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Olivia Newton John Budapesten beszélt a mellrák megelőzéséről
A tudatos, egészséges életmód fontosságát hangsúlyozta szerdán Olivia
Newton John egy mellrák megelőzésével foglalkozó budapesti
sajtóbeszélgetésen, amelyen bemutattak egy új önvizsgálati eszközt is.	
  
Rövid budapesti magánlátogatását megragadva szerették volna a népszerű filmsztárt
és énekesnőt, a mellrák elleni küzdelem amerikai aktivistáját összehozni a mellrák
megelőzéséért küzdő magyar egyesület támogatóival - mondta el Körtvélyes Éva, az
egyesület elnöke az MTI-nek. A betegség elleni civil összefogást Magyarországon
nyolc évvel ezelőtt Nancy Goodman Brinker akkori amerikai nagykövet
kezdeményezte. Az egyesület célja, hogy minél több emberhez eljuttassa az
üzenetet, a mellrák, ha időben felismerik, több mint 95 százalékos hatékonysággal
gyógyítható. "Kétévente el kell menni a kötelező szűrésekre, illetve mindenki
végezzen magán önvizsgálatot" - emelte ki a megelőzés leglényegesebb elemeit.
"Sok híresség is segít nekünk az üzenet továbbadásában, hiszen az emberek jobban
odafigyelnek rájuk" - magyarázta. Ezért az egyesület népszerű magyar "arcain" kívül
nemzetközi sztárokat is igyekeznek bevonni a kampányaikba.
Olivia Newton John megjelenése összekapcsolódott a művésznő által népszerűsített
mell önvizsgálati eszköz bemutatásával, amely Magyarországon három héten belül
kerül forgalomba. A szív alakú, áttetsző plasztik zsákocska, amely kevés zselészerű
anyagot tartalmaz, a mellre téve tapintás útján a legapróbb elváltozást is segít
felfedezni már a legkorábbi stádiumban. Newton John leszögezte, hogy valójában
nem ő a feltaláló, ő csupán újratervezte formáját szív alakúra.
"Először ijesztő volt" - idézte fel, hogy mit érzett annak idején, amikor megtudta, hogy
mellrákja van. - "Természetesen mindenki fél tőle, de ahogy egyre többet tudtam
meg a betegségről, eldöntöttem, hogy rendbe fogok jönni. Ez nagyon fontos, mert
úgy vélem, hogy a rák elleni küzdelem részben a fejben dől el. Vigyázok magamra,
nem csak orvosságokat szedek, hanem tudatosan, egészségesen élek" - tette hozzá.
A rendezvényen megjelent Eleni Tsakopoulos Kounalakis amerikai nagykövet
asszony is, aki a közelmúltban vette át budapesti hivatalát. Rövid beszédében
hangoztatta, hogy a hagyományt folytatva az amerikai nagykövetség továbbra is
partnere lehet a magyarországi mellrák elleni összefogásnak. Az egyesületet
támogató Dobó Kata és Oroszlán Szonja arról beszélt az MTI munkatársának, milyen
fontos, hogy az ismert emberek megjelenjenek az ilyen típusú kampányokban.
"Vissza kell adnunk azt a sok jót, amit kapunk. Tíz éve csinálom a hospice-t, és jó
volt ehhez az egyesülethez csatlakozni, mert ez a munka reményteli, hiszen a
mellrák gyógyítható, ha időben felismerik " - mondta Dobó Kata.
Oroszlán Szonja úgy vélte sok nő azért nem foglalkozik a megelőzéssel, mert azt
gondolják, hogy velük nem történhet baj. "Nekem szerencsére nincs semmilyen
érintettségem, és szeretném, ha így maradna. Ezért fontos, hogy éljünk
egészségesen, figyeljünk oda önmagunkra, és a család nőtagjait figyelmeztessük a
szűrésekre" - mondta.
http://hvg.hu/egeszseg/20100317_olivia_newton_john_mellrak?s=hk
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Olivia Newton John Budapesten beszélt az emlőrák megelőzéséről
A tudatos, egészséges életmód fontosságát hangsúlyozta szerdán Olivia
Newton John egy emlőrák megelőzésével foglalkozó budapesti
sajtóbeszélgetésen, amelyen bemutattak egy új önvizsgálati eszközt is.
Rövid budapesti magánlátogatását megragadva szerették volna a népszerű filmsztárt
és énekesnőt, az emlőrák elleni küzdelem amerikai aktivistáját összehozni az
emlőrák megelőzéséért küzdő magyar egyesület támogatóival – mondta el
Körtvélyes Éva, az egyesület elnöke.
A betegség elleni civil összefogást Magyarországon nyolc évvel ezelőtt Nancy
Goodman Brinker akkori amerikai nagykövet kezdeményezte. Az egyesület célja,
hogy minél több emberhez eljuttassa az üzenetet, az emlőrák, ha időben felismerik,
több mint 95 százalékos hatékonysággal gyógyítható. „Kétévente el kell menni a
kötelező szűrésekre, illetve mindenki végezzen magán önvizsgálatot” – emelte ki a
megelőzés leglényegesebb elemeit.
„Sok híresség is segít nekünk az üzenet továbbadásában, hiszen az emberek jobban
odafigyelnek rájuk” – magyarázta. Ezért az egyesület népszerű magyar „arcain” kívül
nemzetközi sztárokat is igyekeznek bevonni a kampányaikba.
Olivia Newton John megjelenése összekapcsolódott a művésznő által kifejlesztett
emlő önvizsgálati eszköz bemutatásával, amely Magyarországon három héten belül
kerül forgalomba. A szív alakú, áttetsző plasztik zsákocska, amely kevés zselészerű
anyagot tartalmaz, az emlőre téve tapintás útján a legapróbb elváltozást is segít
felfedezni már a legkorábbi stádiumban. Newton John leszögezte, hogy valójában
nem ő a feltaláló, viszont ő volt az, aki újratervezte, és szív alakúra formálta a
segédeszközt.
„Először ijesztő volt” – idézte fel, hogy mit érzett annak idején, amikor megtudta,
hogy emlőrákja van. – „Természetesen mindenki fél tőle, de ahogy egyre többet
tudtam meg a betegségről, eldöntöttem, hogy rendbe fogok jönni. Ez nagyon fontos,
mert úgy vélem, hogy a rák elleni küzdelem részben a fejben dől el. Vigyázok
magamra, nem csak orvosságokat szedek, hanem tudatosan, egészségesen élek” –
tette hozzá.
A sajtóbeszélgetésen kiderült, hogy az önvizsgáló párnácskát Kínában gyártják, és a
kivitelezés során nagy hangsúlyt fektetnek a környezetvédelmi szempontokra. Míg az
Egyesült Államokban már egymillió eladott termék felett járnak, az európai piacra
csak most érkezett meg. Gyógyszertárakban és a gyógyászati segédeszköz
boltokban árulják majd, és akár húsz évig is használható.
A rendezvényen megjelent Eleni Tsakopoulos Kounalakis amerikai nagykövet
asszony is, aki a közelmúltban vette át budapesti hivatalát. Rövid beszédében
hangoztatta, hogy a hagyományt folytatva az amerikai nagykövetség továbbra is
partnere lehet a magyarországi emlőrák elleni összefogásnak.

