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Rak to nie wyRok 
 Siła nowoczeSnej medycyny

Innowacyjność nie dla wszystkich?
Problem z dostępem do nowoczesnych terapii  
dla pacjentów onkologicznych w Polsce.

Zaawansowany czerniak
PrzełomowA terAPiA

s. 8

Odpowiednie Żywienie
PodstAwA w stArciu z chorobą 
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Rak prostaty
innowAcyjne leczenie

s. 11

teMat nUMeRU

DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z GAZETĄ WYBORCZĄ. ZAWIERA WYŁĄCZNIE MATERIAŁY PRZYGOTOWANE I POCHODZĄCE OD WARSAWPRESS.



Na temat opieki onkologicznej w Polsce, zmian które aktualnie 
zachodzą oraz wyzwań, jakie stoją jeszcze przed nami rozmawiamy 
z Szymonem Chrostowskim, Prezesem Polskiej Koalicji Pacjentów 
Onkologicznych.
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ZdaNiem eKSPeRta

co dalej z polSką 
onkologią? 

Ostatni rok był niewątpliwie rokiem 
onkologii, obfitował w rewolucyjne 
zmiany w systemie opieki zdrowot-

nej. Na ten czas przypadało wprowadzenie 
pakietu onkologicznego, prace nad nowym 
Narodowym Programem Zwalczania Chorób 
Nowotworowych czy uchwalenie Narodowe-
go Programu Zdrowia. Oczywiście, wiele jesz-
cze przed nami, aby pakiet funkcjonował, tak 
jak sobie wszyscy wymarzyliśmy. Z niecier-
pliwością czekamy na zapowiedziane przez 
Ministra Zdrowia zmiany w pakiecie doty-
czące m.in. włączenia radioterapii paliatyw-
nej, uelastycznienia składu konsylium, wpro-
wadzenia nowych pakietów diagnostycznych 
oraz poszerzenia listy świadczeń szpitalnych 
rozliczanych w pakiecie.

Pakiet wymaga monitoringu i ewaluacji 
efektów działania oraz koniecznych mody-
fikacji, nie rozwiązuje on wszystkich proble-
mów chorych na raka. Podczas tegoroczne-
go Forum Pacjentów Onkologicznych orga-
nizowanego przez Polską Koalicję Pacjentów 
Onkologicznych zadaliśmy sobie pytanie: 
„Czy pacjent może mieć zaufanie do systemu 
opieki onkologicznej w Polsce?” Kwestie klu-
czowe dla wyników leczenia, takie jak dostęp 
do innowacyjnych terapii, wiarygodna dia-
gnostyka onkologiczna, przestrzeganie jed-
nolitych  standardów postępowania klinicz-
nego są nadal słabymi punktami naszego 
systemu opieki zdrowotnej. Także poruszo-
ne na tegorocznym Forum zagadnienia doty-
czące diagnostyki molekularnej, immunoon-
kologii, problemów z dostępem do leczenia 
onkologicznego pacjentów cierpiących na 
rzadkie nowotwory pokazują, jak wielu jesz-
cze działań potrzeba, aby sytuacja pacjentów 
onkologicznych uległa istotnej poprawie. 

Postulaty Polskiej koalicji  Pacjen-
tów onkologicznych:

 Zapewnienie finansowania z budżetu 
NFZ diagnostyki predykcyjnej, niezbędnej 
do kwalifikacji pacjenta do leczenia celo-
wanego w ramach programów lekowych 

NFZ diagnostykę predykcyjną wycenia 
znacznie poniżej kosztów lub w ogóle nie fi-
nansuje. Na zwrot do tej pory mogą liczyć 
świadczeniodawcy w przypadku, gdy u pa-

cjenta dany czynnik predykcyjny został po-
twierdzony i pozostałe kryteria pozwoliły na 
zakwalifikowanie do programu lekowego. 
Ma to miejsce przeciętnie raz na 10-20 przy-
padków. Sytuacja jest absurdalna: koniecz-
ną do kwalifikacji diagnostykę, zwłaszcza ba-
dania molekularne, finansują głównie firmy 
farmaceutyczne, a w mniejszych szpitalach 
często diagnostyki po prostu się nie wyko-
nuje, odbierając pacjentowi szansę na dłuż-
sze życie. 

 Wprowadzenie i monitorowanie stan-
dardów jakości diagnostyki patomorfo-
logicznej i molekularnej. Dzisiaj, nawet jeśli 
istnieją przepisy określające wymagania ja-
kościowe, to nie są w praktyce egzekwowa-
ne. W efekcie jest wiele diagnoz fałszywych, 
zarówno fałszywie dodatnich jak i fałszywie 
ujemnych, ze wszystkimi tego dramatyczny-
mi konsekwencjami. 

 Poprawa dostępu do innowacyjnych  
leków onkologicznych

Dzisiejszy dostęp do leczenia innowacyj-
nego sytuuje Polskę na szarym końcu wśród 
krajów europejskich. Leków dostępnych jest 
niewiele, z istotnymi ograniczeniami. Wg 
ostatnich danych zużywamy najczęściej tylko 
25-50% średniego, europejskiego zużycia le-
ków p/nowotworowych. W tej sytuacji nale-
ży miedzy innymi szukać odpowiedzi na py-
tanie, dlaczego w ostatniej dekadzie Polska 
zostaje coraz dalej za Europą, jeśli chodzi 
o szanse na przeżycie pacjenta z chorobą no-
wotworową. (badania Eurocare 3, 4 i 5). 

 Przejrzystość decyzji refundacyjnych

Konieczne jest zwiększenie przejrzystości 
decyzji refundacyjnych w Polsce, biorąc pod 
uwagę przy ocenie nowych terapii korzyści 
dla pacjenta oraz koszty społeczne nie wpro-
wadzenia innowacyjnego leczenia (tj. dodat-
kowe hospitalizacje, niezdolność do pracy, 
zasiłki, renty etc.).

 Umożliwienie współpłacenia

Zarówno klinicyści jak i eksperci farma-
ekonomii wskazują na konieczność zwiększe-
nia finansowania opieki zdrowotnej, poprzez 
wzrost składki zdrowotnej lub umożliwienie 
współpłacenia przez pacjentów. Przy pozio-

mie finansowania ochrony 
zdrowia na poziomie 4,5% 
PKB nie ma możliwości za-
pewnienia odpowiedniego 
poziomu publicznej opie-
ki medycznej. W krajach za-
chodnich wskaźnik ten wyno-
si min. 6% PKB. 72% Polaków woli możliwość 
wyboru dopłaty do diagnozowania i lecze-
nia nowocześniejszymi metodami i wyroba-
mi medycznymi niż świadczenia oferowane 
w standardzie przez NFZ (Raport OIGWM PO-
LMED, Skłonność pacjentów w Polsce do współ-
finansowania diagnostyki/leczenia/operowania 
bardziej innowacyjnym sprzętem medycznym 
w publicznych placówkach ochrony zdrowia). 

 alternatywa chemioterapii 
niestandardowej

Niewielki zakres refundacji leków innowa-
cyjnych w Polsce jest barierą zarówno dla le-
karzy jak i pacjentów, zwłaszcza po wycofa-
niu przez Ministerstwo Zdrowia mechanizmu 
chemioterapii niestandardowej, co de facto 
uniemożliwia pacjentom skorzystanie z no-
wych terapii (wprowadzonych do obrotu po 
31 grudnia 2011r.). Środowisko pacjentów 
domaga się zaproponowania przez Minister-
stwo Zdrowia rozwiązania, które da szansę 
w niektórych przypadkach na refundację ra-
tującego życie leczenia (szczególnie tragiczną 
sytuację mają pacjenci chorzy na rzadkie no-
wotwory, bez dostępu do jakiegokolwiek le-
czenia, np. chłoniak hodgkina, mielofibroza).

 Reforma struktury organizacyjnej  
opieki onkologicznej w kierunku   
specjalizacji narządowej

Doświadczenia krajów bardziej rozwi-
niętych dowodzą, że leczenie prowadzone 
w specjalistycznych, wielodyscyplinarnych 
ośrodkach narządowych, przez lekarzy i dia-
gnostów z doświadczeniem w konkretnych 
rodzajach nowotworów, poddane nadzoro-

wi jakościowemu, istotnie poprawia pacjen-
tom szanse na przeżycie. Ostatnia dekla-
racja Ministra Zdrowia (podczas spotkania 
Polaków Zdrowia Portret Własny w Pozna-
niu, 11.09.2015) o przygotowaniu rozporzą-
dzenia regulującego tworzenie tzw. Breast 
Cancer Units, to dobry sygnał dla pacjentek 
z rakiem piersi. Nieocenione zasługi w tym 
obszarze ma Federacja Stowarzyszeń Ama-
zonki, która od wielu lat propagowała ideę 
utworzenia wielospecjalistycznych ośrodków 
raka piersi.

 Rozwiązanie najpilniejszych  
problemów onkologii dziecięcej

Sytuacja najmłodszych pacjentów cho-
rych onkologicznych w Polsce jest znaczą-
co lepsza niż osób dorosłych, jednak od lat 
pozostają nierozwiązane kluczowe proble-
my. Postulujemy finansowanie przez NFZ le-
czenia przeciwgrzybicznego, które jest nie-
zbędne podczas terapii onkologicznej dzie-
ci, stworzenie mechanizmu podziału dawek 
leków wg. realnych potrzeb – obecnie zaku-
pów leków dla dzieci dokonuje się w daw-
kach dla dorosłych, a NFZ finansuje tylko 
część dawki faktycznie wykorzystaną, pozo-
stałą kwotę musi wyłożyć szpital. Konieczna 

jest zmiana wyceny przez NFZ lub wprowa-
dzenia centralnych zakupów leków i dystry-
bucja dawek wg. potrzeb. Apelujemy tak-
że o poprawę współpracy między lekarzami 
prowadzącymi małych pacjentów do 18-20 
roku życia z lekarzami dorosłych oraz między 
placówkami medycznymi. Nadal także sys-
tem opieki zdrowotnej nie przewiduje finan-
sowania rehabilitacji młodych pacjentów, jej 
koszt całkowicie obciąża rodzinę. 

Wielu jeszcze działań potrzeba, aby sytuacja 
pacjentów onkologicznych uległa   

istotnej poprawie. 
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POlSKa ONKOlOgia

Wprowadzony na początku 2015 
roku przez Ministra Zdrowia ze-
staw działań – objętych nazwą „pa-

kiet onkologiczny” – zakładał przyspiesze-
nie rozpoznawania nowotworów złośliwych 
i rozpoczynania leczenia oraz zapewnienie 
kompleksowości i poprawienie jakości po-
stępowania przeciwnowotworowego. Odle-
głym celem pakietu onkologicznego było – 
według autorów – zwiększenie wyleczalności 

lub przeżywalności chorych na nowotwory.
Założenia realizacyjne obejmowały zapew-
nienie 9-tygodniowego okresu od podejrze-
nia do potwierdzenia obecności nowotwo-
ru, zniesienie limitów w zakresie udzielanych 
świadczeń z jednoczesnym zagwarantowa-
niem terminowości wykonania, podejmowa-
nie decyzji o postępowaniu po ustaleniu roz-
poznania przez zespoły wielospecjalistyczne, 
zapewnienie nadzorowania przebiegu lecze-
nia i właściwej opieki w okresie dalszej obser-
wacji przez koordynatorów. Jednym z najważ-
niejszych elementów pakietu onkologicznego 
było wprowadzenia tzw. karty diagnostyki 
i leczenia onkologicznego (K-DILO – potocz-
nie nazywanej „zieloną kartą”), która miała – 
w założeniu – ułatwić postępowanie.

 ZmiaNY W PaKieCie   
ONKOlOgiCZNYm

Konieczność wprowadzenia zmian (przede 
wszystkim – przyspieszenie procesu prawidło-
wego ustalania rozpoznań i podniesienie po-
ziomu leczenia pod względem jakościowym) 
było od dawna postulowane i oczekiwane 
przez chorych i lekarzy. Wprowadzenie pakie-
tu zainicjowało oczekiwane zmiany, natomiast 
w ramach tworzenia szczegółowych rozwią-
zań popełnione zostały liczne błędy i – w kon-
sekwencji – doszło do sytuacji nieoczekiwanej 
i trudnej dla środowisk chorych oraz pracow-
ników systemu ochrony zdrowia. Wspomnia-
ne błędy są liczne i w zasadniczy sposób ogra-
niczają możliwość uzyskania – wymienionych 
wcześniej – celów (przede wszystkim – zwięk-
szenie dostępności). Przykładem niewłaści-
wych decyzji jest konieczność odsyłania osób 
z podejrzeniem nowotworu z poradni specja-
listycznej do lekarza rodzinnego w celu wy-
stawienia „zielonej karty”. Inne przykłady nie-
właściwych decyzji obejmują brak możliwości 
wystawienia „zielonej karty” bez patomorfolo-
gicznego rozpoznania nowotworu (w praktyce 
często dopiero po kilkukrotnie powtórzonym 
zabiegu chirurgicznym o charakterze diagno-
stycznym lub diagnostyczno-terapeutycznym 
udaje się uzyskać fragment guza i ustalić roz-
poznanie) oraz wprowadzenie nadmiernie 
rozbudowanej sprawozdawczości (np. nie-
uzasadnione uszczegółowienie K-DILO lub 
konieczność wielokrotnego wprowadzania 
do różnych systemów informatycznych iden-
tycznych danych na temat jednego chorego). 
Wyżej wymienione czynności biurokratycz-
ne w przypadku tylko jednej „zielonej karty” 
trwają około 30 minut. W przypadku 150 tysię-
cy wydanych od początku roku kart, czas jaki 
lekarze poświecili na biurokrację zamiast na 
chorych, czyli de facto czas stracony z medycz-
nego punktu widzenia, wyniósł zatem około 
75 tysięcy godzin. Kolejnym istotnym ograni-
czeniem jest utrzymanie zasady limitowania 
i niedoszacowania kosztów wielu procedur 
(np. leczenie wspomagające). Dotychczasowe 
– niestety mało pozytywne – doświadczenia 

chorych i lekarzy wskazują na konieczność pil-
nego wprowadzenia istotnych zmian w pakie-
cie onkologicznym. Niezbędne jest bezwzględ-
ne ograniczenie wymagań biurokratycznych 
(przede wszystkim – uproszczenie „zielonej 
karty” oraz zintegrowanie systemów infor-
matycznych w celu usprawnienia sprawozda-
wania), zniesienie konieczności raportowania 
w tzw. czasie rzeczywistym przez umożliwie-
nie wprowadzenia informacji po kilku (np. 7) 
dniach z podaniem daty wykonania świadcze-
nia, urealnienie wyceny wielu świadczeń i znie-

sienie limitów w umowach z AOS (zwłaszcza – 
diagnostyka). W opinii Polskiego Towarzystwa 
Onkologii Klinicznej (PTOK) niezwykle istot-
ne jest również pilne wprowadzenie systemu 
sprawnego systemu monitorowania jakości 
świadczeń i określania efektywności oraz ad-
ministracyjne wdrożenie wytycznych postępo-
wania diagnostyczno-terapeutycznego. 

