ul. Zaruby 9/131 02-796 Warszawa
T: +48 22 266 03 40 F: +48 22 266 03 45
www.alivia.org.pl, info@alivia.org.pl

Informacja prasowa
Warszawa, 25 października 2016 r.

Olga i Kamil Sipowiczowie przekazują środki na leczenie Kamila Bryka, podopiecznego
Fundacji Onkologicznej Alivia
Dzięki decyzji Ministra Zdrowia od września ponad 200 pacjentek z zaawansowanym rakiem jajnika
uzyskało dostęp do bezpiecznego i skutecznego leku. Jedną z nich była Olga Sipowicz, która zdecydowała
na przekazanie środków zebranych na leczenie na rzecz Kamila Bryka, 20-latka z Otmuchowa
w województwie opolskim, walczącego z czerniakiem.
Olga Sipowicz od lutego 2016 r jest podopieczną Fundacji Onkologicznej Alivia, która w ramach
programu„Skarbonka” wspierała artystkę w zbieraniu środków na leczenie. Dzięki wsparciu setek
darczyńców jej zbiórka zakończyła się sukcesem oraz wykupieniem leku przepisanego przez lekarza. Ponadto
dzięki jej zaangażowaniu, wspólnemu głosowi wielu kobiet zmagających się z zaawansowanym rakiem jajnika
oraz zainteresowaniu mediów Minister Zdrowia zdecydował, że od 1 września br. Narodowy Fundusz
Zdrowia finansuje kosztowną terapię.
Sukces Pani Olgi sprawił, że nie wszystkie środki, które zebrała w swojej „Skarbonce” zostały wykorzystane.
Z tego względu, w porozumieniu ze swoim mężem podjęła decyzje o przekazaniu pozostałej kwoty
na leczenie Kamila Bryka, 20-latka z Otmuchowa w województwie opolskim, który walczy z czerniakiem.
Miałam szczęście doświadczyć ludzkiej hojności i dobroci. W obliczu uzyskania leczenia w ramach NFZ,
przekazanie środków na leczenie innych podopiecznych Fundacji uznałam za naturalne – mówi Olga Sipowicz
i dodaje – historia Kamila pokazuje, że trzeba i warto walczyć. Dlatego apeluję do wszystkich, aby wspierali
podopiecznych Fundacji Onkologicznej Alivia i napełniali ich „Skarbonki”. Im więcej pieniędzy uda się zebrać,
tym większej liczbie pacjentów będzie można pomóc.
Kamil Bryk rozpoczął swoją walkę z nowotworem w 2014 roku, kiedy wykryto u niego czerniaka złośliwego.
Obecnie zbiera środki na zakup nowoczesnych leków oraz opiekę specjalistów. Fundacja Onkologiczna Alivia
poinformowała rodziców Kamila o decyzji Pani Olgi, którą przyjęli z radością i wzruszeniem.
Program „Skarbonka” jest realizowany przez Fundację Onkologiczną Alivia od 2013 roku. Od tego czasu
Fundacja przekazała podopiecznym ponad 3 900 000 zł na wydatki związane z leczeniem chorób
nowotworowych. Obecnie Fundacja wspiera ponad 230 pacjentów z całego kraju. Tak duża pomoc nie byłaby
możliwa bez wsparcia tysięcy darczyńców, w szczególności regularnie wspierających pacjentów. Zdajemy
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sobie sprawę z odpowiedzialności, którą wzięliśmy na nasze barki. Środki przekazywane na konto Fundacji
są przekazywane wyłącznie na wydatki związane z leczeniem, które zaleca lekarz prowadzący. Wszystkie
informacje o wypłatach są dostępne na naszej stronie internetowej – mówi Bartosz Poliński, Prezes Zarządu
Fundacji Onkologicznej Alivia.
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