COVID-19
И КАРЦИНОМ

ВОДИЧ ЗА ПАЦИЕНТИ

СОДРЖИНА
Што е коронавирус?

6

Како се лекува коронавирусот?

7

Кој е под најголем ризик од Covid-19?

8

Кои се мерки за превенција?

9

Кои се симптомите на Covid-19?

9

Како ќе влијае пандемијата
со Covid-19 во мојата нега за рак?

10

Како ќе влијае пандемијата Covid-19
за третман на мојот специфичен вид на карцином?

11

Влијание на Covid-19 врз управувањето
со несакани ефекти од третманот на карцином

12

Како пандемијата влијае
врз Covid-19 врз палијативната нега?

13

Упатства за приоретизирање на
различните видови третмани и болнички посети

15

Грижете се за вашето здравје
за време на пандемијата Covid-19!

22

Во време на пандемија со Covid-19 вирусот, пациентите со малигнитет се
најранлива и најисплашена категорија. Обезбедување на релевантни
инфорации во врска со вирусот и како може да влијае на пациентите
заболени со малигнитет е исклучително важно. Препораките треба да се
користат како упатства за приоретизирање на различните аспекти на
грижата за пациентите заболени од рак, со цел да се ублажат
негативните ефекти на пандемијата Covid-19 врз управувањето со
пациентите со карцином. Овој водич е подготвен да Ви помогне Вам,
како и на Вашите пријатели, семејство и старатели, подобро да го
разберат влијанието на пандемијата Covid-19 врз Вашата нега за рак.
Содржи информации за Covid-19, симптомите и мерките што може да ги
преземете за да го намалите ризикот од зараза. Исто така, дава
информации за влијанието на пандемијата Covid-19 за различни аспекти
на грижата за ракот, вклучително и можни промени во Вашиот план за
лекување и состаноци, што може да бидат неопходни за да бидете
безбедни од инфекција.
Информациите во врска со Covid-19 постојано се развиваат и упатствата
дадени тука ќе се ажурираат редовно.
Информациите и приодите опишани во овој водич може да се
разликуваат помеѓу земјите и болниците. Затоа, треба да останете во
контакт со телефон или е-пошта со Вашиот лекар или медицинска сестра
што Ве лекува, бидејќи тие ја знаат Вашата целосна медицинска историја
и ќе Ве советуваат за најдобриот пристап за Вас.
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Што е коронавирус?
Covid-19 е краток за „Коронавирусна болест 2019“. Тоа е болест која е
предизвикана од нов, брзо проширен коронавирус наречен САРС-КоВ-2.
Коронавирусите се семејство на вируси кои предизвикуваат болест кај
цицачи и птици, но повремено може да се развиваат и да влијаат врз
луѓето. Во декември 2019 година, првите човечки случаи на Covid-19
предизвикани од САРС-КоВ-2 беа пријавени во Вухан, Кина. Во ова
упатство, САРС-КоВ-2 ќе биде наведен како „коронавирус“.
Коронавирусите се
сферични во форма и
имаат протеински
шила што излегуваат
од нивната
површина. Спиците
можат да се заклучат
врз човечките
клетки, дозволувајќи
им на вирусната честичка да се придружи со човечката клетка. Гените од
вирусот потоа можат да влезат во човечката клетка и сами да се
репродуцираат со цел да произведат повеќе вируси.
Коронавирусите предизвикуваат инфекции на респираторниот тракт кај
луѓето. Новиот коронавирус (САРС-КоВ-2) се шири брзо низ целиот свет и
како резултат на тоа болест, Covid-19, може да предизвика сериозни и
опасни по живот инфекции, особено кај постарите луѓе (на пр. Над 65
години) и кај оние со други основни здравствени услови.
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Како се лекува коронавирусот?
Сè уште нема специфични третмани за Covid-19, така што инфекцијата се
управува со лекување на симптомите. Благи случаи може да се третираат
дома со одмор, пиење многу вода и земање парацетамол за да се намали
треската. Пациентите со сериозни симптоми можеби ќе треба да бидат
хоспитализирани.
Различни постојни лекови, вклучително антивирусни и лекови кои го
модифицираат имунолошкиот одговор, се тестираат за да видат дали
може да помогнат во лекување на пациенти со Covid-19. Меѓу нив,
хлорохинот и хидроксихлорокин се лекови против маларија кои се
проценуваат на клинички испитувања кај пациенти со Covid-19. Досега,
податоците од две мали студии сугерираат дека може да имаат корист
кај хоспитализираните пациенти. Сепак, појавените податоци од
дополнителни студии не покажуваат исти резултати. Другите лекови кои
моментално се испитуваат на клиничките испитувања како потенцијални
третмани за Covid-19 вклучуваат Ремедивир, Лопинавир (ритонавир кои
во моментов се користат за лекување на ХИВ инфекција) и Интерферон
бета (во моментов се користи за лекување на болести како што се
мултиплекс склероза).
Важно е да се напомене дека потребни се цврсти податоци за да се
покаже ефикасноста и безбедноста на кој било лек што се смета за
употреба кај пациенти со Covid-19. Хлорокин и хидроксихлороин, како и
други лекови споменати во неодамнешните новости, во моментов не се
поддржани со силни податоци за клиничко испитување. Исто така треба
да се избегнуваат само-лекарства бидејќи некои лекови може да
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предизвикаат сериозни несакани ефекти или да се мешаат во други
лекови. Вашиот лекар ќе може да ве советува на најдобар начин за
лекување на индивидуалните симптоми.

