodów Europejskiego 
Tygodnia Profilaktyki Raka Szyjki Macicy.  

W sobotę między 13:30 a 18:30 panie w każdym wieku mogą umawiać się na indywidualne 
konsultacje z lekarzem oraz rozmowy o profilaktyce raka szyjki macicy i innych kobiecych 
dolegliwości. Rozmowy ze specjalistami z zakresu ginekologii będą prowadzone w Atrium, 
koło sklepu IKEA. 

22 stycznia rozpoczął się Europejski Tydzień Profilaktyki Raka Szyjki Macicy. Kampanię, 
która w Polsce odbywa się pod hasłem "Piękna, bo Zdrowa" objęła honorowym patronatem 
pierwsza dama, Anna Komorowska. Celem akcji jest budowa świadomości i edukacja w 
zakresie profilaktyki i leczenia raka szyjki macicy - choroby, której śmiertelność wśród kobiet 
w Polsce jest najwyższa w Europie. Corocznie prawie u 4000 Polek lekarze stwierdzają raka 
szyjki macicy. Rocznie umiera na to ok. 1700 Polek. Ale nowotwór ten można kontrolować, 
dzięki profilaktyce i badaniom cytologicznym. 
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"Pi ękna, bo zdrowa" w Centrum Handlowym Jantar 
(Słupsk) 

2012-01-24 12:00:00 

 

W ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej na rzecz profilaktyki raka szyjki macicy, w dniu 28 

stycznia Centrum Handlowe Jantar zaprasza na akcję marketingową pt. ,,Piękna, bo zdrowa". 

Ideą akcji jest zachęcenie jak najwięcej kobiet do wykonywania regularnie profilaktycznych badań. 

Nowoczesne kobiety nie boją się rozmawiać o swoich problemach, czasem nie mają czasu w swoim 

zaganianym świecie, mężczyźni nie wiedzą skąd czerpać rzetelne informacje. Rak szyjki macicy, 

pojawia się na wielu afiszach, w telewizji, jest tematem o którym warto rozmawiać i trzeba 

rozmawiać. Nic nie jest ważniejsze od zdrowia, a profilaktyka to podstawa.  

 

Celem akcji jest dotarcie do jak najliczniejszej grupy kobiet propagując przy tym zdrowy styl życia, 

dbanie o siebie poprzez m.in. profilaktykę. Dotarcie ze spójną idea do wielkiej grupy kobiet, 

świadomie podejmujących wybory, dbających o swój wygląd, oraz zdrowie , zainteresowanych 

światem i ludźmi. Promowanie radości i zdrowego stylu życia, dbania o siebie – swoje ciało i ducha. 

Zwrócenie uwagi na profilaktykę w życiu kobiet i świadome myślenie o przyszłości w kontekście 

własnego rozwoju fizycznego i duchowego. Promowanie myślenia: Ty podejmujesz decyzję o sobie, 

swoim zdrowiu i świadomie dokonujesz wyboru! 
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Piękna, bo zdrowa - kampania społeczna 

2012-01-24  

22 stycznia 2012 roku ruszała ogólnopolska kampania społeczna „Piękna bo zdrowa” 
organizowana z okazji Europejskiego Tygodnia Profilaktyki Raka Szyjki Macicy (RSM) pod 
honorowym patronatem Anny Komorowskiej, Małżonki Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
oraz Hanny Gronkiewicz – Waltz, Prezydent m.st. Warszawy. 

  

Celem kampanii jest  budowa świadomości i 
edukacja w zakresie profilaktyki i leczenia rsm, 
której śmiertelność wśród kobiet w Polsce jest 
najwyższa w całej Europie. Każdego roku prawie 
4000 Polek dowiaduje się, że ma raka szyjki macicy. 
Niestety, codziennie aż 5 chorych kobiet umiera! A 
wcale nie musi tak być, wystarczy regularnie 
przeprowadzać badania cytologiczne, do czego 
przekonują wszystkie osoby związane z kampanią, w 
tym aż 12 polskich gwiazd – aktorek, dziennikarek i 

prezenterek telewizyjnych: Anna Dereszowska, Edyta Jungowska, Katarzyna Pakosińska, 
Katarzyna Zielińska, Katarzyna Glinka, Agnieszka Popielewicz, Anna Wendzikowska, Ewa 
Pacuła, Maja Hirsch, Aleksandra Mikołajczyk, Marzena Sienkiewicz i Agata Młynarska. 

Celem kampanii jest również zwrócenie uwagi na potrzebę profilaktyki nie tylko RSM , ale 
i innych nowotworów narządów rodnych kobiet, w tym m.in. raka jajnika, którego statystyki 
śmiertelności są równie niepokojące. Ideą kampanii „Piękna bo zdrowa” nie jest jednak 
zastraszanie, a edukowanie, że badań, które mogą uratować nam życie  nie warto się bać, a 
zdrowie jest jedynym kluczem do piękna i szczęścia – nas samych i naszych bliskich. 

Dane Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego Populacyjne Programy Wczesnego 
Wykrywania Raka Piersi oraz Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy 
przy Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie pokazują, iż zaledwie 30% 
polskich kobiet systematycznie wykonuje cytologię, którą powinno się wykonywać minimum 
raz na rok, najrzadziej raz na trzy lata. Co gorsze jednak, aż połowa chorych na ten nowotwór 
nigdy nie miała pobranego wymazu cytologicznego. 

W Polsce z powodu Raka Szyjki Macicy umiera codziennie pięć kobiet. W związku z tym 
zajmujemy niechlubne pierwsze miejsce w Europie ze względu na najwyższą śmiertelność 
wywołaną rakiem szyjki macicy. 

Organizatorzy kampanii mają nadzieję to zmienić poprzez szerzenie wśród kobiet wiedzy na 
temat badań cytologicznych, pokazywanie, jak ważna jest profilaktyka nowotworów 
narządów rodnych kobiet (w tym głównie raka jajnika) i edukowanie w zakresie dbania o 
zdrowie, które jest kluczem do szczęścia i urody. 



Ogólnopolską kampanię społeczną na rzecz profilaktyki raka szyjki macicy „Piękna bo 
zdrowa” zwieńczy gala finałowa w dniu 30 stycznia br. podczas której odbędzie się m.in. 
uroczystość wręczenie statuetek Pereł mądrości – międzynarodowego symbolu walki z 
rakiem szyjki macicy i performance modowy z udziałem ambasadorek kampanii i kobiet, 
które pokonały chorobę. 
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Możesz zapobiec rakowi szyjki macicy! 
 
2012-01-24, Radio Wrocław 
 
W ciągu najbliższych dwóch godzin zabije ponad pół setki kobiet. W Polsce za jego 
sprawą dziennie umiera aż pięć. Drugie tyle codziennie dowiaduje się, że czeka je walka 
na śmierć i życie. Broń przeciwko rakowi szyjki macicy zawiera się w trzech słowach: 
edukacja, szczepionka, cytologia! Kto jest narażony na raka szyjki macicy? Każda 
kobieta! 
 

 
 
Wbrew wciąż pokutującemu przekonaniu, że rak szyjki macicy ma podłoże genetyczne, 
odpowiedzialny za nowotwór jest wirus HPV, przenoszony drogą płciową. Szacuje się, że nawet 
siedemdziesiąt procent kobiet zostaje zakażonych wirusem. Wirus HPV ma ponad sto typów, część 
spośród nich odpowiedzialna jest za popularną i niegroźną, choć nieprzyjemną opryszczkę wargową, 
czy brodawki na stopach i dłoniach. Jednak najgroźniejsze dla nas są typy HPV 16 oraz HPV 18 - 
odpowiedzialne za siedemdziesiąt procent zachorowań na raka szyjki macicy. 
 
Rak szyjki macicy to drugi spośród nowotworów zabójca kobiet. Niestety jego wielkim 
sprzymierzeńcem jest często nasza niewiedza, zaniedbania, lenistwo oraz ignorancja objawiająca się w 
myśleniu: „mnie to na pewno nie spotka”. Tylko jedna trzecia spośród Polek regularnie odwiedza 
ginekologa. Badanie cytologiczne nie trwa dłużej niż dwie minuty i choć nie należy do przyjemnych, 
dobrze wykonane jest całkowicie bezbolesne. 
 
Tymczasem jest to podstawa profilaktyki raka szyjki macicy. Wykonywane raz do roku pozwala na 
bardzo wczesnym etapie wykryć wszelkie niepokojące zmiany oraz wczesne stadia nowotworu, w 
których jest on całkowicie uleczalny. To jedno z bardziej efektywnych badań jeśli chodzi o wczesne 
wykrywanie nowotworów, zostało wprowadzone w 1942 roku. 
 
Nie od razu stało się jednak tak szeroko dostępne, trzy lata później na raka szyjki macicy zmarła Maria 
Pawlikowska-Jasnorzewska. Dziś jednak mamy możliwość skutecznie zapobiegać chorobie, z którą 
poetka i inne kobiety żyjące w pierwszej połowie dwudziestego wieku i wcześniej nie miały szans. 
Dlaczego tak rzadko chcemy z tego korzystać? 
 
Cytologia 
 
Badanie cytologiczne polega na pobraniu rozmazu z kanału i tarczy szyjki macicy. Raz do roku 
powinna je wykonywać każda kobieta, która rozpoczęła życie seksualne. Badanie nie jest drogie, co 
więcej, każda Polka raz na trzy lata ma prawo wykonać je bezpłatnie.  
- Kobieta, która wyrzuca do śmieci zaproszenie na takie badanie, powinna wiedzieć, że być może 
wyrzuca do śmieci swoje życie - podkreśla Ida Karpińska, założycielka Organizacji Kwiat Kobiecości, 
która edukuje, propaguje profilaktykę, a także zapewnia wsparcie kobietom, które zmagają się z 



rakiem szyjki macicy. 
 
Ida Karpińska sześć lat temu wygrała walkę z rakiem. - Nic nie zwalnia kobiety z dbania o siebie. 
Często jest tak, że myślimy o dzieciach, rodzinie, a dopiero na końcu o sobie, ale musimy pamiętać, że 
to także dla najbliższych powinnyśmy się badać - dodaje. Radzi również, by zwrócić uwagę na to, jak 
wykonywana jest cytologia. W nowoczesnych gabinetach wykonuje się badanie szczoteczką 
cytologiczną, która pozwala na pobranie wszystkich potrzebnych do oceny komórek, co nie zawsze 
zapewniają używane jeszcze czasem patyczki lub druciki z nawiniętym na nie wacikiem, być może to 
uratowało mi życie, bo nowotwór rozwijał się w trudno dostępnym miejscu - mówi.Szczepionka  
 
Od kilku lat kobiety mają jeszcze jedną broń w profilaktyce raka szyjki macicy. Istnieje możliwość 
zaszczepienia się przeciwko wirusom HPV typu 16, 18, 6 i 11. Szczepionkę podaję się w trzech 
dawkach w gabinetach ginekologicznych po badaniu i konsultacji z lekarzem, który wykluczy 
ewentualne przeciwwskazania. 
 
Szczepienie zaleca się szczególnie dziewczynkom w wieku 11-12 lat i kobietom, które nie rozpoczęły 
jeszcze życia seksualnego, by uchronić je przed zakażeniem. Jednak jest wskazane również dla 
starszych, aktywnych seksualnie kobiet, nawet tych, które są już nosicielkami wirusa. Co prawda nie 
wpłynie ona na pierwsze zakażenie, ale uchroni przed kolejnymi, ponieważ wcześniej przebyte nie 
chronią przed następnymi. 
 
- Dziś z całą pewnością możemy powiedzieć, że onkogenne typy wirusa HPV to jedyna przyczyna 
raka szyjki macicy. Jeśli nie doszło do zakażenia, nie będzie nowotworu - mówi ginekolog dr Bogdan 
Troszyński.  
Choć szczepionka podana przed inicjacją jest niezwykle skuteczna, nie można zapominać, że w 
żadnym wypadku nie zwalnia z regularnego wykonywania badań cytologicznych.  
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''Zdrowa bo pi ękna'' w Kra śniku. Do galerii Londyn 
przybyły tłumy  

2012-01-23, Aktualizacja: dzisiaj 15:53 

 

Bezpłatne badania cytologiczne, teatrzyk pt. "To co najważniejsze", pokazy mody i 
fryzur - mi ędzy innymi takie atrakcje, czekały na panie, które niedzielę zdecydowały się 
spędzić w galerii Londyn w Kra śniku.  

 
 
 
Wszystko w ramach inauguracji Europejskiego Tygodnia Profilaktyki Raka Szyjki Macicy. 
Ogólnopolska kampania społeczna „Piękna bo zdrowa”, w którą włączył się także Kraśnik ma 
zwrócić uwagę Polek na problem raka szyjki macicy oraz innych nowotworów narządów 
rodnych. Rak szyjki macicy to jeden z najpowszechniejszych rodzajów nowotworów 
złośliwych, który dotyka około 500 000 kobiet na świecie. 
 
W sumie przebadano 52 kobiety. Wykonanie bezpłatnej cytologii możliwe było dzięki 
współpracy Starostwa Powiatowego w Kraśniku z kraśnickim SP ZOZ.  
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Piękna bo zdrowa  

W niedzielę 22 stycznia 2012 roku ruszyła ogólnopolska kampania społeczna na rzecz 
profilaktyki raka szyjki macicy „Piękna bo zdrowa” pod honorowym patronatem Anny 
Komorowskiej, Małżonki Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz Hanny Gronkiewicz – 
Waltz, Prezydent m.st. Warszawy.  

 

 Celem kampanii organizowanej przez Kwiat Kobiecości (Ogólnopolską Organizację na 
Rzecz Walki z Rakiem Szyjki Macicy) jest  budowa świadomości i edukacja w zakresie 
profilaktyki i leczenia choroby, której śmiertelność wśród kobiet w Polsce jest najwyższa 
w całej Europie. Każdego roku prawie 4000 Polek dowiaduje się, że ma raka szyjki macicy. 
Niestety, codziennie aż 5 chorych kobiet umiera!  A wcale nie musi tak być, wystarczy 
regularnie przeprowadzać badania cytologiczne, do czego przekonują ambasadorki 
kampanii, czyli aż 12 polskich gwiazd – aktorek, dziennikarek i prezenterek telewizyjnych: 
Anna Dereszowska, Edyta Jungowska, Katarzyna Pakosińska, Katarzyna Zielińska, 
Katarzyna Glinka, Agnieszka Popielewicz, Anna Wendzikowska, Ewa Pacuła, Maja Hirsch, 
Aleksandra Mikołajczyk, Marzena Sienkiewicz i Agata Młynarska. Kampania „Piękna bo 
zdrowa” organizowana jest z okazji polskich obchodów Europejskiego Tygodnia 
Profilaktyki Raka Szyjki Macicy - paneuropejskiej inicjatywy ECCA - Europejskiego 
Stowarzyszenie Raka Szyjki Macicy (European Cervical Cancer Association). 
Współorganizatorem kampanii jest magazyn Glamour.  
 
Celem kampanii „Piękna bo zdrowa” jest zwrócenie uwagi na potrzebę profilaktyki nie 
tylko raka szyjki macicy (RSM), ale i innych nowotworów narządów rodnych kobiet, w 
tym m.in. raka jajnika, którego statystyki śmiertelności są równie niepokojące. Ideą 
kampanii „Piękna bo zdrowa” nie jest jednak zastraszanie, a edukowanie, że badań, które 
mogą uratować nam życie  nie warto się bać, a zdrowie jest jedynym kluczem do piękna i 
szczęścia – nas samych i naszych bliskich.   
 
My współczesne kobiety, mamy wiele ról. Jedne z nas są z matkami, inne córkami czy 
siostrami, część z nas studiuje, część pracuje, wszystkie aktywne, pełne planów na 
przyszłość i wiecznie zabiegane. Różni nas wiele, łączy jedno – wszystkie jesteśmy 
kobietami, a więc wszystkie jesteśmy w grupie ryzyka zachorowania na raka szyjki 
macicy. Ten jeden z najpowszechniejszych rodzajów nowotworów złośliwych dotyka 
około 500 000 kobiet na świecie.  Nie jest jednak chorobą dziedziczną, ani 



uwarunkowaną genetycznie. Jest skutkiem zakażenia onkogennymi typami wirusa HPV ( 
Human Papilloma Virus) przenoszonym drogą płciową. RSM potocznie nazywany „cichym 
zabójcą” może rozwijać się w ciele kobiety bez występowania objawów zewnętrznych 
przez wiele lat. Rak Szyjki Macicy nie musi być jednak chorobą śmiertelną, wykryty we 
wczesnym stadium jest całkowicie uleczalny farmakologicznie. Tak  jest w większości 
krajów Europy Zachodniej i Północnej, gdzie świadomość profilaktyki choroby jest 
odpowiednio wysoka i gdzie przeprowadzane są populacyjne programy szczepień 
dziewczynek w młodym wieku. W Polsce sytuacja jest jednak odwrotna. To właśnie w 
naszym kraju występują najpoważniejsze stadia choroby. To tu zjeżdżają lekarze z całego 
świata zobaczyć jak wygląda zaawansowane stadium Raka Szyjki Macicy. To właśnie w 
Polsce w 5 domach dziennie dochodzi do tragedii – siostry, matki, córki odchodzą 
pokonane przez chorobę. Tak jest, ale wcale tak być nie musi. Rak Szyjki Macicy jest 
jednym z nielicznych nowotworów, które można bezinwazyjnie wykryć za pomocą 
prostego badania cytologicznego. Problem polega jednak na tym, że wciąż zbyt mało 
kobiet wykonuje regularne badania. Rak Szyjki Macicy zabija po cichu kobiety w Polsce na 
ich własne życzenie. Według danych Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego 
Populacyjne Programy Wczesnego Wykrywania Raka Piersi oraz Profilaktyki i Wczesnego 
Wykrywania Raka Szyjki Macicy przy CENTRUM ONKOLOGII – INSTYTUTU im. Marii 
Skłodowskiej – Curie zaledwie 30% kobiet systematycznie wykonuje cytologię, którą 
powinno się wykonywać minimum raz na rok, najrzadziej raz na trzy lata. Co gorsze 
jednak,  aż połowa chorych na ten nowotwór nigdy nie miała pobranego wymazu 
cytologicznego! Dlaczego więc my, kobiety same na siebie wydajemy wyrok w postaci 
raka.  
 
- Jednym z oczywistych powodów jest strach i ogólnospołeczne tabu dotyczące 
nowotworów w Polsce. Wydaje nam się, że dopóki nie wiemy, jesteśmy zdrowe. Jest 
wprost przeciwnie, bo tylko wiedza o własnym stanie zdrowia, może ocalić nam życie. 
Nie należy się obawiać pozytywnych wyników cytologii, jeśli nowotwór zostanie wykryty 
we wczesnym stadium i możemy go pokonać. Drugi czynnik dotyczy kolejnego tabu 
związanego z życiem intymnym. Dla wielu kobiet w Polsce wizyta w gabinecie 
ginekologicznym pozostaje nadal czymś wstydliwym. Nie rozmawiamy też o własnym 
zdrowiu intymnym między sobą, więc nie mamy szansy nawzajem przypominać sobie o 
profilaktyce. A o potrzebie badań cytologicznych trzeba mówić głośno, nie na ucho, bo 
tylko wspólnie, my kobiety, łącząc siły i rozumiejąc swoje słabości jesteśmy w stanie 
zmienić te dramatyczne statystyki śmiertelności RSM w Polsce. Inny ważny czynnik 
dotyczy naszej własnej mentalności. W natłoku codziennych obowiązków dbamy o 
wszystkich tylko nie o siebie, a jak już znajdziemy wolniejszą chwilę, zapominamy o tym, 
co powinno być dla nas najważniejsze. Na kosmetyczkę, fryzjera jakoś potrafimy znaleźć 
czas, podczas gdy na wizytę u lekarza już niekoniecznie. Chcemy być piękne, choć 
pomijamy kluczowy jego czynnik: własne zdrowie – opowiada Ida Karpińska, Prezes i 
Założyciel Kwiatu Kobiecości – Ogólnopolskiej Organizacji na Rzecz Walki z Rakiem Szyjki 
Macicy, która sama wygrała walkę z chorobą.  
 
Ogólnopolska kampania społeczna „Piękna bo zdrowa” stawia sobie za cel zmianę 
podejścia Polek do profilaktyki, uświadamiając kobietom, że istotą piękna jest zdrowie, o 
które - tak jak w przypadku pielęgnacji urody - muszą zadbać same kobiety. Dlatego też 
tegoroczna kampania przebiega pod hasłem mody, promując jednak nie modę na 



konkretny ubiór, a modę na cytologię i szczepienia przeciw wirusowi HPV. Innym celem 
kampanii jest propagowanie potrzeby przeprowadzania regularnych badań kontrolnych 
ukierunkowanych także na inne nowotwory kobiecych narządów rodnych, w tym przede 
wszystkim raka jajnika. Podczas gdy RSM najczęściej dotyczy kobiet w kwiecie wieku (20 
– 45 lat), na raka jajnika zazwyczaj chorują kobiety po 45 roku życia. Są jednak wyjątki 
również wśród bardzo młodych kobiet. Rocznie problem raka jajnika dotyka ok. 3 400 
Polek z czego aż 2 500 umiera. 
 
- Rozszerzając temat kampanii chcemy ponownie zwrócić uwagę, na to jak ważną rolę w 
procesie zmiany statystyk śmiertelności raka w Polsce odgrywamy my kobiety. Rak szyjki 
macicy i rak jajnika  dotyczy kobiet w różnym wieku, ale z obydwoma możemy wygrać, 
prowadząc międzypokoleniowy dialog o potrzebie dbania o własne zdrowie. Jeśli matki 
będą szczepić córki przeciw wirusowi HPV, jedne i drugie rozmawiać otwarcie o swoim 
życiu intymnym i wzajemnie motywować się do wykonywania regularnych badań 
cytologicznych i USG narządu rodnego, jesteśmy w stanie naprawdę dużo zdziałać i 
zmienić rzeczywistość na lepszą. Musimy sobie tylko uświadomić, że jesteśmy w stanie 
tego dokonać – mówi Ida Karpińska. 
 
Kampania „Piękna bo zdrowa” realizowana jest na nośnikach outdoor w 4 miastach 
Polski: Warszawie, Wrocławiu, Krakowie oraz aglomeracji górnośląskiej, w ramach 
których ambasadorki kampanii (Dereszowska, Jungowska, Pakosińska, Zielińska, Glinka, 
Popielewicz, Wendzikowska, Pacuła, Hirsch, Mikołajczyk, Sienkiewicz) będą namawiać 
Polki do tego, aby tak jak one nie na ucho, a głośno, mówiły o tym, że zrobiły cytologię.  
W dniach 28 stycznia (sobota) i 29 stycznia (niedziela) w wybranych centrach handlowych 
(Słupsk - CH Jantar 28.01 godziny: 12.00-17.00, Zielona Góra - Focus Park, 28.01, godziny: 
12.00-18.00, Wrocław CH Magnolia 29.01. godziny: 12.00-17.00) swoje bramy otworzą 
również Miasteczka Kobiet, w których będzie można skorzystać z darmowych porad z 
zakresu mody, diety, fitness, kosmetyki, makijażu i fryzjerstwa. W każdym z centrów 
handlowych oczywiście nie zabraknie stanowisk organizatora kampanii – Kwiatu 
Kobiecości, którego przedstawicielki będą namawiać Polki do profilaktyki raka szyjki 
macicy przy wsparciu wybranych ambasadorek kampanii. Z kolei na portalu Centrum 
Telemedycznego Qzdrowiu.pl będzie można skorzystać z bezpłatnych wideokonsultacji 
lekarskich pod  adresem: www.qzdrowiu.pl . Do kampanii „Piękna bo zdrowa” przyłączyło 
się też ponad 70 gmin biorących udział w konkursie „Zdrowa Gmina” organizowanym 
przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) i Narodowy Program Zwalczania Chorób 
Nowotworowych (NPZChN). 
 
Ogólnopolska kampania społeczna  „Piękna bo zdrowa” organizowana jest po raz drugi w 
ramach polskich obchodów Europejskiego Tygodnia Profilaktyki Raka Szyjki Macicy  - 
paneuropejskiej inicjatywy ECCA - Europejskiego Stowarzyszenie Raka Szyjki Macicy 
(European Cervical Cancer Association) realizowana we współpracy z towarzystwami 
naukowymi, organizacjami pozarządowymi, partnerami komercyjnymi i innymi 
podmiotami zaangażowanymi w problematykę choroby. Celem przedsięwzięcia jest 
zwiększenie świadomości społecznej na temat raka szyjki macicy oraz możliwości 
ochrony przed tą chorobą. ECCA jest też patronem honorowym polskich obchodów 
Europejskiego Tygodnia Profilaktyki RSM i kampanii „Piękna bo zdrowa”. 
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„Pi ękna bo zdrowa”  
  

 

Ogólnopolska kampania społeczna na rzecz profilaktyki raka szyjki macicy „Pi ękna bo 
zdrowa” pod honorowym patronatem Anny Komorowskiej, Małżonki Prezydenta RP. 

  

W niedzielę 22 stycznia 2012 roku ruszyła ogólnopolska kampania społeczna na rzecz profilaktyki 
raka szyjki macicy „Piękna bo zdrowa” pod honorowym patronatem Anny Komorowskiej, Małżonki 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz Hanny Gronkiewicz – Waltz, Prezydent m.st. Warszawy. 

  

Celem kampanii organizowanej przez Kwiat Kobiecości (Ogólnopolską Organizację na Rzecz Walki z 
Rakiem Szyjki Macicy) jest  budowa świadomości i edukacja w zakresie profilaktyki i leczenia 
choroby, której śmiertelność wśród kobiet w Polsce jest najwyższa w całej Europie. Każdego roku 
prawie 4000 Polek dowiaduje się, że ma raka szyjki macicy. Niestety, codziennie aż 5 chorych kobiet 
umiera! 

  

A wcale nie musi tak być, wystarczy regularnie przeprowadzać badania cytologiczne, do czego 
przekonują ambasadorki kampanii, czyli aż 12 polskich gwiazd – aktorek, dziennikarek i prezenterek 
telewizyjnych: Anna Dereszowska, Edyta Jungowska, Katarzyna Pakosińska, Katarzyna Zielińska, 
Katarzyna Glinka, Agnieszka Popielewicz, Anna Wendzikowska, Ewa Pacuła, Maja Hirsch, 
Aleksandra Mikołajczyk, Marzena Sienkiewicz i Agata Młynarska. 

  

Kampania „Piękna bo zdrowa” organizowana jest z okazji polskich obchodów Europejskiego 
Tygodnia Profilaktyki Raka Szyjki Macicy - paneuropejskiej inicjatywy ECCA - Europejskiego 
Stowarzyszenie Raka Szyjki Macicy (European Cervical Cancer Association). Współorganizatorem 
kampanii jest magazyn Glamour. 



  

Celem kampanii „Piękna bo zdrowa” jest zwrócenie uwagi na potrzebę profilaktyki nie tylko raka 
szyjki macicy (RSM), ale i innych nowotworów narządów rodnych kobiet, w tym m.in. raka jajnika, 
którego statystyki śmiertelności są równie niepokojące. Ideą kampanii „Piękna bo zdrowa” nie jest 
jednak zastraszanie, a edukowanie, że badań, które mogą uratować nam życie  nie warto się bać, a 
zdrowie jest jedynym kluczem do piękna i szczęścia – nas samych i naszych bliskich. 

  

My współczesne kobiety, mamy wiele ról. Jedne z nas są z matkami, inne córkami czy siostrami, 
część z nas studiuje, część pracuje, wszystkie aktywne, pełne planów na przyszłość i wiecznie 
zabiegane. Różni nas wiele, łączy jedno – wszystkie jesteśmy kobietami, a więc wszystkie jesteśmy w 
grupie ryzyka zachorowania na raka szyjki macicy. Ten jeden z najpowszechniejszych rodzajów 
nowotworów złośliwych dotyka około 500 000 kobiet na świecie.  Nie jest jednak chorobą 
dziedziczną, ani uwarunkowaną genetycznie. 

  

Jest skutkiem zakażenia onkogennymi typami wirusa HPV ( Human Papilloma Virus) przenoszonym 
drogą płciową. RSM potocznie nazywany „cichym zabójcą” może rozwijać się w ciele kobiety bez 
występowania objawów zewnętrznych przez wiele lat. Rak Szyjki Macicy nie musi być jednak 
chorobą śmiertelną, wykryty we wczesnym stadium jest całkowicie uleczalny farmakologicznie. 

  

Tak  jest w większości krajów Europy Zachodniej i Północnej, gdzie świadomość profilaktyki choroby 
jest odpowiednio wysoka i gdzie przeprowadzane są populacyjne programy szczepień dziewczynek w 
młodym wieku. W Polsce sytuacja jest jednak odwrotna. To właśnie w naszym kraju występują 
najpoważniejsze stadia choroby. To tu zjeżdżają lekarze z całego świata zobaczyć jak wygląda 
zaawansowane stadium Raka Szyjki Macicy. To właśnie w Polsce w 5 domach dziennie dochodzi do 
tragedii – siostry, matki, córki odchodzą pokonane przez chorobę. Tak jest, ale wcale tak być nie musi. 
Rak Szyjki Macicy jest jednym z nielicznych nowotworów, które można bezinwazyjnie wykryć za 
pomocą prostego badania cytologicznego. Problem polega jednak na tym, że wciąż zbyt mało kobiet 
wykonuje regularne badania. Rak Szyjki Macicy zabija po cichu kobiety w Polsce na ich własne 
życzenie. 

