10. jūnijā Krūšu veselības diena

Kampaņa “Pārbaudi krūtis, lai dzīvotu!” norisinās jau 8. gadu. Šī gada kampaņas
mērķis ir runāt par savlaicīgas krūts vēža diagnostikas un agrīna krūts vēža ārstēšanas
nozīmi, kā arī pievērst uzmanību vīriešu lomai krūts vēža gadījumā. Rozā lentītes
simbols šogad ir veidots no rozā kaklasaites, tādejādi uzsverot, ka iedrošinājums un
atbalsts, ko vīrietis var sniegt sievietei, var veicināt gan laicīgu krūts vēža diagnostiku,
gan agrīnas ārstēšanas uzsākšanu, kas ir īpaši nozīmīgi, lai ārstēšana būtu iespējami
efektīvāka. Š.g. 10. jūnijā pie Brīvības pieminekļa norisināsies Krūšu veselības diena, ko
organizē krūts vēža pacienšu biedrība “VITA” un Latvijas Basketbola savienība. No
pulksten 14.00 pie Brīvības pieminekļa mūs priecēs muzikāli priekšnesumi un uzrunas,
bet 15.30 sekos jau astotais solidaritātes gājiens “Ejam kopā, lai dzīvotu!” uz Daugavas
sporta namu. Tur skatīsimies labdarības basketbola spēli starp Latvijas un Somijas
sieviešu izlasēm. Šogad Krūšu veselības diena būs bagāta ar aktivitātēm. Dienas
pirmajā pusē notiks apmācības reģionālajām vēstnesēm. Pulksten 13.00 viesnīcas
“Roma” konferenču zālē notiks krūts vēža ārstēšanai veltīta preses konference, kurā
uzstāsies veselības ministre Anda Čakša, Latvijas Onkologu asociācijas vadītājs
asoc.prof. Jānis Eglītis, onkoloģes – ķīmijterapeites Alinta Hegmane un Gunta Purkalne,
LR Saeimas deputāts, Sabiedrības veselības apakškomisijas priekšsēdētājs Romualds
Ražuks, Somijas vēstniecības Latvijā ārlietu sekretāre Anna-Mari Hämäläinen un
Latvijas sieviešu basketbola izlases spēlētāja Ieva Krastiņa. No pulksten 13.00 pie
Brīvības pieminekļa būs iespēja bez maksas veikt krūšu mamogrāfiju vai
ultrasonogrāfiju. Mamogrāfijas veikšanai nepieciešama Nacionālā Veselības dienesta

uzaicinājuma vēstule vai ģimenes ārsta vai speciālista nosūtījums. No pulksten 14.00 –
15.30 pie Brīvības pieminekļa paredzēti dažādi muzikāli priekšnesumi un uzrunas.
Apmeklētājiem būs iespēja klausīties dūdu, bungu un kokles skaņās, baudīt dziedātāju
Martas Grigales, Kārļa Kazāka un Patrishas priekšnesumus, kā arī kustēties līdzi
atraktīvajām zumbas dejotājām. Pasākuma dalībniekus uzrunās Valsts prezidenta
kundze Iveta Vējone, pacientu organizāciju pārstāves, kā arī pārstāves no Latvijas un
Somijas basketbola izlasēm. Pasākumu vadīs psihoterapeite Aina Poiša. Gājienam
sāksim gatavoties pulksten 15.30, kad sastāsimies uz kopēju fotografēšanos, izveidojot
rozā lentītes simbolu. Gājiena maršruts vedīs pa Brīvības ielu līdz Tallinas ielai un tālāk
pa Krišjāņa Barona ielu līdz Daugavas sporta namam. Gājienā aicināts piedalīties
ikviens. Gājiens noslēgsies ap 16.30 pie Daugavas sporta nama, kur gaisā tiks palaisti
rozā baloni, kas simbolizē vēža pacientu cerības uz izārstēšanos. Pulksten 17.00
sāksies Rozā lentītes labdarības spēle starp Latvijas un Somijas sieviešu basketbola
izlasēm. Ieeja spēlē par ziedojumiem. Informācija no interneta vietnes www.veselam.lv
Kā Skrundas novada reģionālā vēstnese pasākumā piedalīsies Inese Ivāne.

