
II. Evropské dny  
Kolorektálního karcinomu 

Brno, 26. – 27. dubna 2013 
 

 



Onkomaják o. s. pomáhá onkologickým pacientům od roku 2009 
 
Povedlo se nám: 
 
• navštívit více než 50 míst v České republice s maketou 

tlustého střeva – STŘEVOTOUR  
 
 
 

 
 
 

 
 



Onkomaják o. s. pomáhá onkologickým pacientům od roku 2009 
 
Povedlo se nám: 

 
• navázat spolupráci s předními českými odborníky, politikem a společnostmi 

 
 
 

 
 



Onkomaják o. s. pomáhá onkologickým pacientům od roku 2009 
 
Povedlo se nám: 
 
• zvýšit zájem médií o téma CRC – více než 500 mediálních výstupů  

 



Onkomaják o. s. pomáhá onkologickým pacientům od roku 2009 
 
Povedlo se nám: 
 
• European Excellence Awards v kategorii Nevládní organizace  

(za Střevotour) 
 
 

 
 



Nadále pracujeme na: 
 
• podpoře zvýšení účasti v preventivních programech CRC (screening, 

kolonoskopie) – ADRESNÉ ZVANÍ 
 

• podpoře zvýšení informovanosti o možnostech léčby, orientaci v systému 
zdravotnictví, pomoci již diagnostikovaným pacientům   – INFORMOVANÝ 
PACIENT 

   -’www.onkomajak.cz 
   -’www.kolorektum.cz 
   -’www.linkos.cz 
   -’www.mojemedicina.cz 
   -’www.rakovinastreva.cz 
   -’www.vize.cz 
   -’www.dialog-jessenius.cz 

 
 
 



Nadále pracujeme na: 
 
• propojování informačních kanálů a odborně relevantních informací směrem k 

občanům, diagnostikovaným pacientům i jejich rodinám – AKTIVNÍ PACIENT - 
BUĎTE PARTNER SVÉHO OŠETŘUJÍCÍMU LÉKAŘI, SPOLUPODÍLEJTE SE NA SVÉ 
LÉČBĚ 
 

• odtabuizování kolonoskopie -  KOLONOSKOPIE NENÍ STRAŠÁK –  
                         “Better colonoscopy then the funeral”  
                (A. Peterle)  

 
 
 



V roce 2013 připravujeme: 
 
 
• zásah cílových skupin prostřednictvím mainstreamových médií – ZNÁMÉ 

OSOBNOSTI BOJUJÍ ZA ZDRAVÁ STŘEVA  
 
 
 



V roce 2013 připravujeme: 
 
 
 Střevotour  
 nejbližší 15. – 18. 5. 2013  
 Letiště Václava Havla, Praha 
 2. terminál – odlety 
 Od 8.00 – 20.00  

 
 Kampaň s novou tváří Onkomajáku   

 Tisková konference  
 Kdy: 14. 5. 2013  
 Čas: začátek v 10.00 hodin 
 Kde: Autoklub, Opletalova 29, Praha 

 
 



O svá auta pečujeme lépe, než o své zdraví!  
 



Je nejvyšší čas to změnit !!! 



PAVLA FREIJ 
ředitelka 

 
Onkomaják o.s. 

‘pavla.freij@onkomajak.cz 
tel: +420 725 04 66 88  |  www.onkomajak.cz 

Děkuji za pozornost! 
 


	Snímek číslo 1
	Snímek číslo 2
	Snímek číslo 3
	Snímek číslo 4
	Snímek číslo 5
	Snímek číslo 6
	Snímek číslo 7
	Snímek číslo 8
	Snímek číslo 9
	Snímek číslo 10
	Snímek číslo 11
	Snímek číslo 12

