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Kampania społeczna Wyprzedzamy nowotwór!

Organizator: Fundacja Pomocy Dzieciom z Chorobą Nowotworową
Kampanię wspiera Polski Związek Motorowy, automobilkluby i zawodnicy Historycznych Rajdowych 
Samochodowych Mistrzostw Polski.

Patronaty

Patronat honorowy – Instytut Matki i Dziecka 
Patron merytoryczny - prof. nadzw. dr hab. n. med. Anna Raciborska, kierownik Kliniki Onkologii i 
Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży w IMiD
Patronat medialny – TVP2

Cel kampanii, odbiorcy 

Celem  kampanii  jest  poprawa  wczesnej  diagnostyki  choroby  nowotworowej  u  dzieci
i uświadomienie,  że  choroba  może  dotknąć  dziecko  w  każdym  wieku,  ale  nowotwór  wcześnie
wykryty w większości przypadków jest wyleczalny. Jesteśmy w stanie wyleczyć ponad 80% dzieci,
których dotyka choroba.
Kampanię kierujemy do rodziców oraz pediatrów i  lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej.

Skąd pomysł na rajdy?

Załoga rajdowa musi być doskonale wyszkolona, aby podczas zawodów błyskawicznie podejmować
właściwe decyzje. O sukcesie często decydują ułamki sekund. 
Podobnie jest w przypadku diagnozowania choroby nowotworowej u dzieci. Czas reakcji jest jednym
z najważniejszych czynników decydujących o efektach leczenia! Dlatego kluczowe jest pogłębianie
wiedzy i zachowanie czujności onkologicznej, tak aby nie przeoczyć pierwszych objawów choroby,
szybko podjąć właściwą decyzję i skierować dziecko do odpowiedniego ośrodka specjalistycznego.

Opis sytuacji

Nowotwory u dzieci należą to tzw. chorób rzadkich czyli dotykają niedużą liczbę osób w porównaniu
do  całej  populacji  (ok.  1200  nowych  przypadków  rocznie).  Jednak  alarmujące  jest  to,  że
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nowotwory  stanowią  (po  wypadkach,  urazach  i  zatruciach)  drugą  przyczynę  śmierci  dzieci,
ponieważ wciąż mamy problem z diagnozą choroby nowotworowej u dzieci.
Rozpoznanie niektórych typów nowotworów u dzieci jest stawiane najczęściej w zaawansowanych
stadiach klinicznych (III  i  IV).  Szanse na wyleczenie  są  wtedy bardzo małe,  proces  leczenia  jest
zdecydowanie dłuższy, trudniejszy, mocniej obciąża dziecko i całą jego rodzinę, powoduje też więcej
skutków ubocznych i  -  pomimo pozytywnego zakończenia  leczenia  -  dziecko  w wyniku choroby
może być dotknięte niepełnosprawnością do końca życia. 
Musimy  zmienić  tę  sytuację  i  poprawić  wczesną  diagnostykę  choroby  nowotworowej  tak  aby
dziecko trafiało do onkologa zanim choroba będzie zaawansowana.

Co powinno nas zaniepokoić i skłonić do wizyty u lekarza:
 Stopniowo nasilający się ból przeszkadzający w codziennych czynnościach
 Bóle kończyn występujące z niewielkimi przerwami lub bez przerw, także w nocy, wymagające

podania leków przeciwbólowych
 Zaburzenia zarysu kończyny często nie związane z urazem
 Gorączka,  podwyższone  parametry  stanu  zapalnego,  bóle  narządu  ruchu,  nawracające  lub

utrzymujące się pomimo leczenia antybiotykiem
 Powiększenie obwodu brzucha, zaburzenia w oddawaniu moczu i stolca
 Niepoddające się leczeniu objawowemu infekcje (np. utrzymujący się wysięk z ucha, uporczywy

kaszel)
 Niepoddające się leczeniu nietypowe zmiany skórne
 Długo  utrzymujące  się,  nieustępujące  wraz  z  upływem  czasu  objawy  urazu,  zwłaszcza

nieproporcjonalne do zdarzenia

Pamiętajmy!  
Wczesne  rozpoznanie  choroby  nowotworowej  u  dziecka  oraz  skuteczne  leczenie  to  mniejsze
zaawansowanie  choroby,  mniej  intensywne  leczenie,  lepsze  rokowanie,  mniejsze  ryzyko
wystąpienia  zarówno  wczesnych,  jak  i późnych  powikłań,  krótsze  hospitalizacje,  niższe  koszty
leczenia, a przede wszystkim większa liczba wyleczonych dzieci.