Az egyesületet támogató Dobó Kata és Oroszlán Szonja arról beszélt az MTI
munkatársának, milyen fontos, hogy az ismert emberek megjelenjenek az ilyen
típusú kampányokban. „Vissza kell adnunk azt a sok jót, amit kapunk. Tíz éve
csinálom a hospice-t, és jó volt ehhez az egyesülethez csatlakozni, mert ez a munka
reményteli, hiszen az emlőrák gyógyítható, ha időben felismerik ” – mondta Dobó
Kata. Oroszlán Szonja úgy vélte sok nő azért nem foglalkozik a megelőzéssel, mert
azt gondolják, hogy velük nem történhet baj. „Nekem szerencsére nincs semmilyen
érintettségem, és szeretném, ha így maradna. Ezért fontos, hogy éljünk
egészségesen, figyeljünk oda önmagunkra, és a család nőtagjait figyelmeztessük a
szűrésekre” – mondta.
http://www.medicalonline.hu/cikk.php?id=13154
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Olivia Newton John Budapesten beszélt a mellrák megelőzéséről
A tudatos, egészséges életmód fontosságát hangsúlyozta szerdán Olivia Newton
John egy mellrák megelőzésével foglalkozó budapesti sajtóbeszélgetésen, amelyen
bemutattak egy új önvizsgálati eszközt is.
http://mitortent.hu/cimke/mellrak.aspx

Médium:Patika Magazin.hu
Dátum:2010.03.18.

A Grease szupersztárja küzd a mellrák ellen!
Olivia Newton John, amerikai énekesnő találkozott a mellrák ellen küzdő
Egészség Hídja Összefogás arcaival és aktivistáival Budapesten
A világhírű énekesnő kétnapos látogatásra érkezett hazánkba, hogy támogassa férje
üzleti kampányát. A rövid itt tartózkodás alatt egy kötetlen, sajtótájékoztatóval
egybekötött ebéden vett részt a belvárosi BOB Bisztróban, szerda délben.
Ennek keretein belül bemutatta a sajtó munkatársainak és az Összefogás
képviselőinek a nevével fémjelzett terméket, amely a mell elváltozásainak könnyebb
felismerésében segít, így a mellrák egészen korai stádiumban kiszűrhető az eszköz
rendszeres, otthoni használatával.
Olivia Newton John, aki maga is legyőzte a mellrákot 1992-ben, gyógyult betegként
azt az üzenetet közvetíti, hogy megelőzéssel és korai felismeréssel a mellrák
gyógyítható betegség. Olivia ígéretet tett Körtvélyes Évának, az Összefogás
elnökének, hogy ha teheti, részt vesz a hagyományos októberi lánchídi sétán.
A fogadáson részt vett hazánk amerikai nagykövetasszonya, Eleni Tsakopoulos
Kounalakis, aki az eddigi amerikai nagykövetek példáját követve szintén örömmel
csatlakozott az Egyesület munkájához és támogatásáról biztosította a szervezetet.
Tiszteletüket tették továbbá az Összefogás arcai, és támogatói: Dobó Kata, Oroszlán
Szonja, Sebestyén Márta, Galambos Erzsi, Ungár Anikó; az Egyesület főtitkára, Dr.
Vass László, Vincze Rita, a GE Healthcare Közép-európai regionális vezetője, Dr.
Balogh Mária, a Janssen Cilag magyarországi képviselője, Nádas Gergely és dr.
Berencsi György a Reedline Pharma Kft. ügyvezetői és önkénteseink közül Maria
Mattheisen és Eleni Korani.
http://www.patikamagazin.hu/cikk/index/13697

Médium: Metropol.hu
Dátum:2010.03.17.

