28 MAJA - ŚWIATOWY DZIEŃ WALKI Z NOWOTWORAMI KRWI

Drodzy Wychowankowie,
niech ten dzień będzie okazją do wyrażenia swojej solidarności z chorymi na całym
świecie oraz okazją do tego, by zwrócić uwagę, że w ostatnich latach liczba zachorowań
na nowotwory układu krwiotwórczego i chłonnego wzrosła ponad dwukrotnie.
Na świecie około 840.000 osób słyszy każdego roku diagnozę - nowotwór krwi.
Ta choroba, która nie zna granic, może spotkać każdego, bez względu na wiek, płeć,
status społeczny.
Nowotwory hematologiczne nazywane są często „niezawinionymi”, bo zachorować
może każdy, również osoby prowadzące bardzo zdrowy tryb życia i unikające czynników
ryzyka.
Pocieszające jest jednak to, że mamy coraz więcej leków, które zmieniają nowotwory
hematologiczne z choroby śmiertelnej w przewlekłą.
Nowotwory układu krwiotwórczego i chłonnego dają nietypowe objawy, często
mylone są z przeziębieniem lub dolegliwościami związanymi z wiekiem, stąd często
problemem jest szybka diagnoza.
Pierwszymi niepokojącymi sygnałami są zwykle:


utrzymująca się gorączka lub stany podgorączkowe,



poty (szczególnie nocne),



osłabienie,



zmęczenie,



utrata apetytu.

W przypadku niektórych nowotworów krwi pierwszym objawem są nieprawidłowe
wyniki rutynowego badania krwi, jakim jest morfologia krwi obwodowej.
DLATEGO TAK WAŻNE JEST WYKONYWANIE TEGO BADANIA
REGULARNIE - PRZYNAJMNIEJ RAZ DO ROKU, BO IM WCZEŚNIEJ
NOWOTWÓR WYKRYTY, TYM LEPSZE, W WIĘKSZOŚCI RODZAJÓW
NOWOTWORÓW HEMATOLOGICZNYCH, ROKOWANIE DLA PACJENTA.
Jednym ze sposobów walki z nowotworem krwi jest przeszczepianie szpiku kostnego.
Podnosi on szansę na wygraną z chorobą do 70%. Przeszczepianie szpiku jest więc terapią
ratującą życie, a idea dawstwa szpiku to najbardziej ponadnarodowe przedsięwzięcie.
Im więcej zarejestrowanych, im większa ich różnorodność etniczna, tym większe szanse,
że każdy pacjent znajdzie swojego dawcę.
W Polsce od 2008 roku działam Fundacja DKMS
- niezależna organizacja non-profit, posiadająca status
organizacji pożytku publicznego.
Misją Fundacji jest znalezienie dawcy dla każdego
pacjenta

na

świecie

potrzebującego

przeszczepienia

krwiotwórczych komórek macierzystych z krwi lub szpiku
kostnego.
Zachęcam do wejścia na strony internetowe:

www.worldbloodcancerday.org.
www.dkms.pl
Sylwia Wieczorek

