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PPRREESSSSEEMMIITTTTEEIILLUUNNGG  
mmaammaazzoonnee  ––  FFrraauueenn  uunndd  FFoorrsscchhuunngg  ggeeggeenn  BBrruussttkkrreebbss  
  
FFiitt  ggeeggeenn  BBrruussttkkrreebbss  ––    
mmaammaazzoonnee  uunndd  CCuurrvveess  ssttaarrtteenn  ggeemmeeiinnssaammee  AAuuffkklläärruunnggssaakkttiioonn  

  
AAuuggssbbuurrgg,,  3300..  SSeepptteemmbbeerr  22000088..  AAnnlläässsslliicchh  ddeess  BBrruussttkkrreebbssmmoonnaattss  OOkkttoobbeerr  mmaacchheenn  

DDeeuuttsscchhllaannddss  ggrröößßttee  BBrruussttkkrreebbssiinniittiiaattiivvee  mmaammaazzoonnee  ––  FFrraauueenn  uunndd  FFoorrsscchhuunngg  ggeeggeenn  

BBrruussttkkrreebbss  ee..VV..--  uunndd  ddiiee  wweellttwweeiitt  ggrröößßttee  FFiittnneesssskkeettttee  CCuurrvveess  dduurrcchh  eeiinnee  ggeemmeeiinnssaa--

mmee  AAkkttiioonn  aauuff  ddiiee  WWiicchhttiiggkkeeiitt  vvoonn  FFrrüühheerrkkeennnnuunngg  uunndd  PPrräävveennttiioonn  aauuffmmeerrkkssaamm..  IImm  

MMiitttteellppuunnkktt  sstteehhtt  ddaass  vvoonn  ddeerr  aauussttrraalliisscchheenn  SSäännggeerriinn  OOlliivviiaa  NNeewwttoonn--JJoohhnn,,  ddiiee  vvoorr  

eeiinniiggeenn  JJaahhrreenn  sseellbbsstt  aann  BBrruussttkkrreebbss  eerrkkrraannkkttee,,  eennttwwiicckkeellttee  BBrruussttkkrreebbss--SSeellbbsstttteesstt--

PPaadd  „„LLiivv““..  DDiieesseess  ssppeezziieellllee  wweeiicchhee  uunndd  kkaanntteennffrreeiiee  GGeell--KKiisssseenn  wwiirrkktt  ––  aauuff  ddiiee  BBrruusstt  

ggeelleeggtt  ––  ffüürr  ddiiee  FFiinnggeerr  wwiiee  eeiinn  VVeerrggrröößßeerruunnggssggllaass..  BBeeiimm  AAbbttaasstteenn  ddeerr  BBrruusstt  llaasssseenn  

ssiicchh  ssoo  aauucchh  kklleeiinnssttee  VVeerräännddeerruunnggeenn  ddeess  BBrruussttggeewweebbeess  lleeiicchhtteerr  eerrkkeennnneenn..  

  

DDiiee  SSeellbbssttuunntteerrssuucchhuunngg  ddeerr  BBrruusstt  iisstt  eeiinnee  gguuttee  MMöögglliicchhkkeeiitt,,  uumm  mmiitt  ddeerr  eeiiggeenneenn  

BBrruusstt  rreeggeellmmääßßiigg  iinn  KKoonnttaakktt  zzuu  kkoommmmeenn  ––  zzuummaall  iinn  DDeeuuttsscchhllaanndd  eeiinnee  VVoorrssoorrggee--

mmaammmmooggrraapphhiiee  zzuurr  BBrruussttkkrreebbssffrrüühheerrkkeennnnuunngg  nnuurr  vvoonn  FFrraauueenn  bbiiss  iinn  ddeerr  AAlltteerrssggrruupp--

ppee  zzwwiisscchheenn  5500  uunndd  6699  iimm  RRaahhmmeenn  ddeess  MMaammmmooggrraapphhiiee--SSccrreeeenniinnggss  iinn  AAnnsspprruucchh  

ggeennoommmmeenn  wweerrddeenn  kkaannnn..  AAuuff  ddiieesseenn  MMaannggeell  iinn  ddeerr  FFrrüühheerrkkeennnnuunngg  hhaatt  mmaammaazzoonnee  

iimmmmeerr  wwiieeddeerr    --  wwiiee  zzuulleettzztt  iimm  AApprriill  ddiieesseess  JJaahhrreess  mmiitt  nneeuunn  KKrriittiikk--PPuunnkktteenn  ––  aauucchh  