Co robimy, aby poprawić sytuację 

Rozpoznanie nowotworu u dziecka w początkowym stadium rozwoju może być bardzo trudne, gdyż
objawy  są  często  niespecyficzne  i  mogą  przypominać  powszechnie  występujące  choroby  wieku
dziecięcego. Dlatego też  bardzo ważne jest pogłębianie w tym zakresie wiedzy lekarzy, a także
rodziców. 
Dla rodziców, w ramach akcji, przygotowujemy  filmik animowany na temat wczesnych objawów
nowotworów  u  dzieci.  Animacja  ma  uświadamiać  jakie  objawy  powinny  nas  zaniepokoić  i
spowodować wizytę u lekarza i dalszą diagnostykę.
Pediatrów  i  lekarzy  podstawowej  opieki  medycznej  namawiamy  do  korzystania  z  bezpłatnych
szkoleń umieszczonych na Medycznej Platformie Edukacyjnej. Autorem kursów jest prof. dr hab. n.
med. Jerzy R. Kowalczyk z Kliniki Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej UM w Lublinie. 
Tytuły kursów: 1. Nowotwory u dzieci. Epidemiologia, etiologia, wczesne objawy.

2. Lekarz POZ w opiece nad dzieckiem z chorobą nowotworową.

Kontakt:
Emilia Kotarska /email: e.kotarska@fundacja.net / tel. 504 524 880 
Fundacja Pomocy Dzieciom z Chorobą Nowotworową / www.fundacja.net

mailto:e.kotarska@fundacja.net


3

Wyprzedzamy nowotwór – plan rajdowy 2019

Wyprzedzamy  nowotwór  podczas  każdej  rundy  Historycznych  Rajdowych  Samochodowych
Mistrzostw Polski:

 26-28 kwietnia – Rajd Świdnicki-Krause

 31 maja-2 czerwca – Rajd Nadwiślański

 28-30 czerwca – Rajd Polski

 8-10 sierpnia – Rajd Rzeszowski

 5-7 września – Rajd Śląska

 4-6 października – Rajd Dolnośląski

Wszyscy  zawodnicy,  wyrażając  symbolicznie  swoje  wsparcie,  nakleją  na  samochodach  logo
kampanii.

OPEL ASTRA GSi – rajdówka w barwach akcji Wyprzedzamy nowotwór! 

Załoga: Wojtek Sroczyński (licencja R), Emilia Kotarska (licencja RN).

Fundacja Pomocy Dzieciom z Chorobą Nowotworową działa od 1991 r. Prowadzi Ośrodek Terapeutyczny w
Warszawie. W budynku Fundacji zorganizowano także miejsca do mieszkania dla rodzin, które przyjeżdżają do
Warszawy leczyć dzieci. W Ośrodku jest kuchnia, pralnia, jadalnia, pokoje zabaw dla dzieci, sala rehabilitacyjna
- wszystko po to, aby rodziny wyrwane przez chorobę dziecka z domów, mogły prowadzić normalne życie. 
Fundacja  prowadzi  także  wiele  innych  projektów  i  działań.  Organizuje  obozy  wypoczynkowe,  obozy
rehabilitacyjne,  prowadzi  działania  edukacyjne  i szkoleniowe,  wspiera  kliniki  onkologiczne  kupując  sprzęt
medyczny. Pracownicy i wolontariusze Fundacji organizują dla dzieci zajęcia plastyczne, imprezy urodzinowe,
odwiedzają pacjentów w szpitalu. Każdego roku z pomocy Fundacji korzysta kilkaset osób. 
O wszystkich działaniach można przeczytać na stronie fundacja.net.
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