POZVÁNKA
Tlačová konferencia
Pri príležitosti Svetového dňa boja s rakovinou pankreasu

Povedzte NIE RAKOVINE pankreasu!
16. novembra 2016 o 13.00 hod.
Hotel Double Tree by HILTON Bratislava
Trnavská cesta 27/A,
Zakladatelia pacientskeho združenia Europacolon Slovensko zároveň vyhlasujú vznik aliancie NIE RAKOVINE,
presadzujúcu zmeny na zlepšenie situácie v onkológii v našej krajine. Už 10 rokov v nej pôsobia, a teraz prizývajú
všetkých – osoby aj inštitúcie, ktorí môžu a chcú mať na to vplyv. Deň 17. november je po prvý krát v histórii
vyhlásený za Svetový deň boja s rakovinou pankreasu (pred tým po dva roky bol 13. november). AJ Vy môžete
niekomu adresovať svoju FIALOVÚ POHĽADNCU s Vaším posolstvom. SLOVENSKO je totiž vo výskyte rakoviny
pankreasu druhou krajinou na svete.

Hostia tlačovej konferencie:
Minister zdravotníctva SR Tomáš Drucker a riaditeľ NOÚ MUDr. Jozef Dolinský
Predstavíme signatárov výzvy NIE RAKOVINE, prvým je prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska,
Pridávajú sa ďalšie osobnosti verejného a kultúrneho života..
Zakladatelia Europacolon Slovensko a aliancie NIE RAKOVINE - Patrik Herman, Jana Pifflová Španková
MUDr. Radovan Barilla, PhD. - hlavný lekár - onkológ siete nemocníc Svet zdravia
PhDr. Patrícia Kramárová - Európska platforma karcinómu pankreasu
Bibiana Ondrejková, ambassadorka pankreasu a ďalších blízkych pacientov s rakovinou pankreasu
Predstavíme Vám pani Helenu , vyliečenú z rakoviny pankreasu (!) je dobrovoľníčka a pomáha v o.z.
Podpíšte sa s nami pod fialovú pohľadnicu rovnako, ako pán prezident Andrej Kiska, Adrana Kmotríková,
Juraj Kukura, Andrea Belányiová, Miroslav Dvorský, Adela Banášová, Marian Chudovský, Helenka
Vondráčková, Michal David, Petr Janda, Dalibor Janda, Peter Nagy, Katarína hasprová, Stanislav Štepka,
Simona Bubánová, Janko Kuric, Patrik Herman, Jana Pifflová Španková, Bibiana Ondrejková, alebo pani
Helenka Safková – ktorá dokázala poraziť karcinóm PANKREASU! A tiež mnohí lekári a onkológovia.
Pridajte sa aj Vy povedzte svoje NIE RAKOVINE na znak spolupatričnosti a podpory chorým a ich rodinám,
pomôžte šíriť výzvu a osvetu, zdieľajte a posielajte fialovú pohľadnicu sociálnymi sieťami a na internete.

Urobme, prosím, všetko pre to, aby sme nestrácali svojich blízkych!

13.30 – 16.00 hod. brunch
RSVP: o.z. Europacolon Slovensko - NIE RAKOVINE, J. Pifflová Španková, č.tel. 0911 843 336
pifflova.spankova@gmail.com

