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Stowarzyszenie jest członkiem: Europejskiej Koalicji Pacjentów Nowotworowych
- ECPC i światowej Organizacji Pacjentów chorych na GIST - GIST Global Network

STANISŁAW PIOTR KULISZ

Głos pacjentów, nawet jeśli biorą udział w naradach, nie jest
brany pod uwagę. Nasza obecność ma znaczenie czysto dekoracyjne.
W sytuacji gdy na nowotwory zapadnie co trzeci obywatel naszeto już ostatni biuletyn w tym
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Gdy Pan Stanisław zaczął chorować, wiedza pacjentów na temat
nowotworów przewodu pokarmowego (GIST) była niewielka. Nie
było tych wszystkich Stowarzyszeń,
Koalicji, publikacji, stron internetowych, facebooków, ulotek itp. Dzięki jego społecznemu zaangażowaniu
i gigantycznej pracy dziś, dzwoniąc
lub mailując do Stowarzyszenia,
uzyskujemy nie tylko pokaźną porcje wiedzy, lecz także psychiczne
wsparcie i nadzieję od tych, którym
udaje się z GISTem wygrywać. Nadzieja na kolejne lata życia i świado-

naszym wspaniałym prof. Piotrem
Rutkowskim, dzięki której możemy
liczyć na najlepszą terapię, na jaka
stać nasz system opieki zdrowotnej.
Pan Stanisław miał bardzo dobre
kontakty z ludźmi, których spotykał.
Cieszył się sympatią i szacunkiem
nie tylko w swoim środowisku.
Działalność
międzynarodowa

ceni; my – modlitwami i łzami, wpisami na forach, nekrologami w gazetach (na kolejnej stronie przedstawiamy jedynie kilka z nich). Dla nas,
GISTowców, jest ważne, by podążać
Jego drogą – drogą łączącą chorych
i leczących we wzajemnie życzliwej
i pełnej oddania przedziwnej symbiozie, której celem jest lepsza przyszłość chorych onkologicznie.
Dziękujemy za wszystko.
Piotr FONROBERT
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KONDOLENCJE

Z przykrością zawiadamiamy, że w ubiegły piątek 27
stycznia, po długotrwałej walce z chorobą, zmarł Stanisław
Kulisz, jeden z założycieli Polskiej Koalicji Organizacji
Pacjentów Onkologicznych. Rodzinie oraz Członkom
Stowarzyszenia Pomocy Chorym na GIST składamy wyrazy głębokiego współczucia.
Pozostaniesz w naszej pamięci! - Przyjaciele z Koalicji

Rodzinie i Członkom Stowarzyszenia Pomocy Chorym
na GIST wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci
Pana Stanisława Kulisza składa
Zespół Kliniki Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i
Czerniaków, Centrum Onkologii - Instytutu w Warszawie
Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pana Stanisława Kulisza. Poruszeni i zasmuceni tym faktem łączymy się w bólu i żegnamy Pana Prezesa, założyciela Stowarzyszenia Pomocy Chorym na GIST. Rodzinie,
Najbliższym oraz Współpracownikom składamy wyrazy
najgłębszego współczucia.
Zarząd oraz Członkowie Stowarzyszenia Walki z Rakiem
Płuca Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej GUMed, Gdańsk

Wraz ze śmiercią p. Kulisza zamyka się pewien rozdział
mojego życia. To Jego historię choroby czytałam w internecie i ona pozwoliła mi uwierzyć, że jest ratunek. Tak wiele
mu wszyscy zawdzięczamy!! On i tak będzie cały czas. Bo
kiedy łykam Glivec, to wiem, że łykam go dzięki Stowarzyszeniu, które stworzył p. Kulisz, a całej rodzinie p. Kulisza,
która była również bardzo blisko nas, i nam wszystkim składam wyrazy współczucia, bo odeszła od nas osoba bardzo
nam bliska.
Barbara Grażyna Chojnowska Lipińska
„Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą...” (ks.
Twardowski). Panie Stanisławie, zostanie Pan na zawsze w
naszej pamięci!!! Dziękujemy za wszystko co Pan uczynił
dla nas i naszego Stowarzyszenia. Spoczywaj w pokoju!
Halina Przybysławska
Wyrazy współczucia dla Całej Rodziny Pana Stanisława,
zawsze będziemy o Nim pamiętać.
Grażyna Majewska i Mirosława Kłyż

POŻEGNANIE PREZESA STANISŁAWA KULISZA

Drogi Panie Stanisławie, zebraliśmy się tu by Pana pożegnać, by wyrazić nasza wdzięczność, szacunek i podziw
dla Pańskiej Osoby. Zapamiętamy Pana jako człowieka
wspaniałego, szlachetnego, mądrego, pełnego oddania i empatii, któremu nie był obojętny los ludzi cierpiących, walczących z choroba nowotworową.
Poświęcił Pan dla wspólnej sprawy wiele lat swojego
życia, służąc radą, pomocą, sprawiając, że «niemożliwe»
stawało się «możliwe» a wiele naszych
koleżanek i kolegów otrzymywało nie
tylko trudno dostępne leki lecz także
wiarę, nadzieję i siłę - tak potrzebne na

dalsze, trudne lata walki z okrutnym,
rzadkim i jakże groźnym rodzajem nowotworu, jakim jest GIST. Wspaniały
zespół profesor RUKA – profesor RUTKOWSKI – prezes
KULISZ działał cuda.
Powołane i kierowane przez Pana Stowarzyszenie Pomocy Chorym na GIST umożliwiało wielu pacjentom dotarcie
do najznakomitszych lekarzy i najnowocześniejszych metod
leczenia. Wielu z nas, przyjmując codziennie GLIVEC, my-

śli o Panu z najczulszą wdzięcznością.
Dzisiejsi «GISTowcy» tworzą wielką, wspierającą się
rodzinę, z uśmiechem, z wiarą i nadzieją na dalszą, pomyślną przyszłość.
Walcząc z okrutna chorobą, nie zaprzestał Pan starań o
jak najlepsze warunki jej leczenia, o równy dostęp do najnowocześniejszej terapii dla naszych chorych.
Wykorzystując osobiste kontakty z największymi medycznymi autorytetami nie tylko w Polsce, ale również w
Europie i Stanach Zjednoczonych, kierował się Pan zawsze
miłością do drugiego człowieka.
Przez lata Pańskiego Prezesowania żył Pan w dużej mierze dla nas – dziś, poprzez swe czyny, żyje Pan
w każdym z nas.
Pozostanie Pan na zawsze w naszych sercach, a życzliwość i służenie drugiemu człowiekowi będzie siłą napędową do dalszej walki z
GISTem.
Spoczywaj w Pokoju, w poczuciu dobrze
wykorzystanego czasu, jaki był Tobie dany.
Stowarzyszenie Pomocy Chorym na GIST

Zarząd Stowarzyszenia

dziękuje WSZYSTKIM, którzy przyczynili się do organizacji ostatniej
ziemskiej drogi śp Stanisława KULISZA a w szczególności: Elżbiecie
NAWROCKIEJ oraz Krzysztofowi
ORZECHOWSKIEMU z Urzędu Wo-

Wszystkim, którym nasz Mąż i Ojciec – śp. Stanisław KULISZ nie był
obcy, składamy gorące słowa podziękowania za Państwa obecność w Jego
życiu.
Pragniemy z całego serca podziękować tym, którzy towarzyszyli nam
w najtrudniejszych dla nas chwilach
zmagania się z okrutną chorobą naszego Drogiego śp. Stanisława Kulisza.
Szczególne słowa serdeczności kierujemy do Członków Stowarzyszenia
Pomocy Chorym na GIST za to, że byliście Państwo z nami przez cały okres
Jego choroby, za wszystkie, pełne serdeczności telefony, za pozdrowienia, za
słowa wsparcia i otuchy, za modlitwy i
za to wszystko dzięki czemu czuł ON
Waszą szczególną obecność.
Miał świadomość, że odchodzi,
mimo to umiał się cieszyć z dochodzących do Niego wiadomości, z Państwa
radości. Bardzo przeżywał start, już kolejnej w Jego życiu, reformy w obszarze Służby Zdrowia. Miał nadzieję, że
będzie ona pomocna nam wszystkim.
Skazany na karmienie dojelitowe,

jewody Mazowieckiego, Jackowi GUGULSKIEMU z Polskiej Koalicji Organizacji Pacjentów Onkologicznych,
Urszuli JAWORSKIEJ z fundacji
Urszuli Jaworskiej, Kamilowi DOLECKIEMU ze Stowarzyszenia Pomocy

