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PROFILAKTYKA PO LUBELSKU 

Profilaktyka jest niezwykle istotn,! cZysci,! medycyny od zawsze niedoinwestowan'! i zaniedbywan,! przez 
Narodowy Fundusz Zdrowia. W zwi,!zku z tym, ze dzialania profilaktyczne i edukacja zdrowotna w 
Polsce przedstawia wiele brak6w, lekarze rodzinni zrzeszeni w Lubelskim Zwi,!zku Lekarzy Rodzinnych
Pracodawc6w podjyli inicjatywy zmniejszenia tych niedostatk6w przynajmniej wobec wlasnych 
pacjent6w. Cegl,! lataj,!c,! wyrwy w murze profilaktyki jest PROFILAKTYKA PO LUBELSKU - cykl 
akcji profilaktycznych prowadzonych na terenie wojew6dztwa lubelskiego przez lekarzy zrzeszonych w 
LZLR-P i skierowany do ich pacjent6w. 
Pierwsza, inauguracyjna akcja cyklu odbyla siy w 2015 roku 22 wrzesnia w Miydzynarodowy Dzien 
Swiadomosci Przewleklej Bialaczki Szpikowej. Akcja spotkala siy z bardzo pozytywnym odbiorem 
wsr6d pacjent6w swiadcz,!cym 0 duzej potrzebie podobnych dzialan. 
Dotychczasowe efekty akcji s,! mierzalne -wykonano kilkanascie tysiycy badail morfologii krwi. Ale czy 
da siy policzyc wartosc ludzkiego zycia? Wsr6d os6b, kt6re zarejestrowaiy siy w trakcie akcji 
PROFILAKTYKA PO LUBELSKU jako potencjalni dawcy kom6rek macierzystych szpiku s,! tacy, 
kt6rzy zostali dawcami faktycznymi daj,!c tym samym innym jedyn,! szans'! na ratunek. 
Kontynuuj<j.c dobr,! tradycjy, r6wniez w tym roku w zwi,!zku z MiydzYllarodowym Dniem Swiadomosci 
Przewleklej Bialaczki Szpikowej obydzie siy kolejna akcja PROFILAKTYKA PO LUBELSKU. Do tej 
pory byla to inicjatywa realizowane wy1<j.cznie na terenie Lubelszczyzny. 0 jej wartosci swiadczy fakt, ze 
dol,!czaj,! do nas inni. W tym roku w PROFILAKTYCE PO LUBELSKU obok 184 przychodni 
lubelskich wezm'! udzial przychodnie podstawowej opieki zdrowotnej z Poznania i okolic oraz z 
Podlasia. S,! deklaracje, ze w przysziym roku dol'!cz'! nastypni Z innych regionow Polski. Bardzo 
cieszymy siy, ze akcja rozwija siy i przekracza gran ice wojew6dztwa lubelskiego. 
W ramach akcji, przewidziana jest edukacja dotycz<j.ca potrzeb transplantacji kom6rek macierzystych 
szpiku oraz mozliwosci zostania ich dawc'!. W tym zakresie akcjy wspiera partner - Fundacja DKMS. W 
przychodniach bior'!cych udzial w tym przedsiywziyciu byd,! plakaty i ulotki informuj,!ce 0 szczeg6lach 
transplantacji kom6rek macierzystych szpiku. Personel przychodni bydzie udzielal wyjasnien w tej 
kwestii i rejestrowal potencjalnych dawc6w kom6rek macierzystych szpiku. Kazdy, kto zdecyduje 
siy zostac potencjalnym dawc'! moze siy zarejestrowac w swojej przychodni od 18 wrzesnia do 21 
wrzesnia w godzinach od 8.00 do 18.00 i 24 wrzesnia od godziny 8.00 do 13.00. 
24 wrzesnia ,przychodnie uczestnicz<j.ce w akcji od godziny 8.00 do 13.00 byd,! pobierac swoim 
pacjentom krew na morfologiy krwi. Wykonawq analiz bydzie Centrum Medyczne LUXMED
kolejny partner akcji. Badanie zostanie wykonane kazdemu pacjentowi przychodni, kt6ry w tym celu siy 
zglosi. Wyniki badan przekaz'! pacjentom ich lekarze rodzinni. Badania S,! dla pacjent6w bezplatne, a ich 
koszty pokrywaj,! przychodnie. 
Przygotowania do akcji obejmuj,! nie tylko skomplikowany logistycznie proces dostarczenia materia16w 
do pobran oraz odbi6r analiz jednego dnia z wielu przychodni zlokalizowanych na terenie calego 
wojew6dztwa, ale r6wniez przygotowania merytoryczne. S,! to warsztaty dla lekarzy rodzinnych z 
zakresu hematoonkologii i transplantologii zorganizowane w oparciu 0 siiy naukowe 
Kliniki Hematoonkologii i Transplantacji Szpiku Uniwersytetu Medycznego w Lublinie kierowanej przez 
prof. Marka Husa. Szkolenie prowadzi dr Adam Walter-Croneck. 
Drugie szkolenie, dla personelu pielygniarskiego, obejmuje podstawy z zakresu zasad transplantacji 
kom6rek macierzystych szpiku oraz warunk6w zostania ich dawq. Przeszkolone pielygniarki 
byd,! wykonywac ankiety i pobierac wymazy z wewnytrznej powierzchni policzka celem pozyskania 
materialu genetycznego od os6b, kt6re zglosz,! gotowosc zostania dawq kom6rek macierzystych 
szpiku. 
Ankiety i material genetyczny z kazdej praktyki trafi,! do Fundacji DKMS, kt6ra prowadzi rejestr 
potencjalnych dawc6w zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa. 

Mamy nadziejy, ze w dlugiej perspektywie PROFILAKTYKA PO LUBELSKU przyniesie znamienne 
korzysci. Wyniki pobranych morfologii S,! do oceny niemal natychmiast. Budowanie swiadomosci 
pacjent6w w zakresie problem6w zdrowotnych. w tym hematologicznych i wskazywanie mozliwosci ich 
rozwi,!z)'Wania jest procesem drugotrwalym. Ocz)'Wistym jest, ze na efekty edukacji przyjdzie poczekac. 
Bardzo wazny jest kazdy potencjalny dawca kom6rek macierzystych szpiku zarejestrowany w trakcie 
akcj i, bo jest on jeszcze jedn,! szans'! d la potrzebuj,!cego chorego czlowieka. lednak dopiero odpowiedni 
poziom edukacji srodowiskowej rna szansy sprawic, ze bycie dawq bydzie powszechne, a szans na 
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leczenie dla chorych hematologicznych wiycej. PROFILAKTYKA PO LUBELSKU - nasz produkt 

regionalny to wspolne dzia!ania lekarzy rodzinnych, hematoonkologow i pacjentow na rzecz polskiej 

transplantologii. 
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