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Zdaniem eksperta

Ż ycie na najwyższych obrotach, natłok obowiązków, 
ciągła pogoń związana z coraz to nowymi i trudniej-
szymi do spełnienia wymaganiami – to wszystko 

przekłada się na ogromny stres, towarzyszący nam coraz 
częściej. Intensywna codzienność często, niestety, przekła-
da się na zbyt małą dbałość o własne zdrowie – brak aktyw-
ności fizycznej, nieodpowiednie odżywanie się, popadanie 
w nałogi. A to gotowy przepis na wzrost ryzyka zachoro-
walności na nowotwory. O ile nie mamy wpływu na trendy 
demograficzne związane ze starzeniem się społeczeństw 
państw rozwiniętych, o tyle powinniśmy dbać o własne 
zdrowie i starać się zmniejszać ryzyko wystąpienia cho-
roby nowotworowej. Przed polską onkologią stoi ogrom-
ne wyzwanie – pilna potrzeba zwiększania roli profilaktyki 
oraz świadomości społecznej w zakresie zapobiegania no-
wotworom, udoskonalanie nowoczesnych i jednocześnie 
najskuteczniejszych metod walki z rakiem, do których na-
leży m.in. nowoczesna immunoterapia, a także poprawa 
dostępności do innowacyjnych terapii farmakologicznych, 
nowoczesnej chirurgii i radioterapii.

 profilaktyka to podstawa

Polska onkologia intensywnie się rozwija, istnieje jed-
nak wiele problemów technologicznych, finansowych i or-
ganizacyjnych, wymagających zdecydowanej poprawy oraz 
dostosowania do standardów europejskich. Nieustanne 
dążenie do poprawy sytuacji pacjentów, respektowanie ich 
praw i jednoczesne zapewnienie im niczym nieograniczo-

nej możliwości korzystania z najnowocześniejszych metod 
leczenia i dostępu do wykwalifikowanych ekspertów – to 
zadania, z którymi mierzymy się na co dzień. Wciąż gonimy 
rozwinięte kraje UE i systematycznie poprawiamy wskaź-
niki wyleczalności, ale statystyka jest nieubłagana i dla 
nas niekorzystna. Sukcesu leczenia należy upatrywać we 
wczesnej diagnostyce i skuteczności badań skryningowych 
oraz w działaniach zapobiegawczych, czyli w profilaktyce 
pierwotnej nowotworów. W Polsce wciąż leczymy chorych 
w wyższych stopniach zaawansowania, gdzie leczenie jest 
znacząco droższe i mniej skuteczne. Punktem wyjścia do 
poprawy sytuacji epidemiologicznej w Polsce jest skutecz-
na profilaktyka. Polskie Towarzystwo Onkologiczne w swo-
ich działaniach oświatowych zwraca uwagę na podstawo-
we zasady dbałości o zdrowie, dzięki którym zmniejszamy 
ryzyko wystąpienia choroby nowotworowej. Te, na pozór 
banalne zalecenia, w rzeczywistości w ogromnej mierze 
odpowiadają za naszą kondycję zdrowotną, przekładając 

się tym samym na podatność na wystąpienie nowotworu. 
Warto podkreślić, że my sami, poza niezależnymi czynnika-
mi, jesteśmy odpowiedzialni za swoje zdrowie. Przestrze-
ganie podstawowych zasad profilaktyki pierwotnej to coś, 
o czym każdy z nas powinien pamiętać. 

Czynniki ryzyka to przede wszystkim palenie tytoniu 
i nadużywanie alkoholu. Czynniki te generują wysokie ry-
zyko wystąpienia nowotworu. Rak płuca jest obecnie naj-
częściej występującym nowotworem u mężczyzn, a rów-
nież najczęstszą przyczyną zgonów u kobiet, którą jesz-
cze do niedawna stanowił rak piersi. Aktywny tryb życia, 
zdrowa i zróżnicowana dieta, unikanie otyłości – to kolej-
ne elementy, których przestrzeganie znacznie zwiększa 
nasze szanse na cieszenie się dobrym zdrowiem. Unika-
nie nadmiernego narażenia na promieniowanie słonecz-

ne, zwłaszcza przez ludzi młodych, to zasadniczy sposób 
ochrony przed rakiem skóry i czerniakiem. Badania prze-
siewowe są określane nazwą profilaktyki wtórnej. W Polsce 
prowadzimy trzy programy, które mają na celu zmniejsze-
nie śmiertelności z powodu raka piersi, raka szyjki macicy 
oraz raka jelita grubego. Wykrycie choroby we wczesnym 
stadium rozwoju stanowi podstawę do leczenia skuteczne-
go oraz mniej obciążającego psychicznie i fizycznie. 

 perspektywy oraZ wyZwania

Choroby nowotworowe stanowią w Polsce drugą, po cho-
robach układu krążenia, najpoważniejszą przyczynę zgo-
nów. Zgodnie z prognozami, już w roku 2025 mają znaleźć 
się na miejscu pierwszym, sprawiając, że zapadalność Pola-
ków na raka wzrośnie o blisko 28 procent (w stosunku do 
danych z roku 2014). Główne przyczyny takiego stanu rzeczy 
to zmiana struktury demograficznej polegającej na starzeją-
cym się społeczeństwie oraz omawiany powyżej styl życia. Aż 
1/3 wzrostu liczby chorych na raka będzie wynikiem nieprze-
strzegania zasad dbałości o zdrowie. W Polsce zauważalny 
jest także niski wskaźnik 5-letnich przeżyć, który pozostawia 
nas w tyle za innymi krajami Unii Europejskiej. Jednocześnie 
zmagamy się z jednym z najwyższych, z kolei, współczynni-
ków zgonów będących następstwem występowania nowo-
tworów złośliwych. Dane te wskazują na pilną konieczność 
udoskonalania polskiej onkologii, zwiększenie dostępności 
chorych do innowacyjnych metod leczenia oraz praktykowa-
nie rozwiązań kompleksowej opieki onkologicznej. 

Jednym z czynników pozwalających na zapewnienie pa-
cjentom bezpieczeństwa w zakresie odpowiedniej jakości 
profilaktyki, diagnozy oraz samego procesu leczenia, jest 
stabilna sytuacja finansowa szpitali onkologicznych. Dla 
jej osiągnięcia, niezbędne jest odpowiednie finansowanie 
oraz wycena świadczeń. Kontrola nad prawidłowym roz-
wojem polskiej onkologii winna być głównym priorytetem 
dla działających w tym zakresie podmiotów. Na zlecenie 
Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, w maju bieżące-
go roku, powstał Raport: „Analiza wybranych onkologicz-
nych produktów rozliczeniowych w Polsce – rekomenda-
cje dotyczące taryf”. Z przeprowadzonych badań, jasno wy-
nika, że analizowane świadczenia są wycenione w sposób 
nieadekwatny do rzeczywiście ponoszonych przez szpitale 
kosztów. Taka sytuacja powoduje, że sytuacja polskich pla-
cówek, a co najważniejsze – pacjentów, wymaga naprawy. 
Niezbędny jest dalszy i jak najszybszy przegląd kosztowy 
wszystkich procedur onkologicznych, który wyeliminował-
by ryzyko destabilizacji finansowej szpitali oraz zapewnił 
chorym na nowotwory zgodną z potrzebami dostępność 

Na temat sytuacji pacjentów ze schorzeniami onkologicznymi w Polsce, ale także 
niezbędnych kierunków zmian, koniecznych dla poprawy realiów związanych  
z dostępem do przełomowych terapii, oraz wyzwaniach, przed jakimi aktualnie stoi 
Onkologia w Polsce opowiada Prof. dr hab. n. med. Jacek Fijuth, Prezes Polskiego 
Towarzystwa Onkologicznego.

Zmiany legislacyjne, mające na 
celu objęcie „szybką ścieżką” 

diagnostyczną wszystkich chorych 
i nielimitowane finansowanie 

całości leczenia onkologicznego 
powinny być wprowadzone w cza-

sie najbliższych kilku tygodni.
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Zdaniem eksperta

do leczenia. Poprawa sytuacji wymaga wprowadzenia ta-
ryf, które będą pokrywać wszystkie koszty kompleksowego 
leczenia onkologicznego. Kompleksowego, czyli polegają-
cego na najwyższej jakości procesie leczenia, który prowa-
dzi pacjenta od wszechstronnej diagnostyki do nowocze-
snego leczenia, zapewniając mu należytą troskę i zwiększa-
jąc szanse na wyleczenie. Ścieżka, którą pokonują pacjenci 
od momentu wykrycia choroby, aż do powrotu do normal-
nego funkcjonowania oraz dalszego monitorowania stanu 
zdrowia, musi cechować się realizacją wszelkich niezbęd-
nych i dostępnych metod oraz zapewnieniem poczucia 
u pacjenta, że nie jest on pozostawiony sam sobie, może 
ufać czuwającym nad nim specjalistom oraz całemu syste-
mowi opieki zdrowotnej. W Polsce mamy przed sobą jesz-
cze wiele pracy, by osiągnąć ten stan.

 PakieT ONkOlOgicZNy – NieZbęDNe ZmiaNy

Przełomowym momentem dla polskiej onkologii było 
wprowadzenie na początku 2015 roku pakietu onkologiczne-
go. Rozwiązanie to wiąże się z wieloma pozytywnymi aspek-
tami, jednakże – niewystarczającymi i niepomagającymi całej 
grupie chorych. Skrócił się, co prawda, czas od rozpoznania 
nowotworu do chwili rozpoczęcia leczenia, ale tych dla tych 

pacjentów, którym przypisano kartę kartę DILO (Diagnostyki 
i Leczenia Onkologicznego). W przypadku pozostałych osób, 
a szacujemy, że jest to ok 1/3 pacjentów, czas oczekiwania 
jest dwukrotnie dłuższy. Taka sytuacja jest nie do zaakcep-
towania. Ministerstwo Zdrowia pracuje nad usprawnieniem 
funkcjonowania „pakietu onkologicznego”. Zmiany legisla-
cyjne, mające na celu objęcie „szybką ścieżką” diagnostycz-
ną wszystkich chorych i nielimitowane finansowanie całości 
leczenia onkologicznego powinny być wprowadzone w cza-
sie najbliższych kilku tygodni. Działaniem rekomendowanym 
przez środowisko onkologiczne jest prowadzenie systema-
tycznej kontroli jakości diagnostyki i leczenia. Istotnym pro-
blemem polskiej onkologii jest niska dostępność do innowa-
cyjnych terapii onkologicznych. Pozostajemy pod tym wzglę-
dem na jednym z ostatnich miejsc w Europie. Leki znajdujące 
się na refundowanej liście, z różnych powodów, trafiają czę-

sto zbyt późno i do zbyt małej liczby pacjentów. Konieczne 
jest podejmowanie aktywności związanych z podnoszeniem 
społecznej świadomości w zakresie chorób nowotworowych 
oraz umożliwienie pacjentom korzystania z nowoczesnych 
osiągnięć medycyny przypisanych terapiom farmakologicz-
nym. Pomimo tych ograniczeń nowoczesne, ukierunkowa-
ne molekularnie formy farmakoterapii zostały wprowadzone 
do refundowanych przez NFZ programów terapeutycznych 
m.in. w przypadku czerniaka złośliwego, raka płuca, raka 
piersi i raka jajnika.

 kieRuNki ROZWOJu ONkOlOgii

Na uwagę w procesie walki z rakiem zasługuje szybko 
rozwijająca się immunoterapia. To kierunek w onkologii, 
który, zgodnie z danymi Amerykańskiego Towarzystwa On-
kologii Klinicznej (ASCO), ma być już po 2020 roku wyko-
rzystywany w leczeniu nawet co drugiego nowotworu. Le-
czenie immunoterapią polega na aktywacji układu odpor-
nościowego i uruchomieniu naturalnych mechanizmów 
obronności przeciwnowotworowej. Proces ten ma nie do-
puścić do wydobycia się nowotworu spod kontroli syste-
mu odpornościowego organizmu, a także wyzwolić jego 
obronny potencjał. Warto zaznaczyć, że w porównaniu ze 

standardową chemioterapią, immunoterapia pozwala pa-
cjentowi na dłuższy okres utrzymywania się korzyści te-
rapeutycznej z leczenia. Kolejną innowacyjną technologią 
wprowadzaną do polskiej onkologii jest radioterapia pro-
tonowa – metoda, wykorzystująca do zniszczenia zmian 
nowotworowych wiązkę wysokoenergetycznych proto-
nów. Niezbędne jest dążenie do rozwoju tej formy radio-
terapii w Polsce.  Wciąż czekamy na uruchomienie terapii 
protonowej w Centrum Cyklotronowym Bronowice, nale-
żącym do Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie. To, 
w chwili obecnej, jedyna placówka mogąca prowadzić le-
czenie protonami w naszym kraju. Radioterapia protono-
wa, będąca już świadczeniem gwarantowanym, ma za-
stosowanie przede wszystkim u dzieci oraz w przypadku 
zmian nowotworowych ośrodkowego układu nerwowego, 
zlokalizowanych na podstawie czaszki. 