Podziękowania
przykuty do pompy podającej kolejne
dawki pożywienia, stawał się fizycznie coraz słabszy lecz do końca zachował aktywność umysłową. Stworzona
przez Państwa atmosfera pomagała mu
przejść w spokoju przez okres oczekiwania na odejście.
Zapadły nam głęboko w serca Państwa słowa kierowane do „naszego
Staszka”.
Szczególne słowa podziękowania
kierujemy do uczestników pogrzebu,
którzy mimo siarczystego mrozu licznie przybyli, by oddać hołd Zmarłemu,
uświetniając swą obecnością tę, jakże
smutną, uroczystość.
Dziękujemy również za wspaniałą
doczesną nagrodę za Jego czyny jaką,
na mocy nadania Prezydenta RP, otrzymał z rąk przedstawicielki Wojewody
Mazowieckiego. Wiadomość o przyznaniu Srebrnego Krzyża Zasługi była
dla Niego jednym z ostatnich wielkich
przeżyć. Jeszcze raz dziękujemy tym,
którzy to przeżycie Mu umożliwili.
Z całego serca dziękujemy p. profesorowi Piotrowi Rutkowskiemu, p.
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Chorym na Mięsaki Sarcoma, przedstawicielom Kliniki Nowotworów
Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków
Centrum Onkologii-Instytut im. Marii
Skłodowskiej-Curie w Warszawie.

profesorowi Zbigniewowi Noweckiemu, p. doktorowi Tomaszowi Olesińskiemu oraz wszystkim lekarzom
za wieloletnią, pełną poświęcenia i
ogromnego oddania walkę o zdrowie i
życie naszego Męża i Ojca, a paniom
pielęgniarkom jesteśmy wdzięczni za
troskliwą, serdeczną opiekę jaką GO
otaczały w czasie kolejnych, długich
pobytów w klinikach Centrum Onkologii w Warszawie.
W modlitwach naszych pamiętamy również o śp. prof. Włodzimierzu
RUCE, który nie tylko wspomagał
GO w początkowym etapie walki z
nowotworem, ale służył wsparciem w
organizowaniu i pierwszych krokach
Stowarzyszenia Pomocy Chorym na
GIST.
Wiemy, że żadne słowa nie są w stanie wyrazić naszej wdzięczności jaką
żywimy do Państwa. Poprzestajemy
jedynie na tradycyjnym, ale jakże głębokim słowie DZIĘKUJEMY.
Wiesława KULISZ
Piotr KULISZ

MARIA TRACZ-WROCIŃSKA
Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Maryli. Każdy, kto
odchodzi z naszej Stowarzyszeniowej społeczności, jest wielką stratą, a tym
bardziej gdy odchodzi ktoś taki jak ONA. Marylka zapisała się w naszej pamięci swym oddaniem i wielkim sercem, jakim obdarzała nas wszystkich.
Pełna życia, humoru, dobrych pomysłów na codzienność i stowarzyszeniową działalność, była duszą naszego środowiska. Żyliśmy wzajemnie naszymi radościami i kłopotami. Wiedzieliśmy o jej pogarszającym się zdrowiu,
ale traktowaliśmy to jako stan przejściowy. Niestety nie ma już Jej wśród
nas.
„Nie pytamy Cię, Boże, dlaczego Ją zabrałeś, lecz dziękujemy Tobie za
to, że nam Ją dałeś”.
Barbara BOCZKOWSKA,
Małgorzata KRZYWICKA
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Z przykrością informujemy, że odeszli od nas:
Stanisł aw Kulisz
Robert St ysi ak
M ARIA TR ACZ-WRO CIŃSKA

Żegnamy Ich z żalem i polecamy Bogu.
VI Forum Liderów Organizacji Pacjentów
Z okazji Światowego Dnia Chorego w dniach 10-11 lutego w Warszawie odbyło się VI ogólnopolskie spotkanie liderów organizacji
pacjentów, organizowane przez
Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej oraz Zakon Ojców
Kamilianów. Uczestnikami konferencji byli liderzy ponad 150 organizacji pacjenckich. Nasze Stowarzyszenie reprezentowała Urszula
TKACZYK.
Pierwszego dnia z uczestnikami
konferencji spotkał się z Minister
Zdrowia Bartosz Arłukowicz oraz
wiceprezes Narodowego Funduszu
Zdrowia Maciej Dworski. Obecny
był także sekretarz stanu w ministerstwie zdrowia pan Jakub Szulc.
Podczas spotkania przedstawiciele
organizacji pacjentów z całej Polski
mieli szansę zadać pytania gościom,
przedstawić im swój punkt widzenia i zwrócić uwagę na problemy z
jakimi borykają się na co dzień.
Uczestnicy konferencji mieli
możliwość wysłuchania następujących wykładów:

1. „Starzenie się, starość – cele
życiowe”, prof. Cezary Włodarczyk
– Uniwersytet Łódzki
2. „Choroby mózgu w wieku podeszłym”, prof. Grzegorz Opala –
Śląski Uniwersytet Medyczny
3. „Prawa pacjenta w UE w
świetle badań przeprowadzonych
przez ACN w 2010r.”, Teresa Petragolini – Dyrektor Active Citizenship Network
W programie znalazł się także spektakl edukacyjny pt.„Okiem
anioła”, wieloaspektowo przedstawiający sytuację pacjenta. Spektakl

przygotowała dr Katarzyna Korpolewska z Profesja Consulting.
Konferencja jest częścią projektu „Szkolenie liderów organizacji i stowarzyszeń pacjentów jako
istotny element edukacji obywatelskiej w efektywnym dochodzeniu
i egzekwowaniu praw pacjentów”.
Projekt realizowany przy wsparciu
Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi
krajami członkowskimi Unii Europejskiej.
źródło: http://www.prawapacjenta.eu/?pId=3067

PACJENT A SYSTEM

Badania Kliniczne w nowym projekcie ustawy
Katowicka Delegatura Najwyższej
Izby Kontroli w lipcu 2010 opublikowała Informację o wynikach kontroli

dotyczących badań klinicznych. Na
stronie 7 tego dokumentu czytamy
między innymi: „W zakresie badań kli-

nicznych stwierdzono występowanie
działań niegospodarnych, nielegalnych
i nierzetelnych, a także możliwość
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narażenia bezpieczeństwa pacjentów.
Potwierdzając celowość podejmowania badań klinicznych, należy stwierdzić, że nieprzestrzeganie przepisów
dotyczących prowadzenia tych badań,
a także dowolność ich interpretacji,
sprzyjały nieuzasadnionemu ponoszeniu przez szpitale kosztów tych badań
oraz obciążaniu mini NFZ.”
NIK również twierdzi, że badania
kliniczne nie są objęte właściwym
nadzorem ze strony właściwych instytucji państwowych: „Działania podejmowane przez Ministra Zdrowia
oraz Urząd Rejestracji, analizowane z
poziomu kontrolowanych szpitali klinicznych, w świetle ustalonych przez
NIK nieprawidłowości, dają podstawę
do uznania tych działań za nieskuteczne. W efekcie, na organizowanie oraz
sposób finansowania i rozliczania badań klinicznych większy wpływ mają
firmy farmaceutyczne i producenci
wyrobów medycznych, niż instytucje
publiczne, których zadaniem jest m.in.
sprawowanie kontroli nad tą sferą działalności. Brak skutecznego nadzoru i
kontroli nad tak wrażliwą oraz istotną
z punktu widzenia interesu społecznego sferą działalności może sprzyjać
występowaniu korupcji, a jednocześnie
podważać zaufanie społeczne do badań
klinicznych”.
Po tym raporcie NIK skierowała do Ministra Zdrowia oraz Ministra
Finansów szereg wniosków, których
realizacja miała zapobiec takim sytuacjom i gwarantować przejrzystość w

relacjach między lekarzami a producentami leków. Nowa ustawa, wkrótce
zostanie skierowana pod obrady rządu
i ma wprowadzić potrzebne regulacje.
Nowy projekt zawiera m.in. regulacje
dotyczące:

− publikowania w Internecie informacji o prowadzonych badaniach
klinicznych
− obowiązków głównego badacza, ośrodka badawczego i sponsora
− zapisów umowy o prowadzenie badania klinicznego
− praw uczestnika badania klinicznego.
Zgodnie z nową ustawą, uczestnikom badania ma być łatwiej dochodzić
swoich roszczeń, bo sponsor badań
klinicznych (firma farmaceutyczna)
odpowie za naruszenie zdrowia bądź
śmierć pacjenta. Jeśli po zakończeniu
badania wystąpią powikłania, pacjent
będzie mógł dochodzić odszkodowania
od sponsora na zasadzie ryzyka (poszkodowany nie musi dowodzić winy

sponsora) a nie na zasadzie winy, jak
jest obecnie. Zgodnie z nowym projektem to sponsor będzie musiał dowieść
w sądzie, że do szkody doszło np. z
wyłącznej winy uczestnika badania.
Kolejna korzystna dla pacjenta
zmiana polega na tym, że nawet wtedy
kiedy eksperyment się zakończy, lekarz będzie mógł kontynuować terapię
testowanym dotychczas lekiem. Obecnie lekarz ma obowiązek podać lek zarejestrowany.
Warto nadmienić, iż wielu członków
naszego Stowarzyszenia uczestniczyło
bądź uczestniczy w badaniach klinicznych. Działamy od 2004 roku i do tej
pory nie odnotowaliśmy żadnego przypadku naruszenia zdrowia czy śmierci pacjenta w wyniku prowadzonych
eksperymentów. Znamy jednak bardzo
wiele przypadków kiedy to po zakończeniu badania klinicznego pacjenci
wspólnie ze swoimi lekarzami musieli
walczyć o terapię dla siebie. Właśnie
tego rodzaju sytuacja w dużym stopniu
przyczyniła się do powstania naszego
Stowarzyszenia w 2004 r. Szkoda, że
na stosowne regulacje prawne trzeba
czekać tak długo.
Opracował Marek Szachowski
na podstawie:
http://www.medyczneprawo.
pl/2011/12/23/projekt-ustawy-o-badaniach-klinicznych/
Rynek Zdrowia, styczeń 2012
NIK, „Informacja o wynikach kontroli..”, Katowice, lipiec 2010

