Tarmkreft
Tid:
Onsdag 23. mai, kl. 17:30
Sted: Kreftforeningens vitensenter, Kongens gate 6 i Oslo
Program
17:30
18:00
18:10
		
		
18:50
19:05
19:45
20:00

Dørene åpnes. Enkel bevertning og kaffe.
Velkommen ved NORILCO.
Faglig foredrag om tykk- og endretarmskreft v/ onkolog og
overlege ved OUS Morten Brændengen. Temaet for foredraget
er diagnostisering, behandling og oppfølging.
Kaffepause og beinstrekk.
Foredraget fortsetter.
Avslutning ved vår samarbeidspartner for arrangementet, Amgen.
Vel hjem!

Påmeldingslink finner du på norilco.no og på vår facebook-side;
facebook.com/norilco
Du trenger ikke være medlem for å komme. Både pasienter og pårørende
er velkomne!
Møtet arrangeres i samarbeid med

Norsk forening for stomi, reservoar og mage- og tarmkreft.

NOR-PS-954-0418-064008

NORILCO inviterer til åpent møte om

NORILCO tilbyr blant annet:
• lokale felleskap med medlemsaktiviteter som informasjonskvelder, kurs og turer
• informasjon om mage- og tarmkreft samt stomi og reservoar
• medlemsblad
• likepersonssamtaler, som er en samtale der en pasient eller
pårørende snakker med en likeperson som har opplevd noe
liknende selv.
NORILCO jobber for å fremme interessene for personer rammet av
mage- og tarmkreft og personer med stomi eller reservoar.
NORILCO ønsker å nå alle som er berørt av kolorektalkreft med god
informasjon – og vi ønsker å synliggjøre vårt tilbud. Derfor ønsker vi
både medlemmer og ikke-medlemmer velkommen på møtet!
Velkommen!

NORILCO

Vil du vite mer om NORILCO og vårt arbeid for mage- og tarmkreftsaken?
Besøk våre nettsider eller ring oss i dag!

www.norilco.no

post@norilco.no

02013

NOR-PS-954-0418-064008

NORILCO er en organisasjon som arbeider for at mennesker ikke
skal føle skam rundt kreft eller annen sykdom i mage og tarm.
Våre mange frivillige står klare til å snakke om erfaringer ved mageog tarmsykdom og ønsker alle som trenger NORILCO velkommen til
et trygt fellesskap. Vi tror det ligger god medisin i å snakke med et
annet menneske som har opplevd en lignende situasjon som en selv.

NORILCO – Norsk forening for stomi,
reservoar og mage- og tarmkreft

NORILCO – Vi tar magefølelsen på alvor!