Olivia Newton-John a mellrák ellen kampányol
Budapesti látogatásán is a mellrák elleni küzdelemre biztatta a nőket Olivia
Newton-John, a Grammy-díjas énekesnő és színész. Ő – a korai diagnózisnak
is köszönhetően – leküzdötte a betegséget, amit 1992-ben, 43 éves korában
diagnosztizáltak nála. Azóta kampányol az egészséges életmód, az önvizsgálat
és a korai diagnosztikai lehetőségek érdekében.
Budapesten is bemutatta azt a speciális anyaggal töltött szív alakú párnát, ami a
tapintásos emlővizsgálathoz nyújt segítséget a nőknek.
Bár az orvosok egy része is úgy véli, csak bizonyos életkoron túl menjenek a nők
mammográfiára, Önnek nagyon határozott véleménye van erről a kérdésről.
– Így is fogalmazhatjuk. Felháborodtam, amikor az elmúlt évben az Egyesült
Államokban olyan útmutató látott napvilágot, amely negyvenről ötven éves korra
emelte a mammográfiához ajánlott életkort. Biztos érthető, hogy én csak a túlélő
betegek szemszögéből tudom nézni ezt a problémát. Vannak olyan barátaim, akik
negyvenes éveik elején, illetve még annál is fiatalabban a mammográfiának
köszönhetik, hogy még életben vannak.
Önnél is a negyvenes évei elején fedezték fel a betegséget.
– Történetesen az én esetemben ez nem az emlőszűrésnek, hanem az
önvizsgálatnak volt köszönhető. Amikor felmerült bennem a gyanú, hogy valami nem
stimmel, azonnal orvoshoz fordultam, aki további vizsgálatokra küldött. Sőt, a
mammográfia akkor még negatív volt, csak a sebészi mintavétel igazolta a
betegséget. Ezért is hangsúlyozom, hogy havonta egyszer néhány percet áldozni kell
az önvizsgálatra húsz éves kor fölött. Ezt kiegészíteném azzal, hogy harminc éves
kor fölött évente egyszer orvosi kontrollra is szükség van, majd negyven fölött
ugyancsak egyszer évente a már említett emlőszűrésre is.
Mi a véleménye arról, hogy a legfrissebb adatok szerint az újonnan diagnosztizált
magyar betegek kétharmada csak akkor megy orvoshoz, amikor késői fázisban van a
betegsége, esetleg áttétek is kialakultak már?
– Ez nagyon szomorú statisztika, de nem egyedi. A legtöbb nő fél attól, hogy találnak
nála valamit. Rettegnek a diagnózistól, ezért sokáig magukkal is megpróbálják
elhitetni, hogy minden rendben van.
Sokan úgy reagálnak a diagnózisra, hogy ez nem lehet igaz, illetve miért éppen
velem történik ilyesmi. Önnek mi volt az első reakciója?
– Nem ez. Éppen ellenkezőleg, azt feltételeztem, hogy én is ugyanolyan nő vagyok,
mint mások, ugyanúgy elérhet a betegség. Ezért nem is hibáztattam a sorsot, nem
kerestem az életemben felelősöket az állapotomért. Másrészt ez a tudomásulvétel
segített abban, hogy az első perctől kezdve mindent megtegyek a gyógyulás
érdekében.
http://www.metropol.hu/mellekletek/egeszseg/cikk/541597

Médium: Dívány
Dátum:2010.03.18.

Mellvizsgáló eszközt dobnak a piacra
Az eszköz a mell elváltozásainak könnyebb felismerésében segít, így
használatával a mellrák korai stádiumban kiszűrhető.
Az Egészség Hídja Összefogás legutóbbi, budapesti rendezvényén bejelentették,
hogy áprilistól a patikákban és a gyógyászati segédeszköz boltokban kapható lesz
egy speciális mell-önvizsgálati eszköz. A szerkezet a mell elváltozásainak könnyebb
felismerésében segít, így a mellrák korai stádiumban kiszűrhető a rendszeres, otthoni
használatával.
Olivia Newton John is részt vett az eseményen. Az énekesnő, aki maga is legyőzte a
mellrákot 1992-ben, gyógyult betegként azt az üzenetet közvetíti, hogy megelőzéssel
és korai felismeréssel a mellrák gyógyítható betegség.
http://divany.hu/Eletmod/mellvizsgalo-eszkoezt-dobnak-a-piacra

Médium: HarmoNet
Dátum:2010.03.18.

Olivia Newton-John Budapesten
A világhírű énekesnő találkozott a mellrák ellen küzdő Egészség Hídja
Összefogás arcaival és aktivistáival Budapesten.
Olivia Newton-John kétnapos látogatásra érkezett hazánkba, hogy támogassa férje
üzleti kampányát. A rövid itt tartózkodás alatt egy kötetlen, sajtótájékoztatóval
egybekötött ebéden vett részt a belvárosi BOB Bisztróban, szerda délben. Ennek
keretein belül bemutatta a sajtó munkatársainak és az Összefogás képviselőinek a
nevével fémjelzett terméket, amely a mell elváltozásainak könnyebb felismerésében
segít, így a mellrák egészen korai stádiumban kiszűrhető az eszköz rendszeres,
otthoni használatával.
A Liv Aid elnevezésű mell-önvizsgálati eszköz várhatóan áprilistól kapható a
patikákban és a gyógyászati segédeszköz boltokban.
Bővebb információ: www.livaid.hu
Olivia Newton-John, aki maga is legyőzte a mellrákot 1992-ben, gyógyult betegként
azt az üzenetet közvetíti, hogy megelőzéssel és korai felismeréssel a mellrák
gyógyítható betegség. Olivia ígéretet tett Körtvélyes Évának, az Összefogás
elnökének, hogy ha teheti, részt vesz a hagyományos októberi lánchídi sétán.
A fogadáson részt vett az Egyesült Államok budapesti nagykövetasszonya, Eleni
Tsakopoulos Kounalakis, aki az eddigi amerikai nagykövetek példáját követve
szintén örömmel csatlakozott az Egyesület munkájához és támogatásáról biztosította
a szervezetet.
Tiszteletüket tették továbbá az Összefogás arcai, és támogatói: Dobó Kata, Oroszlán
Szonja, Sebestyén Márta, Galambos Erzsi, Ungár Anikó; az Egyesület főtitkára, Dr.
Vass László, Vincze Rita, a GE Healthcare Közép-európai regionális vezetője, Dr.
Balogh Mária, a Janssen Cilag magyarországi képviselője, Nádas Gergely és dr.
Berencsi György a Reedline Pharma Kft. ügyvezetői és az egyesület önkéntesei
közül Maria Mattheisen és Eleni Korani.
A négyszeres Grammy-díjas énekes- és színésznő az Angliai Cambridge-ben
született, de a család később Ausztráliába költözött, és ott nőtt fel, pályáját is ott
kezdte. Legismertebb dalai: Banks of the Ohio, Let Me Be There, I Honestly Love
You, You’re The One That I Want, Xanadu, Physical. Legismertebb filmszerepei
Sandy Olsson a Grease-ben és Kira a Xanaduban. A rák elleni küzdelem, a
természet- és az állatvédelem elismert harcosa.
http://www.harmonet.hu/showbiznisz/53919-olivia-newton-john-budapesten.html

Médium: Parahírek.hu
Dátum:2010.03.18.

