
CO ROBIMY:

 Spotkania edukacyjno-profilaktyczne w gminach 
połączone z bezpłatnymi badania urologicznymi 
np. Zdrowa Wola – profilaktyka nowotworu pro-
staty, Wygraj Zdrowie z Ochotą

 Spotkania edukacyjne dla młodzieży: Co wiesz 
o raku – promujące profilaktykę antynowotworową 
w młodym wieku

 Kampanie promujące profilaktykę antynowotwo-
rową np. Prostata na lata

 Konferencje naukowe z udziałem specjalistów 
z kraju i świata np.: Rak jądra i prostaty – nie bójmy 
się o nich rozmawiać

 Opracowanie i realizacja Programów Zdrowotnych 
we współpracy z lokalnymi samorządami m.in. Sa-
morządowego Programu Szczepień Przeciwko Ra-
kowi Szyjki Macicy

 Szkolenia i konferencje szkoleniowe np. Jak pozy-
skać i efektywnie wykorzystać środki finansowe na 
realizację programów zdrowotnych przez Jednostki 
Samorządu Terytorialnego

 Warsztaty psychoonkologiczne dla pacjentów Jak 
walczyć ze stresem i wesprzeć proces zdrowienia

 Partnerstwo i wsparcie innych akcji edukacyjnych: 
np. „Mam Haka Na Raka”, „Policzmy się z rakiem”, 
„Rak to nie Wyrok”

 Wydanie materiałów edukacyjnych dla pacjentów 
z nowotworami prostaty, jądra, nerki i pęcherza 
moczowego

WSPÓŁPRACA:

 Polskie Towarzystwo Urologiczne
 Polska Unia Onkologii
 Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej
 Polska Koalicja Organizacji Pacjentów 

 Onkologicznych
 Centrum Onkologii – Instytut w Warszawie
 European Cancer Patient Coalition (ECPC)
 Kidney Cancer Association (KCA)

jest wspólną inicjatywą pacjentów, któ-
rych problem raka jąder, prostaty, pę-
cherza moczowego czy nerek, dotknął 
osobiście oraz lekarzy Kliniki Nowotwo-
rów Układu Moczowego w Centrum On-
kologii w Warszawie.

Jesteśmy organizacją pozarządową, 
która stawia sobie za cel promowa-
nie profilaktyki prozdrowotnej. Dzia-

łamy w obszarze edukacji w zakresie 
zdrowia publicznego, zorientowanej na 
różne środowiska takie jak młodzież, 
grupy zawodowe czy media. Tworzymy 
kampanie edukacyjne, promocyjne, pro-
gramy profilaktyczne oraz konferencje 
naukowe i prasowe, a także budujemy 
forum wsparcia dla inicjatyw zmierzają-
cych do poprawy zdrowia publicznego.

Dzięki zwiększeniu świadomości zdro-
wotnej możliwa jest walka z plagą no-
wotworów. Wiedza jest źródłem prze-
wagi nad chorobą. Naszą misją jest 
edukacja w zakresie profilaktyki anty-
nowotworowej i zdrowego stylu życia.

Znajomość czynników ryzyka, objawów 
chorobowych, zaleceń profilaktycznych 
pozwala na zapobieganie wystąpieniu 
nowotworu lub wykryciu go we wczes-
nym stadium warunkujące wyleczenie.

CHOROBA NOWOTWOROWA WYSTĘPUJE W MILIONACH RODZIN NA CAŁYM ŚWIECIE. SŁOWO 
„RAK” ZMIENIA CAŁKOWICIE TOK ŻYCIA UCZUCIOWEGO, DUCHOWEGO I MATERIALNEGO CAŁEJ 
RODZINY, WSZYSTKICH JEJ CZŁONKÓW.