Кој е под најголем ризик од Covid-19?
Досегашните податоци покажуваат дека постарите луѓе се поранливи на
компликации од Covid-19, особено кога имаат основни здравствени
состојби како што се хронично заболување на белите дробови,
кардиоваскуларни заболувања, дијабетес, хронично заболување на
бубрезите и активен карцином.
Доколку имате карцином, може да имате поголем ризик од сериозни
заболувања од Covid-19 ако:
• Примате хемотерапија или сте примале хемотерапија во
последните 3 месеци;
• Примате радиотерапија;
• Сте правеле трансплантација на коскена срж или трансплантација
на матични клетки во последните 6 месеци, или сè уште земате
имуносупресивни лекови;
• Имате вид на карцином на крв или лимфен систем што му штети на
имуниот систем, дури и ако не сте примениле третман (на пример,
хронична леукемија, лимфом или миелом).
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Кои се мерки за превенција?
• Да се мијат редовно рацете со сапун минимум 20 секунди или да се
поминат со средство за дезинфекција на база на алкохол, особено
откако сте биле на јавно место!
• Избегнувајте близок контакт!
• Покријте ја устата и носот со маска за лице, шал или марама кога
излегувате надвор!
• Покривајте го носот и устата при кашлање или кивање!
• Редовно чистете ги површините во и вон домаќинството и
дезинфицирајте!
• Следете го Вашето здравје секојдневно!

Кои се симптомите на Covid-19?
Важно е да можете да ги препознаете симптомите на Covid-19. Тие се:
• Треска
• Кашлање
• Воспалено грло
• Тешкотии при дишењето
• Мускулна болка
• Замор
• Губење на вкус и мирис
• Симптоми во гастроинтестиналниот систем, на пр. дијареја
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Пациентите со карцином може да имаат разлики во симптомите во
споредба со општата популација, на пример: ако вашиот имунолошки
систем е задушен поради третман на рак, може да доживеете помалку
рани симптоми. Исто така, важно е да се напомене дека некои симптоми
на Covid-19 се преклопуваат со симптомите искусни за време на
третманот со карцином, вклучително и замор и треска.

Како ќе влијае пандемијата
со Covid-19 во мојата нега за рак?
Ако се појават симптоми на Covid-19, медицински приоритет ќе биде да
Ве изолираат и лекуваат од инфекцијата од Covid-19. Вашиот третман со
рак ќе продолжи откако ќе се опоравите доволно од Covid-19.
Да присуствувате во болница за време на пандемијата Covid-19 може да
Ве доведе во опасност од инфекција. Затоа, за да бидете безбедни,
Вашата грижа за рак може да се прилагоди додека трае пандемијата.
Целта е да го намалите Вашето време поминато во болнички услови,
додека сè уште да ја обезбедите потребната грижа. За да го
минимизирате контакт лице-в-лице, ќе ви бидат понудени телефонски
или видео консултации, особено за состаноци пред третман и состаноци
што следуваат. Ако обично имате направено тестови на крв во болница,
наместо тоа, тие може да бидат преместени во локален центар. Лековите
може да Ви бидат доставени, или може да се организира погон за
пренесување. Периодите за повторување или електронски рецепт исто
така се продолжуваат во многу области за да им се овозможи на
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пациентите пристап до домашен третман на рак (на пр. орални
третмани) без потреба од дополнителни препишувања за назначувања
за време на пандемијата.

