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Blisko 20% pacjentów onkologicznych choruje na nowotwory rzadkie. 
Postęp, jaki dokonał się w medycynie w okresie ostatniej dekady wska-
zuje, że wraz z rozwojem badań dla ludzkim genomem i oznaczaniem 
nowych mutacji genów, będziemy wyróżniali coraz to nowe odmiany 
nowotworów. Już w tej chwili możemy opisać około 100 rodzajów raka 
nerki. Coraz bardziej oczywisty jest też fakt, że nie ma jednego uniwer-
salnego leku na raka, ale pocieszające jest to, iż potrafimy tworzyć sku-
teczne, precyzyjnie działające terapie spersonalizowane. Problem jednak 
w tym, że zarówno diagnoza molekularna rzadkiego nowotworu, jak 
i nowoczesna terapia jest bardzo złożona, a co za tym idzie droga. Za 
tą nową sytuacją medyczną nie nadąża nasz system opieki zdrowotnej. 
Dla pacjentów z nowotworami rzadkimi, takimi jak mielofibroza, nie-
drobnokomórkowy rak płuc ALK (+), chłoniak Hodgkina są już dostępne 
nowoczesne terapie. Niestety w Polsce nie są one refundowane. Grupy 
chorych z nowotworami rzadkimi są tak nieliczne i tak słabo zintegro-
wane, że nie mają siły społecznego oddziaływania na decydentów. Dra-
matycznej sytuacji pacjentów z nowotworami rzadkimi poświęcamy ten 
numer. 

marzena erm ma 27 lat. W 2011 roku zdiagnozowano u niej chłoniaka Hodgkina. 
Dzięki własnej determinacji, pomocy przyjaciół i osób znanych publicznie zebrała 
pieniądze na nowoczesną terapię. W imieniu pacjentów chorych na nowotwory 
rzadkie zadaje ważne pytania.
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Nowotwory rzadkie – sytuacja  
w Polsce i w europie

Według definicji za rzadką można uznać 
chorobę wówczas, kiedy występuje ona 
u jednej na dwa tysiące osób. Statystycznie, 
każda z chorób rzadkich dotyczy niewiel-
kiej ilości pacjentów. Do tej pory zostało 
opisanych ponad 8000 chorób rzadkich, 
co w skali europejskiej daje ponad  
30-milionową grupę osób, które cierpią 
na te choroby[1]. Dlatego od wielu lat pro-
blematyka chorób rzadkich nie schodzi 
z piedestałów europejskich programów 
zdrowotnych, naukowych i społecznych. 

Rozwój medycyny i metod diagno-
stycznych, w tym opartych na badaniach 
genetycznych, pozwala obecnie na wy-
krywanie chorób, których istnienia wcze-
śniej nie można było udowodnić. Pacjenci 
pozostawali w niepewności i niewiedzy, 
bez szans na jakiejkolwiek leczenie wo-
bec braku prawidłowej i jednoznacznej 
diagnozy. Rzeczywistość pacjentów on-
kologicznych, cierpiących na rzadkie 
odmiany nowotworów, była i nadal jest 
pełna skrajności. 

NiedrOBNOKOmórKOwy  
raK Płuc alK (+) 

– sKrajNOŚć ilOŚciOwa 
Rak płuc od wielu dekad jest najczę-

ściej występującą odmianą chorób no-
wotworowych w wielu krajach świata. 
W 2012 roku, w Europie zanotowano 
łącznie ponad 410 tys. zachorowań na 
raka płuc[2]. W Polsce, każdego roku 
notuje się około 15 tys. nowych przypad-
ków. Najczęściej występującą odmianą 
raka płuc jest rak niedrobnokomórkowy 
(NDRP), który jest stwierdzany u około 
80% pacjentów, co oznacza ponad 13 tys. 
chorych rocznie. Dzięki badaniom gene-
tycznym, było możliwe określenie bardzo 
rzadkiej odmiany niedrobnokomórko-
wego raka płuca z tzw. mutacją ALK (+) 
oznaczającą uszkodzenie genu regulu-
jącego szlak sygnałowy komórek nowo-
tworowych. Z badań przeprowadzonych 

w Polsce wynika, iż ta charakterystycz-
na odmiana NDRP występuje rocznie 
u 2–5% pacjentów, czyli u 100–160 osób 
[3], co jednoznacznie kwalifikuje tą kon-
kretną odmianę raka płuc do chorób 
rzadkich. Paradoksalnie, odmiana ta do-
tyka najczęściej młodych i niepalących 
mężczyzn[4]. NDRP ALK (+) jest więc 
przykładem skrajności ilościowej – doty-
czy najmniejszej grupy pacjentów w naj-
większej grupie chorych onkologicznie. 

mielOfiBrOza – sKrajNOŚć  
KlasyfiKacyjNa

Mielofibroza zaliczana jest do chorób 
mieloproliferacyjnych, które powodują 
uszkodzenie procesu wytwarzania komó-
rek krwi w szpiku kostnym. Bez wątpienia 
mielofibroza jest chorobą rzadką, ponie-
waż choruje na nią 1 osoba na 100 tysię-
cy[5]. Z uwagi na objawy komórkowe, 
mielofibroza, według międzynarodowej 
klasyfikacji chorób, znajduje się wśród 
zespołów proliferacyjnych, które stano-
wią odrębną grupę wśród chorób krwi 
(oznaczenie ICD-10: D47) i nie należą 
do chorób nowotworowych (oznaczenie 
ICD-10: C). Dlatego też, polski Krajo-
wy Rejestr Nowotworów nie uwzględnia 
mielofibrozy. Zarówno pacjenci z NDRP 
ALK (+), jak i mielofibrozą nie mają 
zwykle dobrych rokowań. To trudne do 
leczenia typy nowotworów rzadkich, dla 
których mediana średnich przeżyć wyno-
si od 10 miesięcy do 5 lat. 

chłONiaK hOdgKiNa  
– sKrajNOŚć wyleczeŃ

Choroba Hodgkina, zwana także ziar-
nicą złośliwą to nowotwór całego układu 
chłonnego (chłoniak), zajmujący węzły 
chłonne i pozawęzłową tkankę limfatycz-
ną. Według danych Krajowego Rejestru 
Nowotworów, w 2012 roku, na chłonia-
ka Hodgkina zapadło 728 osób. W Eu-
ropie, w 2012 roku, zanotowano 17 600 

zachorowań[2]. W zależności od stopnia 
zaawansowania wyleczalność ziarnicy 
złośliwej wynosi od 50 do 95%[6]. Wśród 
nowotworowych chorób rzadkich jest to 
swoistym, bardzo optymistycznym re-
kordem. Ogólnie chłoniaka Hodgkina 
można wyleczyć u 9 z 10 pacjentów.

summarum sKrajNOŚci
Prawie 90% chorób rzadkich, w tym on-

kologicznych, ma swoją genezę w genety-
ce. To powoduje, że w przeciwieństwie do 
chorób populacyjnych, mogą one mieć 
różne objawy i różny przebieg u róż-
nych pacjentów, nawet u tych z tą samą 
„diagnostycznie” chorobą rzadką. Ge-
netyczne uwarunkowanie nowotworów 
rzadkich, dzięki osiągnięciom współcze-
snej medycyny, otwiera przed pacjentami 
możliwości pokonania raka przy zastoso-
waniu nowoczesnych terapii celowanych. 
W Polsce, dostęp do tego leczenia jest 
utrudniony przez brak ich refundacji. Ze 
społecznego punktu widzenia, problem 
dotyczy niewielkiej grupy pacjentów pod 
względem liczby osób chorujących na 
poszczególne nowotwory rzadkie. Są to 
grupy tak małe, że ich głos nie dociera 
do gremiów podejmujących decyzje le-
kowe. Chorzy ci, borykając się samotnie 
ze swoimi problemami, dołączają do licz-
nej w naszym kraju grupy PACJNETÓW 
WYKLUCZONYCH.

dr n. chem. rafał Świerzewski
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mielofibroza – jest szansa  
na nowoczesne leczenie

Dr hab. n. med. Tomasz Sacha – adiunkt, specjalista II stopnia 
z chorób wewnętrznych, hematologii i diagnostyki laboratoryjnej. 
Od 1992 r. pracuje w Katedrze i Klinice Hematologii UJ 
w Krakowie. Przewodniczący Sekcji Hematologii Molekularnej 
Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka. W kręgu 
zainteresowań dr Tomasza Sachy leżą zagadnienia związane 
z nowoczesnym leczeniem chorób mieloproliferacyjnych 
i wykorzystaniem metod biologii molekularnej w rozpoznawaniu, 
określaniu ryzyka i ocenie skuteczności ich leczenia. 

defiNicja i etiOlOgia
Samoistne włóknienie szpiku (MF, mie-
lofibroza) to schorzenie obejmujące 
trzy jednostki chorobowe – pierwotne 
samoistne włóknienie szpiku, włóknie-
nie powstające w przebiegu czerwie-
nicy prawdziwej lub nadpłytkowości 
samoistnej. Jest to najrzadsza choroba 
spośród wszystkich nowotworów mie-
loproliferacyjnych. Roczna zapadalność 
na mielofibrozę wynosi około 1,5 na 
100 000 osób. Szczyt zachorowań przy-
pada na 6. dekadę życia – średni wiek 
pacjenta w chwili rozpoznania mielo-
fibrozy wynosi 67 lat, ale do rozwoju 
tego schorzenia może dojść w każdym 
wieku.

Chorobę wywołuje genetyczna zmia-
na pojawiająca się w komórce ma-
cierzystej układu krwiotwórczego. 
Zmutowane komórki namnażają się 
w sposób niekontrolowany, przeka-
zując wadę komórkom potomnym. 
Proces ten doprowadza do nadmier-
nego nagromadzenia włókien tkanki 
łącznej w szpiku, upośledzjąc działa-
nie podścieliska szpiku, którego zada-
niem jest dostarczanie wszystkiego, co 
potrzebne jest do życia komórkom 
krwiotwórczym i kontroli nad proce-
sami krwiotworzenia. Namnażające się 

w  szpiku włókna tkanki łącznej stop-
niowo wypierają ze szpiku składniki 
wytwarzające krew. Wynikiem tego jest 
zmniejszenie liczby krwinek we krwi 
obwodowej. W bardziej zaawansowa-
nych stadiach mielofibrozy produkcja 
krwi przenoszona jest ze szpiku do śle-
dziony, a następnie do wątroby – czego 
rezultatem jest znaczne powiększenie 
tych organów.

OBjawy
 Objawy mielofibrozy znacząco obniża-
ją jakość życia. Do najczęściej zgłasza-
nych przez chorych objawów należą: 
znaczna męczliwość, bóle kości, gorącz-
ka, uogólniony świąd skóry, wzmożona 
nocna potliwość, utrata masy ciała (są 
to tzw. objawy konstytucjonalne) oraz 
splenomegalia (powiększenie śledzio-
ny). Istotnym problemem klinicznym 
są niedobory krwinek we krwi obwo-
dowej: ciężka niedokrwistość wymaga-
jąca częstych przetoczeń koncentratu 
krwinek czerwonych, małopłytkowość 
i leukopenia, czyli zmniejszenie liczby 
krwinek białych. Znacznie powięk-
szona śledziona często wywołuje do-
legliwości bólowe w jamie brzusznej, 
wczesne uczucie sytości, problemy 
w  przyjmowaniu pokarmów stałych 

o  większej objętości, zmianę rytmu 
wypróżnień. Czasami dochodzi do bo-
lesnych zawałów śledziony i wzrostu 
ciśnienia w naczyniach krwionośnych 
jamy brzusznej, co może być przyczy-
ną wodobrzusza i krwawień z żylaków 
przełyku, a w bardzo zaawansowanych 
stadiach obserwuje się znaczne wy-
chudzenie i utrudnienie w poruszaniu 
się. Czasami w przebiegu mielofibrozy 
dochodzi do powstania ognisk krwio-
tworzenia poza szpikiem, wątrobą i śle-
dzioną. Mogą one wywoływać ucisk 
rdzenia kręgowego, nadciśnienie płuc-
ne i wysięki opłucnowe, wodobrzusze, 
zmiany skórne (guzki) i powiększenie 
węzłów chłonnych. Rzadko występu-
ją powikłania zatorowe i zakrzepowe, 
zwiększenie liczby krwinek białych 
(leukocytoza) oraz krwinek płytko-
wych (nadpłytkowość).

leczeNie staNdardOwe
 Stosowane do tej pory leczenie u więk-
szości pacjentów miało najczęściej 
charakter paliatywny i polegało na ła-
godzeniu objawów klinicznych choro-
by. Bardzo istotnym czynnikiem, który 
decyduje o sposobie prowadzonego le-
czenia jest ocena ryzyka u każdego cho-
rego. W chwili rozpoznania dokonuje 
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się jej w oparciu o Międzynarodowy 
System Rokowniczy (IPSS), natomiast 
w trakcie trwania choroby należy po-
siłkować się dynamiczną odmianą tego 
systemu (DIPSS-plus). Wskaźniki te 
pozwalają na wyodrębnienie czterech 
grup ryzyka: niskiego, pośredniego-1, 
pośredniego-2 i wysokiego, charakte-
ryzujących się różnym średnim czasem 
przeżycia wynoszącym odpowied-
nio: 15.4, 6.5, 2.9 i 1.3 lat. U chorych 
niskiego ryzyka postępowanie może 
być ograniczone jedynie do obserwa-
cji, podobnie u niektórych pacjentów 
z  ryzykiem pośrednim–1, u pozo-
stałych należy stosować tzw. leki kon-
wencjonalne lub kwalifikację do badań 
klinicznych z wykorzystaniem leczenia 
eksperymentalnego. U pacjentów speł-
niających kryteria kategorii ryzyka po-
średniego-2 dodatkowo opcją leczenia 
jest rozważenie możliwości przeprowa-
dzenia przeszczepienia szpiku od daw-
cy rodzinnego lub niespokrewnionego 
lub zastosowanie leczenia inhibitorem 
JAK-2.

Leczenie niedokrwistości zaleca się 
rozpocząć, gdy stężenie hemoglobiny 
spada poniżej 10 g/dl. Oprócz prze-
toczenia koncentratów krwinek czer-
wonych wykorzystuje się sterydy kory 
nadnerczy, androgeny, danazol, talido-
mid oraz lenalidomid. Nie wykonano 
niestety jak dotąd badań porównaw-
czych, pozwalających stwierdzić, który 
z  wymienionych powyżej leków jest 
najbardziej skuteczny. Skuteczność 
powyższego leczenia ocenia się na 
20–40%. Stosowanie erytropoetyny, 
jako czynnika stymulującego tworze-
nie krwinek czerwonych, jest przed-
miotem kontrowersji. Jej skuteczność 
u chorych wymagających przetoczeń 
koncentratów krwinek czerwonych jest 
ograniczona, pod jej wpływem zwięk-
sza się ryzyko nasilenia splenomegalii. 
W leczeniu powiększenia śledziony sto-
sowano dotąd hydroksymocznik (sku-
teczny u ok. 40% chorych), a u osób nie 
odpowiedających na ten lek dożylnie 

kladrybinę, lub doustnie melfalan bądź 
busulfan. Usunięcie śledziony w prze-
biegu mielofibrozy wiąże się z 5–10% 
śmiertelnością okołooperacyjną i póź-
niejszymi powikłaniami występują-
cymi u ok. 50% pacjentów. U chorych 
z lekooporną splenomegalią, którzy nie 
kwalifikują się do usunięcia śledziony 
wykonuje się niekiedy jej napromie-
niowanie. Uzyskiwana redukcja wiel-
kości śledziony jest jedynie przejściowa 
(3–6 miesięcy), a powikłania tego le-
czenia mogą być groźne dla życia, po-
nieważ niedobory krwinek powodują 
ok. 10% śmiertelność.

Jedyną metodą stwarzającą szansę 
trwałego wyleczenia mielofibrozy jest 
alogeniczne przeszczepienie komórek 
krwiotwórczych (od dawcy rodzinne-
go lub niespokrewnionego). Możliwość 
znalezienia odpowiedniego dawcy do 
transplantacji ocenia się jednak na  
25–30%, ponadto jest to metoda leczenia 
obciążona znacznym ryzykiem śmiertel-
ności okołoprzeszczepowej i wystąpienia 
licznych powikłań.

NOwOczesNa teraPia
 Istotna szansa na poprawę skutecz-
ności leczenia pojawiła się w chwili 
wdrożenia do leczenia mielofibrozy 
inhibitorów kinazy tyrozynowej JAK-2. 
Badania nad skutecznością leczenia 
prowadzonego przy użyciu ruxolitynibu 
– jedynego jak dotąd zarejestrowanego 
inhibitora JAK-2 wskazują, że lek ten 
wywołuje kliniczną poprawę związaną 
ze zmniejszeniem objętości śledziony 
u ponad 90% pacjentów, a średnia re-
dukcja jej objętości uzyskana w 24 ty-
godniu leczenia ruxolitynibem wynosi 
ok 30%. Leczenie z wykorzystaniem in-
hibitorów JAK-2 przynosi ponadto 
bardzo dobre rezultaty w zmniejszaniu 
nasilenia objawów konstytucjonalnych. 
U większości chorych otrzymujących 
ruxolitynib dochodzi do całkowitego 
ustąpienia lub znacznego zmniejszenia 
nasilenia tych objawów, a analiza jako-
ści życia wykazuje istotną i stałą popra-

wę. Wyniki badań wskazują także, że 
u części pacjentów istnieje możliwość 
zatrzymania procesu włóknienia szpi-
ku. Analizy dotyczące przeżycia wy-
kazują, że przeżycie całkowite chorych 
otrzymujących ruxolitynib było istotnie 
statystycznie lepsze niż w dobranej pod 
względem ryzyka historycznej grupie 
kontrolnej, w innym badaniu w porów-
naniu z przeżyciem grupy leczonej pla-
cebo, a w jeszcze innym w porównaniu 
z przeżyciem w grupie otrzymującej 
najlepsze aktualnie dostępne leczenie. 
W badaniu tym uzyskano około 50% 
redukcję ryzyka zgonu w ciągu dwóch 
lat jego trwania.

 Bazując na wynikach badań na-
ukowych grupa krajowych ekspertów 
w dziedzinie hematologii działając 
w porozumieniu i we współpracy z Na-
rodowym Funduszem Zdrowia opra-
cowała na przełomie 2013 i 2014 roku 
założenia programu lekowego, dające-
go możliwość kwalifikacji do leczenia 
ruxolitynibem chorym na mielofibro-
zę, którzy mogliby odnieść z tej terapii 
największą korzyść. Leczenie ruxolity-
nibem wciąż oczekuje na decyzję o moż-
liwości refundacji. 

STATYSTYKA
STAROŚĆ TO NIE CHOROBA. NIE BAGATELIZUJ OBJAWÓW.  
MASZ PRAWO DO DIAGNOZY I LECZENIA. 

ORGANIZATOR

Polska Koalicja
Pacjentów Onkologicznych

PATRON

Dowiedz się więcej na www.pkopo.pl

Głównym celem leczenia mielofibrozy jest przede wszystkim wydłużenie przeżycia 
pacjentów, zmniejszenie wielkości śledziony, zminimalizowanie bólu oraz odczucia 
zmęczenia, obniżenie ryzyka powikłań, a co za tym idzie – poprawa jakości życia.
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chłoniak hodgkina
Prof. dr hab. n. med. Jerzy Hołowiecki z Kliniki Transplantacji 
Szpiku i Onkohematologii Centrum Onkologii – Instytutu  
im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie – Oddział w Gliwicach, 
przedstawia najnowsze doniesienia dotyczące nowych terapii 
molekularnych w leczeniu pacjentów z chłoniakiem Hodgkina.

Co to jest chłoniak Hodgkina, jak często 
i w jakim wieku występuje?

Chłoniak Hodgkina (HL) należy do 
grupy nowotworów układu chłonnego 
zwanych chłoniakami złośliwymi. Dzielą 
się one na: dużą grupę chłoniaków nie-
ziarniczych z wieloma podtypami oraz 
chłoniaka Hodgkina – Hodgkin Lympho-
ma (zwany również ziarnicą złośliwą). 
HL rozwija się głównie w węzłach chłon-
nych i w innych narządach limfatycznych, 
rzadziej w innych lokalizacjach. WHO 
wyróżnia następujące podtypy chłoniaka 
Hodgkina: klasyczne postacie (stward-
nienie guzkowe, mieszano-komórkowy, 
z dominacją limfocytów, z delecją limfo-
cytów) oraz grudkowy z przewagą limfo-
cytów, występujący rzadziej. Pierwszy opis 
siedmiu pacjentów z chorobą charaktery-
zującą się niebolesnym powiększeniem 
węzłów chłonnych opublikował Thomas 
Hodgkin w 1832 roku. W 1865 roku Sa-
muel Wilks wprowadził nazwę Hodgkin 
Lymphoma dla uczczenia autora pierw-
szego opisu klinicznego. 

Chłoniak Hodgkina stanowi 1% wśród 
wszystkich nowotworów, częstość za-
chorowań ocenia się na 2,7/100 tysięcy 
mieszkańców na rok, nieco częściej wy-
stępuje u mężczyzn. Jest chorobą ludzi 
młodych; główny szczyt zachorowań przy-
pada na 15-35 lat, drugi po 55 roku życia. 
W 2010 roku na świecie zarejestrowano 
17 tysięcy zgonów na ten nowotwór. 

Na czym opiera się rozpoznanie chło-
niaka Hodgkina?

Przyczyną zgłoszenia się do lekarza jest 
zwykle powiększenie obwodowych wę-
złów chłonnych, najczęściej w rejonie 

szyi i nadobojczykowej (80-90%), rzadziej 
w innych okolicach. W razie zajęcia wę-
złów śródpiersia występuje kaszel, wę-
złów zaotrzewnowych – bóle w okolicy 
lędźwiowej, przy powiększeniu śledziony 
(30%), czasem bóle w lewym podżebrzu. 
Charakterystyczne jest występowanie tzw. 
objawów B: gorączka, poty nocne, świąd 
skóry, spadek masy ciała. Gorączka może 
mieć charakter falisty. Objawy B wynikają 
z reakcji zapalnej z wydzielaniem cytokin 
(podwyższone jest OB., CRP, beta 2 mi-
kroglobulina, LDH).

Podstawą rozpoznania jest badanie hi-
stopatologiczne węzła chłonnego pobra-
nego operacyjnie i stwierdzenie obecności 
komórek Reed-Sternberga oraz zmian 
odczynowych w ich otoczeniu. Pozwala to 
określić podtyp choroby. W różnicowaniu 
z innymi chłoniakami istotne są badania 
immunohistochemiczne. Badania obrazo-
we i biopsja szpiku są potrzebne do oceny 
rozległości zmian.

W oparciu o wynik badania histopatolo-
gicznego węzła chłonnego ustala się sto-
pień zaawansowania klinicznego i grupę 
ryzyka. W praktyce używa się określeń: 
stadium wczesne rokowanie korzystne, 
stadium wczesne rokowanie umiarkowa-
ne ze zmianami masywnymi lub z inny-
mi czynnikami obciążającymi rokowanie, 
stadium zaawansowane rokowanie złe.

Jakie są ogólne zasady leczenia i roko-
wania dla pacjentów z HL?

