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Dziękujemy wszystkim, którzy zdecydowali się przekazać 1% podatku na rzecz
naszego Stowarzyszenia. Prosimy pamiętać o nas również w tym roku, przy
okazji rocznego rozliczenia podatkowego.

Drodzy Członkowie ECPC

Rok 2010 nieuchronnie dobiegł
końca i możemy wspólnie z Wami być
dumni z tego, że przeżyliśmy kolejny
intensywny i pełen wyzwań rok walki
z rakiem.
W 2010 roku nie brakowało różnych wydarzeń i nowych inicjatyw.
Oto tylko niektóre z nich: wylansowaliśmy Forum Przeciw Rakowi w Europie (Forum Against Cancer Europe
– FACE) i poczyniliśmy postępy na
drodze rekrutacji 100 członków Parlamentu Europejskiego do naszej grupy
FACE Champions. Ta rekrutacja ma się
zakończyć w pierwszą rocznicę powstania organizacji w czerwcu 2011. Udało

nam się już zwerbować 81 europosłów
i zorganizować cztery seminaria FACE
poświęcone konkretnym problemom,
które odgrywają ważną rolę w opiece
nad pacjentami oraz ich leczeniu.
Seminaria te były jedynie przygotowaniem w porównaniu do szczytu
ECPC pod hasłem “Partnerstwo na
rzecz Walki z Rakiem w akcji”, który
miał miejsce w październiku 2010 w
Brukseli oraz Konferencji ECPC dla
Europy Środkowo-Wschodniej pod tytułem “Bridging Cancer Care” (Bukareszt, listopad 2010).
ECPC zgromadziła pacjentów onkologicznych oraz ich organizacje,
specjalistów opieki zdrowotnej, przedstawicieli instytucji Europejskich i rządów krajów członkowskich Unii w celu
w celu omówienia działalności Europejskiego Partnerstwa na rzecz Walki
z Rakiem, utworzonego przez Komisję Europejską we wrześniu 2009 oraz
możliwości działań na rzecz pacjentów
onkologicznych w Europie Środkowo
-Wschodniej. Na przestrzeni ostatnich
miesięcy ECPC zabierała głos w spra-

wach pacjentów onkologicznych na
wielu spotkaniach na wyższym szczeblu, zarówno na poziomie krajowym jak
i europejskim. Ponadto pracowaliśmy
nad różnego rodzaju inicjatywami polityki ustawodawczej, które później
będą miały wpływ na ustawodawstwo
na poziomie poszczególnych rządów
(na przykład dyrektywa dotycząca
badań klinicznych, informacje dla pacjentów i nadzór nad bezpieczeństwem
farmakoterapii poprzez monitorowanie działań niepożądanych produktów
leczniczych).
Planujemy opublikować roczny raport na temat działalności oraz inicjatyw ECPC w roku 2010 i podzielić się
z Wami naszymi osiągnięciami.
Jesteście źródłem naszej siły a nasza siła jest Waszą potęgą!
Z pozdrowieniami,
Denis Horgan, ECPC
Dyrektor ds. kontaktów z zagranicą
Źródło: ecpc-online.org
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Troski pacjentów onkologicznych w Unii
Europejskiej: mobilność pacjentów onkologicznych stopniowo staje się faktem

Głosy “za” w trakcie głosowania 27
października 2010 w komitecie zdrowia publicznego Parlamentu Europejskiego utorowały pacjentom onkologicznym drogę do pozyskania możliwości leczenia w każdym miejscu Unii
Europejskiej.
Projekt dyrektywy ma na celu wyjaśnienie i wzmocnienie praw pacjentów którzy są zmuszeni do poszukiwania leczenia w innym kraju Unii.
Tom Hudson, Przewodniczący
ECPC, stwierdził: „Bardzo cieszymy
się z wyników dzisiejszego głosowania, gdyż dzięki niemu wszystkie
kraje członkowskie Unii otrzymają
przedsmak systemu przyszłości, kiedy to potrzeby pacjentów onkologicznych zajmą centralne miejsce i w razie
konieczności pacjenci ci będą mieli
dostęp do leczenia za granicą. ECPC
poprze projekt zapewniający uwydatnienie naszych kluczowych zapotrze-

bowań podczas głosowania w styczniu 2011”.
Obok sformułowania 227 poprawek
do planu oraz 6 poprawek skonsolidowanych osiągnięto porozumienie co do
następujących trzech kwestii:
• Pacjenci mogą ubiegać się o opiekę
medyczną w innym kraju bez uprzedniego zezwolenia. Jednak w przypadku
pobytu w szpitalu bądź opieki specjalistycznej pacjentom może być potrzebne uzyskanie uprzedniego zezwolenia
od ich narodowego systemu zdrowia.
• Dany kraj członkowski może odmówić zezwolenia do korzystania z
opieki transgranicznej jedynie w bardzo ograniczonej liczbie przypadków.
Procedury udzielenia uprzedniego zezwolenia powinny opierać się na jasnych i przejrzystych kryteriach, żeby
nie utrudniały działań podjętych przez
pacjentów potrzebujących leczenia w
innym kraju członkowskim.
• Europejscy pacjenci cierpiący na
rzadkie choroby nowotworowe powinni zostać objęci proponowanym prawem.
Jednym z kluczowych punktów stanowiska zajmowanego przez ECPC,
które znalazło odzwierciedlenie w dzisiejszym głosowaniu, było zapewnienie adekwatnej kodyfikacji istniejącego
orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwo-

ści Parlamentu Europejskiego w celu
uniknięcia jakichkolwiek niepewności
czy luk prawnych niekorzystnych dla
pacjentów onkologicznych przy jednoczesnym zachowaniu integralności
finansowej i organizacyjnej narodowych systemów opieki zdrowotnej zajmujących się leczeniem pacjentów onkologicznych w ich własnych krajach
członkowskich.
Choć często pacjenci onkologiczni
wolą nie być leczeni z dala od domu,
w innym kraju Unii, powinny przysługiwać im te same prawa do informacji,
leczenia i refundacji, gdyby zaistniała
potrzeba leczenia za granicą. Istotne
jest również włączenie, na ile to możliwe, mechanizmów chroniących pacjentów przez koniecznością opłacania
z góry kosztów transgranicznej opieki
zdrowotnej. Informacja ma znaczenie
kluczowe, zatem każdy z krajów członkowskich będzie zobowiązany do zorganizowania krajowych punktów kontaktowych informujących pacjentów o
dostępności opieki zdrowotnej.
Poniższy materiał pochodzi z informacji prasowej European Cancer
Patient Coalition

Komunikat prasowy ECPC z 27 listopada 2010
Prawdopodobieństwo zgonu z powodu choroby nowotworowej przed
75 rokiem życia wśród mieszkańców
Środkowo-Wschodniej Europy jest o
25% wyższe w porównaniu z Europą
Zachodnią
Bukareszt, 27 listopada. Ryzyko zgonu z powodu choroby nowotworowej
przed 75 rokiem życia jest o 25% wyższe dla mieszkańców Europy Środkowo
-Wschodniej w porównaniu z miesz-

kańcami Europy Zachodniej. Powodem
tego są w głównej mierze problemy z
dostępem do skutecznego i zróżnicowanego leczenia, twierdzą przedstawiciele
Europejskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych (ECPC), która była organizatorem pierwszej wschodnioeuropejskiej
konferencji pacjentów onkologicznych
CEE Learning and Sharing – „Bridging
Cancer Care” w Bukareszcie.
W Rumunii na choroby nowotworo-
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we cierpi ok. 430,000 osób. Jak podaje
Anca Laburnet, prezes Rumuńskiego
Stowarzyszenia Walki z Rakiem, co
roku odnotowuje się15,000 nowych
przypadków zachorowań, co oznacza że
codziennie taką diagnozę słyszy średnio
57 osób.
W Europie co trzecia osoba cierpi
na chorobę nowotworową a co czwarta osoba umiera na raka. Codziennie
pojawia się 6 tysięcy
nowych przypadków
raka piersi, który jest
najbardziej rozpowszechnioną chorobą
nowotworową wśród
kobiet i „odpowiada”
za 30,9% zachorowań oraz 16,7% zgonów. Rak prostaty
jest najbardziej rozpowszechnioną chorobą nowotworową
wśród mężczyzn: choruje na nią 21.4%
populacji, z czego 10.4% umiera.
Przewodniczący ECPC Tom Hudson mówił o inicjatywach organizacji,
których adresatami mogą być Rumunia
oraz Europa Wschodnia. „Liczymy na
tych członków Parlamentu Europejskiego, którzy są skłonni pomóc nam i
wesprzeć naszą walkę z rakiem. Z ich
pomocą będziemy w stanie wywierać
wpływ na poziomie ustawodawczym.
W Europie Środkowo-Wschodniej jest
jeszcze wiele do zrobienia”.
Simona Ene, wice-przewodnicząca
ECPC, wyjaśniła, że pomimo dostępności w Rumunii leczenia podstawowego
i częstokroć krótszego czasu oczekiwania na operację niż w Wielkiej Brytanii,
istnieją jednak ważne problemy związane z dostępem do terapii i jej finansowaniem. „Dostęp do nowych terapii, tych
najdroższych, w Rumunii nie jest łatwy

i tworzą się długie kolejki. Gdy chodzi
o finansowanie, problem polega nie na
braku środków w budżecie lecz na tym
w jaki sposób się nimi rozporządza”.
Viorica Cursaru, przewodnicząca
organizacji pacjentów ze szpiczakiem
mnogim Myeloma Euronet, powiedziała
że jednym z głównych problemów jest
to, iż rezolucje Parlamentu Europejskiego nie są wykonywane bezpośrednio

przez Unię lecz mają być wprowadzane w życie poprzez poszczególne kraje
członkowskie: „Istnieje ogromna rozbieżność pomiędzy obietnicami rządów
a ich działaniem. Weźmy na przykład
choroby hematologiczne: europejski
protokół na temat leczenia preparatem
Velcade (bortezomib) został podpisany
w 2007, jednak w Rumunii pacjenci
otrzymali dostęp do tego leczenia dopiero dwa lata później”.
ECPC wystąpiła z inicjatywą internetowej transmisji w różnych językach
programów o tematyce związanej z chorobami nowotworowymi, co przyciągnie uwagę społeczeństwa do problemów
w jakimi borykają się pacjenci onkologiczni w Unii Europejskiej. Z pomocą
FACE (Forum Against Cancer in Europe) ECPC zorganizowała serię szkoleń
mających na celu nawiązanie kontaktów
między pacjentami, decydentami i specjalistami. Szkolenia te miały miejsce

głównie w Brukseli, ale także w krajach
Europy Środkowo-Wschodniej. Skutkiem tych wysiłków będzie publikacja
przez lokalne organizacje pacjenckie raportów na różne tematy, takie jak dostęp
do terapii, badanie kliniczne czy dostęp
do informacji. FACE ma poparcie 80
członków Parlamentu Europejskiego.
Niedawno ECPC wylansowała Pisemną Deklarację wzywającą do poprawy
koordynacji
badań nad rakiem w
Unii Europejskiej. W
ciągu ostatnich trzech
tygodni wezwanie to
podpisało 182 członków Parlamentu Europejskiego, w tym
parlamentarzyści
z
Europy Wschodniej.
Na Konferencji w Budapeszcie ECPC wezwała organizacje
pacjenckie do poparcia tej Deklaracji.
W celu uzyskania dalszej informacji prosimy o kontakt z następującymi osobami:
Denis Horgan
ECPC Head of External Affairs
Mobile: +32 472 535 104
E-mail: denis.horgan@ecpc-online.org
Danuta Rydlewska
ECPC Policy Assistant
Mobile: + 32 478 839 847
E-mail: danuta.rydlewska@ecpc-online.org
Źródło: http://www.ecpc-online.org/pressroom/376-central-eastern-europeansmore-likely-to-die-of-cancer.html

