
Gyógyulj Velünk Egyesület médiamegjelenések 2020-ban
B. Papp László sajtószóvivő: +3630 261-8789, sajto@gyve.hu

Az online elérhető anyagok a címre kattintva az eredeti oldalon megnyithatók.

1. Mindent a tüdőrákról és a tüdőáttétekről (Rákgyógyítás.hu) – 2020. jan. 27.
2. Onkológia és kardiológia: önnek hogy bírja a szíve? (Rákgyógyítás.hu) – 2020. feb. 24.
3. Ingyenes rehabilitációs tábor daganatos betegeknek (Rákgyógyítás.hu) – 2020. márc. 3.
4. A Városligetbe várnak minden sorstársat és családtagot (Rákgyógyítás.hu) – 2020. márc. 8.
5. Egészség Mentén: interjú Kalotay Gáborral (Rákosmente TV) – 2020. márc. 11.
6. Aki örül, hogy nem műtjük, valamit félreértett (Nők Lapja Café) – 2020. máj. 4.
7. Egyéni és közös gyógytorna karantén idején is (Rákgyógyítás.hu) – 2020. máj. 7.
8. Újraindulnak a szűrővizsgálatok (RTL Klub Híradó) – 2020. jún. 1.
9. Pótolni kell az elmaradt vizsgálatokat (Rákgyógyítás Magazin print) – 2020. június
10. Kevesebb beteget vizsgáltak meg a koronavírus-járvány alatt  (RTL Klub Híradó) – 2020. jún. 4.
11. Sok beteg kezelése késlekedik: a járvány alatt nem jutottak diagnózishoz (Népszava.hu) – 2020. jún. 4.
12. Akit elküldenek az ajtón, jöjjön vissza az ablakon (Napi.hu) – 2020. jún. 4.
13. A járvány alatt se várjon a gyanús tünetekkel! (Weborvos) – 2020. jún. 4.
14. Ragaszkodjanak a vizsgálathoz - ezt tanácsolják a betegeknek (RTL Klub Híradó) – 2020. jún 5.
15. Sok beteg juthatott késve diagnózishoz (Népszava print) – 2020. jún. 5.
16. Rák – A járvány alatt se várj a gyanús tünetekkel! (NapiDoktor.hu) – 2020. jún. 6.
17. A késői mellrákdiagnózis beszűkíti a terápiás lehetőségeket (Medical Online) – 2020. jún. 9.
18. Mellrák: a járvány alatt se várjon a gyanús tünetekkel! - (Egészségkalauz.hu) – 2020. jún. 9.
19. A járvány alatt se várjunk a gyanús tünetekkel! (Ruzsesmas.hu) – 2020. jún. 10.
20. A járvány alatt se várjunk a gyanús tünetekkel! (Nők Lapja Egészség) – 2020. jún. 11.
21. Mozgással a prosztatarákos betegek egészségéért – (Szeged TV) – 2020. jún. 22.
22. Újra együtt kirándulnak a sorstársak (Rákgyógyítás.hu) – 2020. jún. 26.