  

Według danych Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego Populacyjne Programy Wczesnego 
Wykrywania Raka Piersi oraz Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy przy 
CENTRUM ONKOLOGII – INSTYTUTU im. Marii Skłodowskiej – Curie zaledwie 30% kobiet 
systematycznie wykonuje cytologię, którą powinno się wykonywać minimum raz na rok, najrzadziej 
raz na trzy lata. Co gorsze jednak,  aż połowa chorych na ten nowotwór nigdy nie miała pobranego 
wymazu cytologicznego! Dlaczego więc my, kobiety same na siebie wydajemy wyrok w postaci raka. 
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W niedzielę 22 stycznia 2012 roku ruszyła ogólnopolska kampania społeczna na rzecz 
profilaktyki raka szyjki macicy „Pi ękna bo zdrowa” pod honorowym patronatem Anny 
Komorowskiej, 

Małżonki Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz Hanny Gronkiewicz – Waltz, Prezydent 
m.st. Warszawy. Celem kampanii organizowanej przez Kwiat Kobiecości (Ogólnopolską 
Organizację na Rzecz Walki z Rakiem Szyjki Macicy) jest  budowa świadomości i edukacja 
w zakresie profilaktyki i leczenia choroby, której śmiertelność wśród kobiet w Polsce jest 
najwyższa w całej Europie. Każdego roku prawie 4000 Polek dowiaduje się, że ma raka 
szyjki macicy. Niestety, codziennie aż 5 chorych kobiet umiera!  A wcale nie musi tak być, 
wystarczy regularnie przeprowadzać badania cytologiczne, do czego przekonują ambasadorki 
kampanii, czyli aż 12 polskich gwiazd – aktorek, dziennikarek i prezenterek telewizyjnych: 
Anna Dereszowska, Edyta Jungowska, Katarzyna Pakosińska, Katarzyna Zielińska, 
Katarzyna Glinka, Agnieszka Popielewicz, Anna Wendzikowska, Ewa Pacuła, Maja Hirsch, 
Aleksandra Mikołajczyk, Marzena Sienkiewicz i Agata Młynarska. Kampania „Piękna bo 
zdrowa” organizowana jest z okazji polskich obchodów Europejskiego Tygodnia 
Profilaktyki Raka Szyjki Macicy  - paneuropejskiej inicjatywy ECCA - Europejskiego 
Stowarzyszenie Raka Szyjki Macicy (European Cervical Cancer Association). 
Współorganizatorem kampanii jest magazyn Glamour.  
 
Celem kampanii „Piękna bo zdrowa” jest zwrócenie uwagi na potrzebę profilaktyki nie tylko 
raka szyjki macicy (RSM), ale i innych nowotworów narządów rodnych kobiet, w tym m.in. 
raka jajnika, którego statystyki śmiertelności są równie niepokojące. Ideą kampanii „Piękna 
bo zdrowa” nie jest jednak zastraszanie, a edukowanie, że badań, które mogą uratować nam 
życie  nie warto się bać, a zdrowie jest jedynym kluczem do piękna i szczęścia – nas samych i 
naszych bliskich.   
 
My współczesne kobiety, mamy wiele ról. Jedne z nas są z matkami, inne córkami czy 
siostrami, część z nas studiuje, część pracuje, wszystkie aktywne, pełne planów na przyszłość 
i wiecznie zabiegane. Różni nas wiele, łączy jedno – wszystkie jesteśmy kobietami, a więc 
wszystkie jesteśmy w grupie ryzyka zachorowania na raka szyjki macicy. Ten jeden z 
najpowszechniejszych rodzajów nowotworów złośliwych dotyka około 500 000 kobiet na 
świecie.  Nie jest jednak chorobą dziedziczną, ani uwarunkowaną genetycznie. Jest skutkiem 
zakażenia onkogennymi typami wirusa HPV ( Human Papilloma Virus) przenoszonym drogą 
płciową. RSM potocznie nazywany „cichym zabójcą” może rozwijać się w ciele kobiety bez 
występowania objawów zewnętrznych przez wiele lat. Rak Szyjki Macicy nie musi być 
jednak chorobą śmiertelną, wykryty we wczesnym stadium jest całkowicie uleczalny 
farmakologicznie. Tak  jest w większości krajów Europy Zachodniej i Północnej, gdzie 



świadomość profilaktyki choroby jest odpowiednio wysoka i gdzie przeprowadzane są 
populacyjne programy szczepień dziewczynek w młodym wieku. W Polsce sytuacja jest 
jednak odwrotna. To właśnie w naszym kraju występują najpoważniejsze stadia choroby. To 
tu zjeżdżają lekarze z całego świata zobaczyć jak wygląda zaawansowane stadium Raka 
Szyjki Macicy. To właśnie w Polsce w 5 domach dziennie dochodzi do tragedii – siostry, 
matki, córki odchodzą pokonane przez chorobę. Tak jest, ale wcale tak być nie musi. Rak 
Szyjki Macicy jest jednym z nielicznych nowotworów, które można bezinwazyjnie wykryć za 
pomocą prostego badania cytologicznego. Problem polega jednak na tym, że wciąż zbyt mało 
kobiet wykonuje regularne badania. Rak Szyjki Macicy zabija po cichu kobiety w Polsce na 
ich własne życzenie. Według danych Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego Populacyjne 
Programy Wczesnego Wykrywania Raka Piersi oraz Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania 
Raka Szyjki Macicy przy CENTRUM ONKOLOGII – INSTYTUTU im. Marii Skłodowskiej 
– Curie zaledwie 30% kobiet systematycznie wykonuje cytologię, którą powinno się 
wykonywać minimum raz na rok, najrzadziej raz na trzy lata. Co gorsze jednak,  aż połowa 
chorych na ten nowotwór nigdy nie miała pobranego wymazu cytologicznego! Dlaczego więc 
my, kobiety same na siebie wydajemy wyrok w postaci raka.  
 
- Jednym z oczywistych powodów jest strach i ogólnospołeczne tabu dotyczące nowotworów 
w Polsce. Wydaje nam się, że dopóki nie wiemy, jesteśmy zdrowe. Jest wprost przeciwnie, bo 
tylko wiedza o własnym stanie zdrowia, może ocalić nam życie. Nie należy się obawiać 
pozytywnych wyników cytologii, jeśli nowotwór zostanie wykryty we wczesnym stadium i 
możemy go pokonać. Drugi czynnik dotyczy kolejnego tabu związanego z życiem intymnym. 
Dla wielu kobiet w Polsce wizyta w gabinecie ginekologicznym pozostaje nadal czymś 
wstydliwym. Nie rozmawiamy też o własnym zdrowiu intymnym między sobą, więc nie 
mamy szansy nawzajem przypominać sobie o profilaktyce. A o potrzebie badań 
cytologicznych trzeba mówić głośno, nie na ucho, bo tylko wspólnie, my kobiety, łącząc siły i 
rozumiejąc swoje słabości jesteśmy w stanie zmienić te dramatyczne statystyki śmiertelności 
RSM w Polsce. Inny ważny czynnik dotyczy naszej własnej mentalności. W natłoku 
codziennych obowiązków dbamy o wszystkich tylko nie o siebie, a jak już znajdziemy 
wolniejszą chwilę, zapominamy o tym, co powinno być dla nas najważniejsze. Na 
kosmetyczkę, fryzjera jakoś potrafimy znaleźć czas, podczas gdy na wizytę u lekarza już 
niekoniecznie. Chcemy być piękne, choć pomijamy kluczowy jego czynnik: własne zdrowie – 
opowiada Ida Karpińska, Prezes i Założyciel Kwiatu Kobiecości – Ogólnopolskiej 
Organizacji na Rzecz Walki z Rakiem Szyjki Macicy, która sama wygrała walkę z chorobą.  
 
Ogólnopolska kampania społeczna „Piękna bo zdrowa” stawia sobie za cel zmianę podejścia 
Polek do profilaktyki, uświadamiając kobietom, że istotą piękna jest zdrowie, o które - tak jak 
w przypadku pielęgnacji urody - muszą zadbać same kobiety. Dlatego też tegoroczna 
kampania przebiega pod hasłem mody, promując jednak nie modę na konkretny ubiór, a modę 
na cytologię i szczepienia przeciw wirusowi HPV. Innym celem kampanii jest propagowanie 
potrzeby przeprowadzania regularnych badań kontrolnych ukierunkowanych także na inne 
nowotwory kobiecych narządów rodnych, w tym przede wszystkim raka jajnika. Podczas gdy 
RSM najczęściej dotyczy kobiet w kwiecie wieku (20 – 45 lat), na raka jajnika zazwyczaj 
chorują kobiety po 45 roku życia. Są jednak wyjątki również wśród bardzo młodych kobiet. 
Rocznie problem raka jajnika dotyka ok. 3 400 Polek z czego aż 2 500 umiera. 
 
- Rozszerzając temat kampanii chcemy ponownie zwrócić uwagę, na to jak ważną rolę w 
procesie zmiany statystyk śmiertelności raka w Polsce odgrywamy my kobiety. Rak szyjki 
macicy i rak jajnika  dotyczy kobiet w różnym wieku, ale z obydwoma możemy wygrać, 
prowadząc międzypokoleniowy dialog o potrzebie dbania o własne zdrowie. Jeśli matki będą 



szczepić córki przeciw wirusowi HPV, jedne i drugie rozmawiać otwarcie o swoim życiu 
intymnym i wzajemnie motywować się do wykonywania regularnych badań cytologicznych i 
USG narządu rodnego, jesteśmy w stanie naprawdę dużo zdziałać i zmienić rzeczywistość na 
lepszą. Musimy sobie tylko uświadomić, że jesteśmy w stanie tego dokonać – mówi Ida 
Karpińska. 
 
Kampania „Piękna bo zdrowa” realizowana jest na nośnikach outdoor w 4 miastach Polski: 
Warszawie, Wrocławiu, Krakowie oraz aglomeracji górnośląskiej, w ramach których 
ambasadorki kampanii (Dereszowska, Jungowska, Pakosińska, Zielińska, Glinka, 
Popielewicz, Wendzikowska, Pacuła, Hirsch, Mikołajczyk, Sienkiewicz) będą namawiać 
Polki do tego, aby tak jak one nie na ucho, a głośno, mówiły o tym, że zrobiły cytologię.  W 
dniach 28 stycznia (sobota) i 29 stycznia (niedziela) w wybranych centrach handlowych 
(Słupsk - CH Jantar 28.01 godziny: 12.00-17.00, Zielona Góra - Focus Park, 28.01, godziny: 
12.00-18.00, Wrocław CH Magnolia 29.01. godziny: 12.00-17.00) swoje bramy otworzą 
również Miasteczka Kobiet, w których będzie można skorzystać z darmowych porad z 
zakresu mody, diety, fitness, kosmetyki, makijażu i fryzjerstwa. W każdym z centrów 
handlowych oczywiście nie zabraknie stanowisk organizatora kampanii – Kwiatu Kobiecości, 
którego przedstawicielki będą namawiać Polki do profilaktyki raka szyjki macicy przy 
wsparciu wybranych ambasadorek kampanii. Z kolei na portalu Centrum Telemedycznego 
Qzdrowiu.pl będzie można skorzystać z bezpłatnych wideokonsultacji lekarskich pod  
adresem: www.qzdrowiu.pl . Do kampanii „Piękna bo zdrowa” przyłączyło się też ponad 70 
gmin biorących udział w konkursie „Zdrowa Gmina” organizowanym przez Narodowy 
Fundusz Zdrowia (NFZ) i Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych 
(NPZChN). 
 
Ogólnopolska kampania społeczna  „Piękna bo zdrowa” organizowana jest po raz drugi w 
ramach polskich obchodów Europejskiego Tygodnia Profilaktyki Raka Szyjki Macicy - 
paneuropejskiej inicjatywy ECCA - Europejskiego Stowarzyszenie Raka Szyjki Macicy 
(European Cervical Cancer Association) realizowana we współpracy z towarzystwami 
naukowymi, organizacjami pozarządowymi, partnerami komercyjnymi i innymi podmiotami 
zaangażowanymi w problematykę choroby. Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie 
świadomości społecznej na temat raka szyjki macicy oraz możliwości ochrony przed tą 
chorobą. ECCA jest też patronem honorowym polskich obchodów Europejskiego Tygodnia 
Profilaktyki RSM i kampanii „Piękna bo zdrowa”. 
 
Współorganizatorem i patronem medialnym kampanii jest magazyn Glamour, a patronami 
medialnymi serwisy:  kobieta.wp.pl, zdrowie.wieszjak.pl i kobieta.wieszjak.pl, magazyny 
Gala i Claudia, a także Multikino i Clear Channel. Sponsorami kampanii są natomiast 
LaciBios femina, Roche, GlaxoSmithKline, Bank Gospodarstwa Krajowego, Bella, i Philips. 
Kampanię wspierają również Polska Koalicja na Rzecz Walki z Rakiem Szyjki Macicy, 
program profilaktyki STOP rakowi szyjki macicy, Simple Creative Products, Creative Team 
Jaga Hupało Born To Create, Magazyn Studio, Skwer-filia Centrum Artystycznego Fabryka 
Trzciny. Partnerami medycznymi są Centrum Medyczne Damiana, POLMED i Qzdrowiu.pl.  
 
Oprócz Anny Komorowskiej, Hanny Gronkiewicz –Waltz  i ECCA patronami honorowymi 
kampanii są również Polska Unia Onkologii, Polskie Towarzystwo Ginekologiczne, Polskie 
Towarzystwo Ginekologii Onkologicznej, międzynarodowa inicjatywa WACC – Woman 
Against Cervical Cancer oraz Cytologia – Populacyjny Program Profilaktyki i Wczesnego 
Wykrywania Raka Szyjki Macicy. 
 



Ogólnopolską kampanię społeczną na rzecz profilaktyki raka szyjki macicy „Piękna bo 
zdrowa” zwieńczy gala finałowa w dniu 30 stycznia br. podczas której odbędzie się m.in. 
uroczystość wręczenie statuetek Pereł mądrości – międzynarodowego symbolu walki z 
rakiem szyjki macicy i performance modowy z udziałem ambasadorek kampanii i kobiet, 
które pokonały chorobę. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gazetalubuska.pl 



Piękna, bo zdrowa 
28 stycznia 2012 roku w godzinach od 12:00 do 19:00 Galeria Focus Mall Zielona Góra 
organizuje event zdrowotny pod hasłem "Piękna, bo zdrowa”.  
 

 

Tego dnia na terenie Galerii powstanie Miasteczko Kobiet. Tematyka eventu nawiązuje do 
Europejskiego Tygodnia Profilaktyki Raka Szyjki Macicy. 

 

Już w najbliższą sobotę na terenie Galerii zorganizowane zostaną specjalistyczne stoiska, na 
których odbywać się będą konsultacje lekarskie, komputerowe badanie wzroku oraz 
rejestracja na cytologię. Przy Galerii stanie mammobus, gdzie kobiety będą miały możliwość 
wykonania bezpłatnego badania mammograficzne pod okiem lekarzy i pielęgniarek.  

 

Podczas eventu będzie można zasięgnąć fachowej wiedzy na temat raka szyjki macicy i 
obejrzeć pod mikroskopem jak wygląda prawidłowa i nieprawidłowa cytologia. Gościem 
specjalnym akcji będzie jedna z ambasadorek Kwiatu Kobiecości, znana aktorka Aleksandra 
Mikołajczyk oraz Miss Polski 2010 Agata Szewioła. Klienci będą mogli korzystać z porad 
stylistki, która na specjalnie zorganizowanym stoisku będzie doradzać Klientom Focus Mall 
jak odpowiednio i modnie dobrać strój do sylwetki. Dodatkowo poprowadzi wykład na temat 
dress code'u – czyli o zasadach ubioru w pracy. Chętni będą mogli skorzystać z porad 
wizażystki oraz fryzjera. Oprócz tego na Klientów galerii Focus Mall czekać będą liczne 
konkursy z nagrodami o tematyce zdrowotnej i modowej oraz pokazy tańca.  

Galeria Focus Mall Zielona Góra serdecznie Państwa zaprasza, już w najbliższą sobotę, 28 
stycznia od godziny 12:00 do 19:00. 

Przyjdź i dowiedz się jak uchronić swoje życie od niepotrzebnych zmartwień! 
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Piękna bo zdrowa 

W niedzielę 22 stycznia 2012 roku ruszyła ogólnopolska kampania społeczna na rzecz 
profilaktyki raka szyjki macicy "Pi ękna bo zdrowa" pod honorowym patronatem Anny 
Komorowskiej, Małżonki Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.  

 
 
Celem kampanii organizowanej przez Kwiat Kobiecości (Ogólnopolską Organizację na 
Rzecz Walki z Rakiem Szyjki Macicy) jest  budowa świadomości i edukacja w zakresie 
profilaktyki i leczenia choroby, której śmiertelność wśród kobiet w Polsce jest najwyższa w 
całej Europie.  
 
Każdego roku prawie 4000 Polek dowiaduje się, że ma raka szyjki macicy. Niestety, 
codziennie aż 5 chorych kobiet umiera!  A wcale nie musi tak być, wystarczy regularnie 
przeprowadzać badania cytologiczne, do czego przekonują ambasadorki kampanii, czyli aż 12 
polskich gwiazd – aktorek, dziennikarek i prezenterek telewizyjnych: Anna Dereszowska, 
Edyta Jungowska, Katarzyna Pakosińska, Katarzyna Zielińska, Katarzyna Glinka, Agnieszka 
Popielewicz, Anna Wendzikowska, Ewa Pacuła, Maja Hirsch, Aleksandra Mikołajczyk, 
Marzena Sienkiewicz i Agata Młynarska.  
 
Kampania "Piękna bo zdrowa" organizowana jest z okazji polskich obchodów 
Europejskiego Tygodnia Profilaktyki Raka Szyjki Macicy - paneuropejskiej inicjatywy ECCA 
- Europejskiego Stowarzyszenie Raka Szyjki Macicy (European Cervical Cancer 
Association).  
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Moda na cytologię  

 
Foto: www.krakow.pl  

Pod hasłem „Piękna, bo zdrowa” rozpoczęła się 22 stycznia ogólnopolska akcja profilaktyczna w 
ramach Europejskiego Tygodnia Profilaktyki Raka Szyjki Macicy. Inicjatorem obchodów Tygodnia 
jest Europejskie Stowarzyszenie Raka Szyjki Macicy (European Cervical Cancer Association). W 
kraju akcję koordynuje Ogólnopolska Organizacja na rzecz Walki z Rakiem Szyjki Macicy Kwiat 
Kobiecości. 

Celem kampanii jest  budowa świadomości i edukacja w zakresie profilaktyki i leczenia choroby, 
której śmiertelność wśród kobiet w Polsce jest najwyższa w całej Europie. 

Każdego roku prawie 4000 Polek dowiaduje się, że ma raka szyjki macicy. Niestety, codziennie aż 5 
chorych kobiet umiera! A wcale nie musi tak być, wystarczy regularnie przeprowadzać badania 
cytologiczne, do czego przekonują wszystkie osoby związane z kampanią, w tym aż 12 polskich 
gwiazd – aktorek, dziennikarek i prezenterek telewizyjnych: Anna Dereszowska, Edyta Jungowska, 
Katarzyna Pakosińska, Katarzyna Zielińska, Katarzyna Glinka, Agnieszka Popielewicz, Anna 
Wendzikowska, Ewa Pacuła, Maja Hirsch, Aleksandra Mikołajczyk, Marzena Sienkiewicz i Agata 
Młynarska. 

Profilaktyka raka szyjki macicy odbywa się przede wszystkim poprzez realizację Programu badań 
cytologicznych, organizowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Program jest przeznaczony dla 
kobiet w wieku 25-59 lat (zgodnie z rocznikiem), które w ciągu ostatnich 3 lat nie wykonywały 
badania cytologicznego. Badanie można wykonać w każdym gabinecie ginekologicznym, który ma 
podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia. 

Badania są bezpłatne i nie wymagają skierowania. Panie z określonej grupy wiekowej zgłaszają się do 
jednej z wybranych placówek (lista placówek dostępna jest na stronie www.nfz-krakow.pl). W celu 
przyłączenia się do kampanii zapraszamy na fan-stronę inicjatywy na portalu facebook: 
www.facebook.com/kwiatokobiecosci. 
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„Pi ękna bo zdrowa” 
Ostatnia aktualizacja: 23 stycznia 2012 15:05, autor: Agnieszka Dyderska  
 

 

W najbliższą sobotę 28 stycznia w Galerii Focus Mall w Zielonej Górze odbędzie się 
zdrowotna akcja  pod hasłem „Piękna, bo zdrowa”. Tematyka nawiązuje do Europejskiego 
Tygodnia Profilaktyki Raka Szyjki Macicy. Na terenie galerii zorganizowane zostaną 
specjalistyczne stoiska, przy których odbywać się będą konsultacje lekarskie, komputerowe 
badanie wzroku oraz rejestracja na cytologię.  

 
 

Na placu stanie też mammobus, w którym kobiety będą miały możliwość wykonania 
bezpłatnego badania mammograficznego pod okiem lekarzy i pielęgniarek. 
Mówi Kamila Dylińska z Centrum Monitorowania Chorób Nowotworowych: 

Będzie więc można zasięgnąć informacji na temat raka szyjki macicy i obejrzeć pod 
mikroskopem, jak wygląda prawidłowa i nieprawidłowa cytologia. Gościem specjalnym akcji 
będzie jedna z ambasadorek Kwiatu Kobiecości, znana aktorka Aleksandra Mikołajczyk oraz 
Miss Polski 2010 Agata Szewioła. Akcja odbędzie się w godzinach od 9:00 do 19:00 
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W Ełku rozpoczął się Tydzień Walki z Rakiem Szyjki Macicy 

W programie m.in. spotkania informacyjne i wykłady specjalistów. Dzisiaj do godz. 14 w 
ełckim ratuszu będzie można spotkać się z onkologiem i pielęgniarkami środowiskowo-
rodzinnymi. 

 

Specjaliści będą mówi o profilaktyce i leczeniu raka szyjki macicy i innych chorób 
nowotworowych. Czynne będzie również w urzędzie miasta stoisko, na którym można będzie 
otrzymać informatory, broszury oraz gadżety promujące programy profilaktyczne. Podobne 
stoiska będą organizowane przez całym tydzień w hipermarketach i szpitalu wojskowym. 
Czynne będą również gabinety ginekologiczne biorące udział w akcji, w którym będzie 
można zrobić bezpłatnie badanie cytologiczne. 
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Zbadaj się! Z rakiem można wygrać 

Data dodania: 2012-01-23 17:15:10 

Na badania cytologiczne, które mogą uratować życie, wciąż zgłasza się zbyt mało kobiet. 
Lekarze i władze Lublina chcą to zmienić. W ciągu najbliższych dni będą namawiać 
mieszkanki miasta do wykonywania bezpłatnych badań. Z okazji Europejskiego 
Tygodnia Profilaktyki Raka Szyjki Macicy ruszyła ogólnopolska kampania społeczna 
"Pi ękna bo zdrowa". 

 

Zrobiłam cytologię. A Ty? Do wykonania badań zachęcają gwiazdy.  
Fot. kwiatkobiecosci.pl Organizacja na Rzecz Walki z Rakiem Szyjki Macicy "Kwiat 
Kobiecości", która koordynuje akcję, chce zmienić podejście Polek do profilaktyki, o którą, 
tak jak w przypadku pielęgnacji urody, muszą zadbać same kobiety. 

Lubelszczyzna jest na 4 miejscu w Polsce jeżeli chodzi o statystykę korzystania z badań 
profilaktycznych. Prof. Wiesława Bednarek z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 
informuje, że według ostatnich danych z 2007 roku w województwie lubelskim na raka szyjki 
macicy zachorowały 182 kobiety, z czego 72 zmarły. 

Tymczasem lekarze powtarzają, że rak szyjki macicy nie musi być chorobą śmiertelną. 
Wykryty we wczesnym stadium jest całkowicie uleczalny.  Warunek jest jeden – regularne 
badania profilaktyczne. Do ich wykonywania medycy będą namawiać m.in. uczennice 
lubelskich liceów. W dniach od 23 do 27 stycznia specjaliści z Katedry i Kliniki Ginekologii 
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie odwiedzą 5 placówek. Spotkania na temat czynników 
ryzyka oraz profilaktyki raka szyjki macicy poprowadzą: prezes Lubelskiego Oddziału 
Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego prof. Tomasz Paszkowski oraz dr Ewa 
Woźniakowska. 

We wtorek 24 stycznia o 16.00 w lubelskim Ratuszu odbędzie się wykład otwarty dla 
mieszkańców "Jak uchronić się przed rakiem szyjki macicy?", który poprowadzi prof. Jan 
Kotarski - Kierownik I Katedry i Kliniki Ginekologii Onkologicznej i Ginekologii 
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.  Po wykładzie będzie możliwość zapisania się na 
badania cytologiczne do poradni ginekologicznej szpitala  klinicznego nr 1 w Lublinie lub 
Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej. 



Z kolei Wojewódzki Ośrodek Koordynujący Program Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania 
Raka Szyjki Macicy zaprasza do punktu informacyjnego do Galerii Olimp, gdzie także można 
zapisać się na badania i otrzymać materiały informacyjne. Punkt będzie czynny codziennie do 
27 stycznia w godz. 15 00 – 20 00. 

Warto wiedzieć 

Śmiertelność z powodu raka szyjki macicy wśród kobiet w Polsce jest najwyższa w całej 
Europie. Każdego roku prawie 4000 Polek dowiaduje się, że ma raka szyjki macicy. Niestety 
codziennie aż 5 chorych kobiet umiera. 

W profilaktyce raka szyjki macicy bardzo ważną rolę odgrywają szczepienia ochronne 
przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego. Władze Lublina finansują takie szczepienia od 
2008 r. Co roku z programu korzysta około 600 dwunastoletnich dziewcząt. Podobna grupa 
będzie mogła się zaszczepić w tym roku.   
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Lubuskie: akcja na rzecz profilaktyki - bo rak szyjki macicy nie wybiera 

25-01-2012 16:17 

 

W sobotę (28 stycznia) w zielonogórskiej galerii handlowej Focus Mall z inicjatywy lokalnego 
oddziału Ogólnopolskiej Organizacji na rzecz Walki z Rakiem Szyjki Macicy "Kwiat kobiecości" 
odbędzie się event poświęcony zdrowiu kobiet. 

Lubuszanki będą mogły nie tylko uzyskać informacje nt. choroby i dostępnych formach profilaktyki, 
ale także zarejestrować się na badanie cytologiczne, czy dokonać badania mammograficznego  
w mammobusie - informuje Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego.  

Ponadto Departament Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego przygotował szereg konkursów  
z nagrodami na temat profilaktyki nowotworowej oraz zdrowego stylu życia. W ten sposób lubuski 
samorząd włączył się w ogólnopolską kampanię społeczną organizowaną z okazji Europejskiego 
Tygodnia Profilaktyki Raka Szyjki Macicy (22-28 stycznia) pod patronatem honorowym Anny 
Komorowskiej. 

Europejski Tydzień Profilaktyki Raka Szyjki Macicy to kampania organizowana od 6 lat, której celem 
jest uświadomienie kobietom, że rak szyjki macicy jest drugim co do częstości występowania 
nowotworem złośliwym u kobiet i stanowi poważne zagrożenie dla ich zdrowia oraz życia. European 
Cervical Cancer Association (ECCA) zainicjowała Europejski Tydzień Profilaktyki Raka Szyjki 
Macicy w 2007 r. 

Jak podkreślił przebywający w Polsce przedstawiciel ECCA Philip Davies "polskie kobiety muszą 
zrozumieć, że rak szyjki macicy nie jest związany wyłącznie z rozwiązłością seksualną i częstą zmianą 
partnerów". Informował o najnowszych badaniach, które wskazują, że zakażenie wirusem HPV, który 
jest główną przyczyną raka szyjki, dotyczy aż 50 proc. kobiet mających tylko jednego partnera. 

Według Daviesa jest to po prostu najczęstsza infekcja przenoszona drogą płciową. U 80-90 proc. 
kobiet po 2-3 latach infekcja mija samoistnie, ale u reszty przechodzi w postać przewlekłą, która 
znacznie zwiększa ryzyko rozwoju zmian nowotworowych w szyjce macicy. 

Tylko regularnie wykonywane wymazy cytologiczne (co 3 lata lub częściej) pozwalają wykryć raka 
szyjki macicy we wczesnym etapie jego rozwoju. 
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Lekarz, stylista, wizażysta udzielą ci porad za 
darmo! 
Dodano: 25 stycznia 2012, 10:30 Autor:  (wolk)  

W sobotę w galerii Focus Mall odbędzie się event zdrowotny pod hasłem "Piękna, bo 
zdrowa”, który został zorganizowany w związku z Europejskim Tygodniem Profilaktyki 
Raka Szyjki Macicy.  
 

