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Асоциация на пациентите с онкологинчни заболявания и приятели (АПОЗ и приятели) има 
удоволствието да Ви покани на ежегодния Национален пациентски форум. Тази година той 
ще се проведе в гр. Велинград, от 13 до 15 ноември 2009 г. Концепцията на това 
обучително събитие предвижда то да бъде провеждано на различни места в страната, 
предоставяйки възможност на пациентите от съответния регион да го посетят и получат 
полезна за тях и близките им информация, свързана със заболяването и провилния начин 
на живот. 
 
В това издание темите на форума ще варират между физическата, емоционална и ментална 
чистота, като основа за добро здраве и новостите в медицината свързани с раковите 
заболявания. Лекциите са поверени на специалисти - хирурзи, кардиолози, онколози, 
психолози и диетолози. В медицинската част на програмата фокусите са върху новостите в 
профилактиката, диагностиката и лечението при различни форми на рак.  
 
Искрено се надявам, да се убедите, че провеждането на подобни форуми са доказали 
своята ефективност сред много хора – пациенти, техните близки и лекари.  
 
За нас ще бъде чест да се присъедините към  и да ни позволите да Ви помогнем и да 

допринесем за желанието на всеки един от нас за качествен живот. 
Всички хотелски и транспортни разходи ще бъдат поети от АПОЗ и приятели, като е 
необходимо за транспортните разходи да ни бъдат предоставени билети или фактура 
за тях. 
 
Събитието се организира с партньорството на Сдружението на велинградските жени   
‘’Нежна сила’’, лично със съдействието на неговия председател госпожа Лебанова и 
подкрепата на община Велинград. 
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