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Maikuu on rinnavähi varajase avastamise kuu. Eestis Maikuu on rinnavähi varajase avastamise kuu. Eestis Maikuu on rinnavähi varajase avastamise kuu. Eestis Maikuu on rinnavähi varajase avastamise kuu. Eestis 
jätkub rinnavähikampaania „Ära jää hiljaks“, mille jätkub rinnavähikampaania „Ära jää hiljaks“, mille jätkub rinnavähikampaania „Ära jää hiljaks“, mille jätkub rinnavähikampaania „Ära jää hiljaks“, mille 
eesmärk on teadvustada inimestele, et varases staadiumis eesmärk on teadvustada inimestele, et varases staadiumis eesmärk on teadvustada inimestele, et varases staadiumis eesmärk on teadvustada inimestele, et varases staadiumis 
avastatud rinnavähk on ravitav ja kutsuda naisi avastatud rinnavähk on ravitav ja kutsuda naisi avastatud rinnavähk on ravitav ja kutsuda naisi avastatud rinnavähk on ravitav ja kutsuda naisi 
aktiivselt osalema sõeluuringus. aktiivselt osalema sõeluuringus. aktiivselt osalema sõeluuringus. aktiivselt osalema sõeluuringus. Kampaania raames Kampaania raames Kampaania raames Kampaania raames 
kutsutakse üles kandma terve maikuu rinnas kutsutakse üles kandma terve maikuu rinnas kutsutakse üles kandma terve maikuu rinnas kutsutakse üles kandma terve maikuu rinnas     roosat linti. roosat linti. roosat linti. roosat linti.     

ROOSA LINT kui lootuse sümbol võeti maailROOSA LINT kui lootuse sümbol võeti maailROOSA LINT kui lootuse sümbol võeti maailROOSA LINT kui lootuse sümbol võeti maailmas mas mas mas 
laialdaselt kasutusele 1992laialdaselt kasutusele 1992laialdaselt kasutusele 1992laialdaselt kasutusele 1992 A. Evely H. Lauderi poolt, et  A. Evely H. Lauderi poolt, et  A. Evely H. Lauderi poolt, et  A. Evely H. Lauderi poolt, et 
juhtida tähelepanu rinnavähi vajuhtida tähelepanu rinnavähi vajuhtida tähelepanu rinnavähi vajuhtida tähelepanu rinnavähi vararararajase avastamisele, jase avastamisele, jase avastamisele, jase avastamisele, 
diagnostimisediagnostimisediagnostimisediagnostimise---- ja ravi pr ja ravi pr ja ravi pr ja ravi probleemidele ning toetada vähiga obleemidele ning toetada vähiga obleemidele ning toetada vähiga obleemidele ning toetada vähiga 
võitlevaid naivõitlevaid naivõitlevaid naivõitlevaid naissssi ja nende peresid haiguse ning sellega i ja nende peresid haiguse ning sellega i ja nende peresid haiguse ning sellega i ja nende peresid haiguse ning sellega 
seotud hirmude toimetulekus.seotud hirmude toimetulekus.seotud hirmude toimetulekus.seotud hirmude toimetulekus.    

Mai viimasel neljapäevalMai viimasel neljapäevalMai viimasel neljapäevalMai viimasel neljapäeval kutsume üles rõivastuma  kutsume üles rõivastuma  kutsume üles rõivastuma  kutsume üles rõivastuma 
teksadesse „Teksades rinnavähi vastu.“teksadesse „Teksades rinnavähi vastu.“teksadesse „Teksades rinnavähi vastu.“teksadesse „Teksades rinnavähi vastu.“    

Olles füüsiliselt aktiivne, säilitades normaalset keOlles füüsiliselt aktiivne, säilitades normaalset keOlles füüsiliselt aktiivne, säilitades normaalset keOlles füüsiliselt aktiivne, säilitades normaalset kehakaalu hakaalu hakaalu hakaalu 
ja tervislikult toitudes saame oluliselt vähendada ja tervislikult toitudes saame oluliselt vähendada ja tervislikult toitudes saame oluliselt vähendada ja tervislikult toitudes saame oluliselt vähendada 
rinnavähi riski. rinnavähi riski. rinnavähi riski. rinnavähi riski.     

Roosa lindi saad omale ise valmistada või annetusega Roosa lindi saad omale ise valmistada või annetusega Roosa lindi saad omale ise valmistada või annetusega Roosa lindi saad omale ise valmistada või annetusega 
osta MTÜ Saaremaa Vähiühingust Lionsite kevadlaadalt osta MTÜ Saaremaa Vähiühingust Lionsite kevadlaadalt osta MTÜ Saaremaa Vähiühingust Lionsite kevadlaadalt osta MTÜ Saaremaa Vähiühingust Lionsite kevadlaadalt 
10.05.2014. Oled oodatud.10.05.2014. Oled oodatud.10.05.2014. Oled oodatud.10.05.2014. Oled oodatud.    

Palun hoia end, Iga killuke sinust on hoolimistPalun hoia end, Iga killuke sinust on hoolimistPalun hoia end, Iga killuke sinust on hoolimistPalun hoia end, Iga killuke sinust on hoolimist väärt! väärt! väärt! väärt!     

    


