Προστατεύστε τα παιδιά σας- Σταματήστε τον HPV!
Ενωθείτε στην ποδηλατοδρομία
Ride4Women ενάντια στον καρκίνο

του τραχήλου της μήτρας.
Στόχοι της δράσης:

Τι είναι το Ride4Women?

• Επισήμανση της υψηλής συχνότητας της
εμφάνισης του καρκίνου τραχήλου της μήτρας και
ειδικότερα στις νεότερες γυναίκες.
• Εκπαίδευση του κοινού για τη δυνατότητα
εμβολιασμού για τον καρκίνο του τραχήλου της
μήτρας.
• Πείστε τις γυναίκες για την σπουδαιότητα του
τακτικού γυναικολογικού ελέγχου.
• Μειώστε την συχνότητα εμφάνισης του
καρκίνου τραχήλου της μήτρας και το ποσοστό
θνησιμότητας που σχετίζεται με την ασθένεια.

To „Ride4Women“ είναι ποδηλασία μακρινών αποστάσεων μια
πρωτοβουλία που ξεκινά από ομάδα ιατρών από την Ευρώπη.
Επιδιώκει στην ευαισθητοποιήση για την πρόληψη και την έγκαιρη
διάγνωση του καρκίνου τραχήλου της μήτρας και την ανάγκη
βελτίωσης της υγείας προστατεύοντας τη ζωή των γυναικών.

Ας ενωθούμε στα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης.

Υποστηρίξτε την πρόληψη και βοηθήστε στην ενημέρωση
του κοινού για τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας.
Μοιραστείτε τις δικές φωτογραφίες ποδηλασίας με την ετικέτα
#ride4women στο Facebook.

Περίπου 24.000 γυναίκες χάνουν τη ζωή τους
κάθε χρόνο από την ασθένεια.
Δύο γυναίκες πεθαίνουν κάθε μία ώρα από τον
καρκίνο τραχήλου της μήτρας στην Ευρωπαϊκή
Ένωση
Ο καρκίνος τραχήλου της μήτρας θεραπεύεται
πλήρως όταν διαγνωστεί στα αρχικά της στάδια.

Η φετινή ποδηλασία υποστηρίζεται και πάλι από την Ευρωπαϊκή
Εταιρεία Γυναικολογικής Ογκολογίας (ESGO), η οποία διοργανώνει
το μεγαλύτερο Ευρωπαϊκό ετήσιο συνέδριο για τους κακοήθεις
γυναικολογικούς όγκους.

www.ride4women.at
www.esgo.org
Πάρτε το ποδήλατό σας και ελάτε μαζί μας.
Δείτε τις ημερομηνίες και τις τοποθεσίες.

Ο καρκίνος του τραχήλου της μήτρας είναι η 4η πιο
συχνή μορφή καρκίνου που προσβάλλει τις γυναίκες.
Πάνω από 58.000 γυναίκες κάθε χρόνο
διαγιγνώσκονται με καρκίνο του τραχήλου της μήτρας
στην Ευρώπη.
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Ευρωπαϊκές πόλεις

Ride4Women 2019

χιλιόμετρα διαδρομή
ς με ποδήλατα
από την Αθήνα στο
Γκράτς.
και πλέον γιατροί κα
ι
επαγγελματίες υγείας

200

Ποδηλασία από την Αθήνα
στο Γκράτς με εκδηλώσεις σε

2 Ιουνίου
5 Ιουνίου
8 Ιουνίου
9 Ιουνίου
13 Ιουνίου
15 Ιουνίου
16 Ιουνίου
17 Ιουνίου
17 Ιουνίου

Αθήνα
Σκόπια
Τίρανα
Ποντγκόριτσα
Σαράγεβο
Μπάνια Λούκα
Ζάγκρεμπ
Μάριμπορ
Γκράτς

Πάρτε το ποδήλατό σας
και ελάτε μαζί μας!

www.ride4women.at
www.facebook.com/ride4women/
Υποστηρίξτε το Ride4Women στα κοινωνικά σας δίκτυα.
Μοιραστείτε τις φωτογραφίες σας από την ποδηλατοδρομία με ετικέτα #ride4women