Już w latach 30. ubiegłego wieku uzna-
no wartość radioterapii w leczeniu HL, 
w latach 50. terapię megawoltową i koja-
rzenie z chemioterapią. W 1964 r. dzięki 
pracom Vincenta T. DeVity wprowadzo-

no polichemioterapię MOPP (od Mustar-
gen, Oncovin, Procarbazine Prednisone). 
To leczenie stosowane też w wersji ze 
zamianą mustargenu na cykloofosfamid 
(COPP), okazało się sukcesem. Dawało 
w 70% długoletnie przeżycie i przyczy-
niło się do rozwoju chemioterapii w on-
kologii, a wielu wyleczonych pacjentów 
żyje do dzisiaj. Równocześnie gromadzo-
no jednak wiedzę na temat wczesnych 
i późnych skutków (nowotwory wtórne, 
niepłodność) zastosowanych leków, co 
ma w przypadku chłoniaka Hodgki-
na – choroby młodych ludzi, ogromne 
znaczenie. Dlatego już w latach 1973/5 
zespół Gianni Bonadonny wprowadził 
program ABVD, który nie ustępuje sku-
tecznością MOPP, ma natomiast mniej 
skutków ubocznych i przeważnie nie 
uszkadza płodności. Z myślą o poprawie 
wyników w zaawansowanych postaciach 
chłoniaka Hodgkina grupa niemiecka 
GHSG wprowadziła wielolekowy pro-
gram BEACOPP, który wg niektórych 
badań podwyższa o ponad 7% wskaźniki 
przeżycia wolnego od choroby w gru-
pach o złym rokowaniu, ale ma większe 
niż po ABVD objawy uboczne. W USA 
przeważa stosowanie ABVD i programu 
STANFORD V o mniejszej toksyczno-
ści. Heterogenność chłoniaka Hodgkina, 
indywidualne różnice oraz konieczność 
wieloletnich obserwacji powodują, że 
oceny porównawcze wymienionych pro-
gramów i różnych ich odmian są często 
kontrowersyjne. Równocześnie nastąpił 
ogromny postęp w technikach radiote-
rapii, umożliwiającej obecnie selektywne 
napromienianie wybranych pól, przy mi-
nimalnym działaniu na otaczające tkanki 
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zdrowe. Dlatego napromienianie jest in-
tegralną częścią algorytmów w określo-
nych programach.

Wyniki leczenia tego nowotworu uzna-
wane są za jeden z największych sukce-
sów w historii rozwoju onkohematologii, 
gdyż 70–80% pacjentów może być wy-
leczonych programami pierwszej linii 
– ABVD lub BEACOPP (dawniej też 
MOPP). Przeżycie 5-letnie we wczesnym 
stadium oceniane jest na 90%, a w stop-
niu IV na 60%. Niestety u 20–30%, 
a w postaciach zaawansowanych nawet 
u 40% chorych występuje oporność na 
leczenie lub nawrotowość. Jest to aktu-
alnie główny problem w doskonaleniu 
leczenia chłoniaka Hodgkina. 

Jakie są możliwości leczenia postaci 
opornych i nawrotów tej choroby? 

W postaciach opornych i w przypad-
ku wczesnych nawrotów stosuje się tzw. 
programy drugiej linii, między innymi 
niedawno zarejestrowany do leczenia 
w postaciach opornych i nawrotowych 
brentuximab vedotin określany w skrócie 
jako (BV). Program należy dobrać indy-
widualnie, biorąc pod uwagę wcześniej-
sze leczenie, choroby współistniejące 
i wiek. Bardzo pomocne są nowoczesne 
formy napromieniania stosowane w sko-
jarzeniu z chemioterapią. W różnych 
fazach choroby wprowadza się trzecią 
linię leczenia z zastosowaniem: benda-
mustyny, lenalidomidu i everolimus. 
Wg wstępnych ocen program BeECM 
(Bendamustine, Etoposide, Cytarabine, 
Melphalan) zastosowany przed autolo-
gicznym przeszczepem własnych komó-
rek macierzystych daje do 73% 3 letniego 
przeżycia wolnego od choroby, jak po-
twierdzają wyniki badania Blood 2014.

Komentarza wymaga różnica pomię-
dzy opornością i nawrotem w przy-
padku chłoniaka Hodgkina. Wczesne 
nawroty są trudne do odróżnienia od 
oporności, dlatego zastosowanie pro-
gramów drugiej linii jest w nich uza-
sadnione, natomiast nawroty późne, po 
okresie potwierdzonej remisji trwającej 

>6–12 miesięcy, mogą być opanowa-
ne zastosowanym wcześniej leczeniem 
pierwszej linii, ale trzeba to rozważyć 
indywidualnie. 

Po skutecznym leczeniu drugiej linii 
re-indukującym wczesne nawroty za-
lecana jest wysoko-dawkowa chemio/
radioterapia z autotransplantacją ko-
mórek krwiotwórczych (tzw. własnych 
komórek, wcześniej pobranych i podda-
nych krioprezewacji). Pozwala to na wy-
leczenie około 50% chorych z tej grupy, 
głównie tych, którzy wykazywali dużą 
wrażliwość na chemio-radioterapię i nie 
wykazywali resztkowej choroby. Dla pa-
cjentów niekwalifikujących się do lecze-
nia wysokodawkowego wspomaganego 
przeszczepieniem autologicznych ko-
mórek krwiotwórczych, opcją są terapie 
w ramach badań klinicznych nowych le-
ków i spersonalizowany dobór progra-
mów dla postaci opornych.

Dla chorych ze wznową po przeszcze-
pieniu autologicznych komórek krwio-
twórczych brak jest ogólnie przyjętych 
zaleceń postępowania. Praktycznym 
rozwiązaniem jest postępowanie sper-
sonalizowane, to znaczy u pacjentów 
silniejszych biologicznie alotransplan-
tacja szpiku (przeszczep szpiku od daw-
cy, zapewniający przeciwnowotworowe 
działanie przeszczepionych limfocytów 
T), a dla osób z  przeciwwskazaniami 
do transplantacji, leczenie w ramach 
prób klinicznych nowych leków lub 
programy dla postaci opornych. Wyniki 
odległe alotransplantacji są korzystniej-
sze u pacjentów z chorobą wykazującą 
wrażliwość na leczenie, którzy uzyskali 
przed alotransplantacją całkowitą remi-
sję. U 50% chorych po alotransplanta-
cji występuje jednak wznowa choroby, 
głównie w przypadkach, gdy wskutek 
oporności, pomimo wielu prób nie uda-
je się przed transplantacją uzyskać re-
misji (masa nowotworu jest zbyt duża). 

Czy zapoczątkowany został przełom 
w leczeniu opornych postaci chłoniaka 
Hodgkina?

Obecnie najbardziej zaawansowane 
jest leczenie oparte na wysokiej ekspre-
sji antygenu CD30 (z rodziny receptora 
dla TNF) komórek chłoniaka Hodgki-
na. W wyniku trwających dwie dekady 
badań, o których pisano już od 2004 r., 
w 2011 roku zarejestrowano w przyspie-
szonej procedurze brentuksymab ve-
dotin (Adcetris) w USA, a w 2012 roku 
w Europie. Wskazania do stosowania 
obejmują: 1) Dorośli z opornym lub na-
wrotowym chłoniakiem Hodgkina a) po 
wcześniejszym przeszczepie komórek 
krwiotwórczych od dawcy, b) Dorośli po 
co najmniej dwóch wcześniejszych tera-
piach, gdy przeszczep od dawcy był prze-
ciwwskazany. 2) Dorośli z opornym lub 
nawrotowym układowym chłoniakiem 
anplastycznym.

W czasie ostatnich kongresów w San 
Francisco i w Istambule duże zainte-
resowanie wzbudziły wyniki badania 
AETHERA, którego głównym celem 
była odpowiedz na pytanie – Czy poda-
wanie BV chorym z opornością na lecze-
nie lub nawrotowość chłoniaka Hodgkina 
po przeszczepie od dawcy wydłuży czas 
przeżycia bez progresji? Jest to badanie 
prospektywne III fazy, z kontrolną grupą 
placebo, podwójnie zaślepione, między-
narodowe, prowadzone w 78  ośrodkach 
w USA i Europie (9 w Polsce), z równole-
głą oceną wyników przez badaczy i nie-
zależny zespół oceniający. Przestrzegano 
ściśle międzynarodowych zaleceń pro-
wadzenia badań, wykonywano kontro-
lne badania obrazowe i oceniano jakość 
życia. Pacjenci, u których wystąpiła pro-
gresja w czasie badania byli odtajniani 
i ci z ramienia placebo mogli otrzymać 
leczenie BV w ramach innego badania.

W chwili oceny (czas obserwacji 
30 miesięcy) mediana czasu przeżycia 
bez progresji w ramieniu BV wyno-
siła 42,9 miesięcy, a w grupie placebo 
24,1 miesięcy Ta niezależna ocena była 
zgodna z ocenami różnych wskaźników 
przeżycia przez badaczy. Analizy w pod-
grupach ryzyka wydzielonych w oparciu 
o stratyfikację przy randomizacji wyka-

Temat numeru
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zywały również korzystny wpływ BV na 
czas przeżycia bez progresji. Aktualna 
ocena czasu całkowitego przeżycia nie 
wykazuje na razie znamiennych róż-
nic, ale jest trudna, gdyż 85% pacjentów 
z ramienia placebo, którzy wykazywali 
progresje otrzymało z etycznych wzglę-
dów również leczenie badanym lekiem, 
a ponadto w ramieniu placebo prawie 
2-krotnie częściej (23/12) zastosowano 
allotransplantację szpiku. Czas całko-
witego przeżycia będzie nadal oceniany, 
gdyż wymaga to dłuższej obserwacji.

Wśród objawów niepożądanych obser-
wowano głównie polineuropatię senso-
ryczną i dającą się opanować neutropenię. 
Podsumowując można stwierdzić, że ak-
tualna ocena badania AETHERA wska-
zuje na to, że tzw. wczesna konsolidacja 
BV powoduje znamienne wydłużenie 
czasu przeżycia bez progresji, co sta-
nowiło główny cel badania. Ten sukces 
stanowi argument dla rozszerzenia wska-
zań dla stosowania tego leku u chorych 

z chłoniakiem Hodgkina z opornością na 
leczenie lub wykazujących nawrotowość 
po przeszczepie komórek krwiotwór-
czych od dawcy. Niewątpliwie istotnym 
problemem jest cena leku. Z przedsta-
wionego w czasie Kongresu doniesienia 
na temat przeprowadzonych w USA ba-
dań, dotyczących kosztów leczenia BV, 
wynika, że zastosowanie tego leku do 
wczesnej konsolidacji po przeszczepie od 
dawcy jest kosztowo efektywne w porów-
naniu ze stosowaniem standardowego 
postępowania. W ostatnich dniach wy-
niki te opublikowane zostały w renomo-
wanym czasopiśmie „The Lancet”, 2015.

Prowadzone są też bardzo obiecujące 
próby kliniczne z zastosowaniem prze-
ciwciała monoklonalnego Nivolumab 
blokującego PD-1/PDL-1, a więc pozba-
wiającego komórki chłoniaka Hodgkina 
zdolności unieczynnienia limfocytów T. 
Wstępne wyniki monoterapii Nivoluma-
bem nawrotowych/opornych chłoniaka 
Hodgkina wskazują na 17% całkowita re-

misja i 70% częściowa remisja (The Lan-
cet Oncology 2015 16,108). 

Podsumowanie
Można stwierdzić, że po wielu latach 

intensywnych badań nastąpił rzeczywi-
ście przełom w leczeniu opornych i na-
wrotowych postaci chłoniaka Hodgkina. 
Zarówno BV, jak i blokery PD-1 mają 
udowodnioną skuteczność i należy się 
spodziewać opracowania programów 
opartych na skojarzeniu tych leków, sto-
sowaniu ich w kombinacjach ze stan-
dardowymi lekami oraz kojarzeniu 
w różnych sekwencjach z autotransplan-
tacją i alotransplantacją komórek krwio-
twórczych. Poprawi to na pewno wyniki 
leczenia w tych szczególnie trudnych po-
staciach chłoniaka Hodgkina.

*  Polecamy lekturę poszerzonej 
wersji artykułu Pana Profesora 
w internetowym wydaniu naszego  
pisma na pkopo.pl

rak płuc – odmiany i perspektywy leczenia
ePidemiOlOgia

Rak płuc jest przyczyną największej ilo-
ści zgonów wśród pacjentów onkologicz-
nych w krajach wysokorozwiniętych[1]. 
Według najnowszych danych opubliko-
wanych przez International Agency for 
Research on Cancer (IARC), w 2012 roku 
zanotowano 1,8 mln przypadków zacho-
rowań na raka płuc na całym świecie, co 
stanowi 13% wszystkich zachorowań na 
raka[2]. 

Z danych Krajowego Rejestru Nowotwo-
rów za 2012 rok wynika, iż zachorowania 
na raka płuc stanowiły 14% ze wszystkich 
152 855 przypadków zdiagnozowanych 
nowotworów złośliwych wśród polskich 
pacjentów. Na przestrzeni ostatniej deka-
dy, zachorowalność na raka płuc wśród 
mężczyzn kształtuje się na tym samym 
poziomie, średnio około 15 100 nowych 
przypadków rocznie. Wśród kobiet za-

uważa się niewielki trend wzrostowy, 
o około 4% rocznie. Nowotwory złośliwe 
płuca są przyczyną zganów u 31% męż-
czyzn i u 15% kobiet[3]. 

charaKterystyKa
Rak płuca, jak wszystkie inne nowo-
twory, zaczyna rozwijać się na pozio-
mie komórkowym. Na skutek błędu 
genetycznego podczas duplikacji DNA 
w procesie podziałów komórkowych, 
zostaje podana niewłaściwa informacja 
genetyczna do następnej, rozwijającej 
się komórki. Komórka ze zmutowa-
nym DNA zaczyna w sposób niekon-
trolowany dzielić się, co prowadzi do 
powstania guza. Rak płuc ma dwa pod-
stawowe podtypy histologiczne: nie-
drobnokomórkowy rak płuca (z ang. 
non-small-cell lung carcinoma, NSCLC), 
stanowiący 80% przypadków zachoro-

wań na ten nowotwór i drobnokomór-
kowy rak płuca (z ang. small-cell lung 
carcinoma, SCLC). 

ryzyKO i PrOfilaKtyKa
Prawie 87% przypadków zachorowań na 
raka płuca jest związane z paleniem papie-
rosów. Dym tytoniowy zawiera substancje 
o udowodnionym silnym działaniu rako-
twórczym (kancerogeny). Bierne palenie 
tytoniu także wiąże się z wyższym ryzy-
kiem zachorowania na raka płuca. Szacuje 
się, że ok. 20–50% osób „niepalących”, któ-
re chorują na raka płuca, to bierni palacze 
tytoniu[4]. Stąd najważniejszym z działań 
w ramach profilaktyki pierwotnej raka płu-
ca jest walka z nikotynizmem, jako główną 
przyczyną zachorowań na nowotwory płu-
ca. Dlatego w wielu krajach wprowadzony 
został zakaz palenia papierosów w miej-
scach publicznych. 
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Na drugim miejscu wśród czynników 
ryzyka zachorowania na raka płuc, klasy-
fikuje się kontakt z kancerogennymi sub-
stancjami chemicznymi takimi jak: azbest, 
chrom, arsen, krzemionka oraz pierwiastki 
promieniotwórcze np. radon[5]. 

Około 8% zachorowań na nowotwór płuca 
jest związana z czynnikami dziedziczenia; 
u krewnych osób z rakiem płuca, ryzyko 
zachorowania wzrasta 2,4 razy[6]. 

Czynnikiem powodującym wzrost ryzyka 
zachorowania na raka płuc jest zanieczysz-
czenie środowiska, a w szczególności po-
wietrza. Z wielu przeprowadzonych do tej 
pory badań, jednoznacznie wynika, iż za-
grożenie zachorowania na raka płuca jest 
zdecydowanie większe w regionach silnie 
zurbanizowanych, uprzemysłowionych, 
z rozwiniętą siecią transportu, zwłaszcza 
opartego na wykorzystaniu silników spali-
nowych.

OBjawy
Większość objawów raka płuc nie jest cha-
rakterystyczna dla tej choroby. Należą do 
nich: przewlekły kaszel (dotyczy 80% pa-
cjentów), nawracające stany zapalne (40%), 
duszność (15%) i ból w klatce piersiowej 
(15%). Bardziej charakterystycznym ob-
jawem tego nowotworu jest krwioplucie, 
które pojawia się u 20–50% pacjentów. 
Innymi, typowymi objawami raka płu-
ca mogą być: zespół żyły głównej górnej, 
zespół Hornera, powiększenie węzłów 
chłonnych nadobojczykowych, zespoły 
paraneoplastyczne. Mogą też pojawić się 
objawy neurologiczne wskazujące na raka 
płuc: encefalopatia, neuropatia obwodowa 
oraz zapalenie wielomięśniowe, zapalenie 
skórno-mięśniowe.

diagNOstyKa
Podstawowymi metodami diagnostycznymi 
w przypadku raka płuc są badania: RTG i/lub 
tomografia komputerowa klatki piersiowej 
oraz tomografia komputerowa sekwencyjna 
wysokiej rozdzielczości (HRCT) stosowana 
tylko w ocenie śródmiąższu płuc, pozyto-
nowa tomografia emisyjna (PET i PET-CT), 
MRI, czyli rezonans magnetyczny. 

leczeNie
W terapii pacjentów z rakiem płuca sto-
suje się: leczenie chirurgiczne, chemiote-
rapię, radioterapię, brachyterapię, terapie 
celowane oraz leczenie paliatywne. Wy-
bór metody leczenia uzależniony jest od 
szeregu czynników, z których najważ-
niejszym jest prawidłowe rozpoznanie 
komórkowego typu nowotworu płuca. 
Rak niedrobnokomórkowy (NSCLC) 
jest typem nowotworu płuca opornym 
na chemioterapię, nadającym się jednak 
do leczenia operacyjnego i  radioterapii. 
Z kolei w leczeniu pacjentów z rakiem 
drobnokomórkowym (SCLC) stosuje się 
przede wszystkim chemioterapię i naświe-
tlania. Pozostałe czynniki, które decydują 
o wyborze metody leczenia to: stopień za-
awansowania nowotworu i występowanie 
przerzutów, wiek, płeć i stan sprawności 
pacjenta, a w przypadku terapii celowa-
nych – uwarunkowania genetyczne nowo-
tworu.

staNdardOwe leczeNie  
PacjeNtów z Nsclc

Podstawową metodą leczenia pacjentów 
z NSCLC, w przypadku gdy nowotwór 
jest dobrze zlokalizowany i nie rozprze-
strzeniony, jest leczenie chirurgiczne. 
Zabieg operacyjny polega na całkowitej 
(doszczętnej) resekcji guza, wraz z otacza-
jącym miąższem płucnym. Najczęstszym 
zabiegiem jest lobektomia, czyli usunię-
cie płata płuca, w którym zlokalizowany 
jest nowotwór. Jeżeli nowotwór obejmuje 
więcej niż jeden płat, wówczas stosuje się 
pneumonektomię – usunięcie całego płu-
ca. Najrzadziej stosowaną metodą chirur-
giczną jest segmentektomia, która polega 
na usunięciu segmentu płuca. Segmentek-
tomia jest stosowana tylko u pacjentów, 
u których guz jest dobrze zdefiniowany, 
jego rozmiar nie przekracza 7 cm i nie dał 
przerzutów do węzłów chłonnych. Lecze-
nie chirurgiczne daje najlepsze wyniki, 
jednak możliwe jest do zastosowania tylko 
u 15–20% chorych. 

U chorych, którzy nie kwalifikują się do 
leczenia operacyjnego (np. z uwagi na bar-

dziej zaawansowane stadium nowotworu 
płuca) stosuje się radioterapię radykalną, 
która ma doprowadzić do całkowitego 
zniszczenia komórek nowotworowych lub 
radioterapię paliatywną, stosowaną w celu 
zmniejszenia rozmiarów guza, a tym sa-
mym w celu poprawy jakości życia pa-
cjentów. Istnieją dwa typy radioterapii 
radykalnej, stosowanej w leczeniu pacjen-
tów z nieoperacyjnym NSCLC: teleradio-
terapia i brachyterapia.

W chemioterapii NSCLC stosowane 
są leki należące do grupy „pochodnych 
platyny”: cisplatyna lub karboplatyna 
oraz alkaloidy barwinka różyczkowego  
(Catharanthus roseus) – winblastyna i wi-
norelbina. Są to leki cytostatyczne, których 
działanie polega na hamowaniu procesów 
podziałów komórkowych, co prowadzi do 
śmierci komórki, a w efekcie zapobiega na-
mnażaniu się komórek nowotworowych. 
Podobne działanie mają też leki z grupy 
alkaloidów terpenowych taksoidy/taksa-
ny, do których zaliczamy paklitaksel i do-
cetaksel, stosowane w leczeniu pacjentów 
z NSCLC. W ostatnich latach wprowadzo-
no także gemcytabinę i pemetreksed, któ-
re także hamują proces podziału komórek 
nowotworowych. 

Obecnie w ramach chemioterapii wie-
lolekowej stosuje się zazwyczaj dwa leki 
podawane łącznie. Skuteczność terapii 
wielolekowej jest o wiele większa od te-
rapii monolekowej, jednak możliwość jej 
zastosowania zależy od ogólnego stanu 
zdrowia pacjenta, jego kondycji i toleran-
cji takiego leczenia. 

Większość przypadków NSCLC wy-
krywanych jest niestety w fazie, w której 
nowotwór osiągnął już postać rozwinię-
tą, najczęściej z zajęciem większej części 
płuca i z przerzutami. Dlatego zwykle sto-
suje się leczenie systemowe, które polega 
na połączeniu co najmniej dwóch metod, 
np. chemioterapii, jako metody uzupełnia-
jącej po leczeniu operacyjnym. 

dr n. chem. rafał Świerzewski

Temat numeru

Bibliografia:

1.  „Global Status Report on noncommunicable 
diseases 2014”, World Health Organization, 
2014.
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terePie celOwaNe w Nsclc
W ciągu ostatnich dziecięciu lat zostały 
opracowane także leki, które działają kie-
runkowo i są wykorzystywane w tzw. te-
rapii celowanej. Ukierunkowanie terapii 
polega na bezpośrednim oddziaływaniu 
leku na charakterystyczny na poziomie 
molekularnym element komórki nowo-
tworowej. Zwykle takimi elementami są 
określone mutacje genetyczne białek zlo-
kalizowanych w obrębie komórki nowo-
tworowej.

W przypadku NSCLC, najczęstszą jest 
mutacja genu receptora naskórkowe-
go czynnika wzrostu, EGFR. W chwili 
obecnej w Polsce rutynowo u chorych 
na niedrobnokomórkowego raka płuca 
o histologii innej niż płaskonabłonkowa 
badane są mutacje w genie EGFR. W Pol-
sce refundowane są trzy leki z tej grupy: 
erlotynib i gefitynib oraz afatynib w pro-
gramie lekowym „Leczenie niedrobnoko-
mórkowego raka płuca z zastosowaniem 
afatynibu”. Możliwość zastosowania tych 
leków u chorych z mutacjami w genie 
EGFR w zaawansowanych stadiach raka 
płuca znacząco wydłuża czas oraz popra-
wia jakość życia chorych (nawet całkowi-
te ustąpienie objawów). Ponadto objawy 
niepożądane tego rodzaju leczenia są za-
zwyczaj mniej nasilone niż w przypadku 
chemioterapii, a dawkowanie leków jest 
wygodne (tabletka jeden raz dziennie) 
i nie wymaga częstych hospitalizacji. Mu-
tacje w genie EGFR występują u mniej niż 
10% naszych pacjentów, przede wszyst-
kim u niepalących chorych z gruczoło-
wym typem raka płuca.

