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LIGA PROTI RAKOVINE

VÁS POZÝVA

DO CENTIER POMOCI
Centrá pomoci sú určené pre onkologických pacientov, ich blízkych
a príbuzných, ale aj pre zdravú populáciu, ktorá má záujem dozvedieť
sa viac o zdraví a prevencii. V centrách Vám pomôžeme hľadať
spôsob, ako sa zbaviť strachu, neistoty, úzkosti, stresu, i ako si zlepšiť
zdravotný stav po fyzickej stránke.
CENTRUM POMOCI BRATISLAVA
Brestová 6
821 02 Bratislava – Ružinov
Tel.: 02/52 92 17 35
Fax.: 02/20 81 20 47
lpr@lpr.sk, recepcia@lpr.sk

CENTRUM POMOCI KOŠICE
Paulínyho 63
040 01 Košice
Tel.: 055/685 35 46
klubviktoria@centrum.sk

CENTRUM POMOCI MARTIN
Kukučínova 2
036 01 Martin
Tel.: 043/324 04 87
sykorova@lpr.sk

V Centrách pomoci sú všetky služby poskytované bezplatne.
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V Centrách pomoci môžu onkologickí pacienti
nájsť nasledujúce programy, ktoré sú plne
hradené Ligou proti rakovine:
• Rehabilitácie a relaxácie za asistencie diplomovaných fyzioterapeutov
• Pohybové kurzy
• Kreatívne kurzy a arteterapia
• Besedy s odborníkmi z rôznych oblastí
• Kurzy anglického jazyka
• Kultúrne podujatia
• Linky pomoci, ktoré sú určené aj širokej
verejnosti – osobné, telefonické alebo
emailové poradenstvo dostupné priamo
z www.lpr.sk. K dispozícii sú v pracovných
dňoch lekári – onkológovia, psychológovia
a sociálne sestry.
Centrum pomoci Bratislava
Linka pomoci je Vám k dispozícii od pondelka
do piatka v čase od 9:00 – 13:00 a od 14:00 –
16:00 na telefónnom čísle 02/52 96 51 48 alebo
v tom istom čase osobne na adrese – Brestová
ul. č. 6, Bratislava.
Centrum pomoci Košice
Odborné poradenstvo:
Každý pondelok v čase od 15:30 do 17:30 na
telefónnom čísle 055/62 56 234.
Centrum pomoci Martin
Linka pomoci je Vám k dispozícii od pondelka
do štvrtka v popoludňajších hodinách na
telefónnom čísle: 043/32 40 506.
Poradenstvo vo forme liniek pomoci je služba
určená nielen onkologickým pacientom, ale
aj ich príbuzným a celej verejnosti.