 NOWe leKi   
PRZeCiWNOWOtWOROWe

Skuteczność w zakresie przeciwdziałania 
zagrożeniom związanym z nowotworami za-
leży od trzech elementów, którymi są spraw-
ność zarządzania systemem opieki i sposób 
organizacji procesów diagnostyczno-tera-
peutycznych oraz posiadanie odpowiednich 
zasobów (specjalistyczne kadry, wyposaże-
nie i możliwości stosowania nowoczesnych 
procedur leczniczych o potwierdzonej na-
ukowo wartości). Proporcje udziału wymie-
nionych elementów w oddziaływaniu na sku-
teczność postępowania wskazują, że posia-
danie odpowiednich zasobów ma bardzo 
istotne znaczenie. Dostępność do nowocze-
snych leków jest jednym z ważnych czynni-
ków (szczególnie ważne – leki stosowane 
w ramach postępowania radykalnego, czyli 
najczęściej w skojarzeniu z metodami miej-
scowego leczenia). Dostępność do nowocze-
snych leków przeciwnowotworowych jest 
w Polsce zróżnicowana– w przypadku nie-
których leków dostępność jest dobra, pod-
czas gdy dla innych leków występują – często 
znaczne – ograniczenia.

Największym problemem jest zbyt długi 
czas upływający od chwili zarejestrowania le-
ków do wydania decyzji na temat refundacji, 
co ma wiele przyczyn zależnych od decyden-
ta i producenta. Wskazane jest wprowadze-
nie bardziej obiektywnych zasad oceny no-
wych leków, które kompleksowo określałyby 
tzw. dodaną wartość z uwzględnieniem kate-
gorii skuteczności oraz bezpieczeństwa i stop-
nia oddziaływania na jakość życia chorych. 
W ocenie należy również uwzględnić jakość 
dowodów naukowych i rodzaj nowotworu 
i założenie postępowania z udziałem ocenia-
nego leku (radykalne lub paliatywne). Opraco-
wane przez PTOK – we współpracy z Polskim 
Towarzystwem Onkologicznym– algorytmy 
określania wartości nowych leków powinny 
być poddane szczegółowej analizie z intencją 
wdrożenia do praktyki.

Przedmiotem dyskusji powinno być rów-
nież utworzenie odrębnego funduszu z prze-
znaczeniem na finansowanie leków, które nie 
są – najczęściej z powodów ekonomicznych 
– objęte refundacją. Wzorem dla wymienio-
nego rozwiązania jest funkcjonujący w Wiel-
kiej Brytanii CancerDrugs Fund, który umoż-
liwia stosowanie leków nierefundowanych 
centralnie w przypadkach szczególnych (np. 
nowotwory o rzadkim występowaniu, w któ-
rych nie można przeprowadzić prospektyw-
nych badań klinicznych z losowym doborem 
dla uzyskania dowodów naukowych najwyż-
szego poziomu). 

 WYZWaNia

Wyzwania przed polską onkologia można 
podzielić na dwie grupy – w pierwszej grupie 
mieszczą się potrzeby wprowadzenia zmian 
organizacyjnych, a druga obejmuje szereg 
działań koniecznych dla poprawienia jakości 
klinicznej praktyki.

Wśród działań organizacyjnych istotne wy-
daje się zwiększenie skuteczności mechani-
zmów koordynowania systemem opieki onko-
logicznej, co uzasadnia nadmierne rozprosze-
nie pod względem liczby ośrodków oraz częste 
udzielanie świadczeń z pominięciem zasady 
wielospecjalistycznego podejmowania decy-
zji i dalszego postępowania. Wydaje się uza-
sadnione utworzenie Narodowego Instytutu 
Onkologii wzorem kilku krajów Unii Europej-
skiej oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki Pół-
nocnej. Kolejnym czynnikiem jest konieczność 
zwiększenia liczby specjalistów, co jest istotne 
wobec wzrostu zachorowalności na nowotwo-
ry i stale rosnącego wskaźnika chorobowości 
(chorzy żyjący z rozpoznaniem nowotworu). 
Ważne jest usprawnienie działań zapobiegaw-
czych, co dotyczy pierwotnej prewencji (przede 
wszystkim – edukacja prozdrowotna społe-
czeństwa) i profilaktyki wtórnej (bardziej efek-
tywne programy badań przesiewowych i wcze-
snego wykrywania nowotworów).

Do działań zmierzających do poprawie-
nia jakości w klinicznej praktyce należy ko-
nieczność lepszego kształcenia przed- i po-
dyplomowego oraz większego zaangażowa-
nia w aktywności o charakterze naukowym. 
Istotne znaczenie ma wprowadzanie i syste-
matyczne aktualizowanie wytycznych postę-
powania, co jest od lat przedmiotem zainte-
resowania PTOK. Polskie Towarzystwo Onko-
logii Klinicznej widzi również potrzebę pilnego 
wdrożenia systemu monitorowania jakości 
i efektywności leczenia onkologicznego w Pol-
sce oraz – docelowo – promowania finanso-
wego (np. likwidacja limitów) dla ośrodków 
charakteryzujących się najlepszymi wynikami. 

 Prof. dr hab. med. Maciej Krzakowski,
Prof. dr hab. med. Piotr Wysocki 

wyzwania onkologii  
w polSce Na temat wyzwań polskiej onkologii, koniecznych zmianach  

w funkcjonowaniu pakietu onkologicznego oraz  dostępności 
do innowacyjnych terapii onkologicznych opowiadają  
Prof. Maciej Krzakowski – Konsultant Krajowy w dziedzinie 
onkologii klinicznej oraz Prof. Piotr Wysocki – Prezes Polskiego 
towarzystwa Onkologii Klinicznej. 

Wprowadzenie pakietu zainicjowało oczekiwane 
zmiany, natomiast w ramach tworzenia szczegó-

łowych rozwiązań popełnione zostały liczne błędy.
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NOWe MOŻliWOści

 CZYm jeSt PROtONOteRaPia?

Protonoterapia to innowacyjna metoda 
leczenia nowotworów, rodzaj radioterapii 
wykorzystującej promieniowanie protono-
we do niszczenia groźnych zmian nowotwo-
rowych. Główną zaletą terapii protonowej 
jest bardzo duża precyzja z jaką można do-
pasować rozkład dawki promieniowania jo-
nizującego w guzie nowotworowym. Jedno-
cześnie możliwe jest uniknięcie napromie-
niowania tkanek zdrowych. Dzieje się tak za 
sprawą właściwości fizycznych samych pro-
tonów i sposobu,  w jaki oddziałują z materią. 

 dla KOgO jeSt PROtONOteRaPia? 

Zastosowanie protonoterapii rozważa się 
w tych przypadkach, kiedy narażenie na na-
promieniowanie zdrowych tkanek leżących 
w pobliżu nowotworu może być dla pacjen-
ta szczególnie niebezpieczne  i zwiększyć ry-
zyko powikłań. stąd protonoterapię stosuje 

się w przypadku wielu nowo-
tworów wieku dziecięcego. 
Coraz częściej pojawiają się 
też wskazania u dorosłych, 
wszędzie tam gdzie guz no-
wotworowy jest zlokalizowa-
ny bardzo blisko narządów 
krytycznych, co utrudnia 
uzyskanie dobrego rozkładu 
dawki przy pomocy stosowa-
nego powszechnie promie-
niowania fotonowego.

obecnie mówi się, że je-
den ośrodek protonotera-
pii powinien zapewnić opie-

kę ok. 10-15 mln mieszkańców. W kilkudzie-
sięciu ośrodkach protonoterapii na świecie 
prowadzi się cały czas badania porównaw-
cze i można oczekiwać, że lista wskazań do 
tej metody leczenia będzie poszerzać. Warto 
zaznaczyć, że metodami radioterapii fotono-
wej jest skutecznie leczonych w Polsce blisko 
90 tys. chorych na nowotwory rocznie. Pro-
tonoterapia jest metodą młodszą i wciąż roz-
wijaną, stąd jej rutynowe zastosowanie po-
winno być ograniczone do tych przypadków, 
w których możemy spodziewać się istotnego 
zysku terapeutycznego. Do radioterapii pro-
tonowej będzie się kwalifikowało docelowo 
1-2 tys. chorych rocznie. jest to grupa pa-
cjentów, którym chcemy pomóc, a protono-
terapia ma być szansą na ich skuteczniejsze 
wyleczenie. 

 SZaNSa dla 5 WOjeWódZtW 

Ośrodki medyczne i naukowe Polski Za-
chodniej chcą włączyć się do światowego 

nurtu badań nad oddziaływaniem różnych 
rodzajów promieniowania jonizującego na 
organizm ludzki tak, aby móc lepiej w przy-
szłości leczyć chorych. Stąd projekt INPRON-
KO. Zwłaszcza, że w dobie integracji europej-
skiej chorzy z województw Polski zachodniej 
coraz częściej będą szukać pomocy  w za-
granicznych ośrodkach protonoterapii, np. 
w Dreźnie, Monachium i Pradze, nie ograni-
czając się tylko do nowopowstającego ośrod-
ka w Instytucie Fizyki Jądrowej w Krakowie, 
który niedługo zostanie w pełni udostępnio-
ny chorym. Zresztą od lat współpracujemy 
z kolegami z Krakowa i po wybudowaniu ko-
lejnego ośrodka w Poznaniu ta współpracy 
zyska nowy wymiar.

 O PROjeKCie iNPRONKO 

W realizację projektu INPRONKO zaanga-
żowane jest pięć województw tj. dolnoślą-
skie, wielkopolskie, lubuskie, opolskie i za-
chodniopomorskie, kilka uniwersytetów me-
dycznych oraz ośrodki wdrożeniowe – łącznie 
19 instytucji. Nadzór merytoryczny sprawuje 
Rada Naukowa, której przewodniczącym jest 
prof. dr hab. Jacek Fijuth – prezes Polskiego 
Towarzystwa Onkologicznego. Koordynato-
rem projektu jest natomiast prof. dr hab. Ju-
lian Malicki, dyrektor Wielkopolskiego Cen-
trum Onkologii  w Poznaniu i kierownik Kate-
dry i Zakładu Elektroradiologii Uniwersytetu 
Medycznego w Poznaniu.

INPRONKO to projekt, w którym lekarze, 
fizycy i biolodzy z ośrodków z Opolu, Po-
znaniu, Szczecinie, Wrocławiu i Zielonej Gó-
rze będą wspólnie uczestniczyli w planowa-
niu radioterapii  i opracowywaniu optymal-

nych rozkładów dawek dla każdego chorego 
wykorzystując metody telemedycyny. Będą 
także wspólnie uczestniczyli w 17 pakietach 
badawczych. Realizacja projektu INPRONKO 
zapewni ponadregionalny szybki lokalny do-
stęp do radioterapii nie tylko protonowej dla 
ponad 10 mln mieszkańców. Połączenie roz-
woju nauki z korzyściami dla ludności sta-
nowić będzie podstawę inteligentnego roz-
woju regionu. Poprzez otwarcia całkowicie 
nowych perspektyw badawczych w zakre-
sie leczenia nowotworów złośliwych nastąpi 
zbliżenie instytucji naukowych do jednostek 
ochrony zdrowia. 

 PROjeKt iNPRONKO – sKOK   
jaKOściOWy W ONKOlOgii POPRZeZ:

•	 udział 8 ośrodków zajmujących się kom-
pleksowym leczeniem chorych z nowo-
tworami, zapewni chorym lokalny i szybki 
dostęp do nowych możliwości radiotera-
pii przy jednoczesnej koordynacji dzia-
łań w oparciu o unikatowe doświadcze-
nie kliniczne zaangażowanych ośrodków,

•	 udział 10 uczelni wyższych gwarantuje 
wykorzystane wielodyscyplinarnego po-
tencjału naukowego  i badawczego kadry 
naukowej przy zapewnieniu najwyższych 
standardów przeniesienia wyników ba-
dań do praktyki klinicznej,

•	 17 projektów badawczych obejmujących 
szczegółowo wszystkie potencjalne moż-
liwości wykorzystania wiązki protonowej 
w prowadzeniu najskuteczniejszej tera-
pii, co będzie weryfikowane badaniami 
przedklinicznymi oraz klinicznymi,

•	 ścisła współpraca instytucji naukowych 
oraz jednostek ochrony zdrowia.

pRotonoteRapia – nowoczeSny 
rodzaj radioterapii w walce z nowotworami

O precyzyjnej możliwości dopasowania dawki promieniowania jonizującego w walce z chorobami 
onkologicznymi dzięki zastosowaniu pronoterapii opowiada Prof. dr hab. julian Malicki.

 czego mają dotyczyć zmiany w pakiecie onkologicz-
nym, który powstał z myślą o wczesnej diagnostyce 
chorób nowotworowych? W jaki sposób poprawią jego 
funkcjonowanie?

Krzysztof Bąk: W ramach zmian w pakiecie onkologicz-
nym, które zostały przygotowane przez resort zdrowia we 
współpracy z zespołem ekspertów dokonano m. in. zmian we 
wzorze karty diagnostyki i leczenia onkologicznego, które sta-
nowią dostosowanie wzoru karty do zmienionych wymogów 
wynikających z rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego 
rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu 
leczenia szpitalnego, które uelastyczniają regulacje dotyczące 
obowiązkowego składu wielodyscyplinarnego zespołu tera-
peutycznego planującego i koordynującego proces leczenia. 
Ponadto wzór karty diagnostyki i leczenia onkologicznego 
dostosowano do możliwości wystawienia karty diagnostyki 
i leczenia onkologicznego przez lekarzy specjalistów udziela-
jących świadczeń z zakresu profilaktycznych programów zdro-
wotnych. Wprowadzono również możliwości prowadzenia le-
czenia onkologicznego, w przypadku łagodnych nowotworów 

centralnego układu nerwowego oraz niektórych nowotworów 
układu krwiotwórczego i chłonnego. Uwzględniono również 
przypadki, w których postawienie rozpoznania onkologicznego 
jest możliwe wyłącznie w wyniku zabiegu operacyjnego, wpro-
wadzając możliwość skierowania pacjenta na zabieg diagno-
styczno-terapeutyczny z poziomu podstawowej opieki zdro-
wotnej oraz z poziomu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. 
Dodatkowo w przypadkach klinicznych, w których postawienie 
rozpoznania onkologicznego jest możliwe wyłącznie w wyniku 
zabiegu diagnostyczno-leczniczego, określono maksymalny 
28-dniowy termin – liczony od dnia umieszczenia pacjenta na 
liście oczekujących na udzielenie świadczenia – na przeprowa-
dzenie zabiegu diagnostyczno-terapeutycznego oraz określe-
nie sposobu postępowania terapeutycznego przez wielody-
scyplinarny zespół terapeutyczny. Ponadto w rozporządze-
niach Ministra Zdrowia uwzględniono następujące postulaty 
Zespołu do spraw oceny „pakietu onkologicznego”:

•	 Wprowadzona zostanie możliwość wystawienia karty dia-
gnostyki i leczenia onkologicznego nie w czasie rzeczywi-
stym, lecz do 3 dni od daty decyzji  o założeniu karty.