 

(fot. fot. Fundacja Kwiat Kobiecości) 

W godzinach od 12.00 - 19.00 w miasteczku kobiecym, panie będą mogły skonsultować się  
z lekarzami, zarejestrować na bezkolejkową cytologię. A kobiety w wieku 50-69 lat będą 
mogły zbadać piersi w podstawionym mammobusie, o ile w ciągu ostatnich dwóch lat takiej 
kontroli nie miały. Mało tego, wizażyści, styliści i fryzjerzy pokażą jak modnie się ubrać czy 
umalować. - Chcemy by dla kobiety wizyta u ginekologa była jak wyjście na zakupy - mówi 
Ida Karpińska, prezes Fundacji Kwiat Kobiecości. 
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Wszystkie panie powinny w swoim kalendarzu zaznaczyć datę 28 stycznia. Tego dnia  
w Porcie Łódź będzie można bezpłatnie porozmawiać z ginekologiem o kobiecych 
chorobach. Akcja prowadzona jest w ramach obchodów Europejskiego Tygodnia 
Profilaktyki Raka Szyjki Macicy. 
 

 

28 stycznia 2012 
sobota 
godz. 13.30-18.30 

„Pi ękna, bo Zdrowa”, czyli profilaktyka w Porcie Łód ź 

Port Łódź zaprasza w sobotę między 13:30 a 18:30 panie w każdym wieku na indywidualne 
konsultacje z lekarzem i rozmowy nt. profilaktyki raka szyjki macicy i innych kobiecych 
dolegliwości. Rozmowy ze specjalistami z zakresu ginekologii odbywać się będą w Atrium, 
koło sklepu IKEA.  
 
- Poprzez sobotnią akcję chcemy zachęcić kobiety, aby znalazły chwilę, by zająć się swoim 
zdrowiem. Często posiłkujemy się wymówkami – pracą, obowiązkami domowymi, kolejkami 
u lekarza - i zapominamy o profilaktyce zdrowotnej. W najbliższą sobotę spotkamy się w 
Porcie Łódź przy okazji zakupów czy spotkania ze znajomymi pomyślmy o sobie i o swoim 
zdrowiu. Na profilaktykę nigdy nie jest za wcześnie – zachęca Emilia Lange-Cichocka, 
menadżer działu marketingu Portu Łódź.  
 
22 stycznia 2012 r. rozpoczął się Europejski Tydzień Profilaktyki Raka Szyjki Macicy. 
Kampanię, która w Polsce odbywa się pod hasłem "Piękna, bo Zdrowa" objęła Honorowym 
Patronatem Pierwsza Dama, Pani Anna Komorowska. Celem akcji jest budowa świadomości i 
edukacja w zakresie profilaktyki i leczenia raka szyjki macicy - choroby, której śmiertelność 
wśród kobiet w Polsce jest najwyższa w całej Europie. Każdego roku prawie u 4000 Polek 
stwierdza się raka szyjki macicy. Z tego rocznie umiera ok. 1700 kobiet w Polsce. Jest to 
nowotwór, który można kontrolować dzięki dostępnej profilaktyce i badaniom 
cytologicznym. Organizatorami akcji są Stowarzyszanie Zdrowych Miast Polskich oraz 
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi.  

 

 



 Mojemiasto.pl  Łódź 

Piękna, bo Zdrowa”, czyli profilaktyka w Porcie 
Łódź  
Wszystkie panie powinny w swoim kalendarzu zaznaczyć datę 28 stycznia. Tego dnia w Porcie Łódź 
będzie można bezpłatnie porozmawiać z ginekologiem o kobiecych chorobach. Akcja prowadzona jest 
w ramach obchodów Europejskiego Tygodnia Profilaktyki Raka Szyjki Macicy. 
 
Port Łódź zaprasza w sobotę między 13:30 a 18:30 panie w każdym wieku na indywidualne 
konsultacje z lekarzem i rozmowy nt. profilaktyki raka szyjki macicy i innych kobiecych dolegliwości. 
Rozmowy ze specjalistami z zakresu ginekologii odbywać się będą w Atrium, koło sklepu IKEA.  
 
- Poprzez sobotnią akcję chcemy zachęcić kobiety, aby znalazły chwilę, by zająć się swoim zdrowiem. 
Często posiłkujemy się wymówkami – pracą, obowiązkami domowymi, kolejkami u lekarza - i 
zapominamy o profilaktyce zdrowotnej. W najbliższą sobotę spotkamy się w Porcie Łódź przy okazji 
zakupów czy spotkania ze znajomymi pomyślmy o sobie i o swoim zdrowiu. Na profilaktykę nigdy 
nie jest za wcześnie – zachęca Emilia Lange-Cichocka, menadżer działu marketingu Portu Łódź.  
 
22 stycznia 2012 r. rozpoczął się Europejski Tydzień Profilaktyki Raka Szyjki Macicy. Kampanię, 
która w Polsce odbywa się pod hasłem "Piękna, bo Zdrowa" objęła Honorowym Patronatem Pierwsza 
Dama, Pani Anna Komorowska. Celem akcji jest budowa świadomości i edukacja w zakresie 
profilaktyki i leczenia raka szyjki macicy - choroby, której śmiertelność wśród kobiet w Polsce jest 
najwyższa w całej Europie. Każdego roku prawie u 4000 Polek stwierdza się raka szyjki macicy. Z 
tego rocznie umiera ok. 1700 kobiet w Polsce. Jest to nowotwór, który można kontrolować dzięki 
dostępnej profilaktyce i badaniom cytologicznym. Organizatorami akcji są Stowarzyszanie Zdrowych 
Miast Polskich oraz Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi.  
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Gwiazdy namawiają do badań. Skorzystaj! 
27/01/2012 6:12 

12 ambasadorek wspiera kampanię "Piękna, bo zdrowa" 

 
Anna Dereszowska, Aleksandra Mikołajczyk, Maja Hirsch, Iza Karpińska, Marzena Sienkiewicz, Katarzyna 
Pakosińskafot. źródło: mat.prasowe 

Kilka dni temu ruszyła ogólnopolska kampania społeczna "Piękna, bo zdrowa" której 
honorowym patronatem została prezydentowa, Anna Komorowska. Do akcji przyłączyło się 
12 gwiazd, które zachęcają Polki do przeprowadzania regularnych badań cytologicznych. 
Ambasadorkami kampanii zostały m.in. Anna Dereszowska, Katarzyna Zielińska, 
Katarzyna Glinka , Agata Młynarska, Katarzyna Pakosińska, Agnieszka Popielewicz, 
Anna Wendzikowska i wiele innych.  Wszystkie panie w czerwonych kreacjach możemy 
podziwiać na plakatach promujących akcję. 
 
Okazuje się bowiem, że każdego dnia w Polsce umiera pięć kobiet, które zachorowały na raka 
szyjki macicy. Statystyki mogą się zmienić jeśli wzrośnie liczna przeprowadzanych badań 
profilaktycznych. 
 
Miejmy nadzieję, że udział gwiazd w kampanii "Piękna, bo zdrowa" przyczyni się do 
zmniejszenia liczby chorych kobiet. 
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Kobiety chorują, bo nie wiedzą... 
Publikacja: 26.01.2012 g.13:27  Aktualizacja: 26.01.2012 g.16:23  
 

Mówią o niej - choroba z niewiedzy, cichy zabójca, hańba polskiej medycyny. Czy jest aż tak źle z 
zachorowaniami na raka szyjki macicy ?  

O tym w Tygodniu Walki z tą podstępną chorobą mówił  w studiu Babiego Lata prof. Witold Kędzia - z Kliniki 
Onkologii Ginekologicznej na ulicy Polnej w Poznaniu, koordynator Wojewódzkiego Ośrodka Koordynacji 
Programu Profilaktyki raka Szyjki Macicy. 
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Piękna, bo zdrowa– sobotnia akcja w Zielonej Górze 

Ostatnia aktualizacja: 26 stycznia 2012 10:47, autor: Sylwia Misiak   
 

 

W najbliższą sobotę w galerii Focus Mall duża akcja profilaktyczna. Narodowy Fundusz 
Zdrowia, Fundacja Kwiat Kobiecości i starostwo Powiatowe w Żarach będą zachęcać 
mieszkanki regionu do poddawania się badaniom cytologicznym. W ramach akcji będzie 
okazja do spotkań m.in. z ginekologami i onkologami. 

Impreza odbędzie pod hasłem „Piękna, bo zdrowa” – mówi rzecznik lubuskiego oddziału 
funduszu Sylwia Malcher-Nowak: 

Akcję wspiera szpital wojewódzki w Zielonej Górze. Lekarze z oddziału ginekologicznego w 
sobotę będą dyżurować nie tylko w galerii: 

Akcja rozpocznie się o godzinie 12:00 i potrwa do 19:00. Odbywa się w ramach Europejskim 
Tygodniem Walki z Rakiem Szyjki Macicy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Naszemiasto.pl Wrocław 

Piękna, bo zdrowa - impreza w Magnolia Park 

 

Informacje o imprezie 

Kiedy  

29 Stycznia 2012, godz. 12:00  

Gdzie  

Centrum Handlowe Magnolia Park  

Wrocław, ul. Legnicka 58 

Tel.: (71) 338-44-56 

E-mail: magnolia@mmgm.pl 

WWW: http://www.magnoliapark.pl  

Cennik  

Wstęp wolny  

W najbliższą niedzielę, 29 stycznia 2012 roku, w centrum handlowym Magnolia Park we Wrocławiu odbędzie 

się druga odsłona kampanii społecznej pod hasłem „Piękna, bo zdrowa”, realizowanej z okazji VI 

Europejskiego Tygodnia Profilaktyki Raka Szyjki Macicy.  

W ramach akcji w galerii będzie funkcjonowało specjalne stoisko, przy którym klientki będą mogły uzyskać 

informacje na temat profilaktyki tej choroby nowotworowej, a także kilka innych punktów, w których będą 

mogły zasięgnąć porad, jak dbać o zdrowie i piękny wygląd. Dodatkowo panie będą mogły poddać się 

bezpłatnym badaniom mammograficznym w specjalnym mammobusie, który będzie stacjonował na placu 

Piazza przed wejściem nr 1 do Magnolia Park  

w godzinach od 12:00 do 18:00. Dyżurujący w mammobusie lekarze będą udzielać również informacji i porad na 

temat badań cytologicznych. 

 

Akcja „Piękna, bo zdrowa” jest organizowana z myślą o propagowaniu zdrowego stylu życia wśród kobiet 

zgodnie z ideą, że tylko zdrowa kobieta może być naprawdę piękna i szczęśliwa. Kampania ma na celu 

budowanie świadomości wirusa HPV oraz znaczenia profilaktyki związanej z nim choroby nowotworowej. 

Organizatorzy pragną zachęcić kobiety do regularnego przeprowadzania badań cytologicznych oraz stosowania 

szczepień przeciwko wirusowi HPV. Inicjatorem kampanii jest Kwiat Kobiecości, Ogólnopolska Organizacja na 

rzecz Walki z Rakiem Szyjki Macicy, a honorowy patronat nad nią objęła Pierwsza Dama RP, pani Anna 

Komorowska. Dodatkowo, akcję wspierają znane polskie gwiazdy, m.in.: Anna Dereszowska, Katarzyna 

Zielińska, Edyta Jungowska czy Aleksandra Mikołajczyk, która będzie gościem specjalnym Magnolia Park 29 



stycznia 2012 roku. 

 

W ramach kampanii „Piękna, bo zdrowa”, poza stoiskiem, w którym klientki Magnolia Park będą mogły uzyskać 

informacje na temat profilaktyki raka szyjki macicy oraz stacjonującym na zewnątrz mammobusem, centrum 

handlowe przygotowało dla odwiedzających liczne atrakcje. W niedzielę, 29 stycznia, w galerii będą 

funkcjonowały stoiska, gdzie będzie można zadbać o zdrowie i urodę oraz uzyskać niezbędne informacje w tym 

zakresie. Wśród nich znajdzie się stoisko metamorfoz oferujące możliwość wykonania profesjonalnego 

makijażu oraz możliwość skorzystania z porad stylisty i kolorysty, stoisko dietetyczne i stoisko fit, na których 

specjaliści doradzą, jak dbać  

 

o zdrowie i piękną figurę poprzez stosowanie odpowiedniej diety i ćwiczeń fizycznych, a także stoisko 

medyczne, gdzie klientki będą mogły wykonać bezpłatne badanie wzroku. Dodatkowo, panie będą mogły wziąć 

udział w specjalnym konkursie, w którym do wygrania będzie 1 000 zł na zakupy ze stylistą. Centrum handlowe 

Magnolia Park nie zapomniało również o mamach z dziećmi, które będą chciały skorzystać z badań oraz oferty 

innych stoisk. W godzinach 12:00-17:00 będą one mogły zostawić swoje pociechy w specjalnie przygotowanym 

kąciku zabaw. 

 

„«Piękna, bo zdrowa» to akcja, która dotyka niezwykle istotnych problemów, a jednocześnie nie skupia się 

jedynie na kwestiach zdrowia. Organizatorzy kampanii starają się zainteresować kobiety tematem profilaktyki 

raka szyjki maci w oryginalny i ciekawy sposób, ukazując go w szerszym kontekście. W Magnolia Park 

pokażemy, że piękno to efekt świadomego dbania o swoje zdrowie i ciało” – powiedział Tomasz Waszkiewicz, 

dyrektor Magnolia Park.  
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Zadbaj o swoje zdrowie 
Wiele z nas odsuwa od siebie nieprzyjemne myśli: o chorobie, kalectwie czy śmierci. 
Sądzimy, że jeśli jesteśmy młode i zdrowe, ta tematyka nas nie dotyczy. Tymczasem 
pośród krajów Unii Europejskiej to w Polsce najwięcej z nas umiera na raka szyjki 
macicy - bez względu na wiek. Czy możemy sprawić, aby ta kwestia nie stała się naszym 
problemem?  

 

Na świecie rocznie na raka szyjki macicy (RSM) choruje około 500 000 kobiet, 270 000 z nich 
umiera. W skali globalnej jest to drugi najczęściej atakujący kobiety nowotwór, w tym 80 % 
śmiertelnych przypadków zachorowań przypada na kraje rozwijające się. W Polsce co roku o chorobie 
dowiaduje się około 4000 kobiet, mniej więcej połowa przypadków prowadzi do śmierci; zarówno 
współczynnik zachorowalności jak i umieralności na raka szyjki macicy jest w naszym kraju jednym z 
najwyższych w Europie. Wskaźnik śmiertelności wynosi około 7 przypadków na 100 tysięcy. W 
innych krajach europejskich wskaźnik ten jest znacznie niższy, np. w Finlandii wynosi on 1,8 na 100 
tysięcy kobiet.  

 

W Polsce 70 % kobiet trafia do lekarza za późno, gdy choroba jest już 
rozwinięta. Eksperci zalecają cykliczne badania cytologiczne kobiet powyżej 25 
roku życia, a w przypadku wczesnej inicjacji seksualnej 3 lata po pierwszym 
stosunku. 

Jak pokazały statystyki, dzięki przesiewowym badaniom cytologicznym udaje się 
skutecznie zapobiegać 60 – 80 % przypadków inwazyjnego raka szyjki macicy – 
jest to osiągane tam, gdzie na badania cytologiczne zgłasza się najwięcej osób, np. 
w krajach skandynawskich, Wielkiej Brytanii. 

W Polsce w latach 2007-2009 tylko co czwarta kobieta zgłosiła się na bezpłatne 
badanie cytologiczne w ramach Populacyjnego Programu Profilaktyki i 
Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy. 



• Rak szyjki macicy nie jest dziedziczny, ani uwarunkowany 
genetycznie: to skutek zakażenia onkogennymi typami wirusa HPV 
(wirus brodawczaka ludzkiego). Wirus przenoszony jest drogą 
płciową, przez kontakty seksualne.  

• Najskuteczniejszą formą profilaktyki są szczepienia. Każda aktywna 
seksualnie kobieta jest narażona na zakażenie, warto zatem szczepić 
dziewczęta, które jeszcze nie podjęły inicjacji seksualnej. 

• Polskie Towarzystwo Ginekologiczne i Polskie Towarzystwo 
Pediatryczne rekomendują populacyjne szczepienia dziewcząt w 
wieku 11-12 lat, uznając je za wskazane również w okresie 13 – 18 
lat. W podanym przedziale wiekowym organizm wykazuje 
najsilniejszą odpowiedź immunologiczną. 

• Jak przed każdym szczepieniem, lekarz musi przeprowadzić badanie 
kwalifikacyjne do szczepienia. U dziewczynek/kobiet przed inicjacją 
seksualną nie jest wymagane badanie ginekologiczne.  

 

• Badania wykazały, że w 9 lat po szczepieniu u wszystkich badanych 
kobiet poziom odpowiednich przeciwciał był co najmniej 10-krotnie 
wyższy, niż poziom przeciwciał występujący po naturalnym zakażeniu 
HPV. 

• W Polsce zarejestrowano i dopuszczono do obrotu dwie szczepionki 
przeciwko HPV. Obydwie zabezpieczają przed onkogennymi serotypami 
wirusa HPV, odpowiedzialnymi za około 70% przypadków RSM - 
zapewniając tym samym siedemdziesięcioprocentową ochronę przed 
rozwojem raka szyjki macicy. 

• Obecnie 10 państw europejskich wydało już oficjalne rekomendacje 
dotyczące szczepień przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego: Niemcy, 
Włochy, Francja, Norwegia, Wielka Brytania, Belgia, Szwajcaria, 
Austria, Szwecja i Luksemburg. 

• W 43 krajach świata (w tym w 23 europejskich) różne grupy wiekowe 
dziewcząt i kobiet są nieodpłatnie szczepione przeciw HPV; wśród tych 
państw są USA, Kanada, Australia czy kraje starej UE, ale także 
Rumunia, Łotwa, Macedonia i Słowenia. 

Poza zabezpieczeniem w postaci szczepienia istnieje konieczność przeprowadzania regularnych 
badań cytologicznych, podczas których pobierane zostają komórki nabłonka szyjki macicy. Jest to 
proste, bezbolesne badanie, które pozwala zdiagnozować stadia przednowotworowe oraz raka szyjki 
macicy. Populacyjny program profilaktyki i wczesnego wykrywania RSM gwarantuje bezpłatne 
badania cytologiczne dla każdej kobiety raz na trzy lata między 25. a 59. rokiem życia. Nie jesteś 
pewna, kiedy ostatni raz robiłaś cytologię? A może nie robiłaś jej nigdy? Koniecznie idź do lekarza: to 
badanie może uratować twoje zdrowie, a nawet życie. Masz córkę lub siostrę nastolatkę? Pomyśl o jej 
zdrowiu już dzisiaj. Może warto ją zaszczepić? 

Opracowano na podstawie materiałów "Kwiat Kobiecości - Ogólnopolska Organizacja na Rzecz 
Walki z Rakiem Szyjki Macicy". 
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"Pi ękna bo zdrowa" promuje cytologię 
Akcja "Pi ękna bo zdrowa", która w weekend zawita do centrów handlowych w kilku 
miastach Polski, promuje modę m.in. na regularne wykonywanie badań cytologicznych.  

W sobotę i niedzielę w wybranych centrach handlowych w: Słupsku, Zielonej Górze i 
Wrocławiu czynne będą Miasteczka Kobiet, w których – oprócz bezpłatnych porad z zakresu 
mody, diety, fitness, kosmetyki, makijażu i fryzjerstwa – panie będą mogły uzyskać 
informacje na temat profilaktyki raka szyjki macicy. Do regularnych badań cytologicznych, 
które pozwalają uniknąć zgonów z powodu tego nowotworu, będą zachęcały przedstawicielki 
inicjatora kampanii - Ogólnopolskiej Organizacji na Rzecz Walki z Rakiem Szyjki Macicy 
"Kwiat Kobiecości". 

Jednocześnie w portalu Centrum Telemedycznego Qzdrowiu.pl (www.qzdrowiu.pl) będzie 
można skorzystać z bezpłatnych telekonsultacji lekarskich. 

- W Polsce ciągle mamy zbyt dużą śmiertelność z powodu raka szyjki macicy, ponieważ 
kobiety trafiają do lekarza w zbyt późnym stadium choroby – mówiła Ida Karpińska, 
założycielka "Kwiatu Kobiecości", na środowej konferencji prasowej zorganizowanej w 
ramach Europejskiego Tygodnia Profilaktyki Raka Szyjki Macicy, który trwa od 22 do 28 
stycznia. 

- Organizując kampanię "Piękna bo zdrowa" chcemy, by cytologia stała się modna, by 
kobiety zrozumiały, że nie będą piękne, na czasie, glamour, jeśli nie będą się badać – dodała. 

Jej zdaniem, Polki nadal swoje zdrowie stawiają na końcu listy obowiązków. - Przede 
wszystkim zajmują się dziećmi, mężem, domem, ale nie zdają sobie sprawy, że gdy ich 
zabraknie, to komórka, jaką jest rodzina, się rozsypie – tłumaczyła Karpińska, która sama 
kilka lat temu wygrała walkę z rakiem szyjki. 

Z przeprowadzonych ostatnio badań wynika, że aż 53 proc. Polek w wieku 18-45 lat nie 
wykonuje regularnie cytologii. Na bezpłatną cytologię - finansowaną przez Narodowy 
Fundusz Zdrowia paniom w wieku 25-59 lat - zgłasza się ok. jedna czwarta uprawnionych. 

Tymczasem jest to badanie, które pozwala wykryć raka szyjki macicy w stadium 
przedinwazyjnym, kiedy jest on w 100 proc. uleczalny - podkreślają organizatorzy kampanii. 
Uważają, że gdyby Polki raz na trzy lata korzystały z tego prostego badania, które trwa pięć 
minut i w dodatku jest bezpłatne, to zgonów z powodu raka szyjki mogłoby w ogóle nie być. 

Kampania stawia sobie również za cel promocję szczepień przeciwko wirusowi brodawczaka 
ludzkiego (HPV), którego onkogenne typy odpowiadają niemal za 100 proc. przypadków raka 
szyjki. 

Zdaniem ekspertów, największą skuteczność może mieć szczepienie nastoletnich dziewcząt, 
jeszcze przed inicjacją seksualną. Obecnie w Polsce szczepienia te nie są refundowane; 
finansują je natomiast niektóre samorządy. „Aż 98 proc. kobiet może zyskać na zaszczepieniu 



się, nawet po rozpoczęciu życia płciowego” – szacuje prof. Romuald Dębski, ordynator 
Oddziału Klinicznego Położnictwa i Ginekologii w Szpitalu Bielańskim w Warszawie. 

Tegorocznymi ambasadorkami kampanii „Piękna bo zdrowa” jest 12 polskich gwiazd - 
aktorek, dziennikarek i prezenterek telewizyjnych: Katarzyna Zielińska, Anna Dereszowska, 
Edyta Jungowska, Katarzyna Pakosińska, Katarzyna Glinka, Agnieszka Popielewicz, Anna 
Wendzikowska, Ewa Pacuła, Maja Hirsch, Aleksandra Mikołajczyk, Marzena Sienkiewicz i 
Agata Młynarska. 
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Gwiazdy w kampanii profilaktyki raja szyjki macicy 

"Piękna bo zdrowa" to ogólnopolska kampania społeczna na rzecz profilaktyki raka szyjki 
macicy z udziałem 12 polskich gwiazd. 

 

Ambasadorki kampanii "Piękna bo zdrowa" 

Ruszyła ogólnopolska kampania społeczna na rzecz profilaktyki raka szyjki macicy 
„Pi ękna bo zdrowa” pod honorowym patronatem Anny Komorowskiej, Małżonki 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz Hanny Gronkiewicz – Waltz, Prezydent m.st. 
Warszawy. 
 
Celem kampanii organizowanej przez Kwiat Kobiecości (Ogólnopolską Organizację na Rzecz 
Walki z Rakiem Szyjki Macicy) jest  budowa świadomości i edukacja w zakresie profilaktyki 
i leczenia choroby, której śmiertelność wśród kobiet w Polsce jest najwyższa w całej Europie. 
Każdego roku prawie 4000 Polek dowiaduje się, że ma raka szyjki macicy. Niestety, 
codziennie aż 5 chorych kobiet umiera! A wcale nie musi tak być, wystarczy regularnie 
przeprowadzać badania cytologiczne, do czego przekonują ambasadorki kampanii, czyli aż 12 
polskich gwiazd – aktorek, dziennikarek i prezenterek telewizyjnych: Anna Dereszowska, 
Edyta Jungowska, Katarzyna Pakosińska, Katarzyna Zielińska, Katarzyna Glinka, Agnieszka 
Popielewicz, Anna Wendzikowska, Ewa Pacuła, Maja Hirsch, Aleksandra Mikołajczyk, 
Marzena Sienkiewicz i Agata Młynarska. Kampania „Piękna bo zdrowa” organizowana jest z 
okazji polskich obchodów Europejskiego Tygodnia Profilaktyki Raka Szyjki Macicy - 
paneuropejskiej inicjatywy ECCA - Europejskiego Stowarzyszenie Raka Szyjki Macicy 
(European Cervical Cancer Association). Współorganizatorem kampanii jest magazyn 
Glamour. 
 
 
Celem kampanii „Piękna bo zdrowa” jest zwrócenie uwagi na potrzebę profilaktyki nie tylko 
raka szyjki macicy (RSM), ale i innych nowotworów narządów rodnych kobiet, w tym m.in. 
raka jajnika , którego statystyki śmiertelności są równie niepokojące. Ideą kampanii „Piękna 
bo zdrowa” nie jest jednak zastraszanie, a edukowanie, że badań, które mogą uratować nam 
życie  nie warto się bać, a zdrowie jest jedynym kluczem do piękna i szczęścia – nas samych i 
naszych bliskich.   
 



 
My współczesne kobiety, mamy wiele ról. Jedne z nas są z matkami, inne córkami czy 
siostrami, część z nas studiuje, część pracuje, wszystkie aktywne, pełne planów na przyszłość 
i wiecznie zabiegane. Różni nas wiele, łączy jedno – wszystkie jesteśmy kobietami, a więc 
wszystkie jesteśmy w grupie ryzyka zachorowania na raka szyjki macicy. Ten jeden z 
najpowszechniejszych rodzajów nowotworów złośliwych dotyka około 500 000 kobiet na 
świecie. Nie jest jednak chorobą dziedziczną, ani uwarunkowaną genetycznie. Jest skutkiem 
zakażenia onkogennymi typami wirusa HPV ( Human Papilloma Virus) przenoszonym 
drogą płciową. RSM potocznie nazywany „cichym zabójcą” może rozwijać się w ciele 
kobiety bez występowania objawów zewnętrznych przez wiele lat. Rak Szyjki Macicy nie 
musi być jednak chorobą śmiertelną, wykryty we wczesnym stadium jest całkowicie 
uleczalny farmakologicznie. Tak  jest w większości krajów Europy Zachodniej i Północnej, 
gdzie świadomość profilaktyki choroby jest odpowiednio wysoka i gdzie przeprowadzane są 
populacyjne programy szczepień dziewczynek w młodym wieku. W Polsce sytuacja jest 
jednak odwrotna. To właśnie w naszym kraju występują najpoważniejsze stadia choroby. 
To tu zjeżdżają lekarze z całego świata zobaczyć jak wygląda zaawansowane stadium Raka 
Szyjki Macicy. To właśnie w Polsce w 5 domach dziennie dochodzi do tragedii – siostry, 
matki, córki odchodzą pokonane przez chorobę. Tak jest, ale wcale tak być nie musi. Rak 
Szyjki Macicy jest jednym z nielicznych nowotworów, które można bezinwazyjnie wykryć 
za pomocą prostego badania cytologicznego. Problem polega jednak na tym, że wciąż zbyt 
mało kobiet wykonuje regularne badania. Rak Szyjki Macicy zabija po cichu kobiety w 
Polsce na ich własne życzenie. Według danych Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego 
Populacyjne Programy Wczesnego Wykrywania Raka Piersi oraz Profilaktyki i Wczesnego 
Wykrywania Raka Szyjki Macicy przy CENTRUM ONKOLOGII – INSTYTUTU im. Marii 
Skłodowskiej – Curie zaledwie 30% kobiet systematycznie wykonuje cytologię, którą 
powinno się wykonywać minimum raz na rok, najrzadziej raz na trzy lata. Co gorsze jednak,  
aż połowa chorych na ten nowotwór nigdy nie miała pobranego wymazu cytologicznego! 
Dlaczego więc my, kobiety same na siebie wydajemy wyrok w postaci raka. 
 
