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COMUNICARE PRESA 
 

 
 

Despre Atelierele Conect 

 
Aceasta inițiativă reunește o serie de instrumente de suport pentru pacienți: 

Grupuri de Suport pentru pacienții internați in secțiile de oncologie si pentru 

pacienții care vin la tratament in spital. O echipa multidisciplinară formată din Medic 

Oncolog, Psiholog și Nutriționist asigură informații și facilitează organizarea acestor 

sesiuni. Atelierele Conect urmăresc extinderea acestor grupuri de suport și in mediul 

online, utilizând platformele Zoom, Facebook, etc. 

Detalii suplimentare puteți obține la numărul de telefon: 0771 369 337, psih. 

Cornelia Cîrlescu 

“Acest gen de proiecte educative trebuie să existe și să se dezvolte permanent iar 

pacientii trebuie sa beneficieze in mod constant. Un pacient informat, consiliat, 

reechilibrat, are mult mai multe sanse de succes in procesul terapeutic. FABC si 

partenerii specialisti fac eforturi constante spre a aduce informatia medicala 

generala pe intelesul pacientului”, susține Alin Bujan, Coordonator Programe 

Federatia Asociatiilor Bolnavilor de Cancer. 

Cancerul pulmonar este una dintre cele mai frecvente și mortale forme de cancer, 

dar povestea pacientului cu cancerul pulmonar poate avea final fericit cu o 

diagnosticare mai rapidă și un acces la tratament din primele etape. Din păcate, 

acum, media de supraviețuire în cancerul bronhopulmonar este de numai 6-18 luni. 
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Doar 1 pacient din 5 supraviețuiește la 5 ani de la diagnostic, asta pentru că 40% 

dintre pacienți sunt diagnosticați tardiv, abia după ce boala s-a răspândit dincolo de 

plămânul afectat. 

 

 

Despre FABC 

Federația Asociațiilor Bolnavilor de Cancer (FABC) a fost înființată în anul 2005 din 

necesitatea ca toți cei care luptă împotriva cancerului să devină o forță cu o voce 

puternică. FABC este interfața între organizațiile membre și instituțiile statului, 

instituțiile europene implicate în sănătate, precum și organizațiile europene și 

internaționale similare. 

 

Biroul de presa FABC 

021 253 0591 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