•	 Zmieniono we wzorze karty DiLO pole C7 z „rozpoznanie 
histopatologiczne” na „wynik badania potwierdzającego 
rozpoznanie nowotworu złośliwego”, co umożliwi wysta-
wienie karty na podstawie uwiarygodnionego rozpozna-
nia wynikającego  z wiedzy lekarza, a nie wyłącznie na 
podstawie rozpoznania histopatologicznego. Pozwoli też 
na wystawianie w szerszym zakresie kart przez lekarzy 
ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

•	 Uproszczenie samego „procesu wystawiania karty” – w Na-
rodowym Funduszu Zdrowia trwają prace nad aplikacją 
(usługą), która będzie umożliwiała zintegrowanie szpital-
nych systemów informatycznych z aplikacją służącą wysta-
wianiu kart DiLO.

•	 W składzie wielodyscyplinarnego zespołu terapeutyczne-
go w przypadku leczenia nowotworów układu krwiotwór-

czego lub układu chłonnego u dorosłych wprowadzono 
dla 2 lekarzy hematologów alternatywę w postaci 2 lekarzy 
onkologii klinicznej lub 1 specjalisty hematologii i 1 specja-
listy onkologii klinicznej.

 aktualnie w Polsce na choroby nowotworowe zapada 
rocznie 160 tys. osób, 90 tys. spośród nich umiera. Nieste-
ty prognozy nie są optymistyczne, za 15 lat liczba zachoro-
wań ma się podwoić. chorych wciąż przybywa, pieniędzy 
na ich leczenie  z budżetu państwa niestety nie. czy plano-
wane jest podjęcie działań mające zapewnić finansowa-
nie leczenia chorych onkologicznie? 

K.B.: Finansowanie leczenia chorych na nowotwory w Pol-
sce odbywa się głównie za pośrednictwem Narodowego Fun-
duszu Zdrowia. Ponadto, w myśl przepisów ustawy z dnia 27 
sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowa-
nych ze środków publicznych (Dz. U. z 2004 r., poz. 2135 z późn. 
zm.), świadczenia związane z diagnostyką i leczeniem nowo-
tworów złośliwych w ramach szybkiej terapii onkologicznej są 
finansowane bez limitów. Dzięki temu pacjenci onkologiczni 
mają zapewniony łatwiejszy i szybszy dostęp do leczenia. Li-
mity zostały zniesione w placówkach opieki zdrowotnej, które 
udzielają świadczeń w ramach pakietu onkologicznego zapew-
niając terminowość i kompleksowość udzielania świadczeń. 

Dodatkowo pragnę podkreślić, że zgodnie z ustawą z dnia  
1 lipca 2005 r.  o ustanowieniu programu wieloletniego ,,Narodo-
wy program zwalczania chorób nowotworowych” (Dz. U. z 2005 r.,  
Nr 143 poz. 1200 z późn. zm.) z budżetu Ministra Zdrowia fi-
nansowana jest realizacja ww. programu wieloletniego. Plano-
wane nakłady  z budżetu państwa na realizację działań przewi-
dzianych w ramach tego programu nie mogą być w poszcze-
gólnych latach mniejsze niż 250 mln zł.

 Kornelia Nelec

peRspektywa zMian 
w leczeniu chorób onkologicznych
Na temat zmian w pakiecie onkologicznym oraz możliwości finansowania leczenia chorób 
onkologicznych rozmawiamy z Krzysztofem Bąkiem, Rzecznikiem Ministerstwa Zdrowia.



 Rak nerki jest chorobą wykrywaną za-
zwyczaj w dosyć zaawansowanym stadium. 
co tak naprawdę późna diagnoza oznacza 
dla pacjenta?

Prof. dr hab. n. med. cezary szczylik: Na 
początek trochę dobrych wiadomości – wraz 
z upowszechnieniem się badań obrazowych, 
a także medialnym nagłośnieniu problemów 
z chorymi ze zbyt późno rozpoznanym nowo-
tworem – stopniowo maleje liczba chorych z za-
awansowanym rakiem nerki. Niemniej jednak 
ta grupa chorych to ponad 30% populacji cho-
rych z tym nowotworem. Późna diagnoza unie-
możliwia wyleczenie nowotworu. Jest to jeden 
z nowotworów, w którym wczesne wyoperowa-
nie guza daje ogromną szansę na wyleczenie. 

 czy rozwój medycyny na świecie pozwo-
lił na pojawienie się nadziei dla chorych?

C.S.: Rozwój  medycyny ogólnie mówiąc – to 

podstawa, a szczegółowo zsekwencjonowanie 
genu VHL dały możliwość skonstruowania le-
ków hamujących angiogenezę (proces wrasta-
nia naczyń krwionośnych do guza). W chwili 
obecnej pojawiły się leki przywracające funkcje 
uszkodzonego przez nowotwór układu odpor-
nościowego. To kolejny przełom w leczeniu tej 
„choroby”.

 jak przedstawia się sytuacja pacjentów 
Polsce, czy mają dostęp do takiego leczenia?

C.S.: Niestety, odstajemy od Europy, do-
stępne są jedynie dwie linie leczenia, a stan-
dardem europejskim jest możliwość sekwen-
cyjnego leczenia. Takie podejście pozwala 
wydłużyć czas przeżycia tych chorych o kolejne 
miesiące i lata.

 jak przedstawia sie sytuacja pacjentów 
z mRcc w kwestii dostępności do leczenia 
w Polsce?

C.S.: W Polsce notuje sie ponad 5000 no-
wych zachorowań na raka nerki, a  w tej grupie 
ponad 30% to chorzy z chorobą rozsianą lub 
pierwotnie nieoperacyjną. Od niedawna (od 
2010 roku)dostepne są niektóre z nowocze-
snych leków, aktywnych w leczeniu   tej cho-
roby, niestety nie wszystkie. Obecne wytyczne 
leczenia tej grupy chorych są z jednej strony 
nieaktualne (powinny być aktualizowane co-
rocznie jak to robi EMEA) a ponadto wytyczne 
te są ślepym powieleniem kryterium włączenia 
(inclusion criteria) z III fazy badań klinicznych. 
Jak wiemy zarówno konstrukcja badań, jak też 
najczęściej wąskie kryteria włączenia nie po-
krywają się z codzienną praktyką. I tak chorzy, 
którzy są nieoperacyjni, a mają rozsianą cho-
robę nie mogą być leczeni (mimo że istnieją 
wysokiej jakości badania potwierdzające ko-
rzyść jaką odnoszą ci pacjenci), nie istnieje III 
i IV linia leczenia (w Polsce refunduje się tylko 
2 linie - czas odpowiedzi 11 w I linii i 5 miesię-
cy w II-giej). Dla chorych z rakiem papilarnym 
nerki nie ma wręcz żadnego leku, mimo dowo-
dów z badań naukowych II fazy oraz z badań 
rozszerzonego dostępu, iż ci chorzy odnoszą 
korzyść z tego leczenia.  Zabawny i straszny 

jednocześnie jest fakt, iż dostępne w kraju leki, 
które możemy stosować poza wskazaniami re-
jestracyjnymi mają efektywność udokumento-
waną wysokiej jakości badaniami, ale my leka-
rze z powodów czysto administracyjnych nie 
możemy ich stosować. Niestety zapisy ustawy 
refundacyjnej są błędne i pogarszają w sposób 
znaczący dostepność do leków nowoczesnych 
w Polsce.

rak neRki

 jakie metody walki z zaawansowa-
ną postacią raka piersi możemy aktualnie 
wyróżnić?

Prof. dr hab. med. Piotr Wysocki: Mówiąc 
o zaawansowanym raku piersi mamy na myśli 
uogólniony proces nowotworowy charakteryzu-
jący się obecnością przerzutów nowotworowych 
(ogniska komórek raka piersi zlokalizowane 
w różnych miejscach w organizmie). Uogólniony 
rak piersi jest chorobą nieuleczalną. Głównym 
zadaniem terapii stosowanej w takiej sytuacji (le-

czenie paliatywne) jest wydłużenie życia pacjen-
tek oraz poprawa lub długotrwałe utrzymanie 
dobrej jakości życia. Podstawową formą tera-
pii stosowanej u takich chorych jest tzw. lecze-
nie systemowe. Leczenie systemowe polega na 
podawaniu leków w formie doustnej lub dożyl-
nej, które wraz z krwią docierają do wszystkich 
miejsc w organizmie, niszcząc zlokalizowane 
tam komórki nowotworowe. W przypadku raka 
piersi leczenie systemowe może polegać na za-
stosowaniu klasycznej chemioterapii, leków hor-
monalnych oraz tzw. leków ukierunkowanych 
molekularnie. Chemioterapia działa praktycznie 
w przypadku każdego raka piersi. Zastosowanie 
hormonoterapii jest uzasadnione w przypad-
ku tzw. hormonozależnego raka piersi, którego 
wzrost i postęp stymulowany jest przez żeński 
hormon płciowy – estrogen. W przypadku oko-
ło 15% raków piersi, gdy w komórkach nowo-
tworowych stwierdza się obecność dużych ilości 
białka HER2 (rak HER2-dodatni), standardowo 
stosuje się terapie celowane anty-HER2. 

 szacuję się, że w Polsce od 20-30% pa-
cjentek z rozsianym nowotworem nie ma 
dostępu do leków refundowanych. Z czego 
wynika taka sytuacja?

P.W.: W leczeniu systemowym raka piersi, 
podobnie jak w przypadku innych nowotwo-
rów obserwuje się nieustanny postęp. Konse-
kwencją tego postępu są rejestracje nowych, 
innowacyjnych leków, które w istotny sposób 

poprawiają rokowanie chorych na raka pier-
si. W ostatnim czasie pojawiło się kilka leków, 
które charakteryzują się wysoką aktywnością 
w przypadku zaawansowanego raka piersi, 
w tym nowe leki aktywne w przypadku HER2-
-dodatniego raka piersi, czy nowe leki aktywne 
w hormonozależnym raku piersi. Innowacyjne 
terapie onkologiczne nie są tanie, a w Polsce de-
cyzja o refundacji takich leków jest podejmowa-
na po przeprowadzeniu szczegółowej analizy 
farmakoekonomicznej przeprowadzanej przez 
Agencję Oceny Technologii Medycznych i Tary-
fikacji (AOTMiT). AOTMiT ocenia efekty kliniczne 
stosowania danego leku w odniesieniu do jego 
kosztów. Niestety, nawet pomimo korzystnej 
rekomendacji AOTMiT w stosunku do nowych 
leków onkologicznych (w tym nowych leków 
stosowanych w leczeniu raka piersi), Minister-
stwo Zdrowia często nie podejmuje decyzji o ich 
refundacji. W najbliższym czasie oczekujemy re-
jestracji kolejnych aktywnych leków w leczeniu 
raka piersi, w tym nowych leków stosowanych 
w przypadku hormonozależnego raka piersi. 
Niestety, wiele na to wskazuje, że również te leki 
nie będą objęte w Polsce refundacją. To nieste-
ty spowoduje, że obecnie obserwowany odse-
tek 20-30% chorych na raka piersi, nie mających 
dostępu do nowoczesnych terapii, ulegnie dal-
szemu, wyraźnemu zwiększeniu. 

 jakie zatem możliwości terapeutyczne 
i szanse na leczenie istnieją dla tej grupy 
kobiet?

P.W.: Rak piersi należy do nowotworów, 
w przypadku których dysponujemy rozbudo-
wanym wachlarzem terapeutycznym. Kilka-

naście leków o działaniu cytotoksycznym, kil-
ka grup leków hormonalnych, dwa leki ukie-
runkowane molekularnie są dostępne do 
leczenia chorych na zaawansowanego raka 
piersi, aczkolwiek z pewnymi ograniczenia-
mi w stosunku do innych krajów Europy Za-
chodniej. Z uwagi na brak dostępu do kilku 
innowacyjnych leków w terapii raka piersi, 
w Polsce musimy rozważnie korzystać z tego 
czym dysponujemy. Staramy się optymalizo-
wać leczenie systemowe uwzględniając sto-
pień zaawansowania choroby, obecność ob-
jawów, stan ogólny pacjentek czy dynami-
kę procesu nowotworowego. Modyfikujemy 
chemioterapię podając chorym leki w niż-
szych dawkach, ale w zdecydowanie krót-
szych odstępach czasu niż klasycznie się je 
stosuje. Jest to tzw. chemioterapia metro-
nomiczna. Niestety jest to tylko próba za-
stąpienia nowoczesnych terapii, których do-
stępność w przypadku wielu chorych mogła-
by wyraźnie poprawić ich rokowanie (wydłu-
żyć życie). W Polsce, w obecnej chwili szansę 
dostępu do nowoczesnych terapii stanowią 
badania kliniczne porównujące leki ekspery-
mentalne do najlepszej dostępnej (na świe-
cie) terapii. Pacjentki uczestnicząc w takim 
badaniu, otrzymują będąc w grupie kontro-
lnej najlepszą dostępną na świecie terapię 
(zazwyczaj niedostępną w Polsce), lub tera-
pię eksperymentalną, która z założenia ma 
się okazać bardziej efektywna niż najlep-
sze stosowane do tej pory terapie. Niestety 
w Polsce, w badaniach klinicznych uczestni-
czy <5% chorych onkologicznych, podczas 
gdy w innych krajach Zachodniej Europy od-
setek ten wynosi prawie 50%. 

 Rak płuca to nowotwór, który plasuje 
się na pierwszym miejscu pod względem 
umieralności, niestety wskaźnik przeżyć 
pięcioletnich to w Polsce ok. 14 %. skąd tak 
drastyczne statystyki? 

Rak płuca jest nowotworem bardzo agre-
sywnym – rozwijającym się w sposób skryty 
i powodującym objawy często dopiero w bar-
dzo zaawanowanym stadium. Tak niski wskaź-
nik 5-letnich przeżyć jest wyrazem wysokiego 
tempa rozwoju i biologicznej złośliwości tego 
nowotworu. Warto wspomnieć, że jest on jed-
nym z najlepszych w Unii Europejskiej i niewiele 
gorszy niż np. dla USA – gdzie wynosi on obec-

nie ok. 18% pomimo niepomiernie wyższych 
nakładów na opiekę zdrowotną. 

 szacuje się, że pacjenci z rearanżacją 
genu mutacją alK stanowią od 3–7% cho-
rych na NdRP. W skali Polski to odpowiednio 
60 -100 pacjentów. Czy dla tej grupy chorych 
dostępne są możliwości terapeutyczne?

R.d.: Rozwój wiedzy na temat mechani-
zmów molekularnych powstawania i progresji 
nowotworów w ostatnich latach jest bardzo dy-
namiczny. Rearanżacja genu ALK jest spotyka-
na we względnie niskim odsteku nowotworów 
(ok. 3 – 7%), jednak w skali Polski jest to kilkaset 
osób. Nieprawidłowy gen koduje nieprawidło-
we białko ALK, które napędza wzrost i namna-
żanie się komórek nowotoworowych, prowa-
dząc do rozwoju guza. Zahamowanie funkcji 
tego białka przez odpowiednio dobraną gru-
pę leków – inhibitorów ALK – ma silne działanie 
hamujące wzrost nowotworu, potwierdzone 
w badaniach klinicznych. Obecnie dwa inhibito-
ry ALK – kryzotynib i cerytynib – są zarejestro-
wane w Unii Europejskiej, a kolejnych kilka te-
rapii znajduje się na etapie zaawansowanych 
badań klinicznych.

 leczenie to dedykowane jest napraw-
dę wąskiej grupie pacjentów. W jaki sposób 
rozwój onkologii pozwolił na swoistą perso-
nalizację leczenia?