"- Jednym z oczywistych powodów jest strach i ogólnospołeczne tabu dotyczące nowotworów 
w Polsce. Wydaje nam się, że dopóki nie wiemy, jesteśmy zdrowe. Jest wprost przeciwnie, bo 
tylko wiedza o własnym stanie zdrowia, może ocalić nam życie. Nie należy się obawiać 
pozytywnych wyników cytologii, jeśli nowotwór zostanie wykryty we wczesnym stadium i 
możemy go pokonać. Drugi czynnik dotyczy kolejnego tabu związanego z życiem intymnym. 
Dla wielu kobiet w Polsce wizyta w gabinecie ginekologicznym pozostaje nadal czymś 
wstydliwym. Nie rozmawiamy też o własnym zdrowiu intymnym między sobą, więc nie 
mamy szansy nawzajem przypominać sobie o profilaktyce. A o potrzebie badań 
cytologicznych trzeba mówić głośno, nie na ucho, bo tylko wspólnie, my kobiety, łącząc siły i 
rozumiejąc swoje słabości jesteśmy w stanie zmienić te dramatyczne statystyki śmiertelności 
RSM w Polsce. Inny ważny czynnik dotyczy naszej własnej mentalności. W natłoku 
codziennych obowiązków dbamy o wszystkich tylko nie o siebie, a jak już znajdziemy 
wolniejszą chwilę, zapominamy o tym, co powinno być dla nas najważniejsze. Na 
kosmetyczkę, fryzjera jakoś potrafimy znaleźć czas, podczas gdy na wizytę u lekarza już 
niekoniecznie. Chcemy być piękne, choć pomijamy kluczowy jego czynnik: własne zdrowie – 
" opowiada Ida Karpińska, Prezes i Założyciel Kwiatu Kobiecości – Ogólnopolskiej 
Organizacji na Rzecz Walki z Rakiem Szyjki Macicy, która sama wygrała walkę z chorobą. 
 
Ogólnopolska kampania społeczna „Piękna bo zdrowa” stawia sobie za cel zmianę podejścia 
Polek do profilaktyki, uświadamiając kobietom, że istotą piękna jest zdrowie, o które - tak jak 
w przypadku pielęgnacji urody - muszą zadbać same kobiety. Dlatego też tegoroczna 



kampania przebiega pod hasłem mody, promując jednak nie modę na konkretny ubiór, a modę 
na cytologię i szczepienia przeciw wirusowi HPV. Innym celem kampanii jest propagowanie 
potrzeby przeprowadzania regularnych badań kontrolnych ukierunkowanych także na inne 
nowotwory kobiecych narządów rodnych, w tym przede wszystkim raka jajnika. Podczas gdy 
RSM najczęściej dotyczy kobiet w kwiecie wieku (20 – 45 lat), na raka jajnika zazwyczaj 
chorują kobiety po 45 roku życia. Są jednak wyjątki również wśród bardzo młodych kobiet. 
Rocznie problem raka jajnika dotyka ok. 3 400 Polek z czego aż 2 500 umiera. 
 
- Rozszerzając temat kampanii chcemy ponownie zwrócić uwagę, na to jak ważną rolę w 
procesie zmiany statystyk śmiertelności raka w Polsce odgrywamy my kobiety. Rak szyjki 
macicy i rak jajnika  dotyczy kobiet w różnym wieku, ale z obydwoma możemy wygrać, 
prowadząc międzypokoleniowy dialog o potrzebie dbania o własne zdrowie. Jeśli matki będą 
szczepić córki przeciw wirusowi HPV, jedne i drugie rozmawiać otwarcie o swoim życiu 
intymnym i wzajemnie motywować się do wykonywania regularnych badań cytologicznych i 
USG narządu rodnego, jesteśmy w stanie naprawdę dużo zdziałać i zmienić rzeczywistość na 
lepszą. Musimy sobie tylko uświadomić, że jesteśmy w stanie tego dokonać – mówi Ida 
Karpińska. 
 
Kampania „Piękna bo zdrowa” realizowana jest na nośnikach outdoor w 4 miastach Polski: 
Warszawie, Wrocławiu, Krakowie oraz aglomeracji górnośląskiej, w ramach których 
ambasadorki kampanii (Dereszowska, Jungowska, Pakosińska, Zielińska, Glinka, 
Popielewicz, Wendzikowska, Pacuła, Hirsch, Mikołajczyk, Sienkiewicz) będą namawiać 
Polki do tego, aby tak jak one nie na ucho, a głośno, mówiły o tym, że zrobiły cytologię.   
 
W dniach 28 stycznia (sobota) i 29 stycznia (niedziela) w wybranych centrach handlowych 
(Słupsk - CH Jantar 28.01 godziny: 12.00-17.00, Zielona Góra - Focus Park, 28.01, godziny: 
12.00-18.00, Wrocław CH Magnolia 29.01. godziny: 12.00-17.00) swoje bramy otworzą 
również Miasteczka Kobiet, w których będzie można skorzystać z darmowych porad z 
zakresu mody, diety, fitness, kosmetyki, makijażu i fryzjerstwa. W każdym z centrów 
handlowych oczywiście nie zabraknie stanowisk organizatora kampanii – Kwiatu Kobiecości, 
którego przedstawicielki będą namawiać Polki do profilaktyki raka szyjki macicy przy 
wsparciu wybranych ambasadorek kampanii. 
 
Z kolei na portalu Centrum Telemedycznego Qzdrowiu.pl będzie można skorzystać z 
bezpłatnych wideokonsultacji lekarskich pod  adresem:  www.qzdrowiu.pl . Do kampanii 
„Piękna bo zdrowa” przyłączyło się też ponad 70 gmin biorących udział w konkursie 
„Zdrowa Gmina” organizowanym przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) i Narodowy 
Program Zwalczania Chorób Nowotworowych (NPZChN). 
 
Ogólnopolską kampanię społeczną na rzecz profilaktyki raka szyjki macicy „Piękna bo 
zdrowa” zwieńczy gala finałowa w dniu 30 stycznia br. podczas której odbędzie się m.in. 
uroczystość wręczenie statuetek Pereł mądrości – międzynarodowego symbolu walki z 
rakiem szyjki macicy i performance modowy z udziałem ambasadorek kampanii i kobiet, 
które pokonały chorobę. 
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Kampania "Piękna bo zdrowa" kreuje modę na cytologię 

40 minut temu  

Akcja "Piękna bo zdrowa", która w weekend zawita do centrów handlowych w kilku miastach 
Polski, promuje modę m.in. na regularne wykonywanie badań cytologicznych. 

 

Promują modę m.in. na regularne wykonywanie badań cytologicznych. /© Bauer 

W sobotę i niedzielę w wybranych centrach handlowych w: Słupsku, Zielonej Górze i 
Wrocławiu czynne będą Miasteczka Kobiet, w których - oprócz bezpłatnych porad z zakresu 
mody, diety, fitness, kosmetyki, makijażu i fryzjerstwa - panie będą mogły uzyskać 
informacje na temat profilaktyki raka szyjki macicy. 

Do regularnych badań cytologicznych, które pozwalają uniknąć zgonów z powodu tego 
nowotworu, będą zachęcały przedstawicielki inicjatora kampanii - Ogólnopolskiej 
Organizacji na Rzecz Walki z Rakiem Szyjki Macicy "Kwiat Kobiecości". 

Jednocześnie w portalu Centrum Telemedycznego Qzdrowiu.pl (www.qzdrowiu.pl) będzie 
można skorzystać z bezpłatnych telekonsultacji lekarskich. 

Rak wciąż zabija kobiety 

- W Polsce ciągle mamy zbyt dużą śmiertelność z powodu raka szyjki macicy, ponieważ 
kobiety trafiają do lekarza w zbyt późnym stadium choroby - mówiła Ida Karpińska, 
założycielka "Kwiatu Kobiecości", na środowej konferencji prasowej zorganizowanej w 



ramach Europejskiego Tygodnia Profilaktyki Raka Szyjki Macicy, który trwa od 22 do 28 
stycznia. 

- Organizując kampanię "Piękna bo zdrowa" chcemy, by cytologia stała się modna, by 
kobiety zrozumiały, że nie będą piękne, na czasie, glamour, jeśli nie będą się badać - dodała. 

Jej zdaniem, Polki nadal swoje zdrowie stawiają na końcu listy obowiązków. - Przede 
wszystkim zajmują się dziećmi, mężem, domem, ale nie zdają sobie sprawy, że gdy ich 
zabraknie, to komórka, jaką jest rodzina, się rozsypie - tłumaczyła Karpińska, która sama 
kilka lat temu wygrała walkę z rakiem szyjki. 

Zbyt mało Polek się bada 

Z przeprowadzonych ostatnio badań wynika, że aż 53 proc. Polek w wieku 18-45 lat nie 
wykonuje regularnie cytologii. Na bezpłatną cytologię - finansowaną przez Narodowy 
Fundusz Zdrowia paniom w wieku 25-59 lat - zgłasza się ok. jedna czwarta uprawnionych. 

Tymczasem jest to badanie, które pozwala wykryć raka szyjki macicy w stadium 
przedinwazyjnym, kiedy jest on w 100 proc. uleczalny - podkreślają organizatorzy kampanii. 
Uważają, że gdyby Polki raz na trzy lata korzystały z tego prostego badania, które trwa pięć 
minut i w dodatku jest bezpłatne, to zgonów z powodu raka szyjki mogłoby w ogóle nie być. 

Promocja szczepień przeciwko HPV 

Kampania stawia sobie również za cel promocję szczepień przeciwko wirusowi brodawczaka 
ludzkiego (HPV), którego onkogenne typy odpowiadają niemal za 100 proc. przypadków raka 
szyjki. 

Zdaniem ekspertów, największą skuteczność może mieć szczepienie nastoletnich dziewcząt, 
jeszcze przed inicjacją seksualną. Obecnie w Polsce szczepienia te nie są refundowane; 
finansują je natomiast niektóre samorządy.  

Ambasadorkami kampanii 12 polskich gwiazd 

- Aż 98 proc. kobiet może zyskać na zaszczepieniu się, nawet po rozpoczęciu życia płciowego 
- szacuje prof. Romuald Dębski, ordynator Oddziału Klinicznego Położnictwa i Ginekologii 
w Szpitalu Bielańskim w Warszawie. 

Tegorocznymi ambasadorkami kampanii "Piękna bo zdrowa" jest 12 polskich gwiazd - 
aktorek, dziennikarek i prezenterek telewizyjnych: Katarzyna Zielińska, Anna Dereszowska, 
Edyta Jungowska, Katarzyna Pakosińska, Katarzyna Glinka, Agnieszka Popielewicz, Anna 
Wendzikowska, Ewa Pacuła, Maja Hirsch, Aleksandra Mikołajczyk, Marzena Sienkiewicz i 
Agata Młynarska. 
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Kampania "Pi ękna bo zdrowa" kreuje modę na 
cytologię 

Akcja "Pi ękna bo zdrowa", która w weekend zawita do centrów handlowych wkilku 
miastach Polski, promuje modę m.in. na regularne wykonywanie badań cytologicznych. 

W sobotę i niedzielę w wybranych centrach handlowych w: Słupsku, Zielonej Górze i 
Wrocławiu czynnebędą Miasteczka Kobiet, w których - oprócz bezpłatnych porad z zakresu 
mody, diety, fitness,kosmetyki, makijażu i fryzjerstwa - panie będą mogły uzyskać informacje 
na temat profilaktyki rakaszyjki macicy. Do regularnych badań cytologicznych, które 
pozwalają uniknąć zgonów z powodu tegonowotworu, będą zachęcały przedstawicielki 
inicjatora kampanii - Ogólnopolskiej Organizacji naRzecz Walki z Rakiem Szyjki Macicy 
"Kwiat Kobiecości". 

Jednocześnie w portalu Centrum Telemedycznego Qzdrowiu.pl (www.qzdrowiu.pl) będzie 
można skorzystaćz bezpłatnych telekonsultacji lekarskich. 

"W Polsce ciągle mamy zbyt dużą śmiertelność z powodu raka szyjki macicy, ponieważ 
kobiety trafiajądo lekarza w zbyt późnym stadium choroby" - mówiła Ida Karpińska, 
założycielka "Kwiatu Kobiecości",na środowej konferencji prasowej zorganizowanej w 
ramach Europejskiego Tygodnia Profilaktyki RakaSzyjki Macicy, który trwa od 22 do 28 
stycznia. 

"Organizując kampanię +Piękna bo zdrowa+ chcemy, by cytologia stała się modna, by 
kobietyzrozumiały, że nie będą piękne, na czasie, glamour, jeśli nie będą się badać" - dodała. 

Jej zdaniem, Polki nadal swoje zdrowie stawiają na końcu listy obowiązków. "Przede 
wszystkimzajmują się dziećmi, mężem, domem, ale nie zdają sobie sprawy, że gdy ich 
zabraknie, to komórka,jaką jest rodzina, się rozsypie" - tłumaczyła Karpińska, która sama 
kilka lat temu wygrała walkę zrakiem szyjki. 

Z przeprowadzonych ostatnio badań wynika, że aż 53 proc. Polek w wieku 18-45 lat nie 
wykonujeregularnie cytologii. Na bezpłatną cytologię - finansowaną przez Narodowy 
Fundusz Zdrowia paniom wwieku 25-59 lat - zgłasza się ok. jedna czwarta uprawnionych. 

Tymczasem jest to badanie, które pozwala wykryć raka szyjki macicy w stadium 
przedinwazyjnym, kiedyjest on w 100 proc. uleczalny - podkreślają organizatorzy kampanii. 
Uważają, że gdyby Polki raz natrzy lata korzystały z tego prostego badania, które trwa pięć 
minut i w dodatku jest bezpłatne, tozgonów z powodu raka szyjki mogłoby w ogóle nie być. 

Kampania stawia sobie również za cel promocję szczepień przeciwko wirusowi brodawczaka 
ludzkiego(HPV), którego onkogenne typy odpowiadają niemal za 100 proc. przypadków raka 
szyjki. 

Zdaniem ekspertów, największą skuteczność może mieć szczepienie nastoletnich dziewcząt, 
jeszczeprzed inicjacją seksualną. Obecnie w Polsce szczepienia te nie są refundowane; 
finansują jenatomiast niektóre samorządy. "Aż 98 proc. kobiet może zyskać na zaszczepieniu 



się, nawet porozpoczęciu życia płciowego" - szacuje prof. Romuald Dębski, ordynator 
Oddziału KlinicznegoPołożnictwa i Ginekologii w Szpitalu Bielańskim w Warszawie. 

Tegorocznymi ambasadorkami kampanii "Piękna bo zdrowa" jest 12 polskich gwiazd - 
aktorek,dziennikarek i prezenterek telewizyjnych: Katarzyna Zielińska, Anna Dereszowska, 
Edyta Jungowska,Katarzyna Pakosińska, Katarzyna Glinka, Agnieszka Popielewicz, Anna 
Wendzikowska, Ewa Pacuła, MajaHirsch, Aleksandra Mikołajczyk, Marzena Sienkiewicz i 
Agata Młynarska.  
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Kampania "Pi ękna bo zdrowa" kreuje modę na cytologię  

2012-01-27 

 

 

Akcja "Piękna bo zdrowa", która w weekend zawita do centrów handlowych w kilku 

miastach Polski, promuje modę m.in. na regularne wykonywanie badań cytologicznych.  

 

W sobotę i niedzielę w wybranych centrach handlowych w: Słupsku, Zielonej Górze i Wrocławiu 

czynne będą Miasteczka Kobiet, w których - oprócz bezpłatnych porad z zakresu mody, diety, fitness, 

kosmetyki, makijażu i fryzjerstwa - panie będą mogły uzyskać informacje na temat profilaktyki raka 

szyjki macicy. Do regularnych badań cytologicznych, które pozwalają uniknąć zgonów z powodu tego 

nowotworu, będą zachęcały przedstawicielki inicjatora kampanii - Ogólnopolskiej Organizacji na 

Rzecz Walki z Rakiem Szyjki Macicy "Kwiat Kobiecości".  

 

Jednocześnie w portalu Centrum Telemedycznego Qzdrowiu.pl (www.qzdrowiu.pl) będzie można 

skorzystać z bezpłatnych telekonsultacji lekarskich.  

"W Polsce ciągle mamy zbyt dużą śmiertelność z powodu raka szyjki macicy, ponieważ kobiety 

trafiają do lekarza w zbyt późnym stadium choroby" - mówiła Ida Karpińska, założycielka "Kwiatu 

Kobiecości", na środowej konferencji prasowej zorganizowanej w ramach Europejskiego Tygodnia 

Profilaktyki Raka Szyjki Macicy, który trwa od 22 do 28 stycznia.  

 

"Organizując kampanię +Piękna bo zdrowa+ chcemy, by cytologia stała się modna, by kobiety 

zrozumiały, że nie będą piękne, na czasie, glamour, jeśli nie będą się badać" - dodała.  

 

Jej zdaniem, Polki nadal swoje zdrowie stawiają na końcu listy obowiązków. "Przede wszystkim 

zajmują się dziećmi, mężem, domem, ale nie zdają sobie sprawy, że gdy ich zabraknie, to komórka, 

jaką jest rodzina, się rozsypie" - tłumaczyła Karpińska, która sama kilka lat temu wygrała walkę z 

rakiem szyjki.  

 

Z przeprowadzonych ostatnio badań wynika, że aż 53 proc. Polek w wieku 18-45 lat nie wykonuje 

regularnie cytologii. Na bezpłatną cytologię - finansowaną przez Narodowy Fundusz Zdrowia paniom 

w wieku 25-59 lat - zgłasza się ok. jedna czwarta uprawnionych.  

 

Tymczasem jest to badanie, które pozwala wykryć raka szyjki macicy w stadium przedinwazyjnym, 

kiedy jest on w 100 proc. uleczalny - podkreślają organizatorzy kampanii. Uważają, że gdyby Polki raz 

na trzy lata korzystały z tego prostego badania, które trwa pięć minut i w dodatku jest bezpłatne, to 

zgonów z powodu raka szyjki mogłoby w ogóle nie być.  

 

Kampania stawia sobie również za cel promocję szczepień przeciwko wirusowi brodawczaka 



ludzkiego (HPV), którego onkogenne typy odpowiadają niemal za 100 proc. przypadków raka szyjki.  

 

Zdaniem ekspertów, największą skuteczność może mieć szczepienie nastoletnich dziewcząt, jeszcze 

przed inicjacją seksualną. Obecnie w Polsce szczepienia te nie są refundowane; finansują je natomiast 

niektóre samorządy. "Aż 98 proc. kobiet może zyskać na zaszczepieniu się, nawet po rozpoczęciu 

życia płciowego" - szacuje prof. Romuald Dębski, ordynator Oddziału Klinicznego Położnictwa i 

Ginekologii w Szpitalu Bielańskim w Warszawie.  

 

Tegorocznymi ambasadorkami kampanii "Piękna bo zdrowa" jest 12 polskich gwiazd - aktorek, 

dziennikarek i prezenterek telewizyjnych: Katarzyna Zielińska, Anna Dereszowska, Edyta Jungowska, 

Katarzyna Pakosińska, Katarzyna Glinka, Agnieszka Popielewicz, Anna Wendzikowska, Ewa Pacuła, 

Maja Hirsch, Aleksandra Mikołajczyk, Marzena Sienkiewicz i Agata Młynarska.  
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Piękna, bo Zdrowa, czyli profilaktyka w Porcie Łódź 

 

Informacje o imprezie 

Kiedy  

28 Stycznia 2012, godz. 13:30 - 18:30  

Gdzie  

C.H. Port Łódź  

Łódź, ul. Pabianicka 245 

E-mail: portlodz@ikea.com  

WWW: http://www.portlodz.pl  

Cennik  

Wstęp wolny  

Wszystkie panie powinny w swoim kalendarzu zaznaczyć datę 28 stycznia.  

Tego dnia w Porcie Łódź będzie można bezpłatnie porozmawiać z ginekologiem o kobiecych 

chorobach. Akcja prowadzona jest w ramach obchodów Europejskiego Tygodnia Profilaktyki Raka 

Szyjki Macicy. 

 

Port Łódź zaprasza w sobotę między 13:30 a 18:30 panie w każdym wieku na indywidualne 

konsultacje z lekarzem i rozmowy nt. profilaktyki raka szyjki macicy i innych kobiecych dolegliwości. 

Rozmowy ze specjalistami z zakresu ginekologii odbywać się będą w Atrium, koło sklepu IKEA.  

 

- Poprzez sobotnią akcję chcemy zachęcić kobiety, aby znalazły chwilę, by zająć się swoim zdrowiem. 

Często posiłkujemy się wymówkami – pracą, obowiązkami domowymi, kolejkami u lekarza - i 

zapominamy o profilaktyce zdrowotnej. W najbliższą sobotę spotkamy się w Porcie Łódź przy okazji 

zakupów czy spotkania ze znajomymi pomyślmy o sobie i o swoim zdrowiu. Na profilaktykę nigdy nie 

jest za wcześnie – zachęca Emilia Lange-Cichocka, menadżer działu marketingu Portu Łódź.  

 

22 stycznia 2012 r. rozpoczął się Europejski Tydzień Profilaktyki Raka Szyjki Macicy. Kampanię, która 

w Polsce odbywa się pod hasłem "Piękna, bo Zdrowa" objęła Honorowym Patronatem Pierwsza 

Dama, Pani Anna Komorowska. Celem akcji jest budowa świadomości i edukacja w zakresie 

profilaktyki i leczenia raka szyjki macicy - choroby, której śmiertelność wśród kobiet w Polsce jest 



najwyższa w całej Europie. Każdego roku prawie u 4000 Polek stwierdza się raka szyjki macicy. Z tego 

rocznie umiera ok. 1700 kobiet w Polsce. Jest to nowotwór, który można kontrolować dzięki 

dostępnej profilaktyce i badaniom cytologicznym.  
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Wrocław: Trwa kampania społeczna "Piękna, bo 
zdrowa" 
2012-01-29 13:15:56  

Jeszcze do godz. 17 w Magnolii potrwa kampania społeczna pod hasłem "Piękna, bo 
zdrowa", realizowana z okazji VI Europejskiego Tygodnia Profilaktyki Raka Szyjki 
Macicy.  

W galerii działa specjalny punkt, przy którym można uzyskać informacje na temat 
profilaktyki choroby nowotworowej. Kobiety mogą też bezpłatnie zbadać piersi w 
mammobusie, który stoi na placu przed wejściem nr 1 (do godz. 18). 
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Anna Komorowska i 12 polskich gwiazd przeciwko  

 

W niedzielę 22 stycznia 2012 roku ruszyła ogólnopolska kampania społeczna na rzecz 
profilaktyki raka szyjki macicy "Piękna bo zdrowa" pod honorowym patronatem Anny 
Komorowskiej, Małżonki Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 

Każdego roku prawie 4000 Polek dowiaduje się, że ma raka szyjki macicy. 

Celem kampanii organizowanej przez Kwiat Kobiecości (Ogólnopolską Organizację na Rzecz 
Walki z Rakiem Szyjki Macicy) jest  budowa świadomości i edukacja w zakresie profilaktyki 
i leczenia choroby, której śmiertelność wśród kobiet w Polsce jest najwyższa w całej Europie. 
 
Każdego roku prawie 4000 Polek dowiaduje się, że ma raka szyjki macicy. Niestety, 
codziennie aż 5 chorych kobiet umiera!  A wcale nie musi tak być, wystarczy regularnie 
przeprowadzać badania cytologiczne, do czego przekonują ambasadorki kampanii, czyli aż 12 
polskich gwiazd - aktorek, dziennikarek i prezenterek telewizyjnych: Anna Dereszowska, 
Edyta Jungowska, Katarzyna Pakosińska, Katarzyna Zielińska, Katarzyna Glinka, 
Agnieszka Popielewicz, Anna Wendzikowska, Ewa Pacuła, Maja Hirsch, Aleksandra 
Mikołajczyk, Marzena Sienkiewicz i Agata Młynarska. 
 
Kampania "Pi ękna bo zdrowa" organizowana jest z okazji polskich obchodów 
Europejskiego Tygodnia Profilaktyki Raka Szyjki Macicy – paneuropejskiej inicjatywy 
ECCA - Europejskiego Stowarzyszenie Raka Szyjki Macicy (European Cervical Cancer 
Association). 
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Ida Karpi ńska Kobietą Roku 2011 serwisu 
kobieta.wp.pl  
30.01.2012  

 

 AAA  

 

fot. Ida Karpińska, arch. prywatne  

Ida Karpińska, założycielka i prezeska Kwiatu Kobiecości, Ogólnopolskiej Organizacji na rzecz walki  

z rakiem szyjki macicy, została Kobietą roku 2011. Głosowało na nią aż 33 proc. osób biorących udział 

w naszym plebiscycie.  

Tytuł Kobiety Roku przyznajemy po raz pierwszy. Redaktorki serwisu wytypowały 10 Polek, które 

swoją pracą i postawą życiową inspirują nas każdego dnia. O głosy poprosiłyśmy nasze Użytkowniczki. 

W ciągu kilku tygodni na Kobietę Roku zagłosowało ponad 8800 osób. Wśród nich aż 33 proc. 

stwierdziło, że tytuł Kobiety Roku 2011 powinien trafić do Idy Karpińskiej. Głos na nią oddało 2931 

osób. Gratulujemy!  

Ida Karpińska doceniona została za swoją działalnośc na rzecz walki z rakiem szyjki macicy. Wszystko 

zaczęło się w grudniu 2003 roku. Ida miała wtedy 34 lata i status kobiety spełnionej: obiecująca 

kariera, własna firma, niezłe znajomości, cudowny mąż. Tuż przed Bożym Narodzeniem, za namową 

mamy, zrobiła standardowe badania kotrolne. Zdanie, które kilka dni później usłyszła od swojej 



lakarki zapmięta do końca życia: "Pani Ido, mamy problem. Podejrzewam u pani raka szyjki macicy".  

 

Dziś Ida Karpińska jest prezesem Kwiatu Kobiecości, Ogólnopolskiej Organizacji na rzecz walki  

z rakiem szyjki macicy. Organizacja jest inicjatywą kobiet, które przeżyły koszmar tej choroby. 

"Pozytywnym skutkiem ubocznym naszej choroby jest powstanie tej Organizacji" - mówi Ida 

Karpińska. Pani Ido, dziękujemy i gratulujemy! 
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Bądź zdrowa, będziesz piękna! Gwiazdy walczą z 
rakiem szyjki macicy 
2012-01-31  

 

Gwiazdy na gali finałowej ogólnopolskiej kampani "Piękna bo zdrowa" / PAP/EPA  

Gwiazdy wydały wojnę chorobie, która odbiera życie wciąż zbyt wielu kobietom. W ramach 
zwieńczenia Europejskiego Tygodnia Walki z Rakiem Szyjki Macicy odbyła się uroczysta 
gala, w czasie której celebrytki zachęcały do badań i pozowały w pięknych, czerwonych 
kreacjach.  

Nie na ucho, mówię głośno, kiedy ostatni raz robiłam cytologię, a ty? - pytały polskie 
gwiazdy podczas finału kampanii "Piękna, bo zdrowa". Poniedziałkowa gala była 
zwieńczeniem Europejskiego Tygodnia Walki z Rakiem Szyjki Macicy.  

Wystarczy raz w roku wykonać profilaktyczne badanie cytologiczne, a można ustrzec się 
przed diagnozą, której żadna kobieta nie chce usłyszeć - rak szyjki macicy, przekonywało 12 
znanych Polek. Anna Dereszowska, Edyta Jungowska, Katarzyna Pakosińska, Katarzyna 
Zielińska, Katarzyna Glinka, Agnieszka Popielewicz, Anna Wendzikowska, Ewa Pacuła, 
Maja Hirsch, Aleksandra Mikołajczyk, Marzena Sienkiewicz i Agata Młynarska - to 
ambasadorki kampanii "Piękna, bo zdrowa". 

Celem kampanii organizowanej przez Kwiat Kobiecości (Ogólnopolską Organizację na Rzecz 
Walki z Rakiem Szyjki Macicy), którą honorowym patronatem objęły Anna Komorowska, 
Małżonka Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz Hanna Gronkiewicz - Waltz, prezydent 
Warszawy, jest budowa świadomości i edukacja w zakresie profilaktyki i leczenia choroby, 
której śmiertelność wśród kobiet w Polsce jest najwyższa w całej Europie. 



"Nie wiem, czemu jest to wstydliwy temat, uważam, że o raku szyki macicy trzeba mówić 
głośno. Podobnie jak o cytologii, jest to takie samo badanie jak każde inne" - powiedziała w 
rozmowie z PAP Life aktorka Maja Hirsch. 

Gwiazda podkreśliła również, jak istotną rolę w budowaniu tej wiedzy i świadomości 
odgrywają lekarze. "Na swojej drodze spotykałam lekarzy, którzy wprost pytali mnie, kiedy 
ostatni raz robiłam cytologię. Kiedy okazywało się, że nie pamiętam, albo data była bardzo 
odległa, od razu zlecali wykonanie badania" - dodała Hirsch. 

Aktorka Katarzyna Zielińska o raku szyjki macicy mówi głośno nie tylko w ramach kampanii 
"Piękna, bo zdrowa". Gwiazda ten temat porusza również na swoim blogu. 

"O problemie raka szyjki macicy mówię głośno, ponieważ za rzadko się badamy, boimy się 
lekarzy. Mówię o tym również, dlatego, że widzę cierpienie moich najbliższych, mojej 
przyjaciółki Agnieszki, która zmaga się z tą chorobą. Zachęcam kobiety do tego żeby się 
badały systematycznie, tak, aby później nie musiały się leczyć. Cytologię robię sobie zawsze 
przed wakacjami, tak żeby z lekką głową, bez zmartwień móc na te wakacje pojechać" - 
zachęcała aktorka. 

