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Un nou record mondial consemnat în Guinessbook renaşte speranţa pentru bolnavii
care sufera de limfom malign
Compania F.Hoffmann – LaRoche sustine cel mai lung “Telefon-fara-fir”, act dedicat conştientizarii
impactului global al limfomului malign

746 de persoane din întreaga lume au contribuit la rescrierea istoriei prin unirea eforturilor de a
doborâ recordul mondial pentru cel mai lung “Telefon-fără-fir” – recordul iniţial Guinessbook era
stabilit de 718 persoane. Având scopul declarat de a mări gradul de conştientizare a pericolului
reprezentat de limfomul malign, o forma de cancer sanguin cu potenţial mare de mortalitate,
participanţi din 59 de ţări au stat unul lângă celalalt pentru a-şi transmite urmatorul mesaj: “există o
nouă speranţă pentru pacienţii cu limfom”. Încercarea de doborâre a recordului mondial a coincis
cu cea dea IX-a Conferinţă Internaţională a Limfomului Malign (ICML) care s-a desfăşurat la
Lugano, în Elveţia.
Limfomul malign reprezintă o formă grava de cancer al limfocitelor (celulele sistemului imun) care
poate cauza moartea în termen de şase luni, in cazul formelor agresive de boala, dacă nu este tratat –
astfel conştientizarea bolii şi simptomelor sale este de o importanţă vitală. Mai mult de 360,000
persoane, la nivel global, sunt diagnosticate anual cu limfom şi la fiecare nouă minute un nou caz
este descoperit. Cu toate acestea, publicul nu cunoaşte foarte bine boala, simptomele sale fiind foarte
dificil de identificat şi de foarte multe ori confundate cu unele mai puţin serioase, precum cele ale
gripei sau oboselii generale. In ultimii cinci ani, odată cu apariţia a anticorpilor monoclonali, s-au
înregistrat progrese vizibile în tratamentul limfomului, care au permis unui număr din ce în ce mai
mare de pacienţi să stopeze simptomele sau chiar să se vindece.
Adam Morris, fost jucător profesionist de fotbal, supravieţuitor al unui limfom “non-Hodgkin” şi
participant la eveniment a declarat: “Sunt onorat să fiu parte a acestui eveniment istoric. Sper că atât
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contribuţia mea, cât şi a celorlalţi participanţi să crească gradul de conştientizare al pericolului bolii
şi să renască speranţa pentru controlarea limfomului. Dacă acest eveniment va avea ca rezultat
informarea a sute de mii de bolnavi de limfom că exista tratamente care dau rezultate pozitive,
atunci ne-am îndeplinit scopul.”
Profesorul Franco Cavalli, Directorul Institutului de Oncologie al Sudului Elveţiei şi Preşedinte al
Comitetului de Organizare al ICML, ce care a fost primul în lanţul “Telefonului-fara-fir” declară:
„Doborârea recordului mondial este o mare realizare. Toţi partipanţii la ICML şi-au manifestat
interesul pentru vindecarea limfomului şi reiese destul de clar din evenimentul de astăzi că există un
angajament real pentru îmbunătăţirea vieţilor persoanelor bolnave de limfom prin comunicarea
datelor despre această boală. Demonstrând că există speranţa pentru persoanele afectate de limfom
prin diagnosticare şi tratament corect, sperăm că acest eveniment va schimba ceva”.
Organizatorii şi participanţii speră ca prin doborarea recordului si inregistarea sa in Guinessbook, să
ajute la informarea cât mai persoane din intreaga lume despre simptomele limfomului, astfel încât
acest lucru să determine un diagnostic rapid si corect, tratament adecvat şi refacerea vieţilor
pacientilor.
Despre F. Hoffmann – La Roche
F. Hoffmann - La Roche este o companie farmaceutică cu un spectru unic de soluţii terapeutice
integrate, fiind prezentă în 150 de ţări. De peste 100 de ani, compania este activă în descoperirea,
dezvoltarea, producţia şi furnizarea de soluţii terapeutice inovative, care se adresează prevenirii,
diagnosticului şi tratamentului bolilor, cu misiunea de a furniza soluţii terapeutice inovative pentru
îngrijirea sănătăţii, cu rolul de a îmbunătăţi semnificativ calitatea vieţii oamenilor. Considerată un
deschizător de drumuri în medicină, compania F.Hoffmann - La Roche este lider de piaţă în soluţii
pentru diagnostic, compania numărul unu în terapia bolilor oncologice şi unul dintre cei mai mari
furnizori de medicamente pentru domenii cum sunt virologia şi transplantul.
Soluţiile medicale furnizate de F.Hoffmann - La Roche se bazează în cea mai mare parte pe
biotehnologie şi sunt rezultatul colaborării cu mai multe centre internaţionale de cercetare.
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