R.d.: Inhibitory ALK są terapiami, które ze 
względu na wyjaśniony powyżej mechanizm 
działania, są przykładem terapii spersonali-
zowanych, tzn. dobranych do charakterysty-
ki molekularnej guza. Aby lek zadziałał, trzeba 
stwierdzić rearanżację genu ALK w komórkach 
nowotworu konkretnego chorego. Jeśli jej nie 
stwierdzimy, podawanie drogiego leku nie ma 
sensu – szanse jego działania przeciwnowo-
tworowego są praktycznie bliskie zeru. Obec-
nie rak płuca to grupa kilkunastu nowotworów 
o bardzo różnych zaburzeniach genów, w przy-
padku których można wykorzystywać odmien-
ne, dobrane do tych zaburzeń terapie.

 a jak sytuacja leczenia pacjentów z ra-
kiem płuca z rearanżacją genu alK przed-
stawia się na co dzień?

R.d.: Inhibitory ALK stosowane są na razie 
jedynie u chorych z bardzo zaawansowanymi 
nowotworami. Nadal są to nowotwory nieule-

czalne, ale możliwość zastosowania takiego le-
czenia skutkuje znaczącym wydłużeniem prze-
życia w bardzo dobrym komforcie – kosztem 
leczenia w pełni ambulatoryjnego, bez koniecz-
ności długiego pobytu w szpitalu, podawania 
leków dożylnych, wypadania włosów czy na-
silonych nudności i wymiotów. Czyli leczenia 
oczekiwanego przez pacjentów i ich rodziny. 
W Gdańskim Uniwersytecie Medycznym zaj-
mujemy się grupą kilkunastu takich chorych, 
leczonych głównie w ramach badań klinicz-
nych i współpracy międzynarodowej – jest to 
forma opieki znacząco bardziej przyjazna dla 
pacjentów - nie tylko o wiele bardziej skutecz-
na, ale również wygodna w stosowaniu w for-
mie doustnej o względnie nielicznych działa-
niach ubocznych.

 Z jakimi pozytywnymi aspektami wiąże 
się stosowanie terapii opartej na inhibito-
rach alK? Na czym polega jej innowacyjność?

R.d.: Innowacyjny charakter terapii inhibi-
torami ALK polega na jej wysokiej skuteczności 
przy stosunkowo niewielkich działaniach niepo-
żądanych. Czas przeżycia chorych jest znaczą-
co dłuższy, jakość życia bardzo dobra, leczenie 
ma charakter wyłącznie ambulatoryjny. Inno-
wacyjny charakter terapii polega przede wszyst-
kim na jej doborze do ściśle zdefiniowanej gru-
py chorych na podstawie analizy genomu guza. 
W ten sposób leki są dobierane do grupy cho-
rych, w której skuteczność leczenia jest rzeczy-
wiście bardzo wysoka, niepotrzebnie nie sto-
suje się ich natomiast u innych osób, u których 
szanse korzyści są wielokrotnie mniejsze.

rak płuca
Rak płuca to grupa kilkunastu nowotworów o bardzo różnych zaburzeniach genów, 
w przypadku których można wykorzystywać odmienne, dobrane do nich terapie.

rak pieRsi
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NOWOCZeSNa medYCYNa

pRotonoteRapia – nowoczeSny 
rodzaj radioterapii w walce z nowotworami



 jak dużym problemem w Polsce jest 
rak prostaty?

Dr n. med. elżbieta senkus-Konefka: 
W 2012 roku w Polsce odnotowano prawie 
11 tys. zachorowań na raka stercza i ponad 4 
tys. zgonów z tego powodu. Liczba zachoro-
wań (a w zasadzie liczba rozpoznanych przy-
padków) stale i szybko rośnie (średnio o oko-
ło 600-700 przypadków rocznie). Może to 
być pochodną wydłużania się długości życia 
i stopniowej eliminacji zgonów z innych przy-
czyn, tak że panowie „dożywają” raka gruczo-
łu krokowego. Z drugiej strony w przypadku 
tego nowotworu problemem jest – paradok-
salnie – tzw. nadwykrywalność, tj. wykrywa-
nie przypadków, które inaczej nigdy by się nie 
ujawniły w postaci objawów czy dolegliwości, 
a osoby nimi obciążone umarłyby „w prze-
widzianym im czasie” z innych przyczyn. Po-
nieważ tych raków „nieistotnych klinicznie”, 
a więc bezobjawowych jest sporo, liczba wy-
krytych zachorowań jest proporcjonalna do 
intensywności ich poszukiwania, m.in. po-
przez masowe badania PSA. Można więc przy-
jąć, że przynajmniej część z tych dodatkowych 
kilkuset nowych zachorowań rocznie jest 
skutkiem wykrycia dodatkowych przypadków 
„nieistotnych klinicznie”. Liczba zgonów z po-
wodu raka stercza (która jest lepszym mier-
nikiem skali problemu zdrowotnego) rośnie 
zdecydowanie wolniej – o około 100 rocznie.

 co stanowi obecnie największy kłopot 
w leczeniu pacjentów z rakiem prostaty?

e.S.-K.: Z jednej strony problemem jest wy-
bór najbardziej optymalnego postępowania 
u chorych z grupy najniższego ryzyka, którzy i tak 
mają bardzo dobre rokowanie – tu niezmiernie 
istotne jest, aby ich nie „przeleczyć”, narażając na 
często uciążliwe powikłania leczenia, z drugiej – 
leczenie zaawansowanych postaci nowotworu, 
wtedy gdy już rozwinęła się tzw. „oporność na 
kastrację” czyli podstawowe leczenie hormonal-
ne. Do niedawna w tej grupie dysponowaliśmy 
tylko chemioterapią, w ostatnich latach pojawiły 
się nowe, skuteczne i mniej toksyczne leki – w ich 
przypadku barierą jest jednak cena…

 skoro rak prostaty rozwija się powoli, 
to czy pacjenci częściej umierają z powodu 
raka czy z innych przyczyn?

e.S.-K.: Większość chorych z nowo roz-
poznanym rakiem gruczołu krokowego nie 
umiera z tego powodu; inaczej wygląda sy-
tuacja w przypadku niepowodzenia leczenia 
miejscowego (chirurgicznego lub radioterapii) 
– wtedy leczenie jest już zwykle niestety tylko 
paliatywne i może prowadzić do przyniesienia 
ulgi w przypadku objawów i wydłużenia życia, 
ale nie trwałego wyleczenia.

 Dlaczego powikłania przerzutów do ko-
ści mogą mieć tak duży wpływ na rokowa-
nie raka prostaty?

e.S.-K.: Kości są najczęstszą lo-
kalizacją przerzutów w raku stercza. 
Ich zajęcie przez nowotwór ozna-
cza jednak nie tylko, że choroba po-
stępuje i jest nieuleczalna, ale jest 
też najczęściej związane ze znaczny-
mi dolegliwościami bólowymi i ryzy-
kiem dodatkowych powikłań, takich 
jak złamania patologiczne (wystę-
pujące przy minimalnym urazie lub 
bez urazu), konieczność zastosowa-
nia paliatywnej radioterapii czy inter-
wencji chirurgicznej oraz ucisk rdze-
nia kręgowego, co może prowadzić 
do niedowładów (paraliżu) i/lub nie-
trzymania moczu i stolca. Taka sytu-
acja skutkuje ogromnym pogorsze-
niem jakości życia chorych, pozbawia 
ich niezależności i często prowadzi 
do kolejnych powikłań, które nie-
rzadko stają się bezpośrednią przy-
czyną zgonu. Wykazano, że chorzy, 
u których doszło do powikłań prze-
rzutów do kości (tzw. niekorzystnych 
zdarzeń kostnych) żyją krócej od 
tych, u których takie powikłania nie 
wystąpiły.

 czy medycyna potrafi jakoś 
sobie radzić z leczeniem przerzu-
tów w kościach i zapobieganiem ich wpły-
wu na życie pacjenta?

e.S.-K.: Leczenie przerzutów do kości po-
winno być wielodyscyplinarne: z udziałem od-
powiedniego systemowego leczenia przeciwno-
wotworowego, paliatywnej radioterapii (w tym 
izotopów radioaktywnych, np. Rad-223), w wy-
branych przypadkach interwencji chirurgicz-
nej oraz leków modyfikujących metabolizm 
kostny (bisfosfoniany, denosumab). Te ostat-
nie powodują „spowolnienie” postępu prze-
rzutów do kości i zmniejszają ryzyko związa-
nych z nimi powikłań.

 Mówiąc o stosowaniu nowych leków 
wszyscy podkreślają problem kosztów te-
rapii. czy można jakoś przewidzieć  które 
leki powinny być przede wszystkim stoso-

wane, aby korzyści dla pacjenta były jak 
największe?

e.S.-K.: Koszty nowoczesnych leków są 
ogromne i rosną w zastraszającym tempie. Po-
jawia się duża ilość nowych preparatów, któ-
rych koszty przekroczą wkrótce możliwości 
budżetowe wszystkich, w tym najbogatszych 
państw. Narzędziem pozwalającym wybrać te 
najbardziej wartościowe, których finansowa-
nie może przynieść największą korzyść społecz-
ną i zdrowotną mogą być skale opracowywane 
przez niezależne towarzystwa naukowe, takie 
jak „Magnitude of Clinical Benefit Scale” opraco-
wane przez ESMO (Europejskie Towarzystwo 
Onkologii Klinicznej) czy skala ASCO (Amerykań-
skiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej).

 lilianna Miśkiewicz

groźne przerzuty 
do kości w raku proStaty
Na temat przerzutów do kości występujących u chorych z rakiem prostaty, ryzyka 
związanego z ich wystąpieniem oraz możliwości terapeutycznych rozmawiamy  
z dr n. med. elżbietą senkus-Konefką, Onkolog, specjalistą onkologii klinicznej  
i radioterapii onkologicznej Katedry i Kliniki Radioterapii gUm.
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WYZWaNia ONKOlOgii

przylądek nadziei  
dla małych pacjentów

Najnowocześniejszy w Polsce dziecięcy szpital onkologiczny jest już 
otwarty. Przylądek Nadziei, bo o nim mowa, powstał we Wrocławiu dzięki 
inicjatywie Fundacji „Na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową”.P rzylądek Nadziei jest nową siedzibą 

wrocławskiej Kliniki Transplantacji 
Szpiku, Onkologii i Hematologii Dzie-

cięcej. Dotychczas klinika mieściła się w sta-
rym poniemieckim budynku - ze ścian od-
padał tam tynk, stara winda często się zaci-
nała, a na sufitach stale pojawiał się grzyb. 
Dzieci spędzały długie miesiące w warun-
kach, które zagrażały ich życiu. A przecież 
szpital staje się dla tych maluchów często 
drugim domem na wiele miesięcy. Mali pa-
cjenci często nie mogą opuszczać szpital-
nych sal i nawet spacer po korytarzu jest dla 
nich wyzwaniem. Każdego dnia są podda-
wani bolesnym zabiegom i godzinami mu-
szą leżeć w łóżkach, czekając aż skończy się 
podawanie chemii w kroplówce.

To dlatego, z inicjatywy Fundacji „Na ra-
tunek dzieciom z chorobą nowotworową” 
w czerwcu 2013 roku ruszyła budowa Przy-
lądka Nadziei – najnowocześniejszego w Pol-
sce szpitala onkologicznego dla dzieci. 

 aMBasaDORKa  
Z OgROmNYm SeRCem

Fundacja przeprowadziła największą 
w Polsce społeczną akcję zbierania środków 
na rzecz Przylądka Nadziei, która pozwoliła 

na funduszu budowy zgromadzić pierwsze 
10 mln zł. Liczne kampanie zachęcające do 
wsparcia nowej kliniki sprawiły, że w kosz-
towny proces powstawania kliniki włączyło 
się wielu ludzi dobrego serca. W medialnych 
działaniach Fundację wsparła podróżniczka 
Martyna Wojciechowska, która została am-
basadorką budowy kliniki. 

– Pamiętam pierwsze spotkanie z Agniesz-
ką Aleksandrowicz, prezes fundacji „Na ratu-
nek dzieciom z chorobą nowotworową”, która 
z przejęciem opowiadała mi o projekcie stwo-
rzenia Przylądka Nadziei. Wariatka! – pomyśla-
łam wtedy. Chce żebym została ambasadorem 
budowy kliniki za 100 mln złotych?! Przecież to 
niemożliwe, i to w tak krótkim czasie, a dzieci 
nie mogą już czekać… I właśnie dlatego posta-
nowiłam zaangażować się całym sercem w ten 
projekt. Bo zawsze wierzyłam, że niemożliwe nie 
istnieje – opowiada Martyna Wojciechowska.

Kampanie z udziałem Martyny Wojcie-
chowskiej spowodowały prawdziwe pospo-
lite ruszenie wśród społeczeństwa. Pomoc 
docierała z całej Polski.

– Dzięki działaniom Fundacji „Na ratu-
nek dzieciom z chorobą nowotworową”, 
dzięki wsparciu wielu instytucji i ludzi dobrej 
woli, razem stworzyliśmy miejsce godne, peł-
ne pozytywnej energii i nadziei – tłumaczy 
ambasadorka. 

Fundacja „Na ratu-
nek dzieciom z cho-

roba nowotworową” od blisko 25 lat po-
maga dzieciom chorym na raka. Wspiera 
małych pacjentów wrocławskiej Kliniki 
Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hema-
tologii Dziecięcej, którzy przyjeżdżają 
tu na leczenie z całego kraju. Fundacja 
finansuje kosztowne leki i rehabilitację, 
kupuje sprzęt medyczny oraz wspiera 
badania naukowe, które procentują po-
stępem w diagnostyce i skuteczności 
leczenia. Każdy, kto zechce wesprzeć 
małych Podopiecznych Fundacji może 
wpłacić pieniądze na konto Fundacji:

97 1160 2202 0000 0000 9394 2103

I z przekorą dodaje, że teraz, gdy klinika 
już stoi, piękna, kolorowa, majestatyczna, to 
chciałaby, żeby... zawsze była pusta. – Chcia-
łabym po prostu, żeby w salach i na koryta-
rzach nie było nikogo, żeby dzieci nie chorowały 
i nie musiały cierpieć. Tylko takie mam teraz 
marzenie – dodaje. A o tym, jak bliskie jej ser-
cu jest to miejsce, najlepiej świadczy fakt, że 
na ramieniu wytatuowała sobie współrzędne 
geograficzne Przylądka.

 Z Myślą O Małych PacjeNtach

Budowę Przylądka Nadziei dofinansowa-
ła Unia Europejska kwotą 85 mln zł i Mini-
sterstwo Zdrowia, które dołożyło kolejnych 
15 mln zł. Dzięki temu dofinansowaniu udało 
się stworzyć szpital bardzo przyjazny małym 
pacjentom. Jest mocno przeszklony, a wnę-
trza są słoneczne. Wszystkie pomieszczenia 
są pomalowane jasnymi farbami, a ściany 
zdobią grafiki przygotowane przez artystów 
z wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych.

Jednak Przylądek to nie tylko piękne wnę-
trza. Pracujący w nim lekarze i pielęgniarki każ-
dego roku będą pomagać około 2000 dzieci.



