
Milí priatelia :) 

máme pre vás dobrú správu. Firma Respilon - www.respimask.com, s ktorou spolupracujeme, 

darovala pacientom s CF na Slovensku Respimasky ako podporu a pomoc v dobe 

koronavírusovej pandémie. 

V spolupráci občianskych združení Slovenská CF Asociácia a Priatelia slaných detí ich budeme 

distribuovať ku Vám, CF pacientom. 

Rúška sú hygienicky balené po 5 kusov a sú vo veľkostiach L a M. Táto pomoc je cielená 

priamo na CF pacientov, nie na rodinných príslušníkov. Chceme pomôcť čo najväčšiemu počtu 

CF-károv (detí aj dospelých), preto Vám ich budeme distribuovať nasledovným spôsobom:  

1 CF pacient = 5 hygienicky zabalených Respimasiek jednej veľkosti. Vaše "objednávky" budú 

vybavené podľa poradia a rýchlosti v akom ich dostaneme. 

Kedže odosielanie masiek bude v našej réžii, poprosíme Vás o následnú spoluprácu a 

pozorné prečítanie pokynov a vykonanie jednotlivých krokov: 

 

1. Vybrať si jednu z dostupných veľkostí: 

     veľkosť L  - väčšia tvár 

                                                veľkosť M - menšia tvár  

2. Napísať email na cfasociacia@gmail.com s týmito údajmi:  

 

Meno a vek CF pacienta (dieťa, dospelý) 

VEĽKOSŤ MASKY!!!  

 

Adresa: 

Meno prijímateľa 

Ulica a číslo domu 

Mesto 

PSČ 

 

V prípade súrodencov napísať mená a vek pacientov a veľkosť masiek do jedného emailu 

zrozumiteľne :)  

 

Respimasky Vám budú doručené klasickou poštou, nemusíte nič platiť, celá táto aktivita bude 

zabezpečená CF Asociáciou. 

Ak by však z Vás mal niekto chuť a možnosť prispieť na naše aktivity, tak je možné poslať 

finančný dar na účet Slovenskej Asociácie Cystickej Fibrózy:  

             IBAN: SK40 3100 0000 0043 5029 6102 

Spoliehame sa, že pokyny sme napísali zrozumiteľne a jasne a vyhneme sa tak zbytočným 

otázkam :) Znova opakujeme je dôležité napísať e-mail čím skôr a správne. Veríme že pomoc 

CF pacientom v týchto akčných časoch bude správne zacielená :)  

 

S pozdravom  

 

MUDr. Katka Štěpánková 

CF Asociácia 

+421 903 608 455 

a  

Bc. Michaela Šipeková DiS. art. 

Priatelia slaných detí 

0915 808 344 
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