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„?y? ka?dym dniem. Na bakier z rakiem” – ?CO zaprasza 10.02.2020 [1]
Warszawska Firma Wydawnicza oraz ?wi?tokrzyskie Centrum Onkologii zapraszaj? 10 lutego 2020 r. o godz.
15.00 na spotkanie z Tomaszem Rejmanem - autorem ksi??ki pt. „?y? ka?dym dniem. Na bakier z rakiem”.
Tomasz Rejman ur. w 1968 roku we Wroc?awiu, mened?er ds. operacji i restrukturyzacji przedsi?biorstw z
bogatym do?wiadczeniem zawodowym nabytym podczas pracy w mi?dzynarodowych koncernach w
Europie i Ameryce Po?udniowej. Ojciec trojga dzieci. Na co dzie? zafascynowany swoimi dzie?mi i kultur?
iberyjsk?.
Ci??ka choroba nowotworowa ?ony – Manueli – okaza?a si? dla niego punktem zwrotnym: najwa?niejszym
projektem, wyzwaniem i do?wiadczeniem w ?yciu.
Kr???c pomi?dzy szpitalami onkologicznymi w USA, Hiszpanii i Polsce, doszed? do wniosku, ?e system opieki
medycznej nie jest zdolny do optymalnego poprowadzenia terapii, a bliscy chorych zazwyczaj nie s? w stanie
zapewni? im odpowiedniego komfortu ?ycia. Dlatego wzi?? na siebie rol? „kierownika jej terapii” i kierownika
„komfortu ich wspólnego ?ycia”.
Dziel?c si? swoimi prze?yciami i obserwacjami z osobami potrzebuj?cymi wsparcia, zrozumia? jak pomocne mo?e
by? to do?wiadczenie dla innych. Do napisania ksi??ki sk?oni?a go ch?? dotarcia do jak najwi?kszej grupy
potrzebuj?cych.
Patronat nad ksi??k? obj?li: Discovery Life, fundacje Rak’n’roll, Alivia, OnkoCafe. Razem lepiej oraz sztukater.pl,
novaedita.com
Serdecznie zapraszamy
Tomasz Rejman „?y? ka?dym dniem. Na bakier z rakiem”, wydawnictwo WFW
10 lutego, godz. 15.00, ?wi?tokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach, ul. Stefana Artwi?skiego 3 c, sala
konferencyjna im. prof. T. Koszarowskiego (budynek administracji z patio) UWAGA! Zmiana lokalizacji: ul.
Stefana Artwi?skiego 3, sala konferencyjna - budynek g?ówny ?CO, II pi?tro, pok. nr 220.
Za??cznik:
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