Komercyjna minister Kopacz
Nie wiem, czy wielu jest tutaj takich jak ja starców, którzy pamiętają
jeszcze „sklepy komercyjne”. Młodszym wyjaśnię, że był to pomysł na
poprawę zaopatrzenia w mięso i wędliny za czasów późnego Gierka. Mięso
i wędliny to były towary, których – w
przeciwieństwie do czołgów, bombow-

ców i innego rodzaju broni – realny
socjalizm nigdy nie był w stanie wytworzyć w ilości choćby zbliżonej do
zapotrzebowania, i zawsze ich brakowało, co zresztą ostatecznie przyprawiło ten ustrój o zgon.
Na czym polegał pomysł? W największym skrócie: szynka i mięso są

trudno dostępne, bo są tanie, i ludność
je wykupuje ponad swoje rzeczywiste
potrzeby. Ulegając histerii szerzonej
przez spekulantów, ustawia się w kolejki i na pniu wykupuje cały towar natychmiast po rzuceniu go do sklepu.
Więc stworzymy specjalne sklepy, w
których można będzie kupić szynkę po
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specjalnej, „komercyjnej” cenie – będzie droższa, ale za to będzie stale,
bo zaporowa cena zniechęci tych, co
„wykupują” niepotrzebny im w istocie
towar ze sklepów normalnych. Komu
bardzo zależy na pośpiechu, wyda
więcej, generując dodatkowy zysk dla
uspołecznionego handlu, i tym sposobem problem zostanie rozwiązany, a co
najmniej znacznie złagodzony.
Odrobina rozumu wystarczała, by
przewidzieć nieuchronne efekty tego
genialnego posunięcia: ogólnej podaży
mięsa i wędlin od tego nie przybyło,
więc uruchomienie sklepów komercyjnych wyciągnęło „masę towarową” ze
sklepów normalnych.
Z początku w „komercyjnych”
faktycznie nie było kolejek, ale tylko z początku: w miarę jak ludzie się
przyzwyczajali do nowej, w pierwszej chwili szokującej ceny, szli po
zakupy od razu tam, a więc na sklepy
„normalne” pozostawało coraz mniej
towaru, w końcu nic. Ostatecznie
więc, mimo gigantycznej podwyżki
cen, którą oznaczała cała operacja, w
krótkim czasie w komercyjnych zrobiły się takie same kolejki i tak samo
zabrakło towaru.
Dlaczego przypominam takie starocie? Bo genialne mózgi, jakie zebrał
wokół siebie Donald Tusk, szturchane przez premiera żądaniami, że „coś
mają zrobić”, i to już, jako że do końca
października premier zapowiedział zasypanie Sejmu projektami ustaw, „rewolucję legislacyjną”, która jest istotna
dla „pijaru”, a nie masz dla tej władzy
nic świętszego niż pijar - otóż genialne
mózgi w tej sytuacji urodziły reformę
służby zdrowia.

Reformę polegającą na wprowadzeniu „dodatkowych ubezpieczeń
medycznych”. W istocie nie jest to nic
innego, tylko właśnie stary gierkowski
pomysł na „poprawę zaopatrzenia ludności w mięso i jego przetwory”. Tyle
że dotyczy innego „dobra rzadkiego”, z
zapewnieniem którego III RP nie może
sobie poradzić od 20 lat, tak, jak „pryl”
nigdy sobie nie mógł poradzić z „zabezpieczeniem podaży” mięsa.
Rząd nie chce słyszeć o tym, co
jest oczywistym kluczem do poprawy,
i co PO najsolenniej nam obiecywała
w swym programie wyborczym – o likwidacji monopolu Narodowego Funduszu Zdrowia.
Ogólna masa, jeśli tak to można
ująć, usług medycznych od tej „reformy” bynajmniej nie wzrośnie. Rząd
nie chce bowiem słyszeć o tym, co
jest oczywistym kluczem do poprawy,
i co PO najsolenniej nam obiecywała
w swym programie wyborczym – o likwidacji monopolu Narodowego Funduszu Zdrowia.
Owszem, coś tam się ostatnio zaczęło przebąkiwać, że ewentualnie
prywatne ubezpieczalnie mogłyby kiedyś, w przyszłości, zostać dopuszczone
do konkurencji, że za dwa lata może w
jakimś jednym albo dwóch województwach wprowadzi się „programy pilotażowe” – znów ta logika reformowania,
jakby zmieniać ruch z lewostronnego
na prawostronny stopniowo, dopuszczając, że na niektórych drogach małe
samochody będą mogły jeździć także
prawą stroną, ale ciężarówki wyłącznie po staremu lewą... Ale to wszystko
takie gadanie. Na razie mamy „pakiet
reform” skupiony na „komercjalizacji”
i „racjonalizowaniu”.
Wszystko to nie prowadzi do niczego. Jeśli nie ruszamy podstawy
systemu, i wszyscy nadal obciążeni są
tą samą składką, a jeden ubezpieczyciel po uważaniu wyznacza szpitalom
„procedury” i kontrakty, to fakt, że
kto chce, może za dodatkowe pieniądze wykupić kartę uprawniającą go do
„przeskoczenia” kolejki (bo na tym, de
facto, polega cała „reforma”) daje tylko ten sam efekt, co utworzenie przez
Gierka „sklepów komercyjnych”.
Trudno o bardziej dobitne zadanie
kłamu rządowej propagandzie, że ko-

mercjalizacja, czyli przekształcenie
szpitali w prywatno-publiczne spółki
cokolwiek poprawi, że szpitale prywatne poradzą sobie w obecnym systemie lepiej, jako sprawniej zarządzane.
Nic podobnego, to wszystko mrzonki,
albo może wręcz cyniczne kłamstwa.
Im szpital sprawniej zarządzany, tym
gorzej dla niego – naprawdę, proszę
zajrzeć do tego rankingu.
Ostatni ranking szpitali „Rzeczpospolitej” pokazał pogłębienie się
tendencji, o której pisałem już wielokrotnie: im szpital lepszy, tym bardziej
zadłużony. Rekordziści w leczeniu są
zarazem rekordzistami w bankructwie.
Sukces, jak zawsze w socjalizmie, to
oczywista zguba tego, kto go osiągnął.
Ale jeszcze nie doszliśmy do sedna
sprawy. Jeśli ktoś jeszcze nie dał się
kompletnie zaczadzić rządowej propagandzie, lejącej się z większości „prywatnych i niezależnych” mediów, to
na te radosne enuncjacje, że wprowadzone zostaną „dodatkowe ubezpieczenia”, może potrząsnąć głową i zapytać
ze zdziwienie: ale zaraz, to jeszcze ich
nie ma?
Otóż to! Są! Od dawna! „Reforma”,
którą z wielkim trudem i hukiem fanfar przygotowała pani Kopacz, niczego
nowego nie wprowadza. Przychodnie
prywatne istnieją już dawno, od dawna działa mechanizm, że kto chce się
leczyć i go stać, może machnąć ręką na
skradzione mu składki i załatwić sprawę: czy to za „dodatkową grzecznością” wprost wręczoną lekarzowi, czy
przez prywatny gabinet, przeważnie
żyjący zresztą w pasożytniczej symbiozie z państwowym, i mający tego
samego lekarza w środku. Tylko dzięki
temu system wciąż dycha.
Więc na czym ma polegać nowość?
Na „stworzeniu zachęt”, aby z możliwości „dodatkowego ubezpieczenia”
więcej ludzi korzystało.
Mamy więc absurd i debilizm na
dwóch poziomach. Po pierwsze, nie
ma żadnej zmiany, jest tylko kosmetyka i propagandowy pic, podnoszący ją do rangi „reformy”. Po drugie,
mechanizm, o którym w kółko mówi
władza, mechanizm „komercjalizacji
przychodni” i „dodatkowych ubezpieczeń” nie działa, nigdy nie działał,
i nie będzie działał. To znaczy, będzie
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działał tak, jak gierkowskie sklepy
komercyjne.
Gdzie tkwi istota nieudolności władzy, tamtej i tej? W obu wypadkach,
identycznie, w apriorycznym podejściu
do sprawy. Zdrowy rozsądek pokazuje,
że system rypnięty jest w samych założeniach, że się po prostu nie może zbilansować – ale że ideologiczne klapki
na oczach nie pozwalają tego przyjąć
do wiadomości, więc szuka się przyczyn możliwych dla władzy do przyjęcia.
Gierkowscy planiści naprawdę
święcie wierzyli w to, że mięsa jest
dość, tylko spekulanci je wykupują; że
kolejki pod sklepami są przyczyną niedoborów, a nie ich skutkiem. Pani Ko-

pacz także nie jest w stanie się wyrwać
ze schematów gierkowskiego myślenia.
Wierzy, że jedynym problemem naszej
„służby zdrowia” jest zła organizacja
pracy gabinetów.
Szuka więc rozwiązania w „reformowaniu” sposobu zapisywania się do
kolejek, w rejestracji przez internet, w
komercjalizacji, która w jej przekonaniu „wymusi” bardziej racjonalne procedury. Pieniędzy nie brakuje, tylko
ludzie za często nękają niepotrzebnymi
wizytami specjalistów, i za dużo kupują
leków, których zupełnie nie potrzebują,
podjudzani do tego przez koncerny farmaceutyczne; więc trzeba przykręcić
śrubę aptekom i lepiej kontrolować
wydawanie recept... I tak dalej.

