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Onemocněli jste rakovinou a nevíte, co vás bude při léčbě čekat? Máte v rodině onkologicky
nemocného a nevíte, jak se máte k němu chovat, jak mu můžete pomoci? Potřebovali byste
své pocity konzultovat s lidmi se stejnými problémy?

Odpovědi na vaše otázky nabízí pětidenní kurz Balance, který pravidelně na začátku září
pořádá pro onkologicky nemocné i jejich příbuzné Masarykův onkologický ústav v Brně.
Letos se Balance uskuteční od pondělí 2. do pátku 6. září v hotelu Santon na Brněnské přehradě.
Účastníci budou mít možnost se tady potkat s předními odborníky a diskutovat o
onkologických onemocněních a s nimi spojených problémech. Tato akce je jediná svého druhu
v České republice.
Díky spolupráci s Moravskou onkologickou iniciativou za pětidenní pobyt a plnou penzi
včetně osvětových materiálů platí účastník kurzu pouze 1 000,-. Chceme, aby byl dostupný co
největšímu procentu onkologicky nemocných.
V letošním roce bude na kurzu Balance spolupracovat 11 lektorů, kteří seznámí účastníky například
s tím, jak vzniká nádorové onemocnění, jak se diagnostikuje, jaké možnosti léčby pacienti mají,
jaká vyšetření je čekají, jak probíhají, jaké jsou vedlejší účinky léčby, jak se správně stravovat, jak
psychicky onemocnění zvládat a nechybí ani sexuální problematika.
Tento program se začal v České republice uskutečňovat od roku 1996, má tedy za sebou 17 let
trvání. Iniciátorem byl profesor MUDr. Rostislav Vyzula, CSc., který je přednostou Kliniky
komplexní onkologické péče v Masarykově onkologickém ústavu v Brně a současně organizátorem
této akce od jejího prvního ročníku. Balance vznikla z potřeby zdravotníků více informovat
pacienty o jejich onemocnění, o způsobech léčby, o úskalích, která je při léčení čekají, vyburcovat
mnohé pacienty z jejich letargie, odevzdanosti, pasivity a na druhé straně aktivně zapojit do léčby
příbuzné, pochopitelně v rámci jejich možností, a pomoci svým nejbližším úskalí léčby překonávat.
V současné době je ještě možné se do kurzu přihlásit.
Kontakt: tel.: 54313 2450, mail: cechmanova@mou.cz
Přihlášit se mohou lidé i přes Internet – odkaz. (Cesta: www.mou.cz – Pro pacienty – Balance –
vzdělávací projekt – Přihláška a kontakt).
http://www.mou.cz/balance-prihlaska-a-kontakt/t2515
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