«Zielona wyspa»
nie dla wszystkich
Media w połowie stycznia podały, że
średnie wynagrodzenie w Polsce wzrosło do 4000 zł brutto. Brawo! W lutym,
28go, na jednej z konferencji w której
uczestniczyłem, padła liczba 3800 zł
brutto. Oglądam telewizję i czuję się
lepiej… bo na początku grudnia 2011
PAP i Dziennik Gazeta Prawna podały, że dystans między najbiedniejszymi
i najbogatszymi regionami Polski się
pogłębia. GUS wyliczył, że podczas
poprzedniego kryzysu w 2009 r. w czterech województwach mieliśmy recesję.
Teraz może się to powtórzyć – stwier-

dza «Dziennik Gazeta Prawna». Mimo
że w 2009 r. Polska jako całość była zieloną wyspą, to PKB w przeliczeniu na
mieszkańca regionu skurczył się o 1,3%
w woj. kujawsko-pomorskim, o 0,8 %
w woj. świętokrzyskim, o 0,6 % w woj.
lubelskim i o 0,3 w woj. opolskim. Tymczasem bogatsze regiony zwiększają
swoją zamożność, zostawiając biedniejsze daleko w tyle. Przykładowo, na początku ubiegłej dekady PKB liczony na
mieszkańca woj. mazowieckiego był o
1,7-1,9 razy większy niż w czterech województwach wymienionych powyżej, a

w 2009 r. jeszcze wzrósł (1,9-2,4 razy).
Dziennik Gazeta Prawna informował, iż
zapowiadane na 2012 rok spowolnienie
gospodarcze może jeszcze powiększyć
istniejące dysproporcje między województwami.
Marek Szachowski
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Rząd usprawnia swoją pracę
rosnące obawy przed błędami legislacyjnymi
Poprawienie przez Rząd regulaminu
własnej pracy budzi pewne obawy, i to
całkiem uzasadnione. Zaniepokojeni są
m.in. Obywatelskie Forum Legislacji
przy Fundacji im. Stefana Batorego,
Rzecznik Praw Obywatelskich prof.
Irena Lipowicz, dr Jarosław Zbieranek
z Instytutu Spraw Publicznych oraz poseł Łukasz Gibała.
6 grudnia 2011 r. uchwalono zmianę paragrafu, który wcześniej wymagał
szczegółowych ocen skutków regulacji
(OSR) nowych projektów ustaw m.in.
w celu dokładnego przedstawienia
przewidywalnych skutków wprowadzenia projektu w życie. Projekty musiały spełniać szereg szczegółowych
wymogów. Obecnie w miejsce ORS
ma wejść tzw. test regulacyjny, który
obejmuje jedynie wstępną analizę ekonomiczną, finansową i społeczną (w
tym oszacowanie obciążeń regulacyjnych) oraz porównanie z rozwiązaniami przyjętymi w innych krajach, i jest
narzędziem znacznie mniej precyzyjnym i mniej rozbudowanym.

Wg posła Gibały, „Istnieje niebezpieczeństwo, iż od tej pory znacznie
łatwiejsze stanie się przyjmowanie
przez rząd niedostatecznie przemyślanych i nieprecyzyjnych regulacji.
Ponadto zniknął wyrażony poprzednio wprost obowiązek wskazywania
już na etapie przedstawiania projektu założeń projektu ustawy źródeł
pokrycia przyszłych skutków finansowych uchwalenia projektowanej
ustawy”.
Co więcej, konsultacje społeczne
nie są teraz obowiązkowe – wprawdzie
muszą się odbyć, ale dopiero na etapie
przygotowywania aktów normatywnych. Dr Zbieranek z Instytutu Spraw
Publicznych uważa, że zmiany te osłabiają i bez tego dość wątłe mechanizmy
konsultacji, a ponadto, w myśl nowego
regulaminu, nawet takie uszczuplone
konsultacje mogą być tylko fakultatywne, a nie obligatoryjne.
Zwracając uwagę na te fakty, poseł Gibała nadmienił, że «rośnie niebezpieczeństwo powstawania wadli-

wych projektów legislacyjnych». Jest
to szczególnie niepokojące w świetle
licznych negatywnych doświadczeń
ustawodawczych z ostatnich lat - napisał w interpelacji.
Czemu ma służyć ta zmiana?
Premier Donald Tusk chce szybko
przeprowadzić mało popularne reformy (m.in. wydłużenie wieku emerytalnego), a zmniejszenie wymagań wobec
projektów powinno usprawnić i przyspieszyć proces ich uchwalania. Są
jednak obawy, że może się to odbywać
kosztem rzetelnych konsultacji społecznych, które powinny towarzyszyć
tworzeniu nowych ustaw.
Opracował Marek Szachowski
na podstawie http://orka2.sejm.gov.
pl/IZ7.nsf/main/35D34 C71 i http://
wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/
grozi-nam-fala-rzadowych-bubliobawy-sa-uzasadnion,1,5010079,wia
domosc.html

Pogarsza się sytuacja
finansowa szpitali
Szacuje się, że w Polsce dochodzi
do 825 tys. zdarzeń medycznych rocznie. W styczniu bieżącego roku tylko
co dziesiąty szpital wykupił dodatkowe
ubezpieczenie związane z wejściem w
życie nowelizacji ustawy o prawach
pacjenta, zawierającej regulacje dotyczące pozasądowego dochodzenia
roszczeń z powodu zdarzeń medycznych. Ceny takiego ubezpieczenia wynoszą od 200
tys. do 800 tys. zł. Już
w kwietniu 2011 r.
roku były Minister
Zdrowia Marek
Balicki zwracał uwagę na
koszty, jakie
szpitale będą
musiały ponieść w związ-

ku z wprowadzeniem w życie tej ustawy, wskazując jednocześnie, że składki ubezpieczeń OC oraz inne koszty
ponoszone przez szpitale stale rosną
podczas gdy ich finansowanie pozostaje niezmienne. Pod koniec lutego
br. Rzeczpospolita informowała, że finansowe zobowiązania szpitali w 2011
ponownie wzrosły i wynoszą ponad 10
miliardów złotych a wymagalne, czyli
te, których termin spłaty minął, wynoszą 2,37 mld zł, co może stanowić po-

czątek spirali zadłużeń szpitali.
Warto wiedzieć, że placówki służby zdrowia, które w tym roku wykażą ujemny wynik finansowy, już w
kolejnym roku mogą być zmuszone
do przekształcenia się w spółki. Odpowiedzialne za te przekształcenia
będą samorządy. To, co się dzieje w
tym obszarze służby zdrowia, jest kolejnym niepokojącym sygnałem dla
wielu lekarzy, personelu medycznego
i pacjentów – szczególnie tych, którzy
mieszkają daleko od dużych ośrodków
zdrowia. Szkoda, że decydenci polityki
zdrowotnej tak mało mówią o procedurach zmniejszających ilość zdarzeń
medycznych i tak dużo o karaniu i wypłacaniu ubezpieczeń, na które, zdaje
się, nie ma pieniędzy.
Marek Szachowski
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Przychodzi baba do lekarza, a tam urzędnik...
Od poniedziałku 12 marca, jeden
z żartów dotyczących polskiej opieki
medycznej należy traktować śmiertelnie poważnie: „Żeby chorować – trzeba mieć zdrowie”. Nie tylko psychiczne ale i kondycję.
Zgodnie z nowymi przepisami pacjent, któremu lekarz będzie wypisywał receptę na lek refundowany, MUSI
okazać aktualny dowód ubezpieczenia.
Czeka go więc albo spacer po taki dokument (np. zapomniał, albo akurat
wczoraj pieczątka w legitymacji ubezpieczeniowej straciła na aktualności),
albo lekarz w polu recepty zamiast nr
oddziału NFZ wpisze X. Oznacza to, że
pacjent zapłaci za leki 100%, bo aptekarze nie mogą już dokonywać korekt
informacji o ubezpieczeniu pacjenta
(pozwalało na to poprzednie rozporządzenie o receptach).

Chaos będzie pogłębiał się w
najbliższych dniach, ponieważ lekarze
jeszcze zapoznają się z zasadami wprowadzonymi przez ministra zdrowia w
sobotę. Wprowadzono opcjonalność w
zakresie oznaczania poziomu odpłatności za leki - dotychczasową B, R 30%,
50% oraz obowiązują nowe oznaczenia
X - dla leków pełnopłatnych oraz „P”,
dla refundowanych wydawanych z najniższą odpłatnością. Jeszcze w grudniu
litera P na recepcie miała zupełnie inne
znaczenie.
Tym samym znacznie dłużej będzie
trwało wypisywanie recept. Lekarze
szacują, że wizyta pacjenta przeciągnie
się o 10-15 minut, co w konsekwencji
wpłynie na znaczne ograniczenie dostępu chorych do lekarza opieki podstawowej.

