Warszawa, 5 lipca 2021 r.

Informacja prasowa

Unum partnerem akcji ONKOODPOWIEDZIALNI
Ruszyła akcja „Onkoodpowiedzialni” poświęcona edukacji onkologicznej, profilaktyce
i promocji zdrowia. Unum zostało partnerem inicjatywy, której organizatorem jest NEO
Hospital.
Akcja „Onkoodpowiedzialni’, której inicjatorem jest NEO Hospital ma na celu zwiększenie
świadomości zdrowotnej, zwrócenie uwagi na profilaktykę onkologiczną i wskazanie ścieżki, jak
sobie radzić z chorobą onkologiczną. Partnerami akcji zostali między innymi Unum Życie, Fundacja
Onko Cafe, Fundacja Rakiety, Ogólnopolska Organizacja Kwiat Kobiecości, Business Centre Club,
czy Polska Federacja Szpitali.
Onkoodpowiedzialni to wartościowe spotkania z lekarzami
Dzięki partnerstwu z Unum pracownicy, współpracownicy, klienci, przyjaciele i partnerzy biznesowi
towarzystwa mogą otrzymać dostęp do spotkań live z lekarzami i psychoonkologami, którzy
podzielą się doświadczeniami oraz odpowiedzą na pytania, jak dbać o zdrowie, jak reagować, gdy
pojawia się choroba onkologiczna, gdzie szukać pomocy, jaka jest rola opieki personalizowanej
oraz jak na powrót do zdrowia wpływają nowe technologie. Podczas planowanych spotkań swoją
perspektywą podzielą się także pacjentki, które same zachorowały na nowotwór.
– Misją Unum jest być blisko klientów i nieść im pomoc w obliczu najtrudniejszych życiowych zdarzeń,
jak diagnoza choroby onkologicznej. Oprócz wypłaty świadczeń, otaczamy klientów prawdziwą troską
i dlatego w naszych ubezpieczeniach oferujemy dostęp do badań, rehabilitacji, drugiej opinii, konsultacji
medycznych oraz szeregu usług pomocnych w tej niezwykle trudnej sytuacji. Z tego powodu dołączyliśmy
do Onkoodpowiedzialnych, aby wspólnie szerzyć potrzebną wiedzę na temat profilaktyki i nieść
merytoryczne wsparcie dla osób dotkniętych nowotworami – komentuje Małgorzata Morańska,
rzecznik prasowa Unum Życie TUiR S.A.
Onkoodpowiedzialni to bezpłatne konsultacje, badania i zabiegi dla chorych
Podstawowa kwestia to profilaktyka, gdyż wczesne wykrycie zmian nowotworowych wiąże się
z dobrym rokowaniem. Podczas akcji „Onkoodpowiedzialni” lekarze z NEO Hospital będą udzielać
bezpłatnych konsultacji on-line dla pacjentek z diagnozą raka szyjki macicy, bądź raka
endometrium. Będzie można również skorzystać z bezpłatnych badań cytologicznych oraz
dowiedzieć się więcej o korzyściach i istocie badań profilaktycznych, a także nowoczesnych
technikach leczenia. Ponadto, w krakowskim Szpitalu na Klinach, dzięki dofinansowaniu ze
środków Unii Europejskiej, nowoczesne zabiegi z wykorzystaniem robota da Vinci dla pacjentek
dotkniętych rakiem endometrium oraz rakiem szyjki macicy, zakwalifikowanych do programu, są
dostępne całkowicie bezpłatnie.
By skorzystać z programu, pacjentki mogą już teraz zgłaszać się osobiście, telefonicznie (+12 200
20 25) lub za pomocą formularza konsultacji on-line dostępnego na stronie internetowej szpitala
https://www.szpitalnaklinach.pl/ i na stronie https://zabiegidavinci.pl/
Zachorowalność na nowotwory w Polsce
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Z szacunków za rok 2020 wskazanych w raporcie „Nowotwory złośliwe w Polsce” wynika, że
zachorowalność na raka szyjki macicy dotyczyła 2,1 tys. kobiet. I choć w ostatnich latach
obserwujemy spadek zachorowalności i umieralności, to statystyki w zakresie przeżyć wyglądają
ciągle bardzo słabo na tle innych krajów europejskich. W przypadku raka endometrium obserwuje
się stale rosnącą tendencję zachorowalności i umieralności. W okresie 2005-2017 zachorowalność
wzrosła o 44%, a umieralność zaś o ponad 120%. Szacuje się, że w 2020 r. diagnozę rak trzonu
macicy usłyszało ponad 6,6 tys. Polek.
Więcej informacji o akcji „Onkoodpowiedzialni”:
Strona www dedykowana akcji: www.onkoodpowiedzialni.pl
Konto na Facebooku dedykowane akcji: https://www.facebook.com/onkoodpowiedzialni
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Unum Życie TUiR S.A. (www.unum.pl) jest częścią Grupy Unum. W Polsce oferuje grupowe i indywidualne ubezpieczenia na życie
o jednym z najszerszych na rynku zakresów ochrony, opierając się na wyjątkowej trosce o klienta. . W 2020 roku spółka wypłaciła
klientom w najtrudniejszych chwilach ich życia w sumie 122,8 mln PLN.
Unum Życie tworzy przyjazne, oparte na szacunku środowisko pracy, w którym każdy może odnieść sukces rozwijając się realizując
swój potencjał. Tak wysokie standardy zarządzania zyskały uznanie niezależnych instytucji, które przyznały spółce tytuły Najlepszy
Pracodawca 2005, 2006, 2009, 2010, 2012, 2018, 2019, 2020, HR Najwyższej Jakości 2017, 2018, 2019, 2020, Gazeta Finansowa:
Najlepszy Pracodawca 2019, 2020 i Inspiratorzy Biznesu – Najlepszy Pracodawca w 2018.
Spółka prezentuje najwyższe standardy współpracy na rynku finansowym, uhonorowane wielokrotnie nagrodą Etyczna Firma,
Super Etyczna Firma 2018-2020, a w 2017 i 2019 roku tytułem Firma Przyjazna Klientowi oraz Przyjazna Firma Ubezpieczeniowa,
a także wyróżnieniem Fair Play w 2013, 2014 i 2015.
Grupa Unum (www.unum.com) to jeden z liderów w zakresie ochrony finansowej w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii.
Tworzą ją spółki Unum US, Colonial Life, Unum UK oraz Unum Życie. Portfolio Unum obejmuje grupowe oraz indywidualne
ubezpieczenia ochronne zapewniające dochód w wypadku niezdolności do pracy, ubezpieczenia na życie, ubezpieczenia wypadkowe
i zdrowotne. W 2020 r. grupa odnotowała przychody w wysokości 13 miliardów USD i wypłaciła klientom 7,6 miliardów USD
świadczeń..
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