Wszystko to, proszę wybaczyć najłagodniejsze z narzucających się określeń: o kant dupy potłuc.
Ale co tam Państwu zawracam głowę wrogą gadaniną o jakichś nieistotnych szczegółach. Jak to ujął premier,
ludzie to Partii wybaczą. Wszystko jej
wybaczą. A zresztą, jeśli nawet nie wybaczą, to wiecie, co mogą jej zrobić?
Naprawdę mam powiedzieć?
Rafał Ziemkiewicz
22 października 2010: felieton
opublikowany w portalu INTERIA.PL
Źródło: http://fakty.interia.pl/felietony/
ziemkiewicz/news/komercyjna-mini
ster-kopacz,1548078

Nierówności zdrowotne w Unii Europejskiej:
niekorzystne uwarunkowania dla europejskich pacjentów onkologicznych
16 Grudnia 2010
Pomimo że dobrobyt w Unii Europejskiej ciągle wzrasta i można zaobserwować ogólną poprawę gdy chodzi
o jakość opieki zdrowotnej, nierówności zdrowotne wciąż się utrzymują, a
w niektórych przypadkach
nawet się nasilają. Europę charakteryzują obecnie
niepokojące nierówności
gdy chodzi o kontrolę nad
chorobami nowotworowymi i opiekę nad pacjentami
onkologicznymi, zarówno
w obrębie poszczególnych
krajów członkowskich jak i
pomiędzy nimi.
Ryzyko zgonu z powodu raka szyjki macicy jest pięciokrotnie wyższe w gorzej prosperujących
krajach w porównaniu z bardziej rozwiniętymi. Poniższa tabela ilustruje
znaczne nierówności pomiędzy krajami
członkowskimi pod względem liczby
zgonów z powodu chorób nowotworowych w 2008 roku. Przykładu takich
nierówności w dziedzinie dostępu do
opieki zdrowotnej pomiędzy różnymi
krajami Unii, jak również dyspropor-

cji istniejącej między różnymi grupami społecznymi, dostarcza komunikat
Komisji Parlamentu Europejskiego ds.
nierówności zdrowotnych „Solidarność
w zdrowiu”.

Wpływ na te nierówności mają
wielorakie czynniki zakorzenione
w konkretnych środowiskach – socjoekonomicznych, edukacyjnych,
rasowych lub prawnych – w jakich
żyją pacjenci onkologiczni. Na przestrzeni ostatnich miesięcy Europejska Koalicja Pacjentów Onkologicznych (ECPC) zgłosiła serię poprawek
(zob. część II) do propozycji ustawodawczej w kwestii nierówności zdro-

wotnych, w celu zniwelowania tych
nierówności.
1. OGÓLNY ZARYS SYTUACJI
Pomiędzy krajami i regionami
wciąż istnieją znaczne rozbieżności:
np. gdy chodzi o oczekiwaną długość życia mężczyzn,
różnica między krajami
członkowskimi Unii wynosiła 14,2 lata w 2007r., a
analogiczny wskaźnik dla
kobiet to 8,3 lata (Eurostat,
2010).
Oczekiwana długość życia osób w wieku 65 lat w
EU-27 ukazuje, że przeciętny mężczyzna mógł się spodziewać dodatkowych 16,8
lat życia w 2006 r., podczas
gdy dla przeciętnej kobiety
było to 20,4 lat. Różnica między krajami członkowskimi w 2007, gdy chodzi
o oczekiwaną długość życia mężczyzn
w wieku 65 lat, wynosiła 5,6 lat – od
18,4 lat we Francji do 12,8 lat na Łotwie. W przypadku kobiet różnica ta
była nieco większa i wynosiła 6,6 lat
– od 23,0 lat we Francji do 16,4 lat w
Bułgarii (Eurostat, 2010). Powody tych
różnic są złożone i obejmują szeroki
wachlarz czynników, począwszy od
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wskaźnik zapadalności
wskaźnik śmiertelności

Rak w Europie: szacowana zapadalność na choroby
nowotworowe (wszystkie lokalizacje z wyjątkiem
czerniaka) i śmiertelność dla obu płci, źródło: http://eucancer.iarc.fr/cancer-27-all-sites-but-non-melanoma-skin.
html,en

dochodów, edukacji, warunków życia i
pracy oraz zachowań zdrowotnych aż
po dostęp do opieki zdrowotnej.
Nierówności zdrowotne są spowodowane różnicami między poszczególnymi grupami ludności, na co wpływ
mają rozmaite czynniki mające związek ze zdrowiem, w tym: warunki życia, zachowania zdrowotne, edukacja,
zawód i dochody, opieka zdrowotna,
zapobieganie chorobom, promocja
zdrowia, jak również polityka państwowa mająca wpływ na ilość, jakość
i podział tych czynników. Daje się zauważyć związek pomiędzy społecznymi determinantami a nierównościami
zdrowotnymi. W kontaktach z osobami
mającymi wpływ na kształtowanie polityki europejskiej ECPC postuluje, że
zredukowanie nierówności zdrowotnych powinno być uznane za priorytet
na wszystkich poziomach tworzenia
polityki w celu zapewnienia pacjentom onkologicznym dostępu do służby
zdrowia w całej Europie wraz ze skuteczną oceną wpływu, uwzględniającą
wyniki równości w zdrowiu.
2. RAK NIE ZNA BARIER SOCJOEKONOMICZNYCH
CZY
EDUKACYJNYCH
a) ułatwienie transgranicznej
opieki zdrowotnej
Domagamy się zastosowania nowych środków zaradczych w trzech
zasadniczych obszarach w celu poprawienia sytuacji pacjentów onkologicznych w całej Unii:

• Terminowy i równy dla wszystkich dostęp do bezpiecznej i skutecznej
diagnozy, leczenia i wsparcia w innych
krajach członkowskich;
• Lepsze źródła informacji dla pacjentów i dostęp do nich, aby posiadali
wiedzę na temat możliwości leczenia
za granicą;
• Zapewnienie odpowiednich mechanizmów i środków finansowych
umożliwiających pacjentom onkologicznym wyjazd w celu leczenia za
granicą.
b) Znaczna poprawa w kierunku
osiągnięcia równości opieki nad pacjentami onkologicznymi
Z całą stanowczością zachęcamy
do uwzględnienia równości, sprawiedliwości społecznej oraz interesów pacjentów w ustalaniu priorytetów publicznej służby zdrowia. Zdając sobie
sprawę z obciążeń natury ekonomicznej związanych z finansowaniem opieki zdrowotnej, podkreślamy, że granice
geograficzne jak też inne bariery nie
powinny uniemożliwiać pacjentom dostępu do najlepszych standardów opieki w całej Europie.
c) Rozwój nowych skutecznych
sposobów leczenia chorób nowotworowych
Usilnie zachęcamy badaczy, lekarzy, przemysł farmaceutyczny i rządy
krajów do dalszej priorytetyzacji opracowywania nowych skutecznych terapii rzadkich chorób nowotworowych
oraz do praktykowania holistycznego
podejścia.

Przykładowo, badania kliniczne
są jedynie częścią złożonego problemu rzadkich chorób nowotworowych,
z którym wiążą się liczne wyzwania.
Należy podejść do tej kwestii mając na
uwadze następujące trudności:
a) Brak podstawowych badań na temat rzadkich chorób nowotworowych
oraz brak zainteresowania finansowaniem takich badań
b) Brak wiedzy eksperckiej na temat rzadkich chorób nowotworowych,
zwłaszcza na poziomie onkologów, co
prowadzi do zbyt późnego ich zdiagnozowania
c) Brak rejestracji przypadków
rzadkich chorób nowotworowych (rejestracja populacyjna)
d) Brak odniesienia do ośrodków
eksperckich jak również brak takich
ośrodków
e) Brak „sieci doskonałości”1 dla
większości rzadkich chorób nowotworowych
f) Brak refundacji terapii ze wskazaniem w rzadkich stanach chorobowych,
w tym pozarejestracyjne stosowanie leków i nieadekwatność obecnych metodologii oceny technologii medycznych
g) Brak informacji dla pacjentów
cierpiących na rzadkie chorób nowotworowe
d) Ułatwienie badań klinicznych
Apelujemy o większą liczbę badań

1

Są to projekty realizowane przez kilku lub kilkunastu partnerów ukierunkowane na osiągnięcie naukowej i technicznej doskonałości w zakresie poszczególnych tematów badawczych poprzez integrowanie na szczeblu europejskim
masy krytycznej zasobów i doświadczeń niezbędnych, by
Europa stała się światowym liderem w danej dziedzinie.
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klinicznych prowadzonych w celu
ustalenia skuteczności nowych metod
leczenia chorób nowotworowych, a
zwłaszcza ich rzadkich odmian. Testowanie nowych terapii dla pacjentów
z rzadkimi odmianami raka powinno
stanowić istotną część procesu rozwoju klinicznego. Z powodu rzadkiego
występowania tych chorób zbyt mała
liczba pacjentów do udziału w badaniu
stanowi przeszkodę w zgromadzeniu
danych drogą standardowych badań
klinicznych. Naukowcy i powinni zdawać sobie sprawę z tych trudności i
promować alternatywne projekty badań oraz podejścia metodologiczne.
e) Tworzenie baz wiedzy
Poparliśmy ustanowienie i dalszy
rozwój sieci klinicznych baz danych,
rejestrów rzadkich odmian raka oraz
banków tkanek, co może usprawnić
gromadzenie, dostarczanie i porównywanie danych dotyczących rzadkich
odmian raka.
f) Zbalansowana, terminowa i
przejrzysta ocena nowych terapii
Apelujemy do wszystkich państw
członkowskich Unii Europejskiej, do organów regulacyjnych, przemysłu farma-

ceutycznego, przedstawicieli pacjentów
i narodowych organów służby zdrowia
o prowadzenie jasnego i sensownego
dialogu z zespołami badaczy. Należy zapewnić prawidłowy rozwój i dostępność
nowych skutecznych terapii nowotworowych dla wszystkich pacjentów wraz
z pełną refundacją tak długo jak będzie
istniała taka potrzeba. Procedury oceny
efektywności kosztów terapii powinny
być absolutnie przejrzyste i przeprowadzane we właściwym czasie. Modele
analizy efektywności kosztów powinny
uwzględniać szerszą społeczną perspektywę kosztów i korzyści skutecznego
leczenia.
g) Zwiększone dzielenie się wiedzą
Apelujemy o zorganizowaną współpracę pomiędzy specjalistami w dziedzinie onkologii a ośrodkami eksperckimi poprzez utworzenie sieci referencyjnych, co pozwoli na ustanowienie wysokiego standardu gdy chodzi
o zapewnienie opieki pacjentom cierpiącym na rzadkie choroby nowotworowe. Networking ma funkcjonować
nie tylko w obrębie poszczególnych
państw członkowskich lecz także na
skalę ogólnoeuropejską. Podłączenie

poszczególnych ośrodków eksperckich
do europejskich oraz globalnych sieci
ośrodków referencyjnych w zakresie
rzadkich chorób nowotworowych zapewni niezbędną strukturę dla bardziej
efektywnej wymiany doświadczenia,
informacji, danych i najlepszych praktyk. Doprowadzi to do ogólnego wzrostu wiedzy jak również intensyfikacji
badań klinicznych oraz poprawy opieki nad pacjentami cierpiącymi na rzadkie choroby nowotworowe.
h) Terminowe i dokładne diagnozowanie choroby oraz zapewnienie
opieki
Zachęcamy do rozwoju innowacyjnego podejścia w celu zwiększenia
świadomości lekarzy ogólnych w zakresie chorób nowotworowych oraz
usprawnienia terminowego kierowania
pacjentów do ośrodków eksperckich i
wykorzystania sieci referencyjnych.
Współpraca z ośrodkami eksperckimi
ma znaczenie kluczowe, zwłaszcza
pod względem terminowej diagnozy
oraz właściwej decyzji klinicznej w
całościowej strategii terapeutycznej.
Źródło: http://www.ecpc-online.org/

W Centrum Onkologii w Warszawie w
holu głównym, po prawej stronie, została
odkryta tablica poświęcona pamięci Pana
Profesora Ruki. Znajduje się ona przed
wejściem do „naszej” Kliniki. To dobrze, że
tak się stało, bowiem Jego pamięć została
w nas a przyszłe pokolenia pacjentów będą
mogły się dowiedzieć komu zawdzięczają
tak wiele.

