Com a sua ajuda,
podemos todos
fazer a diferença
na vida dos
doentes cancro
colorretal
Caro amigo,
Gostaríamos que contribuísse para um inquérito importante
que nos ajudará a entender de que forma os doentes lidam com
um diagnóstico de cancro colorretal metastático. Este convite
destinase especificamente a si, e as suas respostas vão ajudarnos a apoiá-lo a si e a outros doentes de forma mais eficaz no
futuro.
Os cuidados de saúde, na Europa, são diferentes em cada país.
Pode acontecer que resida num país em que toda a sua equipa
de cuidados de saúde o apoia desde o diagnóstico e em que
tenha acesso aos tratamentos e medicamentos mais recentes
para o seu cancro, bem como a apoio de diferentes serviços.
Ainda assim, a sua experiência é importante para nós porque,
infelizmente, em alguns países os doentes não têm o mesmo
apoio.
Precisamos dos seus comentários e vamos utilizar as suas
respostas anónimas para fazer recomendações sobre mudanças.
Não há respostas erradas; o que importa é a sua experiência;
é o que precisamos de conhecer. Sem estas informações, os
Ministérios da Saúde não ouvirão os nossos argumentos.
É a primeira vez que se realiza um inquérito desta natureza na
Europa. Vamos contactar 1 000 doentes de toda a Europa para
valorizar as informações. O inquérito está disponível em
www.europacolon.com/survey Se lhe for mais fácil, pode
também descarregá-lo e preencher uma cópia em papel.
Obrigado

A EuropaColon é uma organização-quadro europeia dedicada
a diminuir o número de casos mortais de cancro colorretal e a
apoiar os doentes e as suas famílias. A EuropaColon foi instituída
em 2004 e, neste momento, trabalhamos com 43 organizações
parceiras de 32 países europeus.

Morada para envio do inquérito:
Estrada Interior da Circunvalação, nº 6657 1º Piso,
Room 145
4200-177 Porto
PORTUGAL
Sítio Web: www.europacolon.com/survey