Gwiazda apelowała również do panów, aby ci dopingowali swoje partnerki do 
systematycznych badań. "Drodzy panowie namawiajcie swoje żony, partnerki, matki, aby 
przynajmniej raz w roku wykonały badanie cytologiczne. To może być prezent na urodziny, 
imieniny albo zbliżające się Walentynki " - przekonywała Zielińska. 

Podczas gali wręczono również 15 statuetek "Pereł Mądrości" dla firm i instytucji, które 
zaangażowały się w akcję społeczną na rzecz walki z rakiem szyjki macicy otrzymały. 

Rak szyjki macicy jest jednym z najpowszechniejszych rodzajów nowotworów złośliwych 
dotyka około 500 000 kobiet na świecie. W Polsce każdego roku prawie 4000 Polek 
dowiaduje się, że ma raka szyjki macicy. Niestety, codziennie aż 5 chorych kobiet umiera, 
jest to najwyższy wskaźnik w całej Europie. Dlatego też tegoroczna kampania promuje modę 
na cytologię i szczepienia przeciw wirusowi HPV, które w łatwy sposób pozwalają ustrzec 
się przed rakiem szyjki macicy. 
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Piękna, bo zdrowa 
31 stycznia 2012, 11:57 
 Nie na ucho, mówię głośno, kiedy ostatni raz robiłam cytologię, a ty? - pytały polskie 
gwiazdy podczas finału kampanii "Piękna, bo zdrowa". Poniedziałkowa gala była 
zwieńczeniem Europejskiego Tygodnia Walki z Rakiem Szyjki Macicy. 

 

Wystarczy raz w roku wykonać profilaktyczne badanie cytologiczne, a można ustrzec się 
przed diagnozą, której żadna kobieta nie chce usłyszeć - rak szyjki macicy, przekonywało 12 
znanych Polek. Anna Dereszowska, Edyta Jungowska, Katarzyna Pakosińska, Katarzyna 
Zielińska, Katarzyna Glinka, Agnieszka Popielewicz, Anna Wendzikowska, Ewa Pacuła, 
Maja Hirsch, Aleksandra Mikołajczyk, Marzena Sienkiewicz i Agata Młynarska - to 
ambasadorki kampanii "Piękna, bo zdrowa". 
 
Celem kampanii organizowanej przez Kwiat Kobiecości (Ogólnopolską Organizację na Rzecz 
Walki z Rakiem Szyjki Macicy), którą honorowym patronatem objęły Anna Komorowska, 
Małżonka Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz Hanna Gronkiewicz - Waltz, prezydent 
Warszawy, jest budowa świadomości i edukacja w zakresie profilaktyki i leczenia choroby, 
której śmiertelność wśród kobiet w Polsce jest najwyższa w całej Europie. 
 
"Nie wiem, czemu jest to wstydliwy temat, uważam, że o raku szyki macicy trzeba mówić 
głośno. Podobnie jak o cytologii, jest to takie samo badanie jak każde inne" - powiedziała 
aktorka Maja Hirsch. 
 
Gwiazda podkreśliła również, jak istotną rolę w budowaniu tej wiedzy i świadomości 
odgrywają lekarze. "Na swojej drodze spotykałam lekarzy, którzy wprost pytali mnie, kiedy 
ostatni raz robiłam cytologię. Kiedy okazywało się, że nie pamiętam, albo data była bardzo 
odległa, od razu zlecali wykonanie badania" - dodała Hirsch. 
 
Aktorka Katarzyna Zielińska o raku szyjki macicy mówi głośno nie tylko w ramach kampanii 



"Piękna, bo zdrowa". Gwiazda ten temat porusza również na swoim blogu. 
 
"O problemie raka szyjki macicy mówię głośno, ponieważ za rzadko się badamy, boimy się 
lekarzy. Mówię o tym również, dlatego, że widzę cierpienie moich najbliższych, mojej 
przyjaciółki Agnieszki, która zmaga się z tą chorobą. Zachęcam kobiety do tego żeby się 
badały systematycznie, tak, aby później nie musiały się leczyć. Cytologię robię sobie zawsze 
przed wakacjami, żeby z lekką głową, bez zmartwień móc na te wakacje pojechać" - 
zachęcała aktorka. 
 
Gwiazda apelowała również do panów, aby ci dopingowali swoje partnerki do 
systematycznych badań. "Drodzy panowie namawiajcie swoje żony, partnerki, matki, aby 
przynajmniej raz w roku wykonały badanie cytologiczne. To może być prezent na urodziny, 
imieniny albo zbliżające się Walentynki" - przekonywała Zielińska. 
 
Podczas gali wręczono również 15 statuetek "Pereł Mądrości" dla firm i instytucji, które 
zaangażowały się w akcję społeczną na rzecz walki z rakiem szyjki macicy. 
 
Rak szyjki macicy jest jednym z najpowszechniejszych rodzajów nowotworów złośliwych 
dotyka około 500 000 kobiet na świecie. W Polsce każdego roku prawie 4000 Polek 
dowiaduje się, że ma raka szyjki macicy. Niestety, codziennie aż 5 chorych kobiet umiera, 
jest to najwyższy wskaźnik w całej Europie. Dlatego też tegoroczna kampania promuje modę 
na cytologię i szczepienia przeciw wirusowi HPV, które w łatwy sposób pozwalają ustrzec się 
przed rakiem szyjki macicy. 
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Zielińska, Młynarska, Popielewicz na 
czerwono! 

 

Badania profilaktyczne to nadal słaby punkt Polek, które niechętnie poddają się wczesnej 
diagnostyce. Przez to znajdujemy się w niechlubnej czołówce krajów, w których jest 
największy odsetek kobiet umierających na nowotwory - codziennie aż 10 Polek dowiaduje 
się, że ma raka szyjki macicy, pięć z nich każdego dnia umiera. 
 
Wczoraj w Warszawie odbyła się akcja Fundacji "Kwiat kobieco ści"  pt. "Nie na ucho, 
mówię głośno - zrobiłam cytologię. A ty?". Ambasadorki inicjatywy - m.in. Agata 
Młynarska , Katarzyna Zielińska, Agnieszka Popielewicz czy Katarzyna Pakosińska 
namawiały Polki regularnych do badań.   
 
Wszystkie gwiazdy były solidarnie odziane w czerwień, każda w inny fason dopasowanej, 
eleganckiej, choć prostej sukienki. Która wypadła najlepiej?  
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Celebrytki walczą z rakiem w czerwonych 
sukienkach  

 
 
Agata Młynarska, Katarzyna Pakosińska, Katarzyna Zielińska, Katarzyna Glinka, Agnieszka 
Popielewicz, Anna Wendzikowska, Ewa Pacuła, Anna Dereszowska, Edyta Jungowska, Maja 
Hirsch, Aleksandra Mikołajczyk, Marzena Sienkiewicz - 12 celebrytek zaangażowało się  
w kampanię na rzecz walki z rakiem szyjki macicy. W wywiadach czy na swoich blogach 
zachęcają Polki do wykonywania przynajmniej raz w roku profilaktycznych badań. Apelują, 
aby publicznie i bez wstydu mówić o problemie, który dotyczy coraz więcej kobiet.  
W poniedziałek odbyła się gala, która wieńczyła Europejski Tydzień Walki z Rakiem Szyjki 
Macicy. Piękne znane Polski promowały kampanię w czerwonych sukniach i udowadniały, że 
należy dbać nie tylko o wygląd, ale przede wszystkim o zdrowie. Zobaczcie, jak się 
prezentowały.  
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Czerwony zawrót głowy - gwiazdy w kampanii 
"Pi ękna, bo zdrowa" 

  
Polskie gwiazdy w ognistej czerwieni - seksownie, a do tego w słusznej sprawie! 

Zrobiło się bardzo walentynkowo, choć wcale nie o Walentynki tu chodzi. Ognista czerwień 
to bowiem kolor-symbol kampanii "Piękna, bo zdrowa" promującej profilaktykę raka szyjki 
macicy. Do akcja, zorganizowanej pod honorowym patronatem Pierwszej Damy, Anny 
Komorowskiej, przyłączyło się wiele sławnych Polek, w tym. m.in Katarzyna Zielińska, 
Agnieszka Popielewicz, Ewa Pacuła, Katarzyna Pakosińska czy Maja Hirsch. Każda z nich 
pojawiła się na wczorajszej wielkiej gali finałowej akcji, co więcej, wszystkie wystąpiły w 
kreacjach w tym samym kolorze (tak jak na plakacie promującym akcję): 

 

Udział znanych kobiet w wielkiej gali nie ograniczył sie jedynie do obecności. Gwiazdy 
wystąpiły też na wybiegu. Bił z nich optymizm, siła, wprost porażały seksapilem (to pewnie 
zasługa "małych czerwonych). Na pewno stanowiły inspirację dla kobiet borykających się z 
chorobą, które również pojawiły się na imprezie. 

Najpiękniej prezentowała się chyba Katarzyna Zielińska, której ostra, rockowa fryzura 
idealnie pasowała do asymetrycznej, obcisłej sukienki. Stylizację aktorki uzupełniły szare 
(plus za nieoczywisty wybór) szpilki na niebotycznym obcasie: 



 

Zbliżony fason wybrała dziennikarka Agnieszka Popielewicz, a Agata Młynarska postawiła 
na swoją ulubioną długość ultra mini - odważnie! Hirsch, Pakosińska i Pacuła zdecydowały 
się na skromniejsze kroje, a Popek (w kreacji marki Simple) postanowiła nawet na 
kolorystyczny miks czerwieni i szarości: 

 

Gwiazdy mediów nie tylko wspierają kampanię swoim wizerunkiem, ale też namawiają Polki 
do tego, by, ich wzorem, głośno mówiły o tym, że zrobiły cytologię, oraz by pamiętały, jak 
wielką wagę mają okresowe badania profilaktyczne. 

 

 

 

 



 Zeberka.pl 

Czerwień na gali Piękna bo zdrowa (FOTO) 
środa 01-02-12  

Do której celebrytki kolor ten pasuje najlepiej? 

 
Gala Piękna Bo Zdrowa / © KAPiF 

Polskie celebrytki po raz kolejny udowodniły, że w swoim wolnym czasie oprócz brylowania 
na salonach chętnie angażują się również w projekty mogące zdziałać naprawdę wiele 
dobrego.  
 
Tym razem plejada rodzimych gwiazd i gwiazdeczek postanowiła wesprzeć finał 
ogólnopolskiej kampanii Piękna bo zdrowa, będącej uroczystym zwieńczeniem 
Europejskiego Tygodnia Walki z Rakiem Szyjki Macicy.  
 
Podczas gali ambasadorki zachęcały do regularnych badań cytologicznych oraz pozowały 
fotoreporterom ubrane w czerwone sukienki, stanowiące motyw przewodni akcji.  
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Gala kampanii „Piękna, bo zdrowa” – relacja z 
uroczystości 
Zdrowie.wieszjak.pl oraz kobieta wieszjak.pl otrzymały statuetkę „Perły mądrości” 
przyznawaną przez Ogólnopolską Organizację na rzecz Walki z Rakiem Szyjki Macicy Kwiat 
Kobiecości. Statuetka została wręczona podczas gali finałowej akcji „Piękna, bo zdrowa” 
kończącej Europejski Tydzień Walki z Rakiem Szyjki Macicy. 
 

 
Kwiat Kobiecości - kampania "Piękna bo zdrowa" 

30 stycznia 2012 roku w filii Centrum Artystycznego Fabryka Trzciny Skwer odbyła się 
uroczysta gala kampanii „Piękna, bo zdrowa”, mającej na celu edukowanie pań w zakresie 
wykonywania badań profilaktycznych i zachęcanie do wykonywania regularnej cytologii. 
Ogólnopolska akcja ruszyła 22 stycznia 2012 roku, a honorowym patronatem objęły go Anna 
Komorowska, małżonka Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, oraz Hanna Gronkiewicz-
Waltz, Prezydent m.st. Warszawy. 

Galę współprowadziła Ida Karpińska, prezes i założycielka Kwiatu Kobiecości, która wygrała 
walkę z rakiem szyjki macicy, a także panie, które również chorowały na tę chorobę oraz 
wspierające kampanię dziennikarki, aktorki i prezenterki, w tym Katarzyna Pakosińska, Ewa 
Pacuła, Katarzyna Zielińska, Maja Hirsch, Agnieszka Popielewicz, Agata Młynarska i Anna 
Popek. 

Punktem kulminacyjnym gali było rozdanie nagród „Perły mądrości”, które otrzymały osoby 
lub firmy przyczyniające się do szerzenia wiedzy na temat raka szyjki macicy i badań 
profilaktycznych. Jedna z nagród została przyznana wortalom Zdrowie.wieszjak.pl oraz 
Kobieta.wieszjak.pl. Oprócz statuetki laureaci otrzymywali także bukiet, w którym – zamiast 
kwiatów – włożone zostały szczoteczki wykorzystywane podczas badania cytologicznego. 

Na uroczystości obecni byli także m.in. przedstawiciele magazynu Glamour (który jest 
współorganizatorem kampanii), patroni – w tym przedstawiciele magazynów Gala i Claudia, 
Multikina i Clear Channel, sponsorzy: LaciBios femina, Roche, GlaxoSmithKline, Bank 
Gospodarstwa Krajowego, Bella i Philips, a także Polska Koalicja na Rzecz Walki z Rakiem 
Szyjki Macicy, program profilaktyki STOP rakowi szyjki macicy, Simple Creative Products, 
Creative Team Jaga Hupało Born To Create, Centrum Medyczne Damiana, POLMED i 
Qzdrowiu.pl. 

 

 

 



Topstars.pl 

Gwiazdy walczą z rakiem szyjki macicy 

31 stycznia 2012  

W poniedziałek odbyła się gala finałowa kampanii organizowanej z okazji polskich obchodów 
Europejskiego Tygodnia Profilaktyki Raka Szyjki Macicy.W imprezie uczestniczyły ambasadorki 
akcji, m.in. Katarzyna Pakosińska, Katarzyna Zielińska, Agnieszka Popielewicz, Ewa Pacuła, Maja 
Hirsch, Aleksandra Mikołajczyk, Marzena Sienkiewicz, Agata Młynarska oraz kilka innych polskich 
gwiazd.  

 

Piękne znane Polski promowały kampanię w czerwonych sukniach i udowadniały, że należy 
dbać nie tylko o wygląd, ale przede wszystkim o zdrowie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Afterparty.pl 

Seksowne gwiazdy w czerwieni 

 

Dziesięć Polek dziennie dowiaduje się, że ma raka szyjki macicy, pięć z nich każdego dnia 
umiera. Fundacja "Kwiat kobiecości" w ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej na rzecz 
profilaktyki raka szyjki macicy zaprosiła dwanaście znanych Polek do udziału w akcji "Nie na 
ucho, mówię głośno - zrobiłam cytologię. A ty?". Ambasadorki akcji, m.in. Katarzyna 
Zielińska, Katarzyna Pakosińska, Agata Młynarska czy Anna Popek wystąpiły na Gali 
finałowej kampanii "Piękna, bo zdrowa" w roli posłańców kobiecości i głośno namawiały 
panie, aby regularnie wykonywały badania cytologiczne. Z tej okazji wszystkie panie wybrały 
czerwone kreacje, zobacz jak się w nich prezentowały. 

 

 

 

 

 

 



Koktajl24.pl 

Celebrytki w czerwieni w słusznej sprawie 

 

Czerwień to nie tylko jedna z najbardziej modnych barw tego sezonu. W tym przypadku jej 
wymowa i symbolika jest głębsza. Czerwony to kolor akcji "Piękna, bo zdrowa", 
ogólnopolskiej kampanii społecznej na rzecz profilaktyki raka szyjki macicy. Jej twarzami są 
znane polskie dziennikarki, aktorki, prezenterki telewizyjne. 

W poniedziałek w Warszawie odbyło się specjalne spotkanie promujące szczytną inicjatywę 
nakłaniania Polek do kontrolnych badań cytologicznych. Wzięły w nim udział 
ambasadorski przedsięwzięcia, m.in. Maja Hirsch, Marzena Sienkiewicz, Katarzyna 
Pakosińska, Katarzyna Zielińska, Agnieszka Popielewicz, Anna Popek, Aleksandra 
Mikołajczyk, Aleksandra Woźniak. Na specjalnie dla nich przygotowanym wybiegu 
maszerowały ubrane w ogniście czerwone sukienki. 
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Maja Hirsch w życiu i na ekranie wspiera kobiety! 

02-02-2012  

 

źródło: AKPA/Engelbrecht  

Maja Hirsch jest jedną z najbardziej rozchwytywanych aktorek swojego pokolenia. Już na wiosnę 
wchodzi na plan serialu sensacyjnego "Smak zemsty". Widzom, przyzwyczajonym do seksownego 
wyglądu aktorki, może spodobać się jej nowe wcielenie - rasowej policjantki kryminalnej Tamary.  

- Wiosną ruszają zdjęcia do nowego serialu kryminalnego Polsatu "Smak zemsty". 

Grasz policjantkę, Tamarę, przyjaciółkę głównej bohaterki, która pomaga ofiarom 

gwałtu... 

Marta (przyp. red. Urszula Grabowska)jest atrakcyjna, kobieca, ale ma też w sobie dużo z mężczyzny. 
I to bardzo mi się w niej podoba. Ta nasza przyjaźń jest dość specyficzna. Nie mogę zbyt wiele 
zdradzić, ale scenariusz bardzo mi się podoba. Pokazuje, że dwie kobiety mogą polegać na sobie w 
różnych sytuacjach, także bezpośredniego zagrożenia życia. 

- Rozumiem, że teraz bez reszty pochłania cię inna fantastyczna rola, rola matki? 

To prawda. Byłam na feriach z córką, jeździłam na nartach. Teraz gotuję obiady, odbieram córkę ze 
szkoły i opiekuję się kotami. A już w kwietniu szykuję się na spotkanie z Maciejem Dutkiewiczem i 
"Smakiem zemsty".  

- Zostałaś ostatnio ambasadorką kampanii "Nie na ucho, mówię głośno - zrobiłam 

cytologię. A ty?". Rozmawiasz ze swoją córką Marysią o "tych" sprawach? 

Nie ukrywam, że biorąc udział w akcji myślałam o przyszłości Marysi. Mówimy głośno kobietom, 
żeby przypomniały sobie, że same muszą o siebie dbać. Za trzy lata, kiedy moja córka skończy 
jedenaście lat, zamierzam zaszczepić ją przeciwko HPV. Liczę na to, że wtedy będzie to w Polsce 
norma. 
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GWIAZDY MODELKAMI W SZCZYTNYM CELU 
 

 
źródło: AKPA 

 
INFO 
"Nie na ucho, mówię głośno - zrobiłam cytologię. A ty?" to hasło głośnej akcji społecznej na rzecz 
profilaktyki raka szyjki macicy, do której przyłączyło się dwanaście znanych Polek. Przedsięwzięciem 
zajęła się fundacja "Kwiat kobiecości". W gali finałowej wystąpiły między innymi: Katarzyna 
Zielińska, Katarzyna Pakosińska, Agata Młynarska, Anna Popek, Ewa Pacuła, Maja Hirsch i 
Aleksandra Woźniak. Panie zaprezentowały się w czerwonych kreacjach. Przeszły się w nich po 
wybiegu zasypanym płatkami kwiatów.  
 
Niektóre gwiazdy wzięły udział w akcji z myślą o swoich córkach, aby już teraz uświadomić im fakt, 
że piękna kobieta to zdrowa kobieta.  
 
Zobaczcie, jak prezentowały się znane panie w czerwonych sukienkach! Celebrytki sprawdziły się w 
roli wybiegowych modelek? 



Spis treści: 

Konferencja prasowa (zainicjowana przez GSK) 

1. Spis publikacji 

2. Wycinki prasowe 

Kampania „Piękna bo zdrowa” 

1. Spis publikacji 

2. Wycinki prasowe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Konferencja prasowa 

Spis publikacji 

Telewizja: 

1. Telewizja Trwam – Informacje, 05.02.2012, godz. 16.04 

2. Telewizja Trwam – Informacje, 05.02.2012, godz. 18.09 

3. Telewizja Trwam – Informacje, 05.02.2012, godz. 20.04 

4. Telewizja Trwam – Informacje, 05.02.2012, godz. 21.25 

5. Telewizja Trwam – Informacje, 05.02.2012, godz. 23.04 

6. Telewizja Trwam – Informacje, 06.02.2012, godz. 1.09 

7. Telewizja Trwam – Informacje, 06.02.2012, godz. 3.04 

8. Telewizja Trwam – Informacje, 06.02.2012, godz. 4.25 

9. Telewizja Trwam – Informacje, 06.02.2012, godz. 8.04 

10. TVP2 – Pytania na śniadanie, 31.01.2012, godz. 9.28 

Radio: 

1. Radio Maryja – Wiadomości, 05.02.2012, godz. 18.09 

2. Radio Maryja – Wiadomości, 05.02.2012, godz. 20.04 

3. Radio Plus Warszawa – Wiadomości, 08.02.2012, godz. 15.00 

Prasa: 

1. Gazeta Wyborcza – Bądź piękna i badaj się, 31.01.2012 

2. Super Nowości – Ta choroba codziennie zabija 5 Polek, 03.02.2012 

3. Zielony Sztandar – Pamiętaj o cytologii, 05.02.2012 

4. Wiadomości Rudzkie – Tylko 20 procent kobiet wykonuje badania cytologiczne, 

01.02.2012 

5. 7 dni Radom – Profilaktyka najważniejsza, 03.02.2012 

6. Mamo to ja – Chronić szyjkę macicy, 01.03.2012 



7. Praktyka Lekarska – Onkolodzy: Włączmy położne w profilaktykę, 01.02.2012 

8. Dziennik Elbląski – Jedna trzecia Polek igra z rakiem, 09.02.2012 

9. Gazeta Olsztyńska – To proste badanie ratuje życie, 09.02.2012 

10. Oliwia – Mam HPV i co dalej?, 01.03.2012 

Internet: 

1. Naukawpolsce.pap.pl – Eksperci: Polki ciągle nieświadome korzyści z cytologii, 

30.01.2012 

2. Money.pl - Eksperci: Polki ciągle nieświadome korzyści z cytologii, 30.01.2012 

3. Gazeta.pl - Eksperci: Polki ciągle nieświadome korzyści z cytologii, 30.01.2012 

4. Puls Medycyny – Polki na bakier z cytologią, 31.01.2012 

5. Farmaceutycznyportal.pl - Polki ciągle nieświadome korzyści z cytologii, 01.02.2012 

6. Wyborcza.pl – Eksperci: Polki ciągle nieświadome korzyści z cytologii, 30.01.2012 

7. Rynekzdrowia.pl – Eksperci: Polki ciągle nieświadome korzyści z cytologii, 30.01.2012 

8. Portalspozywczy.pl - Polki ciągle nieświadome korzyści z cytologii, 30.01.2012 

9. Dziennik.pl – Polski unikają darmowych badań ratujących życie, 30.01.2012 

10. Wprost.pl – Cytologia może ratować życie. A jednak Polki jej nie robią, 30.01.2012 

11. Money.pl – Rak szyjki macicy – profilaktyka – apel lekarzy, 30.01.2012 

12. Wp.pl – Polki wstydzą się cytologii, 31.01.2012 

13. Termedia.pl – W 2011 Polki wciąż nie korzystały z badań cytologicznych, 31.01.2012 

14. Zdrowe miasto.pl – Polki ciągle nieświadome korzyści z cytologii, 31.01.2012 

15. Re.pl  - Polki ciągle nieświadome korzyści z cytologii, 01.02.2012 

16. Doz.pl – Cytologia może uratować życie, 02.02.2012 

17. Roik.pl – Eksperci: Polki ciągle nieświadome korzyści z cytologii, 02.02.2012 

18. Portal zdrowia.pl – Eksperci: Polki ciągle nieświadome korzyści z cytologii, 03.02.2012 

19. Nursing.com.pl – W 2011 Polki wiąż nie korzystały z badań cytologicznych, 

03.02.2012 
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Internet 

 

Naukawpolsce.pap.pl   

Eksperci: Polki ci ągle nie świadome 
korzy ści z cytologii 

 
 

Polska jako jeden z 9 krajów Europy ma program prze siewowych bada ń 
cytologicznych. Jednak Polki ci ągle nie s ą świadome, że regularny udział w nim mo że 

ratowa ć zdrowie i życie  – podkreślali eksperci w poniedziałek na konferencji prasowej w 
Warszawie.   

 
Powołali się przy tym na fakt, że w 2011 r. z bezpłatnych badań skorzystało tylko 24,4 proc. 

uprawnionych pań z przedziału wiekowego 25-59 lat. „A żeby ten program był opłacalny i 
przyniósł efekty w postaci spadku śmiertelności z powodu raka szyjki, na badania powinno 

się zgłaszać 75-80 proc. kobiet” – powiedział dr Jerzy Giermek, dyrektor Centralnego 
Ośrodka Koordynującego Programy Wczesnego Wykrywania Raka Piersi oraz Profilaktyki i 

Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy. 

Przypomniał, że dzięki tak prostemu badaniu, jakim jest cytologia można wykryć zmiany 
nowotworowe w stadium przedinwazyjnym, w którym wyleczalność jest zbliżona do 100 proc. 

W ocenie dr. Philipa Daviesa, dyrektora Europejskiego Stowarzyszenia Raka Szyjki Macicy 
(ECCA), polski program populacyjnych badań cytologicznych jest zorganizowany zgodnie z 
wytycznymi europejskimi. Zapewnia kobietom równy i sprawiedliwy dostęp do cytologii. 
„Jedynym problemem jest obecnie zachęcenie Polek do uczestnictwa w nim. Trzeba 
sprawić, by zaczęły sobie zdawać sprawę z korzyści, jakie to daje” – tłumaczył na 
konferencji. 

Podkreślił, że wiele pań nie chce się przebadać, bo „wolą nie wiedzieć, że mają raka”. 
Tymczasem, to właśnie dzięki regularnej cytologii można zapobiec zaawansowanym stadiom 
raka szyjki, uniknąć długiej i męczącej terapii oraz zgonów z jego powodu. 

Według Giermka niektóre badania socjologiczne wskazują, że cytologię regularnie wykonuje 
ok. 60 proc. kobiet w Polsce. „Są to jednak liczby zawyżone, bo części kobiet wstyd się 
prawdopodobnie przyznać, że nie chodzi na cytologię” – powiedział onkolog. Podkreślił, że 
część pań na pewno robi cytologię prywatnie, ale gdyby odsetek ten był faktycznie bliski 60 
proc. to lekarze nie wykrywaliby tak wielu przypadków raka szyjki w stadiach 
zaawansowanych. 

Z danych, które przytoczył specjalista wynika, że w Polsce wskaźnik zachorowalności i 
śmiertelności z powodu tego nowotworu jest jednym z najwyższych w Europie. Wynosi on 7 
na 100 tys. kobiet, podczas gdy np. w krajach skandynawskich mniej niż 2 na 100 tys. pań. 

Jak przypomniała dr Małgorzata Rekosz, ginekolog z Centrum Onkologii w Warszawie, za 
rozwój raka szyjki macicy odpowiada przewlekła infekcja onkogennymi typami ludzkiego 
wirusa brodawczaka ludzkiego (HPV). Zakażenie HPV jest najczęstszą infekcją przenoszoną 
drogą płciową. W większości przypadków organizm człowieka sam ją eliminuje w okresie od 
9 do 24 miesięcy. Ale u pewnego odsetka pań przybiera ona charakter przewlekły i wtedy po 
kilkunastu latach (czasem po kilku), może doprowadzić do rozwoju raka szyjki. Niestety, na 



żadnym etapie rozwoju zakażenie to nie daje objawów, dlatego kobiety muszą wykazać się 
aktywną postawą i zgłaszać się na cytologię niezależnie od obecności jakichś symptomów, 
zaznaczyła specjalistka. 

Obecnie cytologia przesiewowa raz na trzy lata jest finansowana przez Ministerstwo Zdrowia 
kobietom w wieku 25-59 lat. Według Rekosz, gdyby uprawnione regularnie korzystały z tych 
badań, to można by wyeliminować aż 92 proc. przypadków inwazyjnego raka szyjki. 
Finansowanie tego badania raz na rok poprawiłoby ten odsetek o 1,5 proc., ale nie byłoby 
opłacalne dla budżetu państwa. 

Rekosz podkreśliła zarazem, że po rozpoczęciu współżycia płciowego, kobiety do 25. roku 
powinny wykonywać cytologię co roku, a następnie co najmniej raz na trzy lata, chyba że 
ginekolog na podstawie wyników badań ustali inaczej. 

Ginekolog zwróciła uwagę, że od kilku lat na rynku znajdują się szczepionki przeciw dwóm 
onkogennym typom wirusa HPV (HPV 16 i 18), które odpowiadają za 70 proc. przypadków 
raka szyjki. Według Rekosz optymalne byłoby zaszczepienie nimi całej populacji dziewcząt 
przed inicjacją seksualną. Gdyby tak się stało, to za 30 lat moglibyśmy mieć o 70 proc. mniej 
zachorowań na ten nowotwór - podsumowała. 

Obecnie w Polsce szczepionki przeciw HPV nie są w kalendarzu szczepień obowiązkowych 
dla nastolatek; finansują je jedynie niektóre samorządy. 

