Dzięki Pani/Pana pomocy,
możemy wnieść nasz
wspólny wkład na
rzecz poprawy sytuacji
pacjentów z nowotworem
jelita grubego
Szanowna Pani/Szanowny Panie,
zwracamy się do Pani/Pana z uprzejmą prośbą o zaangażowanie się
w ważne badanie ankietowe, które pomoże nam w zrozumieniu
sposobu, w jaki pacjenci dają sobie radę z diagnozą nowotworu
jelita grubego z przerzutami. Zaproszenie to skierowane jest przede
wszystkim do Pani/Pana
a odpowiedzi pomogą nam w przyszłości skutecznie pomagać
zarówno uczestnikom badania jak i innym pacjentom.
W każdym państwie europejskim ochrona zdrowia jest
zorganizowana w różny sposób. Być może mieszka Pani/Pan w kraju,
w którym pracownicy służby zdrowia oferują pomoc już od momentu
postawienia diagnozy i być może posiada Pani/Pan dostęp do
najnowszych sposobów leczenia
w przypadku zdiagnozowanego nowotworu, jak również do
pomocy w zakresie innych usług medycznych. Nawet jeśli tak jest,
to Pani/Pana doświadczenie jest dla nas ważne, ponieważ niestety
w niektórych krajach pacjenci nie mają tyle szczęścia.
Pani/Pana odpowiedzi są nam niezbędne. Będą one anonimowe
i wykorzystamy je w celu przedstawienia rekomendowanych zmian.
Nie ma złych odpowiedzi, wszystko sprowadza się do Pani/Pana
własnego doświadczenia; to właśnie ono jest nam potrzebne. Bez tej
informacji Ministerstwo Zdrowia nie wysłucha naszych argumentów.
Tego typu badanie ankietowe przeprowadza się w Europie po raz
pierwszy. Aby wnioski były wiarygodne, zaprosimy do badania 1000
pacjentów z całej Europy. Naszą ankietę można znaleźć na stronie
internetowej www.europacolon.com/survey
Jeśli będzie Pani/Panu wygodniej, ankietę można wydrukować
i wypełnić w wersji papierowej, a następnie przesłać na podany
poniżej adres. Se lhe for mais fácil, pode também descarregá-lo
e preencher uma cópia em papel.
Dziękujemy.

Polska

EuropaColon to europejska organizacja parasolowa, która działa
na rzecz zmniejszenia śmiertelności z powodu nowotworu
jelita grubego oraz oferuje pomoc pacjentom i ich rodzinom.
EuropaColon została utworzona w 2004 r. i obecnie współpracuje
z 43. organizacjami członkowskimi w 32. krajach europejskich.
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