 NieZbęDNy PlaN DZiałaNia

Aby osiągnąć sukces i zrównać szanse Polaków wyleczenia 
z choroby nowotworowej w stosunku do krajów Unii Europej-
skiej i USA potrzebne są także działania w zakresie organiza-
cji walki z rakiem. Kluczowym dokumentem, opracowanym na 
zlecenie PTO jeszcze w 2014 roku, jest Strategia Walki z Rakiem 
w Polsce w latach 2015-2024 – polski Cancer Plan. Celem nad-
rzędnym Strategii jest poprawa populacyjnych wskaźników za-

chorowalności i umieralności związanej z chorobami nowo-
tworowymi w Polsce oraz jakości życia chorych na nowotwory. 
W Strategii przedstawionych jest 6 bloków tematycznych oraz 
konieczne działania w zakresie: organizacji i zarządzania syste-
mem zwalczania chorób nowotworowych, nauki i badań nad ra-
kiem, profilaktyki pierwotnej i wtórnej, diagnostyki i leczenia oraz 
jakości życia w trakcie i po leczeniu onkologicznym. Ten warto-
ściowy dokument, po dwóch latach od publikacji, ma wreszcie 
szansę realizacji. W marcu br. Minister Zdrowia powołał zespół, 
którego zadaniem jest nakreślenie najważniejszych zadań wyni-
kających ze Strategii i przygotowanie podstaw do ich stopniowej 
implementacji. Te działania Ministra Zdrowia oceniamy pozy-
tywnie, gdyż poprawy w zakresie zachorowalności i umieralno-
ści związanej z chorobami nowotworowymi w Polsce upatruje-
my w szeroko rozumianej, kompleksowej walce z rakiem. 

 koniecZne Zmiany

Z przedstawionych powyżej danych epidemiologicznych 
wynika pilna konieczność systemowych zmian w lecznictwie 
onkologicznym oraz uruchamiania nowych ośrodków kom-
pleksowo leczących pacjentów. Podstawą wszelkich działań 
w tym zakresie powinny być rzetelnie opracowane mapy po-
trzeb zdrowotnych dla poszczególnych regionów Polski. Mapy 
powinny uwzględniać postępujące zmiany struktury demogra-
ficznej, zapadalność na poszczególne typy nowotworów w róż-
nych lokalizacjach narządowych, stopień ich zaawansowania 
w momencie rozpoznania oraz potrzeby kadrowe. Postuluje-
my, aby mapy były podstawą do rozbudowy sieci ośrodków 
szybkiej diagnostyki onkologicznej, tworzenia centrów kom-
petencji i centrów doskonałości w zakresie kompleksowej dia-
gnostyki i terapii onkologicznej. Dążymy także do poprawy 
i zintegrowania szkolenia studentów medycyny w zakresie on-
kologii oraz stworzenia zachęty dla specjalizowania się w dzie-
dzinach onkologicznych.

O słuszności promowania nowoczesnych metod leczenia bę-
dziemy rozmawiać podczas zbliżającego się IV Kongresu Onko-
logii Polskiej, który odbędzie się w dniach 12-15 października 
w Łodzi. To jedno z najważniejszych planowanych wydarzeń me-
dycznych i naukowych, podczas którego, w gronie ekspertów, 
podsumujemy sytuację polskiej onkologii oraz nakreślimy kie-
runki jej dalszego rozwoju.
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trafiają często zbyt późno i do 
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Nowotwory złośliwe są w Polsce drugą przyczyną zgo-
nów. Rocznie na raka zachorowuje około 160 tys. 
i umiera około 100 tys. Polaków. Przewiduje się, że 

w najbliższych 10 latach liczba zachorowań może wzrosnąć 
do poziomu 185 tys., a nowotwory staną się główną przyczy-
ną zgonów. Wyniki leczenia onkologicznego w Polsce są gorsze 
od średniej europejskiej o ponad 10 punktów procentowych. 
Oznacza to, że wyrównanie tej różnicy pozwoliłoby uratować 
rocznie ponad 10.000 osób. Podjęcie zdecydowanych kroków 
w walce z nowotworami złośliwymi staje się nie tylko jednym 
z głównych wyzwań zdrowotnych w Polsce, ale także prioryte-
tem rozwojowym polityki państwa.

 NieZbęDNy PlaN

Doświadczenia krajów rozwiniętych wskazują, że istotny 
postęp w walce z rakiem można osiągnąć poprzez tworze-
nie narodowych strategii, tzw. „cancer planów”, obejmujących 
działania szeroko wykraczające poza obszary ściśle medyczne, 
w tym edukację społeczną, profilaktykę, wczesne wykrywanie 
nowotworów, kształcenie kadr medycznych, rozwój nauki i ba-
dań nad rakiem, nowoczesne zarządzanie oparte na wiedzy 
czy racjonalne finansowanie. Ogłoszona przez prezydenta Ni-
xona w 1971 „The War on Cancer” (wojna z rakiem) zatrzymała 
szybki wzrost liczby zgonów w USA i uratowała w ciągu następ-
nych dekad kilkaset tysięcy amerykańskich obywateli. Francu-
ski „Plan Cancer”, ogłoszony w 2003 roku przez prezydenta 
Chiraca, zrewolucjonizował opiekę nad chorymi na nowotwo-
ry we Francji. Słowenia podczas swojej prezydencji w Unii Eu-
ropejskiej ogłosiła w 2008 roku walkę z rakiem jako zdrowotny 
priorytet krajów członkowskich. Poproszono je o przygotowa-
nie  narodowych strategii walki z rakiem do końca 2013 roku. 
Polska była jednym z 4 krajów, które tego nie uczyniły. 

 NaDRabiamy ZaległOści

„Strategia Walki z Rakiem w Polsce 2015–2024” powstała 
oddolnie w 2014 roku z inicjatywy Polskiego Towarzystwa On-
kologicznego, przy współudziale kilkunastu innych towarzystw 
naukowych i pozarządowych, przedstawicieli zawodów me-
dycznych, środowisk akademickich, ekspertów wielu dziedzin 
oraz pacjentów. Łącznie w pracach nad Strategią wzięło udział, 
pracując społecznie, około 200 osób. Jej głównym celem jest 
osiągnięcie poprawy wskaźników zachorowalności i umieral-
ności związanych z nowotworami w Polsce oraz jakości życia 
chorych na nowotwory. Dokument, liczący około 150 stron, za-

wiera 100 działań i 30 celów w 5 obszarach: organizacji i zarzą-
dzania systemem walki z rakiem, rozwoju nauki i badań nad 
rakiem, profilaktyki, diagnostyki i leczenia oraz jakości życia. 
Zyskał on pochlebne recenzje krajowych i zagranicznych eks-
pertów. Całość dostępna jest w wersji polskiej i angielskiej na 
stronie Polskiej Ligi Walki z Rakiem (ligawalkizrakiem.pl). 

 STaTuS DZiałań

Pierwszą wersję Strategii przekazałem osobiście 10 czerw-
ca 2014 roku ówczesnemu Ministrowi Zdrowia. Zbiegło się to 
w czasie z ministerialnymi pracami nad tzw. pakietem onko-
logicznym, w którym częściowo i w bardzo niedoskonałej for-
mie uwzględniono kilka zawartych w Strategii postulatów. Po 
2 latach przerwy Ministerstwo Zdrowia postanowiło podjąć 
na nowo prace nad wdrożeniem Strategii. W ramach działa-
jącej od kilku lat ministerialnej Krajowej Rady ds. Onkologii 
powołana została grupa robocza, której mam zaszczyt prze-
wodniczyć. Wiosną dokonaliśmy aktualizacji dokumentu oraz 
wytyczyliśmy 9 priorytetowych działań, wśród których znala-
zły się miedzy innymi poprawa systemu diagnostyki i lecze-
nia nowotworów, podniesienie jakości kształcenia studentów 
w zakresie onkologii, a także poprawa jakości diagnostyki pa-
tomorfologicznej i molekularnej oraz opieki paliatywnej. 

W końcu czerwca przekazaliśmy Ministrowi Zdrowia nową 
wersję Strategii i z niecierpliwością oczekujemy informacji 
o podjętych działaniach. Opracowanie Strategii to dopiero 
pierwszy krok. Teraz trzeba stworzyć do niej szczegółowy plan 
wykonawczy, policzyć koszty, uzgodnić całość działań z innymi 
ministerstwami i zacząć wdrażać poszczególne elementy tego 
ważnego przedsięwzięcia. Mam nieustającą nadzieję, że ta od-
dolna obywatelska inicjatywa znajdzie swój pomyślny finał.

Na temat tego, dlaczego niezbędny jest plan działania w onkologii, opowiada prof. Jacek Jassem 
– koordynator grupy roboczej ds. Wdrażania Strategii walki z rakiem w Polsce 2015-2024.

STRATEGiA wALki Z RAkiEM  
w PoLSce 2015-2024
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koniecZne Zmiany

We wrześniu 2016 roku, gdy od wejścia w ży-
cie pakietu onkologicznego mija ponad półto-
ra roku, możemy jednoznacznie powiedzieć, 

że podstawowe założenia pakietu są realizowane, m.in. 
skrócił się czas oczekiwania na świadczenia z zakresu 
diagnostyki i leczenia onkologicznego, wprowadzono 
szereg instrumentów i działań usprawniających trudny 
proces, przez który przechodzą pacjenci onkologiczni, 

lekarze, pielęgniarki oraz inni specjaliści. Pakiet onkolo-
giczny nie jest oczywiście pozbawiony wad i ograniczeń 
(szczegółowe analizy znajdują się w Raporcie zrealizowa-
nym w ramach programu Obywatele dla Demokracji, fi-
nansowanego z funduszy EOG, dostępnego na stronie 
www.porozumieniedlaonkologii.pl). Biorąc pod uwagę 
wszelkie słabości pakietu należy podkreślić jego przy-

datność w procesie dalszego doskonalenia opieki onko-
logicznej w Polsce. Zebrane doświadczenia są impulsem 
do dalszych zmian w organizacji i finansowaniu świad-
czeń onkologicznych. Są przede wszystkim szansą na 
wypracowanie optymalnych rozwiązań, na które liczą za-
równo pacjenci onkologiczni, jak również przedstawicie-
le środowiska medycznego oraz organizatorzy ochrony 
zdrowia. 

Dla nas najistotniejsze jest, by we wprowadzanych, a tak-
że planowanych zmianach dotyczących szybkiej ścieżki on-
kologicznej nie zapomniano o najważniejszym, czyli pacjen-
cie. Rozumiemy i popieramy potrzebę odbiurokratyzowa-
nia pewnych elementów, jak na przykład uproszczenie karty 
DILO czy usprawnienie systemu informacyjnego dotyczące-
go pakietu. Nasze obawy budzą jednak zapowiedzi znoszą-
ce konsylia lekarskie, decydujące o wyborze najlepszej moż-
liwej ścieżki terapeutycznej. Zwoływanie ich w przypadku 
pewnych nowotworów np. hematologicznych rzeczywiście 
nie zawsze jest koniecznością, jednak odbieranie możliwo-
ści szerokich konsultacji w gronie specjalistów dla wszyst-
kich pacjentów onkologicznych jest dla nas nie do przyjęcia.

