Cod fiscal: 14954231
Birou: Green Center, Branduselor 74,
et. 4, Birou 19, Brasov

Banca Transilvania Braşov
IBAN:Ro85 BTRL0080 1205148492 XX

E-mail: abc_romania@yahoo.com

COMUNICAT DE PRESA – 12.12.2021
ATELIERELE CONECT ONLINE - ateliere educaționale pentru pacienţii cu cancer pulmonar, cap și
gât”
Asociația Bolnavilor de Cancer, în parteneriat cu Alianța Pacienților Cronici din România, Federația
Asociațiilor Bolnavilor de Cancer, au desfășurat pentru al 2-lea an consecutiv, proiectul ATELIERELE
CONECT - ONLINE.
În cadrul acestui proiect, Asociația Bolnavilor de Cancer din Romania a organizat o serie de
activități dedicate pacienților cu cancer pulmonar, cap și gât.
Atelierele Conect Online s-au desfășurat pe trei paliere – informare / educare în sfera cancerului
pulmonar, informare / educare în tipurile de cancer de cap și gât, consiliere psihologică gratuită.
Acest proiect a fost implementat cu ajutorul asociațiilor de pacienți membre în Federația Asociațiilor
Bolnavilor de Cancer, Alianța Pacienţilor Cronici din Romania pune la dispoziția pacienților CallCenter de
suport gratuit, Asociatia Bolnavilor de Cancer a coordonat acest proiect.
Consilierea psihologică reprezintă un factor important în traseul pacientului cu cancer. Din experiența ABC,
pacienții care au dezvoltat un cancer pulmonar în urma fumatului, au un puternic sentiment de vină, lucru
care trebuie gestionat cu suport de la specialist pentru a îmbunătăți evoluția bolii. Mai există o categorie de
pacienți care nu au fost expuși direct anumitor factori de risc, dar care totuși au dezvoltat boala – pentru
aceștia abordarea suportului psihologic se poate efectua în funcție de anumite particularități. Pentru
pacienții care suferă de cancer de cap și gât stigmatul bolii reprezintă o problemă importantă deoarece
este afectată înfățișarea – pot prezenta multiple leziuni vizibile, fapt ce conduce la o afectare psihologică
importantă.
Informarea, educarea, conștientizarea acestor afecțiuni trebuie să se desfășoare în mod constant.
În cadrul Atelierelor Conect Online a fi abordată și implementarea campaniei naționale MAKE SENSE,
campanie dedicată tipurilor de cancer localizate la cap și gât. Make Sense este o campanie inițiată de
Europe Head and Neck Society și European Cancer Patients Coalition, prin care se urmărește creșterea
gradului de conștientizare asupra cancerului de cap și gât.
Cancerul pulmonar este una dintre cele mai frecvente și mortale forme de cancer, dar povestea pacientului
cu cancerul pulmonar poate avea final fericit cu o diagnosticare mai rapidă și un acces la tratament din
primele etape. Din păcate, acum, media de supraviețuire în cancerul bronhopulmonar este de numai 6-18
luni.
Doar 1 pacient din 5 supraviețuiește la 5 ani de la diagnostic, asta pentru că 40% intre pacienți sunt
diagnosticați tardiv, abia după ce boala s-a răspândit dincolo de plămânul afectat.
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