A Grease szupersztárja küzd a mellrák ellen! (Patika Magazin)
Olivia Newton John, amerikai énekesnő találkozott a mellrák ellen küzdő Egészség
Hídja Összefogás arcaival és aktivistáival...
http://parahirek.hu/www.patikamagazin.hu

Médium: egészségKALAUZ
Dátum:2010.03.19.

Olivia Newton John Budapesten beszélt a mellrák megelőzéséről
A tudatos, egészséges életmód fontosságát hangsúlyozta szerdán Olivia
Newton John egy mellrák megelőzésével foglalkozó budapesti
sajtóbeszélgetésen, amelyen bemutattak egy új önvizsgálati eszközt is.
Rövid budapesti magánlátogatását megragadva szerették volna a népszerű filmsztárt
és énekesnőt, a mellrák elleni küzdelem amerikai aktivistáját összehozni a mellrák
megelőzéséért küzdő magyar egyesület támogatóival - mondta el Körtvélyes Éva, az
egyesület elnöke az MTI-nek.
A betegség elleni civil összefogást Magyarországon nyolc évvel ezelőtt Nancy
Goodman Brinker akkori amerikai nagykövet kezdeményezte. Az egyesület célja,
hogy minél több emberhez eljuttassa az üzenetet, a mellrák, ha időben felismerik,
több mint 95 százalékos hatékonysággal gyógyítható. "Kétévente el kell menni a
kötelező szűrésekre, illetve mindenki végezzen magán önvizsgálatot" - emelte ki a
megelőzés leglényegesebb elemeit.
"Sok híresség is segít nekünk az üzenet továbbadásában, hiszen az emberek jobban
odafigyelnek rájuk" - magyarázta. Ezért az egyesület népszerű magyar "arcain" kívül
nemzetközi sztárokat is igyekeznek bevonni a kampányaikba.
Olivia Newton John megjelenése összekapcsolódott a művésznő által kifejlesztett
mell önvizsgálati eszköz bemutatásával, amely Magyarországon három héten belül
kerül forgalomba. A szív alakú, áttetsző plasztik zsákocska, amely kevés zselészerű
anyagot tartalmaz, a mellre téve tapintás útján a legapróbb elváltozást is segít
felfedezni már a legkorábbi stádiumban.
Newton John leszögezte, hogy valójában nem ő a feltaláló, viszont ő volt az, aki
újratervezte, és szív alakúra formálta a segédeszközt.
"Először ijesztő volt" - idézte fel, hogy mit érzett annak idején, amikor megtudta, hogy
mellrákja van. - "Természetesen mindenki fél tőle, de ahogy egyre többet tudtam
meg a betegségről, eldöntöttem, hogy rendbe fogok jönni. Ez nagyon fontos, mert
úgy vélem, hogy a rák elleni küzdelem részben a fejben dől el. Vigyázok magamra,
nem csak orvosságokat szedek, hanem tudatosan, egészségesen élek" - tette hozzá.
A sajtóbeszélgetésen kiderült, hogy az önvizsgáló párnácskát Kínában gyártják, és a
kivitelezés során nagy hangsúlyt fektetnek a környezetvédelmi szempontokra. Míg az
Egyesült Államokban már egymillió eladott termék felett járnak, az európai piacra
csak most érkezett meg. Gyógyszertárakban és a gyógyászati segédeszköz
boltokban árulják majd, és akár húsz évig is használható.
A rendezvényen megjelent Eleni Tsakopoulos Kounalakis amerikai nagykövet
asszony is, aki a közelmúltban vette át budapesti hivatalát. Rövid beszédében

hangoztatta, hogy a hagyományt folytatva az amerikai nagykövetség továbbra is
partnere lehet a magyarországi mellrák elleni összefogásnak.
Az egyesületet támogató Dobó Kata és Oroszlán Szonja arról beszélt az MTI
munkatársának, milyen fontos, hogy az ismert emberek megjelenjenek az ilyen
típusú kampányokban. "Vissza kell adnunk azt a sok jót, amit kapunk. Tíz éve
csinálom a hospice-t, és jó volt ehhez az egyesülethez csatlakozni, mert ez a munka
reményteli, hiszen a mellrák gyógyítható, ha időben felismerik " - mondta Dobó Kata.
Oroszlán Szonja úgy vélte sok nő azért nem foglalkozik a megelőzéssel, mert azt
gondolják, hogy velük nem történhet baj. "Nekem szerencsére nincs semmilyen
érintettségem, és szeretném, ha így maradna. Ezért fontos, hogy éljünk
egészségesen, figyeljünk oda önmagunkra, és a család nőtagjait figyelmeztessük a
szűrésekre" - mondta.
http://www.egeszsegkalauz.hu/egeszsegtar/olivia-newton-john-budapesten-beszelta-mellrak-megelozeserol-103500.html?cid=hk2010

Médium: Hírextra
Dátum: 2010.03.14.