Dotąd lekarze i świadczeniodawcy
opieki zdrowotnej z Federacji Porozumienie Zielonogórskie apelowali do
twórców nowych przepisów i Ministerstwa Zdrowia o wstrzymanie zmian,
które bez wcześniejszego wprowadzenia Karty Pacjenta utrudnią leczenie.
Teraz pozostaje im tylko apelować do
chorych o wyrozumiałość i cierpliwość. I życzyć im wiele zdrowia podczas oczekiwania na spotkana z medykami, z których NFZ usiłuje zrobić
biurokratów.
- Żarty się skończyły. Bo czy może
śmieszyć np. taki?: «Przychodzi baba
do lekarza, a tam urzędnik...» - komentuje nowe przepisy Jacek Krajewski,
prezes FPZ.
Źródło: On Behalf Of ,
AK|14.03.2012

NAUKOWCY I LEKARZE W WALCE Z NOWOTWORAMI

FDA zatwierdza nowe wskazanie zalecające
przedłużenie leczenia chorych na GIST
Glivekiem na okres trzech lat
Amerykańska Agencja ds. żywności i Leków (FDA) zatwierdziła nowe
wskazanie Gliveku: zaleca się 36-miesięczny okres leczenia dorosłych pacjentów z KIT-dodatnią odmianą GIST,
którzy przeszli leczenie operacyjne i
których dotyczą związane z podwyższonym ryzykiem wznowy kryteria
włączenia do badania pilotażowego.
Nowej rejestracji dokonano na podstawie danych pozyskanych dzięki międzynarodowemu wieloośrodkowemu
badaniu, które wykazało, że 36 miesięcy leczenia imatynibem przedłuża
przeżycie wolne od progresji w porównaniu do 12-miesiecznego okresu terapii, dając 54-procentowe zmniejszenie ryzyka wystąpienia progresji (P <
.0001). Ponadto trwające 36 miesięcy
leczenie skutkuje 55-procentowym obniżeniem ryzyka śmierci (P = .0187) w
porównaniu do 12 miesięcy stosowania
Gliveku.

Nowa etykieta Gliveku będzie zawierała następującą informację: „Zalecana dawka Gliveku to 400 mg/d w
przypadku leczenia uzupełniającego
dorosłych pacjentów, u których dokonano całkowitej resekcji GIST. Przedmiotem badania klinicznego były dwa
okresy leczenia Glivekiem – rok i trzy
lata. W populacji pacjentów opisanej
w Badaniu 2 zaleca się 3-letni okres
leczenia Glivekiem. Optymalny czas
trwania terapii Glivekiem nie jest znany”.
“Ta nowa rejestracja jawi się jako
kolejny istotny krok w postępie leczenia KIT-dodatniego GIST, które zapoczątkowano 10 lat temu, gdy Glivec po
raz pierwszy zatwierdzono do leczenia
KIT+ metastatycznego GIST”, powiedział Hervé Hoppenot, prezes Novartis
Oncology. „Chorzy z GIST mogą obecnie korzystać z bardziej skutecznego
schematu leczenia, gdyż trzyletnie le-

czenie adjuwantowe daje znaczące korzyści pod względem przeżycia”.
Badania kliniczne potwierdzającej
fazy III wykazały 5-letnie przeżycie
całkowite u 92% pacjentów przyjmujących imatynib przez okres 36 miesięcy,
w porównaniu do 82% pacjentów leczonych imatynibem przez 1 rok.
„Rozwój Gliveku na przestrzeni
ostatniego dziesięciolecia uwydatnia
potrzebę dalszych badań leków zarejestrowanych w celu odkrycia ich pozytywnych efektów”, powiedział Richard
Pazdur, MD, dyrektor działu produktów stosowanych w hematologii i
onkologii w Centrum Oceny
i Badań nad Lekami
FDA.
Imatynib po raz
pierwszy
zarejestro-
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wano w 2001 r. ze wskazaniem leczenia przewlekłej białaczki szpikowej u
pacjentów z dodatnim chromosomem
Philadelphia.
W 2002 imatynib został zarejestrowany ze wskazaniem do leczenia zaawansowanego lub metastatycznego
GIST. W 2008 dokonano rejestracji w
trybie przyśpieszonym ze wskazaniem
do leczenia uzupełniającego u pacjentów z resekcyjnym GIST.
„Chociaż Glivec został początkowo
zatwierdzony do leczenia choroby z
przerzutami, późniejsze badanie wykazało, że dłuższe stosowanie tego leku
może przedłużyć życie pacjentów we
wcześniejszych fazach choroby”, dodał Pazdur.
W sierpniu 2011 National Comprehensive Cancer Network (NCCN)
– amerykański panel ekspertów ustalających standardy w onkologii – uaktualnił wytyczne praktyki klinicznej i
zalecił rozważenie wskazań wydłużenia stosowania Gliveku do co najmniej
3 lat leczenia uzupełniającego dla pacjentów z GIST wysokiego ryzyka. Potwierdzono korzyści kliniczne wynikające ze stosowania Gliveku w leczeniu
adjuwantowym.
Badanie kliniczne zostało przeprowadzone przez Scandinavian Sarcoma
Group (SSG) oraz Arbeitsgemeins-

chaft Internistische Onkologie (AIO).
Było to randomizowane, wieloośrodkowe, otwarte, prospektywne badanie
kliniczne mające na celu ocenę stosowania Gliveku w leczeniu uzupełniającym histologicznie potwierdzonego
KIT-dodatniego GIST.
Głównym celem badania było porównanie – na przestrzeni 5 lat – wolnego od nawrotu przeżycia pacjentów
u których szacowane ryzyko nawrotu
przewyższało 50%. Wśród innych celów znajdowały się całkowite przeżycie i bezpieczeństwo leczenia.
W badaniu wzięło udział 397 pacjentów. Kryteria włączenia do badania ujęte w kategoriach najwyższego
ryzyka nawrotu określono następująco: guz >5cm oraz indeks mitotyczny >5mitoz/50 pól widzenia o dużym
powiększeniu (HPF), guz powyżej 10
cm, indeks mitotyczny >10/50 HPF,
pęknięcie guza w jamie brzusznej.
Pacjenci leczeni Glivekiem przez
okres 36 miesięcy mieli (w porównaniu do grupy leczonej przez 12 miesięcy) dłuższe przeżycie wolne od
nawrotu (HR 0.46, 95% CI 0.32-0.65;
p<0.0001) oraz dłuższe przeżycie całkowite (HR 0.45, 95% CI 0.22-0.89;
p=0.0187). Glivec był ogólnie dobrze
tolerowany, chociaż prawie wszyscy
pacjenci doświadczali skutków ubocz-

nych. Najczęstsze skutki uboczne zażywania Gliveku to obrzęk, ból kości lub
mięśni, biegunka, wysypka, nudności,
wymioty, skurcze mięśni, osłabienie i
bóle brzucha.
Novartis dostarczył leku i wsparcia finansowego, dodatkowo badanie
finansowane było przez Fińską Akademię, Fińskie Towarzystwo Onkologiczne, Fundację Sigrida Juseliusa oraz
z Funduszy badawczych Uniwersytetu
w Helsinkach.
Opracowanie materiału na podstawie http://www.liferaftgroup.org
http://www.cancernetwork.com/gastrointestinal-stromal-tumor/content/
article/10165/2028035
http://hugin.info/134323/
R/1581641/494059.pdf

Pfizer rozpoczyna badanie kliniczne
dla młodych pacjentów z GIST
Wkrótce zostanie otwarta nowa
faza badania klinicznego dla pacjentów z pediatrycznym GIST i młodych osób dorosłych z GIST. Badaniu poddany zostanie Sutent (sunitynib) – zarejestrowany obecnie
lek drugiego rzutu dla dzieci. W tej
chwili nie znamy optymalnej dawki Sutentu dla
pacjentów pediatrycznych. Obecne badanie pomoże ocenić
bezpieczeństwo
i
tolerancję
Sutentu
u
młodych pacjentów.
Do badania wybrani
zostaną pa-

cjenci w wieku od 6 do 21 lat. Pa- badania klinicznego w jakimkolwiek
cjenci w wieku poniżej 18 lat otrzy- miejscu na świecie gdzie by zaszła
mają dawkę obliczoną na podstawie taka potrzeba. Na chwilę obecną
badanie jest planowane w 50 ośrodkach, 26 krajach i ma obejmować 30
pacjentów.
Pomimo niewielkiej liczby danych mamy doniesienia na temat odpowiedzi niektórych pacjentów na
Sutent.
masy ciała (15mg/m2) a pacjenci
To badanie może mieć szczególną
powyżej 18 roku życia otrzymają wartość dla tych pacjentów, którzy w
dawkę stosowaną obecnie w przy- swoich krajach nie mają obecnie dopadku dorosłych, czyli 50 mg dzien- stępu do Sutentu.
nie. Obie grupy będą zażywały lek
przez 4 tygodnie, po czym nastąpi
Źródło: http://www.liferaftgroup.
2-tygodniowa przerwa.
org/gist_news/component/zine/
Ze względu na rzadkość wystęarticle/503-pfizer-to-open-clinicalpowania pediatrycznego GIST, Pfitrial-for-young-patients-with-gist
zer wyraził gotowość do otwarcia
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LUDZIE PISZĄ