Ś.P. Arthur Masny
W dniu 9 grudnia 2010r odszedł od nas Arthur Masny, prezes Stowarzyszenia
Chorych na Chłoniaki, członek Polskiej Koalicji Organizacji Pacjentów Onkologicznych i członek zarządu Europejskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych (ECPC).
W Jego osobie straciliśmy życzliwego doradcę, aktywnego, mądrego i oddanego
sprawom chorych na nowotwory człowieka. Bardzo trudno będzie nam Go zastąpić.
Składamy wyrazy ubolewania Jego Żonie, Rodzinie i Jego współpracownikom.
Zarząd Stowarzyszenia
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Wspomnienie Krzysztofa Kolbergera
honorowego Krzysztofa Kolbergera. Cale swoje życie obdarzał nas
sobą ze sceny, w filmach, z estrady. Kiedy zachorował nie zamknął
się w sobie ale obdarzał nas swoją
obecnością między nami. Aktywnie działał na rzecz chorych na nowotwory. Udzielał wywiadów, brał
udział w konferencjach i spotkaniach. To wszystko pomimo swoZe smutkiem przyjęliśmy wia- jej ciężkiej choroby i aktywności
domość o śmierci naszego członka zawodowej. Wspomagał nas w

staraniach o pewną szczególną terapię i podpowiadał jak należy te
starania adresować. Nie było dla
Niego spraw mniej ważnych. Zapamiętamy Jego obecność wśród
nas podczas Walnego Zebrania
opowiadanie i Jego ciepło, którym
nas obdarzał.
Niech spoczywa w spokoju.
Zarząd Stowarzyszenia

Glivec w leczeniu adjuwantowym:
Brać czy nie brać?
Na konferencji Amerykańskiego
Towarzystwa Onkologów Klinicznych
(ASCO)
w 2010 roku Dr
Ronald DeMatteo z Memorial
DEMATTEO Sloan-Kettering
Cancer Center
(MSKCC) i Dr Chris Corless, Oregon
Health & Science University (OHSU),
przedstawili nowe dane uzyskane na
podstawie badań klinicznych Gliveku
w leczeniu adjuwantowym Z9001. Jak
zauważył dr DeMatteo, prezentacja ta
miała na celu udzielenie odpowiedzi
na dwa pytania: kto powinien otrzymywać Glivec w leczeniu adjuwantowym
i jak długo?
Kto powinien otrzymywać Glivec
w leczeniu adjuwantowym?
Jakie jest ryzyko nawrotu choroby?
Zarówno lekarze jak i pacjenci GIST
nabyli z biegiem lat przeświadczenia,
że GIST to nowotwór złośliwy, który
niemal zawsze powraca. Przeświadczenie to potwierdzały wczesne doniesienia pochodzące z ośrodków referencyjnych GIST z epoki przed Glivekiem,
określające GIST jako chorobę nowo-

tworową z bardzo wysokim wskaźnikiem nawrotu po zabiegu operacyjnym,
słabą odpowiedzią na chemioterapię i
niskim wskaźniku przeżycia w przypadku rozwoju metastaz. Obecnie wiemy, że znaczny wpływ na te wczesne
doniesienia wywarł tendencyjny dobór
materiału badawczego – owe ośrodki

Tabela 1 – kategoria ryzyka a
przeżycie wolne od progresji*
Dwuletnie przeżycie bez progresji
Nowotwory niskiego ryzyka
N=270 (44%)
Glivec 98%
P=0.92
Placebo 98%
Nowotwory umiarkowanego ryzyka
N=148 (24%)
Glivec 98%
P=0.05
Placebo 76%
Nowotwory wysokiego ryzyka
N=201 (32%)
Glivec 77%
Placebo 41%
*kryteria Miettinen (SemDiagnPathol
2006)
Tabela pochodzi z 2010 GI ASCO, oszacowanie ryzyka nawrotu po resekcji pierwotnego ogniska GIST: III faza badania
klinicznego ACOSOG Z9001 North
American Intergroup, Blackstein et al.

miały do czynienia głównie
z najbardziej
zaawansowanymi przypadkami zachorowań. Pacjenci
z mniejszymi i
mniej agresywnymi
nowotworami przeCORLESS
chodzili zabiegi
operacyjne w szpitalach lokalnych i w
wielu przypadkach prawdopodobnie
odzyskiwali zdrowie na skutek operacji. Wszelako niektóre przypadki nawrotu w grupie niskiego ryzyka, niekiedy nawet w 10 lub 20 lat po zabiegu,
w przyczyniły się do ukształtowania
obrazu GIST jako nieprzewidywalnego
i agresywnego nowotworu.
W trakcie badania klinicznego
Z9001 przeprowadzono oszacowanie
ryzyka. Pacjentów podzielono na grupy odpowiednio do ryzyka nawrotu
wg kryteriów “AFIP-Miettinen”. Bodaj najbardziej niespodziewanym odkryciem było to, że u 44% pacjentów
stwierdzono niskie ryzyko nawrotu
(patrz tabela 1). Po upływie dwóch
lat od przystąpienia do badania klinicznego jedynie 2% tych pacjentów
miało nawrót choroby. Nie dziwi
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zatem, że przy tak niskim wskaźniku nawrotu nie stwierdzono zauważalnej różnicy pomiędzy grupa placebo a pacjentami, którzy przez rok
zażywali Glivec. Pomimo że okres
obserwacji należałoby wydłużyć,
uzyskane dane sugerują, iż grupa pacjentów o niskim wskaźniku ryzyka
może nie potrzebować Gliveku. W
przeciwieństwie do grupy niskiego
ryzyka, wśród pacjentów o średnim
lub wysokim stopniu ryzyka nawrotu
wskaźnik ten ewidentnie obniżał się
gdy podawano im Glivec w leczeniu
adjuwantowym.
W jaki sposób określa się ryzyko
nawrotu?
W przeciągu ostatnich kilku lat
powszechnie stosowano dwa kryteria
oceny ryzyka nawrotu nowotworów
GIST po zabiegu usunięcia pierwszego
guza. Należy podkreślić, że są to metody szacujące ryzyko nawrotu jedynie
w odniesieniu do tych pacjentów, którzy nie otrzymują Gliveku w leczeniu
adjuwantowym.
Pierwszy system oceny opracowano
na poświęconemu GIST seminarium w
2002 roku. Wykorzystuje się w nim
pierwotny rozmiar guza oraz wskaźnik
mitotyczny (zwany również indeksem
mitotycznym) w celu oszacowania ryzyka nawrotu. Metoda ta jest szczególnie użyteczna w tych przypadkach gdy
nieznane jest pierwotne umiejscowienie guza. Druga powszechnie stosowana metoda to metoda AFIP-Miettinen,
opracowana przez dr Markusa Miettinena i jego zespół z Armed Forces
Institute of Pathology. Przeanalizowali
oni kilka tysięcy przypadków nieleczonego (czyli bez Gliveku) GIST. Metoda ta, oprócz rozmiaru guza i indeksu
mitotycznego, wykorzystuje jeszcze
pierwotne umiejscowienie guza w celu
określenia ryzyka nawrotu.
W 2009 dr DeMatteo i jego współpracownicy w MSKCC opracowali
jeszcze inną metodę oceny ryzyka
nawrotu, która nosi nazwę „nomogram GIST”. Nomogram to rodzaj
wykresu, przy pomocy którego można odczytywać różne zależności z
niedużą dokładnością. Przypisuje się
wartość punktową rozmiarowi guza,
jego lokalizacji oraz indeksowi mi-

Żeby skorzystać z nomogramu GIST
należy wejść na stronę http://www.
mskcc/applications/nomograms/
Gastrolntestinal/GastroIntestinalStromal
Tumor.aspx

totycznemu a następnie na podstawie
tych wartości określa się wysokość
ryzyka. Zaletą nomogramu GIST jest
to, że szacuje on ryzyko zarówno dla
okresu dwóch jak i pięciu lat. Opracowano również wersję nomogramu
online, która jest łatwa w użyciu i
wymaga jedynie podania lokalizacji i rozmiaru guza oraz zaznaczenia „tak” w rubryce „wysoki indeks
mitotyczny” jeśli indeks mitotyczny
jest równy bądź przewyższa 5/50
HPF (IM>5/50HPF). Zostanie wtedy
oszacowane
prawdopodobieństwo
pozostałych lat wolnych od progresji
(dla okresu 2 i 5 lat). Ryzyko oparte
jest na tym, że pacjent nie otrzymuje Gliveku.
UWAGA: nomogram umożliwia
prognozowanie przeżycia wolnego od
nawrotu choroby (RFS), czyli szansę
na przeżycie bez nawrotu po samym
tylko zabiegu operacyjnym. Prognozowane za pomocą tego narzędzia RFS
nie ma nic wspólnego z czasem ogólnego przeżycia pacjenta.
Badanie kliniczne Z9001 to randomizowane
badanie (III faza), do którego zakwalifikowano
ponad 700 pacjentów z USA i Kanady. Połowa
pacjentów otrzymywała placebo a druga
połowa otrzymywała Glivec przez 1 rok. Średni
czas obserwacji wynosił 19 miesięcy.

