SEDAŞ KADINLARI MEME KANSERİNDE FARKINDALIK EĞİTİMİNDE
SEDAŞ (Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş’nin İnsan Kaynakları Eğitim departmanı ile Konak Hastanesi arasında
eğitim amaçlı işbirliği ile Meme Kanseri Farkındalık Ayı olan Ekim ayında kadın çalışanlara, Sakarya ve Kocaeli
de “Meme Kanserinde Farkındalık” eğitimi verildi.

SEDAŞ’ın Konak Hastanesi ile işbirliği içinde Sakarya’da düzenlediği “Meme Kanserinde Farkındalık” konulu
eğitime, Konak Hastanesi Genel Cerrahi Bölümünden Op. Dr. Muzaffer Özdenoğlu konuşmacı olarak katıldı.
Eğitim SEDAŞ Adapazarı eğitim salonunda gerçekleştirildi.
KOCAELİ’DE DE YAPILDI
SEDAŞ’ta Sakarya’da yapılan bilgilendirme eğitimi, eş zamanlı olarak Kocaeli SEDAŞ kadın çalışanları için
Kocaeli Sivil Toplum Merkezinde de gerçekleştirildi. SEDAŞ’ın Kocaeli de kadın çalışanları için yapılan
organizasyonda, Kocaeli Konak Hastanesinden konuşmacı olarak katılan Op.Dr.Ömer Ardaman “Gelin her yıl
Ekim ayını beklemeden kendimize çevremizden, akrabalarımızdan, komşularımızdan bir kadın seçelim ve onu
meme kanseri hakkında bilgilendirelim. Kendi kendine meme muayenesi gibi çok basit fakat büyük önem
taşıyan bir yolu öğreterek gerçek bir farkındalık yaratalım. Hangi taramaları, kaç yaşlarında yaptırması
gerektiğinden bahsedelim. Unutmayalım ki kanser önlenebilir bir hastalıktır ve bizler çevremizden sadece bir
kadın için dahi olsa yaktığımız bu mumla kansere dur diyebiliriz!”dedi.

Sakarya SEDAŞ’ta Op.Dr. Muzaffer Özdenoğlu’nun konuşmacı olarak katıldığı, meme kanserinde farkındalık
konulu seminerde de, çağımızın hastalığı kanserden korunmanın yolları ve erken teşhisin önemi vurgulandı.
Eğitime katılan SEDAŞ Kadınları, Konak Hastanesi görevlileri tarafından küçük hediyelerle mutlu edildi.

MEME KANSERİNDE RİSK FAKTÖRLERİ
Op. Dr. Özdenoğlu, meme kanserinde risk faktörlerini ise şöyle sıraladı: “Erken adet olma (12 yaş öncesi), geç
menopoz(55 yaş sonrası), geç ilk doğum, kontrolsüz doğum kontrol hapı kullanımı, sigara, aşırı alkol tüketimi,
östrojen hormonuna fazla maruz kalmak, meme kanseri riskini artırıyor. Genetik risk faktörü olan hastaların
yüzde 7 ila 9’unda görülmektedir. Hastanın anne tarafında erken yaşta meme kanseri olan varsa buda genetik
risk olarak kabul edilir.”
“ERKEN TANI HAYAT KURTARIYOR”
Meme kanserinde erken tanının tedavi başarısını artırdığını ifade eden Op. Dr. Muzaffer Özdenoğlu, “
Kadınlar kendilerini ihmal etmemeli. Göğüste elle muayene bulguları bizim için çok önemli. Belirli periyotlarla
bu muayeneyi her kadın yapmalı. Erken tanı, tedavi başarısını hastalıktan hayatta kalma şansını ve yapılacak
cerrahinin tedavi boyutunu etkileyen çok önemli bir etkendir” diye konuştu.

SEDAŞ hakkında
SEDAŞ, Doğu Marmara’da yer alan Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce illerini kapsayan yaklaşık 20 bin
kilometrekarelik yüz ölçüm üzerinde, toplam 4 il, 45 ilçe, 49 Belediye, 766 köy ve 1344 mahalle'de 1,7 milyon
tüketiciye, 3,5 milyon nüfusa 1700 çalışanıyla, 24 saat kesintisiz olarak enerji dağıtım hizmeti vermektedir.
Türkiye’nin önde gelen sanayi gruplarından Akkök Holding ile Avrupa’nın en büyük on lider enerji şirketi
arasında yer alan CEZ Group’a ait bir kuruluş olan SEDAŞ, elektrik dağıtım faaliyetleri kapsamında,
bölgesindeki abonelere kaliteli ve kesintisiz elektrik dağıtım hizmeti vermeyi hedefleyerek, bu kapsamda
oluşan arızalara hızla müdahale eder, 7/24 kesintisiz ve güvenilir hizmet vermek üzere elektrik dağıtım
şebekesinde gerekli operasyonları gerçekleştirir. Bu faaliyetleri, sayısı 33’e varan dağıtım merkezi ve
toplamda 22 Müşteri Hizmetleri Merkezi üzerinden yürüten SEDAŞ’ın, 2017 yılsonu itibarıyla Doğu
Marmara’yı kapsayan faaliyet bölgesindeki 4 ilde, dağıtılan toplam elektrik miktarı 9,7 milyar kWh’tir.
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