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V Sloveniji za rakom dojk vsako leto zboli več kot 1300 žensk in
približno 10 moških.
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Rak dojk je dobro ozdravljiv, če je odkrit dovolj zgodaj.
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Po zaslugi presejalnega programa za zgodnje odkrivanje raka dojk
DORA, ki v letošnjem letu pokriva že celo Slovenijo in v okviru
katerega so ženske med 50. in 69. letom starosti vsaki dve leti
vabljene na presejalno mamografijo, se odkrije vse več rakov v
zgodnji fazi, ki so skoraj popolnoma ozdravljivi.
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KLJUČNI PREVENTIVNI NASVETI - Za ohranjanje in krepitev zdravja:
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- zelo pomembno: redno mesečno samopregledovanje dojk, s
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