LISTOPAD – MIESIĄCEM WALKI Z RAKIEM TRZUSTKI
13 listopada – I Ogólnopolski Dzień Chorych na Raka Trzustki
13 listopada po raz pierwszy w Polsce i na świecie będziemy obchodzić Dzień Chorych na
Raka Trzustki. W Polsce inicjatywę tę realizują wspólnie Polska Unia Onkologii oraz
o r g a n i z a c j e p a c j e n t ó w z r z e s z o n e w ra m a c h p r o j e k t u W S P Ó L N A D R O G A
www.wspolnadroga2012.pl. Specjalnie tego dnia zostaną uruchomione dwie infolinie:
psychoonkologiczna i ekspercka, dla wszystkich, którzy szukają pomocy psychologa lub
informacji na temat raka trzustki.
INFOLINIA PSYCHOONKOLOGICZNA: +48 694 005 664
INFOLINIA EKSPERCKA (LEKARSKA): +48 534 652 672
Infolinie będą czynne tylko 13 listopada w godzinach 8.00-20.00.
Nie ma zbyt wielu osób, które pokonały raka trzustki i mogą aktywnie wspierać tych, którzy
właśnie chorują. Nie ma też w Polsce organizacji pacjentów dedykowanej tej chorobie. „Rak
trzustki to bardzo ciężka choroba z poważnym rokowaniem. Tylko nielicznym pacjentom
udaje się przeżyć więcej niż rok od momentu wykrycia choroby. Przez ostatnie 40 lat nie
poprawiły się wskaźniki przeżywalności pacjentów z rakiem trzustki. Dlatego Polska Unia
Onkologii wraz ze WSPÓLNĄ DROGĄ rozpoczyna działania edukacyjne zmierzające do
budowania wiedzy na temat raka trzustki i świadomości związanych z tą chorobą problemów.
To nie tylko poważny problem medyczny dla współczesnej onkologii, ale również wielkie
wyzwanie społeczne i etyczne.” – powiedział dr Janusz Meder, prezes Polskiej Unii
Onkologii.
„Apelujemy do społeczeństwa, aby 13 listopada dało wyraz solidarności i wsparcia tych
chorych i ich rodzin. Uważamy, że brakuje nam wiedzy na temat czynników ryzyka,
profilaktyki, diagnostyki i możliwości terapeutycznych w raku trzustki. Rozpoczęcie

systematycznych działań edukacyjnych może znacząco przyczynić się do podniesienia
świadomości Polaków na temat tego jak żyć z chorobą nowotworową trzustki i jak radzić
sobie z różnymi problemami, jakie mogą się pojawić w trakcie choroby. Chcielibyśmy, aby
problemy pacjentów z rakiem trzustki związane z dostępem do leczenia i leków
przeciwbólowych trafiły na agendę nie tylko organizacji pacjentów, ale również polityków i
decydentów w służbie zdrowia.” – dodał Jacek Gugulski, prezes Stowarzyszenia Pomocy
Chorym na PBS, które wspiera chorych na raka trzustki i ich Bliskich.
Do naszych organizacji, które działają od wielu lat i prowadzą liczne projekty edukacyjne w
całej Polsce dedykowane grupom pacjentów, które reprezentujemy, zgłaszają się chorzy na
raka trzustki lub członkowie ich rodzin z prośbą o pomoc i wsparcie. Zdaliśmy sobie sprawę,
że my, bardziej doświadczone organizacje pacjentów możemy być realnym wsparciem
dla tych, którzy swojej organizacji nie mają i nie mają się do kogo zwrócić z wieloma
ważnymi pytaniami np. jak żyć z rakiem trzustki?” – podkreśliła Mgr Wiesława Adamiec,
prezes Fundacji Carita – Jak żyć ze szpiczakiem.
Dostępne dane pokazują, że około 15-20% pacjentów z tym nowotworem kwalifikuje się do
leczenia operacyjnego, ale zaledwie około 20% z nich przeżywa okres 5 lat od momentu
rozpoznania.1 Średnia oczekiwana długość życia po rozpoznaniu przerzutowego lub
zaawansowanego raka trzustki wynosi około sześciu miesięcy.2 Do obecnie dostępnych metod
leczenia należą: zabieg operacyjny, chemioterapia, radioterapia i nowoczesne leki
przeciwnowotworowe.3
Od 13 listopada zapraszamy również po więcej informacji na temat raka trzustki na stronę
internetową.
SOLIDARYZUJMY SIĘ Z CHORYMI NA RAKA TRZUSTKI,
ODWIEDŹCIE STRONĘ (startujemy od 13.11.2014):

www.twojatrzustka.pl

Polska Unia Onkologii, www.puo.pl
Fundacja Carita, www.szpiczakmnogi.pl
Stowarzyszenie Pomocy Chorym na PBS, www.spbs.com.pl
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