 O raku wiemy coraz więcej, dysponujemy coraz no-
wocześniejszymi możliwościami walki z nim. Potocznie 
mówi się, że aby wygrać z wrogiem, trzeba go najpierw 
dobrze poznać. czy można zatem wyróżnić w onkologii 
kamienie milowe, które zwiększyły szanse na zwycię-
stwo w tej bitwie?

markus isenmann: Przede wszystkim należy mieć świa-
domość, że wroga, którym jest rak, poznajemy coraz lepiej. 
W początkowych stadiach choroba ta jest wyleczalna, niestety 
w zaawansowanych stadiach jest to choroba zazwyczaj nieule-
czalna. Mimo innowacyjnych odkryć naukowych, ryzyko obcią-
żenia chorobą nowotworową wzrasta i będzie nadal rosnąć. 
Dzieje się tak między innymi dlatego, że im dłużej żyjemy, tym 
prawdopodobieństwo zachorowania na raka jest większe. 
Niestety dotyczy to każdego ludzkiego organizmu. W przeszło-
ści to choroby układu sercowo-naczyniowego stanowiły głów-
ną przyczynę zgonów. Obecnie udaje się je kontrolować dużo 
lepiej niż w kiedyś. Ludzie urodzeni w latach czterdziestych 
umierali najczęściej z powodu chorób układu krwionośnego. 
Pokolenie lat 1950-1970 ma większą szansę je pokonać i żyć 
dłużej, za to występuje u nich zdecydowanie większe ryzyko 
wystąpienia nowotworu niż kiedykolwiek wcześniej. Patrząc 
optymistycznie w przyszłość, możemy wierzyć, że kolejne po-
kolenia mają szansę na wyleczenie niektórych typów nowo-
tworów. Ostatnie dwie dekady przyniosły wiele znaczących 
odkryć w obszarze terapii onkologicznych. Postęp ten jest dziś 
znacznie szybszy niż kiedykolwiek przedtem.

Leczenie chorób nowotworowych zaczynaliśmy od che-
mioterapii, która wciąż pozostaje ważnym sposobem lecze-
nia raka w każdym jego stadium, ale jednocześnie jest bardzo 
toksyczna i powoduje szereg efektów ubocznych - chociażby 
wypadanie włosów, biegunkę, wymioty - znacznie obniżając 
jakość życia pacjenta.

Krokiem milowym w onkologii jest terapia celowana, któ-
ra wybiórczo niszczy komórki danego guza. Dziś jest to na 
świecie szeroko stosowane leczenie. 

Przełomem ostatnich lat są niewątpliwie spersonalizo-
wane terapie ukierunkowane molekularnie. Pozwalają one 
stworzyć genetyczny obraz choroby i w oparciu o rodzaj mu-
tacji dopasować leczenie indywidualnie dla danego pacjenta, 
co jest skuteczniejsze niż chemioterapia standardowa, gdzie 
wszyscy chorzy otrzymują te same leki w jednakowej dawce. 
Dziś wiemy, że np. często występujący niedrobnokomórkowy 
rak płuca może być spowodowany przez kilkanaście różnych 
mutacji genów. W odpowiedzi na nie, wynaleziono leki dla 
danych mutacji. Lek taki pomoże pacjentowi z danym typem 
mutacji, która przed zastosowaniem leczenia musi być po-
twierdzona specjalnym badaniem. Dlatego tak istotne są 
testy molekularne i badania chorych, bowiem pomagają pa-
cjentom uzyskać właściwe i najlepsze dla nich leczenie. 

 Rozwój medycyny pozwala nam patrzeć z nadzieją 
w kierunku walki z rakiem płuca, nerki, czy piersi. Do-
stępne są coraz to nowocześniejsze metody leczenia. 
W jaki sposób są obecnie leczeni pacjenci z tymi schorze-
niami i czy można stwierdzić, iż w starciu z chorobą wy-
korzystujemy najbardziej innowacyjne możliwości?

m.i.: Niestety, nie wszystkie leki dopuszczone do użytku 
w krajach UE są dostępne dla polskich pacjentów, szczegól-
nie, jeśli chodzi o leczenie w obszarze terapii spersonalizo-
wanych. Część z nich nie jest jeszcze w Polsce refundowana, 
a jeśli już, to pacjenci zyskują do nich dostęp tylko w ramach 
specjalnych programów lekowych. Dla dokładniejszego zo-
brazowania tej sytuacji, posłużę się kilkoma liczbami, powo-
łując się na raport Ey opracowany na zlecenie Fundacji Alivia. 
Z 30 innowacyjnych leków przeciwnowotworowych, aż 12 
jest w ogóle niedostępnych w Polsce. Natomiast 16 z nich jest 
dostępnych, ale dopiero po spełnieniu dość restrykcyjnych 
warunków, podyktowanych ograniczeniami administracyj-
nymi. Pacjent musi spełnić szereg kryteriów, aby zostać za-
kwalifikowanym do leczenia w ramach programu lekowego. 
Nawet, jeśli tylko jedno z tych kryteriów nie zostanie spełnio-
ne, pacjent jest dyskwalifikowany i nie uzyskuje dostępu do 
terapii. W innych krajach UE pacjent z takim samym schorze-
niem otrzymuje dostęp do leczenia z uwagi na swoją choro-
bę i nie musi spełniać specjalnych kryteriów. W Polsce lekarz 
może zalecić leczenie w pełnym zakresie wskazań rejestra-
cyjnych jedynie dla dwóch innowacyjnych leków przeciwno-
wotworowych. W przypadku terapii onkologicznych, ogrom-
ne znaczenie ma czas. Niestety innowacyjne leki, jeśli już są 
dostępne na polskim rynku, uzyskują refundację średnio 2-3 
lata później niż w innych krajach UE. To pokazuje, jak wielkim 
wyzwaniem jest dostęp do innowacyjnych terapii oraz to, że 
obecne rozwiązania systemowe nie odpowiadają na potrze-
by polskich pacjentów.

 Według pojawiających się raportów, Polska w po-
równaniu do większości krajów Ue wciąż jest na końcu 
pod względem dostępności do innowacyjnego leczenia 
chorób onkologicznych. jaka jest przyczyna obecne-
go stanu rzeczy i czy jest szansa na zmianę tej sytuacji 
w przyszłości?

m.i.: Innowacyjne terapie pochłaniają duże koszty, ponie-
waż lata kompleksowych badań są związane z dużymi nakła-
dami finansowymi. Średnio tylko jedna na tysiąc badanych 

cząsteczek będzie lekiem, jednak żeby do tego dojść, trzeba 
wcześniej przebadać pozostałych 999, a cały koszt ponosi fir-
ma, która te badania prowadzi. Jest to jedyny sposób tworze-
nia innowacyjnych rozwiązań zarówno w nauce, jak i w me-
dycynie. Ze względu na wysokie koszty, tylko kilkanaście firm 
na świecie prowadzi program badań klinicznych. Pfizer jest 
jedną z nich. Chcemy zapewnić pacjentom szansę na popra-
wę i wydłużenie życia. 

Obecnie producenci leków oferują polskim pacjentom 
bardzo niskie, jeśli nie najniższe, ceny leków w UE. Niestety 
w Polsce wciąż mamy relatywnie mały udział wydatków pu-
blicznych na opiekę zdrowotną, zwłaszcza w obszarze inno-
wacyjnej medycyny. Z drugiej strony w porównaniu do innych 
krajów, w Polsce koszty ponoszone przez pacjenta z własnych 
środków są najwyższe w Europie. To dość złożone zagadnie-
nie i niezwykle trudno będzie tu znaleźć proste rozwiązanie. 
W mojej opinii, w Polsce niezbędna jest poważna reforma 
systemu opieki zdrowotnej, obejmująca zwiększenie środków 
finansowych oraz lepszą ich dystrybucję. Sytuację komplikuje 
również brak systemu dodatkowych (prywatnych) ubezpie-
czeń zdrowotnych. Im dłużej ta reforma będzie odkładana, 
tym problem będzie bardziej narastał. O tym, iż trudność 
z dostępem do opieki zdrowotnej jest ważnym aspektem, 
świadczą prezentowane przez poszczególne partie polityczne 
przed wyborami, plany reform w zakresie opieki zdrowotnej. 
Pierwszym krokiem do zmian powinien być otwarty dialog po-
między wszystkimi zainteresowanymi stronami: pacjentami, 
decydentami i dostawcami usług medycznych (lekarze, szpita-
le, producenci leków). Taki dialog jest standardowym postępo-
waniem stosowanym w innych krajach UE. Otwarta wymiana 
poglądów i wola wypracowania kompromisów pozwala na 
stworzenie satysfakcjonujących rozwiązań dla wszystkich za-
interesowanych. Ze swojej strony, jesteśmy gotowi do takiego 
dialogu i chętnie weźmiemy w nim udział.

Warto również wspomnieć o najnowszych metodach 
oceny innowacyjnych leków, które, mam nadzieję, będą bra-
ne pod uwagę przy podejmowaniu decyzji refundacyjnych 
w Polsce. Najbardziej znana i wiarygodna medyczna orga-
nizacja europejska - ESMO (European Society for Medical 
Oncology) wydała w tym roku publikację, zaprezentowaną 
w maju br. na światowej onkologicznej konferencji ASCO 
w Chicago. Publikacja w sposób niezależny oraz obiektywny 
ocenia korzyści z zastosowania danej terapii innowacyjnej. 
Jest ona o tyle ważnym wydarzeniem, że dokonana ocena 
poszczególnych leków nie pozostawia wątpliwości, co do ich 
wartości klinicznej. 

 Niestety, bardzo często walka przy wykorzystaniu 
nowoczesnych leków stanowi jedyną nadzieję dla cho-
rych z zaawansowaną chorobą nowotworową. W których 
typach nowotworów faktycznie bylibyśmy w stanie ura-
tować chorego, gdyby nie bardzo drogie koszty leczenia 
i brak refundacji?

m.i.: Tak, jak wspomniałem na początku naszej rozmo-
wy, nowotwór w stadium zaawansowanym to wciąż choro-

ba praktycznie nieuleczalna. Jedyne, co możemy obecnie 
zrobić, to dzięki innowacyjnym terapiom przedłużyć życie 
pacjentom - w niektórych przypadkach nawet o kilka lat. 
Drugą, niezwykle istotną kwestią, jest poprawa jakości 
życia pacjentów z chorobą nowotworową. Leczenie in-
nowacyjne zapewnia życie dobrej jakości, z utrzymaniem 
możliwości pracy i normalnego funkcjonowania w życiu 
codziennym. Cieszy fakt, że część nowotworów, w chwili 
obecnej, to choroby przewlekłe. Tak jest np. w przypad-
ku raka piersi. Pacjentki z tą chorobą żyją często wiele lat, 
prowadząc życie w miarę bez ograniczeń. Oczywiście im 
choroba mniej zaawansowana – tym lepsze rokowanie. 
Choć także w bardziej zaawansowanych stadiach pojawiła 
się obiecująca nowość. Pfizer opracował lek, który od kilku 
miesięcy jest już obecny na amerykańskim rynku. Wyniki 
badań klinicznych wykazały, że stosowanie tego leku może 
wydłużyć przeżycie bez progresji choroby pacjentek ze 
szczególną postacią zaawansowanego raka piersi do ok. 
20 miesięcy. Dla porównania standardowa terapia pozwa-
la na takie przeżycie przez ok. 10 miesięcy. To wielki prze-
łom w walce z rakiem piersi i mamy nadzieję, że w krajach 
UE lek będzie dostępny już w 2016 r. 

Inną chorobą, w której dokonał się kilka lat temu prze-
łom, jest rak nerki. Dostępne dla polskiego pacjenta leki 
pozwalają pacjentom z rakiem nerki z przerzutami przeżyć 
średnio 3 i więcej lat. Jest to ogromny postęp medycyny, 
a leki, o których mówię, wydłużają życie pacjentów.

 już w 2013 roku podczas konferencji amerykań-
skiego towarzystwa Onkologii Klinicznej (aSCO) zapo-
wiedziano, iż immunoterapia onkologiczna zdominu-
je leczenie chorób nowotworowych. Na czym polega 
immunoonkologia, w których rodzajach nowotworów 
obecnie odgrywa istotną rolę oraz jakie są perspekty-
wy rozwoju jej znaczenia w przyszłości?

m.i.: Tak, jest to zdecydowanie największy przełom 
w onkologii, wyznaczający zupełnie nowy kierunek. Immu-
noonkologia jest nowoczesną metodą leczenia nowotwo-
rów, wykorzystującą własny system immunologiczny cho-
rego do rozpoznawania wroga, czyli obcych komórek rako-
wych, tak samo, jak rozpoznaje bakterie czy wirusy. Wiemy 
już, że operacje czy chemioterapia w wielu przypadkach 
nie są wystarczające w walce z rakiem. Nowa metoda może 
być wykorzystywana w terapii wielu typów nowotworów. 
Ma na celu spowodowanie, aby system immunologiczny 
chorego rozpoznał obce komórki nowotworowe, które 
udają zdrowe, a następnie je zniszczył. Ogromną korzyścią 
takiej terapii jest przede wszystkim bezpośrednie ukierun-
kowanie leku na likwidację konkretnego guza, a również 
niska toksyczność dla organizmu. Liczba przebadanych 
i zarejestrowanych leków immunoonkologicznych wciąż 
wzrasta. Mocno wierzymy, że odkrycia te będą ogromną 
szansą na dłuższe i lepsze życie dla obecnych i przyszłych 
pokoleń. 

 Kornelia Nelec

innowacja –  
broń w walce z rakiem
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CZeRNiaK ZaaWaNSOWaNY

 
 Medycyna przez wiele lat nie potrafiła znaleźć rozwią-

zania na zaawansowaną postać czerniaka. lekarze pozo-
stawali bez możliwości skutecznego leczenia, a pacjenci 
bez nadziei na wyleczenie. Ostatnie lata przyniosły szanse 
na odmianę tej sytuacji. co przyczyniło się do tej zmiany?

Prof. dr hab. med. Piotr Rutkowski: Warte podkreślenia 
jest iż, wcześnie wykryty czerniak jest prawie w 100% wyle-
czalny i nadal podstawowym leczeniem onkologicznym w jego 
przypadku jest leczenie chirurgiczne. Rzadko bywa w onkologii 
tak, że nowotwór można tak prosto zdiagnozować (gdyż więk-
szość niepokojących zmian na skórze trudno przeoczyć), a wy-
cięcie tkanek z odpowiednim marginesem i ewentualnie tzw. 
węzłem wartowniczym leczy nowotwór. W przypadku czernia-
ka tak właśnie się dzieje. Jeżeli wykrywalibyśmy czerniaki we 
wczesnym stadium ponad 95% chorych byłoby wyleczonych 
chirurgicznie. Tak się jednak nie dzieje. W Niemczech średnia 
grubość leczonego czerniaka to poniżej 0,8 mm, w Polsce oko-
ło 2 mm, dlatego czerniaki Polaków rokują znacznie gorzej. 
I tak jest lepiej, 20 lat temu, kiedy Klinika Nowotworów Tkanek 
Miękkich, Kości i Czerniaków Centrum Onkologii-Instytutu, któ-

rą kieruję, zaczynała działalność, średnia grubość czerniaka wy-
nosiła ponad 4 mm. Na szczęście poprawiają się także wyni-
ki przeżyć, co wynika przede wszystkim z faktu, że zachowuje-
my się rozważniej, jeśli chodzi o ekspozycję na promieniowanie 
UV, ale także jeśli chodzi o zgłaszalność do lekarza. 

