SKUPAJ SMO V TEM!

Spoštovani,
Pišem vam v imenu Združenja EuropaColon Slovenija, ki zastopa bolnike z raki
prebavil in njihove svojce. Združenje v zadnjih letih še posebej veliko pozornosti
namenja raku trebušne slinavke. Gre za raka, ki ima eno najhujših statistik
preživetja; pet let po diagnozi živi le še okoli pet odstotkov bolnikov, povprečno
preživetje od diagnoze pa je 4,6 mesecev. Na leto v Sloveniji zboli okoli 400 ljudi
in okoli 380 jih umre ali povedano drugače – zaradi te bolezni vsako leto izgubimo
za osem (!) avtobusov državljanov. To žalostno statistiko lahko spremenimo le,
če bomo bolnike odkrivali prej. To lahko dosežemo le, če bomo ozavestili čim več
državljanov Slovenije.
Tudi letos bomo tretji četrtek v novembru, točneje 19. novembra, obeležili svetovni
dan tega raka in ob tej priložnosti se tako kot lani obračamo na vas z vabilom k
sodelovanju! Vabimo vas, da tudi vaša občina pristopi k aktivnostim, s katerimi
želimo čim več ljudi obvestiti in ozavestiti o pomenu zgodnjega odkrivanja
raka trebušne slinavke. V Sloveniji smo se že lani pridružili drugim državam po
Evropi in svetu in se v sodelovanju s številnimi slovenskimi občinami obarvali
vijoličasto, zaščitno barvo vseh aktivnosti ozaveščanja o tej bolezni. Nekateri
ste z nami sodelovali že lani, za kar se vam iskreno zahvaljujemo in vas znova
vabimo, da se nam pridružite tudi letos. Vse ostale občine, ki lani iz kakršnega
koli razloga v kampanji niste sodelovali, pa prijazno vabimo in prosimo, da se nam
pridružite letos z osvetlitvijo pomembnega objekta v vašem mestu oziroma kraju
(grad, spomenik, most ...) v vijoličasto barvo. Osvetljevanje osrednjih objektov
v slovenskih mestih je del nacionalne kampanje ozaveščanja o raku trebušne
slinavke, ki že drugo leto poteka pod geslom Skupaj smo v tem!
Če te možnosti nimate, pa vas vljudno prosimo, če lahko na svojih internetnih
straneh in/ali občinskem glasilu objavite krajši prispevek o pomenu čim hitrejšega
odkrivanja tega raka, ki vam ga pripenjamo.
Če se boste odločili in tudi vi pristopili k vijoličnem osvetljevanju objektov, nam,
prosimo, sporočite, saj bomo ob tej priložnosti pripravili sporočilo za medije ter
med podporniki ozaveščanja navedli tudi vas. Tudi tokrat bomo obvestili sedež
svetovne koalicije raka trebušne slinavke (World Pancreatic Cancer Coalition) s
sedežem v ZDA, ki te podatke prav tako zbira in jih komunicira navzven.
Če potrebujete kakršne koli dodatne informacije, smo vam z veseljem na voljo!
S spoštovanjem,
Ivka Glas,
predsednica
031 313 258
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