CHOROBA PODPORZĄDKOWUJE SOBIE CHOREGO, STAJE SIĘ JEGO TOWARZYSZKĄ. ZMIENIA SY-
STEM WARTOŚCI, OSOBOWOŚĆ CHOREGO I DOTYCHCZASOWY POGLĄD NA ŚWIAT. NAJBARDZIEJ 
JEDNAK DOTYKA SAMEGO CHOREGO I NAJBLIŻSZĄ MU OSOBĘ.

PROFILAKTYKA 
I PROMOCJA 

ZDROWIA

Projekt 
Zdrowa Planeta 

w konkursie
S3KTOR 

wejdź i zagłosuj!

Poza tym:
   Inicjatywa ustanowienia OgólnOpOlskiegO Dnia świaDOmOści 

raka Prostaty kOnkURs „prostata na lata” – do wygrania piłki 
eURO oraz koszulki suPer taty
  walka z nowotworem prostaty w województwie śląskim  

– katowice, 23 maja 2012
  samorządowe programy zdrowotne województwa pomorskiego  

– gdańsk, 18 maja 2012
  profilaktyka chorób zakaźnych – szczepienia ochronne jako istotny 

element programów zdrowotnych w województwie małopolskim  
– kraków, 16 maja 2012
  1czerwca.pl – protest 1 czerwca 2012r. przed ministerstwem Zdrowia 

przeciwko ograniczaniu leczenia finansowanego z ubezpieczeń 
społecznych

 Fundacja „Wygrajmy Zdrowie” im. prof. Grzegorza Madeja
Ul. Polna 40, lok. 410, 00–635 Warszawa

www.wygrajmyzdrowie.pl

Co każdy duży chłopiec 
wiedzieć powinien

Prostata na lata – debata 
we Wrocławiu

Ambasadorzy II edycji 
akcji Prostata na lata

leszek Blanik 
maciej oraz matylda Damięccy

Jacek kawalec 
michał Rapcewicz  

maciej szczęsny i inni

wywiad z panią Jolantą 
kwaśniewską i szymonem 
chrostowskim w pytaniu 
na śniadanie w TVp2 na 
temat profilaktyki zdrowia 
mężczyzny.

walka z nowotworem prostaty 
w województwie dolnoślą-
skim – 28 maja 2012

Iwona Guzowska
angażuje się w kampanię 
Prostata na lata – wywiad

Zobacz więcej: 
www.wygrajmyzdrowie.pl

http://www.wygrajmyzdrowie.pl/
http://ngo.um.warszawa.pl/konkurs-s3ktor/s3ktor-2011
http://www.wygrajmyzdrowie.pl/artykuly/28/zdrowa-planeta-projekt-edukacyjny-dla-dzieci
http://www.wygrajmyzdrowie.pl/aktualnosci/83/aktorzy-sportowcy-dziennikarze-i-politycy-mowia-tak-kampanii-prostata-na-lata
http://www.wygrajmyzdrowie.pl/aktualnosci/81/co-kazdy-duzy-chlopiec-wiedziec-powinien-wywiad-szymon-chrostowski
http://prostatanalata.pl/aktualnosci/debata-walka-z-nowotworem-prostaty-w-wojewodztwie-dolnoslaskim-28-maja-2012_63
http://www.youtube.com/watch?v=MA_-_PPLPBs
http://www.facebook.com/OgolnopolskiDzienSwiadomosciRakaProstaty23czerwca
http://prostatanalata.pl/aktualnosci/debata-walka-z-nowotworem-prostaty-w-wojewodztwie-slaskim-23-maja-2012_62
http://www.wygrajmyzdrowie.pl/aktualnosci/75/konferencja-samorzadowe-programy-zdrowotne-wojewodztwa-pomorskiego-18-maja-2012r-gdansk
http://www.wygrajmyzdrowie.pl/aktualnosci/76/konferecja-profilaktyka-chorob-zakaznych-w-woj-malopolskim-16-maja-2012-krakow
http://www.1czerwca.pl/
http://www.wygrajmyzdrowie.pl/