Pojawiła się także zapowiedź nowelizacji ustawy refun-
dacyjnej, przedstawiona przez wiceministra Krzysztofa Łan-
dę, która ma wprowadzić znaczące zmiany dla pacjentów 
onkologicznych, czekamy jednak na konkrety. Istotny wpływ 
na poprawę sytuacji chorych może mieć wprowadzenie spe-
cjalnych mechanizmów refundacji dla leków sierocych sto-
sowanych w rzadkich nowotworach. Obecnie obowiązujący 
próg QALY (3 x PKB) często wyklucza takie terapie od razu 
na starcie. Z wielką nadzieją czekamy także na wdrożenie 
zasady „compassionate use” umożliwiającej zastosowanie 
niezarejestrowanego leku będącego w badaniach klinicz-
nych (II i III faza), jeśli leczenie za pomocą innych dostęp-
nych leków jest nieskuteczne oraz wprowadzenia zgody na 
podanie leku w innym wskazaniu (poza tym objętym refun-
dacją). Projekt noweli już wkrótce trafi do konsultacji spo-
łecznych, w których będziemy aktywnie uczestniczyć.

oBAwy i NADZiEJE 
PoLSKicH PacjenTÓw onKoLoGicznycH

Szymon chrostowski, Prezes Polskiej koalicji Pacjentów Onkologicznych,  
opowiada o tym, w jaki sposób doświadczenia zebrane podczas półtora roku 
funkcjonowania pakietu onkologicznego mogą stanowić podłoże do dalszych zmian 
w organizacji i finansowaniu świadczeń onkologicznych.

Dla nas najistotniejsze jest, by  
we wprowadzanych, a także  

planowanych zmianach 
dotyczących szybkiej ścieżki  

onkologicznej nie zapomniano  
o najważniejszym, czyli pacjencie.
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 panie Profesorze, czym są chłoniaki? a 
czym różnią się chłoniaki rozlane z dużych 
komórek b i jakie jest nich rokowanie?

Prof. dr hab. n.med. Wojciech Jurczak: 
Chłoniaki to grupa bardzo różnorodnych 
schorzeń, zawierająca ponad kilkadziesiąt 
podtypów chorób układu limfatycznego. 
Najprościej można je podzielić na chłoniaki 
agresywne, indolentne oraz te o niepewnym 
rokowaniu.

chłoniaki agresywne z jednej strony 
charakteryzuje szybki postęp choroby, z dru-
giej zaś bardzo dobra reakcja na chemiote-
rapię i chemio-immunoterapię. W większo-
ści przypadków jesteśmy w stanie wyrwać 
je z korzeniami. Wśród nich wyróżniamy 
np. chłoniak Hodgkina, podtyp występujący 
głównie u 20, 30 latków oraz chłoniak rozla-
ny z dużych komórek B (DLBCL), najczęściej 
rozpoznawany po 60-tym roku życia. W obu 
omawianych przypadkach leczymy pacjen-
tów z intencją wyleczenia, którego skutecz-
ność to odpowiednio 90 i 60-65%. 

chłoniaki indolentne cechuje powolny 
postęp choroby i jej nawrotowy charakter. 
W większości przypadków leczenie kolejnych 
wznów procesów jest możliwe, czasem wręcz 
przez powtarzanie stosowanej wcześniej im-
munochemioterapii. Możliwe jest w tym cza-
sie kontynuowanie pracy zawodowej, prowa-
dzenie aktywności fizycznej i podróżowanie. 
Do tej grupy chłoniaków należy przewlekła 
białaczka limfatyczna (najczęściej występują-
cy chłoniak w Polsce) i chłoniak grudkowy. 

Ostatnia grupa to chłoniaki o niepew-
nym rokowaniu tj. chłoniak z komórek 
płaszcza, szpiczak mnogi, większość chło-
niaków z komórek T. Choć większość z nich 
ma przebieg o małej dynamice, w kolejnych 
wznowach procesu pojawia się oporność 
na leczenie, z czym wiąże się konieczność 
stosowania nowych leków, o alternatyw-
nym do cytostatyków mechanizmach 
działania. 

 Pani Doktor, jak wygląda początek 
Dlbcl?

Dr n. med. monika Długosz-Danecka: 
Choroba zwykle objawia się szybko powięk-
szającymi się węzłami chłonnymi, często 
tworzącymi pakiety. W około 40% przypad-
ków może również rozwijać się pozawęzło-
wo (najczęściej w okolicy nosogardła oraz 
żołądka), symulując procesy zapalne lub 
inne choroby nowotworowe. W tych przy-
padkach często nie myśli się o chłoniakach. 

 Jakie jest rokowanie w Dlbcl?

Prof. dr hab. n. med. Wojciech Jurczak: 
Rokowanie jest dużo lepsze niż w nowotwo-
rach litych, takich jak np. rak płuca, żołądka, 
jelita czy jajnika. W mniejszym stopniu zależy 
od zaawansowania procesu w momencie roz-
poznania, a w większym od stanu ogólnego 
chorego, chorób towarzyszących, czy odpo-
wiedzi na leczenie. Istotna jest także lokaliza-
cja zmian. W chłoniaku rozlanym z dużych ko-
mórek B rokowanie poprawiło wprowadzenie 
rytuksymabu - przeciwciała monoklonalnego 
o synergistycznym z chemioterapią mecha-
nizmie działania. W razie wznowy procesu, 
postępowaniem z wyboru jest intensyfikacja 
leczenia, wspomagana przeszczepieniem 
szpiku. Wyniki leczenia wznowy – mimo nie-
wątpliwego postępu leczenia wspomagają-
cego – są jednak gorsze niż 10-15 lat temu. 
Przy większej skuteczności leczenia I rzutu, 
wznawiają jedynie przypadki o bardzo nieko-
rzystnych cechach prognostycznych. Wobec 

tego pacjenci, którzy wznowią muszą i powin-
ni mieć zapewniony dostęp do leków, które 
mogą przełamać oporność na chemioterapię 
I rzutu. Z tej drugiej grupy, substancją, która 
zostało ostatnio zarejestrowana jest piksan-
tron - nowy cytostatyk, podobny do dokso-
rubicyny lecz pozbawiony charakterystycznej 
dla niej kardiotoksyczności. Skuteczność pik-
santronu, udowodniona w wieloośrodkowych 
badaniach klinicznych, pozwala wydłużyć ży-
cie, a u części pacjentów wręcz umożliwia póź-
niejsze poddanie ich transplantacji. 

Polscy pacjenci mają również ograniczo-
ny dostęp do rytuksymabu, który u chorych 
na chłoniaka rozlanego z dużych komórek B 
można stosować jedynie w połączeniu z che-
mioterapią CHOP, co uniemożliwia optymal-
ne leczenie osób starszych i tych we wznowie 
choroby. 

Terapie takie jak wspomniany piksantron, 
ale też ibrutynib i idelalisib, które zostały 
uznane za przełomowe, zmieniające standar-
dy leczenia chorych w przypadkach opornych, 
finansowane ze środków publicznych dla Sło-
waków, Czechów czy Węgrów. W Polsce jed-
nak są dostępne wyłącznie dla chorych, którzy 
uczestniczą w badaniach klinicznych. 

 czy rzeczywiście sytuacja chorych, 
u których w nawrocie choroby nie można 
dokonać choroby przeszczepienia szpiku, 
jest tak zła?

Dr n. med. monika Długosz-Danecka: 
O ile w Polsce leczenie I linii chłoniaków rozla-
nych z dużych komorek B odbywa się zgodnie 
ze standardami Europejskiego Towarzystwa 
Onkologii Klinicznej (ESMO), o tyle sytuacja 
chorych z opornością lub nawrotem choroby, 
jeżeli nie są kandydatami do przeszczepienia 
szpiku lub gdy pomimo jego przeprowadze-
nia choroba jest nadal aktywna, jest bardzo 
zła i daleko odbiega od europejskich standar-
dów. Możliwe jest jedynie leczenie kilkoma 
cytostatykami (bendamustyna, gemcytabina), 
lecz bez dostępnego rytuksymabu jest to po-
stępowanie wyłącznie paliatywne, które nie 
da choremu szans na długotrwałe wyleczenie. 
Pozostałe terapie, jak wspomniany wyżej pik-
santron są w Polsce niedostępne. 

 Joanna lewandowska

BRAk PERSPEkTywy DLA choRych 
z oPornością Lub nawroTem  
cHłoniaKa rozLaneGo z dużycH KomÓreK b

O rokowaniach dla pacjentów z chłoniakami oraz realiach dostępu do leczenia 
dla chorych z chłoniakami rozlanymi z dużych komórek b rozmawiamy z prof. 
Wojciechem Jurczakiem oraz dr moniką Długosz-Danecką z katedry Hematologii 
uniwersytetu Jagiellońskiego cm.

cHłONiaki

Chłoniak rozlany  
z dużych komórek B 
zwykle objawia się  

szybko powiększającymi 
się węzłami chłonnymi, 

często tworzącymi  
pakiety.

Zachorowania:

Częstość występowania: 

Odsetek pacjentów  
wyleczonych:

Chłoniaki agresywne: chłoniak Hodgkina oraz chłoniak rozlany z dużych komórek B

Źródło: opracowanie własne

chłoniak Hodgkina                                          chłoniak rozlany z dużych komórek B  
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 90% 

występuję najczęściej  
u 20-, 30-latków
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 65% 

najczęściej rozpoznawany jest  
po 60-tym roku życia



Pacjent leżący na łóżku szpitalnym 
otoczony skomplikowaną aparatu-
rą, podłączony do różnych przewo-

dów, rurek i kroplówek pośród narastają-
cego tłumu innych chorych, zestresowany 
i spanikowany do granic wytrzymałości ma 
coraz większe poczucie bycia przedmio-
tem na przesuwającej się nieubłagalnie ta-
śmie w wielkiej fabryce produkcyjnej. Prze-
kazywanie choremu najczęściej zdawko-
wych informacji podawanych w pośpiechu, 
nierzadko hermetycznym i niezrozumiałym 
żargonem językowym przez sprawujący nad 
nim opiekę personel medyczny na pewno 
nie ułatwia radzenia sobie z chorobą i nie 
sprzyja procesom zdrowienia nie mówiąc 
już o obniżeniu tolerancji na coraz bardziej 
agresywną i toksyczną terapię. 

Nawet najlepsi i najbardziej wrażliwi le-
karze, którzy mam nadzieję stanowią więk-
szość w naszych przychodniach i szpitalach, 
zaczynają zatracać sens swojej misji i pracy 
lekarskiej wobec narastającej biurokracji, 
nakazów i zarządzeń urzędniczych, wydłu-
żających się kolejek i ograniczenia dostępu 
do niezbędnych procedur medycznych naj-
częściej w onkologii ratujących życie ludzkie, 
nie mówiąc już o zapaści kolejnych syste-
mów niewydolnej opieki zdrowotnej, wpro-
wadzaniu limitów ilości świadczeń i coraz 
większych ograniczeń finansowych. 

Wszystkie żale i pretensje skądinąd słusz-
ne, z punktu widzenia pojedynczego pacjen-
ta skupiają się na lekarzu a nie na urzęd-
nikach i decydentach odpowiedzialnych za 
prawidłowe organizowanie służby zdrowia. 

Zespół wypalenia zawodowego kiedyś do-
tykał lekarzy w sędziwym wieku. Teraz na 
zjeździe amerykańskich onkologów pokaza-
no badania, że ok. 50 - 70 proc. lekarzy w wie-
ku 40 lat cierpi na zespół wypalenia zawodo-

wego. W Europie jest bardzo podobnie. Za 
szybko żyjemy, za szybki jest postęp wiedzy 
medycznej, za którą trzeba nadążać i za dużo 
jest biurokracji. Ona zabija misję lekarza.

Nikt nie patrzy, jak się czuje lekarz, któ-
ry ma codziennie napierający tłum 50 czy 
80 osób, z których każda chce być pierwsza, 
każda uważa, że jej się wszystko należy. Co-
raz więcej pacjentów roszczeniowych. Le-
karz jest osaczany przez sprawozdawczość…
Czas poświęcany pacjentom jest coraz krót-
szy a jest to przecież jeden z ważniejszych 

parametrów decydujących o budowaniu za-
ufania, szczerości i wiarygodności w stosun-
ku do lekarza. 