Oprócz rozmiaru guza, jego lokalizacji i indeksu mitotycznego dr Corless przedstawił nowe dane uzyskane
w trakcie badania klinicznego Z9001,
które sugerowały, że pacjenci z delecją
w obrębie eksonu 11 KIT, zwłaszcza
obejmującą kodony 557-558, również
narażeni są na większe ryzyko nawrotu w grupie placebo (wskaźnik ryzyka
3.45 w porównaniu z „dzikim” GIST).
Jednakże na chwilę obecną żadna z
metod prognozujących ryzyko nawro-

tu nie wykorzystuje informacji o rodzaju mutacji. Inne czynniki mogące
zwiększać ryzyko nawrotu choroby
to pękniecie guza (przed lub w trakcie
operacji) oraz niemożność uzyskania
zadowalającego marginesu tkanek nieobjętych nowotworem w trakcie operacji.
Okazało się, że ogólnie największy czynnik ryzyka gdy chodzi o
nawrót choroby wśród pacjentów
nie zażywających Gliveku stanowi
indeks mitotyczny – wskaźnik ryzyka wynosi 11.3 w przypadku dla
wskaźnika mitotycznego równego
bądź przewyższającego 5/50 HPF, w
odróżnieniu od pacjentów ze wskaźnikiem mitotycznym poniżej 5/50
HPF. Statystycy analizują czy można
określić czynnik ryzyka dla innych
wskaźników mitotycznych, tak aby
odnieść ryzyko do skali ciągłej a nie
jedynie do punktu 5/50 HPF.
Indeks mitotyczny ukazuje z jaką szybkością
rośnie guz. Liczona jest każda dzieląca się
komórka, która się znajduje w polu widzenia
mikroskopu patomorfologa. W idealnym
przypadku patomorfolog policzy ile jest mitoz
(podziałów komórek) w 50 polach widzenia
(zwanych high powerfields lub HPF) i liczba ta
jest zapisywana np. 10/50 HPF

Jaka jest szansa odpowiedzi pacjenta na Glivec?
Historycznie udowodniono, że
status mutacyjny jest najlepszym prognostykiem tego czy pacjent odpowie
pozytywnie na Glivec. Nic dziwnego
w tym, że status mutacyjny również
jawi się jako prognostyk odpowiedzi
pacjenta na Glivec w leczeniu adjuwantowym. Dr Corless poinformował,
że w badaniu klinicznym Z9001 zaobserwowano korzyści w zakresie przeżycia wolnego od nawrotu choroby dla
pacjentów zażywających Glivec w porównaniu z grupą placebo.
Leczenie
adjuwantowe
to
dodatkowe
leczenie, stosowane po leczeniu zasadniczym
(zasadnicze to zazwyczaj zabieg operacyjny).
Przykładem takiego leczenia może być
podawanie Gliveku po operacji („Glivec
adjuwantowy”), aby zapobiec nawrotowi
choroby bądź go opóźnić.

Dotyczyło to pacjentów z mutacją:
• w obrębie eksonu KIT (również
delecje)
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• w PDGFRA, z wyjątkiem mutacji D842V.
Nie odnotowano natomiast żadnych
korzyści gdy chodzi o pacjentów z:
• “dzikim” GIST (p=0.61)
• mutacją D842V.
Należy zauważyć,
że pacjenci z mutacją
D842V (oporną na Glivec i Sutent) mieli bardzo niewiele nawrotów
(tylko 1), zarówno w
grupie
otrzymującej
placebo jak i w grupie
otrzymującej Glivec.

Bez odpowiedzi pozostało pytanie czy
nawrót u tych pacjentów nie wystąpił
z powodu czynników niskiego ryzyka
(takie jak niski indeks/wskaźnik mitotyczny, mały rozmiar guza itp.), czy
też nie było nawrotu pomimo czynników wysokiego ryzyka.
Dr Corless zauważył, że należałoby zgromadzić więcej danych na temat
leczenia adjuwantowego gdy chodzi o
pacjentów z mutacją w obrębie 9 eksonu KIT. Pomimo tego, że w grupie
placebo wystąpił szereg nawrotów a
w grupie otrzymującej Glivec nie było
żadnego nawrotu w ciągu pierwszego

roku, nie odnotowano różnic statystycznych pomiędzy dwiema grupami
(p=0.84), a krzywe przeżycia przecinały się poniżej punktu 18 miesięcy.
Trwają dyskusje na temat możliwości
przeprowadzenia badania mającego na
celu ustalenie czy wyższe dawki Giveku w leczeniu adjuwantowym dadzą
lepsze wyniki dla pacjentów z mutacją
w eksonie 9.
Źródło: http://www.liferaftgroup.
org/news_sci_articles/adjuvant_
gleevec_take_nottake.html

Targi z Panem Bogiem

Kładę się spać. Pogoda nie sprzyja
szybkiemu zasypianiu. Leżę w ciemności i myślę co mnie dzisiaj boli. A
może lepiej pomyśleć co mnie nie boli?
Ja wiem, że wszystkie narządy w człowieku są bardzo ważne, ale na co mogłabym wymienić bolące kolano? Bo
przecież bardzo lubię chodzić, ale ręka
też mi jest potrzebna, chociażby po to,
żeby pisać, umyć się, przytulić moje
wnuczki. Bez oka i ucha też się nie da
żyć, a narządy wewnętrzne również są

potrzebne i lepiej żeby nie bolały. A jeżeli już coś musi boleć, to może bym
sama mogła wybrać co to ma być? Bo
dzisiaj na przykład lepiej będę znosiła ból brzucha, a jutro niech mnie boli
stopa, bo mam siedzącą pracę. Ech, to
tylko marzenia, ale one zawsze pomagały mi żyć i chyba nie warto targować
się z Panem Bogiem, które narządy są
mniej potrzebne.
Bertrand
Russell
powiedział:
„Badania w dziedzinie medycyny dokonały tak olbrzymiego postępu, że
dziś - praktycznie biorąc - nikt nie jest
zdrowy”. Naprawdę nie wiem czy ten
fakt powinien mnie cieszyć. Bo do choroby trzeba się przyzwyczaić. Już nie
oczekujmy wyzdrowienia tylko ulgi,
bo łamanie w kościach i tak nie przejdzie. W chorobie widzi się i czuje więcej.Myślimy jasno i bardzo konkretnie,
widzimy dużo więcej niż wtedy, gdy
byliśmy zdrowi. Jesteśmy też bardzo
czuli na krzywdę ludzką.Ale nawet u
największych pesymistów występuje
cień nadziei, więc trzymajmy się tego.
Nasze nieszczęście polega na tym,
że zamiast spojrzeć w przyszłość patrzymy w teraźniejszość. Ale przecież
żyjemy, a życie jest ustawicznym dążeniem do przyszłości. Przyszłość zaś
to wielka niewiadoma. I całe szczęście, że nie wiemy co nas czeka, bo

to byłoby nudne wiedzieć co będzie
jutro.A zdrowie to nie tylko to co jest
w naszym ciele, ale również to co
jest w naszej duszy.Być odważnym
to być silnym i znaleźć w sobie jakąś
pasję. Nikt nam przecież nie obiecywał, że będzie łatwo. Przypominam
sobie Krzysztofa Kolbergera kiedy
przyszedł kiedyś na zebranie naszego Stowarzyszenia: z ciepłym uśmiechem, elegancko ubrany. Ten wielki
człowiek znalazł czas, aby się z nami
spotkać.Pamiętam jak powiedział, że
jeżeli mówi publicznie o chorobie
to chce, aby to miało sens i aby inni
chorzy nabrali poczucia, że potrafią
z chorobą żyć. Jest to przecież jeden
z celów naszego Stowarzyszenia.
Powiecie, że przegrał? Ja bym tak
tego nie nazwała, bo walczył z chorobą bez mała 20 lat. Długich i
wspaniałych.A jego walka ma pomóc
innym.Czas działa na naszą korzyść i
pamiętajmy o tym!
Dlatego zamykam oczy i powoli
zasypiam. Niech mi się przyśni, że dokonałam targu z Panem Bogiem i jutro
bolące kolano zamienię na… złamany
paznokieć.
Barbara Chojnowska
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Wspomnienie o Marku Szczęsnym

Szanowni Państwo,
25 października 2010 roku odszedł
Marek Szczęsny, kochający Maż, wspaniały Ojciec i Brat, człowiek, którego
wielu będzie długo pamiętało. Odszedł
DOBRY człowiek.
Tato został zdiagnozowany z GIST
w 2003 roku, z wieloma przerzutami na
wątrobie. Od początku zażywał Gleevec
– najpierw 400mg, w ostatnim roku
800mg – a ostatnio przyjmował Sutent.
Zmagał się, jak wielu z Państwa, z wieloma trudnościami: najpierw aby leki
otrzymać, później aby je regularnie dostawać.
Nigdy się nie poddał, choć wielokrotnie był bezsilny. Nigdy nie tracił nadziei.
Wałczył i wierzył głęboko, ze będzie
dobrze. Pamiętam, jak wielokrotnie pocieszał Mamę i mnie, chociaż to on był
przecież tak ciężko chory. Starał się, aby
choroba nie zdominowała jego życia.
Wielu ludzi będzie go pamiętało jako

miłego, uśmiechniętego starszego pana.
Ludzie, którzy nie znali go zbyt dobrze,
nawet nie wiedzieli jak ciężko był chory. Nie lubił mówić o chorobie, bo jak
twierdził, na świecie jest wiele lepszych
tematów do rozmowy. Cieszył się każdą
chwila jak była mu dana.
Wielokrotnie mówił mi jak istotne
było dla niego przebywanie w towarzystwie ludzi, którzy czuja to samo, maja te
same większe i mniejsze problemy zdrowotne, jak ważne były dla niego dni spędzone z Państwem. Na spotkania jechał
zawsze z wielka radością i wracał umocniony. W 2003 roku został członkiem
amerykańskiego Towarzystwa Pomocy
Chorym na Gist (The Life Raft Group),
a od momentu założenia polskiego Stowarzyszenia Pomocy Chorym na GIST
był także i jego aktywnym członkiem.
Wiem, ze angażował się w sprawy Stowarzyszenia jak umiał, czasami radą a
zawsze dobrym słowem. Lubił ludzi i lubił z nimi przebywać. Dobrze czul się w
Państwa towarzystwie.
Tato był niesamowitym człowiekiem,
dla mnie - niedoścignionym wzorem do
naśladowania. Był człowiekiem czynu a
przede wszystkim, człowiekiem Wielkiej
i Mądrej Wiary, wrażliwy na potrzeby innych, ofiarny i pomocny. Wspierał wiele
organizacji charytatywnych, pomagał na
wielu “frontach”. Po przejściu na emeryturę został radnym w dzielnicy Wrocław