23. GIST: 9 és 17 évvel túl a rákon (Rákgyógyítás.hu) – 2020. júl. 13.
24. Több tízezren túl vannak az emlőrákon (Rákgyógyítás.hu) – 2020. aug. 16.
25. Tudatos lépések a felépüléssért (Rákgyógyítás Magazin print) – 2020. szeptember
26. GIST tumor az emésztőrendszerben: 9 és 17 évvel túl a rákon (Rákgyógyítás Magazin print) 2020. szept.
27. Ismét kimozdulásra ösztönöz a Gyógyulj Velünk Egyesület (Rákgyógyítás.hu) – 2020. szept. 2.
28. Ismét kimozdulásra ösztönöz a Gyógyulj Velünk Egyesület (Szántógráf.hu) – 2020. szept. 3.
29. Rehabilitációs program indult az emlőrákos nők felépüléséért (MTI) – 2020. szept. 21.
30. Rehabilitációs program az emlőrákos nők felépüléséért (Rákgyógyítás.hu) – 2020. szept. 21.
31. Emlőrák: gyógyulás, szívproblémák, koronavírus (Rákgyógyítás.hu) – 2020. szept. 21.
32. Emlőrák járvány idején: felépülést segítő rehabilitációs program (Civil Hírügynökség) – 2020. szept. 22.
33. Interjú az Egyensúly Emlőrák Rehabilitációs Programról (Klubrádió) – 2020. szept. 22.
34. Rehabilitációs program emlőrákos nőknek (Medical Online) – 2020. szept. 22.
35. Emlőrák rehabilitációs programot szervez a Gyógyulj Velünk Egyesület (MKOT.hu) – 2020. szept. 22.
36. Egyensúly Emlőrák Rehabilitációs Program (Gyógytornászok.hu) – 2020. szept. 24.
37. Új program az emlőrákos nők felépüléséért (Klubrádió.hu) – 2020. szept. 27.