Niestety NFZ nie refunduje badań 
genetycznych, podobnie jak badań pa-
tomorfologicznych. W związku z  tym 
badania te mogą być finansowane 
w  ramach umów zawieranych między 
szpitalami, które chcą leczyć chorych te-
rapiami ukierunkowanymi molekularnie 
(w ramach tzw. programów lekowych), 
a laboratoriami genetycznymi. W prak-
tyce jednak badania genetyczne są finan-
sowane przez koncerny farmaceutyczne 
wprowadzające swoje preparaty do tera-
pii raka płuca. Mimo tej niekorzystnej 
sytuacji prawnej większość chorych wy-
magających diagnostyki genetycznej ma 
dostęp do tego rodzaju badań. 

Najczęściej procedura przeprowadze-
nia badania genetycznego odbywa się 
na zlecenie lekarza onkologa lub pul-
monologa, który widzi możliwość za-
stosowania leczenia ukierunkowanego 
molekularnie i pisemnie wypożycza 
bloczek parafinowy z tkanką lub komór-
kami nowotworowymi pobranymi od 
chorego. Istnieje także możliwość wyko-
nania badania z komórek utrwalonych 
na szkiełkach mikroskopowych (cytolo-
gia). 

W Unii Europejskiej został zrejestro-
wany jeszcze jeden lek ukierunkowany 
molekularnie. Jest nim kryzotynib, który 
wykazuje wysoką skuteczność u chorych 
na raka gruczołowego płuca z rearanża-
cją genu ALK (zmiana genetyczna, która 
polega na przemieszczaniu fragmentu 
chromosomu, co doprowadza do po-
wstania genów fuzyjnych – w tym przy-
padku EML4-ALK). Z uwagi na brak 
refundacji kryzotynibu w Polsce, badanie 
rearanżacji genu ALK nie jest rutynowo 
wykonywane, a dostęp polskich chorych 
do tego rodzaju terapii był możliwy tylko 
w ramach badań klinicznych lub dzięki 
darowiznom. Pacjenci z mutacją genu 
ALK mają nadzieję na refundację leku 
w tym roku. 

prof. dr hab. n. med. Paweł Krawczyk
Katedra i Klinika Pneumonologii 

Onkologii i Alergologii Uniwersytetu 
Medycznego w Lublinie

wyNiKi BadaŃ KliNiczNych 
teraPii KryzOtyNiBem

Mutacja ALK (+) występuje u 2–5% 
pacjentów, u których zdiagnozowano 
NSCLC. Oszacowano, iż w Polsce na 
NSCLC ALK (+) zapada rocznie od 100 
do 160 osób[1]. Paradoksalnie, odmiana 
ta dotyka najczęściej ludzi młodych i nie-
palących[2]. 

Leczenie pacjentów z niedrobnoko-
mórkowym rakiem płuca typu ALK (+) 
opiera się przede wszystkim w pierwszej 
i drugiej linii na zastosowaniu metod le-
czenia wszystkich typów NSCLC, a od 
2011 roku włącza się terapię kryzotynibem 
(Xalkori). Badania kliniczne III fazy tego 
leku, prowadzone u pacjentów z zaawan-
sowanym NSCLC, leczonych wcześniej 
standardową chemioterapią (z wykorzy-
staniem pochodnych platyny) wykaza-
ły istotne wydłużenie średniego czasu 
przeżycia bez progresji choroby (PFS). 
Natomiast mediana PFS chorych leczo-
nych kryzotynibem wyniosła 7,7 mie-
siąca w  porównaniu z 3 miesiącami 
w ramieniu ze standardową chemiotera-
pią, a odsetki obiektywnych odpowiedzi 
wyniosły odpowiednio 62% i 20%[3]. 
Wstępna analiza nie wykazała istotnych 
różnic w  zakresie przeżycia całkowitego, 
na co prawdopodobnie miał wpływ fakt, 
że leczenie kryzotynibem było stosowa-
ne po progresji choroby u 62% chorych 
otrzymujących chemioterapię. Warto za-
uważyć, że uzyskane przeżycie całkowite 
w obydwu grupach przekraczało 20 mie-
sięcy, co jest wartością rzadko spotykaną 
wśród chorych otrzymujących paliatyw-
ną chemioterapię drugiej linii[4]. 

2.  „World Cancer Report 2014”, IARC, 2014.
3.  „Lung cancer”, Travis WD, Travis LB, Devesa SS, 

Cancer. 1995; 75(1): 191–202.
4.  Krajowy Rejestr Nowotworów, http://

onkologia.org.pl/nowotwory-pluca-oplucnej-
tchawicy/

5.  O. Catelinois, A. Rogel, D. Laurier, S. Billon i 
inni. Lung cancer attributable to indoor radon 
exposure in france: impact of the risk models 
and uncertainty analysis.. „Environ Health 
Perspect”. 114 (9), s. 1361-6, Sep 2006.

6.  Yang, IA; Holloway, JW; Fong, KM (October 
2013). „Genetic susceptibility to lung cancer and 
co-morbidities”. Journal of Thoracic Disease 5 
(Suppl. 5): S454–S462. 
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Moja historia

Żyję dzięki swojemu uporowi  
i dobremu lekarzowi

Janina Szuster jest jedną z liczącej około 1000 osób grupy 
pacjentów z mielofibrozą w Polsce. Na tę rzadką chorobę, znacznie 
obniżającą jakość życia, zapadają najczęściej starsze osoby. 
Jest ona dla nich wielkim wyzwaniem. Szansą na systemowe 
rozwiązanie problemów pacjentów z mielofibrozą jest refundacja 
nowoczesnej terapii celowanej. Historia Pani Janiny to potwierdza. 

Moja choroba zaczęła się dawno temu 
– 13 maja 1997 roku. W tym dniu postawio-
no mi diagnozę w poradni hematologicznej, 
brzmiała ona – czerwienica prawdziwa. Pro-
szę mi wierzyć, nie było mi łatwo z nią się 
pogodzić. Sama, na własną rękę powtórzy-
łam jeszcze wielokrotnie badania w różnych 
laboratoriach analitycznych, łudząc się, że 
diagnoza jest źle postawiona, a wyniki będą 
inne, od tych które otrzymałam wcześniej. 
Niestety, wyniki się pokrywały, co potwier-
dzało diagnozę.

Mimo wewnętrznej walki ze sobą, nie-
zaakceptowania choroby, byłam zdyscy-
plinowaną pacjentką: przychodziłam na 
wyznaczane wizyty lekarskie do poradni 
hematologicznej, brałam leki według wska-
zań lekarza (od 13.05.1997 roku przyjmo-
wałam cytostatyk), miałam robione upusty 
krwi, ponieważ poziom płytek krwi był tak 
wysoki, że można było nimi obdarować 
kilkanaście osób. Przy tym wszystkim cały 
czas pracowałam. W moim leczeniu zmie-
niały się tylko dawki cytostatyku. Pomimo 
moich próśb nie skierowano mnie na kon-
sultacje kliniczne.

Po 10 latach zmieniłam lekarza i to był 
ostatni moment na przeprowadzenie pogłę-
bionej diagnostyki. Czułam się coraz gorzej, 
zaczęła mi przeszkadzać śledziona i wątro-
ba. Zgłaszałam te dolegliwości przy każdej 
wizycie u hematologa, ale słyszałam, że mu-
szę się z tym pogodzić, ponieważ w czerwie-
nicy tak jest. Prosiłam o zmianę leku, ale też 

słyszałam, iż jest on odpowiedni. Wreszcie 
po długo wyczekiwanej wizycie w klinice 
hematologicznej na Śląsku, kompleksowe 
badania wykazały, że choroba jest bardzo 
zaawansowana. Dowiedziałam się, że jest to 
mielofibroza. Nigdy nie przypuszczałam, że 
znajdę się w gronie „wybrańców” losu, któ-
rzy mają tak rzadką chorobę, bo na mielofi-
brozę w Polsce choruje zaledwie tysiąc osób. 
Ale cóż, jak chorować, to nietypowo.

 Do 2012 roku normalnie pracowałam 
zawodowo. Jednak postępujące dolegliwo-
ści, typowe dla tej choroby, uniemożliwiły 
mi dalszą pracę. Czułam się coraz gorzej, 
zaczęłam chudnąć, bóle kości długich były 
potworne. Cierpiałam też z powodu bó-
lów brzucha i głowy, nudności, wymiotów, 
świądu skóry i potów nocnych. Zgłosiłam 
się ponownie do kliniki na Śląsku, gdyż do-
wiedziałam się, że w fazie testów jest nowy 
lek na mielofibrozę. Nie znałam jeszcze jego 
nazwy, ale widziałam w nim jedyną szan-
sę dla siebie. Niestety pani doktor szybko 
sprowadziła mnie na ziemię. Powiedziała, 
że nie mam szans na to leczenie i zastoso-
wała u mnie steryd, który przyjmowałam 
tylko 5  dni, ponieważ wystąpiła wysoka 
gorączka (41 stopni). Po zażyciu leków 
przeciwgorączkowych temperatura spadała 
do 39 stopni i po godzinie wracała do 41. 
Dokuczał mi ból głowy, potworny opasują-
cy ból brzucha, nie mogłam oddać moczu. 
Okazało się, że był to zawał śledziony, roz-
pad guza śledzionowego, ale to jeszcze nie 

był koniec „atrakcji”. Po tym leczeniu prze-
żyłam trzy tygodniową agonię w domu, gdyż 
szpitale odmówiły mojej córce przyjęcia 
mnie. Za każdym razem córka słyszała, że 
umrę lada dzień, a to tylko zaniży statystyki 
oddziału. Leżąc w domu miałam wspaniałą 
opiekę, ponieważ córka wzięła 3 tygodnie 
urlopu i spędziła je przy matce, która miała 
lada dzień zejść z tego świata. Stało się jed-
nak inaczej, życie było mi pisane!!! Nie był 
to łatwy powrót do rzeczywistości, zarówno 
dla mnie, jak i dla mojej rodziny.

 Córka nie przestawała szukać dla mnie 
ratunku i znalazła w Krakowie wspaniałego 
lekarza – Pana prof. Tomasza Sachę, który 
zajął się moją osobą. To lekarz, który żadne-
go pacjenta nie zostawi w potrzebie, walczy 
o każdego chorego, trafnie diagnozuje i le-
czy. To dzięki Panu Profesorowi zostałam 
zakwalifikowana do leczenia nowym lekiem 
Jakavi, który był w fazie badań klinicznych. 

 Mielofibroza to choroba szpiku kostnego. 
Jej charakterystycznym objawem jest po-
większenie śledziony, która normalnie waży 
150g, a u mnie osiągnęła prawie 5 kg. Lek, 
którym jestem obecnie leczona jest niere-
fundowany i aż boję się myśleć, co będzie, 
kiedy badania kliniczne zakończą się. Pła-
cenie za lek z mojej renty byłoby niemoż-
liwe. Na szczęście jestem optymistką, choć 
mam lepsze i gorsze dni nie tracę nadziei 
i żyję dzięki swojemu uporowi i dobremu 
lekarzowi!!!

janina szuster, 52 lata
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czy rozważanie ludzkiego życia 
w kategoriach ekonomicznej 
opłacalności jest etyczne?

W tej chwili trwają dyskusje o sensowności 
szybkiej terapii onkologicznej, dzięki której pa-
cjent będzie miał postawioną diagnozę w ciągu 
9 tygodni. W moim przypadku od pierwszych 
objawów choroby w kwietniu 2010 roku, z któ-
rymi zgłosiłam się do lekarza, do postawienia 
w marcu 2011 roku diagnozy – ziarnica złośli-
wa (chłoniak Hodgkina) minął aż rok. W tym 
czasie guz w śródpiersiu rósł.

Początkowo objawy wskazywały na choro-
bę skóry. Swędziało mnie całe ciało. Sięgałam 
nawet po drucianą szczotkę i szpilkę. Lekarz 
nie wiedzieli, jakie są tego przyczyny. W koń-
cu doszli do wniosku, że świąd ma podłoże 
nerwicowe i podali mi psychotropy. Wkrótce 
wystąpił drugi objaw – elektryzujący, promie-
niujący ból ręki. Pojawiał się, kiedy wypiłam 
nawet odrobinę alkoholu, choćby w postaci 
ajerkoniakowej polewy do lodów. Żartowałam 
z lekarzami, że to choroba alkoholowa, a ból 
leczyłam paracetamolem. Do tych objawów 
dołączył kaszel i gorączka. Lekarz rodzinny 
uznał to za zwykłe, przedłużające się jesienne 
przeziębienie, a kiedy kaszel nasilił się przepisał 
leki na astmę. W  tym czasie schudłam 5  kg, co 
przyjęłam z zadowoleniem jako wynik inten-
sywnego pływania. Jednak udręczona nie mija-
jącym kaszlem, bólem i swędzeniem zajrzałam 
do Internetu, gdzie wyczytałam, że mogą to 
być objawy chłoniaka. Zlekceważyłam te infor-
macje – przecież lekarze twierdzili, że przesa-
dzam. W końcu trafiłam na Panią doktor, która 
skierowała mnie na dwa podstawowe badania 
– RTG klatki piersiowej i morfologię. Powinny 
być one wykonywane standardowo wszyst-
kim pacjentom z przedłużającym się kaszlem 
i utrzymującym się stanem zapalnym. Zdjęcie 
rentgenowskie pokazało dużego guza w  klatce 
piersiowej, a tomografia potwierdziła, że ma on 
wielkość 8–10 cm. 

Kiedy usłyszałam diagnozę: ziarnica złośli-
wa stopień zaawansowania IIBX, guz w klat-

ce piersiowej miał 10 x 8 cm. Początkowo nie 
dotarło do mnie, że to tak groźna choroba 
nowotworowa. Moje życie całkowicie zostało 
podporządkowane leczeniu, zrezygnowałam 
ze studiowania pedagogiki. Przez 2,5 roku 
przeszłam kilkanaście cykli chemioterapii 
i radioterapię, 3 autologiczne przeszczepy 
szpiku, w tym tandemiczny, które bardzo źle 
zniosłam. Po trzecim przeszczepie nastąpiła 
całkowita remisja. Zaczęłam wracać do życia. 

Już na początku leczenia założyłam blog, na 
którym dzieliłam się z innymi doświadcze-
niami wyniesionymi z walki z chłoniakiem. 
Kiedy po kilku miesiącach niestety nastąpił 
nawrót, ktoś przysłał mi na bloga informację 
o Adcetrisie. To był jedyny ratunek. Zdoby-
cie leku nie było łatwe. W klinice, w której 
się leczyłam lekarze niewiele wiedzieli o tym 
leku, dopiero dr Marek Seweryn podjął się 
przeprowadzenia terapii. Jednak lek nie jest 
refundowany i musiałam go zakupić za wła-
sne pieniądze. Koszt jednego cyklu leczenia 
złożonego z 16 dawek po 2 ampułki wyno-
si ponad 500 tys. zł – cena jednej ampułki 
to 3333 euro. Stoczyłam dramatyczną wal-
kę o pieniądze, które zbierałam na swoim 
blogu i dzięki pomocy przyjaciół. Mateusz 
Morawiec, mój kolega ze studiów, wpadł na 
pomysł „wystawienia się” na się na Allegro. 
Powiedziano o tym w telewizji, m.in. TVP2 
i Panoramie. Z Mateusza wzięli przykład 
dziennikarze: Ula Chincz i Tomasz Kammel. 
To dzięki nim i wielu innym ludziom udało 
mi się przeprowadzić leczenie.

Przyjęłam 14 dawek leku, choć cały kurs 
przewiduje 16. Na początku wystąpiły skut-
ki uboczne leczenia w postaci osłabienia, 
wysokiej gorączki, złych wyników badań 
krwi, ale z dawki na dawkę czułam się coraz 
lepiej, objawy niepożądane ustąpiły. Kiedy 
po 14 dawkach okazało, że mam całkowi-
tą remisję odstąpiono od podania dwóch 

kolejnych dawek. Po zakończeniu leczenia 
Adcetrisem miałam mieć alloprzeszczep od 
dawcy niespokrewnionego. Dwa dni przed 
przeszczepem został on odwołany, z powo-
du braku kontaktu z dawcą. Później sama 
zrezygnowałam z tego przeszczepu, bo tak 
źle znosiłam przeszczepy własnych komó-
rek, że obawiałam się, iż obcego mogłabym 
nie przeżyć.

Terapia Adcetrisem trwała około roku, 
zakończyłam ją we wrześniu 2014 roku. Od 
tego czasu czuję się dobrze i staram się po-
magać innym chorym z ziarnicą złośliwą. 
W Polsce jest niewiele osób z tą diagnozą. 
Kiedy na forach internetowych wymienia-
my się uwagami na temat naszego leczenia 
i szans na przeżycie, jakie daje nowoczesna 
terapia – niestety nie refundowana przez 
NFZ – nie opuszcza nas uczucie wyklu-
czenia, dobrze znane osobom z chorobami 
rzadkimi, o których zapomnieli decydenci 
i nie ma się kto o nie upomnieć.

Wiem, że koszt mojej terapii był bar-
dzo wysoki. Za te pieniądze można kupić 
w Warszawie mieszkanie o powierzchni 
50 m2, a  na prowincji nawet dom. Prze-
ciętny polski pacjent nie dysponuje taką 
sumą. Jedna z dziewczyn, która miała tę 
samą diagnozą co ja, sprzedała mieszkanie 
na leczenie. A co mają zrobić inni, którzy 
nie mają czego spieniężyć? W Polsce chło-
niak Hodgkina jest diagnozowany u około 
800 osób rocznie. Czy dla budżetu Państwa 
refundacja leku ratującego nasze życie była-
by aż takim obciążeniem? Ziarnica złośliwa 
to głównie choroba ludzi młodych, którzy 
przez następne lata życia płaciliby podatki 
do skarbu Państwa, więc budżet, refundując 
im leczenie, nie straciłby na tym. Ale czy 
rozważanie ludzkiego życia w kategoriach 
ekonomicznej opłacalności jest etyczne?

marzena erm

Marzena Erm 
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w nas siła

Nazywam się Rafał Zawidzki, mam 37 lat, 
mieszkam w Redzie niedaleko Gdyni. 
Jestem fizjoterapeutą, masażystą i reha-
bilitantem. Mam cudowną żonę, cztery ko-
chane psiaki oraz kota.

W 2013 roku po długotrwałych i nieustę-
pujących bólach okolicy żebrowej wysłu-
chałem w końcu rady żony i poszedłem do 
lekarza. Zrobiłem pełną morfologię, ba-
dania wątrobowe i RTG klatki piersiowej. 
Okazało się, że morfologia jest w normie, 
próby wątrobowe idealne, ale... coś dziw-
nego pojawiło się w opisie RTG. Podpis 
brzmiał: „cienie krągłe podejrzane jako 
META”.

W pierwszej kolejności uruchomiłem 
Dr Google – dowiedziałem się, że tajemni-
czy szyfr META, to przerzuty raka. Jakiego 
raka? Jakie przerzuty? Przecież ja nie mogę 
mieć przerzutów, bo JA NIE MAM ŻAD-
NEGO RAKA. Pojechaliśmy z żoną do leka-
rza pierwszego kontaktu z przekonaniem, że 
zdjęcie RTG jest jakąś pomyłką. Jednak mina 
pani doktor po zapoznaniu się z wynikami 
rozwiała wszelkie moje wątpliwości. Dosta-
łem skierowanie do szpitala w Wejherowie 
w trybie pilnym. Badania kolonoskopii, 
gastroskopii, morfologii, USG i tomografu 
dodały obraz kolejnych przerzutów do wą-
troby i kości żebrowej. Wykonano mi trzy 
biopsje cienkoigłowe wątroby, które nie dały 
diagnozy. Zostałem skierowany do Uniwer-
syteckiego Centrum Klinicznego w Gdań-
sku, gdzie wykonano mi podwójną biopsję 
gruboigłową wątroby.

W końcu postawiono diagnozę. Była 
szokująca – Adenoid Cystic Carcinoama. 
To bardzo rzadki rak, ogromnie złośliwy, 
przerzucający się na wiele organów. W 97% 

odporny na chemię systemową i nieszcze-
gólnie wrażliwy na radioterapię. Zostałem 
od razu skierowany do leczenia paliatyw-
nego (przeciwbólowego), w ramach które-
go przeszedłem 10 radioterapii na zmianę 
przerzutową na kości żebrowej. Po naświe-
tlaniach zacząłem leczenie w poradni medy-
cyny paliatywnej przy hospicjum w Pucku 
pod wezwaniem Św. Ojca Pio, gdzie otrzy-
mywałem mocne leki przeciwbólowe. Mój 
stan stale sie pogarszał. Po radioterapii pró-
bowałem uzyskać pomoc w kwestii termo-
ablacji guzów w wątrobie, jednak lekarze 
stwierdzili, że... nie mam już szans. 

Trafiłem do Wojewódzkiego Centrum 
Onkologii, gdzie podano mi 6 chemiopte-
rapii paliatywnych. Trzy miesiące po zakoń-
czeniu guzy wystrzeliły w tempie bolidu. 
Urosły od 40 do 60%. Podano mi kolejną 
chemię systemową. Po pierwszej serii stra-
ciłem całkowicie zdrowie. Nafaszerowany 
sterydami utyłem prawie 50 kilogramów 
w ciągu niespełna 6 miesięcy! Straciłem 
siły i resztki zdrowia, a rak jak rósł, tak rósł. 
Chemioterapię przerwałem na własne ży-
czenie. Po siódmym wlewie dochodziłem 
do siebie ponad miesiąc. Wtedy zrozumia-
łem, że czas brać życie we własne ręce i stać 
się managerem własnego losu.

Moi znajomi założyli na Facebooku profil 
„Przyjaciele Rafała” i zaczęliśmy się organi-
zować we wspaniałą, spontaniczną grupę 
wsparcia. Na Facebooku dowiedziałem się, 
że jest możliwość innego leczenia, że nie 
muszę czekać na ostateczność. W tym cza-
sie zdążyłem jeszcze trafić do Hospicjum 
Puckiego. Leżałem tam 7 dni, na szczęście 
lekarze zdołali mnie wyciągnąć z objęć 
śmierci.

Dowiedziałem się, że jest w Warszawie 
pewien doktor – Janusz Kocik, który fanta-
stycznie podchodzi do wszelkich przypad-
ków raka, a zwłaszcza do tych nietypowych. 
Czyżbym znalazł lekarza? – pomyślałem. 
Umówiłem się na wizytę i… to był zde-
cydowanie moment przełomowy w mojej 
terapii. Doktor Janusz Kocik okazał się rze-
czywiście profesjonalistą na najwyższym 
poziomie. Wskazał plusy i minusy leczenia, 
przez które przeszedłem i zaproponował 
wykonanie badania genetycznego komó-
rek mojego raka przez serwis Oncompass. 
Zgodziłem się, dawno już straciłem wiarę 
w chemię. 

Zacząłem organizować mecze, koncerty 
i wystawy charytatywne w celu zebrania środ-
ków na dalsze leczenie. Tam, gdzie zakończyła 
się wąska, ograniczona ścieżka leczenia z NFZ, 
pojawił się nowy drogowskaz pod nazwą On-
compass. Prowadził on w głąb genów moich 
komórek nowotworowych i określił te, które 
uległy mutacji. Nie dość, że dostałem czarno 
na białym informację, który gen jest zmuto-
wany, to jeszcze raport końcowy pokazał mi 
i mojemu lekarzowi, jakie terapie celowane są 
skuteczne w zwalczaniu, blokowaniu rozrostu 
i zabijaniu komórek raka. Genialne! W moim 
wypadku był to zwrot o 180 stopni na drodze 
poszukiwania skutecznego leczenia.

