EEKLO / SIJSELE, 17 september 2008

PERSBERICHT
Op donderdag 18 september 2008 slaan de Vlaamse Liga tegen Kanker (VLK) en 85
ziekenhuizen de handen ineen op de Dag tegen Kanker. De Dag tegen Kanker wordt de dag
van

de

kankerpatiënt.

In

alle

deelnemende

ziekenhuizen

worden

informatie-

en

ondersteuningsactiviteiten voor kankerpatiënten en hun vrienden en familie opgezet. Ook AZ
Alma neemt op haar twee campussen (Eeklo en Sijsele) deel aan dit mooie initiatief.
Op donderdag 18 september 2008 is iedereen welkom op het dagziekenhuis van onze beide campussen
en dit telkens van 10.00u tot 12.00u en van 14.00u tot 17.00u. Op het dagziekenhuis krijgen
bezoekers een gratis drankje en aan het onthaal een frisse gezonde appel. Ondertussen komt men alles te
weten over het hoe en waarom van verzorgingssessies voor kankerpatiënten. Er wordt eveneens informatie
gegeven over de aanpak van chemo-behandelingen én er wordt aandacht besteed aan pruikenmateriaal.
Tegelijkertijd bevinden zich aan het onthaal van beide campussen interessante informatiestands van zowel
de Vlaamse Liga tegen Kanker als van het ziekenhuis zelf.
Voorafgaand aan de Dag tegen Kanker ontvingen alle personeelsleden van beide campussen eveneens een
geel lintje, hét symbool van onze betrokkenheid bij kankerpatiënten. Op de Dag tegen Kanker zelf vragen
wij aan alle personeelsleden van ons ziekenhuis om dit lintje op te spelden en als dusdanig een gebaar van
solidariteit uit te dragen.
Voor meer informatie over de deelname van AZ Alma aan de Dag tegen Kanker gelieve contact
op te nemen met:
Mevr. Isabel Hossey, manager PR en communicatie, op het nummer 050 728 332 of op
isabel.hossey@azalma.be (uiterlijk tot 14.00u op 18/09/2008)
Dhr. Godfried Verstraete, stafmedewerker verpleegkundig en paramedisch departement, op
het nummer 09 376 06 44 of op godfried.verstraete@azalma.be (gans de dag bereikbaar op

18/09/2008)
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