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I. Ismeretterjesztés – betegedukáció
Tematikus betegedukációs, valamint közösségszervező és rekreációs programok
2017. január:
2017. február:
2017. március:
2017. április:
2017. április:
2017. június:
2017. szeptember:
2017. október:
2017. október:
2017. november:
2017. december:

gyógytorna előadás és oktatás
nordic walking előadás és oktatás
fizioterápiás foglalkozás, fókuszban az inkontinencia
uroonkológia: fókuszban a húgyhólyagrák
rekreációs közösségszervező kirándulás Érdre
rekreációs közösségszervező kirándulás a Budai-hegységbe
uroonkológia: prosztatarák és a fizikai aktivitás
rekreációs közösségszervező kirándulás Esztergomba
emésztőszervi daganatok: fókuszban a hasnyálmirigyrák
uroonkológia: fókuszban a veserák
évzáró ünnepi egyesületi nap

Tematikus betegedukációs kiadványok folyamatos országos terjesztése
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200 kérdés – 200 válasz könyv megjelentetése, országos promóciója, terjesztése

II. Társadalmi szemléletformálás
Proaktív országos sajtójelenlét: népegészségügyi és prevenciós kérdések, a daganatos
betegek problémáira való érzékenyítő kommunikáció
2017. február:
2017. március:
2017. április:
2017. április:
2017. május:
2017. október:
2017. október:
2017. november:
2017. november:

Életet menthet minden rákbeteg!
– országos felhívás a szűrésekről a rákellenes világnapon
Vastagbélrák elleni küzdelem hónapja
– országos felhívás
Húgyhólyagrák: figyelmeztető tünetek, korai diagnózis
– országos felhívás
Húgyhólyagrák: figyelemfelhívó demonstráció, részvétel országos
kampányban
www.holyagrak.hu internetes betegedukációs honlap elindulása
Prosztatarák: a gyógytornászok javíthatnak az életkilátásokon
– országos figyelemfelhívás
Életmentő mozgásprogram prosztatarákos férfiaknak
– országos figyelemfelhívás
10 Ezer Lépés Program:
– figyelemfelhívó mozgásprogram a Margit-szigeten
A túlélésért gyalogolnak a férfiak
– országos sajtóközlemény
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Részvétel a hólyagrák elleni figyelemfelhívó kampányban: taxis demonstráció a Kincsem
Parkban és kitelepülés focimeccsre a Groupama Arénában

A 10 Ezer Lépés Program egyik kiemelt
rendezvénye, figyelemfelhívó közös séta a
Margit-szigeten: betegek, hozzátartozók,
orvosok, gyógytornászok közös kiállása
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III. Érdekképviselet
2017. január-dec.:
2017. április:

2017. szeptember:

2017. október:
2017. október:
2017. november:
2017. december:

Folyamatos nyilatkozatok helyi, regionális és országos sajtóban
szűrővizsgálatokat, várólistákat, terápiás hozzáférhetőséget,
betegutakat érintő kérdésekben
Mi történik ma a kórházakban a rákbetegekkel?
– tapasztalatgyűjtő országos felhívás a Nemzeti Rákellenes
Napon, tapasztalat@gyve.hu postafiók megnyitása, visszajelzések
folyamatos gyűjtése és feldolgozása
Spórolás az onkológián: ne döntsenek az orvosok helyett!
– tiltakozás a különböző hatóanyagú innovatív onkológiai
gyógyszerekre kiírt vaklicit ellen, a téma napirendre vétele és
folyamatos napirenden tartása a hazai sajtóban
Megszorítások: tüdőrákos, vastagbélrákos, prosztatarákos és
bőrrákos betegeken kezdenék a spórolást
– újabb tiltakozás, országos sajtóközlemény és nyilatkozatok
Állásfoglalás kérése az OGYÉI Törzskönyvezési és Módszertani
Főigazgatóságtól a vakliciten versenyeztetett hatóanyagok
egyenértékűségéről, felcserélhetőségéről
OGYÉI állásfoglalás nyilvánosságra hozatala a hazai szakmai és
laikus sajtó számára
betegek visszajelzései nyomán háttér egyeztetések egyes
hatóanyagok aktuális hozzáférhetőségéről
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