POZVÁNKA
Pri príležitosti DNÍ OSVETY KARCNÓMU PANKREASU o.z. NIE RAKOVINE
v spolupráci s Ministerstvom zdravotníctva SR a Všeobecnou zdravotnou poisťovňou
si Vás dovoľujeme pozvať na:

DEŇ OSVETY O KARCINÓME PANKREASU
na MZ SR a VŠZP
POKRAČOVANIE OSVETOVÝCH AKTIVÍT „POVEDZTE NIE RAKOVINE“

Radi Vás privítame 22. mája od 11:00 - 14:00h. vo FOYER Ministerstva
zdravotníctva na Limbovej 2, v Bratislave
MÉDIÁ POZÝVAME NA 13:00 /plánovaná účasť ministra zdravotníctva/
23. mája od 11.00 - 13.00 h. vo FOYER VšZP – Panónska cesta, Bratislava
26. mája od 11.00 - 13.00 h. vo FOYER VšZP – Krajská pobočka Košice
Na MZ SR za účasti ministra zdravotníctva Tomáša Druckera odštartujeme ďalšiu aktivitu
výzvy NIE RAKOVINE, ktorú sme spustli s jeho podporou v novembri min. roka, a do ktorej sa
okrem týchto vrcholových inštitúcií zapojilo aj množstvo významných osobností kultúrneho
a verejného života a vyše 12 tisíc občanov SR...
•
•

•
•

•
•

tu sa dozviete, čo by ste mali vedieť o karcinóme pankreasu VY...
budete sa tu môcť pridať k ďalším signatárom výzvy, k prezidentovi SR Andrejovi Kiskovi, ku
Karlovi Gottovi, Mekymu Zbirkovi, Jurajovi Kukurovi, Adele Banášovej, Jane Kocianovej,
Helene Vondráčkovej, Stanislavovi Sčepkovi a mnohým, mnohým ďalším povzbudiť ak
chorých na túto chorobu a pomôcť šíriť o nej osvetu...
uvidíte tu ich fotky a ich osobné vyznania onko-pacientom, odovzdáme ich p.ministrovi
dozviete sa o tom, že už fungujú Odborné pracovné skupiny pre karcinóm pankreasu na
území Slovenska so zapojením relevantných špecializácii (onkológ, gastroenterológ, chirurg ,
atď) v záujme identifikovať aktuálny stav a možnosti pre rýchlejšiu diagnostiku a liečbu
karcinómu pankreasu (regióny – východ, západ)...
na stretnutí budú prítomní aj pacienti, ktorí prekonali onkologické ochorenie a vedia, aká je
dôležitá pomoc z každej strany, keď človek bojuje o to najcennejšie čo má - o svoje zdravie.
Dozviete sa, kde môžu hľadať informácie, podporu a pomoc chorí a ich blízki s touto
chorobou, alebo jej predštádiami

Prítomní budú:
• Tomáš Drucker - minister
zdravotníctva, MZ SR
Štefan
Laššán - generálny riaditeľ
•
Sekcie zdravia MZ SR
Ing. Jana
• Mgr. Patrik Herman,
Pifflová-Španková, Bibiana Ondrejková – zakladatelia NIE RAKOVINE
• Pacienti, expacienti a dobrovoľníci
o.z. NIE RAKOVINE, a Europacolon SK
RSVP: Jana Pifflová Španková, info@europacolon.sk, pifflova.spankova@gmail.com, 0911 843 336
o.z. NIE RAKOVINE, Cukrová 14, Bratislava, www.nierakovne.sk, pacientska infolinka 800 800 183