Komu potrzebny jest pacjent?
Ostatnio bardzo dużo się mówi o
protestach lekarzy, aptekarzy, decyzjach ministerstwa - są to trzy strony
sporu. A powinny być cztery, bo gdzieś
w tym sporze zagubił się pacjent. Spróbuję go znaleźć i przypisać którejś ze
stron. Problem polega na tym, że jest
on podmiotem wykorzystywanym w
tym sporze. Należy się zastanowić
komu i do czego jest on potrzebny?
Oglądając wiadomości widzimy
pacjenta jako podmiot. Nie jest ważne
w czyim interesie występuje dziennikarz. Jeżeli występuje w imieniu lekarzy, to owszem – pacjent musi być.
Bo komu będzie lekarz wypisywał
receptę i przystawiał pieczątkę «Refundacja do decyzji NFZ»? Zgodzimy się również, że pacjent jest nader
chętnie pokazywany jako dalsze tło
również w olbrzymich kolejkach do
specjalistów. Często widzimy migawki stłoczonych ludzi pchających się w
kolejce do rejestracji i oglądamy tych
szczęśliwców, którym udało się zarejestrować do specjalisty jeszcze w
tym roku.
Drugą stroną w tym sporze są apteki. I tutaj też pacjent jest niezbędny. Bo
kogo pokażą media przed zamkniętymi
drzwiami apteki w godzinach od 13.00
do 14.00? Oczywiście, nasz podmiot! A
jak wygląda pokazywany «statystyczny pacjent»? Jest to najczęściej kobieta
w starszym wieku. W jednej ręce trzyma laskę a w drugiej torbę z zakupami. Wydaje się zagubiona, odpowiada
z zakłopotaniem, że rozumie sytuację,
popiera ją i stara się jak najszybciej

odejść od zamkniętych drzwi apteki.
Medialnie - chwyta za serce. Bo przecież nikt nie pokaże w wiadomościach
młodego «wkurzonego» człowieka,
który przyszedł
w tym czasie do
apteki po syrop
na kaszel - ten
nie byłby zakłopotany i mogłyby
paść niecenzuralne słowa, że
marnuje się jego
bardzo drogi czas
itd... A to już nie
chwytałoby za
serce!
No i trzecia
strona sporu ministerstwo,
które zafundowało nam cały ten chaos. Wystarczy dojść
do władzy, aby inaczej widzieć kolory:
białe niekoniecznie jest białe, nie jest
nawet szare, może być każdym innym
kolorem, nawet czarnym, bo co będzie
jak nie dostaniemy leku? Ze względu
na zbliżającą się wiosnę chciałabym,
aby był to kolor zielony. Dla wszystkich!
A do czego tu potrzebny jest pacjent? Bo to dla niego wszystko się
robi! Dokładnie – wszystko, ale niekoniecznie dobrze. Bo gdyby ktoś naprawdę pomyślał, to nie pozwoliłby
temu «statystycznemu pacjentowi» (z
laską i torbą z zakupami) biegać z powrotem do lekarza, bo recepta była niewymiarowa albo niewyraźnie napisana.

Bo to leży w interesie «podmiotu - pacjenta», aby mógł wykupić lekarstwa,
bo źle się czuje. A jak nie ma siły biegać, to niech płaci 100% za lekarstwa,
a co tam!! Nawet
nie może sobie
postrajkować.
Bo jak na złość
umrze, to komu
tym zaszkodzi?
Nikt o nim nie
będzie wiedział,
bo był tylko
«statystycznym
pacjentem».
Chyba że będzie
ważną
osobistością. Wówczas wydrukują
jego życiorys w
gazecie, powiedzą o nim w wiadomościach. Dowiemy
się, że: urodził się, pracował, walczył
o sprawę, zasłużył się i zmarł. Czyli?
Dziennikarz znów będzie się mógł wykazać. Więc kim jest pacjent? Wiemy
jak wygląda, bo tak go wykreowały
media. A może to przez niego same
kłopoty? Strajkują lekarze, aptekarze,
ministerstwo musi się tłumaczyć...
Zastanawiałam się długo jak odpowiedzieć na pytanie: komu potrzebny
jest pacjent? Odpowiedz jest bardzo
prosta! A więc komu potrzebny jest
pacjent? - DZIENNIKARZOM!! Bo
gdyby nie «statystyczny pacjent», to o
kim by pisali?
Barbara Chojnowska

Życie się toczy
Minęły 3 lata od chwili kiedy opisałam swoją historię.
Od tamtej pory zaszły spore zmiany w moim życiu.
Kolejna operacja, zwiększona dawka Gliveku. Lek, który tak cieszył i dawał nadzieję, przestał w końcu działać.
I znowu przerażenie i paniczny strach – co dalej? Nie
wiem czego bałam się bardziej, czy Sutentu, jego skutków

ubocznych i tego czy zatrzyma chorobę,
czy tego jak powiedzieć dzieciom i najbliższym, że znowu
jest źle.
Pierwszy miesiąc przyjmowania Sutentu w dawce
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50 mg nie był łatwy. Pojawiły się problemy z sercem (bradykardia), rany w buzi, bóle stawów, stóp. Mogłabym wymieniać jeszcze wiele innych,
bardziej dokuczliwych objawów, do których może kiedyś
«przyzwyczaję się» i nauczę
jakoś sobie z nimi radzić.
Pomagają mi w tym niezwykle cenne rady osób, które
dłużej przyjmują ten lek. Za
wszystkie dziękuję.
Pozostaje nadzieja i wiara,
że Sutent spowoduje remisję.
Nauczyłam się zauważać
też i te dobre strony mojej choroby. Przynależność do naszego Stowarzyszenia pozwoliła
mi poznać wiele bardzo ciekawych i fantastycznych osób,
przyjaciół. Wszyscy czekamy na coroczne spotkania w Sielpi.
Tu rozmawiamy, słuchamy, jesteśmy. Dzielimy się naszymi lękami,smutkami, troskami i radościami.
Z ufnością czekamy na spotkanie z naszym Profesorem
Piotrem Rutkowskim – Człowiekiem Niezwykłym. Otoczo-

ny przez tłum, zawsze z wielką cierpliwością i spokojem
odpowiada na nasze pytania.Dziękujemy!!
Wspólna wycieczka czy
zabawa przy ognisku integruje nas.
A podczas uroczystej kolacji muzyka, magia świec,
lampka wina sprawia, że czujemy się kimś wyjątkowym.
Ta charakterystyczna więź
między nami «GISTowcami»
sprawia, że nie czuję się osamotniona w mojej» podróży».
Staram się zrozumieć życie,
czasem bezlitosne i okrutne, a
jednak piękne i zbyt krótkie...
Bez względu na wszystko
co mnie spotyka, dziękuję za głęboką wiarę i nadzieję. Za
cudownych synów, męża,kochającą rodzinę, za nadzwyczajnych przyjaciół i za szczęście– żyję!
Ewa Patalas

NASZE ŻYCIE, NASZE ZDROWIE

Nieszczęście zbyt często zawinione
Palenie, picie, zła dieta i nadwaga
są podstawowymi przyczynami zachorowań na nowotwory złośliwe i, jak
ustalono, odpowiadają za jedną trzecią
z 314 tysięcy przypadków diagnozowanych corocznie w Wielkiej Brytanii. Ponadto, kolejne dziesiątki tysięcy
przypadków wywoływane są czynnikami środowiskowymi, takimi jak promieniowanie słoneczne, infekcje, brak
aktywności fizycznej oraz kontakt ze
szkodliwymi substancjami chemicznymi w pracy.
O ile indywidualnych przypadków
raka nie da się jednoznacznie połączyć z żadnym z
powyższych czynników,
to badacze podkreślają, że ludzie mogliby poprawić swe
szanse zmieniając styl życia
na zdrowszy.
Jak udowodnił projekt badawczy funda-

cji Cancer Research UK, najczęstszą
przyczyną raka ewidentnie jest palenie.
Nałóg ten odpowiada za 23% przypadków nowotworów złośliwych u
mężczyzn i 16% u kobiet, co oznacza,
że gdyby w Wielkiej Brytanii nikt nie
palił, corocznie notowano by tam 60
tysięcy diagnoz onkologicznych mniej.
Dotyczy to nie tylko 86%. zachorowań
na raka płuc, ale też istotnego odsetka
innych, w tym raka żołądka, wątroby i
trzustki.
Nadwaga odpowiada za 5,5% przypadków raka u Brytyjczyków, a za nią
plasuje się niewystarczające spożycie
warzyw i owoców – 4,7%. Jedzenie
czerwonego mięsa, zbyt dużych ilości
soli i za małej ilości błonnika zwiększa
ryzyko o kolejne 4,7%. Picie alkoholu
to dalsze 4%.
– Wielu ludzi uważa, że rak to sprawa ślepego losu albo coś, co mamy w
genach i że wszystko zależy od szczęścia lub jego braku – mówi profesor
Max Parkin z University of London,
szef projektu. – Jednak gdy patrzymy

