Rak u dječjoj dobi

Kada se dijagnosticira dovoljno rano i liječi odgovarajućim postupcima, otprilike 70% malignih
bolesti u dječjoj dobi je izlječivo.
Liječenje i briga o djetetu oboljelom od raka traži čitav interdisciplinarni tim kako bi djetetu
bila pružena ne samo medicinska skrb (koja može uključivati operaciju, kemoterapiju i
zračenje), nego i psihosocijalna podrška djetetu i cijeloj obitelji.
Bliska suradnja medicinskog tima u bolnici i djetetovih roditelja je esencijalna komponenta
uspješnog tretmana i brige o djetetu. Udruge imaju integralnu i ključnu ulogu u podržavanju
djece i obitelji.
Molimo vas da se sjetite ovih smjernica kada tražite informacije na internetu…
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Svako dijete koje ima rak, bez obzira na financijski i društveni položaj, rasu ili porijeklo,
zaslužuje pristup najboljem mogućem liječenju i medicinskoj skrbi,
Rezultati potrage za informacijama mogu biti informacije povezane sa rakom u odrasloj
dobi; za njih često vrijede značajno različite informacije nego za rak u djetinjstvu čak i
ako imaju iste ili slične nazive,
Rezultati potrage mogu uključivati informacije namijenjene drugačijoj publici;
primjerice informacije za onkologe koje često pretpostavljaju golemu razinu predznanja
i specijaliziranog obrazovanja,
Nazivi mogu uključivati riječi koje se drugačije pišu ovisno o području npr. ovisno radi
li se o američkom ili britanskom engleskom (npr. Leukemia vs. Leukaemia, tumor vs.
tumour),
Kvaliteta informacija dostupnih na internetu je varijabilna,
U potrazi za informacijama na internetu, treba biti svjestan da izvori informacija na
internetu nisu uvijek pouzdani i točni

Roditeljima se snažno preporuča da liječnicima kažu koje informacije su im potrebne. Liječnik
zna specifične detalje o njihovom djetetu.
Djeca oboljela od raka trebaju pomoć od svih!
Tekst se u originalu nalazi na ovom linku.
Provjerene informacije o malignim bolestima dječje dobi možete naći našoj brošuri “Tumori
dječje dobi i njihovo liječenje” (koja se može naručiti od nas, putem telefona: 01/3770-022 ili
e-mailom: krijes@krijesnica.hr i u našem video pojmovniku “Onkolog-i-ja” (koji se može
pregledati online, na ovom linku.)