Oncompass przeszukał wszystkie obecnie 
prowadzone badania kliniczne w kraju, Eu-
ropie i na świecie. Badanie genetyczne skiero-
wało mnie na zupełnie nowe drogi nadziei. Na 
jego podstawie przedstawiono mi trzy dostęp-
ne farmaceutyki oraz dwa badania kliniczne, 
które być może mogą mi pomóc. Ponieważ 
wierzę, że mi się uda, mam dla Was pewien 
przekaz: kochani, w NAS siła!

Rafał choruje na tak rzadki rodzaj nowotworu, że nawet znalezienie 
polskiej nazwy ACC - Adenoid Cystic Carcinoma - rak gruczołowo-
torbielowaty - nie było łatwe, nie mówiąc już o informacjach na temat 
diagnozy czy leczenia. Dzięki profesjonalnemu serwisowi Oncompass 
przeprowadził badanie genetyczne i uzyskał wiedzę o dostępnych 
terapiach celowanych i badaniach klinicznych. O serwisie Oncompass 
pisaliśmy w „Głosie Pacjenta Onkologicznego”nr 8.
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szufladka z napisem solidarność  
społeczna z chorymi

Moja historia zaczęła się we wrześniu 
2013 roku, kiedy po prostu przeziębiłam 
się. Po kilku dniach leczenia poczułam 
się lepiej, ale pozostał kaszel. Potem kil-
ka dni było lepiej, kilka gorzej, do tego 
dom, praca, małe dziecko i tak w kółko. 
Nie miałam czasu żeby pójść do lekarza, 
z dnia na dzień, czułam się coraz gorzej, 
coraz szybciej męczyłam się i miałam sil-
ne napady kaszlu, najczęściej nocą.

Na początku grudnia 2013 nasza có-
reczka rozchorowała się. Przyjmowała 
antybiotyki, więc wzięłam zwolnienie, 
żeby opiekować się nią. Za namową męża 
poszłam też do lekarza, który polecił mi 
wykonanie różnych badań, w tym prze-
świetlenia płuc. Na podstawie zdjęcia 
lekarz pierwszego kontaktu stwierdził, że 
mam bardzo powiększony worek osier-
dziowy serca i skierował mnie w try-
bie pilnym do kardiologa, który z kolei 
natychmiast wystawił mi skierowanie 
do najbliższego szpitala powiatowego 
w Działdowie, gdzie po przeprowadzo-
nych badaniach postawiono diagno-
zę sarkoidozy z wysiękiem do worka 
osierdziowego. Po tygodniu, trafiłam do 
specjalistycznego szpitala chorób płuc 
w Warszawie. Po trzech dniach przepro-
wadzono u mnie zabieg „spuszczenia” 
płynu z osierdzia serca, podczas którego 
został pobrany materiał do badania pa-
tamorfologicznego. Po zabiegu lekarze 
stwierdzili, że teraz wszystko jest w po-
rządku i nie ma się czym martwić.

Przed samymi świętami wróciłam do 
domu z nadzieją na powrót do zdrowia, 
ale na początku stycznia 2014 roku, do-
stałam informację, że mam natychmiast 
się stawić do szpitala onkologicznego. 

Badanie patamormologiczne wykazało 
bowiem, że mam bardzo rzadki nowo-
twór płuc.

Świat mi się zawalił, myślałam że to już 
koniec. Nie poddałam się jednak. Razem 
z mężem zaczęliśmy bardzo intensyw-
nie działać. Wiele wyjazdów, mnóstwo 
maili do najlepszych specjalistów itd. 
W końcu trafiliśmy do szpitala w Olsz-
tynie, gdzie zajęła się mną bardzo dobra 
Pani doktor onkolog, która zasugerowa-
ła nam spotkanie z Panem profesorem 
Rafałem Dziadziuszko. W tym samym 
czasie otrzymałam wynik badania mo-
lekularnego, który wykazał, że w genie 
ALK mam rearanżację 74%, co daje mi 
szansę na przeżycie po zastosowaniu le-
czenia celowanego. Niestety, po wizycie 
u Pana profesora Dziadziuszko, okazało 
się, że ta nowoczesna terapia stosowana 
już w Europie i na świecie, jest bardzo 
droga, a w Polsce nie jest jeszcze refun-
dowana, ale być może sytuacja się zmieni 
w czerwcu 2014.

Nie mogłam tak długo czekać. Rozpo-
częłam standardowe leczenie w Olszty-
nie, gdzie dostałam 6 cykli chemioterapii. 
To było dla mnie straszne, z każdą che-
mią czułam się coraz gorzej, nie chciało 
mi się żyć. Jak już trochę lepiej się poczu-
łam, to z kolejną chemią przychodził na-
stępny cios i znowu miałam głowę pełną 
czarnych myśli i dni kiepskiego samo-
poczucia. Jakoś to przeżyłam. W maju 
zakończyłam chemioterapię i liczyłam 
na to, że być może Pan profesor Dzia-
dziuszko w końcu przekażę mi dobre 
wieści, o dostępności do skutecznych te-
rapii, lecz termin refundacji leku został 
przełożony na wrzesień. Nie pozostało 

nic innego, jak tylko czekać. Dodam, że 
po zakończeniu chemioterapii, miałam 
krótkotrwałą dwumiesięczną remisję 
choroby. Kolejne badanie tomografem 
na początku września, wykazało nieste-
ty, że choroba zaczęła postępować coraz 
szybciej.

We wrześniu pojechałam z mężem na 
kolejną konsultację do Pana profesora. 
Niestety nie miał dla nas dobrych wie-
ści, powiedział, że Xalkori raczej nie 
będzie dostępne w Polsce. Po raz ko-
lejny świat mi się zawalił – ale Profesor 
powiedział, że nie zostawi nas samych 
i postara się coś dla nas zrobić. Po około 
3 tygodniach dostaliśmy informację od 
prof. Dziadziuszko, że ma dla mnie lek, 
w formie próbki, którą otrzymał od fir-
my farmaceutycznej i że rozpoczniemy 
leczenie. Nowy lek i  wielkie nadzieje, 
ale też obawa, że może nie pomoże mi 
tak, jakbym tego oczekiwała. Okazuje 
się, że po miesiącu czułam się znacznie 
lepiej, a po dwóch miesiącach przyjmo-
wania leku moje uporczywe dolegliwości 
praktycznie zniknęły. Obecnie czuję się 
bardzo dobrze, wróciłam do (w miarę 
możliwości) aktywności fizycznej, nie 
męczę się, nie mam kaszlu i czuję się, 
jakbym dostała nowe życie.

 Jestem bezgranicznie wdzięczna pro-
fesorowi Dziadziuszko, który jest wspa-
niałym lekarzem i człowiekiem. Bardzo 
mi pomógł, a leczenie, które prowadzi 
jest naprawdę skuteczne, dzięki niemu 
wróciłam do normalnego życia. Xal-
kori naprawdę przywrócił mnie do ży-
cia i mam nadzieję, że coś w końcu się 
zmieni w naszym kraju i ten lek będzie 
refundowany. Zakupienie go z wła-

Karolina ma bardzo rzadką odmianę niedrobnokomórkowego raka płuc z dodatnią mutacją 
genu ALK. Jak pisze, dzięki zastosowaniu nowoczesnego leczenia, wróciła do normalnego 
życia. Niestety lek nie jest refundowany, a zakupienie go z własnych środków jest dla niej  
– jak dla większości pacjentów – niemożliwe.



14 „Głos Pacjenta Onkologicznego” nr 2, kwiecień 2015

Moja historia

snych środków i przeprowadzenie całej 
terapii byłoby trudne dla nawet najza-
możniejszych osób, ponieważ jego cena 
jest bardzo wysoka. Mam nadzieję, że 
będę mogła dalej kontynuować lecze-
nie tym lekiem, który jest dla mnie je-
dyną szansą na życie.

Wiem, że nie będzie to łatwe, aby Xal-
kori został zrefundowany, ale gdyby to 
się udało, będę bardzo szczęśliwa, tak jak 
inne osoby z diagnozą tej rzadkiej od-
miany nowotworu płuc.

W Polsce chorych z niedrobno komór-
kowym rakiem płuc ALK-dodatnim jest 

niewiele i choć terapia ratująca nasze życie 
jest droga i podobno ekonomicznie nie-
uzasadniona, to wierzę, że w kasie Państwa 
znajdą się dla nas środki i zostanie w koń-
cu otworzona szufladka z napisem SOLI-
DARNOŚĆ SPOŁECZNA Z CHORYMI.

Karolina Kaczorowska

O mojej chorobie dowiedziałam się zu-
pełnie przypadkiem. W firmie dostałam, 
jak co 3 lata, skierowanie na badania okre-
sowe. Było to w czerwcu 2012 roku. Zrobi-
łam je szybko, ponieważ nie lubię zostawiać 
spraw na później. Na drugi dzień byłam już 
w przychodni. Spokojnie odebrałam wy-
niki, myśląc – Nic mi nie dolega, na pewno 
jestem zdrowa. Tymczasem na opisie prze-
świetlenia płuc pojawiła się niepokojąca 
informacja o zmianie w klatce piersiowej. 
Kiedy zapytałam, co to może oznaczać, pie-
lęgniarka odpowiedziała – Wszystko i nic.

Wtedy zaczęłam działać. Wizyta u lekarza 
rodzinnego, potem u specjalisty, który skie-
rował mnie do szpitala w Olsztynie. Kilka 
dni później już leżałam na oddziale, gdzie 
w ciągu tygodnia przeprowadzono bada-
nia, które nie dały konkretnej odpowiedzi 
co do diagnozy. W czasie kolejnego pobytu 
w szpitalu, wykonano mi mediastinoskopię. 
W sierpniu dowiedziałam się o diagnozie. 
Lekarze raczej byli spokojni – nie podejrze-
wali, że to złośliwy nowotwór, ale ja miałam 
od początku dziwne przeczucie. Od wrze-
śnia zaczęłam radykalne leczenie: 3 chemie 
i radioterapia. Efekty leczenia połowiczne 
– niby efekt był, ale niezadowalający.

Przez 9 miesięcy był spokój. Potem za-
czął boleć mnie kręgosłup. Wyczułam 
również powiększony węzeł na szyi. Bada-
nie PET pokazało przerzuty do kości i wę-
złów. Wtedy pomyślałam, że to już koniec. 
W  celu zmniejszenia dolegliwości związa-

nych z kręgosłupem zostałam skierowana 
na radioterapię paliatywną. Naświetlanie 
pomogło, ale tylko na kręgosłup. Ból kości 
w okolicach miednicy nie minął.

Nadal szukaliśmy z mężem pomocy. Od 
lekarza prowadzącego dostałam informa-
cję o profesorze Jassemie z Gdańska, który 
polecił nam profesora Rafała Dziadziuszko. 
Już na pierwszym spotkaniu okazało się, że 
profesor Dziadziuszko, to życzliwy i ciepły 
człowiek, a ja poczułam, że trafiłam w dobre 
ręce. Po przeprowadzeniu wywiadu Profe-
sor powiedział, że podejrzewa niedrobno-
komórkowego raka płuc z dodatnią mutacją 
w genie ALK. Oczywiście wcześniej próbki 
węzłów badane były też pod kątem muta-
cji w tym genie, ale wszystkie wyniki były 
negatywne. Profesor Dziadziuszko wie-
dziony ogromną wiedzą i doświadczeniem, 
mimo wszystko skierował mnie na oddział 
w Gdańsku, gdzie lekarze po spuszczeniu 
płynu z jamy opłucnej, pobrali fragment 
kolejnego węzła do badania pod kątem 
obecności mutacji. Próbka została wysłana 
do zbadania do niemieckiego laboratorium 
(oczywiście dzięki Profesorowi). W oczeki-
waniu na wynik z Niemiec przyjęłam jesz-
cze 3 kursy chemii w szpitalu w Elblągu.

W sierpniu 2013 roku otrzymaliśmy wy-
nik z Niemiec – pozytywny. Od profesora 
Dziadziuszko dowiedzieliśmy się, że dzięki 
temu jest możliwość terapii inhibitorem 
ALK. Profesor obiecał pomóc w jej przepro-
wadzeniu i dotrzymał słowa. Terapia dała 

natychmiastowe efekty, minęły wszystkie 
odczuwane dolegliwości. Bóle kości prze-
stałam odczuwać w ciągu 2 tygodni. Czu-
łam ogromną radość.

Po kolejnym badaniu tomografem (pierw-
sze badanie mózgowia) okazało się, że mam 
zmiany w głowie, które prawdopodobnie 
pojawiły się jeszcze przed rozpoczęciem le-
czenia u profesora Dziadziuszko. Musiałam 
rozpocząć napromienianie. Obecnie jestem 
już po radioterapii mózgowia, nie mam 
włosów i z powodu bardzo złego samo-
poczucia muszę brać sterydy. W tej chwili 
trochę dokuczają mi skutki uboczne ich 
przyjmowania.

Z chorobą nie mogę się pogodzić i pew-
nie nigdy się nie pogodzę. Przez cały czas 
biorę leki, które poprawiają moje samopo-
czucie psychiczne. Nie znalazła się również 
fachowa osoba – psycholog, która w profe-
sjonalny sposób pomogłaby mi w rozwią-
zaniu problemów psychicznych, mimo że 
próbowałam szukać pomocy. Choć nie jest 
to łatwe, chorobę utrzymuję w tajemnicy. 
Wiedzą o niej tylko moi najbliżsi: mama, 
siostra, mąż i dosłownie troje przyjaciół. 
Dzieci też nie obciążam chorobą, nie chcę 
żeby się martwiły, chociaż czasami coś po-
dejrzewają i wypytują, a ja odpowiadam 
wymijająco. Mąż i siostra są jak moje anioły, 
bez których nie dałabym rady. No i dzieci 
8-letnie bliźnięta, dla których chcę być jak 
najdłużej.

Basia

z chorobą nie mogę się pogodzić
Basia, podobnie jak Karolina, jest młodą kobietą chorującą na niedrobnokomórkowego raka 
płuc z dodatnią mutacją genu ALK. Przyczyną jej choroby nie jest palenie, niezdrowy styl 
życia, czy lekceważenie potrzeby wizyt u lekarza, lecz obciążenie genetyczne. Ma nadzieję na 
pokonanie raka dzięki nowoczesnej terapii, której refundacja jest nadal odsuwana w czasie.
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Jakość życia w chorobie nowotworowej

Opracowanie wytycznych żywienia pa-
cjenta onkologicznego powinno uwzględnić 
kilka aspektów: pierwotny stan odżywienia 
przed chorobą, wpływ na stan odżywienia 
pacjenta wywołany obecnością nowotworu, 
wpływ podjętej terapii na stan odżywienia 
i rokowanie.

W przypadku nowotworów hematologicz-
nych u młodszych pacjentów nie obserwuje 
się znaczącego wpływu nowotworu na stan 
odżywienia w początkowej fazie choroby 
przewlekłej i często w fazie ostrej. U senio-
rów częściej objawy niedożywienia widocz-
ne są już na początku terapii. Zdecydowanie 
w porównaniu do innych nowotworów, 
rzadziej obserwuje się wyniszczenie orga-
nizmu. Jednakże, jako wynik późniejszego 
leczenia, czy postępowania choroby, stan 
taki może dotyczyć co czwartego pacjenta. 

Leczenie nowotworów układu krwiotwór-
czego często jest wieloetapowe i intensyw-
ne. Dieta powinna być dostosowana do 
aktualnego stanu odżywienia i ogólnego 
stanu klinicznego pacjenta i starać się rów-
noważyć jego potrzeby żywieniowe. Warto 
zwrócić uwagę, że mogą one ulec istotnemu 
zwiększeniu np. pod wpływem wzrastające-
go zapotrzebowania w czasie przyjmowania 
przez pacjenta chemii wysokodawkowych 
stosowanych m.in. podczas procedury 
przeszczepowej. 

W wyniku terapii (chemio-, immuno- 
i radioterapii) obserwuje się zmiany, które 
mogą trwale lub chwilowo wpływać na za-
potrzebowanie pokarmowe pacjenta. Warto 
reagować nie tylko objawowo, ale wiedząc, 
jaki jest plan leczenia przygotować orga-
nizm i pacjenta na optymalne modyfika-
cje diety, które byłyby dla niego korzystne 

w danym momencie, aby utrzymywać naj-
lepsze możliwe odżywienie w danej fazie 
choroby i leczenia, pozwalające na regene-
rację w najwyższym stopniu.

W wyniku prowadzonej terapii, przeważ-
nie następuje spadek poziomu krwinek, 
zarówno czerwonych, jak i białych. Pacjent 
powinien być świadomy, iż niski poziom 
białych krwinek naraża go na zakażenie 
infekcjami wtórnymi. Jest to o tyle ważne, 
iż obniżenie poziomu białych krwinek z ro-
dzaju neutrofili prowadzi do gorączki neu-
tropennej (ilość poniżej 1000 komórek/µl) 
i jest wskazaniem do zwiększenia poziomu 
bezpieczeństwa przyjmowanych pokarmów 
– wdrożenia tzw. założeń „diety neutrope-
nicznej”. Dotyczy to zwiększenia higieny 
przyjmowanych produktów oraz ogranicze-
nia pokarmów surowych, bogatych w natu-
ralne kwasy (mogą oddziaływać drażniąco 
na błony śluzowe) i zawierających bakterie 
– także te potencjalnie dobroczynne, czyli 
probiotyczne. Pacjentom zaleca się spoży-
wanie produktów obranych, czasem od-
powiednio rozdrobnionych i poddanych 
obróbce termicznej przynajmniej przez 
10 minut, w celu zneutralizowania poten-
cjalnego zagrożenia, jakie stanowi pokarm 
surowy. Aby odnawianie komórek krwio-
twórczych następowało efektywnie, ważne 
jest dostarczanie materiału do ich odbudo-
wy w postaci dobrze przyswajalnego białka.

Zdrowy dorosły człowiek potrzebuje śred-
nio od 0,75–1,5 g białka w pokarmie na 
1 kg swojej prawidłowej masy ciała na dzień 
(w zależnosci od wieku, aktywności, masy 
mieśniowej). W chorobie, stresie, po opera-
cji, chemio- czy radioterapii, ta ilość może 
zwiększyć się nawet dwukrotnie. To ozna-

cza, że przy masie ciała 62 kg, codziennie 
powinnam dostarczyć przynajmniej 45 g 
białka z różnych źródeł, rozłożone na co 
najmniej 3 posiłki. Może to być: (1) kubek 
owsianki na mleku na śniadanie (ok. 15 g 
białka), (2) pół piersi z kurczaka lub filet 
z dorsza na obiad gotowane na parze (ok. 
20 g białka), (3) kula sera typu mozarella 
na kanapkach lub sałatka z połową kub-
ka soczewicy (ok. 10 g białka). I do tego 
co najmniej 3 szklanki różnokolorowych 
warzyw. Problem pacjenta onkologiczne-
go polega na ogólnej niechęci do jedzenia, 
a już szczególnie pokarmów w dużych por-
cjach. Tymczasem nawet w produktach bo-
gatych w białko, stanowi ono tylko około 
20% surowca. Dlatego ogólna masa tego, co 
trzeba zjeść jest znacznie większa. W zale-
ceniach brytyjskich rekomenduje się podaż 
pacjentom co najmniej 19 g białka w każ-
dym z trzech podstawowych posiłków. Je-
żeli pacjent w sposób widoczny traci białko 
mięśniowe i „sam się trawi” prowadząc do 
wyniszczenia, konieczna jest podaż odpo-
wiedniego, dobrze przyswajalnego białka 
pod kontrolą dietetyka i z zalecenia leka-
rza. Z pomocą przyjdą tu środki spożywcze 
specjalnego przeznaczenia żywieniowego, 
jak preparaty cząstkowe – zawierające samo 
białko o neutralnym smaku, które z łatwo-
ścią można dosypać do zupy, pasty, napoju 
czy innego posiłku (jak np. NHS Resour-
ce Instant Protein) lub napoje zastępują-
ce posiłek zawierające optymalną porcję 
niezbędnych składników odżywczych (np. 
NHS Resource Protein). Należy pamietać, 
że duże ilości białka mogą być także niebez-
pieczne zwłaszcza przy uszkodzeniu wątro-
by czy nerek. Dlatego warto skonsultować 

zalecenia dietetyczne w trakcie 
leczenia nowotworów 
hematologicznych – białaczek, 
chłoniaków i szpiczaków
SYBILLA BERWID-WójtOWICZ  
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swoją dietę z dietetykiem klinicznym, który 
dostosuje ją do naszych potrzeb.

Organizm człowieka składa się w ponad 
połowie z wody, a wszystkie procesy, któ-
re w nim zachodzą – w tym wywoływane 
przez leki – odbywają się w środowisku 
wodnym. Jej niedobór będzie bezpośred-
nio przekładał się na samopoczucie, a na-
wet skuteczność leczenia pacjenta. Dlatego 
złoty standard: szklanka wody co godzinę 
(minimum 1,5 litra wody dziennie), po-
winna być zalecana wszystkim pacjentom 
z właściwie funkcjonującym układem wy-
dalniczym. Szczególnie ważne jest pilno-
wanie prawidłowego nawodnienia podczas 
radioterapii oraz podawania schematów 
chemii, w których znajdują się takie leki 
jak: cyklofosfamid, ifosfamid, cytarabina, 
merkaptopurina, metotreksat, bortezomib, 
cyklosporyna czy interferon. Większość 
z  nich jest umiarkowanie lub intensywnie 
emetogenna (wywołuje nudności), może 
też przyczyniać się do innych objawów ze 
strony przewodu pokarmowego w postaci 
biegunek. Utrata wody zarówno w postaci 
wymiotów, jak i biegunek, będzie wpły-
wać nie tylko na samopoczucie pacjenta, 
ale może także obniżać skuteczność lecze-
nia, czy prowadzić do dalszych powikłań. 
Nie należy też zastępować wody słodkimi 
napojami i wypijać jej powyżej 0,5 litra na 
raz. Regularne popijanie czystej wody, ma 
też działanie kojące na podrażnione błony 
śluzowe oraz niweluje negatywne skutki su-
chości w jamie ustnej, na które najczęściej 
poleca się ssanie bezcukrowych cukierków 
(uwaga na przeczyszczające właściwości 
słodzików) lub kostek lodu (uwaga na od-
powiednią aseptykę przygotowania „czyste-
go mikrobiologicznie” lodu).

Podczas chemioterapii zaburzenia łak-
nienia są wynikiem zarówno nastawienia 
psychicznego pacjenta, jaki i bezpośred-
niego wpływu niektórych leków, czy też 
hamującego wpływu wydzielanych cytokin 
zapalnych w procesie nasilonej choroby. 
Jednakże niektóre z używanych w popu-
larnych schematach chemioterapii leków 
wchodzą w interakcje z wybranymi pokar-
mami, co warto mieć na względzie planu-

jąc żywienie pacjenta. Chorym z ziarnicą 
złośliwą przyjmującym prokarbazynę (np. 
w schemacie BEACOPP), należy zalecić 
unikanie pokarmów bogatych w aminę 
biogenną – tyraminę, gdyż może to pro-
wadzić do nadmiernego wzrostu ciśnienia 
tętniczego. W tyraminę bogate są mi.in. 
sery i wędliny długodojrzewające, produkty 
wędzone, fermentujące, śledzie, mięso czer-
wone, wątroba, rodzynki, banany, czekola-
da, awokado, bób, przetwory sojowe: sos, 
tofu, miso. Z kolei stosowany w leczeniu 
przewlekłej białaczki szpikowej busulfan 
czy nilotynib winien być podawany w od-
stępach od przyjmowania posiłków (jeść 
można na 2 godziny przed i przynajmniej 
jedną godzinę po przyjęciu leku), ponieważ 
obecność pokarmu hamuje wchłanianie 
tych leków. Co ciekawe inny lek z tej grupy 
– imatynib, rekomenduje się podawać z po-
siłkiem i dużą szklanką wody.