na materiał dowodowy staje się jasne,
że 40% wszystkich nowotworów złośliwych wywołują czynniki, które jesteśmy w stanie kontrolować. Nie spodziewaliśmy się, że jedzenie owoców i
warzyw okaże się tak ważne w ochronie mężczyzn przez rakiem. U kobiet
zaskoczyło nas, że nadwaga ma większy wpływ na chorobę niż alkohol.
Profesor Parkin dodał, że ludzie
mogą poprawić swoje szanse zmieniając styl życia, ale niestety nie gwarantuje to sukcesu. – Nawet jeśli w wyścigach konnych stawia się na faworyta,
nie ma pewności wygranej – wyjaśnia.
Lekarze na całym świecie zgadzają się,
że pewien odsetek nowotworów przypisać można określonym czynnikom
środowiskowym. Profesor Parkin wykorzystał te szacunki do przeanalizowania danych o występowaniu raka w
Wielkie Brytanii. Na podstawie wyliczeń ustalił, że zapobiec można by 45%
przypadków zachorowań wśród mężczyzn i 40% u kobiet. Jak napisał na łamach “British Journal of Cancer”, dało
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by się uniknąć 400 tysięcy zachorowań
na raka płuc, przede wszystkim, gdyby
ludzie rzucili palenie. Podobnie dzięki zmianom w stylu życia można by o
jedną czwartą ograniczyć występowanie raka piersi i aż o połowę – raka jelita. Jednakże rak prostaty – nowotwór
najczęściej atakujący brytyjskich mężczyzn – zdaje się nie być uzależniony
od żadnego z tych czynników.
Palenie, picie, zła dieta i nadwaga
są podstawowymi przyczynami zachorowań na nowotwory złośliwe i odpowiadają za jedną trzecią z 314 tysięcy
przypadków diagnozowanych corocznie w Wielkiej Brytanii. Kolejne dziesiątki tysięcy przypadków są skutkiem
niekorzystnego działania czynników
środowiskowych, takich jak promieniowanie słoneczne, infekcje, brak
aktywności fizycznej oraz kontakt ze

szkodliwymi substancjami chemicznymi w pracy.
Wymienione powyżej cztery rodzaje raka odpowiadają za prawie połowę
wszystkich diagnoz onkologicznych.
Harpal Kumar, dyrektor fundacji Cancer Research UK, która finansowała badanie powiedział, że najlepszą metodą
walki z rakiem jest zapobieganie mu.
– Prowadzenie zdrowego stylu życia
nie gwarantuje, że nie zachorujemy na
raka, ale badanie dowodzi, że zdrowe
nawyki z pewnością mogą działać na
naszą korzyść – dodał. Palenie tytoniu
okazało się na tyle groźnym czynnikiem, że Cancer Research UK zamierza nasilać kampanię informacyjną,
by zmniejszyć liczbę Brytyjczyków,
którzy wciąż palą – ostatnio wartość
ta ustabilizowała się na poziomie 22%
ogółu społeczeństwa.

Nikt nie chce zachorować na raka i
błędem byłoby obwinianie w tym kontekście ludzi o dokonywanie niewłaściwych wyborów – podkreślił Ciarán
Devane, dyrektor Macmillan Cancer
Support, fundacji wspierającej pacjentów onkologicznych. – Od dawna
informowano ludzi, że zdrowa dieta,
rzucenie palenia i regularna aktywność
fizyczna przynosi wymierne korzyści
zdrowotne, a cytowane dane wskazują,
jak ogromy wpływ może mieć zdrowy
styl życia. Mimo to oczywiste jest, że to
przesłanie nie dotarło do wszystkich.
Źródło: Chris Smith, The Times,
http://www.medonet.pl/zdrowie-na-co
-dzien,artykul,1654174,2,nieszczesc
ie-zbyt-czesto-zawinione,index.html

CICHY ZABÓJCA
To jeden z największych zabójców
w krajach rozwiniętych - wysokie ciśnienie tętnicze. Cierpią na nie też ludzie, którzy pozornie są poza grupą
ryzyka: nie mają nadwagi, nie palą i
zdrowo się odżywiają. Jaka jest tego
przyczyna?
Podczas rutynowej wizyty mój
lekarz rodzinny wypowiedział zdanie, którego boi się każdy człowiek
w średnim wieku: „Ciśnienie jest trochę za wysokie”. Faktycznie wynosiło
150/95mm Hg, znacznie powyżej poziomu uznanego za bezpieczny.
Zawsze zakładałem, że jestem w
grupie niskiego ryzyka udaru mózgu i
choroby serca: nie palę, nie mam nadwagi, ćwiczę regularnie i jem dużo zielonych warzyw. Do czterdziestki moje
ciśnienie oscylowało wokół wartości
120/80, zwykle uznawanej za idealną.
Teraz, w wieku 47 lat, rozpoznano u
mnie nadciśnienie tętnicze pierwszego
stopnia.
Według profesora Grahama MacGregora, przewodniczącego Blood
Pressure Association i profesora medycyny sercowo-naczyniowej w Barts
oraz London School of Medicine, miałem szczęście. Nadciśnienie dotyka
jedną czwartą dorosłej ludności Wielkiej Brytanii i jest przyczyną 60% uda-

rów mózgu oraz połowy ataków serca.
Ponieważ zazwyczaj przebiega bezobjawowo, większość ludzi nie zdaje
sobie sprawy z ryzyka. - Nadciśnienie
to cichy zabójca – mówi MacGregor. –
Masz szczęście, że zostało wykryte w
młodym wieku.
Pewnie ma rację, ale nie czuję się
szczęśliwy. Nie podoba mi się perspektywa przyjmowania tabletek przez
resztę życia. Nie pomaga fakt, że zdefiniowanie nadciśnienia nie jest proste.
Piętnaście lat temu wynik 150/95 nie
byłby powodem do szczególnej troski
(progiem było 160/100). Ale w Wielkiej Brytanii poprzeczka ustawiona
jest na 140/90, podczas gdy w USA
Amerykańskie Stowarzyszenie Medyczne niedawno wprowadziło kategorię ”stanu przednadciśnieniowego” dla
pacjentów, u których ciśnienie tętnicze
wynosi od 120/80 do 140/90.
Są też kontrowersje dotyczące
wpływu soli na ciśnienie oraz pomysły,
aby nową ”wielopigułkę” (polypill),
Sevikar HCT, przepisywać każdemu
powyżej 55 lat, co czyniłoby leczenie
nadciśnienia równie powszechnym jak
fluoryzowanie wody.
Sytuacji nie uprościło niedawne odkrycie 16 nowych genów związanych
z ciśnieniem. Gdy pierwszy raz o tym

usłyszałem, założyłem, że niedługo
pojawią się testy genetyczne. Badania
naukowców z Barts oraz Londynu objęły 200 tys. osób pochodzenia europejskiego i 75 tys. spoza Europy i pozwoliły zwiększyć do 28 łączną liczbę
dotychczas zidentyfikowanych genów
związanych z ciśnieniem. Jednakże –
pomimo tego, że 5% wariantów genów
jest wspólnych dla wszystkich grup
ludności – łącznie mają bardzo niewielki wpływ, obniżając mniej niż o 1
mm Hg wartości ciśnienia skurczowego i o 0,5 mm Hg rozkurczowego dla
całej populacji (pierwsza liczba oznacza ciśnienie krwi, gdy serce pompuje,
druga - ciśnienie pomiędzy uderzeniami serca).
Jak podejrzewają główni autorzy
badań, Mark Caulfield i Patricia Munroe, mogą istnieć setki genów odpowiedzialnych za regulację ciśnienia,
z których każdy wywiera bardzo niewielki wpływ - co oznacza, że przydatne testy genetyczne prędko się nie
pojawią.
Podobnie jak
wiele osób,
w
przypadku
których
dieta i