Како ќе влијае пандемијата Covid-19 за
третман на мојот специфичен вид на карцином?
Ако имате претстојни состаноци во болници како дел од Вашиот план за
нега, некои од овие состаноци може да одат напред како што е
планирано, да бидат сменети на телефонски состаноци или да бидат
одложени. Со цел внимателно да се балансира итноста на грижа
наспроти потенцијалниот ризик од инфекција со Covid-19 за сите
пациенти, БОРКА обезбеди насочено упатство со приоритет на различни
типови клинички ситуации и посети во болници на следниов начин:
Висок приоритет:
• Овие назначувања веројатно ќе одат напред како што беше планирано
Висок / среден приоритет:
• Овие состаноци ќе бидат спроведени преку телефон или би можеле да
бидат преместени во локален здравствен центар или клиника за карцином.
Среден приоритет:
• Овие состаноци може да се спроведат преку телефон, да се
пренесат во локален здравствен центар или клиника за карцином
или да бидат одложени за кратко време (не повеќе од 6-8 недели).
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Низок приоритет:
• Овие состаноци може да се спроведат преку телефон или да се
одложат за време на пандемијата со Covid-19.

Влијание на Covid-19 врз управувањето со
несакани ефекти од третманот на карцином
Многу е важно да продолжите да пријавувате какви било несакани
ефекти од Вашиот третман со рак на Вашиот лекар или медицинска
сестра. Веројатно Вашите вообичаени состаноци лице в лице ќе бидат
заменети со телефонски или видео консултации, но сепак ќе имате
обилна можност да разговарате за какви било нови или вознемирувачки
несакани ефекти, а Вашиот лекар или медицинска сестра сепак ќе можат
да Ви помогнат да управувате со нив. Доколку Ви требаат лекови за
лекување на несакани ефекти, ќе може да се достават до Вашиот дом.
Вашиот лекар може да преземе дополнителни мерки на претпазливост
во ова време и да ги минимизира болничките посети поврзани со
управувањето со несаканите ефекти. На пример, ако имате релативно
низок ризик од фебрилна неутропенија и обично не преземате фактори
на раст, вашиот лекар може да препише профилактички фактор на раст
за време на пандемијата COVID-19 за да се минимизира потенцијалната
потреба од итна нега и со тоа да се изложи на коронавирус. Ако
покажете симптоми на фебрилна неутропенија, но се клинички стабилни
(како што е утврдено преку телефон или видео консултација), вашиот
лекар може да ви препише антибиотици без да мора да присуствувате на
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состанок. Ако вашиот лекар предвидува дека имате ризик од сериозна
анемија поврзана со третманот, тие може да препишат агент за
стимулирање на еритропоетин за да го намалат ризикот од
последователна трансфузија во болница.
Важно е да се напомене дека некои симптоми на Covid-19 се
преклопуваат со несаканите ефекти од третманот со карцином, на
пример, замор и треска. Затоа е клучно да останете во близок контакт со
Вашиот лекар или медицинска сестра и да ги пријавите за нив нови
симптоми или несакани ефекти.

Како пандемијата влијае врз
Covid-19 врз палијативната нега?
Ако имате претстојни состаноци во болницата како дел од Вашиот план
за нега, некои од овие состаноци може да бидат спроведени однапред
како што е планирано, да бидат сменети на телефонски состаноци или да
бидат одложени. Со цел внимателно да се балансира итноста на грижа
наспроти потенцијалниот ризик од Covid-19 за сите пациенти, БОРКА има
обезбедено постепено водство со приоритет на различни типови
клинички ситуации и посети во болници на следниов начин:
Висок приоритет:
• Овие назначувања најверојатно ќе бидат спроведени однапред
како што е планирано.
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Висок / среден приоритет:
• Овие состаноци ќе бидат спроведени преку телефон или би
можеле да бидат преместени во локален здравствен центар или
клиника за карцином.
Среден приоритет:
• Овие состаноци може да се спроведат преку телефон, да се
пренесат во локален здравствен центар или клиника за карцином
или да бидат одложени за кратко време (не повеќе од 6-8 недели)
Низок приоритет:
• Овие состаноци може да се спроведат преку телефон или да се
одложат за време на пандемијата Covid-19.
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Информациите подолу даваат понатамошни упатства за
приоретизирање на различните видови третмани и болнички посети,
за да можете подобро да разберете како може да се промени Вашиот
план за нега. Сепак, ова е наменето само како упатство и не треба да
го замени советот на Вашиот лекар. Вашиот лекар ја знае Вашата
целосна медицинска историја и ќе ве советува за најдобриот пристап
за Вас. Одлуките за третман ќе бидат донесени од случај до случај со
Вашиот лекар. Затоа, важно е да имате близок контакт со лекарот или
медицинска сестра преку телефон и е-пошта, за да можат да ве
советуваат за какви било промени во Вашиот план за нега. Исто така,
треба да следите какви било специфични упатства од Вашите
локални здравствени установи засновани на состојбата земјата.