 Najważniejszą jednak rolę w holistycz-
nym podejściu do chorego człowieka speł-
nia zespół ludzi w skład, którego wchodzą: 
nie tylko lekarz prowadzący i jego koledzy 
lekarze różnych specjalności, wyspecjalizo-
wane pielęgniarki, psycholodzy, psychiatrzy, 
rehabilitanci, asystenci socjalni, asysten-

ci socjalni, pomocniczy personel techniczny 
i sekretarski, ale także członkowie najbliż-
szej rodziny chorego i grono jego przyjaciół, 
pacjenckie stowarzyszenia, fundacje i grupy 
wsparcia, osoby duchowne lub guru stosow-
nie do światopoglądu chorego i jego filozofii 
życia. Każdy z członków tego szeroko pojęte-
go zespołu terapeutycznego ma coś ważne-
go do spełnienia stosownie do swojego wy-
kształcenia, posiadanej wiedzy, umiejętności 
i chęci pod warunkiem akceptacji przez pa-
cjenta jego potrzeb i oczekiwań przestrze-
gając przy tym sumiennie kodeksów praw-
nego i etyczno-deontologicznego. Szczegól-
ną uwagę należy zwrócić na obowiązujące 
prawa pacjenta. Lekarz, który obraża się na 
swojego pacjenta, tylko dlatego, że stara się 
wyegzekwować swoje prawa, sam podda-
je w wątpliwość swoje kompetencje i torpe-
duje przyjazne relacje z chorym. Zwracając 
szczególną uwagę na poszanowanie wolno-
ści, godności i intymności każdego pacjenta, 
który powierzył w ręce fachowego zespołu 
medycznego swoje zdrowie i życie – łatwiej 
osiągnąć wspólny cel, jakim jest umiejęt-
na i aktywna walka z chorobą i docelowo jej 
pokonanie. 

 Powołanie zawodowe, posiadanie zdol-
ności do empatii, pokora do własnej wiedzy 
lekarskiej i wieloletnie doświadczenie, szcze-
gólnie w onkologii, pomaga rozwiązywać wie-
le bardzo trudnych problemów w relacjach 
i rozmowach z chorymi, co stanowi najlepszą 
drogę do osiągania wspólnych sukcesów. 

To pacjenT jesT najważniejszy
We współczesnym skomercjalizowanym, zagonionym i coraz bardziej zagubionym świecie wraz 
z postępem, zdobyczami nauki i techniki, wprowadzaniem coraz bardziej wyszukanych metod 
diagnostyczno-terapeutycznych coraz wyraźniej widoczne staje się odhumanizowanie  
i depersonalizacja medycyny. 

Nawet najlepsi i najbardziej wrażliwi lekarze, którzy 
mam nadzieję stanowią większość w naszych przy-

chodniach i szpitalach, zaczynają zatracać sens swojej 
misji i pracy lekarskiej wobec narastającej biurokracji.
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W TROSce O PacJeNTa

Fundacja Rak’n’Roll 
uruchomiła program bo-
skie matki we wrześniu 
2015 roku. Jego celem jest 
otoczenie wielowymiaro-
wą opieką kobiet w ciąży 
chorych na raka, a także 
upowszechnienie przeko-
nania, że w ciąży można 
się leczyć onkologicznie 
i urodzić zdrowe dziecko. 
Przez ostatni rok wsparli-
śmy ponad 50 boskich ma-
tek. Wraz z ginekologami 
i onkologami pracujemy 
nad wspólnymi standarda-
mi opieki. 6 października, 
w Dzień boskich matek 
przedstawimy wyniki na-
szej pracy.

Pierwszy rok działania 
programu „Boskie Matki” 
przyniósł nam wiele rado-
ści, ale również pokazał jak 
dużo jeszcze pracy przed 
nami. Podstawowym wy-
zwaniem przed jakim sta-
jemy jest uśpiona czujność 

onkologiczna kobiet w ciąży 
i prowadzących ich lekarzy. 
Zwłaszcza w przypadku no-
wotworów piersi, objawy 
choroby często bywają mylo-
ne ze zmianami fizjologiczny-
mi u ciężarnej. Niestety spo-
tykamy się też z sytuacjami, 
gdy zaniepokojona kobieta 
informuje lekarza o znalezio-
nej zmianie, zostaje uspoko-
jona, że to normalny proces, 
a po porodzie stawiana jest 
diagnoza - nowotwór. 

Rocznie u ok. 300 ko-
biet w ciąży diagnozuje się 
chorobę nowotworową. Ta 
liczba będzie rosła przede 
wszystkim ze względu na co-
raz późniejsze ciąże oraz co-
raz częstsze występowanie 

nowotworów. Zapewnienie 
dobrej opieki Boskim Mat-
kom jest sensem naszego 
działania. 

Widzimy, że coraz więcej 
kobiet zgłasza się bezpo-
średnio do Fundacji. Wraz 

z ekspertami ginekologami 
i onkologami podjęliśmy 
pracę nad stworzeniem 
standardów opieki nad ko-
bietą w ciąży chorą na raka, 
by jasno przekazać środowi-
sku lekarzy ginekologów po-
łożników, że leczenie onkolo-
giczne ciężarnej jest możliwe 
a nawet staje się standar-
dem – w większości przypad-
ków nie trzeba stawiać ko-
biety przed dramatycznym 
wyborem. W opracowaniu 
wskażemy też ośrodki refe-
rencyjne, do których nale-
ży kierować pacjentki, aby 
otrzymały specjalistyczną, 
kompleksową pomoc.

6 października obcho-
dzimy Dzień Boskich Matek. 
Bądźcie z nami w tym waż-
nym dla nas dniu!

BoSkiE MATki
W ciąży można się leczyć onkologicznie i urodzić zdrowe dziecko – 
program boskie matki Fundacji Rak n’ Roll – Wygraj Życie.

Podstawowym wyzwaniem 
przed jakim stajemy jest uśpiona 
czujność onkologiczna kobiet w 

ciąży i prowadzących ich lekarzy.

Przyszłość walki z rakiem to immuno-
terapia. Tylko, że polscy pacjenci mu-
szą dożyć chwili, gdy będzie ona w le-

czeniu standardem. To trudne. Rak umie 
oszukać układ odpornościowy, zaatako-
wać przerzutami wycieńczony organizm. 
Wycieńczony chorobą, a często i… gło-
dem. Niedożywionych może być w Polsce 
aż 30-90 proc. chorych na raka. W chorobie 
zwiększa się metabolizm, a skutki uboczne 
chemio- i radioterapii to: brak apetytu, nud-
ności, wymioty. Niedożywienie oznacza za-
nik mięśni, spadek odporności, częste in-
fekcje, długą hospitalizację. Mniejsze szan-
se na pokonanie raka, ale i na przeżycie.  

90 proc. pacjentów onkologicznych je 
zbyt mało i popełnia błędy żywieniowe. Wo-
kół diety w tej chorobie krąży wiele mitów. 
Wierzą w nie pacjenci, ich rodziny. Najgroź-
niejszy? „Raka można zagłodzić”. 

Tak, warto rezygnować z cukrów pro-
stych, ale chorzy drastycznie ogranicza-
ją też białko. Prowadzą głodówki, tygo-
dniami pijąc soki. W chorobie zapotrze-
bowanie organizmu na białko wzrasta do 

2-3g/kg. Przy głodówce organizm „krad-
nie” je z mięśni, narządów, kości. Otyłość 
to czynnik ryzyka nowotworów, ale to 
nie znaczy, że chudnąc pokonamy raka. 
Soki z zielonych warzyw stymulują odpor-
ność, ale poprzestanie na nich czy jedze-
nie tylko brokułów, to prosta droga do 
niedożywienia. 

Rzeczywiście, często trzeba zrezygno-
wać z mleka, bo chemio- i radioterapia 
uszkadza komórki jelit, powstaje nietole-
rancja laktozy. Jednak maślanki, twaro-
gi w połączeniu z probiotykami zwykle są 
tolerowane. Dieta chorego ma mu sma-
kować, a to możliwe dzięki przyprawom. 
A kurkuma, imbir, natka pietruszki, czo-
snek mają właściwości antynowotworowe.

Konsekwencja „głodzenia raka” to chud-
nięcie. Ci, którzy stracili 40 proc. masy, nie 
kwalifikują się do chemioterapii.  Ryzyku-
ją życiem. Pamiętać o tym powinni nie tyl-
ko chorzy i ich bliscy. Bo prawda jest taka, 
że pacjenci onkologiczni w polskich szpita-
lach są niedożywieni. W trakcie hospitali-
zacji umierają. Często nie raka, a z głodu. 

 Zuzanna Opolska, redaktor Medonet

nieDożywienie  
w cHorobacH nowoTworowycH 

http://www.raknroll.pl
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SZaNSa Na ZmiaNę

 Jak często Polacy chorują na raka jelita 
grubego ? Jakie są jego objawy?

Prof. dr hab. n. med. Piotr Wysocki: Naj-
bardziej aktualne dane Krajowego Rejestru 
Nowotworów, którymi dysponujemy, a które 
pochodzą z roku 2013, wskazują, że raka jeli-
ta grubego zdiagnozowano u 9500 mężczyzn 
oraz 7900 kobiet. Jednocześnie w tym sa-
mym roku stwierdzono 6200 zgonów wśród 
mężczyzn oraz 5000 zgonów wśród kobiet 
z powodu tego nowotworu. 

Po zsumowaniu daje to ogromną liczbę 
– niespełna 17 tys. zachorowań oraz 11 tys. 
zgonów, co z punktu widzenia epidemiologii 
plasuje raka jelita grubego na 2. miejscu za-
raz po raku płuca.

Objawy raka jelita grubego są ściśle zwią-
zane z tym, gdzie ten nowotwór jest zloka-
lizowany. Jeżeli jest zlokalizowany bardziej 
przy końcu jelita grubego czyli lewej poło-
wie okrężnicy, esicy czy odbytnicy to objawy 
pojawiają się stosunkowo wcześnie i mogą 
być związane z zaburzeniami w wypróżnia-
niu (nawracające zaparcia, biegunki), obec-
ność świeżej krwi w stolcu. Natomiast zmia-
ny, które zlokalizowane są w prawej części 
jelita – dają mniej charakterystyczne objawy, 
którymi najczęściej są dolegliwości bólowe, 
niedokrwistość czy brak łaknienia. Niestety, 
objawy najczęściej pojawiają się, gdy cho-
roba jest już zaawansowana, ponieważ na 
wczesnym etapie, rak jelita grubego nie daje 
praktycznie żadnych dolegliwości. Dlatego 
tak istotne są badania przesiewowe takie jak 
kolonoskopia. 

 co można zrobić, żeby zmniejszyć ryzy-
ko zachorowania na raka jelita grubego?

P.W.: Kolonoskopia, czyli ocena endosko-
powa jelita grubego, jest badaniem pozwa-
lającym na wykrycie i usunięcie zmian (po-
lipów), które w perspektywie kolejnych lat 
mogą ulec zezłośliwieniu i dać początek ra-
kowi jelita grubego. W tej chwili wiadomo, że 
takie postępowanie przyczynia się do zmniej-
szenia ryzyka wystąpienia raka jelita grube-
go. Zgodnie z aktualnymi wytycznymi, kolo-
noskopia powinna być wykonana u wszyst-
kich osób powyżej 50 roku życia, a przypadku 
osób, których bliscy chorowali na raka jelita 
grubego, zdecydowanie wcześniej. 

 Jakie jest rokowanie w zależności od 
stopnia zaawansowania choroby?

P.W.: Rokowania są ściśle zależne od 
tego na jakim etapie znajduje się proces no-
wotworowy. Czy jest on zlokalizowany tylko 
w ścianie jelita, czy komórki nowotworowe 

znajdują się już w węzłach chłonnych poza 
jelitem, lub czy pojawiły się przerzuty odle-
głe (guzy nowotworowe w innych lokaliza-
cjach – np. wątroba, płuca, kości). W przy-
padku chorych, u których guz ograniczony 
jest do jelita – 5 lat przeżywa 80-100% cho-
rych, w przypadku zajęcia węzłów chłon-
nych – 30-60%, w przypadku przerzutów od-
ległych – szansę na przeżycie 5 lat ma tylko 
co 20-ty chory. 

 Jakie są możliwości leczenia pacjentów 
z rakiem jelita grubego w Polsce?

P.W.: Podstawową formą leczenia  jest 
zabieg operacyjny, polegający na usunięciu 
fragmentu jelita z guzem i okolicznymi tkan-
kami. Czasami, w przypadku raka odbytnicy, 
leczenie chirurgiczne jest poprzedzone ra-
dioterapią. Po zabiegu operacyjnym, w za-
leżności od określonego na podstawie ba-
dania mikroskopowego zaawansowania 
nowotworu, stosuje się zazwyczaj półrocz-
ną uzupełniającą chemioterapię mającą na 
celu zmniejszenie ryzyka nawrotu choroby. 
W przypadku chorych, u których występują 
przerzuty odległe (w innych narządach) pod-
stawowym postępowaniem jest chemiotera-
pia. U części chorych z przerzutami do wą-
troby istnieje szansa przeprowadzenia ra-
dykalnego leczenia chirurgicznego, często 
w powiązaniu z chemioterapią przedopera-
cyjną, która zmniejsza przerzuty i pozwala 
chirurgowi na ich kompletne usunięcie. W ta-
kim przypadku, chory ma potencjalnie szan-
sę na całkowite wyleczenie pomimo obecno-
ści przerzutów odległych. 