Jak powszechnie wiadomo zawarte w owo-
cach cytrusowych flawonoidy mogą mieć 
wpływ na organizm, z czego najsłynniejsza 
jest naringina z gorzkich grejpfrutów, blo-
kująca metabolizowanie niektórych leków 
i nasilająca bądź znosząca ich działanie 
w organizmie. Najlepiej w ogóle w okresie 
przyjmowania leków wykluczyć z diety 
owoce cytrusowe i ich soki, a w szczegól-
ności nie wolno ich przyjmować podczas 
terapii prowadzonej z użyciem inhibitorów 
kinazy tyrozynowej (dasatinib, imatinib, 
nilotinib), czy leków antymitotycznych jak 
np. etopozyd.

W przypadku szpiczaka, chłoniaka Hodg-
kina i chłoniaków nieziarniczych, a także 
innych nowotworów układu krwiotwór-
czego, często obserwowana jest hiper-
kalcemia wywołana chorobą. Komórki 
nowotworu zaburzają kontrolę organizmu 
oraz doprowadzają do wydzielania niektó-
rych białek o działaniu regulacyjnym, przez 
co następuje mobilizacja wapnia z kości 
i zaburzenie jego gospodarki. Aby zrów-
noważyć te zaburzenia zaleca się skuteczne 
nawadnianie oraz bifosfoniany, odstawie-
nie wszelkich suplementów wapnia, a także 
suplementację fosforu, jeśli lekarz uzna to 
za konieczne.

Poważnym zagrożeniem, o którym po-
winien wiedzieć pacjent, jest zatrucie że-
lazem, co wydaje się paradoksalne, gdyż 
większość osób leczonych z powodu nowo-
tworów krwi cierpi raczej na anemię, jako 
skutek uboczny chemioterapii. Jednakże to 
właśnie w wyniku licznych transfuzji krwi, 
jako elementu leczenia – wspomagania re-
generacji organizmu – wprowadzane są 
duże ilości żelaza, które w ograniczonym 
stopniu jest wchłaniane z pokarmem. Każ-
da jednostka krwi zawiera 200–250 mg że-
laza, gdy tymczasem jego dzienne straty nie 
przekraczają 1–2 mg. Skutkiem tego zwięk-
sza się możliwość zatrucia organizmu tym 
pierwiastkiem, a podwyższony poziom że-
laza w surowicy zwiększa ryzyko rozwinię-
cia się infekcji bakteryjnych. Należy zalecić 
kontrolę nadmiernego spożycia witaminy 
C u takich pacjentów, szczególnie w formie 
suplementów i pokarmów fortyfikowanych, 
ponieważ stwierdzono jej działanie pro-
oksydacyjne w obecności nadmiaru żela-
za. Pacjent, który ma często przetaczaną 
krew nie powinien samodzielnie sięgać po 
suplementy diety polecane na anemię (za-
wierające żelazo i przeciwutleniacze), któ-
re dodatkowo mogą zwiększyć obciążenie 
i toksykację organizmu. Zwraca się nawet 
uwagę na kontrolę przyjmowania pokar-
mów bogatych w żelazo, głównie nie zaleca 
się spożywania znacznych ilości mięsa czer-
wonego. Aktualnie wytyczne Amerykań-
skiego Instytutu Badań nad Rakiem, podają 
zalecenie, aby w profilaktyce nowotworowej 
w ogóle ograniczyć spożycie mięsa czer-
wonego i mięs przetworzonych (wędlin) 
do pół kilograma na tydzień. Badania jed-
noznacznie wskazują na zwiększenie ryzy-
ka zachorowania na niektóre nowotwory, 
poprzez regularne spożywanie znacznych 
ilości tych produktów.

W terapii nowotworów stosowane są także 
leki zaburzające gospodarkę tłuszczową or-
ganizmu oraz diurezę i procesy wydalniczne. 
Hiperlipidemię obserwuje się podczas po-
dawania cyklosporyny (immunosupresant) 
czy prednizonu (popularny glikokortyko-
steroid). U pacjentów, u których leki te sta-
nowią powtarzający się element schematu 

Jakość życia w chorobie nowotworowej
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Onko-ABC

jak biegunkaB
Istnieje wiele przyczyn pojawienia się bie-

gunki w trakcie leczenia onkologicznego. 
Może być ona związana ze skutkami ubocz-
nymi leczenia, podrażnieniem i osłabioną 
regeneracją komórek śluzówki jelita pod 
wpływem leków, zakażenia pacjenta czyn-
nikiem infekcyjnym, a także nieprawidło-
wą dietą. Warto pamiętać, iż nagłe zmiany 
w diecie, za duża jednorazowa porcja pokar-
mu czy nieodpowiednia temperatura (szcze-
gólnie zimne posiłki), mogą przyczynić się 
także do wystąpienia biegunki. Często mogą 
zawinić też bogate w błonnik naturalne soki 
surowe z warzyw – dlatego należy spożywać 
je ze szczególną ostrożnością (najlepiej jako 
element większego posiłku), lub zrezygno-
wać na rzecz warzyw poddanych obróbce 
termicznej. Należy pamiętać, aby wszelkie 
doustne suplementy pokarmowe o dużym 
zagęszczeniu odżywczym jak np. napoje Re-
source, pić powoli i najlepiej nabierając je 
łyżeczką lub przez słomkę. Ilość składników 
odżywczych jest w nich wielokrotnie wyższa 
niż w standardowym napoju czy zupie, dla-
tego mówi się że są hiperosmolarne. Ozna-
cza to, że w małej porcji, wielkości kubka 
z łatwością dostarczają dużą ilość wszystkich 
niezbędnych do odnowy organizmu skład-
ników, tyle co w posiłku. Uniwersalne zale-
cenia dietetyczne podczas biegunki – także 

dla pacjentów podczas terapii onkologicz-
nej – dotyczą oczywiście utrzymania pra-
widłowego stanu nawodnienia organizmu 
(czyli picia przynajmniej jednej szklanki 
wody co godzinę). Warto sięgnąć po napoje 
uzupełniające elektrolity (dostępne w apte-
ce), jeśli biegunka jest wyjątkowo uciążliwa, 
oczywiście po wcześniejszym uzgodnieniu 
z lekarzem, który może podjąć decyzję o ich 
uzupełnieniu w kroplówce. Absolutnie nie 
wolno uzupełniać płynów żadnymi sokami 
i napojami (owocowymi), gdyż wzmagają 
one fermentację i nasilają problem. Zdecydo-
wanie należy unikać wszelkich używek, jak 
napoje bogate w kofeinę czyli kawy i moc-
nej herbaty, a także alkoholu. Poleca się jeść 
małe porcje i często – nawet co 2–3 godziny, 
najlepiej gotowane w wodzie lub parowane. 
W diecie należy zrezygnować z produktów 
pełnotłustych, decydując się na produkty 
lekkostrawne i odtłuszczone. Poleca się też 
produkty bezlaktozowe (nie ze słodkiego 
mleka) oraz umiar w spożyciu produktów 
mlecznych fermentowanych (niskotłusz-
czowych jogurtów naturalnych). Należy 
zwiększyć podaż pokarmów zawierających 
błonnik rozpuszczalny jak np. kasze drobne, 
unikając warzyw włóknistych i ze skórką, 
zawierających znaczne ilości błonnika draż-
niącego śluzówkę jelita. Zdecydowanie na-

leży unikać ostrych przypraw oraz warzyw 
takich jak cebula, por i czosnek, gdyż mogą 
nasilać podrażnienie śluzówki.

Powinno się także uzupełniać mikro-
florę jelitową preparatami zawierającymi 
probiotyki, z czego poleca się produkty 
od rzetelnych producentów deklarujących 
dokładny skład preparatu (ilość bakterii), 
potwierdzoną skuteczność kliniczną oraz 
posiadających statut leku, co gwarantu-
je stabilność jego składu. Przyjmowanie 
probiotyków należy zawsze skonsultować 
z lekarzem prowadzącym, gdyż należy za-
chować szczególną ostrożność decydując 
się na ich suplementację w niektórych sta-
nach np. w neutropenii. 

Ostatnim elementem, o którym warto 
wspomnieć, jest chęć sięgnięcia przez pa-
cjenta po ogólnodostępne środki wstrzy-
mujące biegunkę. Trzeba podkreślić, iż 
niezależnie czy będziemy chcieli zażyć 
środki naturalnego pochodzenia absorbują-
ce wodę i toksyny w jelitach (jak np. węgiel 
aktywowany czy glinka kaolinowa), czy po 
środki ziołowe (np. zawierające garbniki) 
czy wreszcie farmakologiczne (zawierające 
np. loperamid), zawsze należy skonsulto-
wać to z lekarzem prowadzącym.

syBilla Berwid-wójtOwicz 

chemioterapii i przewidywany jest dłuższy 
czas stosowania, powinno się rozważyć mo-
dyfikacje żywieniowe związane z ogranicze-
niem podaży tłuszczu w diecie. Dodatkowo 
prednizon wpływając na hamowanie procesu 
zapalnego, podnosi poziom nie tylko tłusz-
czu, ale także glukozy, przez co może być ko-
nieczne wprowadzenie modyfikacji w diecie, 
a nawet podawanie insuliny. Ponadto wzmo-
żony rozkład białka organizmu, wydalanie 
z moczem wapnia i potasu, przy jednocze-
snym zatrzymywaniu sodu przyczynia się 
do powstawania obrzęków. Często chory 
obrzęknięty, wyglądający na „pulchnego” 
jest ciężko niedożywiony, co umyka uwadze 

rodziny z powodu jego mylącej aparycji…
Warto podkreślić, iż każdy pacjent ma 

indywidualny tok leczenia, a zalecenia die-
tetyczne należy dostosować do stanu od-
żywienia oraz zaleconej terapii. Jedno jest 
pewne – chory otrzymujący odpowiednią 
ilość energii oraz składników odżywczych 
w pokarmie, efektywniej się leczy i łatwiej 
regeneruje, co skraca czas terapii i poprawia 
jego rokowanie. Dlatego szczegółowe zale-
cenia i kontrola spożycia pokarmu, powin-
no być jednym z kluczowych elementów 
leczenia onkologicznego. W dobie gdy dane 
statystyczne podają, iż ponad 80% pacjen-
tów onkologicznych cierpi z powodu niedo-

żywienia, ogromnie ważna jest umiejętność 
szybkiego podjęcia interwencji przez lekarza 
i rozpoczęcie leczenia żywieniowego drogą 
dojelitową lub pozajelitową, tam gdzie jest 
to konieczne.

sybilla Berwid-wójtowicz 
dr n. wet., absolwentka studiów podyplomowych 

w Instytucie Żywności i Żywienia Człowieka,  
pacjentka onkologiczna

Na podstawie:
E.Gabrowska, A. Zmarzły Rola dietetyka 1. 
w zapobieganiu i leczeniu niedożywienia 
dorosłych Zeszyty PTŻK
S.Kłęk Leczenie żywieniowe w onkologii 2. 
Onkol. Prak. Klin. 2011; 7, 5: 269–273
M.Marian, S.Roberts Clinical Nutrition for 3. 
Oncology Patients Jones and Bartlett, 2010
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Czy powinno się refundować nowocze-
sne leczenie polskim pacjentom z rzadkimi 
nowotworami, nawet jeśli analiza kosztów 
ekonomicznych tego nie uzasadnia?

Choroby rzadkie występują zgodnie ze 
swoją europejską definicją nie częściej, 
niż u jednej na dwa tysiące osób. Nie mu-
szą być oddzielnymi chorobami – często 
jest tak, że nowy stan kliniczny znanej od 
dawna choroby powszechnej występuje 
na tyle rzadko, że uzyskuje taki właśnie 
status. W obszarze rozwijającej się dyna-
micznie onkologii i metod diagnostycz-
nych w niej stosowanych, takich chorób 
rzadkich przybywa w dość dużym tempie. 
Każda z nich, każdy z tych stanów klinicz-
nych, same z siebie są rzadkie, ale jako 
zjawisko – stają się coraz powszechniejsze. 
Medycyna bowiem rozwijając się poznaje, 
opisuje i w efekcie diagnozuje coraz wię-
cej przypadków takich schorzeń. Zgodnie 
z informacjami podawanymi przez polskie 
Ministerstwo Zdrowia, osób dotkniętych 
chorobą rzadką może być w naszym kra-
ju nawet 3 miliony. To dość liczna grupa, 
której problemy zdrowotne w większości 
nie są właściwie rozwiązane przez system 
publicznej opieki zdrowotnej, dowodem 
czego są coraz liczniejsze organizacje cho-
rych, coraz głośniej publicznie dopomina-

jące się o swoje prawa. Warto zastanowić 
się więc, dlaczego tak się dzieje.

Choroby rzadkie określamy takim mia-
nem, ponieważ dotyczą niewielkich grup 
chorych. Koszty wytworzenia leków dla 
pacjentów z chorobami rzadkimi, są po-
dobne, jak dla innych grup chorych, ale 
koszt przypadający na każdego pacjenta 
– jest wielokrotnie wyższy. To skutkuje 
znacznie wyższą ceną pojedynczej terapii. 
Jeśli te koszty nie zostaną zwrócone, żadna 
firma farmaceutyczna nie będzie poszu-
kiwać, badać i produkować tego rodzaju 
leków. Stąd też i różne ułatwienia systemo-
we, jakie stosuje się w wielu krajach świata 
dla leków „sierocych”, czyli tych stosowa-
nych w chorobach rzadkich. Chodzi o to, 
by zachęcić producentów leków do dbania 
w podobnym stopniu o chorych cierpią-
cych z powodu chorób powszechnych, 
jak i tych cierpiących z powodu chorób 
rzadkich, a tym samym – by wyrównać 
szanse na leczenie wszystkich pacjentów. 
Z jakiego powodu te szanse miałyby być 
nierówne? Czy to jest wina chorego, że za-
padł na chorobę rzadką, a nie na chorobę 
powszechną? Nie powinien więc ponosić 
konsekwencji swojej choroby w postaci 
braku dostepu do istniejących metod le-
czenia.

Niestety, w tym zakresie Polska, oględnie 
mówiąc, nie należy do czołówki krajów 
świata. Nierówności w dostępie do metod 
terapii są widoczne gołym okiem. Poza 
unijnymi ułatwieniami rejestracyjnymi 
dla tego rodzaju leków, które w Polsce są 
respektowane, podstawową barierą bro-
niącą dostępu do nowoczesnych terapii 
jest niczym nieuzasadniona sztywna po-
stawa Ministerstwa Zdrowia, którą pre-
zentuje Urząd w procesie podejmowania 
decyzji refundacyjnych.

Uwidacznia się ona głównie poprzez 
konsekwentne i nieuzasadnione stosowa-
nie się do jednego z zapisów Ustawy refun-
dacyjnej, który mówi, że terapia może być 
finansowana ze środków publicznych, je-
śli spełnia między innymi kryterium opła-
calności. Dla Polski to kryterium przyjęto 
na poziomie kosztu trzykrotnej wartości 
PKB per capita za jednostkę efektu zdro-
wotnego (wyrażonego w jednostkach 
QALY*). Dziś ten maksymalny, akcepto-
wany przez Ustawę refundacyjną koszt 
wynosi około 119 500 PLN. Kryterium to 
przyjęto w ślad za rekomendacją WHO 
(Światowa Organizacja Zdrowia). Takie 
rozwiązanie w obszarze podejmowania 
decyzji refundacyjnych jest co do zasady 
dobre, bo ogranicza uznaniowość, zwięk-

O społecznych i ekonomicznych kosztach 
zastosowania nowoczesnych terapii 
nowotworów rzadkich

Michał Jachimowicz, ekspert w dziedzinie ekonomiki rynku świadczeń 
zdrowotnych, w tym świadczeń lekowych, chirurg stomatolog, 
posiada doświadczenie zawodowe w pracy jako lekarz w szpitalu 
i w niepublicznej służbie zdrowia, założyciel firmy MAHTA, zajmującej 
się oceną technologii medycznych pod względem ich skuteczności, 
bezpieczeństwa i opłacalności oraz sposobach ich finansowania 
w różnych modelach systemów ubezpieczeń zdrowotnych.
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szając tym samym szanse na podejmowa-
nie niestronniczych decyzji. Jednocześnie, 
system ten ujmuje w procesie decyzyjnym 
kondycję ekonomiczną danego kraju 
(różne kraje, o różnie silnych gospodar-
kach na różne leki mogą sobie pozwolić). 
Taki parametr, jako granicę opłacalności, 
do której podejmuje się pozytywną decy-
zję refundacyjną wprowadziło także wiele 
innych krajów europejskich.

Niestety, jak każda próba ujęcia w mate-
matyczno-formalne ramy medycyny, i ta 
metoda ma jednak swoje istotne ogranicze-
nia. Wynikają one przede wszystkim z tego, 
że medycyna rozwija się coraz szybciej, 
a wytyczne tego rodzaju, jak i ograniczenia 
prawne, za tym tempem rozwoju nauki po 
prostu nie nadążają. Do niedawna, w cza-
sach, gdy WHO przygotowywała swoją 
rekomendację dotyczącą granic opłacal-
ności dla decyzji refundacyjnych, choroby 
rzadkie były stosunkowo mało poznanym 
obszarem, a publiczne systemy finanso-
wania ochrony zdrowia nie były tak ob-
ciążone, jak dziś. W miarę jednak upływu 
czasu, jak wspominałem na początku, cho-
rób rzadkich poznaliśmy znacznie więcej 
i dziś wiemy już, że o ile konkretna choroba 
rzadka spotykana jest nieczęsto, to choro-
by rzadkie, jako zjawisko, stają się coraz 
powszechniejsze i dotyczą coraz większej 
części społeczeństw. Nie można udawać, 
że tego problemu nie ma. Nie można też 
w nieskończoność odwlekać wprowadzenia 
rozwiązań mogących choć część z tych pro-
blemów rozwiązać. Szczególnie, że niespra-
wiedliwości istniejące w systemie ochrony 
zdrowia wciąż pogłębiają się, a ich ofiarami 
są w ogromnej mierze pacjenci z choroba-
mi rzadkimi, w tym z nowotworami zakwa-
lifikowanymi jako rzadkie. Przypomnę, że 
z etycznego punktu widzenia nie ma żad-
nego uzasadnienia, by jedni chorzy mieli 
zapewniony dostęp do właściwego dla sie-
bie leczenia, a inni w tym czasie nie mieli 
na odpowiednie dla siebie leczenie nawet 
cienia szansy.

Metodyka podejmowania decyzji refun-
dacyjnych, oparta na ocenie opłacalności 
danej terapii i odniesieniu jej do pro-
gu opłacalności (wspomnianej wartości 
119 500 PLN za QALY) jest właściwa dla 
chorób powszechnych, ale nie dla cho-
rób rzadkich, bo nie ujmuje tej właśnie 
ich najważniejszej cechy – występowania 
u małych grup chorych. Dlatego przede 
wszystkim w dzisiejszych czasach meto-
dyka ta nie jest już taka dobra, jak była 
jeszcze do niedawna.

Ale są też i inne przyczyny tego istot-
nego ograniczenia dostępności do leków. 
Poza tym, że opisana wcześniej metody-
ka traci z oczu problem rzadkości wy-
stępowania niektórych schorzeń, to do 
obliczeń według niej wykonywanych 
można przyjmować jedynie koszty bez-
pośrednio ponoszone przez Narodowy 
Fundusz Zdrowia. A przecież to nie tylko 
Narodowy Fundusz Zdrowia płaci za kon-
sekwencje chorób. Równoprawnymi płat-
nikami są zarówno pacjent osobiście, jeśli 
w danym obszarze terapeutycznym ist-
nieje zjawisko dopłat ponoszonych przez 
chorych do kosztów terapii, jak i społe-
czeństwo, bo przecież to z pieniędzy ZUS 
płacone są zwolnienia lekarskie związane 
z nieobecnością w pracy, zasiłki na czas 
rehabilitacji, czy też renty wypłacane tym, 
którzy nie pracują z powodów zdrowot-
nych. A gdyby mieli dostępne terapie, 
czy nie lepiej byłoby, by w lepszym stanie 
zdrowia chodzili do pracy, nie konsumu-
jąc pieniędzy przeznaczanych na zwol-
nienia i zasiłki, za to sami zasilali budżet 
Państwa podatkami, a budżet NFZ i ZUS 
składkami stanowiącymi odpowiednie 
części wynagrodzenia? Uwzględnienie 
tego rodzaju kosztów dziś jest co prawda 
w obliczeniach kosztów QALY dozwolo-
ne, ale nie jest obligatoryjne dla Ministra 
Zdrowia do uwzględnienia w procesie po-
dejmowania decyzji refundacyjnej.

Zapisy w prawie to element, który sto-
sunkowo łatwo jest zmienić. Wystarczy 

wprowadzić niewielkie zmiany w postaci 
nowelizacji Ustawy refundacyjnej, takie 
modyfikacje w innych systemach opieki 
zdrowotnej już są wprowadzane. W Wiel-
kiej Brytanii próg opłacalności dla leków 
stosowanych w chorobach rzadkich i no-
wotworowych praktycznie zniesiono, da-
jąc tym samym wyraz uznawanej racji, 
że do tego obszaru algorytm stosowany 
w ocenie leków dla chorób powszechnych 
nie znajduje zastosowania. Dokonanie 
podobnej zmiany w polskim prawie dla 
Parlamentu nie byłoby wielkim wyzwa-
niem. 

Jednak jeszcze prostsze i łatwiejsze do 
wprowadzenia byłyby niewielkie, ale jak-
że istotne zmiany w podejściu Urzędu 
Ministra Zdrowia do podejmowanych 
decyzji refundacyjnych z tego obsza-
ru. Ustawa refundacyjna wskazuje próg 
opłacalności jako jedno z kryteriów, które 
Minister Zdrowia bierze pod uwagę po-
dejmując decyzje, a poza tym wymienia 
jeszcze wiele innych, jak np.: istotność 
stanu klinicznego, którego dotyczy wnio-
sek o objęcie refundacją, skuteczność 
kliniczną i praktyczną, bezpieczeństwo 
stosowania, istnienie alternatywnej tech-
nologii medycznej w rozumieniu usta-
wy o świadczeniach, etc. Dodatkowo, 
uwzględnienie, choćby tylko w uzasad-
nionych przypadkach, wartości opłacal-
ności uwzględniającej koszty społeczne 
znakomicie poprawiłoby dostępność do 
nowoczesnych terapii, spośród których 
wiele adresowanych jest do chorób rzad-
kich. Te niewielkie zmiany pozwoliłyby 
istotnie poprawić los cierpiących z po-
wodu chorób rzadkich ludzi. I wydaje się, 
że o to powinno się dbać, co najmniej tak 
samo uważnie, jak o budżet NFZ, który 
przecież właśnie po to jest, by udostęp-
niać chorym leczenie i który to w ostat-
nich trzech latach, właśnie z powodu 
oszczędności poczynionych w obszarze 
leków, jest relatywnie większy o co naj-
mniej cztery miliardy złotych. 