Problem natomiast stanowi zaawansowana postać czernia-
ka. To, co budziło frustrację lekarzy przez lata to wyniki leczenia 
chorych na czerniaki z przerzutami poza możliwościami lecze-
nia chirurgicznego, gdyż w takiej sytuacji klinicznej połowa cho-
rych umierała w ciągu 6 miesięcy. 

Niezadowalające wyniki leczenia chorych w uogólnionym 
stopniu zaawansowania i brak przez dziesięciolecia nowych te-
rapii prowadziły do swego rodzaju nihilizmu terapeutycznego. 
Przełomowe w leczeniu przerzutowych czerniaków są ostatnie 
cztery lata, co związane jest z rozwojem leczenia ukierunkowa-
nego molekularnie (działającego na białko związane z wadliwym 
genem BRAF), jak i immunoterapii (działającym na układ immu-
nologiczny). Nowe terapie wprowadzone do codziennej prakty-
ki klinicznej sprawiły, że dzisiejszy sposób postępowania w przy-
padku stwierdzenia nieresekcyjnego, przerzutowego czerniaka 
skóry ma niewiele wspólnego z praktyką kliniczną sprzed 5 lat.

 Wiele mówi się o innowacyjnych terapiach, mających 
zmieniać układ sił choroba vs. pacjent. Na czym polega ten 
konkretny przełom w leczeniu pacjentów z zaawansowa-
nym czerniakiem i czy faktycznie stanowi on o przewadze 
w starciu z chorobą? 

P.R.: Immunoterapia to leczenie nacelowane na wzmoc-
nienie odpowiedzi immunologicznej organizmu przeciwko ko-
mórkom czerniaka. Jest to leczenie czerniaka poprzez wzmoc-
nienie białych ciałek - limfocytów, mających działać na komórki 
czerniaka. Immunoterapia nieswoista za pomocą ipilimumabu 
stanowiła pierwszy przełom po latach nieskutecznych badań 
na polu immunoonkologii. Terapia ta działała jednak zaledwie 
u co piątego chorego i to przy toksyczności na poziomie 30 pro-
cent (objawy związane głównie z autoimmunizacją i z przewo-
dem pokarmowym) - pomimo swojej innowacyjności ma więc 
on ograniczone zastosowanie u chorych na czerniaka.

W chwili obecnej ciężar leczenia przesuwa się w kierunku le-
czenia przeciwciałami anty-PD-1 w przypadku wykrycia nieope-
racyjnych przerzutów czerniaka. Przeciwciała anty-PD-1 (np. 
pembrolizumab lub niwolumab) stymulują czynność limfocy-

tów specyficznie już na poziomie tkanki nowotworowej. Terapie 
te działają bardzo precyzyjnie na punkty kontroli układu immu-
nologicznego, powodują regresję zaawansowanych zmian prze-
rzutowych. Przeciwciała anty-PD-1 wykazały w warunkach klinicz-
nych długotrwałą korzyść kliniczną u części chorych na zaawan-
sowane czerniaki i znaczne odsetki odpowiedzi (sięgające 50%), 
w tym pacjentów otrzymujących wcześniej leczenie ipilimuma-
bem. Wyniki, które już zgromadzono, wykazują roczne przeży-
cie u 60-70 proc. wśród chorych na przerzutowego rozsianego 
czerniaka, dwuletnie nawet u 50-60 proc. Co więcej odpowiedzi 
te następują znacznie stosunkowo szybko. To znakomity wynik, 
przy toksyczności wynoszącej poniżej 10 proc. Co ciekawe, nowa 
terapia została zarejestrowana już na wczesnym etapie badań 
klinicznych w Stanach Zjednoczonych, co nie zdarza się w on-
kologii często. Obecnie leczenie to jest zarejestrowane również 
w Unii Europejskiej. Oczywiście stosowanie tych terapii nie do-
tyczy wszystkich chorych na przerzutowe czerniaki - muszą być 
spełnione ścisłe kryteria, a leczenie musi być prowadzone w do-
świadczonym ośrodku ze względu na możliwość działań ubocz-
nych. Niemniej ten rok potwierdził, że kierunek badań w immu-
noonkologii czerniaków był słuszny i obecne przeżycia dwuletnie 
przy zastosowaniu immunoterapii nieswoistej przeciwciałami 
anty-PD-1 w zaawansowanych czerniakach wynoszą około 50%, 
czyli 4 razy dłużej niż jeszcze 4 lata temu.

 jak Pan Profesor przewiduje przyszłość tej terapii i roz-
wój jej znaczenia w walce z czerniakiem?

P.R.: Dynamika wzrostu zachorowań na czerniaka w Polsce 
jest bardzo wysoka i pomimo naszych wspólnych działań (m.in. 
Akademii Czerniaka) na rzecz zmiany świadomości społecznej 
w zakresie profilaktyki oraz wczesnej diagnostyki pozostanie 
grupa ok. 10 proc. chorych, którzy albo nie zgłoszą się do le-
karza, albo zmiana jest zlokalizowana tak, że nie sposób było 
jej w porę zauważyć. Tacy chorzy będą potrzebować tych no-
wych terapii. Immunoterapia rozwija się bardzo dynamicznie, 
to pierwszy sposób leczenia, który dzięki modulowaniu ukła-
du odpornościowego człowieka, tak aby sam zwalczał chorobę, 
być może doprowadzi do wyleczenia przerzutowego czerniaka. 
Działają one niezależnie od statusu mutacji czerniaka i już nie 
na sam nowotwór, ale poprzez odblokowanie układu immu-
nologicznego człowieka, który jest oszukiwany lub blokowany 
przez zaawansowanego czerniaka. 

Na chwilę obecną możemy powiedzieć, że anty-PD-1 jest 
lepsze od terapii znanych dotychczas i stanowi obecnie naj-
lepsze wyjście dla pacjentów z zaawansowanym czerniakiem. 
Konieczne jest więc zapewnienie jak najszybszego dostępu do 
tego leczenia naszym chorym.

 czy pembrolizumab to nadzieja zarezerwowana wy-
łącznie w walce z czerniakiem?

P.R.: Nie - okazuje się, że immunoterapia działać może uni-
wersalnie w wielu typach nowotworów, m.in. raku płuca czy 
raku nerki.

 a co tak naprawdę postęp ten oznacza dla pacjentów?

P.R.: W przypadku czerniaka niezwykle prawdziwe pozo-
staje stwierdzenie, że wczesne wykrycie zapewnia wyleczenie, 
więc naszym zadaniem jest zgłaszanie się do lekarza z podej-
rzanymi zmianami skóry jak najszybciej po to, aby nie trzeba 
było stosować kosztownych leków w zaawansowanych sta-
diach choroby. Ale oczywiście, gdy dojdzie już do sytuacji za-
awansowanego czerniaka powinniśmy móc zastosować no-
woczesne terapie u naszych chorych, oczywiście zgodnie ze 
wskazaniami w wyspecjalizowanych, wielospecjalistycznych 
ośrodkach onkologicznych, tak aby zapewnić jak największą 
szansę skutecznego leczenia.

 czy pacjenci w Polsce mają szansę korzystać z tej te-
rapii? 

P.R.: W badania kliniczne dotyczące anty-PD-1 i progra-
my wczesnego dostępu włączonych było ponad 250 polskich 
chorych (w większości w Klinice, którą kieruję) i blisko 50 proc. 
spośród nich odniosło korzyści z leczenia, czasami nawet dłu-
gotrwałe. Sądzę, że niektórzy spośród nich są wyleczeni z za-
awansowanego przerzutowego czerniaka. Ten etap badań był 
w Polsce bardzo dynamiczny i w znaczonym stopniu pomógł 
pacjentom, ale badania się zakończyły. Teraz istotne jest, aby 
chorzy mieli normalny dostęp do tych terapii. Są to terapie o wy-
jątkowej skuteczności, dlatego uważam, że decyzje refundacyj-
ne powinny zapaść jak najszybciej. Rejestracja leku w Europie 
oznacza automatyczną rejestrację w Polsce. Ale nie refundację.

 joanna lewandowska

przełomowe lata w leczeniu chorych na 
zaawansowanego czerniaka
Na temat przełomu w leczeniu pacjentów z zaawansowaną postacią czerniaka oraz roli 
immunoterapii i szans jakie niesie ze sobą w starciu z tą chorobą rozmawiamy z Prof. dr hab. 
med. Piotrem Rutkowskim, Kierownikiem Kliniki Nowotworów tkanek Miękkich, Kości  
i Czerniaków, Prezesem Polskiego towarzystwa Chirurgii Onkologicznej. 

Leczenie przeciwciałami  
Anty-PD-1 jest lepsze od terapii 
znanych dotychczas i stanowi 

obecnie najlepsze wyjście  
dla pacjentów z zaawansowa-

nym czerniakiem.
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ODPOWieDNie ODŻyWiaNie

 
 czy odpowiednie żywienie na znaczenie podczas le-

czenia choroby nowotworowej?

Dr anna Zmarzły: Właściwe odżywianie pełni funda-
mentalną rolę we wszystkich etapach życia człowieka. Dla-
czego nie miało by to dotyczyć chorego z problemem onko-
logicznym? Dbamy o żywienie dzieci, bliskich, poszukujemy 
idealnego jadłospisu, który miałby dać nam dłuższe i zdrow-
sze życie. Walczymy z konserwatnatmi i alergenami, złymi 
tłuszczami. Teoretycznie wiemy i rozumiemy, że składniki 
pożywienia znacząco wpływają na długość i jakość nasze-
go życia. Musimy zrozumieć, że szczególnie ważne jest to 
w każdej chorobie – także nowotworowej. W trakcie diagno-
styki i leczenia nowotworu właściwe odżywianie (lub lecze-
nie żywieniowe) zwiększa szanse na wyleczenie. Znacznie 
upraszczając można po prostu stwierdzić, że dobrze odży-
wiony organizm ma większe szanse w walce z chorobą.

 czy pacjentom onkologicznym zaleca się jedną, spe-
cjalną dietę?

a.Z.: Nie, sytuacja jest dużo bardziej skomplikowana. 
Zalecenia żywieniowe rożnią się w zależności od stanu cho-
rego, jego stanu odżywienia, planowanej terapii. Na przy-
kład inne zalecenia otrzyma pacjent przygotowywany do 
leczenia operacyjnego, inne chory w trakcie chemioterapii, 
jeszcze inne w trakcie radioterapii. Nie zawsze będzie to 
tak zwana dieta naturalna (prawidłowe, zindywidualizowa-
ne jedzenie). W wielu przypadkach zaistnieje konieczność 

włączenia doustnych preparatów odżywczych (tak zwanych 
doustnych diet przemysłowych), w cześci chorzy będą od-
żywiani dojelitowo (żywienie dojelitowe przez zgłębniki, ga-
strostomie) czy pozajelitowo (żywienie pozajelitowe). Część 
chorych, szczególnie niedożywionych będzie wymagała 
przygotowania do leczenia onkologicznego. W przypad-

ku niedożywienia takie przygotowanie znacznie zwiększa 
skuteczność leczenia onkologicznego i zmniejsza liczbę 
jego powikłań. Pacjeci po zabiegach operacyjnych na prze-
wodzie pokarmowym czesto wymagają indywidualizacji 
żywienia.

 Niedożywienie organizmu to stan, który wywołany 
jest niedoborem składników odżywczych. jakie skutki 
mogą być związane z niedożywieniem w trakcie trwa-
nia choroby onkologicznej? 

a.Z.: Skutki są dramatyczne. Przerażajacy jest fakt, że 
ponad połowa chorych w trakcie leczenia nowotworów 
cierpi z powodu pogorszenia stanu odżywienia, a ponad 
70% pacjentów umierających z objawami choroby nowo-
tworowej ginie z powodu niedożywienia. Nawet w zaawan-
sowanych stanach klinicznych właściwe leczenie żywienio-
we potrafi przedłużyć życie o miesiące, lata – oczywiście nie 
we wszytskich przypadkach. Niezamierzona redukcja masy 

ciała zawsze powinna być zgłoszona lekarzowi – to bardzo 
zły objaw, na który należy szybko reagować. Może on unie-
możliwić leczenie.

 Podczas przebiegu leczenia onkologicznego znacz-
nie wzrasta zapotrzebowanie chorego na białko. jaką 
rolę odgrywa białko oraz z jakim ryzykiem wiąże się 
jego niedobór?

a.Z.: W dużej części przypadków pacjenci wymagają 
zmodyfikowania podaży białka. Jest ono potrzebne do go-
jenia ran, odbudowy tkanki mięśniowej, poprawy odpor-
ności. Bardzo często pacjenci zaczynają leczenie z niedoży-
wieniem, więc już na początku mają niedobór białka, który 
pogłębia się w trakcie operacji, chemio czy radioterapii. 
Zakażenia, rozrost guza, strata krwi, rany, biegunki, osłabie-
nie apetytu, to wszystko sprzyja utracie skłądników odżyw-
czych, w tym białka. Jego niedobór skutkuje zakażeniami, 
upośledzeniem gojenia ran, powikłaniami pooperacyjny-
mi,radio i choemioterapii. W wielu przypadkach niedobór 
składników odżywczych, w tym białka uniemożliwia lecze-
nie – skrajne wyniszczenie może uniemożliwić operację, czy 
inne metody leczenia.

 Wiadomo od dawna, że odpowiednie żywienie me-
dyczne poprawia efekty leczenia onkologicznego. tym-

czasem jeszcze dziś możemy spotkać się z teoriami gło-
dzenia raka czy alternetywnego odżywiania. jakie jest 
Pani zdanie na ten temat?

a.Z.: To naturalne, że przerażony chory i jego rodzina 
zrobi wszystko, by wygrać walkę z chorobą. Rozumiem to 
jako lekarz, i były pacjent onkologiczny. Niestety żyjemy 
w czasach, w których wykorzystuje się ludzką tragedię, lęk, 
obawę o przyszłość i „naciąga” chorych na różne diety i su-
plementy. Niestety znaczna część pacjentów z polecenia 
„doktora google” stosuje dziwne, niczym nie uzasadnione 
jadłospisy, niekiedy całkiem skrajne. Spotkałam się z gło-
dówkami, dietami sokowymi, dawaniem mega dawek dziw-
nych preparatów, wykluczeniem z pokarmu białka, lewaty-
wami... Nie ma absolutnie żadnych danych klinicznych na 
skuteczność szarlatanskich diet. Przestrzegam przed rada-
mi setek doradców żywieniowych, czesto samozwańczych, 
albo po rocznych studiach podyplomowych. Szukajmy rady 
u lekarzy-żywieniowców i dietetyków. Sprawdźmy, czy die-
tetyk ma skończone studia wyższe (licencjat lub magister 
dietetyki). Nie wyniszczajmy już i tak chorego organizmu 
eksperymentalnymi modelami żywienia, których niesku-
teczność dawno udowodniły badania kliniczne.

 lilianna Miśkiewicz

Żywienie w chorobie 
nowotworowej

Ponad połowa chorych w trakcie leczenia nowotworów cierpi z powodu pogorszenia stanu 
odżywienia, a ponad 70% pacjentów umierających z objawami choroby nowotworowej ginie 
z powodu niedożywienia. Na ten temat rozmawiamy z dr n.med. anną Zmarzły, specjalistą 
żywienia klinicznego.

właściwa i w odpowiednim czasie wdrożona 
interwencja żywieniowa u pacjentów 
onkologicznych poprawia wyniki le-
czenia radykalnego, umożliwia lecze-
nie paliatywne, a w fazie terminalnej 
poprawia jakość życia chorego.