W przypadku chorych z uogólnionym 
procesem nowotworowym (liczne przerzuty 
w różnych lokalizacjach) poza możliwościa-

mi radykalnego leczenia chirurgicznego, je-
dyną opcję leczenia stanowi chemioterapia 
paliatywna. Paliatywna chemioterapia ma 
na celu maksymalne wydłużenie życia pa-
cjenta oraz utrzymanie optymalnej jakości 
życia. W związku z powyższym leczenie to 
jest przewlekłe i opiera się na sukcesywnym 
stosowaniu różnych schematów chemiote-
rapii (kombinacje leków onkologicznych). 
Postęp w zakresie możliwości leczenia cho-
rych z uogólnionym rakiem jelita grubego, 
przede wszystkim opiera się na nowych le-
kach, które w ciągu ostatnich 10 lat zostały 
wprowadzone do praktyki klinicznej. W po-
równaniu do krajów Europy Zachodniej, nie 
wszystkie nowoczesne leki są w Polsce re-
fundowane, a w niektórych przypadkach re-
fundacja znacznie ogranicza możliwości ich 
stosowania. Dla przykładu – tzw. leki celo-
wane (przeciwciała monoklonalne), które 
dla części chorych powinny być zastoso-
wane (zgodnie z europejskimi zaleceniami) 
w pierwszym etapie chemioterapii paliatyw-
nej, w Polsce dostępne są dopiero na 2 lub 3 
etapie leczenia. Takie ograniczenia powodu-
ją niestety, że część chorych z bardzo agre-
sywnym rakiem jelita grubego, nie otrzyma 
tych leków w ogóle, a inni, u których poten-
cjalnie można by zawalczyć o całkowite wy-
leczenie (chirurgiczne usunięcie przerzutów 
z wątroby po zastosowaniu agresywnej che-
mioterapii przedoperacyjnej) nie dostanie 
takiej szansy. 

 czy istnieje opcja terapeutyczna dla pa-
cjentów, u których wyczerpano wszystkie 
dostępne w Polsce możliwości terapii?

P.W.: W Polsce w zdecydowanej większo-
ści ośrodków zajmujących się chemiotera-
pią chorych na uogólnionego raka jelita gru-

bego, leczenie choroby przerzutowej koń-
czy się na 3 liniach leczenia systemowego. 
W doświadczonych ośrodkach próbuje się 
stosować różne mniej standardowe sche-
maty chemioterapii w kolejnych liniach le-
czenia, ale takie postępowanie zazwyczaj nie 
jest efektywne. Część chorych w Polsce cza-
sami ma możliwość udziału w badaniach kli-
nicznych oceniających nowe, obiecujące leki, 
które być może w przyszłości staną się stan-
dardem postępowania w przypadku raka je-
lita grubego, ale mówimy to raptem o 2-3% 
chorych. 

Na chwile obecną w Europie są zareje-
strowane dwa leki, które można stosować 
w ramach leczenia 4 i 5 linii, po wyczerpa-
niu aktualnie dostępnych w Polsce opcji te-
rapeutycznych. W przypadku regorafenibu, 
celowanego leku antyangiogennego, zare-
jestrowanego ponad 3 lata temu, Agencja 
Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji 
(AOTMiT), po uwzględnieniu aspektów far-
makoekonomicznych wydała negatywną 
rekomendację odnośnie zasadności jego 
refundacji. W kwietniu br. w Europie zareje-
strowano nowych lek chemioterapeutycz-
ny będący połączeniem dwóch leków che-
mioterapeutycznych triflurydyny i tipira-
cylu stosowanych w formie tabletek, który 
wydaje się być lekiem o relatywnie wyższej 
aktywności niż regorafenib – jego zasto-
sowania wiąże się ze zmniejszeniem ryzy-
ka zgonu o 32% (w przypadku regorafeni-
bu o 23%). Aktualnie oczekujemy na ocenę 
tego nowego preparatu przez AOTMiT. 

Niewątpliwie, dostęp do nowych leków 
chemioterapeutycznych stanowiłby istot-
ną poprawę możliwości leczenia chorych 
na uogólnionego raka jelita grubego, któ-
rzy wyczerpali wszystkie, dostępne w Pol-
sce, standardowe formy chemioterapii.  
Dzięki coraz lepszym metodom leczenia 
wspomagającego, optymalnego prowadze-
nia terapii oraz żywienia, chemioterapia 
nie pogarsza jakości życia chorych i ich sta-
nu sprawności. Dlatego też, chorzy, którzy 
wykorzystali standardowe metody leczenia 
onkologicznego, są często osobami w bar-
dzo dobrym stanie sprawności, chcącymi 
żyć i walczyć z chorobą.  Dla nich świado-
mość braku refundacji skutecznych leków 
onkologicznych stanowi ogromną tragedię 
i jest jak wyrok. Jako onkolodzy staramy się 
cały czas poprawiać efektywność i bezpie-
czeństwo naszego leczenia, m.in. poprzez 
optymalizację i lepsze wykorzystywanie 
standardowych form leczenia oraz zwięk-
szenie dostępności badań klinicznych, ale 
świadomość jak bardzo brak refundacji no-
wych leków utrudnia nam efektywne i dłu-
gotrwałe leczenie naszych chorych, jest 
bardzo frustrująca.

 Joanna lewandowska

RAk JELiTA GRUBEGo  
Pod LuPą

Rak jelita grubego znajduje się na 2 miejscu pod względem zachorowań na nowotwory złośliwe 
w Polsce. Pomimo bardzo doświadczonych ośrodków chirurgicznych w dalszym ciągu grupa 
pacjentów, u której leczenie 3 linii nie przyniosło efektu, pozostaje bez szans na wyleczenie. Na 
temat ten wypowiada się Prof. Piotr Wysocki – Prezes PolskiegoTowarzystwa Onkologii klinicznej.

Dostęp do nowych leków 
chemioterapeutycz-

nych stanowiłby istotną 
poprawę możliwości 
leczenia chorych na 

uogólnionego raka jelita 
grubego.

BoSkiE MATki



 Panie Profesorze jak działa nóż gam-
ma? 

Prof. dr hab. n. med. mirosław Ząbek: 
Gamma Knife to urządzenie ekskluzywne, za-
rezerwowane do leczenia wyłącznie jednego 
narządu ciała – mózgu.

Koncepcja terapii Gamma Knife została 
zaproponowana w 1968 roku przez pro-
fesora Larsa Leksella ze Sztokholmu. Idea 
leczenia mówiąc najprościej, polega na wy-
korzystaniu promieniowania gamma jako 
źródła energii terapeutycznej, którą kieruje 
się z różnych źródeł i z pomocą odpowied-
nich kolimatorów ogniskuje w obszarze 
zmienionego chorobowo mózgu. Pojedyn-
cze wiązki promieni gamma niosą niewiel-
ką energię oraz nie powodują uszkodzenia 
tkanki, zaś skupiając się w jednym, central-
nym miejscu ich energia sumuje się pro-
wadząc do zniszczenia nieprawidłowych 
komórek nowotworowych.

Nóż gamma w odróżnieniu od innych 
aparatów do napromieniania, charakteryzuje 
się tym, że ma największy gradient dawki, to 
znaczy, że dawka promieniowania wraz z od-
ległością bardzo szybko spada, co pozwala na 
uniknięcie niebezpieczeństwa napromienie-
nia sąsiednich tkanek. Co istotne Gamma Kni-
fe może leczyć nawet kobiety w pierwszym, 
najbardziej newralgicznym trymestrze ciąży. 

Pacjent Centrum Gamma Knife w ciągu 
jednego dnia przechodzi przez trzy etapy pro-
cesu terapeutycznego: planowanie, diagno-
stykę i napromienianie.

Pierwszy etap jest najistotniejszy - głowa 
pacjenta jest unieruchamiana w ramie ste-
reotaktycznej przytwierdzanej do głowy. Zało-
żenie ramy daje możliwość bardzo precyzyj-
nego określenia położenia guza, a dokładność 
napromieniania wynosi 0,2 mm. Po założeniu 

ramy wykonywane są badania rezonansem 
magnetycznym bardzo wysokiej rozdzielczo-
ści. Procedura ta umożliwia bardzo dokładną 
lokalizację zmiany nowotworowej. Na podsta-
wie tych badań neurochirurdzy i radiotera-
peuci przygotowują plan leczenia. 

Po zakończeniu czynności przygotowaw-
czych pacjent umieszczany jest na specjal-
nym łóżku, które jest częścią aparatu Gam-
ma Knife. Plan leczenia zostaje przesłany ze 
stacji planowania do pulpitu kontrolnego 
nadzorującego proces napromieniania.

Jednak procedura leczenia Gamma Kni-
fe to nie tylko nowoczesna technologia, ale 
przede wszystkim ludzie. Zespół składa się 
z neurochirurgów, radioterapeutów onko-
logicznych, fizyków medycznych, techników 
elektroradiologii oraz pielęgniarek

 Jakie schorzenia można leczyć za po-
mocą tej metody? 

m.Z.: Gamma Knife jest urządzeniem 
stworzonym między innymi do walki z prze-
rzutami nowotworowymi, a zwłaszcza tymi 
promienioopornymi jak np. rak jasnoko-
mórkowy nerki, rak jelita czy czerniak. Mimo, 
że są one oporne na promieniowanie, to ta 
dawka promieniowania, która strzela w guz 
bezpośrednio jest w stanie tę oporność 
przełamać. Natomiast głównym zastoso-
waniem noża Gamma jest leczenie guzów 
o bardzo trudnej lokalizacji, gdzie leczenie 
chirurgiczne wiązałoby się z dużym prawdo-
podobieństwem ciężkich następstw neuro-
logicznych.Zatem Gamma Knife stosujemy 
w guzach zlokalizowanych przy podstawie 

czaszki, guzach kąta mostowo-móżdżko-
wego, a sztandarowym zastosowaniem jest 
leczenie osłoniaków nerwu przedsionkowo 
ślimakowego czyli tzw. nerwiaków. Pozaon-
kologiczne schorzenia to: neuralgia nerwu 
trójdzielnego, naczyniaki mózgu. Dodatko-
wo w skali unikatowości światowej - leczy-
my drżenie samoistne lub drżenne postacie 
choroby Parkinsona. 

 czym ta metoda różni się od klasycz-
nej chirurgii?

m.Z.: Musimy pamiętać, że metoda chirur-
giczna związana jest zawsze z otwarciem głowy. 
Scenariusze związane z przebiegiem operacji 

mogą być bardzo różne. Rozbudowany etap 
planowania i diagnostyki Gamma Knife pozwala 
zaś nam na to, aby przewidzieć możliwe kom-
plikacje. 

Co istotne dla komfortu pacjenta, w leczeniu 
metodą Gamma Knife nie ma atmosfery sali 
operacyjnej, nie ma tego napięcia związanego 
z klasyczną operacją, ponieważ operacja zaczy-
na się już na etapie komputerowego planowa-
nia napromieniania. Kiedy pacjent w sali obok 
odpoczywa lub pije herbatę, lekarze sprawdzają 
zagrożenie i dokładnie planują każdy krok.

Kolejna kwestia to koszty, związane z całym 
procesem leczenia chirurgicznego. Chodzi tu 
nie tylko o koszt zespołów lekarskich, ale także 
sprzętu, pobytu w szpitalu, rehabilitacji itd. Eko-
nomia działa tu na korzyść noża Gamma, który 
jest tańszy niż całość procedury chirurgicznej. 
Gamma Knife nie rywalizuje jednak z chirurgią 
ani jej nie zastępuje. Jest po prostu opcją dla pa-
cjenta, czasem uzupełnieniem terapii. 

Należy pamiętać, że emocjonalnie nega-
tywnym aspektem leczenia nożem Gamma 
jest odroczony wynik leczenia. Pacjent nie 
wychodzi natychmiast uzdrowiony. Podana 
dawka promieniowania kumuluje się w gu-
zie, a rozpad guza zaczyna się dopiero po 
czterech, pięciu miesiącach. Zatem pacjenci 
muszą chwilowo uzbroić się w cierpliwość 
i poczekać na rezultat leczenia.