ööffffeennttlliicchh  aauuffmmeerrkkssaamm  ggeemmaacchhtt..  „„SSoollaannggee  wwiirr  nnoocchh  kkeeiinnee  wwiirrkklliicchhee  FFrrüühheerrkkeennnnuunngg  

ffüürr  FFrraauueenn  aalllleerr  AAlltteerrssggrruuppppeenn  hhaabbeenn““,,  ssoo  mmaammaazzoonnee--GGrrüünnddeerriinn  uunndd  VVoorrssttaanndd  UUrrssuu--

llaa  GGoollddmmaannnn--PPoosscchh,,  „„ssoolllltteenn  FFrraauueenn  ddaass  HHaanndd--WWeerrkkzzeeuugg  SSeellbbssttuunntteerrssuucchhuunngg  aallss  

iihhrreenn  ppeerrssöönnlliicchheenn  BBaauusstteeiinn  zzuurr  EErrkkeennnnuunngg  vvoonn  BBrruussttkkrraannkkhheeiitteenn  nnuuttzzeenn  ––  nneebbeenn  

MMaammmmooggrraapphhiiee,,  SSoonnooggrraapphhiiee  uunndd  ddeemm  KKeerrnnssppiinn  ddeerr  BBrruusstt..““  

  

ZZiieell  ddeerr  ggeemmeeiinnssaammeenn  AAkkttiioonn  iisstt  eess,,  iinnssbbeessoonnddeerree  jjüünnggeerree  FFrraauueenn  ffüürr  ddiiee  NNoottwweenn--

ddiiggkkeeiitt  ddeerr  FFrrüühheerrkkeennnnuunngg  zzuu  sseennssiibbiilliissiieerreenn..  DDeennnn  ggeerraaddee  FFrraauueenn  uunntteerr  5500  eerrkkrraann--

kkeenn  oofftt  aann  bbeessoonnddeerrss  aaggggrreessssiivveenn  FFoorrmmeenn  vvoonn  BBrruussttkkrreebbss  uunndd  hhaabbeenn  nnuurr  ddaannnn  eeiinnee  

HHeeiilluunnggsscchhaannccee,,  wweennnn  ddeerr  KKrreebbss  ffrrüühh  ggeennuugg  eerrkkaannnntt  wwiirrdd..    
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UUmm  ggeerraaddee  ddiieessee  AAlltteerrssggrruuppppee  zzuu  eerrrreeiicchheenn,,  sstteelllltt  CCuurrvveess  aannlläässsslliicchh  ddeess  BBrruusstt--

kkrreebbssmmoonnaattss  OOkkttoobbeerr  üübbeerr  zzwweeii  MMiilllliioonneenn  LLiivv--PPaaddss    zzuurr  VVeerrffüügguunngg,,  ddiiee  eexxkklluussiivv  iinn  

ddeenn  CCuurrvveess  TTrraaiinniinnggss--CCeenntteerrnn  uunndd  üübbeerr  kkooooppeerriieerreennddee  FFrraauueennäärrzzttee  vveerrtteeiilltt  wweerrddeenn..  