Poniedziałkową konferencję zorganizowano z okazji zakończenia obchodów Europejskiego 
Tygodnia Profilaktyki Raka Szyjki Macicy, który trwał od 22 do 28 stycznia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Money.pl 

Eksperci: Polki ci ągle nie świadome korzy ści z cytologii 

 

 

Polska jako jeden z 9 krajów Europy ma program prze siewowych bada ń cytologicznych. 
Jednak Polki ci ągle nie s ą świadome, że regularny udział w nim mo że ratowa ć zdrowie i życie - 
podkre ślali eksperci w poniedziałek na konferencji prasowe j w Warszawie.  

Powołali się przy tym na fakt, że w 2011 r. z bezpłatnych badań skorzystało tylko 24,4 proc. uprawnionych pań z 

przedziału wiekowego 25-59 lat. ,,A żeby ten program był opłacalny i przyniósł efekty w postaci spadku 

śmiertelności z powodu raka szyjki, na badania powinno się zgłaszać 75-80 proc. kobiet" - powiedział dr Jerzy 
Giermek, dyrektor Centralnego Ośrodka Koordynującego Programy Wczesnego Wykrywania Raka Piersi oraz 

Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy. 

Przypomniał, że dzięki tak prostemu badaniu, jakim jest cytologia można wykryć zmiany nowotworowe w stadium 

przedinwazyjnym, w którym wyleczalność jest zbliżona do 100 proc. 

W ocenie dr. Philipa Daviesa, dyrektora Europejskiego Stowarzyszenia Raka Szyjki Macicy (ECCA), polski 

program populacyjnych badań cytologicznych jest zorganizowany zgodnie z wytycznymi europejskimi. Zapewnia 

kobietom równy i sprawiedliwy dostęp do cytologii. ,,Jedynym problemem jest obecnie zachęcenie Polek do 

uczestnictwa w nim. Trzeba sprawić, by zaczęły sobie zdawać sprawę z korzyści, jakie to daje" - tłumaczył na 

konferencji. 

Podkreślił, że wiele pań nie chce się przebadać, bo ,,wolą nie wiedzieć, że mają raka". Tymczasem, to właśnie 

dzięki regularnej cytologii można zapobiec zaawansowanym stadiom raka szyjki, uniknąć długiej i męczącej 

terapii oraz zgonów z jego powodu. 

Według Giermka niektóre badania socjologiczne wskazują, że cytologię regularnie wykonuje ok. 60 proc. kobiet w 

Polsce. ,,Są to jednak liczby zawyżone, bo części kobiet wstyd się prawdopodobnie przyznać, że nie chodzi na 

cytologię" - powiedział onkolog. Podkreślił, że część pań na pewno robi cytologię prywatnie, ale gdyby odsetek 

ten był faktycznie bliski 60 proc. to lekarze nie wykrywaliby tak wielu przypadków raka szyjki w stadiach 

zaawansowanych. 

Z danych, które przytoczył specjalista wynika, że w Polsce wskaźnik zachorowalności i śmiertelności z powodu 

tego nowotworu jest jednym z najwyższych w Europie. Wynosi on 7 na 100 tys. kobiet, podczas gdy np. w krajach 

skandynawskich mniej niż 2 na 100 tys. pań. 



Jak przypomniała dr Małgorzata Rekosz, ginekolog z Centrum Onkologii w Warszawie, za rozwój raka szyjki 

macicy odpowiada przewlekła infekcja onkogennymi typami ludzkiego wirusa brodawczaka ludzkiego (HPV). 

Zakażenie HPV jest najczęstszą infekcją przenoszoną drogą płciową. W większości przypadków organizm 

człowieka sam ją eliminuje w okresie od 9 do 24 miesięcy. Ale u pewnego odsetka pań przybiera ona charakter 

przewlekły i wtedy po kilkunastu latach (czasem po kilku), może doprowadzić do rozwoju raka szyjki. Niestety, na 

żadnym etapie rozwoju zakażenie to nie daje objawów, dlatego kobiety muszą wykazać się aktywną postawą i 

zgłaszać się na cytologię niezależnie od obecności jakichś symptomów, zaznaczyła specjalistka. 

Obecnie cytologia przesiewowa raz na trzy lata jest finansowana przez Ministerstwo Zdrowia kobietom w wieku 

25-59 lat. Według Rekosz, gdyby uprawnione regularnie korzystały z tych badań, to można by wyeliminować aż 

92 proc. przypadków inwazyjnego raka szyjki. Finansowanie tego badania raz na rok poprawiłoby ten odsetek o 

1,5 proc., ale nie byłoby opłacalne dla budżetu państwa. 

Rekosz podkreśliła zarazem, że po rozpoczęciu współżycia płciowego, kobiety do 25. roku powinny wykonywać 

cytologię co roku, a następnie co najmniej raz na trzy lata, chyba że ginekolog na podstawie wyników badań 

ustali inaczej. 

Ginekolog zwróciła uwagę, że od kilku lat na rynku znajdują się szczepionki przeciw dwóm onkogennym typom 

wirusa HPV (HPV 16 i 18), które odpowiadają za 70 proc. przypadków raka szyjki. Według Rekosz optymalne 

byłoby zaszczepienie nimi całej populacji dziewcząt przed inicjacją seksualną. Gdyby tak się stało, to za 30 lat 

moglibyśmy mieć o 70 proc. mniej zachorowań na ten nowotwór - podsumowała. 

Obecnie w Polsce szczepionki przeciw HPV nie są w kalendarzu szczepień obowiązkowych dla nastolatek; 

finansują je jedynie niektóre samorządy. 

Poniedziałkową konferencję zorganizowano z okazji zakończenia obchodów Europejskiego Tygodnia Profilaktyki 

Raka Szyjki Macicy, który trwał od 22 do 28 stycznia.  
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Eksperci: Polki ciągle nieświadome korzyści 
z cytologii  
30.01.2012  

Polska jako jeden z 9 krajów Europy ma program przesiewowych badań cytologicznych. Jednak Polki 

ciągle nie są świadome, że regularny udział w nim może ratować zdrowie i życie - podkreślali eksperci 

w poniedziałek na konferencji prasowej w Warszawie.  

Powołali się przy tym na fakt, że w 2011 r. z bezpłatnych badań skorzystało tylko 24,4 proc. 

uprawnionych pań z przedziału wiekowego 25-59 lat. "A żeby ten program był opłacalny i przyniósł 

efekty w postaci spadku śmiertelności z powodu raka szyjki, na badania powinno się zgłaszać 75-80 

proc. kobiet" - powiedział dr Jerzy Giermek, dyrektor Centralnego Ośrodka Koordynującego Programy 

Wczesnego Wykrywania Raka Piersi oraz Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy.  

 

Przypomniał, że dzięki tak prostemu badaniu, jakim jest cytologia można wykryć zmiany 

nowotworowe w stadium przedinwazyjnym, w którym wyleczalność jest zbliżona do 100 proc.  

W ocenie dr. Philipa Daviesa, dyrektora Europejskiego Stowarzyszenia Raka Szyjki Macicy (ECCA), 

polski program populacyjnych badań cytologicznych jest zorganizowany zgodnie z wytycznymi 

europejskimi. Zapewnia kobietom równy i sprawiedliwy dostęp do cytologii. "Jedynym problemem 

jest obecnie zachęcenie Polek do uczestnictwa w nim. Trzeba sprawić, by zaczęły sobie zdawać 

sprawę z korzyści, jakie to daje" - tłumaczył na konferencji.  

 

Podkreślił, że wiele pań nie chce się przebadać, bo "wolą nie wiedzieć, że mają raka". Tymczasem, to 

właśnie dzięki regularnej cytologii można zapobiec zaawansowanym stadiom raka szyjki, uniknąć 

długiej i męczącej terapii oraz zgonów z jego powodu.  

 

Według Giermka niektóre badania socjologiczne wskazują, że cytologię regularnie wykonuje ok. 60 

proc. kobiet w Polsce. "Są to jednak liczby zawyżone, bo części kobiet wstyd się prawdopodobnie 

przyznać, że nie chodzi na cytologię" - powiedział onkolog. Podkreślił, że część pań na pewno robi 

cytologię prywatnie, ale gdyby odsetek ten był faktycznie bliski 60 proc. to lekarze nie wykrywaliby 

tak wielu przypadków raka szyjki w stadiach zaawansowanych.  

 

Z danych, które przytoczył specjalista wynika, że w Polsce wskaźnik zachorowalności i śmiertelności z 

powodu tego nowotworu jest jednym z najwyższych w Europie. Wynosi on 7 na 100 tys. kobiet, 

podczas gdy np. w krajach skandynawskich mniej niż 2 na 100 tys. pań.  

 



Jak przypomniała dr Małgorzata Rekosz, ginekolog z Centrum Onkologii w Warszawie, za rozwój raka 

szyjki macicy odpowiada przewlekła infekcja onkogennymi typami ludzkiego wirusa brodawczaka 

ludzkiego (HPV). Zakażenie HPV jest najczęstszą infekcją przenoszoną drogą płciową. W większości 

przypadków organizm człowieka sam ją eliminuje w okresie od 9 do 24 miesięcy. Ale u pewnego 

odsetka pań przybiera ona charakter przewlekły i wtedy po kilkunastu latach (czasem po kilku), może 

doprowadzić do rozwoju raka szyjki. Niestety, na żadnym etapie rozwoju zakażenie to nie daje 

objawów, dlatego kobiety muszą wykazać się aktywną postawą i zgłaszać się na cytologię niezależnie 

od obecności jakichś symptomów, zaznaczyła specjalistka.  

 

Obecnie cytologia przesiewowa raz na trzy lata jest finansowana przez Ministerstwo Zdrowia 

kobietom w wieku 25-59 lat. Według Rekosz, gdyby uprawnione regularnie korzystały z tych badań, 

to można by wyeliminować aż 92 proc. przypadków inwazyjnego raka szyjki. Finansowanie tego 

badania raz na rok poprawiłoby ten odsetek o 1,5 proc., ale nie byłoby opłacalne dla budżetu 

państwa.  

 

Rekosz podkreśliła zarazem, że po rozpoczęciu współżycia płciowego, kobiety do 25. roku powinny 

wykonywać cytologię co roku, a następnie co najmniej raz na trzy lata, chyba że ginekolog na 

podstawie wyników badań ustali inaczej.  

 

Ginekolog zwróciła uwagę, że od kilku lat na rynku znajdują się szczepionki przeciw dwóm 

onkogennym typom wirusa HPV (HPV 16 i 18), które odpowiadają za 70 proc. przypadków raka szyjki. 

Według Rekosz optymalne byłoby zaszczepienie nimi całej populacji dziewcząt przed inicjacją 

seksualną. Gdyby tak się stało, to za 30 lat moglibyśmy mieć o 70 proc. mniej zachorowań na ten 

nowotwór - podsumowała.  

 

Obecnie w Polsce szczepionki przeciw HPV nie są w kalendarzu szczepień obowiązkowych dla 

nastolatek; finansują je jedynie niektóre samorządy.  

 

Poniedziałkową konferencję zorganizowano z okazji zakończenia obchodów Europejskiego Tygodnia 

Profilaktyki Raka Szyjki Macicy, który trwał od 22 do 28 stycznia.  
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Polki ciągle nieświadome korzyści z 
cytologii  
2012-02-01 00:00 

 

Polska jako jeden z 9 krajów Europy ma program przesiewowych badań cytologicznych. 
Jednak Polki ciągle nie są świadome, że regularny udział w nim może ratować zdrowie i życie 
– podkreślali eksperci w poniedziałek na konferencji prasowej w Warszawie.  

Powołali się przy tym na fakt, że w 2011 r. z bezpłatnych badań skorzystało tylko 24,4 proc. 
uprawnionych pań z przedziału wiekowego 25-59 lat. „A żeby ten program był opłacalny i 
przyniósł efekty w postaci spadku śmiertelności z powodu raka szyjki, na badania powinno 
się zgłaszać 75-80 proc. kobiet” – powiedział dr Jerzy Giermek, dyrektor Centralnego 
Ośrodka Koordynującego Programy Wczesnego Wykrywania Raka Piersi oraz Profilaktyki i 
Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy. 

Przypomniał, że dzięki tak prostemu badaniu, jakim jest cytologia można wykryć zmiany 
nowotworowe w stadium przedinwazyjnym, w którym wyleczalność jest zbliżona do 100 
proc. 

W ocenie dr. Philipa Daviesa, dyrektora Europejskiego Stowarzyszenia Raka Szyjki Macicy 
(ECCA), polski program populacyjnych badań cytologicznych jest zorganizowany zgodnie z 
wytycznymi europejskimi. Zapewnia kobietom równy i sprawiedliwy dostęp do cytologii. 
„Jedynym problemem jest obecnie zachęcenie Polek do uczestnictwa w nim. Trzeba sprawić, 
by zaczęły sobie zdawać sprawę z korzyści, jakie to daje” – tłumaczył na konferencji. 

Podkreślił, że wiele pań nie chce się przebadać, bo „wolą nie wiedzieć, że mają raka”. 
Tymczasem, to właśnie dzięki regularnej cytologii można zapobiec zaawansowanym stadiom 
raka szyjki, uniknąć długiej i męczącej terapii oraz zgonów z jego powodu. 

Według Giermka niektóre badania socjologiczne wskazują, że cytologię regularnie wykonuje 
ok. 60 proc. kobiet w Polsce. „Są to jednak liczby zawyżone, bo części kobiet wstyd się 
prawdopodobnie przyznać, że nie chodzi na cytologię” – powiedział onkolog. Podkreślił, że 
część pań na pewno robi cytologię prywatnie, ale gdyby odsetek ten był faktycznie bliski 60 
proc. to lekarze nie wykrywaliby tak wielu przypadków raka szyjki w stadiach 
zaawansowanych. 



Z danych, które przytoczył specjalista wynika, że w Polsce wskaźnik zachorowalności i 
śmiertelności z powodu tego nowotworu jest jednym z najwyższych w Europie. Wynosi on 7 
na 100 tys. kobiet, podczas gdy np. w krajach skandynawskich mniej niż 2 na 100 tys. pań. 

Jak przypomniała dr Małgorzata Rekosz, ginekolog z Centrum Onkologii w Warszawie, za 
rozwój raka szyjki macicy odpowiada przewlekła infekcja onkogennymi typami ludzkiego 
wirusa brodawczaka ludzkiego (HPV). Zakażenie HPV jest najczęstszą infekcją przenoszoną 
drogą płciową. W większości przypadków organizm człowieka sam ją eliminuje w okresie od 
9 do 24 miesięcy. Ale u pewnego odsetka pań przybiera ona charakter przewlekły i wtedy po 
kilkunastu latach (czasem po kilku), może doprowadzić do rozwoju raka szyjki. Niestety, na 
żadnym etapie rozwoju zakażenie to nie daje objawów, dlatego kobiety muszą wykazać się 
aktywną postawą i zgłaszać się na cytologię niezależnie od obecności jakichś symptomów, 
zaznaczyła specjalistka. 

Obecnie cytologia przesiewowa raz na trzy lata jest finansowana przez Ministerstwo Zdrowia 
kobietom w wieku 25-59 lat. Według Rekosz, gdyby uprawnione regularnie korzystały z tych 
badań, to można by wyeliminować aż 92 proc. przypadków inwazyjnego raka szyjki. 
Finansowanie tego badania raz na rok poprawiłoby ten odsetek o 1,5 proc., ale nie byłoby 
opłacalne dla budżetu państwa. 

Rekosz podkreśliła zarazem, że po rozpoczęciu współżycia płciowego, kobiety do 25. roku 
powinny wykonywać cytologię co roku, a następnie co najmniej raz na trzy lata, chyba że 
ginekolog na podstawie wyników badań ustali inaczej. 

Ginekolog zwróciła uwagę, że od kilku lat na rynku znajdują się szczepionki przeciw dwóm 
onkogennym typom wirusa HPV (HPV 16 i 18), które odpowiadają za 70 proc. przypadków 
raka szyjki. Według Rekosz optymalne byłoby zaszczepienie nimi całej populacji dziewcząt 
przed inicjacją seksualną. Gdyby tak się stało, to za 30 lat moglibyśmy mieć o 70 proc. mniej 
zachorowań na ten nowotwór - podsumowała. 

Obecnie w Polsce szczepionki przeciw HPV nie są w kalendarzu szczepień obowiązkowych 
dla nastolatek; finansują je jedynie niektóre samorządy. 

Poniedziałkową konferencję zorganizowano z okazji zakończenia obchodów Europejskiego 
Tygodnia Profilaktyki Raka Szyjki Macicy, który trwał od 22 do 28 stycznia.  
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Eksperci: Polki ciągle nieświadome korzyści 
z cytologii  

 

2012-01-30 

Polska jako jeden z 9 krajów Europy ma program przesiewowych badań 

cytologicznych. Jednak Polki ciągle nie są świadome, że regularny udział w 

nim może ratować zdrowie i życie - podkreślali eksperci w poniedziałek na 

konferencji prasowej w Warszawie.  

Powołali się przy tym na fakt, że w 2011 r. z bezpłatnych badań skorzystało tylko 24,4 proc. 

uprawnionych pań z przedziału wiekowego 25-59 lat. "A żeby ten program był opłacalny i przyniósł 

efekty w postaci spadku śmiertelności z powodu raka szyjki, na badania powinno się zgłaszać 75-80 

proc. kobiet" - powiedział dr Jerzy Giermek, dyrektor Centralnego Ośrodka Koordynującego Programy 

Wczesnego Wykrywania Raka Piersi oraz Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy.  

 

Przypomniał, że dzięki tak prostemu badaniu, jakim jest cytologia można wykryć zmiany 

nowotworowe w stadium przedinwazyjnym, w którym wyleczalność jest zbliżona do 100 proc.  

W ocenie dr. Philipa Daviesa, dyrektora Europejskiego Stowarzyszenia Raka Szyjki Macicy (ECCA), 

polski program populacyjnych badań cytologicznych jest zorganizowany zgodnie z wytycznymi 

europejskimi. Zapewnia kobietom równy i sprawiedliwy dostęp do cytologii. "Jedynym problemem 

jest obecnie zachęcenie Polek do uczestnictwa w nim. Trzeba sprawić, by zaczęły sobie zdawać 

sprawę z korzyści, jakie to daje" - tłumaczył na konferencji.  

 

Podkreślił, że wiele pań nie chce się przebadać, bo "wolą nie wiedzieć, że mają raka". Tymczasem, to 

właśnie dzięki regularnej cytologii można zapobiec zaawansowanym stadiom raka szyjki, uniknąć 

długiej i męczącej terapii oraz zgonów z jego powodu.  

 

Według Giermka niektóre badania socjologiczne wskazują, że cytologię regularnie wykonuje ok. 60 

proc. kobiet w Polsce. "Są to jednak liczby zawyżone, bo części kobiet wstyd się prawdopodobnie 

przyznać, że nie chodzi na cytologię" - powiedział onkolog. Podkreślił, że część pań na pewno robi 

cytologię prywatnie, ale gdyby odsetek ten był faktycznie bliski 60 proc. to lekarze nie wykrywaliby 

tak wielu przypadków raka szyjki w stadiach zaawansowanych.  

 

Z danych, które przytoczył specjalista wynika, że w Polsce wskaźnik zachorowalności i śmiertelności z 

powodu tego nowotworu jest jednym z najwyższych w Europie. Wynosi on 7 na 100 tys. kobiet, 

podczas gdy np. w krajach skandynawskich mniej niż 2 na 100 tys. pań.  



 

Jak przypomniała dr Małgorzata Rekosz, ginekolog z Centrum Onkologii w Warszawie, za rozwój raka 

szyjki macicy odpowiada przewlekła infekcja onkogennymi typami ludzkiego wirusa brodawczaka 

ludzkiego (HPV). Zakażenie HPV jest najczęstszą infekcją przenoszoną drogą płciową. W większości 

przypadków organizm człowieka sam ją eliminuje w okresie od 9 do 24 miesięcy. Ale u pewnego 

odsetka pań przybiera ona charakter przewlekły i wtedy po kilkunastu latach (czasem po kilku), może 

doprowadzić do rozwoju raka szyjki. Niestety, na żadnym etapie rozwoju zakażenie to nie daje 

objawów, dlatego kobiety muszą wykazać się aktywną postawą i zgłaszać się na cytologię niezależnie 

od obecności jakichś symptomów, zaznaczyła specjalistka.  

 

Obecnie cytologia przesiewowa raz na trzy lata jest finansowana przez Ministerstwo Zdrowia 

kobietom w wieku 25-59 lat. Według Rekosz, gdyby uprawnione regularnie korzystały z tych badań, 

to można by wyeliminować aż 92 proc. przypadków inwazyjnego raka szyjki. Finansowanie tego 

badania raz na rok poprawiłoby ten odsetek o 1,5 proc., ale nie byłoby opłacalne dla budżetu 

państwa.  

 

Rekosz podkreśliła zarazem, że po rozpoczęciu współżycia płciowego, kobiety do 25. roku powinny 

wykonywać cytologię co roku, a następnie co najmniej raz na trzy lata, chyba że ginekolog na 

podstawie wyników badań ustali inaczej.  

 

Ginekolog zwróciła uwagę, że od kilku lat na rynku znajdują się szczepionki przeciw dwóm 

onkogennym typom wirusa HPV (HPV 16 i 18), które odpowiadają za 70 proc. przypadków raka szyjki. 

Według Rekosz optymalne byłoby zaszczepienie nimi całej populacji dziewcząt przed inicjacją 

seksualną. Gdyby tak się stało, to za 30 lat moglibyśmy mieć o 70 proc. mniej zachorowań na ten 

nowotwór - podsumowała.  

 

Obecnie w Polsce szczepionki przeciw HPV nie są w kalendarzu szczepień obowiązkowych dla 

nastolatek; finansują je jedynie niektóre samorządy.  

 

Poniedziałkową konferencję zorganizowano z okazji zakończenia obchodów Europejskiego Tygodnia 

Profilaktyki Raka Szyjki Macicy, który trwał od 22 do 28 stycznia.  
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Eksperci: Polki wciąż nieświadome korzyści z cytologii 

30-01-2012 19:57 

 

Polska jako jeden z 9. krajów Europy ma program przesiewowych badań cytologicznych. 
Jednak Polki ciągle nie są świadome, że regularne badania mogą uratować zdrowie i życie - 
podkreślali eksperci w poniedziałek (30 stycznia) na konferencji prasowej w Warszawie.  

Powołali się przy tym na fakt, że w 2011 r. z bezpłatnych badań skorzystało zaledwie 24,4 
proc. uprawnionych kobiet w przedziale wiekowym 25-59 lat. - Aby program przyniósł efekty 
w postaci spadku śmiertelności z powodu raka szyjki macicy, na badania powinno się 
zgłaszać 75-80 proc. kobiet - ocenił dr Jerzy Giermek, dyrektor Centralnego Ośrodka 
Koordynującego Programy Wczesnego Wykrywania Raka Piersi oraz Profilaktyki i 
Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy.  

Przypomniał też, że dzięki cytologii można wykryć zmiany nowotworowe w stadium 
przedinwazyjnym, w którym wyleczalność jest zbliżona do 100 proc.  

W ocenie dr Philipa Daviesa, dyrektora Europejskiego Stowarzyszenia Raka Szyjki Macicy 
(ECCA), polski program populacyjnych badań cytologicznych jest zorganizowany zgodnie z 
wytycznymi europejskimi. Zapewnia kobietom równy i sprawiedliwy dostęp do cytologii. 
Jedynym problemem jest obecnie zachęcenie Polek do uczestnictwa w nim.  

Według Jerzego Giermka niektóre badania socjologiczne wskazują, że cytologię regularnie 
wykonuje około 60 proc. Polek. - Są to jednak liczby zawyżone, bo część kobiet wstydzi się 
prawdopodobnie przyznać, że nie chodzi na cytologię - stwierdził onkolog. Podkreślił, że 
niektóre pacjentki robią cytologię prywatnie, ale gdyby odsetek ten był faktycznie bliski 60 
proc., lekarze nie wykrywaliby tak wielu przypadków raka szyjki w stadiach 
zaawansowanych.  

Z danych, które przytoczył specjalista wynika, że w Polsce wskaźnik zachorowalności i 
śmiertelności z powodu tego nowotworu jest jednym z najwyższych w Europie. Wynosi on 7 
na 100 tys. kobiet, podczas gdy np. w krajach skandynawskich - mniej niż 2 na 100 tys. pań.  

Jak przypomniała dr Małgorzata Rekosz, ginekolog z Centrum Onkologii w Warszawie, za 
rozwój raka szyjki macicy odpowiada przewlekła infekcja onkogennymi typami ludzkiego 



wirusa brodawczaka ludzkiego (HPV). Zakażenie HPV jest najczęstszą infekcją przenoszoną 
drogą płciową. W większości przypadków organizm człowieka sam ją eliminuje w okresie od 
9. do 24. miesięcy, ale czasem przybiera ona charakter przewlekły i wtedy po kilkunastu 
latach (czasem po kilku), może doprowadzić do rozwoju raka szyjki macicy.   

Obecnie cytologia przesiewowa raz na trzy lata finansowana jest przez Ministerstwo Zdrowia 
kobietom w wieku 25-59 lat. Według dr Rekosz, gdyby uprawnione regularnie korzystały z 
badań, możliwe byłoby wyeliminowanie aż 92 proc. przypadków inwazyjnego raka szyjki 
macicy. Finansowanie tego badania raz na rok poprawiłoby ten odsetek o 1,5 proc., ale nie 
byłoby opłacalne dla budżetu państwa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Portalspozywczy.pl 

  

Eksperci: Polki ciągle nieświadome korzyści z cytologii  
 
30-01-2012, 18:53 
 
Polska jako jeden z 9 krajów Europy ma program przesiewowych badań cytologicznych. 
Jednak Polki ciągle nie są świadome, że regularny udział w nim może ratować zdrowie i 
życie - podkreślali eksperci w poniedziałek na konferencji prasowej w Warszawie. 

Powołali się przy tym na fakt, że w 2011 r. z bezpłatnych badań skorzystało tylko 24,4 proc. 
uprawnionych pań z przedziału wiekowego 25-59 lat. "A żeby ten program był opłacalny i 
przyniósł efekty w postaci spadku śmiertelności z powodu raka szyjki, na badania powinno 
się zgłaszać 75-80 proc. kobiet" - powiedział dr Jerzy Giermek, dyrektor Centralnego 
Ośrodka Koordynującego Programy Wczesnego Wykrywania Raka Piersi oraz Profilaktyki i 
Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy. 

Przypomniał, że dzięki tak prostemu badaniu, jakim jest cytologia można wykryć zmiany 
nowotworowe w stadium przedinwazyjnym, w którym wyleczalność jest zbliżona do 100 
proc. 

W ocenie dr. Philipa Daviesa, dyrektora Europejskiego Stowarzyszenia Raka Szyjki Macicy 
(ECCA), polski program populacyjnych badań cytologicznych jest zorganizowany zgodnie z 
wytycznymi europejskimi. Zapewnia kobietom równy i sprawiedliwy dostęp do cytologii. 
"Jedynym problemem jest obecnie zachęcenie Polek do uczestnictwa w nim. Trzeba sprawić, 
by zaczęły sobie zdawać sprawę z korzyści, jakie to daje" - tłumaczył na konferencji. 

Podkreślił, że wiele pań nie chce się przebadać, bo "wolą nie wiedzieć, że mają raka". 
Tymczasem, to właśnie dzięki regularnej cytologii można zapobiec zaawansowanym stadiom 
raka szyjki, uniknąć długiej i męczącej terapii oraz zgonów z jego powodu. 

Według Giermka niektóre badania socjologiczne wskazują, że cytologię regularnie wykonuje 
ok. 60 proc. kobiet w Polsce. "Są to jednak liczby zawyżone, bo części kobiet wstyd się 
prawdopodobnie przyznać, że nie chodzi na cytologię" - powiedział onkolog. Podkreślił, że 
część pań na pewno robi cytologię prywatnie, ale gdyby odsetek ten był faktycznie bliski 60 
proc. to lekarze nie wykrywaliby tak wielu przypadków raka szyjki w stadiach 
zaawansowanych. 

Z danych, które przytoczył specjalista wynika, że w Polsce wskaźnik zachorowalności i 
śmiertelności z powodu tego nowotworu jest jednym z najwyższych w Europie. Wynosi on 7 
na 100 tys. kobiet, podczas gdy np. w krajach skandynawskich mniej niż 2 na 100 tys. pań. 

Jak przypomniała dr Małgorzata Rekosz, ginekolog z Centrum Onkologii w Warszawie, za 
rozwój raka szyjki macicy odpowiada przewlekła infekcja onkogennymi typami ludzkiego 
wirusa brodawczaka ludzkiego (HPV). Zakażenie HPV jest najczęstszą infekcją przenoszoną 
drogą płciową. W większości przypadków organizm człowieka sam ją eliminuje w okresie od 
9 do 24 miesięcy. Ale u pewnego odsetka pań przybiera ona charakter przewlekły i wtedy po 



kilkunastu latach (czasem po kilku), może doprowadzić do rozwoju raka szyjki. Niestety, na 
żadnym etapie rozwoju zakażenie to nie daje objawów, dlatego kobiety muszą wykazać się 
aktywną postawą i zgłaszać się na cytologię niezależnie od obecności jakichś symptomów, 
zaznaczyła specjalistka. 