Pólóval a rák ellen
Anyák napjáig vásárolhatják meg az érdeklődők a mellrákszűrés fontosságát
hangsúlyozó Összefogás elnevezésű pólókat a Magyar Postán.
A Havancsák Teréz által tervezett négy színben kapható pólók mellé az Egészség
Hídja Összefogás Egyesület a mell önvizsgálatára vonatkozó tájékoztató kis füzettel
is segíti a felvilágosító kampányt - közölte a kezdeményezés kommunikációját végző
cég az MTI-vel.
Az egyesület munkájában 2005 óta vesz részt hivatalos támogatóként a Magyar
Posta, munkatársai árusítják a mozgalom jelképévé vált rózsaszín karkötőt és
aktívan részt vesznek a már hagyománnyá vált Lánchídi sétán.
A Magyar Postának nem ez az első mellrák ellenese akciója: 2005-ben Európában
elsőként bocsátották forgalomba a Mellrák: Adunk a gyógyulásra feláras forgalmi
bélyeget. A befolyt bevételt az Országos Onkológiai Intézet számára utalták át
rendszeresen. A kibocsátás óta több mint 225 ezer bélyeg fogyott el, így már több
mint 10 millió forinttal járultak hozzá az emlőrák-kutatásokhoz.
http://www.hirextra.hu/2010/03/14/poloval-a-rak-ellen/
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- Az emlőrák ellen és a szűrések fontossága mellett kampányolt
Budapesten Olivia Newton John. A négyszeres Grammy-díjas énekesnő
magánlátogatásra érkezett Magyarországra. Korábban sosem járt itt és
alig várja, hogy megkóstolja a gulyást. A Grease egykori sztárja
mellrákjáról maga mesélt. Ny.: Olivia Newton John, színésznő, énekesnő
	
  
	
  
Mv.:	
  -‐	
  Az	
  emlőrák	
  ellen	
  és	
  a	
  szűrések	
  fontossága	
  mellett	
  kampányolt	
  Budapesten	
  Olivia	
  Newton	
  John.	
  
A	
  négyszeres	
  Grammy-‐díjas	
  énekesnő	
  magánlátogatásra	
  érkezett	
  Magyarországra.	
  Híradónknak	
  azt	
  
mondta,	
  korábban	
  sosem	
  járt	
  itt	
  és	
  alig	
  várja,	
  hogy	
  megkóstolja	
  a	
  gulyást.	
  A	
  Grease	
  egykori	
  sztárja	
  
mellrákjáról	
  maga	
  mesélt	
  stábunknak.	
  	
  
	
  
R.:	
  -‐	
  Egy	
  budapesti	
  bárban	
  várta	
  a	
  sajtó	
  és	
  a	
  meghívottak	
  a	
  négyszeres	
  Grammy-‐díjas	
  énekesnőt.	
  
Olivia	
  Newton	
  John	
  férjével	
  érkezett,	
  az	
  Egészség	
  Hídja	
  Összefogás	
  Egyesület	
  meghívására	
  jöttek.	
  A	
  
Grease	
  egykori	
  sztárja	
  az	
  emlőrák	
  ellen	
  kampányol,	
  Híradónknak	
  a	
  színésznő	
  maga	
  mesélte	
  1992-‐ben	
  
ő	
  is	
  megharcolt	
  a	
  betegséggel.	
  	
  
	
  
Olivia	
  Newton	
  John,	
  színésznő,	
  énekesnő:	
  -‐	
  Hálás	
  vagyok	
  az	
  életért,	
  a	
  mindennapokért,	
  és	
  most	
  azért	
  
jöttem,	
  hogy	
  segítsek	
  a	
  nőknek	
  ,	
  sokszor	
  már	
  túl	
  késő,	
  de,	
  ha	
  időben	
  orvoshoz	
  fordulnak,	
  nem	
  kell	
  
átélniük	
  azt	
  a	
  sok	
  szörnyűséget.	
  	
  
	
  
R.:	
  -‐	
  Mondta	
  a	
  színésznő.	
  A	
  rendezvényen	
  az	
  Összefogás	
  Egyesület	
  arcai	
  is	
  feltűntek.	
  	
  
	
  
Dobó	
  Kata,	
  színésznő:	
  -‐	
  igenis	
  mindenkinek	
  legyen	
  egy	
  félórája	
  arra,	
  hogy	
  ezeket	
  a	
  szűrővizsgálatokat,	
  
nemcsak	
  a	
  mellrákról	
  van	
  szó,	
  de	
  természetesen	
  a	
  nőket	
  ez	
  érinti	
  a	
  leginkább,	
  de	
  akár	
  méhnyakrákról	
  
is	
  beszélhetünk,	
  a	
  férfiaknál	
  prosztatáról,	
  tüdőszűrésről,	
  tehát	
  félévente,	
  évente	
  ne	
  sajnáljuk	
  az	
  időt.	
  	
  
	
  
R.:	
  -‐	
  A	
  szűréseknek	
  köszönhetően	
  az	
  utóbbi	
  években	
  40%-‐kal	
  csökkent	
  a	
  felfedezett	
  daganatok	
  
mérete,	
  vagyis	
  egyre	
  több	
  gyógyítható.	
  	
  
	
  
Dr.	
  Vass	
  László,	
  főtitkár,	
  Egészség	
  Hídja	
  Összefogás	
  Egyesület:	
  -‐	
  Amikor	
  felfedezzük	
  az	
  emlőrákot,	
  
nem	
  25	
  mm-‐es	
  elkésett	
  rák,	
  hanem	
  13	
  mm-‐es	
  korai	
  rák.	
  És	
  a	
  felfedezett	
  daganatok	
  jelentős	
  része,	
  a	
  
szűrésen	
  felfedezett	
  15	
  mm	
  alatt	
  van.	
  És	
  15	
  mm	
  alatt	
  ma	
  nemzetközi	
  szinten	
  is	
  korainak	
  hívjuk	
  a	
  
emlőrákot,	
  magyarul	
  gyógyítható.	
  	