Strona 12
waga nie wydają się istotnymi czynnikami, od dawna podejrzewałem, że
moje nadciśnienie ma zarówno elementy genetyczne jak i emocjonalne. U matki, która ma obecnie 79 lat, drugi etap
nadciśnienia tętniczego (160/100mm
Hg lub więcej) rozpoznano po sześćdziesiątce. Naukowcy szacują, że 30%
obserwowanych zmian ciśnienia ma
podłoże genetyczne. Mój ojciec, pomimo że jego ciśnienie zawsze było w
granicach normy, był podatny na wahania nastroju (”gorąca krew”) i, podobnie jak jego ojciec i dziadek, zmarł na
serce po siedemdziesiątce.
Choć trudno powiedzieć, że „odziedziczyłem” podobne usposobienie, z
pewnością jestem podatny na nagłe,
irracjonalne napady gniewu. Ostatnie
badania Petera Rothwella, profesora
neurologii klinicznej w John Radcliffe Hospital w Oksfordzie wykazały,
że ciśnienie waha się w znacznie szerszych granicach, niż się powszechnie
przyjmuje, i gwałtownie skacze w ciągu dnia i w ciągu tygodnia roboczego.
- To szczytowe, a nie średnie wartości
ciśnienia krwi są najsilniej skorelowane z ryzykiem udaru mózgu - mówi
Rothwell. - Kluczem do uregulowania
ciśnienia krwi jest spłaszczenie tych
wahań.
W jakim stopniu ciśnienie jest uzależnione od środowiska i temperamentu danej osoby? Od dawna wiadomo, że
nerki odgrywają kluczową rolę zarówno w regulacji ciśnienia, jak i w reakcji
„walcz lub uciekaj”. Te powiązania sugerują ewolucyjny związek pomiędzy
ciśnieniem a stanami emocjonalnymi
i psychicznymi. W przypadku niektórych osób sam fakt mierzenia ciśnienia
przez personel medyczny wystarczy,
aby je podwyższyć („efekt białego
fartucha”), podczas gdy medytacja i
akupunktura tymczasowo
obniżają ciśnienie. Osoby,
które zgłaszają wyższy poziom stresu w
domu lub w pracy
albo są dotknięte przez jakieś
traumatyczne wydarzenie, takie jak
śmierć współmałżonka, są

bardziej narażone na udar mózgu lub
atak serca (w jednym z badań związane
z pracą czynniki stresujące, np. zbliżający się termin, były związane z sześciokrotnym wzrostem ryzyka zawału).
Również często występujący gniew i
wrogość mają związek z problemami
dotyczącymi krążenia wieńcowego.
Chociaż opinie ekspertów są po-

dzielone, Rothwell zaznacza, że stres
podnosi ciśnienie, a osoby narażone
na stresujące sytuację mają większą
zmienność ciśnienia krwi. - Kiedy mam
przewodniczyć ważnemu spotkaniu lub
dać serię wykładów, ciśnienie skurczowe może dojść do 180. To niemal na
pewno z powodu stresu - mówi Rothwell. Więź pomiędzy krwią a emocjami jest osadzona w potocznym języku
- mówimy o ”sangwinikach” lub osobach o „gorącej krwi”, ale przeciętny
lekarz rodzinny ma zwykle zbyt mało
czasu na takie spostrzeżenia.
Gdy jesteśmy młodzi, organizm łatwiej dostosowuje się do nagłych wahań ciśnienia, ale z wiekiem naczynia
krwionośne stają się twardsze i mniej
elastyczne. To problem szczególnie
krajów Zachodu i społeczeństw azjatyckich, takich jak Japonia. Wielu ekspertów uważa, że przyczyną jest sól.
Brazylijskie plemię Yanomami, którego dieta jest uboga w sól i tłuszcze
nasycone a bogata w owoce, ma najniższe średnie ciśnienie tętnicze z całej
ziemskiej populacji na - 95/61, które
wcale nie rośnie z wiekiem. Na Zachodzie, gdzie ludzie jedzą przeciętnie 1012 gramów soli dziennie, ciśnienie rośnie średnio o 0,5 mm Hg rocznie. Może
się wydawać, że to niedużo, ale w ciągu przeciętnego życia to różnica od 35
do 44 mm Hg ciśnienia skurczowego.
Najnowsza metaanaliza badań klinicz-

nych z udziałem 6000 osób z całego
świata wykazała, że obniżenie spożycia soli zaledwie o 2 gramy na dobę
zmniejsza ryzyko incydentów sercowo
-naczyniowych o 20 procent. Według
profesora MacGregora, który również
przewodniczy Consensus Action on
Salt and Health (CASH), w poważnych
środowiskach naukowych związek pomiędzy solą a podwyższonym
ciśnieniem nie jest kwestionowany. Ale mimo konsensusu naukowców, wypowiedzi
kwestionujące rolę soli nadal
cieszą się zainteresowaniem
mediów.
- Przemysł związany z solą
próbuje stworzyć przekonanie, że sprawa jest kontrowersyjna, a skoro eksperci nie
mogą dojść do porozumienia,
to jak przeciętny człowiek
miałby podjąć świadomą decyzję? mówi MacGregor. - Faktem jest, że
mamy siedem czy osiem różnego rodzaju dowodów wskazujących na rolę
soli. Gdybyś obniżył spożycie soli o
połowę, spadłoby ciśnienie krwi.
Wielka Brytania jest obecnie liderem w redukcji spożycia soli. Ponad
40 producentów żywności zgodziło się
obniżyć jej zawartość w żywności supermarketowej o 40% do roku 2012 i o
dalsze 15% w kolejnych latach. W tym
samym czasie NICE wezwał do szybszego obniżenia spożycia soli przez
przeciętnego brytyjskiego dorosłego –
do 6g dziennie w roku 2015 i 3g dziennie do roku 2025.
Mimo wrzawy wokół zagrożeń
związanych z nadciśnieniem, większość ludzi pozostaje w błogiej nieświadomości. Jedną z największych
niespodzianek było dla mnie odkrycie,
że moja dieta nie jest tak dobra, jak myślałem – bywały dni, w których spożywałem aż 10 g soli – ilość prawie dwa
razy większą od zalecanej (to problem
szczególnie w Boże Narodzenie: świąteczny indyk dodaje około 15g).
Po usłyszeniu diagnozy wyeliminowałem z diety przetworzoną żywność i
chleb (kromka chleba zawiera średnio
0,5 g soli, więc sześć kromek dziennie
stanowi połowę dziennego spożycia),
a także zacząłem jeść więcej owoców
i warzyw. Odstawiłem kawę i ekspe-
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rymentowałem z akupunkturą, która
jednak zmniejszała ciśnienie tylko na
krótki czas. Mając w pamięci wahania
nastroju mojego ojca, starałem się nie
irytować i kontrolować temperament nie zawsze z sukcesem. Po przeczytaniu informacji na temat korzyści z posiadania psa (psy uważane są za „bufory stresu”), nabyłem puszystego białego goldendoodle. Murphy na pewno
sprawia, że częściej wychodzę z domu,
co samo w sobie może być zdrowsze.

Z drugiej strony bywa przyczyną stresu – ma skłonność do kradzieży dziecięcych piłek i wybiega na jezdnię w
pogoni za bezpańskimi kotami.
Zapisałem się na kurs dotyczący
leków i teraz biorę dwie tabletki dziennie – lek moczopędny oraz inhibitor
ACE.
Dobra wiadomość jest taka, że teraz (po czterech latach) moje średnie
ciśnienie tętnicze wynosi 130/85 – dalekie od doskonałości, ale mieści się w

normie dla 51-latka. Jest też zła wiadomość: będę musiał brać leki do końca
życia – o ile NICE nie zmieni definicji
nadciśnienia podnosząc próg ryzyka,
wówczas cudem znalazłbym się z powrotem w „bezpiecznej” strefie.
Źródło: Mark Honigsbaum,
The Guardian
/medodent.pl

NASZA KSIĄŻKA KUCHARSKA

KRYSIA MULARCZYK POLECA
GOŁĄBKI Z RYŻEM, PIECZARKAMI I WARZYWAMI
SKŁADNIKI:
1 duża biala kapusta
2 szklanki ryżu (lub pęczaku, lub
kaszy jaglanej, lub kaszy gryczanej)
4 szklanki wody
Olej (najlepiej oliwa z oliwek lub
olej z pestek winogron)
ok. ½ kg pieczarek
2 szczypty soli
3 cebule
1 seler
1 papryka
SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Ryż (lub alternatywny składnik)
ugotować na sypko. Kapustę sparzyć
(nie gotować), oddzielić liście, kiedy
są odpowiednio miękkie do zawijania
farszu. Zmiękczyć tłuczkiem twardą
końcówkę liścia. Na patelni usmażyć
drobno pokrojoną w kostkę cebulę,
pokrojone pieczarki (lub wcześniej
namoczone suszone grzyby). Osobno
można usmażyć starty seler i pokrojoną paprykę. Wszystko doprawić solą
lub sosem sojowym. Usmażone warzywa wymieszać z ryżem. Dodajemy:
pieprz, bazylię, tymianek. Do smaku
można dodać pastę sojową miso (pastę
kupujemy w sklepach ze zdrową żywnością).
Farsz zawijać w liście kapusty (tak
jak polskie krokiety do barszczu a nie
jak włoskie cannelloni – czyli otwarte
z dwóch stron rurki), układać ciasno
w ciężkim garnku. Zalać wodą do wysokości gołąbków, dodać oleju – ok. 3

łyżki i dusić na małym ogniu. ok. 1,5
godziny lub w szybkowarze ok. 20 minut.
Podawać z sosem pomidorowym,
koperkowym lub chrzanowym lub innym, który lubimy do gołąbków.
JAK PRZYGOTOWAĆ SOS DO
WARZYWNYCH GOŁĄBKÓW: P O MIDOROWY, KOPERKOWY, CHRZANOWY.
Najpierw przygotowujemy sos
podstawowy, który później będzie nam
służył do jako główny składnik do sosu
o wybranym smaku.
SKŁADNIKI:
1 łyżka przesianej mąki pszennej
razowej lub kuzu1
2-3 łyżki oleju (tłoczony na zimno)
¼ litra wywaru z warzyw (lub
wody w której gotowały się gołąbki,
lub zwykłej wody)
Sól do smaku (radzę stosować sól
morską bo jest zdrowsza)
SPOSÓB PRZYGOTOWANIA
Mąkę rozgrzać w rondlu mieszając
łyżką (aż trochę zmieni kolor na jasno
brązowy). Następnie dodać olej i dobrze wymieszać. Zdjąć z ognia. Ciągle
mieszając wlewać wywar z warzyw
(gołąbków lub wodę). Zagotować.
SOS POMIDOROWY
Sos podstawowy
½ litra przecieru pomidorowego

Do wszystkich sosów zamiast mąki można
używać kuzu, które możemy nabyć w sklepach
ze zdrową żywnością. Kuzu rozprowadzamy w
małej ilości zimnej wody po czym wlewamy
do gotującego wywaru ciągle mieszając.