*  QALY od angielskiego Quality-Adjusted Life Year, czyli dodatkowy rok życia skorygowany o jego jakość to uniwersalna jednostka zdrowia, ujmująca obniżenie jako-
ści życia związane z chorobą i jej ewentualne podwyższenie związane z leczeniem; np. jeśli chory w wyniku choroby żyje w jakości życia obniżonej do 60%, a nowa 
terapia prowadzona przez rok podwyższa jakość jego życia do 80%, to aby uzyskać jedną pełną jednostkę QALY – chorego należy leczyć przez pięć lat (a potem, 
by określić opłacalność, zsumować koszty pięcioletniej terapii i sprawdzić, czy QALY kosztuje więcej, czy mniej, niż wspomniane 119 500 PLN).
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Europejska Agencja Leków (European Me-
dicines Agency, EMA) autoryzuje zarówno 
nowe produkty lecznicze, których badania 
kliniczne właśnie się zakończyły, jak i leki, 
które są już na rynku, ale zostały zgłoszone 
do ponownej autoryzacji z uwagi na nowe 
zastosowanie lub wystąpienie innych działań 
niepożądanych niż wcześniej poznane i opi-
sane. Z punktu widzenia procedur legislacyj-
nych, autoryzacja leku jest niestety procesem 
długim, który może trwać do 280 dni od 
dnia złożenia przez producenta aplikacji au-
toryzacyjnej do ostatecznej decyzji Komisji 
Europejskiej.

Podczas całej procedury zatwierdzania pro-
duktu leczniczego przez EMA, najważniejsza 
jest ocena korzyści i ryzyka (z ang. benefit/
risk assessment), której podstawą opracowa-
nia są wyniki badań klinicznych. Łącznie 
z badaniami klinicznymi cała droga nowego 
leku do ostatecznej autoryzacji może trwać 
nawet kilkanaście lat. Szczególnie dotkliwie 
skutki takiego stanu rzeczy są odczuwane 
przez pacjentów, którzy czekają na nowe, 
innowacyjne technologie medyczne ratu-
jące życie, w tym: przez pacjentów z choro-
bami rzadkimi i ultrarzadkimi. Wychodząc 
naprzeciw zapotrzebowaniu tych grup pa-
cjentów, EMA rozpoczęła realizację projek-
tu Adaptacyjnego Licencjonowania Leków 
(z ang. Adaptive Licensing, AL). Pomysł 
licencjonowania adaptacyjnego opiera się 
przede wszystkim na postępie w dziedzinie 
nauk medycznych i rozwoju nowych techno-
logii. AL ma na celu wczesne zatwierdzanie 
leków; ma ułatwić wczesne zatwierdzanie 
leków innowacyjnych w docelowej populacji 

o szczególnych właściwościach związanych 
z lekiem. Przewiduje się, że dzięki specyficz-
nemu wyborowi docelowej grupy pacjentów 
w poważnych stanach chorobowych, korzyść 
będzie na tyle duża, że przeważy szalę oceny 
ryzyko/korzyść w ogólnej ocenie leku w stro-
nę wcześniejszego, początkowego udzielenia 
licencji. Dla pacjentów z rzadkimi chorobami 
nowotworowymi, licencjonowanie adapta-
cyjne może być ostatnią szansą na przetrwa-
nie w najcięższej postaci choroby. Szansa 
ta leży w poszerzeniu wyjściowej populacji 
pacjentów w badaniach klinicznych o grupę 
pacjentów docelowych, testujących lek inno-
wacyjny. W licencjonowaniu adaptacyjnym 
dowody skuteczności leku muszą być zbie-
rane ze szczególnym uwzględnieniem rze-
czywistych danych światowych, a nie tylko 
opierających się na randomizowanych bada-
niach klinicznych. 

Aby ułatwić pacjentom dostęp do te-
stowanych, innowacyjnych leków, przy 
rejestracji produktu leczniczego będą wy-
korzystywane dane dotyczące skuteczności 
danego leku otrzymane w wyniku badań 
obserwacyjnych. W konsekwencji, licencjo-
nowanie adaptacyjne dla samych pacjentów 
przynosi wielką obietnicę skrócenia czasu 
oczekiwania na dostępność leku ratującego 
życie. Z kolei dla producentów leków stano-
wi możliwość badania nowych technologii 
w wąskich, szczegółowo zdefiniowanych po-
pulacjach pacjentów cierpiących na choroby 
rzadkie. Niestety, podobnie jak każda nowa 
procedura, również i Licencjonowanie Ada-
ptacyjnie niesie ze sobą wiele obaw, nie tylko 
w wymiarze skuteczności licencjonowanego 

produktu leczniczego, ale także w wymiarze 
ekonomicznym. Płatnicy w całej Europie już 
wielokrotnie okazywali swoją niechęć do 
refundowania innowacyjnych technologii. 
Najnowszy przykład „złej praktyki” płynie 
z Wielkiej Brytanii, gdzie Brytyjski NICE 
(National Institute for Health and Care 
Excellence, czyli agencja odpowiedzialna za 
dopuszczanie leków do obrotu i ich refunda-
cję) odmówił refundowania innowacyjnego 
leku stosowanego w leczeniu pacjentek z ra-
kiem piersi, tłumacząc to zbyt wielkim ob-
ciążeniem kosztowym budżetu zdrowia. Na 
szczęście, leki licencjonowane według proce-
dury adaptacyjnej będą oddziaływały na nie-
wielkie populacje pacjentów europejskich; 
niewielkie, jednak w dużym stopniu zależne 
od rozwoju innowacyjnych technologii me-
dycznych. Dlatego uważa się, iż koszty zwią-
zane z refundacją leków licencjonowanych 
adaptacyjnie, nie będą stanowiły wielkich 
kosztów dla systemów opieki zdrowotnej.

Pod koniec zeszłego roku, EMA ogłosiła 
nabór leków, które firmy farmaceutyczne 
chciałby zgłosić do autoryzacji w ramach 
tej nowej procedury. Z 20 zgłoszonych pro-
duktów leczniczych, 10 przeszło pozytywną 
weryfikację Komitetu Naukowego EMA, 
a z nich 6 zostało zakwalifikowanych do dru-
giego etapu procedowania, który rozpoczął 
się już w lutym. W ciągu najbliższych mie-
sięcy nastąpi określenie docelowych grup 
pacjenckich oraz określenie dokładnych ram 
współpracy pomiędzy wszystkimi interesa-
riuszami, zaangażowanymi w proces Licen-
cjonowania Adaptacyjnego, w tym również 
pacjentów i ich reprezentantów.

adaptacyjne licencjonowanie leków

Dr n. chem. Rafał Świerzewski, pacjent, zastępca dyrektora
ds. projektów strategicznych Fundacji Wygrajmy Zdrowie,
członek Zarządu European Cancer Patient Coalition (ECPC),
ekspert Europejskiej Agencji Leków (EMA).

Nowy projekt europejskiej
agencji leków (ema)
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Pokonać raka

Krystyna Kofta pytana – Czy wygrała 
z rakiem? – zawsze odpowiada, że walki 
z chorobą nowotworową nie można trak-
tować w kategoriach gry, bo jest to zbyt po-
ważna sprawa, od której zależy nasze życie, 
więc w przypadku raka nie powinno zdać 
się na ślepy los. Takie świadome i czyn-
ne podejście do choroby nowotworowej 
prezentuje coraz więcej pacjentów. W ten 
sposób do raka podchodzą też osoby, któ-
re po zakończeniu leczenia onkologiczne-
go chcą ustrzec się wznowy lub te, które 
miały w bliskiej rodzinie przypadki choro-
by nowotworowej i ze względu na wysokie 
ryzyko zachorowania zachowują czujność 
onkologiczną. Jest też coraz większa grupa 
ludzi, która zdaje sobie sprawę z tego, jak 
wielkim zagrożeniem dla zdrowia współ-
czesnego człowieka są nowotwory i sto-
suje się do zaleceń profilaktycznych. Dla 
tych wszystkich osób poradnik medyczny 
Pokonać raka. 10-stopniowy plan, który 
pomoże Ci pokonać raka lub mu zapobiec 
jest bezcenny. Jego autorzy: prof. Mustafa 
Djamgoz z Imperial College London, ba-
dacz biologii nowotworów, nagrodzony 
Medalem Huxleya oraz prof. Janet Plant 
specjalistka w zakresie środowiskowych 
przyczyn nowotworów – są ekspertami 
w dziedzinie onkologii. Prof. Janet Plant 
jest też pacjentką onkologiczną, która po-

konała sześć nawrotów raka. W Poradni-
ku wielokrotnie odwołuje się do swoich 
bezpośrednich doświadczeń i obserwacji. 
Historia Jane, to najlepsza rekomendacja 
tej książki.

Wielką zaletą i wartością Pokonać raka 
jest połączenie cech rzetelności pracy 
naukowej z przystępnością poradnika 
napisanego językiem zrozumiałym dla czy-
telnika, który nie posiada wykształcenia 
z zakresu medycyny, biologii czy chemii. 
Każdy z rozdziałów książki był oceniony 
przez dwóch specjalistów w dziedzinie, 
której one dotyczą, a na końcu znajdujemy 
bibliografię prac oraz internetowe źródła. 
Autorzy nie tylko radzą skorzystać z okre-
ślonych metod terapii, ale przestrzegają 
także przed tymi, które w świetle badań są 
szkodliwe, lub wyniki badań na ich temat 
są niejednoznaczne, albo po prostu ich nie 
przeprowadzono.

Zakres problematyki Poradnika jest bar-
dzo szeroki, ponieważ onkologia XXI. 
wieku ma charakter interdyscyplinarny. 
To nie tylko medycyna, ale biologia, che-
mia, a także psychoonkologia, ekologia 
i nauki społeczne. 

Książka przedstawia najbardziej aktu-
alne – na czerwiec 2014 roku – naukowe 
ustalenia dotyczące istoty raka, przyczyn 
tej choroby i wynikających z nich metod 
profilaktyki, diagnostyki i leczenia. Rak 
przedstawiony jest w świetle najnowszych 
osiągnięć biologii molekularnej i genety-
ki, według których jedną z przyczyn tej 
choroby są zmiany genetyczne. Autorzy 
odwołują się też do ustaleń epigenekty-
ki, nowej nauki ukazującej środowiskowe 
przyczyny, takie jak styl życia, zanieczysz-
czenie środowiska, stres, które mają wpływ 
na ekspresję genów. Dlatego tak ważne jest 
zachowanie stanu homeostazy – równo-
wagi organizmu, którą może zapewnić od-
powiednia dieta, aktywność fizyczna, sen, 
unikanie napięć psychicznych i substancji 
trujących zarówno nasze wewnętrzne, jak 
i zewnętrzne środowisko. 

Autorzy podkreślają bezwzględną ko-
nieczność współpracy z lekarzem i stoso-
wanie konwencjonalnych metod leczenia. 
Jednocześnie poświęcają dużą część Po-
radnika terapiom uzupełniającym, które 
nazywają komplementarnymi. Starają się 
przybliżyć metody odgrywające ważną 
rolę w medycynie Wschodu, miedzy inny-
mi: akupunkturę, reiki, shiatsu i inne.

Pokonać raka to książka napisana w od-
niesieniu do funkcjonowania brytyjskie-
go sytemu zdrowia w zwalczaniu chorób 
nowotworowych. Należy docenić stara-
nia, jakie włożyli wydawcy, by przybliżyć 
polskiemu czytelnikowi brytyjskie realia 
walki z rakiem, w tym próby znalezienia 
polskich odpowiedników działających 
tam instytucji i form pomocowych w ra-
mach państwowej służby zdrowia i poza-
rządowych organizacji. Czasami było to 
niemożliwe, a choć w wielu przypadkach 
udało się wskazać podobne instytucje 
w  Polsce, to niestety wiemy, że zakres i do-
stępność do świadczonych przez nie usług 
i form wsparcia są u nas dużo mniejsze 
z powodów prawnych i ekonomicznych.

Dla polskiego czytelnika z kraju mlekiem 
i miodem płynącego, może nie być łatwe 
zrozumienie faktu, że pokonanie raka 
oznacza nie spożywanie wszystkich pro-
duktów odzwierzęcych: mleka, nabiału, 
mięsa, jaj, a nawet ryby czy miodu, które 
też nie są w 100% dobre. Polecane przez 
autorów przejście na kuchnię wegańską 
nie jest proste, tym bardziej, że powinny 
to być produkty z hodowli ekologicznych. 
Pójście na lunch do taniej chińskiej knajp-
ki, gdzie zachowane są wszystkie sanitarne 
rygory, też będzie u nas trudne, nie mó-
wiąc już o jedzeniu na wynos z chińskich 
budek. Mam nadzieję, że czytelników 
przekonają naukowe argumenty zawarte 
w Poradniku jeśli chcą pokonać raka lub 
mu zapobiec. W przygotowaniu jedzenia 
i prowadzenia zdrowego stylu życia będą 
bardzo pomocne zawarte w Poradniku ta-
bele, a także inne pożyteczne zestawienia. 

Kultura z onkologią w tle
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szczęście jest największym wrogiem raka

Osiem lat temu powstała pod redakcją 
Anny Mazurkiewicz niezwykła książka, 
na którą złożyły się wypowiedzi kobiet do-
tkniętych rakiem piersi i ich bliskich. Re-
daktorka ułożyła te historie w logiczny ciąg 
przeżyć, jaki jest udziałem osób z chorobą 
nowotworową: od diagnozy, przez strach, 
bunt do akceptacji choroby, powrotu do 
życia. Niepominięty został także temat 
śmierci. Książka miała tytuł „I przyszedł 
do mnie rak” i znamienny podtytuł „Ama-
zonki nadzieją chorych na raka”. Dlacze-
go tak ważny był ten drugi człon nazwy 
wydawnictwa? Ponieważ wtedy tylko 
Amazonki, które zawsze były awangardą 
pacjentów onkologicznych, miały odwagę 
głośno mówić o raku, dzielić się swoim 
doświadczeniem walki z nowotworem, po-
kazywać pozytywne strony choroby, a tym 
samym dawać nadzieję i wsparcie.

Za przykładem Amazonek poszli inni 
chorzy onkologicznie, w tym osoby zna-
ne publicznie. Powstały książki: Krystyny 
Kofty, Jerzego Stuhra, ks. Jana Kaczkow-
skiego. Śmiem twierdzić, że ukształtował 
się nowy gatunek literatury faktu, pi-
sanej przez samo życie – coś na granicy 
autoreportażu, wspomnienia, dziennika. 
Aby go określić powszechnie używamy 
długiej opisowej nazwy: MOJA HISTO-
RIA WALKI Z RAKIEM. Jego istotą jest 
dawanie świadectwa zmagań z chorobą 

nowotworową, a w definicję niejako z na-
tury wpisane jest przesłanie terapeutycz-
ne, niesienie nadziei.

Ostatnio ukazała się kolejna książka 
z tego cyklu „Żyj najlepiej jak potrafisz. 
Świadectwa ludzi, którzy wygrali z rakiem” 
wydana przez Fundację Wspierania On-
kologii Dolnośląskiej. Składają się na nią 
33 historie chorych na nowotwory, które 
spisał dr Maciej Kozioł we współpracy 
z dr n. med. Marią Jagas. Obok wypowie-
dzi pacjentów w wydawnictwie zamiesz-
czono podstawowe informacje dotyczące 
najczęściej występujących nowotworów 
złośliwych, przyczyn ich powstawania, 
objawów, badań profilaktycznych i metod 
leczenia. Ważną częścią książki jest roz-
dział wstępny Rak to nie wyrok autorstwa 
mgr Małgorzaty Sadowskiej, terapeutki 
Metody Simontona. Zawiera on wska-
zówki przygotowujące do lektury historii 
chorych na raka, które mogą stać się dla 
czytelników inspiracją do szukania wła-
snej metody walki z nowotworem. Mał-
gorzata Sadowska omawia główne zasady, 
którymi powinien kierować się pacjent 
chcąc pokonać raka, a także ten, który 
już wyzdrowiał i chce zachować dobro-
stan. Podkreśla, że aby rozpocząć terapię 
konieczne jest uporanie się z traumatycz-
nymi przeżyciami z przeszłości, które 
często są źródłem chorób somatycznych, 

w tym także nowotworów. Później należy 
także zdobyć umiejętność przywoływania 
i zachowywania wewnętrznego spokoju 
i usuwania napięcia. Odwołując się do 
wyników badań psychoonkologicznych 
autorka przypomina, że – silna nadzieja 
na wyzdrowienie, niezależnie od tego, jak 
bardzo jest się chorym, to wielki sojusznik 
pacjenta. Te i inne zasady walki z rakiem 
zawarte we wstępie, ukazują przesunięcie 
akcentów, jakie nastąpiło w rozumieniu 
choroby nowotworowej i roli pacjenta 
w jej terapii. Pacjenta, który przestaje być 
tylko biernym obiektem starań lekarzy, ale 
staje się czynnym uczestnikiem procesu 
leczenia, współpracującym ze specjalista-
mi. Pacjenta, który jeśli tylko wydobędzie 
z siebie pozytywną energię i uruchomi 
wyobraźnię może sam dla siebie stać się 
źródłem zdrowia: Wszystkie organizmy 
zaprogramowane są na życie, a co za tym 
idzie – na odzyskanie własnego zdrowia. 
Każdy organizm broni się przed samouni-
cestwieniem.

W książce „Żyj najlepiej jak potrafisz” 
nie ma miejsca na zwątpienie, śmierć. 
Czy jest to pełny, prawdziwy obraz walki 
z rakiem? Wiemy, że nie. Ale nie to było 
celem jej wydawców i autorów. Powstała 
ku pokrzepieniu serc, jak trafnie zauważył 
Jerzy Stuhr. 

Terapią przeciwnowotworową, z którą 
w ostatnich czasach wiąże się największe 
nadzieje jest immunoonkologia, odbudo-
wująca mechanizmy odpornościowe or-
gaznizmu. Wiadomo, że jedną z przyczyn 
chorób nowotworowych jest obniżona 
odporność, często będąca wynikiem złe-
go stanu psychicznego pacjenta, depresji. 
Przywrócenie funkcji obronnych organi-
zmu, możliwe jest nie tylko dzięki nowo-
czesnym lekom, ale powinno być wsparte 
pracą nad psychiką i umysłem chorego, 
prowadzącą do odzyskania nadziei i rado-
ści życia, jak piszą autorzy – Szczęście jest 
największym wrogiem raka.

aleksandra rudnicka

Kultura z onkologią w tle



23„Głos Pacjenta Onkologicznego” nr 2, kwiecień 2015

Narodowy Program zwalczania chorób 
Nowotworowych – postulaty pacjentów

W przyszłym roku ruszy kolejna edycja Narodowego 
Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych na lata 
2016-2025. O postulatach pacjentów oraz roli organizacji 
chorych na nowotwory w jego realizacji rozmawiamy 
z Szymonem Chrostowskim – prezesem i Krystyną Wechmann 
– wiceprezesem Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych.

Czego nie udało się zrealizować 
w NPZChN na lata 2006-2015?

SZ.CH. Nie zrealizowano główne-
go celu, czyli zmniejszenia zachoro-
walności na nowotwory o około 10% 
oraz poprawy skuteczności leczenia 
chorób nowotworowych w naszym 
kraju do poziomu osiąganego w kra-
jach Zachodniej i Północnej Europy. 
W Europie średnio uzyskuje się tzw. 
pięcioletnie wyleczenia u 48,3% cho-
rych na raka, a w Polsce wskaźnik ten 
wynosi tylko 38,4%. Częściowo wyni-
ka to z faktu, że nasza onkologia jest 
niedofinansowana – w Polsce, w prze-
liczeniu na jedną osobę, wydajemy 
na leczenie onkologiczne 41 euro, 
podczas gdy średnia europejska to 
148 euro. Niska efektywność Progra-
mu wynikała przede wszystkim z błę-
dów organizacyjnych. Był to projekt 
niekonsultowany społecznie, opraco-
wany przez wąską grupę ekspertów. 
Program był nieumiejętnie zarządzany 
i nieskoordynowany, każde wojewódz-
two realizowało go według własnych 
założeń. Nieodpowiednio do potrzeb 
podzielono środki na poszczególne 
cele – za mało przeznaczono na edu-
kację, a za dużo na zakup sprzętu. 
Zabrakło również kontroli ze strony 
Ministerstwa Zdrowia. W sumie był 
to Program drogi i nieefektywny, np. 
fakt, że sprzęt do radioterapii był ku-
powany przez poszczególne szpitale, 
a nie zamawiany centralnie, sprawił, 

że choć wydano na jego zakup aż 
55,7% środków z Programu, to nie 
zapewniono równej dostępności do 
świadczeń radioterapii we wszystkich 
regionach, a w niektórych sprzęt stał 
niewykorzystany. Nabywano go nie w 
drodze przetargów, często przez po-
średników, płacąc sumy, które prze-
kraczały jego wartość. 

Przed wprowadzeniem nowego 
NPZChN chcemy wraz z całym śro-
dowiskiem medycznym dokonać 
wspólnych ustaleń. Odbyliśmy już kil-
ka spotań w gronie prezesów polskich 
towarzystw onkologicznych i liderów 
organizacji pacjentów. Mam nadzieję, 
że podmiotem i celem nowego Pro-
gramu będzie pacjent onkologiczny, 
a nie partykularne interesy poszcze-
gólnych grup.

Czy postulaty pacjentów, które 
nie weszły do pakietu onkologicz-
nego, znajdą się w propozycjach do 
NPZChN na lata 2016-25? 

K.W. Pakiet nie wprowadził ankie-
ty oceny satysfakcji pacjenta onkolo-
gicznego, która miała być narzędziem 
weryfikującym jakość szpitalnej opie-
ki onkologicznej i podstawą do oceny 
placówki przez płatnika przy zawie-
raniu kolejnych umów. Naszym zda-
niem jej zbiorcze wyniki powinny być 
publikowane w formie rankingów na 
domenie publicznej, a placówki, które 
plasowałyby się najniżej, poddawa-

ne systematycznym kontrolom przez 
nadzór merytoryczny i Rzecznika 
Praw Pacjenta. Zabrakło też środków 
kartę ryzyka nowotworowego pacjenta 
po 65 roku, która byłaby dokumentem 
gwarantującym zwiększoną czujności 
onkologiczną oraz lepszą opiekę ge-
riatryczną. Problemem jest też brak 
lekarzy geriatrów. 

SZ.CH. Postulujemy o wdrożenie 
certyfikacji ośrodków prawidłowo le-
czących ból nowotworowy oraz roz-
wiązań podnoszących jakość życia 
pacjenta w stanie terminalnym. Na-
sze hospicja i oddziały medycyny pa-
liatywnej są niedofinansowane, a ich 
świadczenia za nisko wyceniane. Bra-
kuje opieki psychologicznej i socjalnej. 
Na wprowadzenie czekają też progra-
my rehabilitacji pacjentów nowotwo-
rowych, dostosowane indywidualnie 
do rodzaju nowotworu oraz stanu kli-
nicznego pacjenta i jego wieku. 

Jaka powinna być rola organizacji 
pacjentów w nowym Programie?

K.W. Przede wszystkim wnioskuje-
my, aby nasz przedstawiciel był człon-
kiem Rady Programowej NPZChN 
przy Ministrze Zdrowia. Proponuje-
my, aby organizacje pacjentów onkolo-
gicznych realizowały część edukacyjną 
Programu, związaną z profilaktyką 
pierwotną. Organizacje, które będą 
brały udział w Programie powinny być 
wyłonione w drodze konkursu ofert.

Onko-news
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Jakie są kierunki i priorytety nowe-
go Programu?