-Karłowice. Pamiętam, jak przychodził
do domu i opowiadał o pracy nad nowym
projektem: boiskiem piłkarskim, skwerem i placem zabaw dla dzieci. Miedzy
innymi dzięki jego zaangażowaniu ten
skwer powstał i istnieje do dzisiaj.
Był także wspaniałym mężem, bardzo
dbał by Mama była szczęśliwa. Zawsze,
nawet w najtrudniejszej chwili, chciał
być dla niej oparciem, z uśmiechem tłumaczył, że będzie dobrze i żeby się nie
martwiła. Jednocześnie żartował, ze On
nie może się martwic ponieważ Mama
martwi się za nich dwoje. Dobrze przeżył życie, żył i cieszył się każdą chwilą,
jakby to miała być ostatnia.
Od wielu osób uczestniczących w
pogrzebie usłyszałem wiele dobrego na
Jego temat – nie tylko od rodziny, przyjaciół, znajomych ale także od współpracowników oraz ludzi którzy w rożny
sposób zetknęli się z Nim. W naszej pamięci będzie żył wiecznie, bo DOBRZY
ludzie nie odchodzą. Nie ma go tylko fizycznie tu i teraz, ale czujemy jego obecność, żyje w naszych sercach. Głęboko
wierzymy, że będziemy jeszcze razem.
Dziękuję Państwu za obecność w
życiu mojego Taty, życząc jednocześnie
dużo zdrowia.
Z poważaniem,
Syn Marka – Bartosz Szczęsny

Z przykrością informujemy, że odeszli od nas:
Kr zysztof Kolberger
Violetta Kurkowska
Zbignie w Thiem ann
Teresa Rybarczyk

Żegnamy Ich z żalem i polecamy Bogu.
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Przeciwutleniacze: pożyteczne suplementy
czy należy ich unikać? – część II
Rozpoczęto szereg szeroko zakrojonych badań w celu pozyskania obiektywnego dowodu na to, że określone
produkty spożywczy przynoszą konkretne korzyści. Oto lista największych
randomizowanych badań klinicznych,
których przedmiotem były przeciwutleniacze i ryzyko chorób nowotworowych
[NCI arkusz informacji 2004, WCRF
raport, Hardy 2008, Albanes 2009]:
1. Chińskie Cancer Prevention Study, którego wyniki opublikowano w
1993, wykazało że kombinacja beta-karotenu, witaminy E oraz selenu znacznie zmniejszała zarówno występowanie
raka żołądka jak również innych chorób
nowotworowych.
2. Alpha-Tocopherol/Beta-Carotene Cancer Prevention Study (ATBC),
którego wyniki opublikowano w 1994,
wykazało że zachorowalność na raka
płuc wśród fińskich palaczy znacznie
wzrosła wskutek zażywania beta-karotenu; z kolei witamina E nie miała żadnego wpływu na poziom zachorowalności/ryzyko zachorowania.
3. Beta-Carotene and Retinol Efficacy Trial (CARET), również z 1994,
wykazało zwiększenie stopnia zachorowalności na raka płuc w grupie wysokiego ryzyka zażywającej beta-karoten
i retinol.
4. Physicians’ Health Study I
(PHS), 1996: nie stwierdzono żadnych
zmian w zapadalności na raka płuc
wśród amerykańskich lekarzy zażywających beta-karoten i aspirynę.
5. Women’ Health Study (WHS),
1999: stwierdzono brak jakichkolwiek
pozytywnych bądź negatywnych skutków zażywania beta-karotenowych suplementów gdy chodzi o zachorowalność na raka i choroby sercowo-naczyniowe wśród populacji amerykańskich
zdrowych pracujących kobiet w wieku
45 lat i starszych [Lee 1999]. Poszerzone badanie w 2005 roku wykazało brak
korzyści spowodowanych zażywaniem
suplementów witaminy E pod kątem
występowania chorób nowotworowych,
ogólnej śmiertelności i chorób sercowo

-naczyniowych [Lee 2005]. Wyniki te
zostały podważone [Patterson 1997] na
tej podstawie, że witamina E miała pozytywny wpływ w przypadku raka jelita
grubego i że niektóre suplementy działały zapobiegawczo przeciw niektórym
chorobom nowotworowym.
6. W trakcie Cancer Prevention Study (CPS)-II Nutrition Cohort, sponsorowanego przez Amerykańskie Towarzystwo ds. Walki z Rakiem, w ramach którego przebadano 39,376 kobiet w latach
1998-2001, udowodniono [Li 2009], że
przeciwutleniacze pochodzące z źródeł
egzogennych wchodzą w interakcję z
endogennymi, ale genotyp pacjentki pozostaje najpoważniejszym czynnikiem
ryzyka gdy chodzi o raka piersi. Genotyp
(polimorfizmy genowe) ma wpływ na
indywidualną zdolność do neutralizacji
reaktywnych form tlenu za pomocą endogennych przeciwutleniaczy.
7. Badania kobiet po menopauzie,
sponsorowane przez Women’s Health
Initiative (WHI), wykazały że zażywanie preparatów multiwitaminowych ma
niewielki albo żaden wpływ na ryzyko
zachorowania na najczęściej występujące nowotwory złośliwe (takie jak
rak jelita grubego, rak nerki, nowotwory ginekologiczne, rak żołądka, płuc
i pęcherza moczowego), jak również
na podatność na choroby sercowonaczyniowe czy ogólną śmiertelność.
[Neuhouser 2009]. Wykazano również,
że codzienne zażywanie wapnia z witaminą D nie miało żadnego wpływu
na zapadalność na raka jelita grubego
[Wactawski 2009].
8. Selenium and Vitamin E Cancer
Prevention Trial (SELECT), przeprowadzone w Stanach Zjednoczonych,
Puerto Rico i Kanadzie wykazały, że
zdrowi mężczyźni w wieku 50 lat i starsi, których okres obserwacji wynosił od
4,2 do 7,3 lat, zażywający suplementy
z zawartością selenu i witaminy E, nie
odnieśli żadnych korzyści gdy chodzi o
raka prostaty [Lippman 2009].
9. Physicians’ Health Study II
(PHS): w końcowym raporcie z roku

2009 podsumowującym 8-letnią obserwację stwierdzono, że witaminy C i E
nie zmniejszają ryzyka zapadalności na
raka prostaty bądź inną chorobę nowotworową; nie odnotowano również żadnego znaczącego wpływu zażywania
tych witamin w przypadku zachorowań
na raka jelita grubego, płuc czy inne
specyficzne narządowo nowotwory
[Gaziano 2009].
Skąd takie rozbieżności? Jak wykazano w [Laika’sMedLibLog 2009],
wcześniejsze badania wpływu witaminy E przeprowadzono na osobach palących; z kolei podczas nowszych badaniach klinicznych pacjenci znajdowali
się pod ścisłą obserwacją, badano stężenie PSA (co umożliwia wczesne wykrycie raka prostaty), a w grupie placebo nikt nie miał niedostatku pożywienia
lub witamin.
Przedmiotem innej serii publikacji
były korzyści odnoszone przez pacjentów onkologicznych wskutek zażywania przeciwutleniaczy. Przez jakiś czas
– na podstawie badań in-vitro i na zwierzętach – uważano, że przeciwutleniacze zmniejszają efektywność radio- i
chemioterapii ponieważ blokują apoptozę a przez to miałyby chronić komórki rakowe z uszkodzonym DNA i neutralizować powstałe wskutek leczenia
reaktywne formy tlenu [Zeisel 2004,
D’Andrea 2005]. Później zaprzeczono
temu, gdyż badania przeprowadzone
na ludziach wykazały, że przeciwutleniacze i inne odżywki zażywane jako
suplementy nie kolidują z terapiami
przeciwnowotworowymi i raczej łagodzą toksyczne skutki uboczne oraz
zwiększają czas przeżycia [Moss 2006,
Block 2007, Simone 2007].
W roku 2007 dokonano obszernego
przeglądu opublikowanych doniesień
[Bjelakovic 2007]. Główne konkluzje
sprowadzały się do tego, że beta-karoten, witamina A i witamina E nie miały
większego wpływu na pacjentów z nowotworami przewodu pokarmowego, a
witamina C i selen nie miały żadnego
znaczącego wpływu na śmiertelność.
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Z powyższego pobieżnego przeglądu jasno wynika, że konkluzje są dość
sprzeczne, jakkolwiek możemy zaobserwować, że z czasem dokonało się
przewartościowanie w kierunku negatywnej oceny wpływu syntetycznych
suplementów diety. Niestety, z oczywistych powodów natury praktycznej,
nie można oprzeć szeroko zakrojonych
badań kohortowych na produktach naturalnych a jedynie na suplementach,
żeby można było otrzymać statystycznie istotnych wyniki. Analizy statystyczne, o czym już wspomnieliśmy,
zawsze porównują osoby zażywające
suplementy z osobami stosującymi
zdrową dietę w zachodnio-europejskim
stylu – jedni i drudzy znajdują się pod
ścisłą obserwacją medyczną i w związku z tym jakiekolwiek przypadki chorób nowotworowych są wykrywane na
bardzo wczesnym etapie.

Poniższa tabela streszcza aktualne
zalecenia w oparciu o najnowsze opublikowane badania.
Naukowo uzasadnione powody
dla których należy unikać niektórych suplementów diety.
Przez jakiś czas uważano, że wszystkie przeciwutleniacze działają ochronnie na komórki ponieważ niszczą wolne rodniki, które powodują stres oksydacyjny i mogą doprowadzić do uszkodzenia DNA [G. D’Andrea 2005]. Z
drugiej strony, niektóre leki stosowane
w chemioterapii wytwarzają wolne
rodniki, co prowadzi do uszkodzenia
DNA komórek nowotworowych. Z
powodu działania jakie wywierają na
wolne rodniki, przeciwutleniacze miałyby chronić komórki rakowe przed
zniszczeniem. Stąd, zanim ich dobroczynny wpływ zostanie jednoznacznie
udowodniony, zalecano zachowanie

ostrożności i unikanie przeciwutleniaczy w trakcie cytotoksycznej chemiolub radioterapii.
Jak wspomniano powyżej, niektóre
suplementy mogą mieć zarówno dobroczynny jak i szkodliwy wpływ, z powodu ich złożonych bądź wielorakich sposobów działania (np. działanie antyangiogenne, przeciwzapalne czy też związane z układem odpornościowym).
Udowodniono, że tylko niektóre
produkty spożywcze lub suplementy
diety nie są wskazane przy chemioterapii, jednakże okazuje się, że np.
dziurawiec redukuje poziom w osoczu
leków metabolizowanych przez enzym CYP3A4, w tym Gliveku, zielona
herbata hamuje przeciwnowotworowe
działanie leku Velcade (bortezomib)
itp. [Hardy 2008, Golden 2009, Kufe
2003].

