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Обізнаність уже рятує!
Під цим гаслом 12 вересня 2019 року в м. Києві 
пройшов щорічний інформаційний захід 
до Всесвітнього дня боротьби з лімфомами. 
Організаторами заходу виступили ВГО «Асоціація 
допомоги інвалідам та пацієнтам з хронічними 
лімфопроліферативними захворюваннями» 
та Національний інститут раку (НІР).

Захід розпочався з «Онкошколи 
для сімейного лікаря», яку провели 
співробітники науково-дослідного 
відділення хіміотерапії гемобластозів 
та ад’ювантних методів лікування 
НІР. Спеціалісти зауважили, що спе-
цифічних для лімфом симптомів не 
існує, тому слід дуже уважно стави-
тися до пацієнтів, які звертаються 
зі скаргами на збільшення лімфовуз-
лів та загальну слабкість, і в разі не-
обхідності своєчасно спрямовувати 
їх до лікаря-гематолога.

Багато уваги було приділено пи-
танням тактики ведення пацієнтів 
з гемобластозами в ремісії, яким 
були призначені курси променевої 
та хіміотерапії, а також питанням 
взаємодії між сімейними лікарями 
та спеціалістами-онкогематологами.

На пресконференції для ЗМІ були 
присутні директорка НІР Олена Ко-
леснік, завідувачка науково-дослід-
ного відділення хіміотерапії гемо-
бластозів та ад’ювантних методів лі-
кування НІР Ірина Крячок, голова 
Асоціації допомоги інвалідам та паці-
єнтам з хронічними лімфопроліфера-
тивними захворюваннями Валенти-
на Юрчишина та пацієнти, які про-
йшли лікування з приводу лімфоми.

Олена Колеснік зазначила, що 
цей інформаційний захід був запо-
чаткований ще 15 років тому і має 
за мету інформування та підвищення 
обізнаності щодо захворювання. 
«Хвороба –  це не вирок», –  підкрес-
лила О. Колеснік, адже ще 10 років 
тому виживаність пацієнтів з діагно-
зом лімфома складала 20-22%, 
а сьогодні 75% людей з цим захво-
рюванням живуть 5 років і більше.

Ірина Крячок розповіла про ро-
боту відділення. Тут лікуються пацієн-
ти з лімфомою Ходжкіна, різними 
видами неходжкінських лімфом (ін-
долентними, агресивними, високо-
агресивними), множинною мієломою, 
які приїздять з усіх областей України. 
В умовах стаціонару пацієнти мають 
можливість отримувати сучасне ліку-
вання, засноване на світових стан-
дартах (з урахуванням рекомендацій 
європейських –  ESMO, американ-
ських –  NCCN – профільних асоціа-
цій), які довели свою ефективність 
у провідних клініках світу.

Валентина Юрчишина розпо-
віла про роботу Асоціації допомоги 
інвалідам та пацієнтам з хронічними 
лімфопроліферативними захворю-
ваннями, яка надає консультативну 
та психологічну допомогу пацієнтам 
та їхнім родичам. Людина з цією 

тяжкою патологією не має відчувати 
себе самотньою, адже психологічна 
підтримка, віра в перемогу та нади-
хаючі історії тих, хто вже подолав 
це захворювання, є однією зі складо-
вих успішного лікування.

Сьогодні в Україні доступні всі ме-
тоди діагностики та лікування лім-
фом, п’ятирічна виживаність пацієнтів 
зіставна з такою у провідних країнах 
світу. З 2016 р. у відділенні онкоге-
матології НІР проводять аутологічну 
трансплантацію гемопоетичних стов-
бурових клітин. Отже, якісне лікуван-
ня тепер доступне і в Україні, тому 
за кордон їхати немає сенсу.

Своїми вражаючими історіями по-
ділилися пацієнти, що пройшли ліку-
вання. У кожного з них вона, звісно, 
своя, але спільним є те, що пройшов-
ши складний довгий шлях лікування, 
люди повернулися до активного жит-
тя. Вони розповіли, з якими пробле-
мами зіткнулися в процесі діагности-
ки, під час лікування та в період реа-
білітації. Але, незважаючи на всі 
складнощі, кожен з них –  перемо-
жець. Це були надихаючі та дуже 
емоційні історії і, звісно, слова щирої 
подяки лікарям, які допомогли здола-
ти хворобу.

Наприкінці заходу відбувся кру-
глий стіл в інтерактивному форматі, 
де на запитання відвідувічів заходу 
відповідали запрошені спеціалісти. 
Учасниками круглого столу виступи-
ли завідувачка науково-дослідного 
відділення хіміотерапії гемобластозів 
та ад’ювантних методів лікування НІР 
Ірина Крячок, лікар-гінеколог 
дУ «Інститут педіатрії, акушерства 
і  г інекології  імені академіка 
О.М. Лук’янової НАМНУ» Ольга 
Єфіменко, кардіолог ННЦ «Інститут 
кардіолог і ї  імені  академіка 
М.д. Стражеска» Наталія Довга-
нич, лікар-дієтолог (Центр Світлани 
Фус) Євгенія Розум.

Були розглянуті важливі питання 
кардіотоксичності хіміотерапії, ней-
ропатичного болю, прийому антиде-
пресантів та призначення знеболю-
вальних препаратів. Лікарі відповіли 
на запитання стосовно вагітності, 
пологів і грудного вигодовування 
у пацієнток з лімфомами та розпові-
ли про здорове харчування.

Захід відбувся завдяки під-
тримці фармацевтичних компа-
ній, в тому числі ТОВ «Сандоз 
Україна».

для спеціалістів сфери охорони здоров’я. 
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