W trakcie diagnostyki i leczenia 
nowotworu właściwe odżywianie 
zwiększa szanse na wyleczenie.

http://nestlehealthscience.pl
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sZaNse Na ZMiaNę

 ZałOŻeNia FWR:
•	 zapewnia dostęp nie tylko do nowocze-

snych leków, ale również nielekowych 
technologii diagnostycznych i terapeu-
tycznych;

•	 opiera się na przejrzystych zasadach Evi-
dence Based Health Care (EBHC);

•	 opiera się na zasadzie solidaryzmu społecz-
nego – część środków z działalności kom-
plementarnych ubezpieczeń zdrowotnych 
zostaje przeznaczona na finansowanie 
FWR, w ramach którego finansowane są in-
nowacyjne technologie stosowane w onko-
logii dla wszystkich Polaków;

•	 wprowadza regułę precedensu, zapew-
niającą równość dostępu dla chorych;

•	 obejmuje mechanizmy zachęcające fir-
my do wnioskowania o przeniesienie in-
nowacyjnych technologii z FWR do koszy-
ka świadczeń gwarantowanych, a tym sa-
mym na stałe zapewnia wysoki poziom 
innowacyjności technologii finansowanych 
z FWR.

 FiNaNSOWaNie 

Przeprowadzono symulacje, które mia-
ły na celu obliczenie wysokości składki opła-
canej przez ubezpieczonego, która gwaran-
towałaby mu dostęp do wybranych techno-
logii medycznych spoza koszyka. Składka na 
taką polisę, obejmującą ok. 70 innowacyj-
nych technologii medycznych, może wynosić 
ok. 40-90 zł na osobę miesięcznie. Wielkość 
składki wahałaby się w zależności od wieku. 
18-latek płaciłby 55 zł miesięcznie, 35-latek 
– 60 zł, a 65-latek – 74 zł, przy założeniach 
konserwatywnych. Zgodnie z założeniem 
projektu, głównym źródłem finansowania 
FWR byłaby nadwyżka finansowa wygene-
rowana z dodatkowych, komplementarnych 
ubezpieczeń zdrowotnych. Skumulowana 
nadwyżka środków finansowych, powstałych 
wskutek opłacania składki zdrowotnej przez 
osoby ubezpieczone (potencjalna populacja 
osób ubezpieczonych, dla której przepro-
wadzono obliczenia aktuarialne wynosiła 7 
mln, co zgodne jest z wynikami badań spo-
łecznych w Polsce dotyczących potencjalne-

go rozpowszechnienia ubezpieczeń dodat-
kowych) w okresie 5 lat może wynieść blisko 
20mld PLN.

Finansowanie FWR odbywałoby się 
z części zysków osiąganych ze sprzedaży 
polis obejmujących ubezpieczenia komple-
mentarne (jeżeli polisy te oferowałby mo-
nopolista – ubezpieczyciel państwowy) albo 
z podatku nałożonego na ubezpieczycieli 
oferujących ubezpieczenia komplementar-
ne (jeżeli oferowane byłyby przez ubezpie-
czycieli prywatnych). Zaproponowany sys-
tem byłby zatem sprawiedliwy - w tym nie 
uprzywilejowywałby osób zamożnych oraz 
ukrócał praktyki korupcyjne, a jednocześnie 
oparty na zasadzie solidaryzmu społeczne-
go, w którym wszyscy (niezależnie od sytu-
acji majątkowej) mają zapewniony dostęp do 
opieki zdrowotnej.

 DOstęP DO iNNOWacyjNych teRaPii

Zgodnie z założeniami projektu, dzięki 
FWR można zapewnić dostęp do innowacyj-

nych technologii medycznych stosowanych 
w onkologii, dla których wydano decyzję 
negatywną z uwagi na niską opłacalność, czy-
li które nie znalazły się w koszyku świadczeń 
gwarantowanych z uwagi na wysoki in-
krementalny współczynnik użyteczności-
kosztów (wysoki koszt uzyskania efektu zdro-
wotnego w stosunku do aktualnych, opcjo-
nalnych sposobów postępowania), które 
znajdują się na różnych etapach oceny na 
rzecz refundacji, ale także dla których nie 
złożono wniosku refundacyjnego, gdyż nie 
zostały dopuszczone do obrotu – tzw. early 
access do technologii będących w późnych 
fazach badań klinicznych i rozwoju. 

Zgodnie z założeniami projektu, do lecze-
nia w ramach FWR uprawnieni byliby wszy-
scy obywatele Rzeczpospolitej Polskiej.

Podstawą zapewnienia równego dostępu 
do środków FWR byłaby reguła precedensu, 
rozumiana jako prawo do określonej terapii 
w danym wskazaniu dla wszystkich Polaków. 
Jeśli jedna osoba o danej charakterysty-
ce klinicznej uzyskałaby prawo do leczenia 
określoną technologią medyczną, to każdy 
inny Polak niejako automatycznie uzyskiwał-
by taki dostęp.

Założenia poczynione przez autorów 
raportu FWR opierają się na tym, iż 
zarówno świadczenia oferowane w ra-
mach ubezpieczeń komplementarnych, jak 
również w ramach Funduszu będą pole-
gały na umożliwieniu skorzystania przez 
pacjentów z najnowszych technologii me-
dycznych w dokładnie określonych wska-
zaniach, nieobjętych koszykiem świadczeń 
gwarantowanych. Zgodnie z powyższym, 
w ramach proponowanych systemów, pa-
cjentowi ma zostać zapewniony dostęp do 
opieki medycznej, a nie zwrot poniesionych 
kosztów leczenia lub też zapłata określonej 
kwoty pieniężnej – chodzi więc o rzeczowe 
produkty ubezpieczeniowe, bynajmniej nie 
o finansowe.

Zachęcam, szczególnie decydentów, do 
lektury raportu Fundusz Walki z Rakiem 
(WFR).

FunduSz walki  
z RakieM (FwR)

 Kto choruje na raka trzustki?

Dr hab. n. med lucjan Wyrwicz: Większość zachorowań na raka trzustki dotyczy osób po 
65 roku życia, ale choroba ta występuje u młodszych osób i wiąże się często wówczas z jej agre-
sywnym przebiegiem. Do znanych czynników ryzyka należy palenie papierosów, nadużywanie 
alkoholu, przewlekłe zapalenie trzustki. Z drugiej strony – istnieją pacjenci, u których nie obser-
wujemy żadnego ze znanych czynników kancerogennych. 

 skąd się bierze tak duża liczba chorych z  zaawansowaną postacią choroby?

l.W.: Rak trzustki jest nowotworem o dużej złośliwości. Na ocenę rokowania wpływa trud-
ność w oszacowaniu pełnego stopnia zaawansowania choroby. Zdarza się, że badania obra-
zowe, t.j. tomografia komputerowa czy rezonans magnetyczny, nie są w stanie w pełni osza-
cować stopnia zaawansowania miejscowego choroby nowotworowej trzustki. Spowodowane 
jest to najczęściej niekorzystnymi cechami wzrostu tego nowotworu. Rak trzustki ma tendencję 
do tworzenia mikroskopijnej wielkości “wypustek”, które powodują, iż często radykalne, jakby 
wydawało się z opinii chirurga, wycięcie zmiany nowotworowej jest faktycznie powiązane z po-
zostawieniem części guza i nawrotem choroby w krótkim czasie. Stąd powszechna konieczość 
stosowania chemioterapii pooperacyjnej po resekcji raka trzustki. Niestety nawet po całkowitej 
resekcji u znacznej części chorych dochodzi do uogólnienia choroby, pod postacią tworzenia 
przerzutów do innych narządów (zwykle wątroby, płuc, węzłów chłonnych i otrzewnej). 

 skoro mówimy o nowotworze przerzutowym - jakie są perspektywy rozwoju dotyczą-
ce terapii właśnie w tym stopniu zaawansowania raka trzustki?

l.W.: Niestety rak trzustki jest chorobą o bardzo dużym stopniu niepowodzeń w leczeniu 
i obecnie obserwuje się niespełnione potrzeby w zakresie opracowania nowych metod lecze-
nia, które potencjalnie moga poprawiać i wydłużać życie chorych. Niewątpliwie, jest to obecnie 

jedno z największych wyzwań współczesnej medycyny. Do stosowanych obecnie podstawo-
wych sposobów leczenia raka trzustki należą - jak już wspominałem - resekcja radykalna w przy-
padku braku stwierdzenia przerzutów lub brak naciekania na struktury naczyniowe, których nie 
można usunąć oraz chemioterapia. W ostatnich latach wykazano, iż radioterapia posiada bar-
dzo ograniczone wskazania w leczeniu tej choroby, podobnie jak leki biologiczne (tj. przeciw-
ciała monoklonalne).

W zakresie chemioterapii zalecane są trzy schematy leczenia, z czego dwa z nich posiada-
ją bardzo odmienny profil toksyczności. U większości pacjentów stosowana jest jako leczenie 
podstawowe chemioterapia z wykorzystaniem gemcytabiny. Chemioterapia wielolekowa wg 
tzw. programu FOLFIRINOX jest dość toksyczna i można ją stosować wyłącznie u pacjentów 
w dobrym stanie ogólnym i bez istotnych chorób towarzyszących. Trzecim rodzajem chemiote-
rapii jest innowacyjna terapia nab-paklitakselem.

 jakie jest miejsce nab-paklitakselu w schemacie leczenia pacjentów z przerzutowym 
rakiem trzustki?

l.W.: Połączenie gemcytabiny i nab-paklitakselu to 
najnowszy schemat leczenia stosowany w zaawanso-
wanym raku trzustki, w przypadku obecności przerzu-
tów. Badanie opublikowane w 2013 roku wykazało, że 
przeżycie u pacjentów leczonych nab-paklitakselem 
i gemcytabiną było dłuższe niż u chorych otrzymują-
cych monoterapię gemcytabiną. Przeciętna długość 
życia pacjentów leczonym nową terapią wyniosła 8,5 
miesiąca w porównaniu z 6,7 miesiącami przy sto-
sowaniu samej gemcytabiny. Zwiększył się zna-
cząco odsetek przeżyć po roku terapii (z 22% 
do 35%), a także wzrósł odsetek przeżycia po-
wyżej dwóch lat od rozpoczęcia leczenia (z 4% 
do 9%).

Najważniejszym pozytywnym aspektem 
tego badania było wykazanie przez pacjen-
tów akceptowalnej toksyczności takiej te-
rapii. Tym samym jest to potencjalny spo-
sób leczenia także dla chorych, którzy mają 
przeciwskazania do intensywnego leczenia 
z użyciem programu FOLFIRINOX. Nab-pa-
klitaksel podawany w połączeniu z gemcy-
tabiną jest istotną opcją terapii pierwszej 
linii. Niestety – leczenie to jest niedostęp-
ne obecnie w Polsce, i nie ukrywam, że 
ustanowienie dostępu dla pacjentów do 
stosowania nab-paklitakselu jest ocze-
kiwane zarówno przez środowisko pa-
cjentów, jak i lekarzy onkologów.

 Dr hab. n. med lucjan Wyrwicz,  
lilianna Miśkiewicz

Rak tRzUstki 
– wyzwanie 
wSpółczeSnej medycyny
 jak twierdzi Dr hab. n. med lucjan Wyrwicz: rak trzustki jest niestety 
chorobą o bardzo dużym stopniu niepowodzeń w leczeniu, stąd wła-
śnie to w nowoczesnej medycynie pokładane są ogromne nadzieje na 
innowacyjne leczenie, które pozwoli na wydłużenie życia chorych.



 Zajmuje się Pan bardzo skomplikowaną dziedziną on-
kologii. chodzi przecież o ludzki mózg, który steruje naszy-
mi najważniejszymi czynnościami życiowymi.

Dr hab. med. Ryszard czepko: Tak, ma Pani rację. Moż-
na powiedzieć, że z tego powodu to trudna i niewdzięczna 
praca. Można jednak spojrzeć na to zupełnie inaczej. Moim 
zdaniem, każda operacja glejaka skutkująca istotnym prze-
dłużeniem życia w sprawności i komforcie, jest na wagę zło-
ta. Podjęcie leczenia operacyjnego, które nadal jest przeważ-
nie pierwszym i zasadniczym sposobem leczenia, ma bardzo 
duże znaczenie dla dalszego przebiegu choroby.

 czy w związku z tym można mówić o skutecznych me-
todach leczenia glejaka mózgu?

R.C.: Najważniejsze jest, aby leczenie przynosiło oczekiwa-
ne rezultaty. I dzięki obecnemu postępowi medycyny jest to 
możliwe. W przypadkach guzów zlokalizowanych w czynno-
ściowo ważnych miejscach mózgu przed operacją można zde-
finiować te rejony celem uniknięcia ich uszkodzenia w trakcie 
operacji. Wykonujemy zatem badania czynnościowe rezonan-
su magnetycznego oraz badanie przebiegu dróg projekcyj-
nych ruchowych i czuciowych za pomocą traktografii rezo-
nansu magnetycznego. W planowaniu operacji wykorzystuje 
się neuronawigację, która pozwala na dokładne zdefiniowa-
nie miejsca nowotworu, ograniczenie zakresu otwarcia czaszki 

oraz śródoperacyjną kontrolę usuwania guza. W trakcie ope-
racji stosowana jest też identyfikacja guza za pomocą metody 
wywołania fluorescencji komórek glejaka. Umożliwia to precy-
zyjną identyfikację guza i zwiększa możliwości usunięcia. Me-
toda pozwala na przedłużenie okresu remisji i znacząco wy-
dłuża życie u operowanych w ten sposób pacjentów. Skutecz-
ność leczenia zależy także od stopnia złośliwości nowotworu: 
im jest niższy, tym rokowanie lepsze, a w przypadku glejaka 
łagodnego można nierzadko uzyskać trwałe wyleczenie. Spo-
tykamy też wieloletnie przeżycia u pacjentów z glejakami zło-
śliwymi, warto więc walczyć o każdego pacjenta.

 czy wymienione przez Pana metody stosuje się także 
w przypadku guzów mózgu zlokalizowanych w pobliżu 
struktur odpowiedzialnych za mowę i jej zrozumienie? 

R.C.: W takich przypadkach najlepiej sprawdzają się tzw. 
operacje wybudzeniowe. Miejsca, o których Pani mówi znaj-
dują się przeważnie w lewej półkuli mózgu. Zamierzone wy-
budzenie w trakcie operacji ma na celu identyfikację za po-

mocą elektrostymulacji miejsc odpowiedzialnych za mowę 
i jej rozumienie. Pozwala to na najbardziej precyzyjne wykry-
cie tych okolic w stosunku do nacieku nowotworowego. Usu-
wanie guza staje się zatem bezpieczniejsze i pozwala na za-
oszczędzenie zdolności w zakresie mowy, czytania, liczenia, 
pisania czy np. rozróżnienia stron ciała. 

 co powinno nas skłonić do konsultacji lekarskich 
w kierunku guzów mózgu? 

