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ZIARNICA .PL - ziarnica złośliwa - witaj!
Zapewne trafiasz tutaj nieprzypadkowo. Być może szukasz informacji o węzłach
chłonnych, bo masz je powiększone, być może postawiono Ci diagnozę choroby "ziarnica
złośliwa" i chcesz dowiedzieć się czegoś więcej o niej, może też być tak, że jesteś w
trakcie leczenia lub nawet po leczeniu, nieważne czy po chemioterapii, radioterapii czy
przeszczepie szpiku.. albo.. może bliska Ci osoba przeżywa TO w tej chwili.. Każdy jest
tu mile widziany i każdy zapewne znajdzie w serwisie coś odpowiedniego dla siebie! W
myśl hasła "bo wszystkie ziarniaki to jedna rodzina" do wielkiej rodziny ziarnicowej
przyjmujemy wszystkich!!
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Blogi, komentarze, księga gości..
Kiu233:Ja także życze ci dalszej wytrwałości....tyle juz przeszłąś!!!Jestem z ciebie,bardzo bardzo
dumna....mój facet mniej cierpi niz ty,a brak mu takiej... ziarniaczka:Smutna ludzie sa debilami i
nic z tym nie zrobimy.C i ktorzy odwrocili sie od ciebie w chorobie to nie ludzie... inde:A jak to się
ma do tego http://abcpolpasiec.pl/leczenie-polpasca.php ? ... Michalina09:Witajcie ;-) jestem
nowa, więc jeszcze nie wiem co i jak na stronie. Kilka dni temu u bardzo bliskiej mi... Smutna73:No
i niestety wrocilam do co tygodniowej kontroli.Jesli nie bedzie poprawy to nie obejdzie sie bez
szpitala .Opadam z sil...Znowu... Smutna73:Witajcie ziarniaki i nie tylko ziarniaki.U mnie bez zmian
jak jeszcze nie gorzej.Photoferesa poki co wstrzymana do 20.5.Niestety ostatnio
przed... beata79:Marto, ja też jestem zdania, że antykoncepcja chroni jajniki. Przeszłam 6xABVD,
radioterapię, 2xESHAP, BEAM i autoprzeszczep szpiku. C horowałam na nietypowego... ada 26:Hej
na pocieszenie ja jestem rok i miesiąc po leczeniu a miałam 16 wlewów i trzy tyg.radio.Jestem w
trzecim miesiącu... joanna:Marta, odezwij się do mnie na priv, proszę. alfa466@wp.pl
... Asowa:Marto, ja przeszłam leczenie tym schematem. C o prawda po chemii już nie staraliśmy
sięe o dziecko ale miałam badania, żeby sprawdzić... Marta:Witam Was, to forum odkrylam
przypadkiem i choc moja choroba to NHL(diagnoza to DLBC L), znalazlam tutaj wiele odpowiedzi na
pytania,... Tilia: C o u C iebie? Jestem ciekawa czy ta fotofereza jakoś C i pomogła? Lepiej się
czujesz? Pamiętam o Tobie w modlitwie. Trzymaj... korekta:"Moja sasiadka miala podobna chorobe
tyle ze to byl chlonniak" ziarnica to też chłoniak "Ale jednak cuda sie zdarzaja sasiadka wgrala
z... korekta:"No tak ziarnica jest zlosliwa mozna wyleczyc tylko jesli jest szybko wykryta". -
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Nieprawda. ... Kasia: Moja sasiadka miala podobna chorobe tyle ze to byl chlonniak miala
chemioterapie tak samo wypadly wlosy naprzod wiazala glowe chustka... Elzbbieta: No tak ziarnica
jest zlosliwa mozna wyleczyc tylko jesli jest szybko wykryta. Leczy chemioterapia lub radioterapia
indewidualnie
jeszcze
mozna... Łukasz:Z
tego
co
wyczytałem
na
http://polpasiecziarnica.pl/przyczyny/ że jak często się choruje to "może to być powiązane z chorobami
nowotworowymi, szczególnie... basia:nie można modlić się i wierzyć w zabobony.C zary to działanie
złego może pomoc ale na krótko ,potem rząda zapłaty i... Kiu233: Oto jeden z nich....zrobisz jak
uważasz,ale nic ci nie szkodzi Wygoń z domu zło Jeśli w Twoim domu słychać ciągle kłótnie,
dopadają... Kiu233:Ja także jestem z Tobą,wiem o czym myślisz pisząc o tych falszywych
ludziach,którzy w czasie twojej choroby wypieli dupe...u mojego... anna:hej! jestem w trakcie
chemioterapii potem czeka mnie jeszcze radioterapia czy ktos moze mi wyjasnic na czym to
dokladnie polega... Tilia:Jestem z Tobą myślami i modlitwą. Trzymaj się. Oby ta nowa terapia C i
pomogła! ... Smutna73:To jakas paranoja doslownie albo fatum nade mna wisi.Dzisiaj badania
przed leczeniem a ja cala noc latam do ubikacji ... Kiu233:Trzymam kciuki!!!!pisz co tam u
ciebie,cały czas śledzę twoje wpisy. Sorry,że sie nie odzywałam,ale mam troche na głowie... A co do
mojego... Tilia:Zaciskam kciuki!!! Musi pomóc. Wytrzymaj jeszcze trochę i będzie lepiej (mam
ogromną nadzieję!!) ... Aylith:Ja też trzymam kciuki za leczenie! Daj znać ze szpitala.
... beata79:Trzymamy kciuki! Mocno, mocno!!! ... Gizmo:No to dobra wiadomość. Wierze, że tym
razem wszystko pójdzie jak z płatka i znów zaczniesz cieszyć się życiem! Pisz... Smutna73:No i
doczekalam sie ...Mam zgode na leczenie.Teraz tylko czekam na termin do szpitala .Z jednej strony
radosc i nadzieja... Gizmo:oj trzymamy, trzymamy... ... Smutna73:No i w piatek wyladowalam na
pogotowiu z temp.przeszlo 39°C .Bolaly mnie uszy, zeby, glowa, doslownie wszystko wiec
perspektywa weekendu w... Aylith:Trzymaj się, bo tak jak piszesz masz dla kogo żyć i jesteś im
potrzebna. A resztą się nie przejmuj! Szkoda, że... Smutna73:No í jestem ale co tu pisac wlasciwie
jak sama nie wiem jeszcze na czym stoje...?Poki co czekam az kasa... Iwcia:Dziewczyny dokładnie
to nie trzeba tracić wiary ja właśnie lada dzień urodzę drugie dzieciątko. Więc głowa do góry trzeba
wierzyć... Aga71:Mój lekarz ostatnio powiedział mi, że jego 16 pacjentek po przeszczepie zaszło w
ciążę. Jedna z nich nawet z wynikami... anetka945:moje leczenie to 6x abvd, autoprzeszczep i
radioterapia na koniec. 11m-cy po radio zaszłam w ciążę. Nigdy nie myślałam,
że... Isabella88:Smutna jak tam?? Jak samopoczucie?? Opowiadaj co tam słychać!!
... beata79:Niunisa nie poddawaj się. Ja również miałam byc bezpłodna po leczeniu i
autoprzeszczepie.
Moje
wyniki
wskazywały
na
menopauzę...a
dokładnie
rok... leczymysie.pl:C zytałeś to? http://leczymysie.pl/polpasiec/ ... niunisa:Witam!U mnie w
grudniu 2013 r. minął rok od leczenia (chemioterapia, radioterapia i autoprzeszczep)i ostatnio
poszłam do ginekologa, bo nadal...
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