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25 lat Federacji Stowarzyszeń Amazonki

Jubileusz odbędzie się 4 lipca w Sierakowie pod Poznaniem.
PROGRAM JUBILEUSZU 25-LECIA FEDERACJI STOWARZYSZEŃ AMAZONKI
16:00 - Powitanie gości - Krystyna Wechmann i Magdalena Teterko-Walczak
16:15 - Historia Federacji w formule rozmowy z Krystyną Wechmann - prowadząca Jubileusz Magdalena
Teterko- Walczak
16:45 - Życzenia dla Federacji nagrane przez Medexpress, wystąpienia Iwony Schymalli, Dariusza
Godlewskiego
16:55 - Wręczenie Łuków
17:10 - Wręczenie Aniołów
17:20 - Wręczenie Dyplomów
17:35 - Prezentacja rzeczy przekazanych przez Panią Prezydentową oraz obrazów namalowanych przez
Amazonki na aukcję charytatywną na rzecz Federacji
17:40 - Pokaz mody medycznej Ewy Minge
18:00 - Występ Hanny Śleszyńskiej wraz z zespołem
18:45 - Kolacja
https://www.medexpress.pl/25-lat-federacji-stowarzyszen-amazonki/74092
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Historia Federacji Stowarzyszeń Amazonki - ruchu Amazonek w Polsce
Od 25 lat Federacja Stowarzyszeń Amazonki działa na rzecz kobiet z rakiem piersi. Przez to ćwierćwiecze
swojej działalności spowodowała przełamanie tabu jakim był rak piersi. Dzisiaj kobieta
z rakiem piersi nie boi się pokazać swojej twarzy. To osoba wyedukowana, mająca wiedzę o swojej
chorobie, edukatorka przekazująca tą wiedzą innym. Federacja aktywnie działa na wielu płaszczyznach w
celu polepszenia sytuacji kobiet z rakiem piersi w Polsce. Starania te zaowocowały wprowadzeniem między
innymi : refundacji protez piersi, refundacji rekonstrukcji piersi, zmian w leczeniu obrzęku limfatycznego i
wiele innych. Organizacja stała się partnerem merytorycznym dla decydentów działających w ochronie
zdrowia. Bierze aktywny udział w tworzeniu zmian legislacyjnych na rzecz zdrowia wszystkich obywateli.
Ruch Amazonek skupiony wokół Federacji Stowarzyszeń Amazonki to rzesza 26 tysięcy kobiet z rakiem
piersi, działająca w 211 klubach w Polsce. Istotnym elementem działań Amazonek są
ochotniczki. Są to wolontariuszki, które uporały się ze swoją chorobą, przeszły odpowiednie przeszkolenie i
służą pomocą oraz wsparciem kobietom oczekującym na zabieg lub będącym po
operacji. Niosą im nie tylko wsparcie polegające na przekazywaniu własnego doświadczenia, ale również
zaopatrują kobiety w bezpłatne poradniki i płyty DVD na temat rehabilitacji i wsparcia
psychicznego. Przez cały czas swojej działalności jako priorytet Federacja stawia działania mające na celu
uświadamianie polskich kobiet jak ważne jest wczesne wykrycie tej choroby, w tym celu organizuje wiele
akcji proﬁlaktyczno - edukacyjnych m.in. bieg wyprzedzić raka oraz akcja „Zdrowy Nawyk - Zdrowe Piersi”.
Dzięki ruchowi Amazonek dzisiejsza Polka z rakiem piersi z roli oﬁary, biernej pacjentki, stała się świadomą
pacjentką, obywatelką dla zdrowia, a Federacja ma realny wpływ na politykę zdrowotną państwa.
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