Obecnie cytologia przesiewowa raz na trzy lata jest finansowana przez Ministerstwo Zdrowia 
kobietom w wieku 25-59 lat. Według Rekosz, gdyby uprawnione regularnie korzystały z tych 
badań, to można by wyeliminować aż 92 proc. przypadków inwazyjnego raka szyjki. 
Finansowanie tego badania raz na rok poprawiłoby ten odsetek o 1,5 proc., ale nie byłoby 
opłacalne dla budżetu państwa.  

Rekosz podkreśliła zarazem, że po rozpoczęciu współżycia płciowego, kobiety do 25. roku 
powinny wykonywać cytologię co roku, a następnie co najmniej raz na trzy lata, chyba że 
ginekolog na podstawie wyników badań ustali inaczej.  

Ginekolog zwróciła uwagę, że od kilku lat na rynku znajdują się szczepionki przeciw dwóm 
onkogennym typom wirusa HPV (HPV 16 i 18), które odpowiadają za 70 proc. przypadków 
raka szyjki. Według Rekosz optymalne byłoby zaszczepienie nimi całej populacji dziewcząt 
przed inicjacją seksualną. Gdyby tak się stało, to za 30 lat moglibyśmy mieć o 70 proc. mniej 
zachorowań na ten nowotwór - podsumowała.  

Obecnie w Polsce szczepionki przeciw HPV nie są w kalendarzu szczepień obowiązkowych 
dla nastolatek; finansują je jedynie niektóre samorządy.  

Poniedziałkową konferencję zorganizowano z okazji zakończenia obchodów Europejskiego 
Tygodnia Profilaktyki Raka Szyjki Macicy, który trwał od 22 do 28 stycznia.  
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Polki unikaj ą darmowych badań ratuj ących 
życie 
2012-01-30 |  

 

Polki nie robią cytologii. A to błąd / Shutterstock  

Co tego, że te badania są darmowe, nieuciążliwe i nieskomplikowane? Polki i tak nie chcą ich 
robić. Choć wiedzą, że przecież mogą uratować je przed nowotworem.  

Polska jako jeden z 9 krajów Europy ma program przesiewowych badań cytologicznych. 
Jednak Polki ciągle nie są świadome, że regularny udziałw nim może ratować zdrowie i życie 
- podkreślali eksperci na konferencji w Warszawie. Powołali się przy tym na fakt, że w 2011 
r. z bezpłatnych badań skorzystało tylko 24,4 proc. uprawnionych pań z przedziału 
wiekowego 25-59 lat. "A żeby ten program był opłacalny i przyniósł efekty w postaci spadku 
śmiertelności z powodu raka szyjki, na badania powinno się zgłaszać 75-80 proc. kobiet" - 
powiedział dr Jerzy Giermek, dyrektor Centralnego Ośrodka Koordynującego Programy 
Wczesnego Wykrywania Raka Piersi oraz Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki 
Macicy. 

Przypomniał, że dzięki tak prostemu badaniu, jakim jest cytologia można wykryć zmiany 
nowotworowe w stadium przedinwazyjnym, w którym wyleczalność jest zbliżona do 100 
proc. 

W ocenie dr. Philipa Daviesa, dyrektora Europejskiego Stowarzyszenia Raka Szyjki Macicy 
(ECCA), polski program populacyjnych badań cytologicznych jest zorganizowany zgodnie z 
wytycznymi europejskimi. Zapewnia kobietom równy i sprawiedliwy dostęp do cytologii. 
Jedynym problemem jest obecnie zachęcenie Polek do uczestnictwa w nim. Trzeba sprawić, 
by zaczęły sobie zdawać sprawę z korzyści, jakie to daje - tłumaczył na konferencji. 



Podkreślił, że wiele pań nie chce się przebadać, bo wolą nie wiedzieć, że mają raka. 
Tymczasem, to właśnie dzięki regularnej cytologii można zapobiec zaawansowanym stadiom 
raka szyjki, uniknąć długiej i męczącej terapii oraz zgonów z jego powodu. 

Według Giermka niektóre badania socjologiczne wskazują, że cytologię regularnie wykonuje 
ok. 60 proc. kobiet w Polsce. Są to jednak liczby zawyżone, bo części kobiet wstyd się 
prawdopodobnie przyznać, że nie chodzi na cytologię - powiedział onkolog. Podkreślił, że 
część pań na pewno robi cytologię prywatnie, ale gdyby odsetek ten był faktycznie bliski 60 
proc. to lekarze nie wykrywaliby tak wielu przypadków raka szyjki w stadiach 
zaawansowanych. 

Z danych, które przytoczył specjalista wynika, że w Polsce wskaźnik zachorowalności i 
śmiertelności z powodu tego nowotworu jest jednym z najwyższych w Europie. Wynosi on 7 
na 100 tys. kobiet, podczas gdy np. w krajach skandynawskich mniej niż 2 na 100 tys. pań. 

Jak przypomniała dr Małgorzata Rekosz, ginekolog z Centrum Onkologii w Warszawie, za 
rozwój raka szyjki macicy odpowiada przewlekła infekcja onkogennymi typami ludzkiego 
wirusa brodawczaka ludzkiego (HPV). Zakażenie HPV jest najczęstszą infekcją przenoszoną 
drogą płciową. W większości przypadków organizm człowieka sam ją eliminuje w okresie od 
9 do 24 miesięcy. Ale u pewnego odsetka pań przybiera ona charakter przewlekły i wtedy po 
kilkunastu latach (czasem po kilku), może doprowadzić do rozwoju raka szyjki. Niestety, na 
żadnym etapie rozwoju zakażenie to nie daje objawów, dlatego kobiety muszą wykazać się 
aktywną postawą i zgłaszać się na cytologię niezależnie od obecności jakichś symptomów, 
zaznaczyła specjalistka. 

Obecnie cytologia przesiewowa raz na trzy lata jest finansowana przez Ministerstwo Zdrowia 
kobietom w wieku 25-59 lat. Według Rekosz, gdyby uprawnione regularnie korzystały z tych 
badań, to można by wyeliminować aż 92 proc. przypadków inwazyjnego raka szyjki. 
Finansowanie tego badania raz na rok poprawiłoby ten odsetek o 1,5 proc., ale nie byłoby 
opłacalne dla budżetu państwa. 

Rekosz podkreśliła zarazem, że po rozpoczęciu współżycia płciowego, kobiety do 25. roku 
powinny wykonywać cytologię co roku, a następnie co najmniej raz na trzy lata, chyba że 
ginekolog na podstawie wyników badań ustali inaczej. 

Ginekolog zwróciła uwagę, że od kilku lat na rynku znajdują się szczepionki przeciw dwóm 
onkogennym typom wirusa HPV (HPV 16 i 18), które odpowiadają za 70 proc. przypadków 
raka szyjki. Według Rekosz optymalne byłoby zaszczepienie nimi całej populacji dziewcząt 
przed inicjacją seksualną. Gdyby tak się stało, to za 30 lat moglibyśmy mieć o 70 proc. mniej 
zachorowań na ten nowotwór - podsumowała. 

Obecnie w Polsce szczepionki przeciw HPV nie są w kalendarzu szczepień obowiązkowych 
dla nastolatek; finansują je jedynie niektóre samorządy. 

Poniedziałkową konferencję zorganizowano z okazji zakończenia obchodów Europejskiego 
Tygodnia Profilaktyki Raka Szyjki Macicy, który trwał od 22 do 28 stycznia.  
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Polska jako jeden z 9 krajów Europy ma program przesiewowych badań cytologicznych. Jednak Polki 

ciągle nie są świadome, że regularny udział w nim może ratować zdrowie i życie – podkreślali eksperci 

na konferencji prasowej w Warszawie.  

Powołali się przy tym na fakt, że w 2011 r. z bezpłatnych badań skorzystało tylko 24,4 proc. 
uprawnionych pań z przedziału wiekowego 25-59 lat. -A żeby ten program był opłacalny i 
przyniósł efekty w postaci spadku śmiertelności z powodu raka szyjki, na badania powinno 
się zgłaszać 75-80 proc. kobiet – powiedział dr Jerzy Giermek, dyrektor Centralnego Ośrodka 
Koordynującego Programy Wczesnego Wykrywania Raka Piersi oraz Profilaktyki i 
Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy. Przypomniał, że dzięki tak prostemu badaniu, 
jakim jest cytologia można wykryć zmiany nowotworowe w stadium przedinwazyjnym, w 
którym wyleczalność jest zbliżona do 100 proc. 

W ocenie dr. Philipa Daviesa, dyrektora Europejskiego Stowarzyszenia Raka Szyjki Macicy 
(ECCA), polski program populacyjnych badań cytologicznych jest zorganizowany zgodnie z 
wytycznymi europejskimi. Zapewnia kobietom równy i sprawiedliwy dostęp do cytologii. 
„Jedynym problemem jest obecnie zachęcenie Polek do uczestnictwa w nim. Trzeba sprawić, 
by zaczęły sobie zdawać sprawę z korzyści, jakie to daje" – tłumaczył na konferencji. 
Podkreślił, że wiele pań nie chce się przebadać, bo „wolą nie wiedzieć, że mają raka”. 
Tymczasem, to właśnie dzięki regularnej cytologii można zapobiec zaawansowanym stadiom 
raka szyjki, uniknąć długiej i męczącej terapii oraz zgonów z jego powodu. 

Według Giermka niektóre badania socjologiczne wskazują, że cytologię regularnie wykonuje 
ok. 60 proc. kobiet w Polsce. - Są to jednak liczby zawyżone, bo części kobiet wstyd się 
prawdopodobnie przyznać, że nie chodzi na cytologię – powiedział onkolog. Podkreślił, że 



część pań na pewno robi cytologię prywatnie, ale gdyby odsetek ten był faktycznie bliski 60 
proc. to lekarze nie wykrywaliby tak wielu przypadków raka szyjki w stadiach 
zaawansowanych. Z danych, które przytoczył specjalista wynika, że w Polsce wskaźnik 
zachorowalności i śmiertelności z powodu tego nowotworu jest jednym z najwyższych w 
Europie. Wynosi on 7 na 100 tys. kobiet, podczas gdy np. w krajach skandynawskich mniej 
niż 2 na 100 tys. pań. 

Jak przypomniała dr Małgorzata Rekosz, ginekolog z Centrum Onkologii w Warszawie, za 
rozwój raka szyjki macicy odpowiada przewlekła infekcja onkogennymi typami ludzkiego 
wirusa brodawczaka ludzkiego (HPV). Zakażenie HPV jest najczęstszą infekcją przenoszoną 
drogą płciową. W większości przypadków organizm człowieka sam ją eliminuje w okresie od 
9 do 24 miesięcy. Ale u pewnego odsetka pań przybiera ona charakter przewlekły i wtedy po 
kilkunastu latach (czasem po kilku), może doprowadzić do rozwoju raka szyjki. Niestety, na 
żadnym etapie rozwoju zakażenie to nie daje objawów, dlatego kobiety muszą wykazać się 
aktywną postawą i zgłaszać się na cytologię niezależnie od obecności jakichś symptomów, 
zaznaczyła specjalistka. Obecnie cytologia przesiewowa raz na trzy lata jest finansowana 
przez Ministerstwo Zdrowia kobietom w wieku 25-59 lat. Według Rekosz, gdyby uprawnione 
regularnie korzystały z tych badań, to można by wyeliminować aż 92 proc. przypadków 
inwazyjnego raka szyjki. Finansowanie tego badania raz na rok poprawiłoby ten odsetek o 1,5 
proc., ale nie byłoby opłacalne dla budżetu państwa. 

Rekosz podkreśliła zarazem, że po rozpoczęciu współżycia płciowego, kobiety do 25. roku 
powinny wykonywać cytologię co roku, a następnie co najmniej raz na trzy lata, chyba że 
ginekolog na podstawie wyników badań ustali inaczej. Ginekolog zwróciła uwagę, że od 
kilku lat na rynku znajdują się szczepionki przeciw dwóm onkogennym typom wirusa HPV 
(HPV 16 i 18), które odpowiadają za 70 proc. przypadków raka szyjki. Według Rekosz 
optymalne byłoby zaszczepienie nimi całej populacji dziewcząt przed inicjacją seksualną. 
Gdyby tak się stało, to za 30 lat moglibyśmy mieć o 70 proc. mniej zachorowań na ten 
nowotwór - podsumowała. 

Obecnie w Polsce szczepionki przeciw HPV nie są w kalendarzu szczepień obowiązkowych 
dla nastolatek; finansują je jedynie niektóre samorządy. Poniedziałkową konferencję 
zorganizowano z okazji zakończenia obchodów Europejskiego Tygodnia Profilaktyki Raka 
Szyjki Macicy, który trwał od 22 do 28 stycznia. 
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Rak szyjki macicy-profilaktyka-apel 
lekarzy 
 

Przebadaj się i żyj - apeluje do Polek dyrektor Europejskiego Stowarzyszenia Raka Szyjki Macicy. 

Polska ma jeden z najwyższych w Europie wskaźników umieralności na tę chorobę, a liczba 

wykonywanych w naszym kraju cytologii pozostaje na niepokojąco niskim poziomie.  

Doktor Philip Davies jest przekonany, że dzięki wprowadzonemu w Polsce przed laty systemowi 
bezpłatnych badań przesiewowych można zapobiec 80% przypadków inwazyjnego raka szyjki macicy. 
Tymczasem Polki nie chcą się badać: robi to zaledwie co czwarta. Rocznie choruje 4 tysiące. Prawie 
połowa z nich umiera.  
Przebywający w Warszawie doktor Philip Davies powiedział Polskiemu Radiu, że wprowadzony w 
Polsce system jest bardzo dobry, a problem - jego zdaniem - leży w sferze mentalnej: ludzie nie widzą 
powodu, dla którego mieliby pójść do lekarza, czują się zdrowi idą, a jak nie - trzymają się od lekarza z 
daleka. Z obserwacji Philipa Daviesa wynika, że ludzie nie chcą rozmawiać o raku, nie chcą o tym 
wiedzieć, słyszeć, ani o tym myśleć i jest bardzo trudno ich przekonać. 
Doktor Małgorzata Rekosz z Centrum Onkologii podziela tę opinię. Przypomina, że rak szyjki macicy 
jest chorobą wirusową, a odpowiedzialny za nią wirus jest powszechniejszy niż inne choroby 
przenoszone drogą płciową. Dlatego również apeluje o powszechne korzystanie z badań 
przesiewowych. Dobre wyniki powinno też przynieść szczepienie dziewczynek przeciwko 
brodawczakowi ludzkiemu. 
Najwyższa zachorowalność na raka szyjki macicy występuje w województwie mazowieckim. W tym 
też województwie kobiety najrzadziej korzystają z badań przesiewowych. Najczęściej chorują i 
umierają kobiety między 50. a 54. rokiem życia. W ostatnich latach zanotowano niepokojący wzrost 
zachorowań w grupie młodszych kobiet, trzydziestoletnich. 
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Polki wstydzą się cytologii 
31.01.2012 

Polska jako jeden z 9 krajów Europy ma program przesiewowych badań cytologicznych. 
Jednak Polki ciągle nie są świadome, że regularny udział w nim może ratować zdrowie i 
życie – podkreślali eksperci na konferencji prasowej w Warszawie.  

 Powołali się przy tym na fakt, że w 2011 r. z bezpłatnych badań skorzystało tylko 24,4 proc. 
uprawnionych pań z przedziału wiekowego 25-59 lat. „A żeby ten program był opłacalny i 
przyniósł efekty w postaci spadku śmiertelności z powodu raka szyjki, na badania powinno 
się zgłaszać 75-80 proc. kobiet” – powiedział dr Jerzy Giermek, dyrektor Centralnego 
Ośrodka Koordynującego Programy Wczesnego Wykrywania Raka Piersi oraz Profilaktyki i 
Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy. 

Przypomniał, że dzięki tak prostemu badaniu, jakim jest cytologia można wykryć zmiany 
nowotworowe w stadium przedinwazyjnym, w którym wyleczalność jest zbliżona do 100 
proc. 

W ocenie dr. Philipa Daviesa, dyrektora Europejskiego Stowarzyszenia Raka Szyjki Macicy 
(ECCA), polski program populacyjnych badań cytologicznych jest zorganizowany zgodnie z 
wytycznymi europejskimi. Zapewnia kobietom równy i sprawiedliwy dostęp do cytologii. 
„Jedynym problemem jest obecnie zachęcenie Polek do uczestnictwa w nim. Trzeba sprawić, 
by zaczęły sobie zdawać sprawę z korzyści, jakie to daje” – tłumaczył na konferencji. 

Podkreślił, że wiele pań nie chce się przebadać, bo „wolą nie wiedzieć, że mają raka”. 
Tymczasem, to właśnie dzięki regularnej cytologii można zapobiec zaawansowanym stadiom 
raka szyjki, uniknąć długiej i męczącej terapii oraz zgonów z jego powodu. 

Według Giermka niektóre badania socjologiczne wskazują, że cytologię regularnie wykonuje 
ok. 60 proc. kobiet w Polsce. „Są to jednak liczby zawyżone, bo części kobiet wstyd się 
prawdopodobnie przyznać, że nie chodzi na cytologię” – powiedział onkolog. Podkreślił, że 
część pań na pewno robi cytologię prywatnie, ale gdyby odsetek ten był faktycznie bliski 60 



proc. to lekarze nie wykrywaliby tak wielu przypadków raka szyjki w stadiach 
zaawansowanych. 

Z danych, które przytoczył specjalista wynika, że w Polsce wskaźnik zachorowalności i 
śmiertelności z powodu tego nowotworu jest jednym z najwyższych w Europie. Wynosi on 7 
na 100 tys. kobiet, podczas gdy np. w krajach skandynawskich mniej niż 2 na 100 tys. pań. 

Jak przypomniała dr Małgorzata Rekosz, ginekolog z Centrum Onkologii w Warszawie, za 
rozwój raka szyjki macicy odpowiada przewlekła infekcja onkogennymi typami ludzkiego 
wirusa brodawczaka ludzkiego (HPV). Zakażenie HPV jest najczęstszą infekcją przenoszoną 
drogą płciową. W większości przypadków organizm człowieka sam ją eliminuje w okresie od 
9 do 24 miesięcy. Ale u pewnego odsetka pań przybiera ona charakter przewlekły i wtedy po 
kilkunastu latach (czasem po kilku), może doprowadzić do rozwoju raka szyjki. Niestety, na 
żadnym etapie rozwoju zakażenie nie daje objawów, dlatego kobiety muszą wykazać się 
aktywną postawą i zgłaszać się na cytologię niezależnie od obecności jakichś symptomów, 
zaznaczyła specjalistka. 

Obecnie cytologia przesiewowa raz na trzy lata jest finansowana przez Ministerstwo Zdrowia 
kobietom w wieku 25-59 lat. Według Rekosz, gdyby uprawnione regularnie korzystały z tych 
badań, to można by wyeliminować aż 92 proc. przypadków inwazyjnego raka szyjki. 
Finansowanie tego badania raz na rok poprawiłoby ten odsetek o 1,5 proc., ale nie byłoby 
opłacalne dla budżetu państwa. 

Rekosz podkreśliła zarazem, że po rozpoczęciu współżycia płciowego, kobiety do 25. roku 
powinny wykonywać cytologię co roku, a następnie co najmniej raz na trzy lata, chyba że 
ginekolog na podstawie wyników badań ustali inaczej. 

Ginekolog zwróciła uwagę, że od kilku lat na rynku znajdują się szczepionki przeciw dwóm 
onkogennym typom wirusa HPV (HPV 16 i 18), które odpowiadają za 70 proc. przypadków 
raka szyjki. Według Rekosz optymalne byłoby zaszczepienie nimi całej populacji dziewcząt 
przed inicjacją seksualną. Gdyby tak się stało, to za 30 lat moglibyśmy mieć o 70 proc. mniej 
zachorowań na ten nowotwór - podsumowała. 

Obecnie w Polsce szczepionki przeciw HPV nie są w kalendarzu szczepień obowiązkowych 
dla nastolatek; finansują je jedynie niektóre samorządy. 

Poniedziałkową konferencję zorganizowano z okazji zakończenia obchodów Europejskiego 
Tygodnia Profilaktyki Raka Szyjki Macicy, który trwał od 22 do 28 stycznia. 
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W 2011 Polki wciąż nie korzystały z badań cytologicznych 
  

31.01.2012  
 
Według najnowszego raportu Centralnego Ośrodka Koordynuj ącego Populacyjny 
Program Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy, podsumowującego 
ubiegły rok, ilość wykonywanych w Polsce cytologii pozostaje na niepokojąco niskim 
poziomie. Rocznie bada się zaledwie 24% kobiet. Najczęściej z bezpłatnej cytologii w 
2011 roku, skorzystały mieszkanki Pomorza, natomiast najrzadziej kobiety z 
województwa wielkopolskiego oraz mazowieckiego. W Polsce co roku na raka szyjki 
macicy choruje około 4000 kobiet, z których prawie połowa umiera, co stanowi jeden z 
najwyższych wskaźników śmiertelności w Europie. 
 
Rak szyjki macicy nie jest dziedziczny, ani uwarunkowany genetycznie. Jest skutkiem 
zakażenia onkogennymi typami wirusa HPV - przekonywali eksperci podczas 
poniedziałkowej konferencji poświęconej chorobie, na którą na świecie choruje ponad 500 
000 kobiet, z których 275 000 umiera. W skali globalnej jest to trzeci najczęściej atakujący 
kobiety nowotwór, w tym 85% śmiertelnych przypadków zachorowań przypada na kraje 
rozwijające się. 
 
W Polsce co roku o chorobie dowiaduje się około 4000 kobiet, mniej więcej połowa 
przypadków prowadzi do śmierci1. Według statystyk Krajowego Rejestru Nowotworów 
odnotowuje się 13 przypadków raka szyjki macicy na 100 000 kobiet. Najwyższa 
zachorowalność na raka szyjki macicy występuje w województwie mazowieckim, najniższa w 
świętokrzyskim . Najczęściej chorują i umierają kobiety w przedziale wiekowym 50 – 54, w 
ostatnich latach odnotowano jednak wzrost zachorowalności w młodszej grupie wiekowej (30 
– 39 lat). 
 
W Polsce zarówno współczynnik zachorowalności jak i umieralności na raka szyjki macicy 
jest jednym z najwyższych w Europie. Wskaźnik śmiertelności wynosi około 7 przypadków 
na 100 000. W innych krajach europejskich wskaźnik ten jest znacznie niższy, np. w Finlandii 
wynosi on 1,8 na 100 000 kobiet. 
 
- „Rak szyjki macicy jest jednym z niewielu nowotworów, któremu można tak skutecznie 
przeciwdziałać. Dzięki prostemu badaniu jakim jest cytologia, jesteśmy w stanie wykryć 
zmiany nowotworowe w stadium, gdzie wyleczalność kształtuje się na poziomie niemalże 
100%. Dlatego śmierć każdej kobiety w powodu raka szyjki macicy tak bardzo boli” – 
powiedział dr Jerzy Giermek, onkolog, dyrektor Centralnego Ośrodka Koordynującego 
Programy Wczesnego Wykrywania Raka Piersi oraz Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania 
Raka Szyjki Macicy.  
 
Pomimo możliwości bezpłatnego badania cytologicznego, większość kobiet w Polsce z niego 



nie korzysta. Zaskakujący jest fakt, że w województwach o najwyższym statusie 
ekonomicznym, odsetek wykonywanych cytologii jest najmniejszy.  
 
- „Dane z Mazowsza i Wielkopolski są zatrważające. Oczywiście, część kobiet korzysta z 
prywatnej opieki medycznej i tam poddaje się badaniu cytologicznemu, ale z własnego 
doświadczenia wiem, że liczba ta nie jest duża. Sądzę, że powód jest prozaiczny: kobiety 
twierdzą, że są zapracowane i odkładają badania na inny termin. Niestety w wielu 
przypadkach „później”, oznacza „za późno” – dodał dr Giermek.  
 
Za praktycznie wszystkie przypadki zachorowań na raka szyjki macicy, odpowiedzialny jest 
wirus brodawczaka ludzkiego (HPV). Najbardziej onkogenne typy wirusa HPV, oznaczone 
symbolami 16  
i 18, odpowiadają za około 70% przypadków raka szyjki macicy4,5. Infekcja HPV jest jedną 
z najpowszechniej występujących na świecie chorób przenoszonych drogą płciową. Szacuje 
się, że rocznie zakażonych zostaje 5,5 mln osób w skali świata. 
 
- „Wirus HPV ma bardzo wysoki potencjał zakaźny. Do zakażenia wirusem HPV wystarczy 
kontakt  
z jednym partnerem i nawet prezerwatywa nie daje skutecznej ochrony, ponieważ skóra 
bezpośrednio wokół narządów płciowych również może go przenosić. Kobiety powinny 
zrozumieć, że wirus HPV jest powszechniejszy niż inne choroby przenoszone drogą płciową i 
stanowi realne zagrożenie dla ich zdrowia oraz życia” – przestrzegała dr Małgorzata Rekosz, 
ginekolog z Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie.  
 
Skuteczną formą prewencji zakażeń wirusem HPV, co skutkuje ochroną przed rakiem szyjki 
macicy, są szczepienia7,8. Opublikowana, najdłuższa do tej pory, obserwacja dotycząca 
utrzymywania się przeciwciał po podaniu zarejestrowanej szczepionki przeciw HPV 
wykazała, że w 9 lat po szczepieniu szczepionką dwuwalentną u wszystkich badanych kobiet 
poziom odpowiednich przeciwciał był co najmniej 10-krotnie wyższy, niż poziom przeciwciał 
występujący po naturalnym zakażeniu HPV. 
 
W Polsce zarejestrowano i dopuszczono do obrotu dwie szczepionki przeciwko HPV. 
Zarówno szczepionka dwuwalentna jak i czterowalentna zabezpieczają przed onkogennymi 
serotypami wirusa HPV 16 i HPV 18, odpowiedzialnymi za około 70% przypadków RSM - 
zapewniając tym samym  
co najmniej 70-procentową ochronę przed rozwojem raka szyjki macicy. 
 
W styczniu 2008 roku Europejskie Centrum ds. Zwalczania Chorób Zakaźnych (European 
Centre For Disease Prevention and Control) opublikowało rekomendacje dotyczące 
przesiewowych badań cytologicznych oraz szczepień przeciwko HPV. Jak pokazały 
statystyki, dzięki przesiewowym badaniom cytologicznym udaje się skutecznie zapobiegać 60 
– 80% przypadków inwazyjnego raka szyjki macicy – jest to osiągane tam, gdzie zgłaszalność 
na badania cytologiczne jest największa, np. w krajach skandynawskich, Wielkiej Brytanii. 
 
- „Zorganizowane, populacyjne programy przesiewowych badań cytologicznych są 
najefektywniejszym ekonomicznie sposobem na zmniejszenie liczby zachorowań na raka 
szyjki macicy. Co równie ważne, taki rodzaj profilaktyki zapewnia wszystkim grupom 
społecznym, równy dostęp do korzyści wynikających z tego typu programów. Przed sześciu 
laty polski rząd przystąpił do wdrażania skoordynowanego programu badań przesiewowych. 
Pomimo obiecujących początków, skorzystała z nich jedynie jedna trzecia Polek! To 



niepokojąco słaby wynik. Odpowiednie programy badań przesiewowych mogą zapobiec 
rozwojowi raka szyjki macicy w 80% przypadków, ale do osiągnięcia takiego wyniku 
potrzebny jest udział kobiet. Najważniejszy przekaz, jaki powinien trafić do Polek w wieku 
25-59 lat, brzmi: przebadajcie się! Dzięki badaniom można zwalczyć raka szyjki macicy 
zanim się rozwinie, więc, Drogie Panie, zgłaszajcie się na cytologię i bądźcie zdrowe.” - 
powiedział dr Philip Davies, dyrektor generalny Europejskiego Stowarzyszenia Raka Szyjki 
Macicy. 
 
- „Gdy Finlandia była na takim etapie rozwoju jakim jest obecnie Polska, badania 
cytologiczne były obligatoryjne. Może to jest rozwiązanie, które pozwoli zatrzymać tę spiralę 
śmierci?” – podsumował dr Giermek. 
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Polki ciągle nieświadome korzyści z cytologii 

Polska jako jeden z 9 krajów Europy ma program przesiewowych badań cytologicznych. 
Jednak Polki ciągle nie są świadome, że regularny udział w nim może ratować zdrowie i 
życie – podkreślali eksperci w poniedziałek na konferencji prasowej w Warszawie.  
 
Powołali się przy tym na fakt, że w 2011 r. z bezpłatnych badań skorzystało tylko 24,4 proc. 
uprawnionych pań z przedziału wiekowego 25-59 lat. „A żeby ten program był opłacalny i przyniósł 
efekty w postaci spadku śmiertelności z powodu raka szyjki, na badania powinno się zgłaszać 75-80 
proc. kobiet” – powiedział dr Jerzy Giermek, dyrektor Centralnego Ośrodka Koordynującego 
Programy Wczesnego Wykrywania Raka Piersi oraz Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka 
Szyjki Macicy. 
 
Przypomniał, że dzięki tak prostemu badaniu, jakim jest cytologia można wykryć zmiany 
nowotworowe w stadium przedinwazyjnym, w którym wyleczalność jest zbliżona do 100 proc. 
 
