P R E S S E M E D D E L E L S E
Vedrørende:
Uge 36: Fokusuge på underlivskræft

What’s hiding behind the bush?
Husk screening og få ram på underlivskræften
Kvinde-til-kvinde mailstafet
Atter sættes i uge 36 fokus på underlivskræft. Kvinder skal inspireres, hjælpes og motiveres til
at gå til deres læge og få foretaget en smear test. Props & Pearls bidrager til dette ved at
udsende en kvinde-til-kvinde mail-stafet båret af spørgsmålet: ”What’s hiding behind the
bush”. Ordlegen henviser til sygdomme i kvinders underliv, som i rigtig mange tilfælde kan
forebygges eller fjernes i tidlige stadier.
Målet med stafetten er at rykke holdningen hos de kvinder, som idag ikke tager imod tilbuddet
om tests for celleforandringer, samt generelt at motivere kvinder til at opprioritere deres
sundhed.
"Alt for mange danske kvinder rammes alt for hårdt, fordi for få bliver screenet og
sygdommene opdages for sent. Halvdelen af de yngste kvinder fravælger helt at blive testet.
Derimod bliver cirka 4.600 kvinder hvert år behandlet for forstadier til livmoderhalskræft.
Disse kvinder kan få fjernet celleforandringerne og dermed forhindre forandringerne i senere
at udvikle sig til livmoderhalskræft. Det positive budskab er altså, at kvinder kan komme på
forkant med underlivskræft, hvis de tager vare på sig selv. Lad os opfordre hinanden til det også i uge 36", slutter Rosemarie Wedell-Wedellsborg fra Props & Pearls.
Nye retningslinier fra 2007
Sundhedsstyrelsen anbefaler i dag, at kvinder i alderen 23-50 går til deres læge hvert tredje år
og at kvinder mellem 50 – 65 år går til deres læge hvert femte år for at få taget en test.
”Husk at Sundhedsstyrelsens anbefalinger er en generel anvisning og kend selv symptomerne
på underlivskræft. Hvis du føler at der er noget galt eller er usikker på om eventuelle
symptomer kan være tegn på sygdom skal du hurtigst muligt gå til din læge” siger man hos
Props & Pearls.
Bog om underlivskræft
Underlivskræft - om håb, frygt og livsmod og fakta om sygdommen. Bogen, der er udgives af
KIU, beretter gennem casefortællinger, ekspertindslag og fakta om kræftsygdomme i
underlivet samt om tilværelsen under og efter en diagnose. Med denne sammensætning får
læseren et bredt, helhedsorienteret indblik i, hvad en kritisk sygdom gør ved kvinder og deres
familie. Bogen kan ikke købes, men rekvireres via KIU og er frit tilgængelig på
http://www.propsandpearls.com.

Props & Pearls er Danmarks første sundhedslounge for kvinder. Her har man specialiseret sig i
kvindeområder som bryst- og underlivskræft, inkontinens, overgangsalder.