SZ.CH. Główny cel pozostał ten sam 
– ograniczenie wzrostu zachorowań 
i umieralności na choroby nowotwo-
rowe. Mamy dużo do zrobienia w za-
kresie zmniejszenia zapadalności na 
nowotwory zależne od stylu życia. 
Uważamy, że zdrowego stylu życia na-
leży zacząć uczyć od najmłodszych 
lat. Dlatego postulujemy opracowanie 
przez Ministerstwo Edukacji Narodo-
wej i Ministerstwo Zdrowia we współ-
pracy z organizacjami pacjenckimi 
skutecznego programu edukacyjnego, 
aby zagadnienia profilaktyki pierwot-
nej znalazły stałe miejsce w szkolnych 
programach zajęć lekcyjnych, a także 
wprowadzenie programu edukacyjnego 
dla uczniów gimnazjum obejmującego 
lekcję dotyczącą profilaktyki chorób no-
wotworowych, przeprowadzoną przez 
organizacje pozarządowe. Odrębną 
sprawą są tzw. nowotwory zawodowe 
powiązane z czynnikami rakotwórczy-
mi w miejscu pracy, które wymagają 
osobnych programów edukacyjnych, 
także prowadzonych przez organizacje 
pozarządowe.

Jak powinien być realizowany po-
stulat zapewnienia pacjentowi peł-
nej i rzetelnej informacji o leczeniu 
nowotworów i dostępności do świad-
czeń medycznych?

K.W. Polski pacjent onkologiczny jest 
zagubiony w systemie ochrony zdrowia. 
Brakuje jasnej informacji, gdzie może wy-
konać badania diagnostyczne, otrzymać 
najlepsze leczenie oraz odbyć zaleconą re-
habilitację. Aby zmienić ten stan, musimy 
stworzyć nowoczesny, sprawnie działają-
cy, na bieżąco aktualizowany, finansowa-
ny ze środków publicznych Ogólnopolski 
Portal Informacyjny dla Pacjenta Onko-
logicznego. wraz z infolinią. 

Jakie propozycje podniesienia efek-
tywności programów przesiewowych 
mają organizacje pacjentów? 

SZ.CH. Postulujemy o zapewnie-
nie pełnej dostępności do badań 
profilaktycznych bez konieczności 
posiadania skierowania lekarskiego. 
Wprowadzenie obowiązkowych badań 
ukierunkowanych na wykrywanie cho-
rób nowotworowych wykonywanych 
w ramach badań okresowych przez 
lekarzy medycyny pracy. Prowadzenie 
skoordynowanych akcji informacyj-
nych na wszystkich portalach instytu-
cji ochrony zdrowia, zachęcających do 
udziału w badaniach przesiewowych.

W Polsce zgłaszalność w ramach na-
rodowego programu jest zawstydzająco 
niska. Nasz program badań z zasto-
sowaniem kolonoskopii, choć stał się 
stał się standardem jakości dla innych 
państw, ma obecnie tylko 30% zgłaszal-
ność. Powodem tego jest nie tylko brak 
wsparcia efektywnymi działaniami 
edukacyjnymi, ale fakt, że samo bada-
nie jest nieprzyjemne i rzadko wykony-
wane w znieczuleniu. 

W tym wypadku należy też rozwa-
żyć uzupełnienie programu badaniami 
na krew utajoną w kale, które pacjent 
może sam wykonać w domu. Poza pro-
gramami edukacyjnymi i kampania-

mi informacyjnymi, liczymy przede 
wszystkim na lekarzy pierwszego kon-
taktu, ponieważ to oni powinni zachę-
cać swoich pacjentów do wszelkich 
działań profilaktycznych. Proponujemy 
też zrezygnowanie z listownych zapro-
szeń na badania przesiewowych, które 
były wyrzucane do kosza. 

Krysiu, a jaka jest sytuacja zdrowia 
polskich kobiet w świetle nowego 
Programu?

K.W. W aktualnym programie mamy 
dwa badania: mammografię wykony-
waną raz na dwa lata u kobiet w wie-
ku 50–69 lat i cytologię, wykonywaną 
co 3 lata u pań w wieku 25–59. Uwa-
żam, że kobiety powinny być objęte 
raz w roku kompleksowymi badaniami 
ginekologicznymi obejmującymi cy-
tologię i dopochwowe USG narządów 
rodnych. Powinno się też uwzględnie-
nić w programie sytuację kobiet z ma-
łych miejscowości i terenów wiejskich, 
które mają utrudniony dostęp do spe-
cjalistów, także z zakresu diagnostyki. 
Mammobusy, to konieczne rozwiąza-
nie. Potrzebne są nowoczesne mam-
mografy i wprowadzenie standardów 

Onko-news



25„Głos Pacjenta Onkologicznego” nr 2, kwiecień 2015

Onko-news

badań mammograficznych. Wspomnę 
jeszcze o szczepieniach przeciwko wi-
rusowi HPV, którymi powinniśmy ob-
jąć najmłodsze grupy dziewcząt, aby 
stopniowo z roku na rok zwiększać licz-
bę kobiet chronionych przed rakiem 
szyjki macicy. No i przede wszystkim 
edukacja dziewcząt i kobiet, także sek-
sualna, prowadząca do zmiany myśle-
nia o chorobach przenoszonych drogą 
płciową. Dotyczy to także panów, gdyż 
wirus HPV jest także przyczyną no-
wotworów gardła, krtani, migdałków 
i prącia. W leczeniu raka piersi sytuacja 
nie jest też idealna. Mamy w Polsce tyl-
ko jeden ośrodek Breast Cancer Unit, 
a rekonstrukcje piersi są refundowane 
w połowie – tylko pierś operowana. 
Powinniśmy też pomyśleć o refundacji 
metod zabezpieczenia płodności pa-
cjentów onkologicznych.

Jakie zmiany w diagnostyce chorób 
nowotworowych postulują pacjenci? 

K.W. Uważamy, że jest konieczne 
opracowanie przez środowisko nauko-
wo-medyczne pakietów diagnostycz-
nych badań onkologicznych odrębnych 
dla różnych rodzajów nowotworów. 
Kolejny problem dotyczy diagnostyki 
genetycznej i badań molekularnych. 
W tym zakresie postulujemy powoła-
nie centralnego ośrodka diagnostyki 
genetycznej w kierunku nowotworów, 
monitorującego jakość wykonywanych 

badań oraz optymalizującego proces 
kwalifikacji pacjentów do terapii. Trze-
ba też uporządkować kwestie zawiąza-
ne z finansowaniem i refundacją tych 
badań.

Jakie procedury leczenia onkolo-
gicznego należy zdaniem pacjentów 
zmienić lub wprowadzić?

SZ.CH. W poprzedniej edycji 
NPZChN brak jest zapisów dotyczą-
cych procedur leczenia napromienio-
waniem. W praktyce istnieją jedynie 
zalecenia. Należy ograniczyć ryzyko 
ponoszone przez pacjenta leczonego 
radioterapią. Musimy podnieść jakości 
standardów leczenia poprzez opraco-
wanie oraz wdrożenie algorytmu lecze-
nia napromieniowaniem. 

Czy NPZChN w perspektywie tych 
10 lat daje szanse na zmianę dostęp-
ności do kolejnych nowoczesnych te-
rapii? 

SZ.CH. Od 1980 roku przewidywa-
na długość życia pacjentów chorych 
na raka wzrosła o około 3 lata. Postęp 
ten to zasługa innowacyjnych metod 
leczenia, w tym wprowadzenia nowych 
leków, które z coraz większą precyzją 
atakują komórki nowotworowe (np. te-
rapia celowana molekularnie). Nowo-
czesne leki nie tylko wydłużają życie 
pacjentów, lecz także znacząco popra-
wiają jego jakość i dają chorym większą 

niezależność. Niestety Polska jest na 
przedostatnim miejscu w Europie pod 
względem dostępu pacjentów onkolo-
gicznych do nowoczesnych terapii. To 
musi się zmienić.

Polski pacjent powinien mieć pełną 
informację o prowadzonych aktualnie 
w kraju, Europie, a także na świecie 
badaniach klinicznych nad nowymi 
lekami dla chorych nowotwory, aby 
umożliwić im skorzystanie również 
z tej szansy leczenia, poprzez stworze-
nie specjalnych portali. Chcemy też, 
aby polski pacjent onkologiczny mógł 
w pełni korzystać z możliwości, jakie 
daje ustawa o leczeniu transgranicz-
nym. 

Przed NPZChN na lata 2016-25 stoi 
wiele zadań. Kto będzie gwarantem 
ich wykonania?

K.W. Efektywność realizacji NPZChN 
można osiągnąć poprzez powołanie 
centralnej instytucji finansowanej 
z budżetu, której zadaniem byłoby ko-
ordynowanie i realizacja Programu. 
Instytucja ta, jako jednostka o zasięgu 
ogólnopolskim powinna być powoły-
wana i nadzorowana przez Ministra 
Zdrowia. Organizacje pacjentów on-
kologicznych rekomendują powołanie 
Krajowego Centrum ds. Zwalczania 
Chorób Nowotworowych. 

Rozmawiała aleksandra rudnicka
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lutowe konferencje 

ŚwiatOwy dzieŃ walKi z raKiem 
Tematem drugiej edycji Konferencji, zorganizowanej 4 lutego 
br. w Warszawie, był pakiet onkologiczny. Wiodące role ode-
grali jej bezpośredni organizatorzy: dyrektor COI w Warszawie 
– prof. dr hab. n. med. Krzysztof Warzocha i dyrektor Centrum 
Onkologii w Bydgoszczy – dr n. med. Zbigniew Pawłowicz. 
Konferencję otworzył wiceminister resortu zdrowia – Sławomir 
Neumann, podkreślając, że po miesiącu za wcześnie jest na oce-
nę działania pakietu onkologicznego. Ministerstwo Zdrowia ak-
tualnie zbiera wszystkie uwagi kierowane pod adresem pakietu, 
a podsumowania projektu dokona po pierwszym kwartale tego 
roku. 

W pierwszym panelu dyskusyjnym pt. „Pacjent wobec pa-
kietu onkologicznego” udział wzięli: Rzecznik Praw Pacjenta, 
Doradca społeczny Prezydenta RP ds. Zdrowia, przedstawiciele 
Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych, dziennikarz TVP 
oraz Przewodniczący Komisji Promocji i Ochrony Zdrowia Sej-
miku woj. kujawsko-pomorskiego. Wszyscy uczestnicy panelu 
zgodnie uznali potrzebę wprowadzenia pakietu onkologiczne-
go i konieczność dalszej pracy nad nim. Szymon Chrostowski 
– prezes i Jacek Gugulski – wiceprezes PKPO podkreślili rolę 
organizacji pacjentów w tworzeniu pakietu, który w dużej części 
realizuje postulaty zmian w polskiej onkologii zgłaszane od 5 lat 
przez chorych na nowotwory. 

„Rola lekarza pierwszego kontaktu w obliczu pakietu onkolo-
gicznego” była tematem drugiego panelu. Uczestnicy tej dysku-
sji uznali, że pakiet onkologiczny jest dużym wyzwaniem dla 
lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. Dyrektor Małgorzata 
Zalawa-Dąbrowska z SPZZLO Warszawa-Żoliborz, podkreśliła, 
że zbyt późne ogłoszenie przez Ministerstwo Zdrowia odpo-
wiednich rozporządzeń i udostępnienie narzędzi było w pierw-
szych dniach funkcjonowania pakietu ogromnym utrudnieniem 
pracy dla lekarzy. Prezes Polskiego Towarzystwa Onkologicz-
nego – prof. Jacek Fijuth mówił o konieczności współpracy 
wszystkich onkologicznych towarzystw naukowych, organizacji 
pacjentów, lekarzy i pielęgniarek nad zmianami w pakiecie. Do 
tej wypowiedzi nawiązał przedstawiciel Kolegium Lekarskiego, 
który zaznaczył, że lekarze pierwszego kontaktu chcą być obecni 
przy korektach pakietu, bo na nich spada duża część odpowie-

dzialności za realizację tego projektu. Prof. Maciej Krzakowski 
– prezes Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej pozytyw-
nie ocenił poziom wiedzy lekarzy rodzinnych uczestniczących 
w szkoleniach na temat chorób onkologicznych. 

W trzecim panelu dyskusyjnym pt. „Centra onkologii – wyzwa-
nia pakietu onkologicznego”, dyrektorzy największych centrów 
onkologii wraz z przewodniczącym Senackiej Komisji Zdrowia 
dyskutowali na temat problemów związanych z kartą DiLO (kar-
ty diagnostyki i leczenia onkologicznego), nie uwzględnienia 
w pakiecie leczenia paliatywnego, funkcjonowania konsylium 
lekarskiego oraz z systemem finansowania terapii onkologicznej. 
Ilu uczestników – tyle było różnych zdań. Trudno więc uwie-
rzyć, że na koniec uzgodniono wspólny dokument skierowany 
do Ministerstwa Zdrowia oraz Narodowego Funduszu Zdrowia, 
będący konkretną i spójną propozycją rozwiązania problemów 
w zakresie funkcjonowania pakietu onkologicznego. 

ŚwiatOwy dzieŃ chOregO
W tym roku – 11 lutego po raz dwudziesty trzeci obchodziliśmy 
Światowy Dzień Chorego. Z tej okazji Instytut Praw Pacjenta i Edu-
kacji Zdrowotnej tradycyjnie już przygotował trzy ważne wydarze-
nia: edukacyjne – Forum Liderów Organizacji Pacjentów, społeczne 
– spotkanie z ministrem zdrowia i innymi decydentami systemu 
opieki zdrowotnej oraz wielkie święto ludzi – zarówno profesjonal-
nie jak i społecznie związanych ze służbą choremu – Galę Nagrody 
Św. Kamila współorganizowaną przez Zakon Posługujących Cho-
rym Ojcowie Kamilianie 

W przeddzień obchodów Światowego Dnia Chorego minister 
zdrowia Bartosz Arłukowicz, spotkał się pacjentami, zapraszając 
tym razem liderów organizacji do siedziby Ministerstwa Zdrowia. 
Moderatorem rozmowy był ks. Arkadiusz Nowak – prezes IPPiEZ. 
Dyskusję rozpoczęła prof. prawa, specjalistka w dziedzinie praw 
pacjenta i ochrony zdrowia – Dorota Karkowska, która przypo-
mniała problem prawny dotyczący wszystkich pacjentów, związany 
z funkcjonowaniem Komisji Orzekających, o którym mówiła na 
zeszłorocznej debacie w Kancelarii Premiera. Niestety mimo złożo-
nych wówczas obietnic systemowego zajęcia się tą sprawą, stworze-
nia odpowiedniej ustawy regulującej pracę Komisji Orzekających, 
Ministerstwo Zdrowia nie zrobiło nic. 

Luty jest miesiącem, w którym na temat zdrowia, a zwłaszcza chorób nowotworowych pojawia się wiele 
informacji w mediach, odbywają się też liczne imprezy prozdrowotne. 4 lutego przypada bowiem Światowy 
Dzień Walki z Rakiem, a 11 lutego obchodzimy Światowy Dzień Chorego. O ile ta druga data w polskim 
kalendarzu życia medycznego wpisała się już na stałe, zwłaszcza za sprawą organizowanej od 9 lat przez 
Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej Gali wręczenia Nagród Św. Kamila, to Światowy Dzień Walki 
z Rakiem zaczyna być kojarzony z Konferencją, na którą zapraszają publiczne centra onkologii. 
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W imieniu pacjentów onkologicznych pytania zadała wicepre-
zes PKPO, prezes Federacji Stowarzyszeń „Amazonki” – Kry-
styna Wechmann, która poruszyła problem podniesienia jakości 
leczenia kobiet z rakiem piersi poprzez tworzenie w Polsce sieci  
Breast Cancer Unit – certyfikowanych ośrodków dla pacjentek 
z tym nowotworem. Krystyna Wechmann pytała też o możliwość 
podawania w formie podskórnych iniekcji hercyptyny, zamiast 
wlewów dożylnych. W odpowiedzi wiceminister Resortu Zdro-
wia Piotr Warczyński oświadczył, że w związku z pracami nad pa-
kietem, organizacja Breast Cancer Unit, odsunęła się w czasie, ale 
Ministerstwo Zdrowia nie zrezygnowało z tego projektu i będzie 
go realizowało. Prezes Krystyna Wechmanm przekazała też przed-
stawicielom MZ petycję podpisaną na portalu amazonki.net przez 
15 000 kobiet chorych na raka piersi w sprawie refundacji nowo-
czesnego leczenia pertuzumabem. W imieniu chorych na raka je-
lita grubego głos zabrał Krzysztof Tronczyński, były wiceminister 
resortu Zdrowia, prezes nowopowstałej Fundacji „Gramy Dalej”, 
który przypomniał postulat pacjentów z tym nowotworem w za-
awansowanym, przerzutowym stadium, dotyczący wprowadzenia 
w I linii leczenia nowoczesnej terapii celowanej. Jak oświadczył 
dyrektor Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji – Artur Fa-
łek za prowadzeniem leczenia tej grupy chorych w dotychczaso-
wych schematach przemawiają względy ekonomiczne. Wiceprezes 
PKPO – Jacek Gugulski podniósł problem, skutków ubocznych 
zgłaszanych przez kilka procent chorych na białaczkę szpikową, 
którzy przeszli z leczenia lekami oryginalnymi na generyki. W spo-
tkaniu udział wzięła także Sekretarz Stanu – Beata Małecka-Libera, 
która poinformowała, że trwają prace ekspertów nad Narodowym 
Programem Zdrowia.

Wieczorem w Galerii Porczyńskich odbyła się uroczysta Gala 
wręczenia Nagród Św. Kamila, która poprowadzili: Paulina Chy-
lewska i Robert Janowski. W części artystycznej wieczoru wystąpili 
artyści z popularnego telewizyjnego programu „Jaka to melodia”. 
Wśród laureatów tegorocznej Nagrody znalazły się także osoby 
i organizacje związane z polską onkologią. Główna Nagrodę w ka-

tegorii – Stowarzyszenia i organizacje pacjentów będące wzorem 
opieki nad chorymi i ich rodzinami otrzymał nasz koalicjant, 
współzałożyciel PKPO, jedna z najstarszych organizacji pacjentów, 
działająca od ponad ćwierć wieku – Polskie Towarzystwo Stomij-
ne POL-ILKO. Nagrodę główną w kategorii Środki publicznego 
przekazu oraz twórcy życia publicznego promujący edukację zdro-
wotną otrzymał autor książki „Życie z rakiem” – Zbigniew Wojta-
siński. Nagrodę specjalną za wybitne osiągnięcia w służbie chorym 
otrzymał Ks. Jan Kaczkowski. To jedna z najbardziej charyzma-
tycznych postaci wśród pacjentów onkologicznych; zmagając się 
nowotworem mózgu nadal czynnie pracuje, prowadzi hospicjum 
w Pucku. Ostatnio wydał książkę, w której opisuje swoje doświad-
czenia walki z rakiem.

Drugi dzień Forum Liderów Organizacji Pacjentów poświęco-
ny był wykładom i warsztatom, w których uczestniczyło ponad 
200 uczestników. Wysłuchali oni trzech wykładów. Pierwszy – wy-
głoszony przez dr n. farm. Jacka Malinowskiego dotyczył zagad-
nienia: Czym jest opieka farmaceutyczna i dlaczego jest tak ważna 
dla pacjentów. Dr Malinowski przedstawił jak powinna wyglądać 
opieka farmaceutyczna według europejskich standardów. Temat 
wykładu dr n. med. Jacka Nowaka Innowacyjność w farmakoterapii 
– dzisiaj i jutro jest dobrze znany czytelnikom „Głosu”, ponieważ 
w naszym piśmie często piszemy o najnowszych terapiach celowa-
nych. Duże zainteresowanie wywołał wykład prof. dr hab. Łukasza 
Kaczmarka, dyrektora Instytutu Farmaceutycznego pt. Leki gene-
ryczne we współczesnej terapii, gdyż wiedza na temat leków gene-
rycznych jest niewielka. Lekki generyczne są produktami w pełni 
bezpiecznymi, produkowanymi i dopuszczanymi do użycia pod 
kontrolą służb farmaceutycznych. W odpowiedzi na pytanie wi-
ceprezesa PKPO – Jacka Gugulskiego o występowanie skutków 
ubocznych w działaniu generyków, prof. Kaczmarek wyjaśnił, że 
działania niepożądane mogą wywoływać także leki oryginalne 
i wszystko zależy od indywidualnego metabolizmu pacjenta. Fo-
rum zakończyły sesje warsztatowe poświecone problemom psy-
chologii i zarządzania.

foto. Marta Arkiensztejn

Przedstawiciele POL-ILKO z nagrodą Św. Kamila.
Ks. Jan Kaczkowski odbiera Nagrodę Św. Kamila z rąk premier 
Ewy Kopacz, obok Ks. Arkadiusz Nowak – prezes IPPiEZ.
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Koalicja na Rzecz Walki z Bólem i Fundacja Wygrajmy Zdrowie rozpoczęły ogólnopolską kampanię pod 
hasłem „Rak wolny od bólu”. Przekaz edukacyjny kierowany do całego społeczeństwa przez prof. jerzego 
Stuhra – społecznego ambasadora kampanii mówi, że pacjent ma prawo do życia bez bólu, niezależnie od 
etapu choroby nowotworowej. Niestety w Polsce chorzy cierpiący z powodu bólu nowotworowego  
nie otrzymują odpowiedniej pomocy. Często uzasadnieniem odmowy leczenia bólu przez lekarzy są słowa: 
Rak musi boleć, trzeba się przyzwyczaić do bólu, Leki opioidowe to narkotyki.

 NIE  
   KŁANIAJ 
     SI¢  
      bólowi!    

Rak wolny od bólu!
www.rakwolnyodbolu.pl,  www.facebook.com/rakwolnyodbolu

Masz prawo do ycia bez bólu na ka dym etapie choroby nowotworowej.
Domagaj si  od swojego lekarza skutecznej terapii przeciwbólowej.

Partner Patronat

Organizator

Patronat merytoryczny

Patronat medialny

Sejmowa 
Komisja Zdrowia

Patronat honorowy

W dniu 26 marca 2015 roku Koalicja Wygrajmy z Bólem zor-
ganizowała w Warszawie konferencję prasową inaugurującą 
społeczną kampanię edukacyjną pt. „Rak wolny od bólu”. 
W spotkaniu udział wzięli: prof. Jerzy Stuhr – społeczny 
Ambasador kampanii, Igor Radziewicz-Winnicki – Podse-
kretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, dr n. med. Jadwiga 
Pyszkowska – prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Pa-
liatywnej, prof. dr hab. n. prawn. Dorota Karkowska – Ka-
tedra Prawa Ubezpieczeń Społecznych i Polityki Społecznej 
Uniwersytet Łódzki, Szymon Chrostowski – prezes Funda-
cji Wygrajmy Zdrowie, twórca Koalicji „Wygrajmy z Bólem”, 
Jolanta Wysocka – z Zespołu Interwencyjno-Poradniczego 
Biura Rzecznika Praw Pacjenta. Podczas konferencji prof. Je-
rzy Stuhr odwołał się do własnych doświadczeń choroby 
nowotworowej i walki z niepotrzebnym bólem. Szymon 
Chrostowski przedstawiając założenia kampanii, zwrócił się 
z apelem do przedstawicieli mediów, aby jak najwięcej przy-
pominać o tym, że w XXI wieku pacjent onkologiczny nie 
musi i nie powinien cierpieć z powodu bólu.