38. Hogyan óvhatjuk meg a szívet az onkológián? (Rákgyógyítás.hu) – 2020. szept. 27.
39. Felépülést szolgáló támogatás az emlődaganatos nőknek (Délmagyarország print) – 2020. szept. 29.
40. Hogyan óvhatjuk meg a szívet az onkológián? (Szántógráf.hu) – 2020. szept. 30.
41. Mellrák: szakszerű és ingyenes segítség a jobb életminőségért (MTI) – 2020. okt. 6.
42. Mellrák: szakszerű és ingyenes segítség a jobb életminőségért (Rákgyógyítás.hu) – 2020. okt. 6.
43. Hogyan lehet gyorsabban, teljesebben felépülni a mellrákból? (Rákgyógyítás.hu) – 2020. okt. 9.
44. Teljesebb felépülés a mellrákból – rögzített előadás (Rákgyógyítás.hu) – 2020. okt. 16.
45. Milyen sors vár a májrákos betegekre? (MTI 1. rész) – 2020. okt. 27.
46. Milyen sors vár a májrákos betegekre? (MTI 2. rész) – 2020. okt. 27.
47. Október a májrák elleni küzdelem hónapja (is) (Civil Hírügynökség) – 2020. okt. 27.
48. Milyen sors vár a májrákos betegekre? (Rákgyógyítás.hu) – 2020. okt. 27.
49. Riport a májrák kezelésének orvosi és emberi oldaláról (Rákgyógyítás.hu) – 2020. okt. 27.
50. Riport a májrák kezelésének orvosi és emberi oldaláról (Youtube) – 2020. okt. 27.
51. Riport a májrák kezelésének orvosi és emberi oldaláról (MKOT.hu) – 2020. okt. 27.
52. Október a májrák elleni küzdelem hónapja (Weborvos) – 2020. okt. 28.
53. Májdaganatok: áttekintő közérthető előadás a kezelésekről (Rákgyógyítás.hu) – 2020. okt. 29.
54. Prosztatarák: a betegek is sokat tehetnek az állapotuk javulásáért (Rákgyógyítás.hu) – 2020. nov. 2.
55. A prosztatarákos férfiak is tehetnek az állapotuk javulásáért (Weborvos) – 2020. nov. 2.
56. A prosztatarákos férfiak is tehetnek az állapotuk javulásáért (Civil Hírügynökség) – 2020. nov. 2.
57. A prosztatarákos férfiak is tehetnek az állapotuk javulásáért (Családinet.hu) – 2020. nov. 2.
58. Prosztatarák: interneten is segítik a betegeket (MKOT.hu) – 2020. nov. 2.

https://mkot.hu/prosztatarak-interneten-is-segitik-a-betegeket/
https://www.csaladinet.hu/hirek/eletmod/szulok_nagyszulok/29322/a_prosztatarakos_ferfiak_is_tehetnek_az_allapotuk_javulasaert_-_tobb_mint_20_ezren_elnek_prosztatarakkal_magyarorszagon
http://civilhirugynokseg.hu/prosztatarakos-ferfiak-tehetnek-az-allapotuk-javulasaert/
https://weborvos.hu/hirek/a-prosztatarakos-ferfiak-is-tehetnek-az-allapotuk-javulasaert-262985
https://rakgyogyitas.hu/prosztatarak-a-betegek-is-sokat-tehetnek-az-allapotuk-javulasaert/
https://rakgyogyitas.hu/majdaganatok-attekinto-kozertheto-eloadas-a-kezelesekrol/
https://weborvos.hu/hirek/oktober-a-majrak-elleni-kuzdelem-honapja-262874
https://mkot.hu/riport-a-majrak-kezelesenek-orvosi-es-emberi-oldalarol/
https://rakgyogyitas.hu/majtumor/
https://rakgyogyitas.hu/milyen-sors-var-a-majrakos-betegekre/
http://civilhirugynokseg.hu/oktober-majrak-elleni-kuzdelem-honapja/
http://os.mti.hu/hirek/156293/a_gyogyulj_velunk_egyesulet_kozlemenye-2_resz
http://os.mti.hu/hirek/156292/a_gyogyulj_velunk_egyesulet_kozlemenye-1_resz
https://rakgyogyitas.hu/teljesebb-felepules-a-mellrakbol-rogzitett-eloadas/
https://rakgyogyitas.hu/hogyan-lehet-gyorsabban-teljesebben-felepulni-a-mellrakbol/
https://rakgyogyitas.hu/mellrak-szakszeru-es-ingyenes-segitseg-a-jobb-eletminosegert/
http://os.mti.hu/hirek/155847/a_gyogyulj_velunk_egyesulet_kozlemenye
https://szantograf.hu/2020/09/30/hogyan-ovhatjuk-meg-a-szivet-az-onkologian/
https://rakgyogyitas.hu/hogyan-ovhatjuk-meg-a-szivet-az-onkologian/
https://www.klubradio.hu/adasok/rehabilitacios-program-indul-az-emlorakos-nok-felepuleseert-114093
https://gyogytornaszok.hu/egyensuly-emlorak-rehabilitacios-program/
https://mkot.hu/emlorak-rehabilitacios-programot-szervez-a-gyogyulj-velunk-egyesulet/
