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r.)
Z OSTATNIEJ CHWILI
aktualizacja: 11.05.2010Nasze koleżanki z klasy 1B idą jak burza! Ich kampania społeczna dotycząca
raka prostaty zakwalifikowała się do TOP10 (spośród prawie pięciuset zespołów z całej Polski). Pomóż im i
naszej szkole - zagłosuj na XXIII Liceum Ogólnokształcące.
Wejdź na http://www.mamhakanaraka.pl/glosowanie/, wybierz XXIII LO w Łodzi i przekonaj się, że nasi
uczniowie przygotowali super kampanię. Twój głos się liczy.
Dziękujemyaktualizacja: 19.05.2010Głosowanie zakończone
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Veni, vidi... i walczymy dalej! 8.04.2010 nasza ekipa hakowiczów (Żaneta Smolarczyk, Natalia Bogdan,
Aleksandra Mielczarek i Paulina Filipczak pod opieką Katarzyny Osuchowskiej) jako jedyna z Łodzi
znalazła się w półfinale &bdquo;Mam haka na raka&rdquo;, który odbył się w Warszawie. {jgxtimg
src:=[images/stories/artykuly/mhnr3_02.jpg] width:=[250]}
Spotkanie miało formę warsztatów, na których poszerzyliśmy swoją wiedzę dotyczącą nowotworów
(zwłaszcza raka prostaty) i tworzenia reklamy. Była świetna atmosfera i wielu szacownych gości.
Trzymajcie za nas kciuki w finale!
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{mospagebreak title=Kampania&heading=Finał}Utworzona dnia 2.03.2010 r. (aktualizacja 12.04.2010
r.)
Tworzymy kampanię społeczną, która będzie promowała profilaktykę nowotworową. Naszym zadaniem
jest propagowanie postaw prozdrowotnych skierowanych do najbliższego otoczenia. Możemy realnie
wpłynąć na nastawienie Polaków wobec chorób nowotworowych oraz sprawić, że dorośli przestaną
uciekać od problemu, a zamiast tego zaczną zapobiegać chorobom poprzez odpowiednią profilaktykę.
Rak prostaty&hellip;
Jest to złośliwa odmiana nowotworu, która atakuje mężczyzn powyżej 45 roku życia. Spotyka się go u
blisko 30% mężczyzn ok. 50 roku życia oraz u 80% w wieku 80 lat! Choroba nowotworowa polega na
niekontrolowanym i nadmiernym mnożeniu się nieprawidłowych komórek, które powodują powstanie
guza.
Czynniki sprzyjające rozwojowi raka prostaty to:
&bull; otyłość
&bull; choroby układu moczowego
&bull; choroby weneryczne
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&bull; wstrzemięźliwość płciowa
&bull; siedzący tryb życia
W pierwszej fazie nie powoduje on występowania żadnych objawów. Wykryty może być wtedy wyłącznie
przez urologa. Dlatego też lekarze podkreślają KONIECZNOŚĆ PROFILAKTYCZNYCH BADAŃ
UROLOGICZNYCH u mężczyzn po 50 roku życia.
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