Tisková zpráva

Udělejte dobrý skutek a přijďte podpořit onkologicky nemocné děti
na II. ročník Dne dětské onkologie
Osvětově-zábavní program se v rámci Dne dětské onkologie uskuteční v prostorách
Národního divadla a na Václavském náměstí v Praze
12. ledna 2016 – V sobotu 13. února 2016 proběhne v Praze již II. ročník mezinárodního Dne dětské
onkologie. Stejně jako vloni, také letošní ročník má za cíl přiblížit veřejnosti problematiku dětských
onkologických onemocnění, vzdát hold všem bývalým i současným onkologickým dětským pacientům
a vzpomenout na ty, kteří onemocnění bohužel podlehli.
Na Den dětské onkologie, který si připomíná celá Evropa, bude pro širokou veřejnost opět připraven
bohatý doprovodný program. Ten zahájí v 13:00 hodin na piazzetě Národního divadla naučná
panelová expozice, která přiblíží problematiku nádorových onemocnění u dětí. V 15:00 hodin
proběhne v prostorách Nové scény odborná beseda s lékaři a bývalými pacienty Kliniky dětské
hematologie a onkologie Fakultní nemocnice Motol. Přítomné děti se také budou moci zapojit
například do Microsoft kódovací dílny či si přijít pro podpis známých osobností.
Celé odpoledne vyvrcholí velkým lampionovým průvodem, který se vypraví v 16:00 hodin od
Národního divadla po Národní třídě až na Václavské náměstí. Zde bude Den dětské onkologie
zakončen velkým „Galakoncertem pod koněm“. Kromě aktivit pro širokou veřejnost bude program
dne patřit především bývalým i současným pacientům a jejich rodinám. Těch se z celé České
republiky sjedou do Prahy více než tři stovky. Podrobnosti k celému programu jsou k dispozici na
www.dendetskeonkologie.cz. Ambasadorem projektu se stal letos opět herec Jiří Mádl.
„Jsme nesmírně rádi, že i v České republice můžeme touto cestou a za podpory několika významných
státních i mezinárodních institucí, našich významných partnerů i nejrůznějších neziskových a
oborových organizací přispět k osvětě společnosti a postupně ji tak zbavovat předsudků. Věříme, že
se nám stejně jako minulý rok podaří vytvořit jeden báječný a nezapomenutelný den plný zábavy
nejen pro naše pacienty, ale také pro všechny, kteří nás přijdou k Národnímu divadlu nebo na
Václavské náměstí podpořit,“ říká MUDr. Lucie Cingrošová, lékařka Kliniky dětské hematologie a
onkologie FN Motol a členka rodičovského sdružení HAIMA CZ.
„Velmi si vážíme obrovské podpory ze strany našich vzácných partnerů, ale také od nejrůznějších
významných institucí. Obzvláště nás těší letošní záštita Evropského parlamentu, která dokazuje, že
téma dětské onkologie je důležité připomínat na celoevropské úrovni,“ dodává MUDr. Lucie
Cingrošová. Projekt kromě Evropského parlamentu dále zaštítili například Parlament ČR, Ministerstvo
zahraničních věcí ČR, Magistrát hlavního města Prahy, Městská část Praha 1 a mnoho dalších.
Projekt Den dětské onkologie 2016 probíhá
v České republice pod záštitou Evropského parlamentu.

Iniciativu Mezinárodní den dětské onkologie v České republice pořádá rodičovské sdružení Haima,
které všechny srdečně zve k účasti a podpoře.
Akce vzniká za podpory Nadace ČEZ, Microsoft, Skype, Porsche, ComAp, Národního divadla,
Polypress, Data Autotrans a PanCareLIFE.

Den dětské onkologie je poctou dětem, které úspěšně podstoupily onkologickou léčbu, a vzpomínkou
na ty, které onemocnění podlehly. Děkujeme, že nám pomůžete Den dětské onkologie zviditelnit.
Více informací na www.dendetskeonkologie.cz
O HAIMA CZ
HAIMA CZ, z.s., které vzniklo v roce 1991 na dětské hemato-onkologii v pražské Fakultní nemocnici Motol. Na bázi
dobrovolnosti sdružuje občany bez rozdílu věku, národnosti, víry či profese k aktivní pomoci dětem s onemocněním
krvetvorby a dětem s onkologickým onemocněním. Haima CZ je pořadatelem prvního ročníku Dne dětské onkologie v České
republice se záměrem realizovat tuto akci od roku 2015 s každoroční tradicí. Více informací na www.haima.cz.
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