Konkluzja
Obecny
przegląd
przeciwutleniaczy przypomina nam o tym, że
ciało ludzkie potrzebuje
egzogennych przeciwutleniaczy ponieważ samo
nie jest w stanie dokonać
Zalecenia WCRF/AICR (*)
syntezy wszystkich nieProdukty zawierające foliany
zbędnych organizmowi
Produkty zawierające karotenoidy
substancji. PrzeciwutleProdukty zawierające beta-karoten
niacze przyswajane wraz
Produkty zawierające likopen
z pokarmem uważa się
Produkty zawierające witaminę C
za stosunkowo bezpieczProdukty zawierające selen
ne, ale badania kliniczne
Produkty zawierające witaminę E
wykazały, że suplementy
Produkty zawierające witaminę D
diety przynoszą niewiele
Syntetyczne suplementy:
(albo żadnego) pożytku,
Beta-karoten
a niektóre z nich poSelen
skóra
nadto mogą okazać się
Retinol (Witamina A)
szkodliwe. W świetle
Rak
Alfa-Tokoferol (Witamina E)
Nse Nse Nse Nse Nse Nse Nse
tych informacji stara zaPts
sada unikania syntetyczKwas askorbinowy (Witamina C) Nse Nse Nse Nse Nse Nse Nse Nse
nych przeciwutleniaczy
zyskuje nową wartość.
Nse
Skąd takie rozbieżności?
Ograni- OgraniRzecz w tym, że naturalPrawdo- czony
czony
PrawdoSkutek
Znaczący
Znaczący
Brak
ny produkty spożywcze
podobny sugero- sugero- podobny
mało
wzrost
wzrost
znaczących
zawierają dużo przewzrost
wany
wany
wzrost
prawdo
ryzyka
ryzyka
skutków
ciwutleniaczy, z których
ryzyka
spadek
wzrost
ryzyka
podobny
większość otrzymujemy
ryzyka
ryzyka
stosując zwykłą dietę.
(*) zalecenia pochodzą z [Hardy 2008, Kufe 2003, Gaziano 2009]
Ponadto niektóre z prze(**) Inne nowotwory: rak woreczka żółciowego, nowotwory ginekologiczne, rak nerki, rak ciwutleniacze, np. polipęcherza moczowego i skóry.
fenole, mają dwojakie
Inne

Prostata

Jelito grube

Trzustka

Żołądek

Płuca

Przełyk

Głowa i szyja

Lokalizacje nowotworów
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Zalecenia WWCRF dla osób chorych na raka:
należy zatroszczyć się o opiekę żywieniową, najlepiej przy pomocy specjalisty, w celu ustalenia
zbalansowanej diety, uzyskania zdrowej wagi i
praktykowania aktywności fizycznej

działanie, mianowicie utleniające i przeciwutleniajace5. Wreszcie uważa się, że
wiele substancji wchodzi w interakcje
(zob. przegląd NCI [Seifried 2003]). Wykazano również, że dany związek mogą
cechować złożone, niekiedy sprzeczne
sposoby działania, z których te czy inne
mają przewagę w zależności od typu
sygnalizacji komórkowej konkretnego
organizmu. Ilustracją takich indywidualnych uwarunkowań jest na przykład fakt,
że osobom mającym określony SNP6 na
swoim genie VDR (receptor witaminy
D) towarzyszy większe ryzyko zachorowania na raka prostaty niż osobom pozbawionym witaminy D [Ahn 2009].
Trwają badania tego zagadnienia,
mającego bezpośredni związek ze zrozumieniem mechanizmu przekazywania
sygnałów w komórce oraz procesów genezy guza i ich kontrolowania. Określenie naturalnych produktów spożywczych,
które byłyby skuteczne w zapobieganiu
chorobom nowotworowym, pozostanie
zatem tak samo ważne jak wynalezienie
nowych leków [Bode 2009].
Wraz z rozwojem metod leczenia,
wiele osób cierpiących na chorobę nowotworową może żyć wystarczająco

długo by rozwinęły się u nich nowe nowotwory pierwotne lub inne przewlekłe choroby. Dlatego pacjenci powinni
kierować uwagę i wysiłki na zmniejszenie ogólnego ryzyka.
Wielu onkologów i lekarzy ogólnych ma uzasadnione obawy w związku z zażywaniem suplementów diety
przez pacjentów onkologicznych, ponieważ:
• Nie są przekonani o nieszkodliwości tych suplementów
• Większość suplementów diety
nie uzyskało aprobaty FDA i pacjenci kupują je drogą internetową albo w
sklepach dietetycznych
• Większość pacjentów nie informuje o zażywaniu suplementów
Oto często powtarzane zalecenia
[wg Kufe Ch 4 §29, Schwartzberg
2008]:
• Dla lekarzy: ciągle uaktualniać
swoją wiedzę na temat przeciwutleniaczy (oraz innych suplementów diety)
i unikać jednoznacznie negatywnego
stosunku do nich
• Dla pacjentów: starannie przestrzegać zaleceń lekarza w kwestii zażywania leków przeciwnowotworowych,
dawać pierwszeństwo naturalnym produktom spożywczym, które są naturalnym źródłem przeciwutleniaczy (szczególnie ze względu na ich większą bio-

dostępność i nieszkodliwość, ponieważ
w produktach spożywczych są one naturalnie połączone z innymi substancjami),
omówić to zagadnienie z wykwalifikowanym dietetykiem w celu uniknięcia
niepożądanych interakcji z lekami7 oraz
powstrzymać się przed zażywaniem dawek znacznie przekraczających wartości
fizjologiczne. “Niech twoje pożywienie
będzie twoim lekarstwem”, jak mówił
Hipokrates.
Przypisy
5. Utleniacze powodują tworzenie
się reaktywnych form tlenu przyczyniają do aktywności układu oksydacyjnego. Ta sama substancja może mieć
właściwości zarówno przeciwutleniające jak i utleniające, w zależności od
warunków fizjologicznych.
6. Polimorfizm pojedynczego nukleotydu (ang. Single NucleotidePolymorphism, w skrócie SNP) – specyficzna zamiana nukleotydu w określonym miejscu sekwencji genomu,
ogranicza się do zamiany jednego aminokwasu na inny.
7. Na przykład imbir może kolidować z lekami rozrzedzającymi krew lub
nasilić zaburzenia krzepliwości krwi.
Źródło: http://www.liferaftgroup.org/
antioxidants.html

Światowy Dzień Walki z Rakiem
Już po raz jedenasty, w ramach
obchodów Światowego Dnia Walki z
Rakiem, w dniu 5 lutego 2011r. odbył
się Dzień Drzwi Otwartych zorganizowany przez Centrum Onkologii w Warszawie i Polską Unię Onkologii.
Światowy Dzień Walki z Rakiem
(World Cancer Day) to święto ustanowione na Światowym Szczycie do
Walki z Rakiem zorganizowanym pod
egidą prezydenta Francji i dyrektora
generalnego UNESCO w lutym 2000
roku w Paryżu. Na spotkaniu przyjęto Kartę Paryską, w myśl której rządy
krajów świata, które ją podpisały, zobowiązały się do stworzenia programów zapobiegających i metod leczenia
chorób nowotworowych.
Od 2005 roku Dzień Walki z Rakiem jest organizowany pod egidą Międzynarodowej Unii do Walki z Rakiem

(International Union Against Cancer
- UICC) - organizacji pozarządowej z
siedzibą w Genewie.
Corocznie na całym świecie Światowy Dzień Walki z Rakiem obchodzony jest 4 lutego.

Z inicjatywy Polskiej Unii Onkologii od 2001 roku, dnia 4 lutego jak i w
najbliższe tej dacie soboty, w ramach
Międzynarodowego Dnia Walki z Rakiem, organizowane są dni otwarte w
placówkach onkologicznych na terenie
całego kraju, podczas których można
skorzystać z porad oraz bezpłatnych
badań.
Punkt informacyjny dla Pacjentów
Informujemy, że w Rejestracji Przychodni na Ursynowie uruchomiony został punkt informacyjny dla Pacjentów.
Znajduje się on w ostatnim okienku po
lewej stronie i jest oznaczony jako „Informacja”.
Materiał pochodzi ze strony:
http://www.coi.pl
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Lęk przed nawrotem choroby – jak sobie radzić?
Większość pacjentów onkologicznych odczuwa lęk przed nawrotem choroby po tym jak leczenie przynosi pożądane skutki i następuje poprawa. Lęk ten
jest bardzo naturalny – pojawia się wtedy gdy pacjent przestaje zażywać lekarstwa i nie znajduje się już pod tak ścisłą
obserwacją jak poprzednio. Akceptacja
pomoże ci stawić czoła lękowi.
Akceptacja to słowo kluczowe. To
twoja broń w walce z lękiem.
Walka z rakiem może wydawać się
bezsensowna. Wydaje ci się, że niechybnie przegrasz. Ale przetrwanie to
kwestia stawiania małych kroczków.
Myślisz, ze nie dasz rady, że ta walka cię przerasta, ale spójrz na to w ten
sposób: stawiłeś czoła Nowotworowi,
czyż nie? Byłoby ogromnie żal gdyby
lek pozbawił cię tego wszystkiego co z
takim trudem wypracowałeś przez cały
ten czas gdy tak dzielnie trzymałeś się
przy życiu.
Zaakceptuj to. Idź do przodu.
Jeśli zaakceptujesz swój lęk będziesz
mógł iść dalej. Powinieneś uświadomić
sobie, że zawsze będziesz pamiętał o
tym, że GIST może wrócić. Lecz wiele
osób chorych na raka mówi, że z czasem
coraz rzadziej o tym myślą, mimo że
ciągle są tego świadomi. Twoim celem
nie jest pokonanie lęku przed nawrotem
– musisz nauczyć się żyć z nim… żyć
wbrew niemu.
Pamiętaj, że walka z lękiem nie odbywa się tylko w twojej głowie. Jednym
ze sposobów opanowywania lęku jest
stała opieka i kontrola po zakończonym
leczeniu przeciwnowotworowym.
Jeśli przeszedłeś operację, jeśli zażywasz Glivec albo Sutent, jeśli twój
guz się zmniejsza, jest stabilny albo nie
masz już żadnych objawów choroby,
opieka ta jest nieodzowna do walki z
nawrotem choroby.
Oto kilka rzeczy, o których powinieneś pamiętać:
• rozmawiaj z lekarzem o niepokojących cie objawach
• nie zaniedbuj regularnych wizyt
kontrolnych
• pilnuj terminów potrzebnych badań
• dbaj o dobrą kondycję (zdrowe
odżywianie i ćwiczenia)
Wszystko to może stanowić wyzwanie. Jednak wielu pacjentów mówi, że
czynne zaangażowanie w sprawy dotyczące opieki medycznej i stylu życia