http://medicalonline.hu/gyogyitas/cikk/rehabilitacios_program_emlorakos_noknek
http://adas.klubradio.hu/adas?hanganyag_id=13022
http://civilhirugynokseg.hu/33553-2/
https://rakgyogyitas.hu/emlorak-gyogyulas-szivproblemak-koronavirus/
https://rakgyogyitas.hu/rehabilitacios-program-indul-az-emlorakos-nok-felepuleseert/
http://os.mti.hu/hirek/155490/a_gyogyulj_velunk_egyesulet_kozlemenye
https://szantograf.hu/2020/09/03/ismet-kimozdulasra-osztonoz-a-gyogyulj-velunk-egyesulet/
https://rakgyogyitas.hu/ismet-kimozdulasra-osztonoz-a-gyogyulj-velunk-egyesulet/
https://rakgyogyitas.hu/tobb-tizezren-tul-vannak-az-emlorakon/
https://rakgyogyitas.hu/gist-ritka-daganat-az-emesztorendszerben/
https://rakgyogyitas.hu/ujra-egyutt-kirandulnak-a-sorstarsak/
http://www.diagnozis.eu/ad%C3%A1sok/2020-junius-22-i-adas
https://nlegeszseg.hu/megelozes/20200611/a-jarvany-alatt-se-varjunk-a-gyanus-tunetekkel/
https://ruzsesmas.hu/a-jarvany-alatt-se-varjunk-a-gyanus-tunetekkel/
https://www.egeszsegkalauz.hu/betegsegek/daganatos-betegsegek/mellrak-a-jarvany-alatt-se-varjon-a-gyanus-tunetekkel/p25mx5m
http://medicalonline.hu/gyogyitas/cikk/a_kesoi_mellrakdiagnozis_beszukiti_a_terapias_lehetosegeket
https://napidoktor.hu/mindent-a-rakrol/rak-a-jarvany-alatt-se-varj-a-gyanus-tunetekkel/
https://rtl.hu/rtlklub/hirek/ragaszkodjanak-a-vizsgalathoz-ezt-tanacsoljak-a-daganatos-vagy-daganatgyanus-betegeknek
https://weborvos.hu/egeszsegmagazin/a-jarvany-alatt-se-varjon-a-gyanus-tunetekkel-259855
https://www.napi.hu/magyar-gazdasag/koronavirus-jarvany-mellrak-elmaradt-vizsgalatok-kezelesek.707468.html
https://nepszava.hu/3080445_sok-daganatos-beteg-kezelese-keslekedik-a-jarvany-alatt-nem-jutottak-diagnozishoz
https://rtl.hu/rtlklub/hirek/kevesebb-beteget-vizsgaltak-meg-a-koronavirus-jarvany-alatt
https://rtl.hu/rtlklub/hirek/ujraindulnak-a-szurovizsgalatok
https://rakgyogyitas.hu/egyeni-es-kozos-gyogytorna-karanten-idejen-is/
https://nlc.hu/szurd_ki_cikkek/20200504/dr-vegh-eva-onkologus-mellrak-kezelesek/
https://www.youtube.com/watch?v=kKZnkYTb0aA
https://rakgyogyitas.hu/a-varosligetbe-varnak-minden-sorstarsat-es-csaladtagot/
https://rakgyogyitas.hu/ingyenes-rehabilitacios-tabor-daganatos-betegeknek/
https://rakgyogyitas.hu/onkologia-es-kardiologia-onnek-hogy-birja-a-szive/
https://rakgyogyitas.hu/mindent-a-tudorakrol-es-a-tudoattetekrol/
mailto:sajto@gyve.hu


59. A prosztatarákos férfiak is tehetnek az állapotuk javulásáért (Fecsego.eu) – 2020. nov. 2.
60. Több mint 20 ezren élnek prosztatarákkal Magyarországon (Igenyesferfi.hu) – 2020. nov. 3.
61. Együtt a májrák elleni küzdelemben (Bónum TV) – 2020. nov. 3.
62. November a prosztatarák elleni hónap (Medical Online) – 2020. nov. 3.
63. Prosztatarák: a betegek is sokat tehetnek az állapotuk javulásáért (Szántógráf.hu) – 2020. nov. 3.
64. Fókuszban a prosztatarák (SzimPatika.hu) – 2020. nov. 4.
65. Étrend mellrákos betegként: mit (t)ehet a beteg a javulásért? (Rákgyógyítás.hu) – 2020. nov. 6.
66. 10.000 lépés a Gyógyulj Velünk Egyesülettel (Bónum TV) – 2020. nov. 9.
67. Hogyan gyógyítható a májrák? (Femina.hu) – 2020. nov. 11.
68. Prosztatarák: több mint 20 ezren élnek a betegséggel (Egészségtükör.hu) – 2020. nov. 15.
69. A prosztatarákos férfiak is tehetnek az állapotuk javulásáért (PatikaMagazin) – 2020. nov. 15.
70. A prosztatarákos férfiak is tehetnek az állapotuk javulásáért (PatikaPlus.hu) – 2020. nov. 15.
71. Mellrák rehabilitáció: tudatos lépések a felépülésért (Rákgyógyítás.hu) – 2020. nov. 27.
72. A prosztatarákos férfiak is tehetnek az állapotuk javulásáért (Inczeffypatika.hu) – 2020. nov. 28.
73. 10 Ezer Lépés Program a prosztatarákos betegekért (Orvosok Lapja print) – 2020. dec.