  
	
  
R.:	
  -‐	
  Magyarországon	
  évente	
  7,5-‐8000	
  emlődaganatot	
  fedeznek	
  fel,	
  de	
  megközelítőleg	
  2300-‐an	
  
belehalnak	
  a	
  rákba.
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Olivia Newton John Budapesten!
A Grease világsztárjára nők milliói akartak hasonlítani a nyolcvanas években,
de duettjére John Travoltával, a mai napig tombolnak a fiatalok.
A négyszeres Grammy-díjas Olivia Newton John jelenleg is tíz világszervezet arca,
de kitüntette őt már Erzsébet angol királynő is. John Travolta legendás partnere, első
budapesti látogatásakor, a Fókusznak adott exkluzív interjút.
Olivia Newton John őszintén beszél első férje döbbenetes eltűnéséről, a mellrák
elleni harcáról, és a dzsungelben megtartott esküvőjéről. A sztár kedden érkezett
Budapestre.
http://www.rtlklub.hu/video/85527
http://www.rtlklub.hu/musorok/fokusz/cikk/309627

Médium: RTL-Klub Extra
Dátum: 2010.03.17.
Videó
http://www.rtlklub.hu/video/85501

Médium: TV2, Aktív a Mokkában
Dátum: 2010.03.18

http://tv2.hu/mokka/video/aktiv-a-mokkaban-8
http://tv2.hu/aktiv/video/a-grease-szexi-sandy-je-ma-is-bombano
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Mellrák ellenes terméket mutatott be Budapesten a Grease sztárja!
Az Olivia Newton John nevével fémjelzett önvizsgálati párnácska a mellre téve
tapintás útján a legapróbb elváltozást is segít felfedezni már a legkorábbi
stádiumban.
A tudatos, egészséges életmód fontosságát hangsúlyozta szerdán Olivia Newton
John egy mellrák megelőzésével foglalkozó budapesti sajtóbeszélgetésen, amelyen
bemutattak egy új önvizsgálati eszközt is.
Olivia Newton John megjelenése összekapcsolódott a művésznő által kifejlesztett
mell önvizsgálati eszköz bemutatásával, amely Magyarországon három héten belül
kerül forgalomba. A szív alakú, áttetsző plasztik zsákocska, amely kevés zselészerű
anyagot tartalmaz, a mellre téve tapintás útján a legapróbb elváltozást is segít
felfedezni már a legkorábbi stádiumban. Newton John leszögezte, hogy valójában
nem ő a feltaláló, viszont ő volt az, aki újratervezte, és szív alakúra formálta a
segédeszközt.
"Először ijesztő volt" - idézte fel, hogy mit érzett annak idején, amikor megtudta, hogy
mellrákja van. - "Természetesen mindenki fél tőle, de ahogy egyre többet tudtam
meg a betegségről, eldöntöttem, hogy rendbe fogok jönni. Ez nagyon fontos, mert
úgy vélem, hogy a rák elleni küzdelem részben a fejben dől el. Vigyázok magamra,
nem csak orvosságokat szedek, hanem tudatosan, egészségesen élek" - tette
hozzá.
A sajtóbeszélgetésen kiderült, hogy az önvizsgáló párnácskát Kínában gyártják, és a
kivitelezés során nagy hangsúlyt fektetnek a környezetvédelmi szempontokra. Míg az
Egyesült Államokban már egymillió eladott termék felett járnak, az európai piacra
csak most érkezett meg. Gyógyszertárakban és a gyógyászati segédeszköz
boltokban árulják majd, és akár húsz évig is használható.
A rendezvényen megjelent Eleni Tsakopoulos Kounalakis amerikai nagykövet
asszony is, aki a közelmúltban vette át budapesti hivatalát. Rövid beszédében
hangoztatta, hogy a hagyományt folytatva az amerikai nagykövetség továbbra is
partnere lehet a magyarországi mellrák elleni összefogásnak.
Az egyesületet támogató Dobó Kata és Oroszlán Szonja arról beszélt az MTI
munkatársának, milyen fontos, hogy az ismert emberek megjelenjenek az ilyen
típusú kampányokban. "Vissza kell adnunk azt a sok jót, amit kapunk. Tíz éve
csinálom a hospice-t, és jó volt ehhez az egyesülethez csatlakozni, mert ez a munka
reményteli, hiszen a mellrák gyógyítható, ha időben felismerik " - mondta Dobó Kata.
Oroszlán Szonja úgy vélte, sok nő azért nem foglalkozik a megelőzéssel, mert azt
gondolják, hogy velük nem történhet baj. "Nekem szerencsére nincs semmilyen
érintettségem, és szeretném, ha így maradna. Ezért fontos, hogy éljünk

egészségesen, figyeljünk oda önmagunkra, és a család nőtagjait figyelmeztessük a
szűrésekre" - mondta.
A betegség elleni civil összefogást Magyarországon nyolc évvel ezelőtt Nancy
Goodman Brinker akkori amerikai nagykövet kezdeményezte. A mellrák
megelőzéséért küzdő egyesület célja, hogy minél több emberhez eljuttassa az
üzenetet, a mellrák, ha időben felismerik, több mint 95 százalékos hatékonysággal
gyógyítható.
http://www.hirado.hu/Hirek/2010/03/18/09/Mellrak_ellenes_termeket_mutatott_be_Bu
dapesten_a_Grease.aspx

Médium: Juventus.hu
Dátum: 2010.

Legyőzte a rákot!
Olivia Newton-John, a Grease sztárja a múlt héten járt Magyarországon, hogy
népszerűsítse a mellrák elleni küzdelmet...
Csak úgy, mint Kylie Minogue és Anastacia, Olivia Newton-John, a Grease sztárja is
sikeresen felépült a rákból. A héten itt járt Magyarországon, hogy népszerűsítse a
mellrák elleni küzdelmet és egy olyan módszert, amivel hatékonyan ki lehet szűrni a
daganatokat. A Juventus Reggel műsorvezetője, Petra beszélgetett a művésznővel.
http://www.juventus.hu/index.php

Médium: Blikk
Dátum:2010.03.17.