Do tej pory na świecie tą metodą wyleczo-
no ponad pół miliona pacjentów, w Polsce – 
prawie 4 tysiące. 

 Joanna lewandowska

GAMMA kNifE  
– SPecjaLiSTa od mÓzGu

guz mózgu nie musi dziś oznaczać długiej operacji, otwierania czaszki, narkozy i wielotygodniowej 
rekonwalescencji. Nowoczesna neuroradiochirurgia potrafi leczyć bez skalpela, choć w nazwie  
ma nóż. gamma knife – o metodzie małoinwazyjnego leczenia wielu chorób nowotworowych  
i nienowotworowych mózgu opowiada prof. dr hab. n. med. mirosław Ząbek, kierownik kliniki 
Neurochirurgii cmkP Szpitala bródnowskiego, kierujący centrum gamma knife w Warszawie.
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http://www.gammaknife.pl
http://www.gammaknife.pl
http://www.ikamed.pl


  Jak dużo jest przypadków zachorowań 
w Polsce na mDS i aml?

Dr n.med. krzysztof mądry: Zapadalność 
na zespoły mielodysplastyczne w Europie Za-
chodniej i Stanach Zjednoczonych wynosi ok. 
5 przypadków na 100 000/rok. Danych na te-
mat epidemiologii MDS w Polsce jest niewie-
le, w jednym z nielicznych badań zapadalność 
oszacowano na 2/100 000/rok co daje ok. 800 
nowych zachorowań na MDS w Polsce rocz-
nie. Wydaje się jednak, że dane te są zaniżo-
ne. W Polsce średnia wieku zachorowania na 
MDS wynosi 70 lat, zazwyczaj objawy klinicz-
ne MDS są dość skąpe lub niemal nieobecne 
na wczesnych etapach choroby a najczęstszą 
nieprawidłowością w badaniach laboratoryj-
nych jest niedokrwistość. Starsi pacjenci dość 
często nie odczuwają wyraźnych dolegliwości 
więc nie zgłaszają się do lekarza, niedokrwi-
stość jest mało swoistą i dość częstą nieprawi-

dłowością u osób starszych i zarówno chorzy 
jak i czasami lekarze rodzinni twierdzą „...tak 
już musi być w tym wieku”, wreszcie żeby osta-
tecznie postawić rozpoznanie trzeba wykonać 
przynajmniej biopsję aspiracyjną szpiku na co 
nie wszyscy chorzy jak i lekarze się decydują. 
Wszystko to sprawia, że u dość dużego odset-
ka chorych rozpoznanie stawiane jest późno 
lub dopiero w momencie transformacji MDS 
do ostrej białaczki szpikowej (AML). 

  Zapadalność na ostre białaczki wynosi 
3/100 100/rok i rocznie rozpoznaje się w Pol-
sce ok. 1200 chorych na ta chorobę. Przebieg 
kliniczny u chorych na AML jest inny niż cho-
rych na MDS- objawy i nieprawidłowości la-
boratoryjne są bardziej nasilone i pojawiają 
się w krótkim czasie. Chorzy często gorącz-
kują, odczuwają zdecydowanie gorsze samo-
poczucie i z nasilonymi nieprawidłowościa-
mi w morfologii krwi obwodowej w krótkim 
czasie trafiają do szpitala. Zatem w przypad-
ku danych dotyczących epidemiologii AML 
prawdopodobnie nie mamy do czynienia 
z niedoszacowaniem.  

 Na czym polega diagnostyka w mDS 
i w aml i  jakie trudności występują w roz-
poznaniu tych nowotworów?

k.m.: Diagnostyka zespołów mielodyspla-
stycznych nie jest łatwa, gdyż u chorych na 
MDS nie występują charakterystyczne i wyraź-
ne objawy. Zazwyczaj (u 90% osób) stwierdza 
się niedokrwistość i chorzy mogą odczuwać 
osłabienie, obniżenie tolerancji wysiłku, brak 
energii do wykonywania codziennych czynno-

ści, uczucie kołatania serca czy bóle zamost-
kowe. Nieco rzadziej stwierdza się nawraca-
jące infekcje (związane z obniżeniem liczby 
białych krwinek) czy tendencje do siniacze-
nia lub krwawienia z nosa i śluzówek jamy 
ustnej (będące efektem obniżenia liczby pły-
tek krwi we krwi obwodowej). Podstawowym 
badaniem jest morfologia krwi obwodowej 
w której stwierdza się niedokrwistość, leuko-
penię (czyli obniżenie liczby białych krwinek)  
lub małopłytkowość. Należy wykluczyć inne 
przyczyny niedoborów krwinek w pierwszej 
kolejności wyeliminować niedobór żelaza, wi-
taminy B12 i kwasu foliowego. Należy też wy-
kluczyć niewydolność nerek i wirusowe zapa-
lenie wątroby. W dalszej kolejności powinna 
być wykonana biopsja cytologiczna czasem 
również i histopatologiczna szpiku. Wbrew 
obiegowej opinii nie są to badania bardzo in-
wazyjne i zazwyczaj są dość dobrze tolero-
wane przez pacjentów. Interpretacja badań 
szpiku jest trudna, czasochłonna i wymaga 
udziału doświadczonego patologa, który jest 
w stanie ocenić czy komórki szpiku wykazu-
ją morfologiczne cechy dysplazji przemawia-
jące za zespołem mielodysplastycznym. In-
nym ważnym badaniem jest ocena kariotypu 
komórek szpiku - nieprawidłowości w budo-
wie i liczbie chromosomów potwierdzają 
rozpoznanie MDS i są ważnym czynnikiem 
rokowniczym.

W przypadku AML najczęściej stwierdza 
się głębokie nieprawidłowości w morfologii 
krwi obwodowej. Podstawowym badaniem 
służącym do postawienia rozpoznania jest 
badanie cytologiczne szpiku, w którym wy-
kazanie obecności  co najmniej 20% komó-
rek blastycznych pozwala rozpoznać ostrą 
białaczkę. Badania cytogenetyczne i moleku-
larne są obecnie standardowymi badaniami  
w diagnostyce AML i służą do określenia pod-
typu białaczki oraz rokowania.        

 Jakie choroby najczęściej współtowa-
rzyszą tym nowotworom?

k.m.: Zespoły mielodysplastyczne najczę-
ściej występują u starszych pacjentów dlate-
go też najczęściej stwierdza się choroby które 
są typowe dla tej grupy wiekowej. Co czwar-
ty chory na MDS ma problemy kardiologicz-
ne, co dziesiąty ma cukrzycę lub cechy nie-
wydolności wątroby. Współistnienie drugie-
go nowotworu stwierdza się również u co 
dziesiątego chorego. Wtórnie do przewlekłej 
niedokrwistości chorzy na MDS mają bar-
dziej nasilone objawy i choroby serca a u czę-
ści chorych z przeładowaniem żelaza po licz-
nych przetoczeniach koncentratów krwinek 
czerwonych stwierdza się cechy uszkodzenia 
serca i wątroby. 

 Jak wygląda jakość życia pacjentów 
z mDS i z aml w Polsce? 

k.m.: Wszystko zależy od stopnia zaawan-
sowania choroby. Chorzy we wczesnych sta-
diach MDS mogą funkcjonować niemal jak 
ludzie zdrowi i wymagają jedynie regular-
nych kontrolnych badań morfologii krwi ob-
wodowej. Im głębsze są niedobory krwinek 
we krwi obwodowej tym samopoczucie jest 
gorsze i zwykłe funkcjonowanie staje się co-
raz trudniejsze. Czasami chorzy więcej czasu 
spędzają w szpitalu niż w domu. Wymagają 
częstych, regularnych przetoczeń prepara-
tów krwiopochodnych, dużym zagrożeniem 
są infekcje nierzadko stanowiące zagroże-
nie życia pod postacią zapalenia płuc czy 
posocznicy. 

Życie chorych na ostrą białaczkę szpikową 
w pierwszym etapie ulega całkowitej prze-
mianie co jest związane z intensywnym lecze-
niem jakie jest zazwyczaj stosowane. Chorzy, 
zwłaszcza przed 65 rokiem życia, w pierw-
szych miesiącach leczenia około 80% czasu 
spędzają w szpitalu gdzie otrzymuję inten-
sywną chemioterapię bądź są poddawani za-
biegowi transplantacji komórek krwiotwór-
czych. Po kilku miesiącach leczenia, jeśli uzy-
skają remisję i unikną poważnych powikłań 
mają szansą na powrót do normalnego życia.

 czym charakteryzują się zespoły mie-
lodysplastyczne (mDS) i ostre białaczki 
szpikowe (aml)?

Prof. dr hab. n. med. Wiesław Jędrzej-
czak: Zespoły mielodysplastyczne (MDS) 
i ostre białaczki szpikowe ( AML) są to wła-
ściwie schorzenia pokrewne, nie ma po-
między nimi ostrej granicy. Jedna i druga 
grupa chorób to choroby nowotworowe. 
Jeśli chodzi o AML rozróżniamy blisko 30 
głównych rodzajów białaczek. Jeśli cho-
dzi o różnorodność zespołów mielody-
splastycznych - to ona jest jeszcze więk-
sza. Mamy klasyfikacje uproszczoną do 8 
głównych kategorii, które nie są katego-
riami stricte merytorycznymi tylko prak-
tycznymi. O ile zarówno zespoły mielody-
splastyczne, jak i ostre białaczki szpiko-
we to choroby nowotworowe i w jednym 
i w drugim przypadku mamy do czynie-
nia z nadprodukcją komórek i w obu przy-
padkach jest to nadprodukcja komórek 
części mieloidalnej układu krwiotwór-
czego, to w zespołach mielodysplastycz-
nych nadprodukcja komórek jest równo-
ważona nadumieraniem tych komórek, 
a w ostrych białaczkach nie. Z związku 
z tym różnica w obrazie klinicznym polega 
na tym, że o ile w obu przypadkach w szpi-
ku występują komórki nowotworowe tzw. 
blasty to w białaczkach występują one tak-
że w dużych ilościach we krwi obwodo-
wej, w zespołach mielodysplastycznych 
tych blastów we krwi obwodowej prawie 
nie ma. Granica rozdzielająca te 2 choroby 
jest bardzo płynna powyżej 20 % blastów 
w szpiku oznacza AML, poniżej MDS. Jeże-
li ktoś ma zatem 19% ma zespół mielody-
splastyczny, jeśli ma 21% to: ma ostrą bia-
łaczkę. Zdarzają się też AML bez blastów 
we krwi obwodowej. 

Objawy dla obydwu chorób są wspólne. 
Lansuję taki akronim: NZS, który definiuje 
triadę objawów pancytopenii – to jest nie-
dokrwistość, zakażenie i skaza krwotoczna. 
Różne są jednak kombinacje i nasilenie tych 
objawów i to zarówno w ostrych białaczkach, 
jak i w zespołach mielodysplastycznych.

 czy polscy pacjenci maja zapewniony 
dostęp do optymalnego leczenia w mDS 
w tym również w leczeniu zespołu del5q 
i aml?

W.J.: Niestety z zespołem del5q (ina-
czej 5q-) w Polsce mamy problem. Jest to 
co prawda rzadka odmiana zespołu mielo-
dysplastycznego - w Polsce to jest łącznie 
około 60 chorych. Natomiast nie zmienia to 
faktu, iż dla naszych pacjentów nie dyspo-
nujemy  terapią, która jest zarejestrowana 
w tym wskazaniu – lenalidomidem. Wnio-
skujemy o refundację i szansę dla tych pa-
cjentów - jednak wciąż bez skutku. Był taki 
czas, iż producent sponsorował to lecze-
nie. Jednak taka procedura nie trwa wiecz-

nie, pacjenci zaś poprzez brak refundacji 
pozbawieni są dostępu do możliwości le-
czenia. Jeżeli zaś chodzi o  leczenie ostrych 
białaczek szpikowych to sytuacja  nie wy-
gląda źle, chociaż na granicy wydolności 
ośrodków hematologicznych. Dostęp do 
przeszczepienia szpiku jest duży, możliwo-
ści intensywnej chemioterapii są dostęp-
ne dla praktycznie wszystkich chorych. Dla 
pacjentów starszych obarczonych schorze-
niami towarzyszącymi w momencie gdy 
ilość blastów nie przekracza 30% jest re-
fundowana azacytadyna.

 ile procent pacjentów z mDS i aml 
kwalifikuje się do przeszczepu? ilu z nich 
może liczyć na całkowite wyleczenie? co 
z resztą pacjentów, u których przeszczep 
się nie powiódł, czy istnieje dla nich inna 
opcja terapeutyczna?