R.C.: Pierwszym objawem, są często bóle głowy, może 
wystąpić napad padaczkowy (jeżeli wystąpi po raz pierwszy 
u osoby dorosłej jest bardzo ważnym znakiem rozpoznaw-
czym), niedowłady kończyn lub nerwów czaszkowych. W przy-
padku glejaków łagodnych, wolno rosnących, objawy rozwi-
jają się późno, ponieważ mózg pacjenta niejako adaptuje się 
do rosnącego nowotworu. Dopiero po osiągnięciu dużych 
rozmiarów i wyczerpaniu możliwości objętościowych czaszki, 
dość szybko rozwijają się objawy – w tym wyżej wymienione – 
naprowadzające na właściwe rozpoznanie. W wieku starszym 
guz może manifestować się w postaci zespołu rzekomoudaro-
wego lub psychotycznego. Glejak może rozwinąć się w każdym 

wieku, jednakże szczyt rozpoznań przypada na 5. do 7. deka-
dę życia. U osób młodszych częściej spotykamy glejaki łagod-
ne. Natomiast niestety najczęściej mamy do czynienia ze zło-
śliwą formą guza - glejakiem wielopostaciowym, stanowiącym 
do 60% tych guzów, a u osób po 60. roku życia nawet do 80%. 

 czy są jakieś badania profilaktyczne, które można by-
łoby wykonać, aby wcześnie rozpocząć leczenie? 

R.C.: Etiologia glejaków nie jest wystarczająco poznana. 
Być może do jego powstania przyczyniają się czynniki gene-
tyczne, niektóre choroby dziedziczne, rakotwórcze czynniki 
chemiczne, takie jak węglowodory, palenie tytoniu, promie-
niowanie jonizujące, niektóre infekcje wirusowe. Niestety 
w tym względzie mamy za mało danych, by wskazać skutecz-
ną prewencję. Z pewnością nie powinniśmy bagatelizować 
niepokojących nas objawów i szukać wsparcia u lekarzy, któ-
rzy zaproponują nam odpowiednie badania. 

 Kornelia Nelec

glejaki mózgu –  
przełom w leczeniu wciąż przed nami

W ostatnich latach poszukuje się i wprowadza nowe metody diagnostyki i leczenia glejaków mózgu. jednak 
nie ma przełomu, który pozwalałby na radykalną poprawę wyników leczenia. Dlatego – na co zwraca uwagę 
nasz rozmówca dr hab. med. Ryszard czepko – każdy przypadek należy traktować indywidualnie i walczyć 
o jak najdłuższe przeżycie pacjenta w najlepszej dla niego kondycji umysłowej i fizycznej.
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diagNOStYKa i leCZeNie

 czym zajmuje się uroonkologia?

Dr n. med. janusz jaszczyński: Uroon-
kologia zwana inaczej urologią onkologiczną 
zajmuje się leczeniem nowotworów układu 
moczowo-płciowego. Jest wysoce efektywną 
dziedziną onkologii i obejmuje swoim działa-
niem chorych z rakiem stercza, czyli prostaty, 
nerek, pęcherza, jąder czy cewki moczowej. 
Polega przede wszystkim na usunięciu tka-
nek dotkniętych zmianami chorobowymi za 
pomocą operacji otwartych, a także endosko-
powych, w tym laparoskopowych. Najczęściej 
oczywiście mówi się o tych metodach w kon-
tekście raka gruczołu krokowego, bo jest dru-
gim, po raku płuc, nowotworem, który przy-
czynia się do śmierci Polaków. 

 skupmy się więc na tym schorzeniu, 
które - tak jak rak piersi u kobiet - spędzać 
może sen z powiek nie jednego mężczyzny. 
jakie są możliwości terapeutyczne w lecze-
niu raka stercza i z jakimi negatywnymi 
następstwami mogą się one wiązać?

j.j.: Rak stercza rozpoznany we wczesnej 
fazie powinien być leczony z intencją całko-
witego wyleczenia. Sposób postępowania 
jest dostosowywany do stopnia zaawanso-
wania choroby, wieku chorego, schorzeń do-
datkowych i kilku innych czynników. W de-
cyzjach terapeutycznych powinien uczestni-
czyć doświadczony uroonkolog. Radykalnie 

nowotwór prostaty można leczyć na drodze 
chirurgicznej otwartej lub laparoskopowej. 
Kolejną metodą jest leczenie radioterapeu-
tyczne. Natomiast u niektórych, wybranych 
osób, rekomenduje się odroczenie procedur 
radykalnych. Trzeba pamiętać, że tradycyj-
ne, czyli inwazyjne postępowanie w leczeniu 
raka stercza może prowadzić do zaburzeń 
w oddawaniu moczu np. w formie nietrzyma-
nia, parć naglących, jak również dysfunkcji 
seksualnych tj. zdolności powstania i utrzy-
mania wzwodu.

 Nowoczesna medycyna rozwija się dziś 
bardzo szybko. Może istnieje zatem jakaś 
metoda, która z jednej strony daje najlep-
sze efekty leczenia, a z drugiej nie powo-
duje wymienionych przez Pana efektów 
ubocznych leczenia, które dla pacjenta 
mogą być bardzo uciążliwe?

j.j.: Zdecydowanie tak. Środowisko uro-
onkologiczne z powodzeniem poszukuje pro-
cedur coraz bardziej małoinwazyjnych. Na-
leży do nich zaliczyć na przykład technologię 
NanoKnife.

 Czym jest w takim razie ta technologia 
i w jaki sposób działa?

j.j.: NanoKnife to ultranowoczesna meto-
da wykorzystująca zjawisko nieodwracalnej 
elektroporacji. Zjawisko to polega na przepły-
wie krótkich impulsów elektrycznych przez 
tkankę. Dzięki czemu powstają nieodwracal-

ne otwory w błonie komórko-
wej. W efekcie czego zwiększa 
się ich przepuszczalność, a to 
ostatecznie powoduje śmierć 
zaatakowanych chorobą ko-
mórek. Martwe struktury 
wydalane są w sposób na-
turalny przez układ chłonny 
człowieka. Zjawisko to działa 
wyłącznie na elementy gru-
czołowe, czyli raka oraz gru-
czolaka stercza, pozostawia-
jąc przy tym nietknięte struktury nerwowe, 
mięśniowe i naczyniowe. Przekłada się to na 
większy komfort życia pacjenta, bowiem nie 
ma on problemu z trzymaniem moczu, prawi-
dłową mikcją i funkcją powstawania wzwodu.       

 U których chorych z rakiem stercza ta 
metoda może być stosowana?

j.j.: NanoKnife służy do pierwotnego  usu-
nięcia raka w sposób radykalny lub ognisko-
wy. Metoda ta wykorzystywana jest również 
u chorych po nieskutecznej radioterapii lub 
ze wznową miejscową procesu po przebytym 
leczeniu chirurgicznym. Zabieg będący prze-
zskórną techniką igłową wykonuje się w znie-
czuleniu ogólnym z dostępu przez krocze. 
Średni czas trwania waha się od 90 do 120 
min. Chory przebywa w szpitalu średnio 2-3 
dni, a cewnik utrzymywany jest 3-7 dni. Do-
datkową korzyścią procedury jest to, że obok 
komórek nowotworu niszczona jest również 
łagodna tkanka gruczolaka stercza, co w kon-

sekwencji kilku tygodni prowadzi zwykle do 
poprawy dynamiki strumienia i zmniejsze-
nia zalegania moczu po mikcji. Kontrola po 
leczeniu jest identyczna jak po innych zabie-
gach, a w razie niepowodzenia można bez 
komplikacji zastosować każdą inną metodę 
terapeutyczną.

 skoro NanoKnife daje takie dobre re-
zultaty, to czy stosuje się go w leczeniu in-
nych nowotworów?

j.j.: Oczywiście, że tak. Leczenie na dro-
dze nieodwracalnej elektroporacji staje się 
coraz bardziej powszechne. Dlatego Nano- 
Knife wykorzystywany jest również do rady-
kalnego leczenia małych guzów nerek, a tak-
że jako metoda ratująca w zaawansowanym 
miejscowo raku trzustki. Poza tym, techno-
logię NanoKnife stosuje się w leczeniu guzów 
wątroby.

 lilianna Miśkiewicz

rak prostaty – 
nowoczeSne metody leczenia
O tym jak leczyć, aby osiągnąć najlepsze rezultaty, a przy tym zachować komfort 
życia pacjentów opowiada dr n. med. janusz jaszczyński, urolog. 



Rak jest w Polsce główną przyczyną zgonów osób w wie-
ku 20-64 lat. Zachoruje na niego średnio co czwarty 
z nas. Dziś w Polsce odnotowuje się ok. 150 tys. no-

wych zachorowań na raka rocznie – przeżyje niespełna po-
łowa chorych, choć w innych krajach UE udaje się uratować 
znacznie więcej pacjentów. Jedną z przyczyn tego problemu 
jest zbyt niska dostępność do innowacyjnego leczenia, a więc 
de facto niska obecność najnowocześniejszych leków na li-
ście refundacyjnej. 

DOSTĘPNOŚĆ LEKÓW NA RAKA W POLSCE

Z raportu przygotowanego przez Ey na zlecenie Fundacji 
Onkologicznej Osób Młodych Alivia (www.alivia.org.pl) wyni-
ka, że polscy pacjenci mają dostęp do znacznie mniejszej ilo-
ści nowoczesnych leków na raka niż chorzy w innych krajach 
europejskich. Nawet jeśli leki znajdą się na liście, realnie tra-
fiają do dużo niższego niż w UE odsetka potrzebujących pa-
cjentów, a ponadto po znacznie dłuższym niż w innych kra-
jach czasie.

Fundacja Alivia zleciła firmie TNS również zbadanie tego 
problemu wśród onkologów - z negatywną oceną sytuacji 
w obszarze dostępności leków zgadza się aż 90% lekarzy. 
97% lekarzy uważa, że ich pacjenci mogliby odnieść korzyść 
terapeutyczną z większego dostępu do innowacyjnych leków. 
75% lekarzy wskazuje, że ich pacjenci mogliby dzięki temu żyć 
dłużej.1

 Wnioski z raportu: w Polsce mamy gorszy niż chorzy 
w innych krajach europejskich dostęp do innowacyjnych 
leków na raka 

Jak wynika z raportu „Dostępność innowacyjnych leków on-
kologicznych w Polsce na tle wybranych krajów UE oraz Szwaj-
carii”, przygotowanego przez Ey na zlecenie Fundacji Alivia:

1 TNS Polska dla Fundacj Alivia „Nowoczesne leczenie pacjentów onkologicznych 
– perspektywa polskich onkologów klinicznych”, 2015 r.

chorzy na nowotwory złośliwe w Polsce mają dostęp 
do mniejszej ilości nowoczesnych leków na raka niż 
pacjenci w innych krajach europejskich.

Na 30 najszerzej używanych leków na raka, w Polsce aż 12 
jest w ogóle niedostępnych (NFZ ich nie refunduje) i lekarze 
nie mogą nimi leczyć chorych. Kolejne 16 na 30 leków są do-
stępne, ale z ograniczeniami — urzędnicy Ministerstwa Zdro-
wia (a nie lekarze) określają, którzy pacjenci mogą z nich sko-
rzystać, a którzy nie. Tylko 2 leki na 30 mogą być przepisywa-
ne przez lekarzy według ich uznania.

W Austrii, Niemczech, Holandii nie ma leków, które byłyby 
niedostępne dla pacjentów. W Hiszpanii tylko 3 leki są niedo-
stępne, a w sąsiednich Czechach 7.

Wykorzystanie leków na raka, które są dostępne 
w Polsce jest niższe niż w innych krajach europejskich.

Na 30 najszerzej wykorzystywanych leków na raka, w Pol-
sce dostępnych jest tylko 18 (płaci za nie NFZ), ale zużycie 
tych leków jest dużo niższe niż średnie użycie w innych kra-
jach europejskich. Zużycie 8 z 18 dostępnych leków jest aż 
4 razy niższe niż średnie zużycie w  innych krajach europej-
skich. Tylko 2 leki mają zużycie powyżej tej średniej.

Polscy chorzy nie są leczeni najnowszymi lekami – mu-
szą czekać aż Ministerstwo Zdrowia wprowadzi je do 
użycia, co trwa średnio ponad 2 lata od pojawienia się 
leku.

Aby osoba chora na raka mogła być leczona określo-
nym lekiem, NFZ musi ten lek refundować. Decyzja o tym 
czy lek refundować czy nie, jest podejmowana przez Mi-
nisterstwo Zdrowia, co średnio w Polsce zajmuje ponad 2 
lata od chwili pojawienia się leku na rynku. Do czasu pod-
jęcia tej decyzji lekarze nie mogą tym lekiem leczyć swoich 
pacjentów.

W innych krajach decyzję tę podejmuje się dużo szybciej 
- Niemcy ok. 3 miesięce, Austria - niecałe 5 miesięcy, Hiszpa-
nia - ok. roku. Tylko w Rumunii ten proces trwa dłużej - tam 
czas oczekiwania wynosi prawie 3 lata.

Taki stan rzeczy powoduje, że część pacjentów onkolo-
gicznych znajduje się w dramatycznej sytuacji – chcą wal-

czyć o życie, ale barierą okazują się wysokie koszty niere-
fundowanych terapii, przekraczające możliwości finansowe 
przeciętnego Polaka. 

Dlatego fundacja Alivia od kilku lat prowadzi program 
Skarbonka (http://www.alivia.org.pl/skarbonka), dzięki które-
mu udało się sfinansować potrzeby chorych związane z le-
czeniem na łączną kwotę przekraczającą 2 miliony złotych. 

Fundacja prowadzi też działania rzecznicze w celu wpro-
wadzenia zmian systemowych umożliwiających lepszy do-
stęp do nowoczesnego leczenia. 

polScy pacjenci mają  
dostęp do znacznie mniejszej 
ilości nowoczesnych leków 
na Raka niż chorzy w innych 
krajach europejSkich

chorzy są przekonani, że są leczeni najlepiej  jak 
to możliwe. lekarze wiedzą, że tak nie jest  i że 
nie mają dostępu do najnowszych metod leczenia. 
a badania to potwierdzają. 

Pl: PONad 2 lata

iNNe KRaje: 3 Miesiące DECyZJA 
O REFUNDACJI

NOWy LEK

W POlSCe                W iNNYCH KRajaCH

WyKORzySTANiE LEKÓW NA RAKA

oczekiwanie na nowe leki

Warto odwiedzić również  
praktyczne portale internetowe,  
prowadzone przez fundację Alivia:

Kolejkoskop.pl – pozwala pacjentom sprawdzić realny 
czas oczekiwania na badania obrazowe stosowane w diagno-
styce m.in. nowotworów, w różnych ośrodkach w Polsce.

ONKOmaPa.pl – przewodnik po przyjaznych placówkach 
onkologicznych i lekarzach – onkologach, tworzony przez pa-
cjentów dla pacjentów. 
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DOstęP DO iNNOWacji

http://www.mp.pl