Адаптации на палијативна нега
• Третманот за олеснување на сериозната неволја предизвикана од
карцином, како и тешки акутни компликации на карцином,
останува приоритет за сите пациенти со карцином;
• Сепак, многу симптоми можат ефикасно да се управуваат преку
телефонски консултации;
• Исто така, може да се организираат услуги за домашна нега за да
обезбедат соодветна палијативна нега за да ги задоволат Вашите
потреби.
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Приоритизација
Треба да добиете итна проценка и управување од страна на Вашиот
лекар или медицинска сестра ако имате сериозна компликација
поврзана со карцином, како што се:
• Компресија на 'рбетниот мозок
• Скршена коска
• Опструкција на цревата
• Гадење
• Повраќање
• Блокада која го спречува протокот на урина и доведува до
откажување на бубрезите
• Тежок недостаток на здив
• Формирање на згрутчување на крвта во вашиот циркулаторниот
систем, особено ако тоа предизвикува блокада на крвниот сад во
вашите бели дробови
• Тешка анемија
• Тешка тромбоцитопенија
• Симптоматски плеврален излив, перикардна тампонада, напнати
асцити
• Блокада во супериорната вена кава
• Мозочни метастази, особено ако имате и напади; проблеми со
нервните, 'рбетниот мозок или функцијата на мозокот или
когнитивно оштетување
• Делириум
• Болка и други сериозни симптоми кои не се соодветно
контролирани со оптимално управување со домот
• Тешки отпорни симптоми кои не се соодветно контролирани
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Практични предлози
• Бидете сигурни дека имате доволно лекови дома за да се справите
со симптомите поврзани со ракот, вклучително и олеснување на
болката;
• Одржувајте редовни контакти со Вашиот лекар или медицинска
сестра, така што тие можат да Ви помогнат да ги следите
симптомите и да ги прилагодувате лековите по потреба;
• Ако примате палијативна радиотерапија, бројот на сесии за третман
може да се намали за да се минимизира бројот на посети во
болница;
• Ако имате болест во напредна фаза, Вашиот лекар ќе се обиде да
обезбедипоголемиот дел од Вашето лекување да е во Вашиот дом;
• Ако имате плеврален излив или асцит за кој е потребна честа
дренажа, може да Ви биде опремено со постојан систем за
одводнување на катетер (за пиење) за да се намали бројот на
посети во болници.

Влијание на Covid-19 врз скринингот за рак
Веројатно е дека рутинските состаноци за скрининг, на пример, тестови
за скрининг на матката и мамограми, ќе бидат откажани или одложени
за блиска иднина.

Влијание на Covid-19 врз процедурите за дијагностицирање
и одредување на стадиум
Тестовите за дијагностицирање или одредување на стадиум на
карцином може да бидат одложени доколку ризикот од инфекција со
коронавирус ги надминува придобивките од тестовите. Ова може да се
примени кај пациенти кои покажале знаци на карцином кој има мал
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ризик за брза прогресија, како што се мали сомнителни наоди за
мамографија. Ова ќе се дискутира од случај до случај. Кај некои пациенти,
процедурите за одредување на стадиум може да бидат ограничени на
оние кои се најважни за водење третман.