znacznie pomogło im odzyskać (przynajmniej częściowo) kontrolę nad własnym życiem.
Powiedz co czujesz. Wyraź to, nie
duś w sobie. Ludzie, którzy dają upust
swoim negatywnym uczuciom, takim
jak gniew, rozżalenie czy smutek, są w
stanie w jakimś stopniu uwolnić się od
nich.
Niektórzy ludzie wyrażają bądź
uświadamiają swoje uczucia w rozmowie z rodziną, przyjaciółmi, innymi chorymi na raka lub lekarzem. Ale
może się zdarzyć, że nie będziesz chciał
z nikim rozmawiać o tym co czujesz i w
takim przypadku nie musisz się do tego
zmuszać.
Spróbuj zapisywać to co czujesz
w swoim dzienniku. Możesz założyć
specjalny „chorobowy” dziennik, by
oddzielić swoje lęki związane z chorobą od spraw życia codziennego. Wylej
swoje emocje na papier, a później przeczytaj to co napisałeś. Jeśli nie potrafisz
rozmawiać o twojej chorobie z innymi,
zawsze możesz porozmawiać z samym
sobą.
Gdy nie dajesz upustu swoim uczuciom lecz po prostu jesteś pogrążony w
depresji, postaraj się odwrócić uwagę
od ponurych myśli. Nie pozwól by lęk
zatrzymał cię w miejscu. Zaakceptuj
obecność lęku, a następnie odwróć się
do niego plecami. To brzmi jak coś
co łatwiej powiedzieć niż zrobić, ale
tak naprawdę leży to w zasięgu twoich możliwości jeśli zabierzesz się do
tego w odpowiedni sposób. Niektórzy
pacjenci sugerują, że pożyteczne mogą
sie okazać krzyżówki i krótkie opowiadania. Upewnij się, że masz do czynienia z krótkim, łatwym do wykonania
zadaniem. Nie podejmuj się czegoś co
wymaga myślenia abstrakcyjnego, ponieważ wtedy zaczniesz niepotrzebnie
się zastanawiać i twoje myśli powędrują w niepożądanym kierunku. Musisz
wybrać sobie jakiś osiągalny cel i całkowicie się na nim skupić.
Aktywność fizyczna to inny dobry
sposób na odwrócenie uwagi od ponurych myśli, a dodatkowym jej atutem
jest to, że poprawisz swoją kondycję.
Wyjdź z domu, zostawiając z nim swoje
myśli, i udaj się na spacer. Za zimno na
wycieczki? Nie ma problemu! Włóż do
odtwarzacza kasetę z nagraniem ćwiczeń i postaraj sie połączyć przyjemne
z pożytecznym.

Radzenie sobie z lękiem i nie poddawanie się jego destruktywnemu działaniu nie oznacza, że jeśli faktycznie
spotka cię nawrót choroby to będzie ci
trudniej to przyjąć. Nawrót jest bardzo
bolesnym doświadczeniem, niezależnie
od tego czy i na ile jesteś przygotowany na jego nadejście. Należy przeżyć
czas wolny od choroby najlepiej jak
to możliwe, ponieważ wtedy będziesz
mógł wykorzystać swoją wytrwałość,
zaoszczędzoną energię i wolę życia do
kolejnej walki z GIST.
Wielu ludzi odczuwa też silny lęk
przed okresowym badaniem tomograficznym. Nęka ich dręczący niepokój,
okropne przeczucie, że wyniki będą złe.
W takim przypadku należy pamiętać o
następujących rzeczach:
• postaraj się odwrócić uwagę od
swojego lęku
• zaplanuj na ten okres coś co sprawia ci przyjemność – wyjście do kina,
do teatru, spotkanie z przyjaciółmi; jeśli nie czujesz się dobrze w sytuacjach
towarzyskich, co w tej sytuacji jest rzeczą zupełnie naturalną, zastąp spotkanie
wyjściem do parku
• postaraj się unikać w tym czasie
zadań, które wymagają precyzyjnego
myślenia – twój niepokój może łatwo
spowodować, że popełnisz poważne
błędy
• uprzedź ludzi z którymi jesteś w
kontakcie – jeśli masz badanie na przykład w styczniu to odpowiednio wcześniej powiedz, że w tym okresie możesz
być trochę roztargniony i zestresowany
• zaplanuj dla siebie coś przyjemnego po badaniu i postaraj się skupić na
tym. Wtedy nie tylko będziesz z utęsknieniem wyczekiwał upragnionej przyjemności ale również będziesz myślał
pozytywnie o badaniu i o tym co będzie
później
Możliwość nawrotu jest realna,
więc lęk przed tym jest jak najbardziej
naturalny. Możesz jednak mu nie ulec.
Jeśli się boisz, postaraj się zaakceptować swój lęk i iść do przodu. Pamiętaj
– mimo że nie możesz pokonać lęku,
możesz sprawić, że z pomocą odrobiny
praktyki i siły woli będziesz o krok do
przodu.
Źródło: http://www.liferaftgroup.org
/coping/coping_fear_recurrence_patien
ts.html
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Wspomnienie o mojej Mamusi
Moja najukochańsza Mama, śp. Teresa
Rybarczyk, ur. 3 lipca 1953 roku zamieszkała ostatnio w Poznaniu, po zaledwie 1,5
roku walki odeszła do Nieba 30 stycznia
2011 roku.
We wrześniu 2009 roku po długim
oczekiwaniu na wynik rozpoznano u mamy
tzw. e-GIST, gdyż był zlokalizowany poza
przewodem pokarmowym, na kości łonowej oraz kulszowej. Niestety diagnoza
się opóźniła. Przez dłuższy czas leczono
Mamę na rwę kulszową zupełnie nie łącząc
z jej dolegliwością tego faktu, że w 2007
roku miała usuwany guz odbytu. Wtedy
zdiagnozowano to jako łagodną postać
mięśniaka, choć prawdopodobnie można
było rozpoznać GIST. W końcu, znając już
właściwą diagnozę, od razu rozpoczęłyśmy poszukiwania najlepszego specjalisty
w Polsce w dziedzinie mięsaków i tak trafiłyśmy do Pana Profesora Piotra Rutkowskiego. Anioła, nie człowieka, jak mawiała
moja Mama. Mamę i mnie w Panu Profesorze ujęło przede wszystkim bardzo ludzkie
podejście, otwartość, empatia oraz całkowite oddanie pacjentowi. Zresztą autorytet
i renoma Pana Profesora są znane w wielu ośrodkach europejskich i światowych,
gdyż i tam konsultowałam Mamy przypadek. Można powiedzieć, że mieliśmy pecha, bo wynik badań molekularnych Mamy
wskazywał na to, że jest to postać „dzika”
GIST, a więc szanse zadziałania Gliveku
były niewielkie. I tak też niestety się stało – nastąpiła progresja choroby. Mimo to
nie poddawałyśmy się. I mimo ściągnięcia
w lutym 2010 roku 13 litrów płynu z le-

wej jamy opłucnej, a następnie przejścia w
marcu bardzo ciężkiego zatoru płucnego,
nadal walczyłyśmy, jak Mama mawiała, z
tym” Dziadem”.

Stan Mamy sukcesywnie poprawiał się
wskutek radioterapii, dzięki której zmniejszały się bardzo duże guzy w płucach i
nadnerczach. Mama bardzo chciała żyć
– miała niezwykłą motywację do walki z
chorobą. Tą motywacją był jej jedyny wnuczek – Bartuś. Urodzony jako wcześniak i
operowany zaraz po urodzeniu, dawał jej
siłę do walki z GISTem. Bo to Ona razem
ze mną walczyła o jego zdrowie gdy przyszedł na świat. Mama na zmianę ze mną
przesiadywała z nim w szpitalu, jeździła z
nim na żmudne rehabilitacje, by dziecięce
porażenie mózgowe i związane z nim orzeczenie o niepełnosprawności jakoś „odczarować”. Udało się: dziś mój syn Bartuś jest
dzieckiem samodzielnym, bez większego
uszczerbku na zdrowiu – mimo że miał
nie chodzić i nie siedzieć, bo tak orzekali
liczni neurolodzy. To zawdzięczamy oby-

dwoje w głównej mierze mojej Mamie – jej
determinacji, poświęceniu, wierze, że musi
być dobrze. Była najlepszą Mamą i Babcią
jaką tylko można sobie wymarzyć. Człowiekiem bardzo mądrym, pracowitym, oddanym całkowicie rodzinie i różnym sprawom w jakie się angażowała. Zawsze powtarzała, że najbardziej się boi umierania
w cierpieniu i z pełną świadomością oczekiwania na śmierć, świadomością, że nic
już się nie da zrobić. Dlatego tak samo jak
w przypadku walki o zdrowie jej wnuczka
a mojego syna, walczyłyśmy o Mamę do
samego końca... Jednak kiedy cierpiała to
starała się znajdować w tym siłę, bo, jak
mawiała, co nas nie zabije to nas wzmocni.
Miała nadzieję, że to jej cierpienie ochroni
nas, jej najbliższych, od wszelakich chorób. Ten ból i cierpienie będzie jej ofiarą,
aby nam żyło się zdrowiej, lepiej. Mamuś,
będzie nam Cię bardzo brakować, bardzo
Cię kochamy i pozostaniesz na zawsze w
naszych sercach. Do końca starałaś się być
pogodna, z poczuciem humoru, nawet jeśli czasami czarnego. Jeszcze dzień przed
śmiercią mówiłaś, że nie widzisz żadnego
światełka w tunelu, kiedy lekarze powiedzieli Ci, że umierasz… Cieszę się, że
chociaż zdążyłaś spełnić jedno ze swoich
marzeń, kiedy już byłaś chora – polecieć
samolotem i paralotnią, moja odważna,
niesamowita, dzielna Mamo. Wierzę, że jesteś mimo wszystko z nami i, tak jak Twój
wnuczek mówi. na pewno jesteś w Niebie i
nam stamtąd kibicujesz.
Agnieszka Rybarczyk

Ważne!

Zgodnie z zarządzeniem Prezesa NFZ zostały ustalone zasady włączenia do programu lekowego Glivekiem i Sutentem. Należy
przestrzegać podawanych terminów badań i wizyt u lekarza prowadzącego. Niestosowanie się do przepisów może skutkować wykluczeniem z programu lekowego. Badania kontrolne należy przeprowadzać podczas każdej wizyty u lekarza nie rzadziej niż raz
na 4-6 tygodni - są to nieprzekraczalne granice! Badanie TK (tomografia) należy wykonywać co 2 miesiące w okresie pierwszych 6
miesięcy leczenia i następnie co 3 miesiące.

wiednie materiały.
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