Cíle projektu

Zapojte se do Ride4Women
a podpořte boj proti rakovině
děložního hrdla

• Informovat ženy o významu pravidelných
gynekologických prohlídek.

Co je Ride4Women?

• Informovat veřejnost o rizikových faktorech,
možnostech a důsledcích léčby.

Ride4women je, již v pořadí čtvrtá, sportovní událost,

• Zdůraznit vysoký výskyt rakoviny děložního
hrdla, zejména u starších žen

kterou před několika roky iniciovala malá skupina
lékařů z Evropy s cílem zvýšit povědomí o prevenci
a léčbě rakoviny děložního hrdla a zlepšit tak kvalitu

• Dlouhodobým cílem je snížení výskytu
rakoviny děložního hrdla v Evropě a snížení
míry úmrtnosti v důsledku této nemoci.

zdraví žen a chránit jejich životy.

Již druhým rokem po sobě tuto tradiční cyklojízdu

Zapojte se přes
sociální sítě

zajišťují organizace ESGO (European Society of

Podpořte prevenci a zvýšení povědomí

Gynaecology Oncology) a ENGAGe (European

o léčbě rakoviny děložního hrdla.

Network of Gynaecological Cancer Advocacy Groups),

Sdílejte své fotky na kole na sociálních

jejichž aktivitou je také největší onko-gynekologický

sítích s označením:

kongres, který se zabývá léčbou zhoubných
gynekologických nádorů, a který se uskuteční
počátkem listopadu letošního roku ve Vídni.

Přibližně

1000

českých žen ročně slyší od lékaře diagnózu
- nádor děložního hrdla a téměř

400

z nich na toto onemocnění
každý rok zemře.1

Vezměte kolo a zapojte se, otočte na druhou
stranu.

#ride4womencz
@mojemedicina
Je-li zhoubný nádor děložního hrdla zachycen
včas, až

91 %

pacientek přežívá déle než 5 let
od diagnózy.
2

1. www.cervix.cz/index.php?pg=pro-lekare--epidemiologie-karcinomu-hrdla-delozniho
2. http://seer.cancer.gov/statfacts/html/cervix.html

Oslo

Ride4Women 2017
přes Oslo až do Vídně se zastávkou
v Praze, 3. 7. – 16. 7. 2017

5

Kodaň

1620

evropských
metropolí

kilometrů na kole
z Osla do Vídně
více než

200

účastníků z řad lékařů
a zdravotníků

Berlín

Vezměte kolo a přidejte se s námi
k lékařům a zdravotníkům z celé
Evropy na 20 km jízdy na trase
Praha–Jihlava.
Praha

Vídeň

Start: 14. 7. 2017 v 10:00
Kde: Studničkova 2, 128 00 Praha 2
(Ústav patologie)

Registrace: opoleckah@esgomail.org

Podpořte Ride4Women přes sociální sítě. Sdílejte své fotografie na kole a označte je #ride4womencz
na Instagramu a @mojemedicina na Facebooku.

