ONCOVIDA

ASOCIACIÓ ONCOVIDA

.com
Oncovida2516@gmail
T. 670 089 822
.com
www.oncovidasabadell

Oncovida ofereix activitats i tallers per a la
millora del benestar de les persones amb
malalties oncològiques a través del lleure i
teràpies complementàries.

PICAM

ASSOCIACIÓ DE PREVENCIÓ
I INFORMACIÓ CÀNCER MOLINS
info@picam.eu
T. 672 021 403

19 h)
(de 10 a 13 i de 16 a

www.picam.eu

Picam ofereix activitats i tallers per a la millora
del benestar i assessorament d’estètica que
inclou un banc de perruques. També impulsa
accions de captació de diners per a la recerca,
d’educació per a la salut i preventives.

Nascuda a proposta del Servei d’Oncologia Mèdica,
Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell i de les
entitats que treballen a la nostra ciutat en relació
amb el càncer, aquesta guia vol posar a l’abast de
la ciutadania informació pràctica i de suport.
Alhora, la publicació és un reconeixement al treball
de les associacions i al seu compromís en el
tractament de la malaltia i en l’acompanyament de
les persones afectades i les seves famílies.
Agraïment:
Servei d’Oncologia Mèdica
Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell

GUIA
D’ENTITATS
DE SABADELL
DEDICADES
AL CÀNCER

AMOH

ASSOCIACIÓ MAMA
OVARI HEREDITARI
.org
info@amohasociacion
a 18 h)
T. 685 195 663 (de 10
.org
www.amohasociacion

AMOH promou la investigació científica del
càncer de mama i ovari hereditari, acompanya
i assessora sobre dubtes que puguin sorgir un
cop diagnosticada la malaltia.

AECC

ASSOCIACIÓ ESPANYOLA
CONTRA EL CÀNCER –
CATALUNYA CONTRA EL CÀNCER
sabadell@aecc.es
a 20 h)
T. 932 002 099 (de 8
dia)
T. 900 100 036 (24 h/
www.aecc.es

L’AECC de Sabadell ofereix suport psicològic
i social gratuït per persones amb malalties
oncològiques. També impulsa accions
de captació de diners per a la recerca,
d’educació per a la salut i preventives.

EL FAR

ASSOCIACIÓ PER A
PERSONES AMB CÀNCER
somelfar@hotmail.com
a 20 h)
T. 692 599 681 (de 10
www.somelfar.com

El Far acompanya les persones que viuen un
procés de càncer i els seus familiars. Amb
l’objectiu que millorin el seu benestar, ofereix
teràpies complementàries, psicologia,
assessorament d’imatge, banc de
perruques, tallers i activitats setmanals.

ONCOLLIGA

FUNDACIÓ LLIGA CATALANA
D’AJUDA ONCOLÒGICA
at
sabadell@oncolliga.c
a 20 h)
9
T. 685 989 212 (de
www.oncolliga.cat

Oncolliga ofereix serveis professionalitzats i
gratuïts d’atenció a domicili, suport psicològic,
dietètic, jurídic-laboral i/o social per a persones
amb malalties oncològiques i les seves famílies.
Té servei de préstec de material mèdic
i ajudes a farmàcia.