W ocenie dr. Philipa Daviesa, dyrektora Europejskiego Stowarzyszenia Raka Szyjki Macicy (ECCA), 
polski program populacyjnych badań cytologicznych jest zorganizowany zgodnie z wytycznymi 
europejskimi. Zapewnia kobietom równy i sprawiedliwy dostęp do cytologii. „Jedynym problemem 
jest obecnie zachęcenie Polek do uczestnictwa w nim. Trzeba sprawić, by zaczęły sobie zdawać 
sprawę z korzyści, jakie to daje” – tłumaczył na konferencji. 
 
Podkreślił, że wiele pań nie chce się przebadać, bo „wolą nie wiedzieć, że mają raka”. Tymczasem, to 
właśnie dzięki regularnej cytologii można zapobiec zaawansowanym stadiom raka szyjki, uniknąć 
długiej i męczącej terapii oraz zgonów z jego powodu. 
 
Według Giermka niektóre badania socjologiczne wskazują, że cytologię regularnie wykonuje ok. 60 
proc. kobiet w Polsce. „Są to jednak liczby zawyżone, bo części kobiet wstyd się prawdopodobnie 
przyznać, że nie chodzi na cytologię” – powiedział onkolog. Podkreślił, że część pań na pewno robi 
cytologię prywatnie, ale gdyby odsetek ten był faktycznie bliski 60 proc. to lekarze nie wykrywaliby 
tak wielu przypadków raka szyjki w stadiach zaawansowanych. 
 
Z danych, które przytoczył specjalista wynika, że w Polsce wskaźnik zachorowalności i śmiertelności 
z powodu tego nowotworu jest jednym z najwyższych w Europie. Wynosi on 7 na 100 tys. kobiet, 
podczas gdy np. w krajach skandynawskich mniej niż 2 na 100 tys. pań. 
 
Jak przypomniała dr Małgorzata Rekosz, ginekolog z Centrum Onkologii w Warszawie, za rozwój 
raka szyjki macicy odpowiada przewlekła infekcja onkogennymi typami ludzkiego wirusa 
brodawczaka ludzkiego (HPV). Zakażenie HPV jest najczęstszą infekcją przenoszoną drogą płciową. 
W większości przypadków organizm człowieka sam ją eliminuje w okresie od 9 do 24 miesięcy. Ale u 
pewnego odsetka pań przybiera ona charakter przewlekły i wtedy po kilkunastu latach (czasem po 
kilku), może doprowadzić do rozwoju raka szyjki. Niestety, na żadnym etapie rozwoju zakażenie to 
nie daje objawów, dlatego kobiety muszą wykazać się aktywną postawą i zgłaszać się na cytologię 
niezależnie od obecności jakichś symptomów, zaznaczyła specjalistka. 
 
Obecnie cytologia przesiewowa raz na trzy lata jest finansowana przez Ministerstwo Zdrowia 
kobietom w wieku 25-59 lat. Według Rekosz, gdyby uprawnione regularnie korzystały z tych badań, 
to można by wyeliminować aż 92 proc. przypadków inwazyjnego raka szyjki. Finansowanie tego 
badania raz na rok poprawiłoby ten odsetek o 1,5 proc., ale nie byłoby opłacalne dla budżetu państwa. 
 



Rekosz podkreśliła zarazem, że po rozpoczęciu współżycia płciowego, kobiety do 25. roku powinny 
wykonywać cytologię co roku, a następnie co najmniej raz na trzy lata, chyba że ginekolog na 
podstawie wyników badań ustali inaczej. 
 
Ginekolog zwróciła uwagę, że od kilku lat na rynku znajdują się szczepionki przeciw dwóm 
onkogennym typom wirusa HPV (HPV 16 i 18), które odpowiadają za 70 proc. przypadków raka 
szyjki. Według Rekosz optymalne byłoby zaszczepienie nimi całej populacji dziewcząt przed inicjacją 
seksualną. Gdyby tak się stało, to za 30 lat moglibyśmy mieć o 70 proc. mniej zachorowań na ten 
nowotwór - podsumowała. 
 
Obecnie w Polsce szczepionki przeciw HPV nie są w kalendarzu szczepień obowiązkowych dla 
nastolatek; finansują je jedynie niektóre samorządy. 
 
Poniedziałkową konferencję zorganizowano z okazji zakończenia obchodów Europejskiego Tygodnia 
Profilaktyki Raka Szyjki Macicy, który trwał od 22 do 28 stycznia. 
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Polki ciągle nieświadome korzyści z 
cytologii 
01-02-2012  
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Polska jako jeden z 9 krajów Europy ma program przesiewowych badań cytologicznych. 
Jednak Polki ciągle nie są świadome, że regularny udział w nim może ratować zdrowie i 
życie – podkreślali eksperci w poniedziałek na konferencji prasowej w Warszawie.   
 
Powołali się przy tym na fakt, że w 2011 r. z bezpłatnych badań skorzystało tylko 24,4 proc. 
uprawnionych pań z przedziału wiekowego 25-59 lat. „A żeby ten program był opłacalny i 
przyniósł efekty w postaci spadku śmiertelności z powodu raka szyjki, na badania powinno 
się zgłaszać 75-80 proc. kobiet” – powiedział dr Jerzy Giermek, dyrektor Centralnego 
Ośrodka Koordynującego Programy Wczesnego Wykrywania Raka Piersi oraz Profilaktyki i 
Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy. 

Przypomniał, że dzięki tak prostemu badaniu, jakim jest cytologia można wykryć zmiany 
nowotworowe w stadium przedinwazyjnym, w którym wyleczalność jest zbliżona do 100 
proc. 

W ocenie dr. Philipa Daviesa, dyrektora Europejskiego Stowarzyszenia Raka Szyjki Macicy 
(ECCA), polski program populacyjnych badań cytologicznych jest zorganizowany zgodnie z 
wytycznymi europejskimi. Zapewnia kobietom równy i sprawiedliwy dostęp do cytologii. 
„Jedynym problemem jest obecnie zachęcenie Polek do uczestnictwa w nim. Trzeba sprawić, 
by zaczęły sobie zdawać sprawę z korzyści, jakie to daje” – tłumaczył na konferencji. 

Podkreślił, że wiele pań nie chce się przebadać, bo „wolą nie wiedzieć, że mają raka”. 
Tymczasem, to właśnie dzięki regularnej cytologii można zapobiec zaawansowanym stadiom 
raka szyjki, uniknąć długiej i męczącej terapii oraz zgonów z jego powodu. 

 



Według Giermka niektóre badania socjologiczne wskazują, że cytologię regularnie wykonuje 
ok. 60 proc. kobiet w Polsce. „Są to jednak liczby zawyżone, bo części kobiet wstyd się 
prawdopodobnie przyznać, że nie chodzi na cytologię” – powiedział onkolog. Podkreślił, że 
część pań na pewno robi cytologię prywatnie, ale gdyby odsetek ten był faktycznie bliski 60 
proc. to lekarze nie wykrywaliby tak wielu przypadków raka szyjki w stadiach 
zaawansowanych. 

Z danych, które przytoczył specjalista wynika, że w Polsce wskaźnik zachorowalności i 
śmiertelności z powodu tego nowotworu jest jednym z najwyższych w Europie. Wynosi on 7 
na 100 tys. kobiet, podczas gdy np. w krajach skandynawskich mniej niż 2 na 100 tys. pań. 

Jak przypomniała dr Małgorzata Rekosz, ginekolog z Centrum Onkologii w Warszawie, za 
rozwój raka szyjki macicy odpowiada przewlekła infekcja onkogennymi typami ludzkiego 
wirusa brodawczaka ludzkiego (HPV). Zakażenie HPV jest najczęstszą infekcją przenoszoną 
drogą płciową. W większości przypadków organizm człowieka sam ją eliminuje w okresie od 
9 do 24 miesięcy. Ale u pewnego odsetka pań przybiera ona charakter przewlekły i wtedy po 
kilkunastu latach (czasem po kilku), może doprowadzić do rozwoju raka szyjki. Niestety, na 
żadnym etapie rozwoju zakażenie to nie daje objawów, dlatego kobiety muszą wykazać się 
aktywną postawą i zgłaszać się na cytologię niezależnie od obecności jakichś symptomów, 
zaznaczyła specjalistka. 

Obecnie cytologia przesiewowa raz na trzy lata jest finansowana przez Ministerstwo Zdrowia 
kobietom w wieku 25-59 lat. Według Rekosz, gdyby uprawnione regularnie korzystały z tych 
badań, to można by wyeliminować aż 92 proc. przypadków inwazyjnego raka szyjki. 
Finansowanie tego badania raz na rok poprawiłoby ten odsetek o 1,5 proc., ale nie byłoby 
opłacalne dla budżetu państwa. 

Rekosz podkreśliła zarazem, że po rozpoczęciu współżycia płciowego, kobiety do 25. roku 
powinny wykonywać cytologię co roku, a następnie co najmniej raz na trzy lata, chyba że 
ginekolog na podstawie wyników badań ustali inaczej. 

Ginekolog zwróciła uwagę, że od kilku lat na rynku znajdują się szczepionki przeciw dwóm 
onkogennym typom wirusa HPV (HPV 16 i 18), które odpowiadają za 70 proc. przypadków 
raka szyjki. Według Rekosz optymalne byłoby zaszczepienie nimi całej populacji dziewcząt 
przed inicjacją seksualną. Gdyby tak się stało, to za 30 lat moglibyśmy mieć o 70 proc. mniej 
zachorowań na ten nowotwór - podsumowała. 

Obecnie w Polsce szczepionki przeciw HPV nie są w kalendarzu szczepień obowiązkowych 
dla nastolatek; finansują je jedynie niektóre samorządy. 

Poniedziałkową konferencję zorganizowano z okazji zakończenia obchodów Europejskiego 
Tygodnia Profilaktyki Raka Szyjki Macicy, który trwał od 22 do 28 stycznia. 
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Cytologia może uratować życie 
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Polska jako jeden z 9 krajów Europy ma program przesiewowych badań cytologicznych. 
Jednak Polki ciągle nie są świadome, że regularny udział w nim może ratować zdrowie i 
życie. 

W 2011 roku z bezpłatnych badań skorzystało tylko 24,4 procent uprawnionych pań z 
przedziału wiekowego 25-59 lat. 

- A żeby ten program był opłacalny i przyniósł efekty w postaci spadku śmiertelności z 
powodu raka szyjki, na badania powinno się zgłaszać 75-80 procent kobiet – powiedział dr 
Jerzy Giermek, dyrektor Centralnego Ośrodka Koordynującego Programy Wczesnego 
Wykrywania Raka Piersi oraz Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy. 
Przypomniał, że dzięki tak prostemu badaniu, jakim jest cytologia można wykryć zmiany 
nowotworowe w stadium przedinwazyjnym, w którym wyleczalność jest zbliżona do 100 
procent. 

W ocenie dr Philipa Daviesa, dyrektora Europejskiego Stowarzyszenia Raka Szyjki Macicy 
(ECCA), polski program populacyjnych badań cytologicznych jest zorganizowany zgodnie z 
wytycznymi europejskimi. Zapewnia kobietom równy i sprawiedliwy dostęp do cytologii. 
Jedynym problemem jest obecnie zachęcenie Polek do uczestnictwa w nim.[...] 

Z danych, które przytoczył specjalista wynika, że w Polsce wskaźnik zachorowalności i 
śmiertelności z powodu tego nowotworu jest jednym z najwyższych w Europie. Wynosi on 7 
na 100 tysięcy kobiet, podczas gdy np. w krajach skandynawskich - mniej niż 2 na 100 
tysięcy pań. 

Jak przypomniała dr Małgorzata Rekosz, ginekolog z Centrum Onkologii w Warszawie, za 
rozwój raka szyjki macicy odpowiada przewlekła infekcja onkogennymi typami ludzkiego 
wirusa brodawczaka ludzkiego (HPV). Zakażenie HPV jest najczęstszą infekcją przenoszoną 
drogą płciową. W większości przypadków organizm człowieka sam ją eliminuje w okresie od 



9. do 24. miesięcy, ale czasem przybiera ona charakter przewlekły i wtedy po kilkunastu 
latach (czasem po kilku), może doprowadzić do rozwoju raka szyjki macicy. 

Obecnie cytologia przesiewowa raz na trzy lata finansowana jest przez Ministerstwo Zdrowia 
kobietom w wieku 25-59 lat. Według dr Rekosz, gdyby uprawnione regularnie korzystały z 
badań, możliwe byłoby wyeliminowanie aż 92 procent przypadków inwazyjnego raka szyjki 
macicy. Finansowanie tego badania raz na rok poprawiłoby ten odsetek o 1,5 procent, ale nie 
byłoby opłacalne dla budżetu państwa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Roik.pl 

Eksperci: Polki ciągle nieświadome korzyści z cytologii   

Luty 2, 2012  

Polska jako jeden z 9 krajów Europy ma program przesiewowych badań cytologicznych. 
Jednak Polki ciągle nie są świadome, że regularny udział w nim może ratować zdrowie i 
życie – podkreślali eksperci w poniedziałek na konferencji prasowej w Warszawie. 

Powołali się przy tym na fakt, że w 2011 r. z bezpłatnych badań skorzystało tylko 24,4 proc. 
uprawnionych pań z przedziału wiekowego 25-59 lat. „A żeby ten program był opłacalny i 
przyniósł efekty w postaci spadku śmiertelności z powodu raka szyjki, na badania powinno 
się zgłaszać 75-80 proc. kobiet” – powiedział dr Jerzy Giermek, dyrektor Centralnego 
Ośrodka Koordynującego Programy Wczesnego Wykrywania Raka Piersi oraz Profilaktyki i 
Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy. 

Przypomniał, że dzięki tak prostemu badaniu, jakim jest cytologia można wykryć zmiany 
nowotworowe w stadium przedinwazyjnym, w którym wyleczalność jest zbliżona do 100 
proc. 

W ocenie dr. Philipa Daviesa, dyrektora Europejskiego Stowarzyszenia Raka Szyjki Macicy 
(ECCA), polski program populacyjnych badań cytologicznych jest zorganizowany zgodnie z 
wytycznymi europejskimi. Zapewnia kobietom równy i sprawiedliwy dostęp do cytologii. 
„Jedynym problemem jest obecnie zachęcenie Polek do uczestnictwa w nim. Trzeba sprawić, 
by zaczęły sobie zdawać sprawę z korzyści, jakie to daje” – tłumaczył na konferencji. 

Podkreślił, że wiele pań nie chce się przebadać, bo „wolą nie wiedzieć, że mają raka”. 
Tymczasem, to właśnie dzięki regularnej cytologii można zapobiec zaawansowanym stadiom 
raka szyjki, uniknąć długiej i męczącej terapii oraz zgonów z jego powodu. 

Według Giermka niektóre badania socjologiczne wskazują, że cytologię regularnie wykonuje 
ok. 60 proc. kobiet w Polsce. „Są to jednak liczby zawyżone, bo części kobiet wstyd się 
prawdopodobnie przyznać, że nie chodzi na cytologię” – powiedział onkolog. Podkreślił, że 
część pań na pewno robi cytologię prywatnie, ale gdyby odsetek ten był faktycznie bliski 60 
proc. to lekarze nie wykrywaliby tak wielu przypadków raka szyjki w stadiach 
zaawansowanych. 

Z danych, które przytoczył specjalista wynika, że w Polsce wskaźnik zachorowalności i 
śmiertelności z powodu tego nowotworu jest jednym z najwyższych w Europie. Wynosi on 7 
na 100 tys. kobiet, podczas gdy np. w krajach skandynawskich mniej niż 2 na 100 tys. pań. 

Jak przypomniała dr Małgorzata Rekosz, ginekolog z Centrum Onkologii w Warszawie, za 
rozwój raka szyjki macicy odpowiada przewlekła infekcja onkogennymi typami ludzkiego 
wirusa brodawczaka ludzkiego (HPV). Zakażenie HPV jest najczęstszą infekcją przenoszoną 
drogą płciową. W większości przypadków organizm człowieka sam ją eliminuje w okresie od 
9 do 24 miesięcy. Ale u pewnego odsetka pań przybiera ona charakter przewlekły i wtedy po 
kilkunastu latach (czasem po kilku), może doprowadzić do rozwoju raka szyjki. Niestety, na 
żadnym etapie rozwoju zakażenie to nie daje objawów, dlatego kobiety muszą wykazać się 



aktywną postawą i zgłaszać się na cytologię niezależnie od obecności jakichś symptomów, 
zaznaczyła specjalistk 
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Polska jako jeden z 9 krajów Europy ma program przesiewowych badań cytologicznych. 
Jednak Polki ciągle nie są świadome, że regularny udział w nim może ratować zdrowie i życie 
– podkreślali eksperci w poniedziałek na konferencji prasowej w Warszawie.  
 
Powołali się przy tym na fakt, że w 2011 r. z bezpłatnych badań skorzystało tylko 24,4 proc. 
uprawnionych pań z przedziału wiekowego 25-59 lat. „A żeby ten program był opłacalny i 
przyniósł efekty w postaci spadku śmiertelności z powodu raka szyjki, na badania powinno 
się zgłaszać 75-80 proc. kobiet” – powiedział dr Jerzy Giermek, dyrektor Centralnego 
Ośrodka Koordynującego Programy Wczesnego Wykrywania Raka Piersi oraz Profilaktyki i 
Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy. 
 
Przypomniał, że dzięki tak prostemu badaniu, jakim jest cytologia można wykryć zmiany 
nowotworowe w stadium przedinwazyjnym, w którym wyleczalność jest zbliżona do 100 
proc. 
 
W ocenie dr. Philipa Daviesa, dyrektora Europejskiego Stowarzyszenia Raka Szyjki Macicy 
(ECCA), polski program populacyjnych badań cytologicznych jest zorganizowany zgodnie z 
wytycznymi europejskimi. Zapewnia kobietom równy i sprawiedliwy dostęp do cytologii. 
„Jedynym problemem jest obecnie zachęcenie Polek do uczestnictwa w nim. Trzeba sprawić, 
by zaczęły sobie zdawać sprawę z korzyści, jakie to daje” – tłumaczył na konferencji. 
 
Podkreślił, że wiele pań nie chce się przebadać, bo „wolą nie wiedzieć, że mają raka”. 
Tymczasem, to właśnie dzięki regularnej cytologii można zapobiec zaawansowanym stadiom 
raka szyjki, uniknąć długiej i męczącej terapii oraz zgonów z jego powodu. 
 
Według Giermka niektóre badania socjologiczne wskazują, że cytologię regularnie wykonuje 
ok. 60 proc. kobiet w Polsce. „Są to jednak liczby zawyżone, bo części kobiet wstyd się 



prawdopodobnie przyznać, że nie chodzi na cytologię” – powiedział onkolog. Podkreślił, że 
część pań na pewno robi cytologię prywatnie, ale gdyby odsetek ten był faktycznie bliski 60 
proc. to lekarze nie wykrywaliby tak wielu przypadków raka szyjki w stadiach 
zaawansowanych. 
 
Z danych, które przytoczył specjalista wynika, że w Polsce wskaźnik zachorowalności i 
śmiertelności z powodu tego nowotworu jest jednym z najwyższych w Europie. Wynosi on 7 
na 100 tys. kobiet, podczas gdy np. w krajach skandynawskich mniej niż 2 na 100 tys. pań. 
 
Jak przypomniała dr Małgorzata Rekosz, ginekolog z Centrum Onkologii w Warszawie, za 
rozwój raka szyjki macicy odpowiada przewlekła infekcja onkogennymi typami ludzkiego 
wirusa brodawczaka ludzkiego (HPV). Zakażenie HPV jest najczęstszą infekcją przenoszoną 
drogą płciową. W większości przypadków organizm człowieka sam ją eliminuje w okresie od 
9 do 24 miesięcy. Ale u pewnego odsetka pań przybiera ona charakter przewlekły i wtedy po 
kilkunastu latach (czasem po kilku), może doprowadzić do rozwoju raka szyjki. Niestety, na 
żadnym etapie rozwoju zakażenie to nie daje objawów, dlatego kobiety muszą wykazać się 
aktywną postawą i zgłaszać się na cytologię niezależnie od obecności jakichś symptomów, 
zaznaczyła specjalistka. 
 
Obecnie cytologia przesiewowa raz na trzy lata jest finansowana przez Ministerstwo Zdrowia 
kobietom w wieku 25-59 lat. Według Rekosz, gdyby uprawnione regularnie korzystały z tych 
badań, to można by wyeliminować aż 92 proc. przypadków inwazyjnego raka szyjki. 
Finansowanie tego badania raz na rok poprawiłoby ten odsetek o 1,5 proc., ale nie byłoby 
opłacalne dla budżetu państwa. 
 
Rekosz podkreśliła zarazem, że po rozpoczęciu współżycia płciowego, kobiety do 25. roku 
powinny wykonywać cytologię co roku, a następnie co najmniej raz na trzy lata, chyba że 
ginekolog na podstawie wyników badań ustali inaczej. 
 
Ginekolog zwróciła uwagę, że od kilku lat na rynku znajdują się szczepionki przeciw dwóm 
onkogennym typom wirusa HPV (HPV 16 i 18), które odpowiadają za 70 proc. przypadków 
raka szyjki. Według Rekosz optymalne byłoby zaszczepienie nimi całej populacji dziewcząt 
przed inicjacją seksualną. Gdyby tak się stało, to za 30 lat moglibyśmy mieć o 70 proc. mniej 
zachorowań na ten nowotwór - podsumowała. 
 
Obecnie w Polsce szczepionki przeciw HPV nie są w kalendarzu szczepień obowiązkowych 
dla nastolatek; finansują je jedynie niektóre samorządy. 
 
Poniedziałkową konferencję zorganizowano z okazji zakończenia obchodów Europejskiego 
Tygodnia Profilaktyki Raka Szyjki Macicy, który trwał od 22 do 28 stycznia.  
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W 2011 Polki wciąż nie korzystały z badań cytologicznych 

W Polsce co roku na raka szyjki macicy choruje około 4000 kobiet, z których prawie połowa umiera, 

co stanowi jeden z najwyższych wskaźników śmiertelności w Europie. 

 Rak szyjki macicy nie jest dziedziczny, ani uwarunkowany genetycznie. Jest skutkiem zakażenia 

onkogennymi typami wirusa HPV - przekonywali eksperci podczas poniedziałkowej konferencji 

poświęconej chorobie, na którą na świecie choruje ponad 500 000 kobiet, z których 275 000 umiera. 

W skali globalnej jest to trzeci najczęściej atakujący kobiety nowotwór, w tym 85% śmiertelnych 

przypadków zachorowań przypada na kraje rozwijające się. 

 W Polsce co roku o chorobie dowiaduje się około 4000 kobiet, mniej więcej połowa przypadków 

prowadzi do śmierci. Według statystyk Krajowego Rejestru Nowotworów odnotowuje się 13 

przypadków raka szyjki macicy na 100 000 kobiet. Najwyższa zachorowalność na raka szyjki macicy 

występuje w województwie mazowieckim, najniższa w świętokrzyskim. 

 Najczęściej chorują i umierają kobiety w przedziale wiekowym 50 – 54, w ostatnich latach 

odnotowano jednak wzrost zachorowalności w młodszej grupie wiekowej (30 – 39 lat). 

W Polsce zarówno współczynnik zachorowalności jak i umieralności na raka szyjki macicy jest jednym 

z najwyższych w Europie. Wskaźnik śmiertelności wynosi około 7 przypadków na 100 000. 

W innych krajach europejskich wskaźnik ten jest znacznie niższy, np. w Finlandii wynosi on 1,8 na 100 

000 kobiet. 

- „Rak szyjki macicy jest jednym z niewielu nowotworów, któremu można tak skutecznie 

przeciwdziałać. Dzięki prostemu badaniu jakim jest cytologia, jesteśmy w stanie wykryć zmiany 

nowotworowe w stadium, gdzie wyleczalność kształtuje się na poziomie niemalże  100%. Dlatego 

śmierć każdej kobiety w powodu raka szyjki macicy tak bardzo boli” – powiedział dr Jerzy Giermek, 

onkolog,  dyrektor Centralnego Ośrodka Koordynującego Programy Wczesnego Wykrywania Raka 

Piersi oraz Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy.   

 Pomimo możliwości bezpłatnego badania cytologicznego, większość kobiet w Polsce z niego nie 

korzysta. Zaskakujący jest fakt, że w województwach o najwyższym statusie ekonomicznym, odsetek 

wykonywanych cytologii jest najmniejszy. 

- „Dane z Mazowsza i Wielkopolski są zatrważające. Oczywiście, część kobiet korzysta z prywatnej 

opieki medycznej i tam poddaje się badaniu cytologicznemu, ale z własnego doświadczenia wiem, że 

liczba ta nie jest duża. Sądzę, że powód jest prozaiczny: kobiety twierdzą, że są zapracowane i 

odkładają badania na inny termin. Niestety w wielu przypadkach „później”, oznacza „za późno” – 

dodał dr Giermek.   

 Za praktycznie wszystkie przypadki zachorowań na raka szyjki macicy,odpowiedzialny jest wirus 

brodawczaka ludzkiego (HPV). Najbardziej onkogenne typy wirusa HPV, oznaczone symbolami 16 i 

18, odpowiadają za około 70% przypadków raka szyjki macicy. Infekcja HPV jest jedną z 



najpowszechniej występujących na świecie chorób przenoszonych drogą płciową. Szacuje się, że 

rocznie zakażonych zostaje 5,5 mln osób w skali świata. 

 - „Wirus HPV ma bardzo wysoki potencjał zakaźny. Do zakażenia wirusem HPV wystarczy kontakt z 

jednym partnerem i nawet prezerwatywa nie daje skutecznej ochrony, ponieważ skóra bezpośrednio 

wokół narządów płciowych również może go przenosić. Kobiety powinny zrozumieć, że wirus HPV jest 

powszechniejszy niż inne choroby przenoszone drogą płciową i stanowi realne zagrożenie dla ich 

zdrowia oraz życia” – przestrzegała dr Małgorzata Rekosz, ginekolog z Centrum Onkologii-Instytut im. 

Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie. 

 Skuteczną formą prewencji zakażeń wirusem HPV, co skutkuje ochroną przed rakiem szyjki macicy, 

są szczepienia. Opublikowana, najdłuższa do tej pory, obserwacja dotycząca utrzymywania się 

przeciwciał po podaniu zarejestrowanej szczepionki przeciw HPV wykazała, że w 9 lat po szczepieniu 

szczepionką dwuwalentną u wszystkich badanych kobiet poziom odpowiednich przeciwciał był co 

najmniej 10-krotnie wyższy, niż poziom przeciwciał występujący po naturalnym zakażeniu HPV. 

 W Polsce zarejestrowano i dopuszczono do obrotu dwie szczepionki przeciwko HPV. Zarówno 

szczepionka dwuwalentna jak i czterowalentna zabezpieczają przed onkogennymi serotypami wirusa 

HPV 16 i HPV 18, odpowiedzialnymi za około 70% przypadków RSM  - zapewniając tym samym co 

najmniej 70-procentową ochronę przed rozwojem raka szyjki macicy. 

 W styczniu 2008 roku Europejskie Centrum ds. Zwalczania Chorób Zakaźnych (European Centre For 

Disease Prevention  and Control) opublikowało rekomendacje dotyczące przesiewowych badań 

cytologicznych oraz szczepień przeciwko HPV. Jak pokazały statystyki, dzięki przesiewowym 

badaniom cytologicznym udaje się skutecznie zapobiegać 60 – 80% przypadków inwazyjnego raka 

szyjki macicy – jest to osiągane tam, gdzie zgłaszalność na badania cytologiczne jest największa, np. w 

krajach skandynawskich, Wielkiej Brytanii. 

 - „Zorganizowane, populacyjne programy przesiewowych badań cytologicznych są 

najefektywniejszym ekonomicznie sposobem na zmniejszenie liczby zachorowań na raka szyjki 

macicy. Co równie ważne, taki rodzaj profilaktyki zapewnia wszystkim grupom społecznym, równy 

dostęp do korzyści wynikających z tego typu programów. Przed sześciu laty polski rząd przystąpił do 

wdrażania skoordynowanego programu badań przesiewowych. Pomimo obiecujących początków, 

skorzystała z nich jedynie jedna trzecia Polek! To niepokojąco słaby wynik. Odpowiednie programy 

badań przesiewowych mogą zapobiec rozwojowi raka szyjki macicy w 80% przypadków, ale do 

osiągnięcia takiego wyniku potrzebny jest udział kobiet. Najważniejszy przekaz, jaki powinien trafić do 

Polek w wieku 25-59 lat, brzmi: przebadajcie się! Dzięki badaniom można zwalczyć raka szyjki macicy 

zanim się rozwinie, więc, Drogie Panie, zgłaszajcie się na cytologię i bądźcie zdrowe.”    - 

powiedział  dr Philip Davies, dyrektor generalny Europejskiego Stowarzyszenia Raka Szyjki Macicy. 

- „Gdy Finlandia była na takim etapie rozwoju jakim jest obecnie Polska, badania cytologiczne były 

obligatoryjne. Może to jest rozwiązanie, które  pozwoli zatrzymać tę spiralę śmierci?” – podsumował 

dr Giermek. 

 