Bomba formában a Grease sztárja
A mellrák elleni küzdelemben segít a színésznő, aki legyőzte a gyilkos kórt.
BUDAPEST — Csupán egyetlen éjszakára jött Magyarországra Olivia Newton-John
(61) és férje, a milliárdos kutató John Easterling. A Grease bájos Sandyje sohasem
tagadta le a korát, de bevallotta: harminc körülinek érzi magát, s ennek titka nem
más, mint a camu-camu gyümölcs, amely betegségekor is segített. A színésznőnél
ugyanis több mint húsz éve diagnosztizáltak mellrákot.
– Akkor megijedtem, de a pozitív gondolkodás, a természetes gyógymódok és a
kemoterápia átsegített mindenen. Ezért is hozok létre hamarosan Melbourne-ben
egy olyan wellnessközpontot, ahol a rákbetegek komplex kezelést kapnak. Hiszem,
ha valaki lélekben és elmében erős, akkor legyőzi a betegségeket is – mondta
mosolyogva Olivia, aki beszélgetésünkkor alig engedte el párja kezét.
Bár 17 éve barátok voltak már Johnnal, két nap alatt egymásba szerettek. Olivia
nehezen heverte ki, hogy korábbi barátja, Patrick, négy esztendeje eltűnt a tengeren
vitorlázás közben. A férfi holtteste sohasem került elő, de a nyomozás szerint
meghalt.
– Miamiban láttam viszont Oliviát három éve egy koncerten. Fél év múlva eljött velem
az esőerdőbe, hiszen nagyrészt az a munkahelyem. Két nap alatt menthetetlenül
egymásba habarodtunk – mondja Easterling. – Közös szerelmünk az esőerdő, ezért
történt, hogy az első esküvőnket Peruban tartottuk, inka szertartás szerint, s utána
Floridában is megismételtük – magyarázta Olivia, aki Angliából érkezett hazánkba, a
President Hotelbe.
A többszörös Grammy-díjas énekes-színésznő a mellrák elleni küzdelem szószólója,
hiszen ma is rendszeresen fogyasztja férje találmányát, a camu-camu gyümölcs
levéből készült italt, ez szerinte a fiatalság és egészség titka.
– Ez az őserdei növénykivonat, antioxidánsokat és bétakarotint tartalmaz, ami
lassítja a sejtek öregedését. Számomra az őserdő igazi kincseket rejtett – mosolyog
párjára a világsztár, aki jószolgálati nagykövetként együtt hívja fel a világ figyelmét
arra, hogy az amazóniai őserdő a föld gyógyszertára és tüdeje.
http://www.blikk.hu/blikk_sztarvilag/bomba-formaban-a-grease-sztarja-2013523
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Olivia: Csak gulyás legyen!
BUDAPEST ‒ Jött, látott és már ment is Olivia Newton-John (61). A világsztár csak
egyvalamit bánt nagyon: hogy jó „gulash"-t nem kapott sehol.
– Úgy ennék egy jó gulyást! A nagymamám, aki német származású, sokszor főzött
otthon európai ételeket. Azóta ettem már a világ számtalan országában, de az nem
az igazi. Már tegnap is azt szerettem volna enni, de egy olasz étterembe vittek –
vágta rá Olivia, amikor a Blikk arról faggatta, mennyit tud Magyarországról.
Az énekes-színésznő megérkezése másnapján bemutatta „találmányát", amelyből
egy-egy darabot az Egészség Hídja magyar celeb-arcainak is átadott.
http://74.125.77.132/search?q=cache:L-4ssUQFUYJ:www.blikk.hu/blikk_sztarvilag/olivia-csak-gulyas-legyen2013605/+blikk+olivia:csak+guly%C3%A1s+legyen&cd=1&hl=hu&ct=clnk&gl=hu
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Olivia Newton-John csodaszerrel kampányol
Budapestre érkezett Olivia Newton-John. A Pomádé sztárja mostanában inkább
az esőerdők kincseivel foglalkozik, mint zenei karrierjével, de elárulta: visszatér
a rivaldafénybe.
VISSZATÉRÉS - Még legfanatikusabb hívei sem ismernék fel a pesti utcán, pedig a
diszkókorszakban szinte minden férfiöltöző ajtaján ott virított a képe. Olivia NewtonJohn tegnap érkezett Magyarországra, csinos volt, elegáns, de nem emlékeztetett a
Pomádé szőke fruskájára. Nem is csoda, nagymamakorba lépett: 62 éves
A négyszeres Grammy-díjas énekesnő nem új filmjét vagy lemezét népszerűsíti
hazánkban, hanem egy új terméket, a Zamut. Férje, John Easterling az amazóniai
őserdőkben utazva figyelt fel az ott termő gyümölcs áldásos hatásaira, amelyeket
étrend-kiegészítőként és bőrápolóként hasznosít.
– Ezek a termékek rengeteg energiát adnak. A Zamu és a szerelem az, ami fiatalon
és szépen tart – hirdeti Olivia Pesten, de szavainak hitelét némileg aláássa, hogy
arcán jól láthatók a plasztikai beavatkozás nyomai.
Az énekesnő számára ma már a jótékonykodás a legfontosabb: nemrégiben az
esőerdők megmentéséért kampányolt, s létesített egy gyógyközpontot is rákbetegek
számára.
– Én is túlélő vagyok. Mellrákom volt, de legyőztem. Rá kellett jönnöm: ehhez arra
volt szükség, hogy ne csak a testemet kezeljék, hanem a lelkemet és a szellememet
is. Az ausztráliai központban ezt teszik a betegekkel – mesélte Olivia, aki nem tűnt el
teljesen a rivaldafényből: múlt hónapban mutatták be új filmjét, a Score-t.
– Élveztem, hogy újra forgatok, ezért fontolgatom, hogy elkészítek még néhány
