
«Асоціація допомоги інвалідам 
та пацієнтам з хронічними 

лімфопроліферативними захворюваннями»

Боротися і жити!
Студентка з Миргорода бореться з онкологічним захворюванням.

«Мене звати Наталія Ч., мені 34 роки, нічого визначного в моєму житті поки не відбулося. 
Я не зробила ніякого відкриття, у мене немає жодних досягнень перед країною. Все, чим я 
можу пишатися, це хороше навчання в школі, вступ до університету і робота касиром; крім 
того, я хороша дружина і мама. Можливо, коли-небудь я чогось і досягла б у житті, або 
просто стала б кращою. Я ставила високі цілі перед собою, і для їх реалізації у мене було 
все: і перспектива отримати цікаву для мене професію, і кохана людина, і безліч планів та 
проектів на своє життя. Але я не встигла. І як тільки стала на шлях дорослого життя - всі мої 
плани перекреслила  страшна  хвороба, з якою я веду боротьбу вже півтора роки, але поки 
що вона сильніша за мене.

Все звалилося в один день після того, як мені повідомили мій діагноз, як вирок. 
Напередодні мого 33-го дня народження я дізналася, що у мене лімфома.

Роботу я не покинула, вона якось допомагає мені не зневіритись, дає надію на .., а 
раптом .... все налагодиться, і тоді я не втратила час, і мої знання мені ще знадобляться. 
Я боялася лікуватись у лікарнях, тому вирішила спробувати спочатку народну медицину - 
безрезультатно. Коханий чоловік віддано підтримував мене, витримував напруження, моє 
погане самопочуття.

 Після тривалих страждань я все-таки на вимогу близьких звернулася в Національний 
інститут раку для лікування моєї хвороби. Протягом цих місяців нового «дорослого 
життя» було дуже багато зроблено лікарями для мого одужання. Я пройшла кілька 
курсів хіміотерапії, хвороба поки на час відступила, притягнувши за собою цілий букет 
ускладнень. Я дуже вдячна лікарям НІР за їхню увагу до мене, за все, що вони намагалися 
зробити для мого одужання. Але ...

Все що мені залишається – це продовжувати проходити курси лікування і сподіватися 
на одужання.

Я не зробила нічого визначного ані для своєї країни, ані для суспільства, ні для себе 
самої, я просто не встигла ... але зараз я точно знаю, що після свого одужання буду 
займатися благодійністю і допомагати людям, які потрапили у важку ситуацію. Напевно, 
це смішно чути від людини, якій зараз не вдається допомогти навіть самій собі, але це 
буде, я точно знаю. І зараз для мене звичайним дивом є дитяча долонька в сильних руках 
батька. І це також те, заради чого варто боротися і ЖИТИ! »

Висновок: соціальний статус наших людей такий, що люди бояться йти на обстеження. 
Одні – бо вважають, що обстеження – це дорого – і мають рацію, інші думають, що 
все владнається саме собою, але помиляються. Не треба боятися йти до лікаря на 
обстеження, оскільки пізні стадії погано піддаються лікуванню, а на ранніх стадіях – 
одужання та зцілення.

На сьогодні на адресу асоціації «хворих з ЛПЗ» надходить досить багато листів такого 
змісту. Всі ці люди потребують моральної та матеріальної підтримки, уваги. Тому наша 
асоціація проводить благодійні акції, концерти, проекти, які діють на постійній основі. Якщо 
у вас немає можливості допомогти матеріально, ви можете приклеїти на двері свого під’їзду 
наші інформаційні наклейки, розкласти в офісі або роздати на вулиці наші листівки.

Докладну інформацію ви можете отримати на сайті Асоціації: 
www.lympho.com.ua. 

Свої запитання Ви можете надсилати на електронну адресу: 
assoc_lympho@bigmir.net

Всеукраїнська Громадська Організація



З вашою допомогою більшість пацієнтів із захворюваннями крові 
отримають шанс на життя.

Найбільш частою групою онкогематологічних захворювань, що трапляються серед населення 
європейських країн та США, є хронічні лімфопроліферативні захворювання (ХЛПЗ). До їх групи 
належать хронічний лімфолейкоз, лімфоми та множинна мієлома. В Україні кількість людей, 
хворих на ХЛПЗ, сягає 40 тис. осіб.
У більшості випадків діагноз ХЛПЗ звучить як смертельний вирок для пацієнта. Та сучасні 
досягнення світової медицини дають цим людям надію на одужання. Важливими для 
успішного лікування є наявність коштовних діагностичних реактивів та високоякісних медичних 
препаратів, якими повною мірою держава, на жаль, не забезпечує. Саме задля створення 
програми соціальної допомоги і захисту хворих на ХЛПЗ і була заснована 21 серпня 2006 року 
Всеукраїнська громадська організація «Асоціація допомоги інвалідам та пацієнтам з хронічними 
лімфопроліферативними захворюваннями». Асоціація об’єднала медичних працівників, 
науковців, пацієнтів, їх родичів та інших громадян в спільному бажанні надавати безкорисливу 
допомогу тим, кому вона життєво необхідна. З перших днів існування Асоціація надає 
інформаційну, діагностичну, медичну та психологічну підтримку хворим на ХЛПЗ та їх родинам.

Опорою організації є 18 регіональних осередків (у Вінниці, Дніпропетровську, Донецьку, 
Житомирі, Запоріжжі, Івано-Франківську, Кіровограді, Києві, Львові, Мукачеві, Одесі, Полтаві, 
Сімферополі, Харкові, Херсоні, Хмельницькому, Черкасах, Чернівцях). Деякі з них очолюють 
самі ж хворі на ХЛПЗ, що успішно долають свій недуг завдячуючи вчасній якісній діагностиці, 
наявності сучасних ліків, знанням лікарів, матеріальній і духовній підтримці своїх рідних та 
близьких. Сьогодні вони є втішним прикладом того, що тільки спільні зусилля всіх небайдужих 
до проблеми онкогематології людей дійсно рятують життя. Існування нашої благодійної 
організації дає можливість зустрітися тим, хто прагне жити, і тим, хто може цьому сприяти. Ми 
чекаємо на вашу підтримку.
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