Tlačová správa

Deti na onkológii potešia umelci aj športovci v rámci
Týždňa deťom s rakovinou 2018
Záštitu prevzal prezident SR Andrej Kiska

Bratislava, 9. marca 2018 – Od pondelka 12. marca sa môžu deti na bratislavskej
detskej onkológii tešiť z pestrého programu. Koná sa už tretí ročník podujatia
s názvom Týždeň deťom s rakovinou. Každoročne sa opakuje vo februári, keď si na
celom svete pripomíname detských onkologických pacientov najmä v rámci tzv.
International Childhood Cancer Day (15. február). No tento rok sa pre chrípkovú
epidémiu a zákaz návštev na Klinike detskej hematológie a onkológie NÚDCH v
Bratislave musel presunúť na marec. Týždeň s programom organizuje nezisková
organizácia Deťom s rakovinou spolu s klinikou.
Nad podujatím prevzal záštitu, ako aj po minulé roky, prezident SR Andrej Kiska, ktorý
zároveň prijal naše pozvanie. Detských pacientov a ich rodičov navštívi osobne na klinike
detskej onkológie v utorok 13. marca.
Malí aj väčší sa už nevedia dočkať aj umelcov, športovcov a tvárí TV Markíza, ktoré poznajú
z televíznej obrazovky. Nebude chýbať ani obľúbený youtuber Gogo, ktorý nedávno pomohol
detskej onkológii kampaňou, v ktorej sa zbierali financie na rekonštrukciu herne. Táto nová
multifunkčná miestnosť je pre deti sprístupnená už od 15. februára. Kompletne vynovená,
s praktickým zariadením, viacpočetným kinovým sedením, projektorom s plátnom aj novým
klavírom slúži na viaceré prospešné aktivity aj pre individuálnu zábavu detí. „Pacienti novú
herňu už využívajú na art-terapiu, muzikoterapiu aj fyzioterapiu. Všetky tieto aktivity
povzbudzujú ich psychiku a odpútavajú pozornosť od náročnej liečby aspoň na pár hodín
dňa,“ povedala riaditeľka neziskovej organizácie Deťom s rakovinou Katarína Kősegiová.
Herňu z väčšej časti financovala organizácia z vlastných zdrojov, zvyšok dvaja sponzori –
spoločnosť Volkswagen Slovakia a spoločnosť SwissRe.
Program na klinike je rozdelený na každý pracovný deň počas týždňa. Prídu aj zábavní
a obľúbení klauni z OZ Červený nos Clowndostors so smiešnym cirkusom. A už tradične

počas Týždňa deťom s rakovinou prichádza za deťmi Tomi Kid Kovács aj so svojimi
trofejami, ktoré si malí i väčší pacienti veľmi radi obzerajú zblízka.
Nezisková organizácia Deťom s rakovinou zároveň v tomto období pripravuje rozsiahlu
modernizáciu izieb na oddelení malých detí.

O Deťom s rakovinou n.o.
Nezisková organizácia Deťom s rakovinou pôsobí na bratislavskej detskej onkológii od roku 2015. Jej
zakladateľmi sú rodičia detí, ktoré sa tiež liečili na rakovinu. Rozhodli sa odovzdávať svoje skúsenosti
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v ktorom sa

deti liečia. Okrem modernej nadštandardnej Dennej kliniky a vynovenej herne organizácia
zabezpečila vybavenie KDHaO elekrospotrebičmi, nábytkom a rôznymi inými potrebami, ktoré
zjednodušujú rodinám dlhé týždne strávené v nemocnici.
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