W.J.: Generalnie przedstawia się to po-
między 30-50 %. I są to właśnie osoby w wie-
ku od 20 do 70 roku życia, bez schorzeń 
towarzyszących. Już występowanie takich 
schorzeń i wysoki wskaźnik chorób towarzy-

szących eliminuje takiego pacjenta z możli-
wości przeszczepienia. Powyżej pewnej war-
tości chory nie powinien być przeszczepiany, 
gdyż uważa się, że ryzyko zabiegu może być 
zbyt duże vs. to co, ten zabieg oferuje.

Przyczyny niepowodzeń przeszcze-
pu są natomiast różne. Są 2 główne gru-
py: pierwsze to jest nawrót choroby mimo 
przeszczepienia, drugie to są powikłania 
poprzeszczepieniowe z rozdzieleniem na 
chorobę przeszczep przeciw gospodarzowi 
i pozostałe, zwykle infekcje, niewydolności 
narządowe etc. 

Jeżeli niepowodzenie jest związane z na-
wrotem choroby mimo przeszczepienia, to 
ta sytuacja zależy od tego czy jest to nawrót 
wczesny (do roku od zabiegu – najgorsze po-
łożenie) czy późny (lepsze położenie). Nie-
kiedy wykonuje się kolejne przeszczepienia 
i zdarza się, że tacy chorzy ulegają wylecze-
niu. Jeżeli występuje zaś nawrót mimo prze-
szczepienia to leczenie jest w zasadzie ta-
kie samo jak chorych, którzy nie kwalifiku-
ją się do przeszczepienia, czyli np. podanie 
azacytydyny. 

To jest lek z grupy tzw. środków demety-
lujących, jedyny który stosowany jest w Pol-
sce. Jego działanie polega na tym, że nie-
jako normalizuje zachowanie komórek no-
wotworowych. Odblokowuje antyonkogeny 
i te antyonkogeny zmuszają komórki nowo-
tworowe do zachowania się w miarę nor-
malnie tak długo jak to możliwe. Niestety 
nie na zawsze. Leczenie, jest trochę uciąż-
liwe,  ponieważ chory dostaje lek przez 7 
dni każdego miesiąca, jednak pamiętajmy, 
że u wielu chorych powoduje ono całkowi-
tą remisję.

 Joanna lewandowska

zespoły mieloDysplasTyczne (mDs) i osTre 
białaczki szpikowe (aml) – FaKTy i wyzwania

Na temat zespołów mielodysplastycznych (mDS) i ostrych białaczek szpikowych 
(aml), chorób nowotoworych, cech wspólnych i różniących dla tych schorzeń, 
ale i wyzwań z jakimi na co dzień spotykają się pacjenci i lekarze rozmawiamy  
z prof. dr hab. n med. Wiesławem Jędrzejczakiem z katedry i kliniki Hematologii, 
Onkologii i chorób Wewnętrznych Wum oraz dr n. med. krzysztofem mądrym, 
adiunktem w klinice Hematologii, Onkologii i chorób Wewnętrznych Wum.

Zespoły mielodyspla-
styczne (MDS) i ostre bia-
łaczki szpikowe (AML) są 
to schorzenia pokrewne, 
nie ma pomiędzy nimi 

ostrej granicy.
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wyZwania

Radioterapia to metoda powszechnie 
stosowana w walce z nowotworami. 
I choć jest to metoda uznana za bez-

pieczną, to ma też skutki uboczne. Jednym 
z niepożądanych objawów promieniowa-
nia jest uszkodzenie skóry, dlatego zarówno 
w trakcie naświetlań, jak i po należy zadbać 
o właściwą pielęgnację. Warto ją skonsulto-
wać z lekarzem, bo uszkodzenia skóry po-
wstałe pod wpływem promieni jonizujących 
zależą nie tylko od dawki tychże i ich jakości, 
ale też miejsca, w który zostały zastosowane. 

Podczas radioterapii objawy mogą czę-
sto przypominać oparzenie: rumień, któ-
remu towarzyszy pieczenie, ból i łuszcze-
nie się naskórka. Przy silniejszych napro-
mieniowaniach mogą pojawić się obrzęki, 

pęcherze, a nawet wolnogojące się owrzo-
dzenia. Sposób pielęgnacji zależy od rodza-
ju zmian. W żadnym wypadku nie powinno 
się używać preparatów z alkoholem i nale-
ży chronić skórę przed słońcem i urazami. 
Nie zaleca się także kremów z dodatkowymi 
substancjami aktywnymi oraz zwykłych my-
deł – te można zamienić na delikatne mydła 

dla dzieci. Okolice skóry napromieniowanej 
myje się letnią wodą. Delikatnie i bez szoro-
wania. A potem osusza ręcznikiem tak, by 
nie podrażnić skóry. Mężczyźni na czas ra-
dioterapii oraz przez kolejnych kilka tygodni 
do golenia powinni używać tylko maszynki 
elektrycznej oraz nie powinni stosować pły-
nów po goleniu. Należy przede wszystkim 

unikać dodatkowego podrażniania skóry, 
dlatego lekarze zalecają też noszenie luź-
nych ubrań i unikanie przykładania zimnych 
lub ciepłych okładów. 

Do pielęgnacji podrażnionej skóry można 
stosować specjalne kremy przeznaczone do 
ochrony skóry w trakcie i po radioterapii albo 
natłuszczać skórę olejem lnianym. Specjaliści 
polecają też preparaty zawierające alantolinę. 
Dobrze, jeżeli stosowane środki nie będą za-
wierały w swoim składzie wody. Rumień i pę-
cherze można leczyć, tak jak oparzenia analo-
gicznego stopnia. Jednak stosowanie zarówno 
maści, jak i kosmetyków warto skonsultować 
z dermatologiem lub lekarzem prowadzącym, 
bo zastosowanie niewłaściwego preparatu 
może dodatkowo podrażnić skórę. 

 urszula światłowska

SkóRA PoD SPEcJALNyM NADZoREM 
Naświetlanie uszkadza skórę, dlatego w trakcie terapii 
wymaga ona specjalnej pielęgnacji.

Podczas radioterapii objawy mogą często 
przypominać oparzenie: rumień, któremu towarzyszy 

pieczenie, ból i łuszczenie się naskórka.

Świadomość posiadania choroby nowotworowej to wiedza 
paraliżująca, która może odbierać wiarę w powodzenie 
leczenia. Jak uwierzyć, że rak nie musi oznaczać wyroku, 
a walka z chorobą i życie po zakończeniu leczenia to 
nie koszmar? Przede wszystkim, warto obudować się 
wiedzą, aby móc świadomie współuczestniczyć w procesie 
leczenia. Wiedzieć więcej, to bać się mniej!

Leczenie raka stanowi duże wyzwanie dla współczesnej medycyny. Potrzebna 
jest pełna mobilizacja nie tylko w kontekście planowania terapii, ale również 
zaangażowania chorego i jego rodziny. Dobrze jest, jeśli pacjent został 
wyposażony w podstawową wiedzę, dzięki której może stać się aktywnym 
i świadomym uczestnikiem procesu leczenia. Dokładamy starań, aby 
portal onkologiczny ZwrotnikRaka.pl stanowił formę rzetelnego wsparcia 
informacyjnego dla pacjentów onkologicznych oraz ich bliskich.

Portal onkologiczny  
www.zwrotnikraka.pl

życie z rakiem 
To nie KoSzmar

http://www.zwrotnikraka.pl
https://ziololek.pl/produkt/aquastop-radioterapia-2/


Współczesna cywilizacja podkręciła nam tempo ży-
cia. Coraz większy stres, zanieczyszczenie środowi-
ska, hormonalna antykoncepcja, siedzący tryb ży-

cia i niewłaściwa dieta, a co za tym idzie otyłość, wszystkie 
te czynniki zwiększają ryzyko zachorowania na raka piersi. 
I niestety dane statystyczne pokazują, że coraz więcej kobiet 
musi zmagać się z tą chorobą. Dane Krajowego Rejestru No-
wotworów pokazują, że zachorowalność na nowotwory zło-
śliwe piersi w Polsce sukcesywnie rośnie. W ciągu ostatnich 
dwudziestu lat wzrosła ponad dwukrotnie.

Wciąż też wiele kobiet umiera z powodu nowotworu pier-
si. Jak wynika z raportu „Nowotwory złośliwe w Polsce w 2013 
r.” autorstwa Joanny Didkowskiej i Urszuli Wojciechowskiej 
choroba ta w 2013 r. była drugą chorobą onkologiczną będą-
cą przyczyną śmierci wśród kobiet.

- Według danych  Institute for Health Metrics and Evalu-
ation, University of Washington, na całym świecie co 19 se-
kund diagnozuje się nowy przypadek raka piersi, a co minutę 
umiera jedna kobieta. Na raka coraz częściej chorują panie 
w coraz młodszym wieku, które nie są kwalifikowane do gru-
py podwyższonego ryzyka, nie mają w rodzinie przypadków 
nowotworowych – nakreśla sytuację dr n. med. Agnieszka By-
szek , dyrektor medyczny spółki Braster. 

Choć dane epidemiologiczne są porażające, to warto pa-
miętać, że rak piersi wykryty we wczesnym stadium jest wy-
leczalny. Autorzy raportu „Rak piersi w Polsce – leczenie to 
inwestycja” Sequence HC Partners i Uczelnia Łazarskiego 
na podstawie danych American Cancer Society pokazują, że 
prawdopodobieństwo przeżycia pięciu lat od momentu po-
stawienia diagnozy w przypadku wykrycia nowotworu we 
wczesnej postaci (stopień 0 i I) wynosi 100%. Potem spada, 
choć nawet w zaawansowanym stadium klinicznym choroby 
lekarzom udaje się przedłużyć życie pacjentek. 

 prZede wsZystkim profilaktyka

Stale zwiększająca się zachorowalność na nowotwory 
sprawiła, że międzynarodowe organizacje zdrowotne, m.in., 

Światowa Organizacja Zdrowia, biją na alarm, a rządy Państw 
tworzą programy mające wesprzeć środowisko medyczne 
w walce z tą chorobą. Wszystkie te plany mają jedną cechę 
wspólną – podkreśla się w nich wagę profilaktyki. Wiele przy-
padków raka piersi wykrywanych jest za późno. W pierw-
szych stadiach rak piersi przebiega bezobjawowo, ale to nie 
oznacza, że nie można go wykryć już na tym etapie. Tu klu-
czową rolę odgrywa tzw. „czujność onkologiczna”, dla pa-
cjentki oznacza to przede wszystkim znajomość pierwszych 
symptomów choroby, profilaktyczne badania kontrolne oraz 
zgłaszanie się do lekarza od razu po zauważeniu niepokoją-
cych objawów. Każda kobieta powinna raz do roku poddać 
się badaniu ultrasonograficznemu (USG) piersi lub mammo-
grafii, czyli rentgenowskiemu badaniu piersi. Badanie te do-
datkowo należy wykonywać zawsze, gdy zauważymy różnego 
rodzaju nowopowstałe stwardnienia, tzw. zaciągnięcie skó-
ry, zmiany w brodawce, guzki w dołach pachowych lub nie-
typowy wyciek z sutka. Oba te badania przeprowadzane są 
przez specjalistów i pozwalają wykryć nawet niewielkie zmia-
ny. A w razie potrzeby lekarz może skierować pacjentkę na 
dalsze badania diagnostyczne, np. biopsję. Jednak podsta-
wą wciąż jest samobadanie piersi, czyli badanie palpacyjne. 
Polega ono na dokładnym oglądaniu piersi oraz dotykowym 
szukaniu zmian. Powinno się je wykonywać systematycznie, 
raz w miesiącu ok. 2-3 dni po zakończeniu miesiączki. I tu nie-
stety pojawia się problem, ponieważ wiele kobiet nie bada 
w domu piersi lub robi to nieregularnie. 

- Z przeprowadzonych przez nas badań sondażowych wy-
nika, że mniej niż 20 proc. kobiet regularnie bada swoje piersi. 
Nas zainteresowały przede wszystkim przyczyny takiego stanu 
rzeczy. A jest ich kilka. Kobiety często wskazywały na brak cza-
su na wykonanie takiego badania, ponieważ, aby je popraw-
nie wykonać potrzeba wg. szacunków lekarzy ok. 40 minut. Po-
nadto panie nie pamiętają o samobadaniu, a z tym wiąże się 
kolejny aspekt – brak wiedzy w jaki sposób prawidłowo wyko-
nać badanie, aby uwzględniło wszystkie punkty konieczne do 
sprawdzenia. – mówi dr n. med. Agnieszka Byszek.