Wiodącą rolę w terapii bólu o średnim i dużym stopniu 
nasilenia odgrywają opioidy, które stosowane zgodnie z za-
leceniami WHO, pozwalają na skuteczne złagodzenie bólu. 
Leki opioidowe są w Polsce wciąż rzadko stosowane, pomi-
mo że przyjmowane zgodnie ze wskazaniem, nie uzależnia-
ją i są bezpieczne dla chorego. Faktycznym problemem jest 
niska wiedza całego społeczeństwa, w tym także wśród le-

karzy, na temat obowiązujących zasad leczenia bólu. Trudno 
zmieniać utarte stereotypy, gdy leki opioidowe są regulowane 
ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii, co tylko pogłębia oba-
wy pacjentów i lekarzy oraz jest niezgodne z aktualną wiedzą 
medyczną – zwróciła uwagę dr n. med. Jadwiga Pyszkowska, 
prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej. Ponad 
połowa pacjentów ankietowanych przez Koalicję, obawia się 
przyjmowania leków opioidowych z powodu strachu przed 
uzależnieniem lub posądzeniem o bycie narkomanem. Jed-
nocześnie zmagając się z silnym bólem, chorzy przyjmują 
niekontrolowane, duże ilości środków przeciwbólowych 
wydawanych bez recepty, które nie tylko nie są skuteczne, 
ale też powodują poważne działania niepożądane. W efek-
cie 79% ankietowanych chorych przyznaje, że przyjmowane 
leki przeciwbólowe nie uśmierzają bólu wystarczająco i stale 
cierpią. Należy zdecydowanie podkreślić, że brak odpowiednie-
go leczenia przeciwbólowego, narusza ludzką godność i może 
być interpretowane jako poniżające traktowanie w rozumieniu 
art. 3 Konwencji o ochronie prawa człowieka i podstawowych 
wolności z 1950 r. – zauważyła dr hab. n. prawn. Dorota Kar-
kowska, ekspert praw pacjenta.

więcej informacji: www.rakwolnyodbolu.pl

Podsekretarz Stanu MZ – Igor Radziewicz-Winnicki,  
prezes Szymon Chrostowski, prof. Jerzy Stuhr,  
prof. Dorota Karkowska, dr Jadwiga Pyszkowska  
– uczestnicy konferencji „Rak wolny od bólu”.
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Nasze organizacje

wsparcie i wolontariat

Stowarzyszenie Walki z Rakiem Płuca 
zostało założone w 1994 r. w Gdańsku 
przez grupę lekarzy, pielęgniarek oraz pa-
cjentów. Szczeciński oddział Stowarzysze-
nia powstał w listopadzie 2008 r. Naszym 
celem jest walka o lepszy byt chorych na 
raka płuca i ich bliskich. Zwracamy rów-
nież uwagę społeczeństwa na zagrożenia 
wpływające na zwiększoną zachorowal-
ność na nowotwór płuca w Polsce. W tym 
celu staramy się zjednoczyć pacjentów, 
opiekunów, specjalistów w dziedzinie 
ochrony zdrowia, polityków i przedstawi-
cieli środków masowego przekazu w wal-
ce przeciwko tej chorobie. 

W naszym Stowarzyszeniu spotkasz 
życzliwe Ci osoby, które służą informa-
cjami na temat rozpoznania i leczenia, ale 
przede wszystkim dzielą się swoją wiedzą 
i udzielają wsparcia w codziennym zma-
ganiu się z rakiem płuca. 

Stowarzyszenie organizuje spotkania, 
wyjazdy integracyjne, szkolenia oraz te-
rapię dla osób chorych i ich bliskich. An-
gażuje się również w inicjatywy na rzecz 
przeciwdziałania nowotworom płuca 
m.in. w akcję „Strefy bez dymu”. 

W latach 2010–2012 w szczecińskich 
szkołach ponadpodstawowych zorganizo-
waliśmy cykl prelekcji „Nie zapraszaj raka, 
są milsi goście”, dotyczący szkodliwości pa-
lenia oraz propagujący zdrowy styl życia. 

Od czerwca do sierpnia 2011 r. przepro-
wadziliśmy ogólnopolską ankietę na temat 

diagnostyki i metod leczenia raka płuca 
w Polsce, z raportem z niej można zapoznać 
się na naszej stronie internetowej. 

W 2011 r. wspólnie z firmą Roche Pol-
ska prowadziliśmy ogólnopolską kam-
panię „Trzeba wiedzieć, żeby zwyciężyć”. 
Akcja ta miała przełamać niechęć przed 
badaniami płuc, które są jedynym spo-
sobem na wczesne wykrycie nowotworu. 
Twarzami kampanii umieszczonymi na 
zachęcających do badań plakatach byli 
między innymi: Laura Łącz, Magdale-
na Strużyńska, Grzegorz Małecki. Wię-
cej o kampanii: kampaniespoleczne.pl. 
Specjalnie dla użytkowników portalu 
powstała strona akcji „Trzeba wiedzieć, 
żeby zwyciężyć” czyli tzw. fanpage, gdzie 
przez cały rok można było oddawać głosy 
na zaprojektowaną przez ambasadorów 
kampanii koszulkę. Kampanię jako am-
basadorzy wsparli swoimi projektami ko-
szulek m.in.: Olga Borys, Agata Dębicka, 
Maja Popielarska, Marcin Bosak, Leszek 
Stanek, Justyna Steczkowska, Krzysztof 
Hołowczyc i aktorzy Teatru Muzycznego 
ROMA.

W roku 2011 wydaliśmy broszurkę in-
formacyjną na temat chemioterapii dla 
Specjalistycznego Szpitala im. Prof. Al-
freda Sokołowskiego w Szczecinie, a jej 
wznowienie – poprawione i udoskonalo-
ne ukazało się w 2012 roku. 

W listopadzie 2011 r. otrzymaliśmy 
dzięki uprzejmości Urzędu Miasta Szcze-
cina lokal na siedzibę Stowarzyszenia. Po 
remoncie, na jaki pozwoliły nasze ograni-
czone środki, urządziliśmy skromną salę 
rehabilitacyjną i salę wykładową. Lokal 
ten dzielimy z Polskim Towarzystwem 
Stomijnym „POL-ILKO” OR Szczecin. 
Odbyło się w nim wiele spotkań dla 
członków naszych organizacji, a także dla 
osób nas wspierających. 

Najważniejsze z nich to: cykl spotkań 
z psychoonkologiem – Panią Anną Koło-
dziejską, dietetykiem – Panią Alicją Chyła 
oraz warsztaty z psychologiem światowej 
sławy Wandą Wegener i lekarzem medy-

cyny Klaudyną Brzyszczan, propagujące 
autorski program „Umysł w walce z cho-
robą i kreacja zdrowego stylu życia”. 

W roku 2013 byliśmy partnerem ogól-
nopolskiej kampanii społecznej „Rak. 
To się leczy”, której zadaniem jest walka 
ze społecznymi stereotypami na temat 
chorób nowotworowych oraz zachęcenie 
Polaków do badań profilaktycznych. Pla-
nujemy ogólnopolską akcję na portalu fa-
cebook pod hasłem: „NIE RÓB DYMU” 
– propagującą rzucenie palenia oraz za-
chęcającą do badań profilaktycznych, 
kontynuację prelekcji w szkołach ponad-
podstawowych miasta Szczecina, opraco-
wanie i wydanie oraz kolportaż broszurki 
na temat badań diagnostycznych przepro-
wadzanych przy rozpoznaniu raka płuca. 
Od lutego br. ruszyła akcja „Czwartek 
z ekspertem”. W każdy czwartek w godzi-
nach 17.00–19.00 w naszej siedzibie pełni 
dyżur inny ekspert. Odbywają się dyżury 
lekarza, psychologa, prawnika i pracow-
nika MOPR. Pomoc nasza skierowana 
jest do osób niepełnosprawnych, które 
z różnych względów nie mogą uzyskać 
odpowiedzi na nurtujące ich pytania. Dla 
naszych członków będziemy organizować 
warsztaty z psychologiem, dietetykiem, 
kosmetyczką i wizażystką oraz udostęp-
niać salę ćwiczeń. 

O wszystkich działaniach, zarówno 
tych, które już się odbyły jak i planowa-
nych można dowiedzieć się na naszej 
stronie internetowej rakpluca.szczecin.pl 
i na portalu społecznościowym facebook/
Stowarzyszenie Walki z Rakim Płuca.

Zachęcamy do przeglądania naszych 
stron.

Stowarzyszenie Walki z Rakiem Płuca 
Oddział Szczecin
ul. Papieża Jana Pawła II 42
70-413 Szczecin
tel. (+48 91) 813 62 88, 507 481 495
szczecin@rakpluca.org.pl 
rakpluca.szczecin.pl 
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Nasze organizacje

Stowarzyszenie Wspierające Chorych 
na Chłoniaki „Sowie Oczy” powstało 
w 2005 roku z inicjatywy Pawła Moszu-
mańskiego, który pełnił funkcję prezesa do 
2007 roku. Do grudnia 2010 roku prezesem 
organizacji był Arthur Masny. Obecnie Sto-
warzyszenie prowadzone jest kolegialnie 
przez członków Zarządu.

Nasza organizacja jest członkiem-za-
łożycielem Polskiej Koalicji Pacjentów 
Onkologicznych. Jesteśmy członkiem 
międzynarodowej organizacji zrzeszają-
cej stowarzyszenia pacjentów chorych na 
Chłoniaki – „Lymphoma Coalition”, forum 
stowarzyszeń pacjentów onkologicznych 
„Cancer United” i Europejskiej Koali-
cji Pacjentów Onkologicznych (ECPC). 
Współpracujemy z: UICC, The Leukemia 
& Lymphoma Society, Polską Unią Onkolo-
gii, Stowarzyszeniem Polska Grupa Badaw-
cza Chłoniaków, Instytutem Praw Pacjenta 
i Edukacji Zdrowotnej wieloma organiza-
cjami pacjenckimi w Polsce i na świecie.

Naszym najbliższym partnerem w dzia-
łaniach jest Stowarzyszenie Przyjaciół 
Chorych na Chłoniaki „Przebiśnieg”, które 
zostało zarejestrowane po 2009 r. Wspól-
nie zajmujemy się pacjentami z nowotwo-
rami układu chłonnego na każdym etapie 
leczenia i obserwacji. Wspieramy zarówno 
chorych, jak i ich rodziny oraz przyjaciół. 
Przekazujemy informacje o ośrodkach pro-
wadzących leczenie i badaniach klinicznych 
z zastosowaniem nowych leków. Organi-
zujemy konsultacje w  ośrodkach onkolo-
gicznych. Edukujemy chorych na temat ich 
praw, informujemy o przypadkach łamania 
praw pacjenta. 

Prowadzimy strony internetowe  
sowieoczy.pl, a zaprzyjaźniony „Przebi-
śnieg” – przebisnieg.org. „Sowie Oczy” są 
też na Facebooku i Twieterze. Od roku 2011 

poprzez zakładkę „Pytanie do lekarza” na 
stronie internetowej „Sowich Oczu” można 
bezpośrednio skonsultować się z lekarzem. 

Stowarzyszenie „Sowie Oczy” przygoto-
wuje także merytorycznie specjalistycz-
ne wydawnictwa o nowotworach układu 
chłonnego. Byliśmy inicjatorem wydania 
Poradnika „Chłoniaki – chcę wiedzieć wię-
cej”, który jest dystrybuowany bezpłatnie 
i umieszczony na stronach internetowych. 
W kwietniu 2015 roku z inicjatywy i pod 
patronatem „Sowich Oczu” ukaże się pierw-
szy numer nowej serii wydawniczej przeka-
zującej szeroką wiedzę o chłoniakach pod 
nazwą „Chłoniaki – mity i rzeczywistość”. 
Informacje o chorobach układy chłonnego 
na bieżąco przekazujemy także w biuletynie 
„Nasza Sowa”. Chcemy też wznowić wyda-
nie książki Dominika Makowskiego „Szere-
gowy chłoniak”.

Nasi partnerzy z „Przebiśniegu” opraco-
wali pakiety informacyjne dla pacjentów 
rozpoczynających leczenie. W 2006 roku 
„Sowie Oczy” zainaugurowały ogólnopol-
ską kampanię edukacyjną „Chłoniak – no-
wotwór, który można pokonać. Zbadaj 
się!”.

Osoby i organizacje szczególnie zasłużo-
ne dla Stowarzyszenia nagradzamy „Złotą 
Sową”. Zostali nią uhonorowani m.in. Paweł 
Moszumański, Arthur Masny, Janusz Meder 
i Jan Walewski. 

Od kilku lat, 15 września z okazji Świa-
towego Dnia Wiedzy o Chłoniakach 
wspólnie z „Przebiśniegiem” prowadzimy 
zainaugurowaną przez „Sowie Oczy” Kam-
panię „Zdemaskuj Chłoniaka”. „Przebiśnieg” 
w styczniu organizuje kampanię „Zapytaj bli-
skich o zdrowie” z okazji Dni Babci i Dziad-
ka, a w marcu – Turniej Szachowy „Daj 
Mata Chorobie” połączony ze zbiórką krwi. 
Stworzyliśmy listę woluntariuszy, którzy od-
wiedzają chorych na oddziałach w trakcie 
leczenia. W obu naszych Stowarzyszeniach 
zapewniamy pomoc duchową.

Organizujemy wykłady lekarzy i akcje edu-
kacyjne w wielu środowiskach. „Przebiśnieg” 
między innymi edukuje na temat chłonia-
ków seniorów na Uniwersytetach Trzeciego 
Wieku.

„Sowie Oczy” brały udział w debatach 
poświęconych roli mediów w edukacji 
społeczeństwa na temat nowotworów oraz 
w pracy nad serialem dokumentalnym 
„Szpital odzyskanej nadziei” w reżyserii 
Małgorzaty Imielskiej. Filmem opowia-
dającym historię Basi, w reżyserii Macie-
ja Bodasińskiego, chcieliśmy przekazać 
wiarę, że walka kobiety w ciąży, chorej na 
chłoniaka ma sens. 

„Sowie Oczy” organizują cykliczne 
spotkania z lekarzami i psychologami 
oraz warsztaty rozwijające kreatywność. 
Współpracujemy z Fundacją „Pokonaj 
Raka” prowadzoną przez Katarzynę Gul-
czyńską. Nasi członkowie brali udział 
w wyprawie w Alpy w ramach organizo-
wanej przez tę Fundację Kampanii „Szczy-
ty Życia” – trekking wokół Masywu Mont 
Blanc, z której relacja została umieszczona 
w jednym z numerów biuletynu „Nasza 
Sowa”.

Nigdy nie zapominamy o Dniu Chorego, 
Światowym Dniu Wiedzy o Chłoniakach 
czy świętach, przekazując kartki z ży-
czeniami i drobne upominki w zaprzy-
jaźnionej Klinice Nowotworów Układu 
Chłonnego oraz naszym członkom i sym-
patykom. W Klinice Nowotworów Układu 
Chłonnego w początkach działalności Sto-
warzyszenia patronowaliśmy akcji organi-
zacji sali do chemioterapii jednodniowej, 
do której dostarczyliśmy kardiomonitory 
i  pompy infuzyjne.

Praca w Stowarzyszeniu dla mnie oso-
biście, jako lekarza to wielkie wyzwanie, 
radość ze współpracy z innymi, możli-
wość pomocy chorym w różny sposób 
i jednocześnie możliwość pełnego rozwo-
ju jako człowieka. Dziękuję Marii Szuba 
– Przewodniczącej Zarządu za informacje 
o  działalności Stowarzyszenia „Przebi-
śnieg”.

elżbieta wojciechowska-lampka
stowarzyszenie „sowie Oczy”
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Nic nie robić…
Ten pierwszy felieton z cyklu W po-

czekalni miał dotyczyć zupełnie innych 
zagadnień, ale rzeczywistość wymusiła 
sięgnięcie po tzw. gorący temat, jakim 
jest pakiet onkologiczny. 

W czasie lutowych konferencji zwią-
zanych ze Światowym Dniem Walki 
z Rakiem i Światowym Dniem Chore-
go, miałam okazję przysłuchiwać się 
i uczestniczyć w kuluarowych rozmo-
wach prowadzonych przez pacjentów 
onkologicznych. Najtrafniejszym ko-
mentarzem do konferencyjnych dysput, 
była wypowiedź jednej z liderek orga-
nizacji pacjentów – JAKI PAN, TAKI 
KRAM… Dlaczego Pani dyrektor Mał-
gorzata Zalawa-Dąbrowska z SPZZLO 
Warszawa-Żoliborz, mimo niedoróbek 
ze strony Ministerstwa Zdrowia, pora-
dziła sobie z „zieloną kartą” i systemem 
DiLO? Dlaczego Centrum Onkologii 
w Bydgoszczy pod dyrekcją dr Zbigniewa 
Pawłowicza czy Szpital Kopernika w Ło-
dzi, w którym pracuje prof. Jacek Fijuth 
mogły przygotować się do wprowadzenia 
pakietu, a niektóre ośrodki czekały bier-
nie? Dlaczego Pan dyrektor z Centrum 
Onkologii na Południu Polski jest tak za-
dowolony z tego, że skoro system DiLO nie 
działa, to jego ośrodek nie musi wystawiać 
„zielonych kart”? Dlaczego prezes Bożena 
Janicka potrafiła przekonać lekarzy pod-
stawowej opieki zdrowotnej zrzeszonych 
w jej związku do wynegocjowania kon-
traktu w odpowiednim czasie, a dr Kra-
jewski z Porozumienia Zielonogórskiego 
zafundował nam strajk?

 Z odpowiedzi na te pytania wyłania się 
obraz naszej społeczno-medyczno-po-
litycznej rzeczywistości. Obraz polskiej 
niemocy i „chocholego tańca” – niechęci 
do wprowadzania jakichkolwiek zmian 
– lepiej kręcić się kółko, NIC NIE RO-
BIĆ. Lepiej siedzieć na ławeczce, popijać 
i gadać, jak ci chłopi z dramatu Mrożka 
czy z serialu Ranczo. Jak widać, tylko 
tam, gdzie są silni ambitni liderzy, coś się 

dzieje i w nich nasza, pacjentów nadzie-
ja. Jest to także obraz polskiego awantur-
nictwa politycznego. Pakiet to przecież 
świetny pretekst do tego, aby pokazać, że 
ONI źle rządzą, zwłaszcza w przededniu 
wyborów. Tylko, że ONI byli za komu-
ny. Teraz jesteśmy MY – demokratyczne 
społeczeństwo obywatelskie. Ci, którzy 
krytykują pakiet nie zauważają tych MY 
– tego, że twórcami pakietu są w dużej 
mierze sami pacjenci wsparci wiedzą 
ekspertów z zakresu medycyny, a pakiet 
zawiera zgłaszane od lat postulaty cho-
rych onkologicznie. Podkreślił to w swo-
jej wypowiedzi prezes PKPO – Szymon 
Chrostowski, jednocześnie apelując 
o wspólną pracę nad zmianami w pakie-
cie wszystkich jego wykonawców. 

Inna celna pointa zasłyszana w kuluaro-
wych rozmowach pacjentów – DZIELĄ 
WŁOS NA CZWORO, dotyczyła pane-
lowej debaty O ośrodkach onkologicznych 
wobec pakietu. Takiej refleksji trudno 
było się nie oprzeć, słuchając wymiany 
zdań lekarzy, a zarazem dyrektorów na-
szych centrów onkologicznych. Odnosi-
ło się wrażenie, że w tej dyskusji, w której 
każdy chciał zaistnieć, ile było osób, tyle 
było propozycji, tyle „zielonych kart”, 
tyle sposobów funkcjonowania konsy-
liów lekarskich. Dyskutowano z taką 
werwą o drobiazgowych rozwiązaniach, 
że w pewnym momencie zniknął gdzieś 
najważniejszy cel – pacjent, którego 
obecność na konsylium uznano za zbęd-
ną. Jak głosi prasowy komunikat: na ko-
niec uzgodniono wspólny dokument (…), 
będący konkretną i spójną propozycją 
rozwiązania problemów w zakresie funk-
cjonowania pakietu onkologicznego.

 Trzeba przyznać, że były w tej dysku-
sji głosy, dotyczące spraw ważnych, jak 
np. pominięcie w pakiecie opieki palia-
tywnej i leczenia bólu. Na innej konfe-
rencji, dotyczącej medycyny paliatywnej, 
właśnie za to dostało się pacjentom – za 
to, że nie wywalczyli w pakiecie zniesie-

nia limitów na procedury z zakresu lecze-
nia wspomagającego. A gdzie byli w tym 
czasie lekarze, chciałabym zapytać? Tak 
to już jest, jak ktoś NIC NIE ROBI, to śpi 
spokojnie, jak robi za dużo, to nie śpi po 
nocach.

Są też tacy, którzy mają prorocze sny, ni-
czym autorka artykułu opublikowanego 
we WPROST w przededniu corocznego 
spotkania z ministrem zdrowia z okazji 
Światowego Dnia Chorego, która znała 
wszystkie zadane w czasie tej dyskusji 
pytania i odpowiedzi. W przyszłym roku 
proponuję, żeby ks. Arkadiusz Nowak, 
nie zadawał sobie trudu organizowania 
FORUM, tylko udał się do wróżki Ka-
roliny, a wszyscy liderzy organizacji pa-
cjentów zamiast z uporem drążyć temat 
i męczyć decydentów pytaniami – na 
które czasami pada jednak pozytywna 
odpowiedź – pogrążyli się w nieróbstwie. 
Najlepiej zanucić słowa znanej piosenki 
NIC NIE ROBIĆ... A pakiet? Po co nam. 
Płaćmy nadal w prywatnych gabinetach 
za wizyty-przepustki do szpitalnych łó-
żek, czekajmy miesiącami, aż zwolni się 
na oddziale miejsce zajęte z powodu pro-
wadzonych badań klinicznych, bardziej 
opłacalnych niż leczenie chorych onko-
logicznie, na które niech pozostaną limi-
ty. Niech wszystko zostanie po staremu. 
Zresetujmy pakiet, jak zaproponował 
w telewizyjnej debacie TVN 24 prof. Ja-
cek Jassem, bo nie powstał on z jego 
snu i marzeń o polskiej onkologii, tylko 
z postulatów pacjentów. A jeszcze lepiej 
– zaskarżmy go do Trybunału Konstytu-
cyjnego, jak proponuje Naczelna Izba Le-
karska w imieniu organizacji pacjentów 
– tylko jakich – pytam, bo na pewno nie 
chorych onkologicznie. 

aleksandra rudnicka

W poczekalni

ps. Opublikowano już pierwsze wyniki dzia-
łania pakietu onkologicznego. Jak się okazuje 
pacjenci z „zieloną kartą” są diagnozowani 
nawet w krótszym niż zakładane 9 tygodni 
terminie.
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Krzysztof Żbikowski
Wiceprezes Stowarzyszenia Chorych na 
Przewlekłą Białaczkę Szpikową,  
Prezes Stowarzyszenia Pomocy Chorym 
na Nowotwory Krwi w Zamościu

czytaj „głos Pacjenta Onkologicznego” na www.pkopo.pl

Polska Koalicja
Pacjentów Onkologicznych

Krs 0000333981

Przekazując 1% podatku, pomagasz
razem możemy więcej

waŻNe iNfOrmacje

Nr KONta: BaNK PKO s.a. 62 1020 1097 0000 7002 0180 2396

Indywidualną prenumeratę naszego czasopisma na 2015 rok (6 numerów) można otrzymać wpłacając darowiznę w kwocie 60 zł 
na konto Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych ze wskazaniem celu – GŁOS PACJENTA ONKOLOGICZNEGO 2015. Osoby, 
które wpłacą darowiznę na GŁOS proszone są o przesłanie swoich danych na adres mailowy aleksandriarudnicka@gmail.com

Redakcja „Głosu Pacjenta Onkologicznego” zaprasza do stałej współpracy na zasadach wolontariatu osoby utalentowane 
plastycznie – rysowników-satyryków do ilustrowania naszych dwóch nowych działów Onko-aBc… i w poczekalni. 
Zainteresowanych prosimy o kontakt mailowy z redaktor naczelną pod adresem mailowym aleksandriarudnicka@gmail.com