74. Áttörést várnak a májrák kezelésében (Rákgyógyítás Magazin print) – 2020. dec.
75. Együtt élni a májrákkal (Rákgyógyítás Magazin print) – 2020. dec.
76. Diéta és étrend: Mit t(ehet) egy beteg önmagáért? (Rákgyógyítás Magazin print) – 2020. dec.
77. Betegközpontú távsegítség: emlőrák rehabilitációs program (Rákgyógyítás Magazin print) – 2020. dec.
78. A mellrák kezelése 2020-ban – rögzített előadás (Rákgyógyítás.hu) – 2020. dec. 4.
79. Sikeresen zajlott le 2020-ban az Egyensúly Emlőrák Rehabilitációs Program (MTI 1. rész) – 2020. dec. 17.
80. Sikeresen zajlott le 2020-ban az Egyensúly Emlőrák Rehabilitációs Program (MTI 2. rész) – 2020. dec. 17.
81. Sikeresen zajlott az Egyensúly Emlőrák Rehabilitációs Program (Rákgyógyítás.hu) – 2020. dec. 17.
82. Sikeres volt az Egyensúly Emlőrák Rehabilitációs Program – (Civil Hírügynökség) – 2020. dec. 18.
83. Riport a májrák gyógyításáról (Szeged TV + helyi televíziók országszerte) – 2020. dec. 29.

https://youtu.be/RU-TxLTZ-0M?t=1720
http://civilhirugynokseg.hu/sikeresen-volt-az-egyensuly-emlorak-rehabilitacios-program/
https://rakgyogyitas.hu/sikeresen-zajlott-az-egyensuly-emlorak-rehabilitacios-program/
http://os.mti.hu/hirek/157537/a_gyogyulj_velunk_egyesulet_kozlemenye-2_resz
http://os.mti.hu/hirek/157536/a_gyogyulj_velunk_egyesulet_kozlemenye-1_resz
https://rakgyogyitas.hu/a-mellrak-kezelese-2020-ban-rogzitett-eloadas/
http://inczeffypatika.hu/hir/a_prosztatarakos_ferfiak_is_tehetnek_az_allapotuk_javulasaert
https://rakgyogyitas.hu/mellrak-rehabilitacio-tudatos-lepesek-a-felepulesert/
http://www.patikaplus.hu/hirek/aktualis/a-prosztatarakos-ferfiak-is-tehetnek-az-allapotuk-javulasaert.html
https://www.patikamagazin.hu/a-prosztatarakos-ferfiak-is-tehetnek-az-allapotuk-javulasaert/
https://www.egeszsegtukor.hu/ferfitukor/prosztatarak-tobb-mint-20-ezren-elnek-a-betegseggel.html
https://femina.hu/egeszseg/majrak-gyogyulas/
https://katolikus.tv/10-000-lepes-a-gyogyulj-velunk-egyesulettel-kalotay-gabor/
https://rakgyogyitas.hu/etrend-mellrakos-betegkent-mit-tehet-a-beteg-a-javulasert/
https://szimpatika.hu/cikkek/9862/november-a-prosztatarak-elleni-kuzdelem-honapja
https://szantograf.hu/2020/11/03/prosztatarak-a-betegek-is-sokat-tehetnek-az-allapotuk-javulasaert/
http://medicalonline.hu/gyogyitas/cikk/november_a_prosztatarak_elleni_honap
https://katolikus.tv/egyutt-a-majrak-elleni-kuzdelemben-kapitany-zsuzsanna/
https://igenyesferfi.hu/egeszseg-2/tobb-mint-20-ezren-elnek-prosztatarakkal-magyarorszagon.php
https://www.fecsego.eu/2020/11/02/sajtokozlemeny-a-prosztatarakos-ferfiak-is-tehetnek-az-allapotuk-javulasaert-tobb-mint-20-ezren-elnek-prosztatarakkal-magyarorszagon/