MMiitt  ddeenn  iimm  RRaahhmmeenn  ddeerr  BBrruussttggeessuunnddhheeiittss--KKaammppaaggnnee  ggeessaammmmeelltteenn  SSppeennddeenn  wweerr--

ddeenn  PPrroojjeekkttee  vvoonn  mmaammaazzoonnee,,  ddiiee  ddeerr  FFrrüühheerrkkeennnnuunngg  uunndd  IInnffoorrmmaattiioonn  rruunndd  uumm  

BBrruussttkkrreebbss  ddiieenneenn  ((ddeerr  mmaammaazzoonnee--BBrruussttppaassss,,  ddiiee  TTuummoorrggeewweebbeebbaannkk  PPAATTHH  uunndd  ddiiee  

NNaacchhssoorrggeessttuuddiiee  PPOONNSS))  ggeezziieelltt  ggeefföörrddeerrtt..  

  

DDoocchh  nniicchhtt  nnuurr  FFrrüühheerrkkeennnnuunngg,,  ssoonnddeerrnn  aauucchh  VVoorrssoorrggee  iisstt  wwiicchhttiigg..  NNeeuussttee  wwiisssseenn--

sscchhaaffttlliicchhee  SSttuuddiieenn  bbeelleeggeenn  eeiinneenn  eeiinnddeeuuttiiggeenn  ZZuussaammmmeennhhaanngg  vvoonn  ÜÜbbeerrggeewwiicchhtt  

uunndd  BBrruussttkkrreebbss,,  uunntteerrssttrreeiicchheenn  aannddeerreerrsseeiittss  aabbeerr  aauucchh  ddeenn  ppoossiittiivveenn  EEffffeekktt  vvoonn  

kköörrppeerrlliicchheemm  TTrraaiinniinngg  uunndd  BBeewweegguunngg  aauuff  ddaass  IImmmmuunnssyysstteemm  uunndd  ssoommiitt  ddiiee  KKrreebbss--

aabbwweehhrr..  „„ZZuumm  iinnddiivviidduueelllleenn  FFiittnneessss--PPrrooggrraammmm  ggeeggeenn  BBrruussttkkrreebbss  ggeehhöörrtt  ddeesshhaallbb  

nniicchhtt  nnuurr  ddaass  WWiisssseenn  uumm  ddiiee  EEnnttsstteehhuunngg  uunndd  ddiiee  BBeehhaannddlluunngg  ddeerr  EErrkkrraannkkuunngg,,  ssoonn--

ddeerrnn  aauucchh  kköörrppeerrlliicchhee  AAkkttiivviittäätt  uunndd  ggeezziieelltteess  TTrraaiinniinngg““,,  uunntteerrssttrreeiicchhtt  ddiiee  MMeeddiizziinn--

JJoouurrnnaalliissttiinn  uunndd  PPaattiieennttiinn  UUrrssuullaa  GGoollddmmaannnn--PPoosscchh..  „„WWiirr  ssiinndd  ddeesshhaallbb  ffrroohh,,  mmiitt  CCuurr--

vveess  eeiinneenn  eennggaaggiieerrtteenn  uunndd  rreennoommmmiieerrtteenn  PPaarrttnneerr  ggeeffuunnddeenn  zzuu  hhaabbeenn  ((CCuurrvveess  aarrbbeeii--

tteett  iinn  6644  LLäännddeerrnn  uunndd  iinnvveessttiieerrtt  jjäähhrrlliicchh  mmeehhrreerree  MMiilllliioonneenn  UUSS--DDoollllaarr  iinn  ddiiee  UUnntteerr--

ssttüüttzzuunngg  vvoonn  FFrraauueennggeessuunnddhheeiittsspprroojjeekktteenn  ––  iinnssbbeessoonnddeerree  iimm  BBeerreeiicchh  BBrruussttkkrreebbss)),,  

ddeerr  ssiicchh  ggeemmeeiinnssaamm  mmiitt  uunnss  ffüürr  ddiiee  ggeessuunnddhheeiittlliicchheenn  AAnnlliieeggeenn  vvoonn  ggeessuunnddeenn  uunndd  

bbeerreeiittss  eerrkkrraannkktteenn  FFrraauueenn  eennggaaggiieerrtt..““  
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