Адаптации во плановите за хируршки зафат
Во повеќето земји, несуштинската хируршките зафати се одложуваат за
време на пандемијата со Covid-19. Кај пациенти со карцином,
потенцијалниот ризик од прогресија на болеста после одложување на
операцијата мора да биде избалансиран во однос на потенцијалното
изложување на коронавирус и ризик од сериозни компликации од
Covid-19. Доколку операцијата бара пост-оперативна интензивна нега,
сегашната достапност на единиците за интензивна нега ќе се смета како
дел од процесот на донесување одлуки.
Во некои ситуации кога е достапна нео-адјувантна терапија, но не
рутински користена, Вашиот лекар може да понуди нео-адјувантна
терапија како алтернатива за операција однапред (што може да резултира
во изложеност на коронавирус) со цел да ја одложите операцијата. Како и
да е, важно е да се напомене дека со нео-адјувантната терапија што е
имуносупресивна или бара посети на клиники е исто така поврзана со
ризик од инфекција и сериозни компликации на Covid-19. Затоа, пожелно
е да разговарате со Вашиот лекар за сите мошности и опции за да се
обезбеди минимизирање на ризик од инфекција со коронавирусот.

Адаптации во хемотерапија
Одлука за одложување, менување или прекинување на Вашата
хемотерапија ќе се донесе само откако ќе се измерат потенцијалната
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штета што може да резултира од одложување или прекинување на
хемотерапијата наспроти потенцијалните придобивки од спречувањето
на Covid-19. Клиничката одлука ќе биде донесена од случај до случај,
земајќи го предвид ризикот од повторна појава на рак доколку
хемотерапијата е одложена или прекината, бројот на циклуси на
хемотерапија веќе завршен и колку добро се справувате со третманот.
Одложувањето или модифицирањето на дополнителниот третман
(третман кој се дава после операцијата) може да се препорача во некои
случаи. Доколку поминувате со адјувантен третман за ресецирана
болест со висок ризик, тогаш Вашата хемотерапија веројатно ќе
продолжи како што е планирано. Меѓутоа, ако се смета дека
придобивките од амбулантната хемотерапија се релативно мали и
не-имуносупресивни опции се достапни, Вашиот лекар може да
предложи да користите алтернативен третман за да го намалите ризикот
од компликации од Covid-19.
Може да има можност да се префрлите во режим на хемотерапија за кој
се потребни поретки инфузии; на пример, на секои 2/3 недели наместо
на неделно ниво. Во некои случаи, инфузијата со хемотерапија дури може
да биде возможна и во Вашиот дом, во зависност од инфраструктурата
во Вашата област. Можеби ќе можете да преминете од интравенска
хемотерапија на орална терапија, со што се намалува фреквенцијата на
посети во болница. Ако продолжите да примате хемотерапија, Вашиот
лекар може да препорача да земете профилактички фактори на раст за
да помогнете во зајакнувањето на Вашиот имунолошки систем и
антибиотици за борба против какви било инфекции, со цел да бидете
помалку ранливи на сериозни компликации на Covid-19.
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Адаптации на радиотерапија
Ако имате рапидно напредувачки, потенцијално излечен тумор, ризиците
од одложување на радиотерапија може да ги надминат ризиците поврзани
со Covid-19 и така Вашата радиотерапија веројатно ќе оди напред. За да ги
намалите посетите во болницата, Вашиот лекар може да размисли за
забрзано или хипо-фракционо распоредување на радиотерапија. Ова значи
дека вкупната доза на радиотерапија е дадена во пократок временски
период или во помалку дози споредено со вообичаена радиотерапија.
Ако имате голем ризик од оштетување од променет распоред на
радиотерапија или ако примате радиотерапија за контрола на
симптомите, тогаш вашите посети на радиотерапија потенцијално може
да бидат одложени и може да се разговара за алтернативни третмани.
Одлука за промена или одложување на радиотерапија ќе се донесе само
кога медицински оправдани и соодветни за вас. Вашиот лекар ќе може
да разговара за сите опции што се достапни.

Адаптации на ендокрина терапија
Ендокрината терапија не го потиснува имунолошкиот систем, затоа не го
зголемува ризикот од сериозен Covid-19. Ова значи дека обично е безбедно
да се продолжи со земање ендокрина терапија за време на пандемијата.
Меѓутоа, ако примате ендокрина терапија како инјекција, Вашиот лекар
може да одлучи да го смени распоредот за лекување, така што не треба
толку често да ја посетувате болницата или здравствениот центар. На
пример, ако обично имате инјекција на секои 3 месеци, наместо тоа,
може да започнете да имате по еднаш на секои 6 месеци.
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Адаптации на имунотерапија
Ако примате имунотерапија, Вашиот лекар може да го прилагоди
распоредот на лекување за да ја намали фреквенцијата на посети во
болница. Важно е да се напомене дека имунотерапевтите можат да
предизвикаат сериозни несакани ефекти поврзани со имунитетот;
пневмонитис поврзан со третманот е посебна загриженост затоа што
може да го зголеми ризикот од сериозни компликации ако се развие
Covid-19. Било какви промени во Вашата терапија ќе бидат направени по
индивидуална проценка и дискусија со вас.