 TecHNOlOgia W SłuŻbie meDycyNy

Teraz na rynku pojawia się nowe urządzenie medyczne 
do samobadania piersi w domu – Braster, które ma być uzu-
pełnieniem dotychczasowej profilaktyki. Twórcy urządzenia 
chcą, by diagnostyka była skuteczniejsza i ułatwiła kobietom 
samobadanie, a przez to zmotywowała je do systematycz-
nego sprawdzania piersi. Nowe urządzenie wykorzystuje 
termografię kontaktową. Ta metoda pozwala na obrazowa-
nie wewnętrznych procesów termicznych rejestrowanych 
na powierzchni skóry. Przez to, że komórki nowotworo-
we charakteryzują się nasilonym metabolizmem i wytwa-
rzaniem gęstej sieci naczyń włosowatych, powstają punk-
ty podwyższonej temperatury. To właśnie te ogniska hiper-
termii mogą być zarejestrowane już na wczesnym etapie. 
Urządzenie zbudowane jest ze specjalnych matryc ciekło-
krystalicznych opracowanych przez inżynierów z firmy Bra-
ster. Matryce są bardzo czułe i potrafią wykryć nawet drob-
ne różnice ciepła ludzkiej skóry. Dzięki temu po przyłożeniu 
matrycy do piersi powstaje barwny obraz rozkładu tempe-
ratury, na którym wyróżniają się zmiany podejrzane w kie-
runku nowotworu złośliwego. 

- Skuteczność urządzenia została zweryfikowana w bada-
niach obserwacyjnych. Jego czułość diagnostyczna pozwala 
porównywać skuteczność tej metody z badaniem USG lub 
mammograficznym – podkreśla dr n. med. Agnieszka Byszek 
z firmy Braster. 

System składa się z urządzenia, którym wykonuje się ba-
danie, aplikacji oraz centrum telemedycznego, w którym 
działają systemy automatycznej interpretacji obrazów ter-
mograficznych. Komputer dokonuje oceny i odsyła informa-
cję zwrotną o wyniku badania, który można sprawdzić na 
indywidualnym koncie użytkowniczki. Tam też kobiety będą 
miały dostęp do historii swoich badań, a z czasem system 
będzie cyklicznie porównywał ze sobą poszczególne zdję-
cia. To da dodatkową możliwość wykrycia niepożądanych 
zmian. 

Samo badania trwa  ok 15 minut, a kobieta szybko otrzy-
ma informację o jego rezultacie. Dodatkowo cała procedu-
ra jest nieinwazyjna i polega na przyłożeniu urządzenia do 
piersi od 1 do 5 razy w zależności od jej rozmiaru. Przez 
wszystkie etapy kobietę poprowadzi krok po kroku intuicyj-
na aplikacja. 

Co ważne, w przypadku gdy badanie wskaże na występo-
wanie niepokojących zmian, kobieta będzie mogła skorzy-
stać z dodatkowej pomocy. Będzie to możliwość przesłania 
do centrum telemedycznego Braster wyników poprzednich 
badań piersi, wykonanych tradycyjnymi metodami. Lekarz 
radiolog oceni aktualne badanie termograficzne w ich kon-
tekście i zaleci kobiecie dalsze kroki.

Współczesna technologia medyczna daje coraz lepsze 
możliwości diagnostyczne. To ważne w czasach, gdy postęp 
cywilizacyjny i siedzący tryb życia sprzyjają rozwojowi chorób, 
już nie tylko układu krążenia, ale też nowotworowych. Pro-
filaktyczne samobadanie, czy palpacyjne, czy z wykorzysta-
niem urządzeń medycznych pozwala szybko zareagować na 
niepokojące zmiany w piersi. Daje też szansę na całkowite 
wyleczenie ewentualnej choroby.
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profilaktyka

Rak piersi jest najczęściej diagnozowanym  
nowotworem u kobiet i drugą przyczyną śmierci 
z powodu chorób nowotworowych. Jednak  
wcześnie wykryty zazwyczaj jest uleczalny.

wyprzeDzić  
RAkA PiERSi

adrianna Sobol, Psychoonkolog 

http://www.braster.eu/pl
http://www.braster.eu/pl
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 Na jakich działaniach koncentruje 
się fundacja – komu Państwo na co dzień 
pomagacie? 

Fundacja Spełnionych Marzeń od 15 lat 
działa na rzecz dzieci i młodzieży z choroba-
mi nowotworowymi. Główne zadania funda-
cji to przełamywanie stereotypów dotyczą-
cych choroby, ale przede wszystkim pomoc 
psychologiczna dla pacjentów i ich rodziców 
w przetrwaniu trudnego okresu hospitaliza-
cji. Fundacja organizuje różnego rodzaju wy-
darzenia i eventy bezpośrednio na oddzia-
łach onkologicznych, ale również poza nimi, 
które pomagają małym pacjentom wrócić do 
normalnego życia. Poprzez organizację rów-
nież ogólnopolskich wydarzeń staramy się 
zwrócić uwagę społeczeństwa na problem 
chorób nowotworowych. 

Sztandarowym projektem fundacji na 
pewno jest kampania „Odczaruj Raka” czy-
li kompleksowa pomoc małym pacjentom. 
W ramach projektu prowadzimy następujące 
działania: warsztaty plastyczne prowadzone 
przez specjalistów plastyków, to muzykote-
rapia polegająca na kameralnych koncertach 
na oddziałach oraz bajkoterapia czyli wspólne 
czytanie bajek lub fragmentów książek w wy-
konaniu Przyjaciół Fundacji – znanych i lubia-
nych gwiazd teatru, kina i telewizji.  Fundacja 
pamięta o swoich podopiecznych podczas 
najważniejszego święta w roku, czyli ich uro-
dzin, które celebrujemy na oddziałach w spo-
sób bardzo uroczysty! Gwiazdka oraz Dzień 
Dziecka to również okazja dla nas żeby ob-
darować małych pacjentów dużymi paczka-
mi prezentów i tym samym wywołać ogrom-
ny uśmiech na ich twarzach. Ten uśmiech na 
oddziałach jest dla nas bardzo istotny. 

Co dwa lata odbywa ją się Międzynarodowe 
Igrzyska Sportowe „Onko-Olimpiada”,  w których 
biorą udział pacjenci za całej Polski, jak również 
z zagranicy. To wydarzenie cieszy się ogromnym 
zainteresowaniem naszych podopiecznych! Do-
datkowo wspaniałym przeżyciem dla małych 
pacjentów jest udział w Pokazach Mody pod na-
zwą „Dzieci-Dzieciom” czy „Piękne nad życie”. 
To również wyczekiwane przez naszych wyda-
rzenie, dzięki którym spełniają się marzenia na-
szych pacjentów. Inne wydarzenie dedykowane 
dzieciom to „Szpiknikowa Harley’ada Marzeń”,  
„Onko-Survival” czy rehabilitacyjne obozy 
wypoczynkowe. 

W trybie ciągłym prowadzimy Centrum 
Rehabilitacji Społecznej – jedyne takie miej-

sce w Polsce gdzie pacjenci po amputacjach 
i wszczepionych endoprotezach mogą po-
wrócić do formy fizycznej pod opieką specja-
listów rehabilitantów. 

 Nastawienie pacjentów jest ważne 
w walce z każdą chorobą, onkologiczną 
także. czy często pacjenci pozostawieni 
są z diagnozą sami sobie? 

Na każdym oddziale onkologicznym pra-
cuje psycholog, który pomaga nie tylko sa-
mym pacjentom ale również ich rodzicom. 
Fundacja aktywnie uczestniczy w kontakcie 
z zainteresowanymi poprzez naszych pra-
cowników oraz wolontariuszy. Zajęcia pro-
wadzone na oddziałach pozwalają nam na 
szybki kontakt z pacjentem oraz nawiąza-
nie relacji z ich opiekunami. Niejednokrotni 
nasza załoga pełni funkcję psychologa, spo-
wiednika i pośrednika. Wieloletnie doświad-
czenie pracowników Fundacji oraz stała 
obecność na oddziałach uwiarygadnia fun-
dację i pozwala na większą otwartość i dzie-
ci i rodziców. 

 Jakie są największe wyzwania z jaki-
mi musza się zmagać dzieci i ich rodzi-
ce w kontekście choroby onkologicznej 
w Polsce ?

 Największym problemem jest moment 
kiedy rodzice i dzieci dowiadują się o cho-
robie nowotworowej. Jest to silny wstrząs, 
który może towarzyszyć przez okres całej 
choroby. Praca całego zespołu, lekarzy, per-
sonelu medycznego, psychologa i fundacji 
pozwala łagodzić te najtrudniejsze chwilę. 
Choroba nowotworowa to choroba nie tyl-
ko pacjenta ale całej rodziny. Choroba zmie-
nia styl życia, powodując niejednokrotnie 
pogorszenie sytuacji finansowej, ale i rów-
nież relacji z najbliższą rodziną. W takich sy-
tuacjach najważniejsza jest zmiana sposo-
bu myślenia i ogromna dawka cierpliwości. 
Myślę, że praca całego zespołu fundacji po-
zwala powrócić pacjentom do normalnego 
funkcjonowania, nie tylko na oddziale onko-
logicznym, ale również poza nim. 

 Jak oceniają Państwo poziom opieki 
nad pacjentami ze schorzeniami onkolo-
gicznymi w Polsce?

Z roku na rok postęp medycyny powodu-
je, że liczba ozdrowieńców wzrasta w dużym 
tempie. Nakłady na leczenie chorób nowo-
tworowych na pewno wzrastają w większym 
tempie niż leczenie innych schorzeń. Nie bez 
przyczyny mówi się, że nowotwory to epide-
mia XXI wieku i nie ma chyba w Polsce rodzi-
ny, której by ten problem nie dotknął. Na od-
działach onkologicznych pojawia się coraz 
więcej sprzętu diagnostycznego, który jest 
najważniejszym elementem w walce z cho-
robą. Zmieniły się też warunki w jakich pa-
cjenci są leczenie. Szczególnie dostrzega się 
to na dziecięcych oddziałach onkologicznych, 
gdzie szpital powoli zaczyna przypominać 
dom. Nowo otwierane ośrodki onkologiczne 
dla dorosłych też są na coraz wyższym pozio-
mie, co na pewno ma wpływ na psychikę pa-
cjenta i tym samym do jego nastawienia do 
wyzdrowienia. Leczenie chorób nowotworo-
wych to proces długotrwały, więc dobrze by-

łoby gdyby sala szpitalna i otoczenie pacjen-
ta, jak najmniej przypominały szpital. 

 W jaki sposób można wesprzeć Fun-
dację i pomóc małym pacjentom?

Tak jak każda fundacja i organizacja bory-
kamy się z ciągłym brakiem środków finanso-
wych. Każdy projekt wymaga dofinansowania, 
a sponsorów nie przybywa w takim tempie jak 
organizacji pomocowych. Fundacja zatrudnia 
wielu specjalistów, którzy nie zawsze swoje 
czynności mogą wykonywać wolontarystycz-
nie. Każdy dodatkowy etat to dodatkowe wy-
datki z niewielkich budżetów organizacji. 

Dużym wsparciem naszych działań 
jest również pomoc rzeczowa. Prowadzo-
ne przez fundację warsztaty plastyczne, to 
ciągła potrzeba zakupu nowych materia-
łów, które można także otrzymać od dar-
czyńców. Nieocenionym wsparciem dla 
samych pacjentów są oczywiście wolon-
tariusze, którzy stanowią ogromną gru-
pę wsparcia. Jesteśmy również otwarci na 
wolontariat pracowniczy firm korporacyj-
nych, którzy w ramach odpowiedzialności 
społecznej współpracują z organizacjami 
charytatywnymi. 

 kornelia Nelec

15 LAT 
odczarowywania raKa

mali pacjenci onkologiczni wymagają od nas szczególnej troski, bo zasługują na 
prawdziwe dzieciństwo, a choroba nie powinna im tego przerwać. Tworzymy zaklęcia 
na raka i wprowadzamy uśmiech i radość na oddziałach dziecięcej onkologii. 
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