filmet, s ha lesz egy kis szabadidőm, nekilátok az új albumomnak is – árulta el
Newton- John.
http://www.borsonline.hu/news.php?hid=28082
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Olivia Newton-John csodaszerrel kampányol
Budapestre érkezett Olivia Newton-John. A Pomádé sztárja mostanában inkább
az esőerdők kincseivel foglalkozik, mint zenei karrierjével, de elárulta: visszatér
a rivaldafénybe.
VISSZATÉRÉS - Még legfanatikusabb hívei sem ismernék fel a pesti utcán, pedig a
diszkókorszakban szinte minden férfiöltöző ajtaján ott virított a képe. Olivia NewtonJohn tegnap érkezett Magyarországra, csinos volt, elegáns, de nem emlékeztetett a
Pomádé szőke fruskájára. Nem is csoda, nagymamakorba lépett: 62 éves.
A négyszeres Grammy-díjas énekesnő nem új filmjét vagy lemezét népszerűsíti
hazánkban, hanem egy új terméket, a Zamut. Férje, John Easterling az amazóniai
őserdőkben utazva figyelt fel az ott termő gyümölcs áldásos hatásaira, amelyeket
étrend-kiegészítőként és bőrápolóként hasznosít.
– Ezek a termékek rengeteg energiát adnak. A Zamu és a szerelem az, ami fiatalon
és szépen tart – hirdeti Olivia Pesten, de szavainak hitelét némileg aláássa, hogy
arcán jól láthatók a plasztikai beavatkozás nyomai.
Az énekesnő számára ma már a jótékonykodás a legfontosabb: nemrégiben az
esőerdők megmentéséért kampányolt, s létesített egy gyógyközpontot is rákbetegek
számára.
– Én is túlélő vagyok. Mellrákom volt, de legyőztem. Rá kellett jönnöm: ehhez arra
volt szükség, hogy ne csak a testemet kezeljék, hanem a lelkemet és a szellememet
is. Az ausztráliai központban ezt teszik a betegekkel – mesélte Olivia, aki nem tűnt el
teljesen a rivaldafényből: múlt hónapban mutatták be új filmjét, a Score-t.
– Élveztem, hogy újra forgatok, ezért fontolgatom, hogy elkészítek még néhány
filmet, s ha lesz egy kis szabadidőm, nekilátok az új albumomnak is – árulta el
Newton- John.
http://www.borsonline.hu/news.php?hid=28082
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Olivia Newton-John a mellrák ellen kampányol
Budapesti látogatásán is a mellrák elleni küzdelemre biztatta a nőket Olivia
Newton-John, a Grammy-díjas énekesnő és színész. Ő – a korai diagnózisnak
is köszönhetően – leküzdötte a betegséget, amit 1992-ben, 43 éves korában
diagnosztizáltak nála. Azóta kampányol az egészséges életmód, az önvizsgálat
és a korai diagnosztikai lehetőségek érdekében.
Budapesten is bemutatta azt a speciális anyaggal töltött szív alakú párnát, ami a
tapintásos emlővizsgálathoz nyújt segítséget a nőknek.
Bár az orvosok egy része is úgy véli, csak bizonyos életkoron túl menjenek a nők
mammográfiára, Önnek nagyon határozott véleménye van erről a kérdésről.
– Így is fogalmazhatjuk. Felháborodtam, amikor az elmúlt évben az Egyesült
Államokban olyan útmutató látott napvilágot, amely negyvenről ötven éves korra
emelte a mammográfiához ajánlott életkort. Biztos érthető, hogy én csak a túlélő
betegek szemszögéből tudom nézni ezt a problémát. Vannak olyan barátaim, akik
negyvenes éveik elején, illetve még annál is fiatalabban a mammográfiának
köszönhetik, hogy még életben vannak.
Önnél is a negyvenes évei elején fedezték fel a betegséget.
– Történetesen az én esetemben ez nem az emlőszűrésnek, hanem az
önvizsgálatnak volt köszönhető. Amikor felmerült bennem a gyanú, hogy valami nem
stimmel, azonnal orvoshoz fordultam, aki további vizsgálatokra küldött. Sőt, a
mammográfia akkor még negatív volt, csak a sebészi mintavétel igazolta a
betegséget. Ezért is hangsúlyozom, hogy havonta egyszer néhány percet áldozni kell
az önvizsgálatra húsz éves kor fölött. Ezt kiegészíteném azzal, hogy harminc éves
kor fölött évente egyszer orvosi kontrollra is szükség van, majd negyven fölött
ugyancsak egyszer évente a már említett emlőszűrésre is.
Mi a véleménye arról, hogy a legfrissebb adatok szerint az újonnan diagnosztizált
magyar betegek kétharmada csak akkor megy orvoshoz, amikor késői fázisban van a
betegsége, esetleg áttétek is kialakultak már?
– Ez nagyon szomorú statisztika, de nem egyedi. A legtöbb nő fél attól, hogy találnak
nála valamit. Rettegnek a diagnózistól, ezért sokáig magukkal is megpróbálják
elhitetni, hogy minden rendben van.
Sokan úgy reagálnak a diagnózisra, hogy ez nem lehet igaz, illetve miért éppen
velem történik ilyesmi. Önnek mi volt az első reakciója?
– Nem ez. Éppen ellenkezőleg, azt feltételeztem, hogy én is ugyanolyan nő vagyok,
mint mások, ugyanúgy elérhet a betegség. Ezért nem is hibáztattam a sorsot, nem
kerestem az életemben felelősöket az állapotomért. Másrészt ez a tudomásulvétel
segített abban, hogy az első perctől kezdve mindent megtegyek a gyógyulás
érdekében.
http://www.metropol.hu/mellekletek/egeszseg/cikk/541597