Адаптации на трансплантација на матични клетки
Ако имате голем ризик од сериозни компликации од Covid-19, Вашиот лекар
може да препорача одложување на планираната трансплантација на
матични клетки, особено ако Вашиот карцином е добро контролиран со
други третмани. Ако Вашата трансплантација на матични клетки оди напред,
можеби нема да можете да имате посетители додека останувате во болница.
Во моментов нема докази кои сугерираат дека новиот коронавирус се
пренесува преку трансфузија на крв, но во некои области
потенцијалните донатори на матични клетки може да бидат тестирани за
Covid-19 пред собирање на матични клетки. Исто така, може да има
помалку донатори на матични клетки достапни поради инфекција со
Covid-19 или логистички причини (на пр. ограничувања во патувањето).
Трансплантациите на матични клетки може да бидат одложени сè додека
болницата не може да потврди дека ги примиле матичните клетки. Во
овие случаи, матичните клетки ќе бидат замрзнати сè додека не Ви се
закаже состанокот.
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Грижете се за вашето здравје
за време на пандемијата Covid-19!
Многу е важно да продолжите да водите здрав начин на
живот за време на пандемијата Covid-19. Тоа ќе Ви овозможи подобро да се справите за време на третманот со
карцином и периодот што следи. Клучно е да имате здрава
исхрана, па затоа е важно да бидете сигурни дека можете
да пристапите до храната што Ви е потребна, како што е
свежо овошје и зеленчук. Ако продавниците во Вашата
област имаат недостиг, може да Ви биде достапна помошта,
на пример:
• Некои власти обезбедуваат бесплатна достава на
храна на ранливата категорија луѓе;
• Големите супермаркети им даваат приоритет на
слотовите за испорака;
• Многу продавници приоритизираат влез во маркетите на лица кои спаѓаат во ранлива категорија.
Ако имате проблеми со пристапот до потребната храна,
контактирајте го Вашиот локален орган кој ќе може да Ви
помогне. За да бидете здрави и здрави, треба да вежбате
колку што е можно повеќе. Ова може да биде предизвик
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кога сте ограничени во Вашиот дом, но можете да
прошетате во Вашата градина, да шетате нагоре и надолу
по скалите или да следите часови на вежбање преку
Интернет. Било каков начин да се движите ќе ви помогне да
останете силни и фит.
Запомнете да ја одржувате личната хигиена и да се јавите
кај вашиот лекар или медицинска сестра ако имате
проблеми со перење или капење. Тие можат да Ви дадат
совет како да ги направите овие задачи полесни.
Исклучително важно е да се грижите за Вашето ментално
здравје во овие тешки времиња. Останете во редовен
контакт со пријателите и семејството преку телефон,
е-пошта, социјални медиуми и видео повици. Исто така,
треба да се јавите кај Вашиот лекар или медицинска сестра
ако сметате дека Ви е
потребна дополнителна
емоционална поддршка
од психотерапевт или
советник.
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Мисија
Здружението за борба против рак „Борка - за секој нов ден“ - Скопје, од 2007
година е активно вклучено во борбата против ракот. Нашата мисија е со информирање и со едукација да ја подигнеме свеста на граѓаните на Македонија за
претпазливост, сериозен пристап, навремено лекување, социјална и емотивна
поддршка на заболените и перцепирање на ракот како потенцијално излечива
болест. Сметаме дека сите ние треба активно да учествуваме во создавањето
здрава популација свесна за ризиците и предизвиците од оваа болест. Во исто
време, сме фокусирани и на давање психо-социјална помош како на сите заболени од рак така и на нивните блиски во соочувањето со оваа болест и поддршка во
нивната борба при поминувањето низ тој трнлив пат.

На бесплатната телефонска линија

075 22 88 99
можете да стапите во контакт со некоја од нашите волонтерки,
кои се подготвени да ви дадат информација и поддршка.

02 3224 636 • www.borka.org.mk
/borkaorgmk

/borkaorg

/borka---for-each-new-day