1

najlepiej własnego lub z puszki (jeśli
używamy pomidorów z puszki to najlepiej je zmiksować przed lub w czasie
gotowania).
Do sosu podstawowego dodajemy
przecier pomidorowy, pół łyżeczki
bazylii i zagotowujemy. Jeśli stosujemy pomidory z puszki, warto je przed
zmieszaniem z sosem podstawowym
pogotować ok. 20 min. na lekkim ogniu (jeśli zrobi się zbyt gęsty, dodać
trochę wody2).
W kuchni włoskiej często używa się pomidorów z puszki. Jednak przed każdym użyciem
pomidorów z puszki jej zawartość smaży się
na lekkim ogniu na patelni co najmniej 30
min. Warto o tym pamiętać przygotowując np.
spaghetti bolognese czy sos do pizzy czy np.
lub przygotowując zwykłą zupę pomidorową .
U nas często o tym się nie wie lub zapomina i
przez to smak sosu jest nieodpowiedni.

2
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SOS KOPERKOWY
Do sosu podstawowego dodajemy
2-3 łyżki drobno pokrojonego kopru
(koper przed krojeniem należy dobrze
umyć lub sparzyć). Dobrze wymieszać.
SOS CHRZANOWY
2 – 3 łyżki świeżo startego chrzanu
dodajemy do sosu podstawowego. Dobrze wymieszać.

ULA OłDAK POLECA COŚ
NA PRZEZIĘBIENIE
NAPÓJ CZOSNOKOWO-CYTRYNOWY
SKŁADNIKI:
2 główki czosnku (najlepiej polskiego)
½ kg cytryn
5 łyżek miodu
½ litra wody

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Czosnek obrać i zmiażdżyć. Wycisnąć sok z
cytryn. Czosnek zalać sokiem z cytryn i odstawić na 24 godziny w ciemne miejsce.
Po 24 godzinach dodać 0,5 l przegotowanej i ostudzonej wody i miód.
Napój pijemy 3 x dziennie po 1 łyżce.
Na zdrowie!

ULA OłDAK POLECA COŚ NA SŁODKO
WIEWIÓRKA
SKŁADNIKI:
2 szklanki mąki
1 szklanka cukru
5 jajek
1 szklanka posiekanych orzechów włoskich
½ szklanki rodzynek
5 jabłek
½ szklanki oleju (lub ½ kostki rozpuszczonej margaryny)
1 łyżeczka sody
1 łyżeczka proszku do pieczenia
SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:

Mąkę wymieszać z sodą i proszkiem do
pieczenia. Jajka ubić na puszystą masę
a następnie, ciągle mieszając, powoli
dodać olej (lub rozpuszczoną margarynę) oraz mąkę (z sodą lub proszkiem do
pieczenia) i wszystko dokładnie zmiksować. Na koniec dodać posiekane orzechy, pokrojone w małą kostkę jabłka i
rodzynki. Można dodać kieliszek rumu.
Wszystko dokładnie wymieszać łyżką.
Ciasto przełożyć do wsmarowanej formy i piec min. 50 minut w temperaturze 180 – 190 °C.
Smacznego!

Ciekawe składniki
Pasta sojowa miso to (obok
sosu sojowego shoyu) najczęściej
używany w Japonii dodatek do
przyprawiania wszelkich potraw.
Od wieków robiono ją w gospodarstwach domowych i używano – ze
względu na dużą zawartość soli –
nie tylko do przyprawiania potraw,
ale również do konserwowania
żywności, np. ryb. Tradycyjnie pastę miso robi
się w ten sposób,
że miesza się ze
sobą gotowaną
rozgniecioną
soję z gotowanym rozgniecionym
ryżem (lub

też z jęczmieniem - to druga wersja
pasty miso), soli się tę mieszaninę
i dodaje do niej specjalny szczep
bakterii koji. Ten sam szczep bakterii wykorzystuje się m.in. do tradycyjnej produkcji sake. Są to bakterie cenione w Japonii tak bardzo,
jak u nas bakterie jogurtowe itp.
(np. acidophilus). Wykazują one
bardzo korzystne właściwości dla
ludzkiego organizmu - m.in. zwiększają odporność i zwalczają szkodliwe bakterie.
Pasta miso w zależności od
składu (czy ma ryż, czy jęczmień),
proporcji składników i szczegółów
technologii, może mieć kolor od
ciemnobrązowego, poprzez jasnobrązowy, aż po prawie biały. Białe

shiro miso ma kolor jasnobeżowy
lub jasnobrązowy, jest łagodne w
smaku, idealne do przyprawiania
potraw z jarzyn i białych ryb. Czerwone aka miso ma kolor brązowy
lub ciemnobrązowy, jest ostre w
smaku, mocniej przefermentowane.
Świetne do zaprawiania zup i potraw z mięsem (pastę miso należy
np. rozprowadzić miso z jogurtem,
oliwą lub mlekiem i octem i polać
takim sosem potrawę lub dodać do
zupy).
Ponieważ pasta miso jest słona, potrawy nie powinno się solić.
Zazwyczaj na średnią porcję zupy
dla 1-2 osób daje się 1 łyżkę pasty miso. Optymalnie, ze względu
na walory zdrowotne i smakowe,
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pastę miso należy dodać po ugotowaniu zupy, zaraz po wyłączeniu
palnika i zakończeniu gotowania.
Dzięki temu zachowuje ona swoją
aktywność biologiczną oraz (zdaniem Japończyków) smak zupy jest
w takim przypadku lepszy.
Pastę miso w Polsce można nabyć w sklepach ze zdrową żywnością. Zazwyczaj jest ona produkowana w Japonii. Opakowanie w cenie
ok. 20-30 zł. powinno nam wystarczyć na dłuższy czas.
Kuzu (Pueraria Thungbergii) to
popularna i znana ze swoich właściwości leczniczych roślina rosnąca
głównie w krajach azjatyckich.
Z korzenia tej rośliny pozyskuje
się proszek będący doskonałą alternatywą dla innych środków zagęsz-

czających i wiążących, takich jak
żelatyna czy skrobia ziemniaczana.
Służy więc do zagęszczania zup,
słodkich i aromatycznych sosów,
przygotowywania polew i nadzienia do ciast. Skrobia znajdująca się
w Kuzu jest bogatym źródłem żelaza, wapnia oraz fosforu. Podobno
ze 100 kg świeżych korzeni uzyskuje się zaledwie 3 kg proszku kuzu.
Korzenie kuzu osiągają długość do
2 m, a średnicę do 30 cm oraz masę
do 100 kg.
Od czasów starożytnych aż do
dzisiaj korzeń Kuzu jest powszechnie stosowany w kulturze wschodniej jako bogate źródło skrobi, pokarm będący źródłem długotrwałej
energii, a przede wszystkim jako jedyny w swoim rodzaju środek lecz-

niczy. W Chinach stosuje się Kuzu
w przypadku takich dolegliwości
jak: grypa, gorączka, biegunka,
ukąszenia węży i owadów, nudności, bóle głowy, cukrzyca, alergia,
nadciśnienie, choroby górnych dróg
oddechowych czy dolegliwości żołądkowo-jelitowe.
Najbardziej jednak znany jest
ze swej niezwykłej skuteczności w
zwalczaniu nałogów: badania naukowe stwierdziły, że systematyczne dodawanie go do potraw skutecznie chroni przed uzależnieniem
od alkoholu i nikotyny.
W Polsce 100g skrobi z korzenia
Kuzu można kupić za ok. 20 zł.
Opracował Marek Szachowski

Jak emeryt i rencista
może przekazać 1%
Emeryt lub rencista rozliczany z
podatku dochodowego przez ZUS
również może przekazać 1% swojego podatku na nasze Stowarzyszenie.
Istotne jest, że nie wiąże się to z żadnymi kosztami, po prostu część podatku
zamiast do kasy budżetowej trafi do naszego Stowarzyszenia. Jedyny wysiłek
polega na tym, że do urzędu skarbowego należy dostarczyć deklarację PIT
37, którą trzeba wypełnić na podstawie
PIT 40A otrzymanego z ZUS.
Jak tego dokonać? Polecamy trzy
skuteczne metody:
1. Samodzielne wypełnienie deklaracji PIT 37 na podstawie przedstawionych poniżej wskazówek.
2. Skorzystanie z „Dni otwartych” w Twoim urzędzie skarbowym
- każdy urząd skarbowy w marcu i
kwietniu organizuje „dni otwarte”, w
czasie których pracownicy pomagają
wypełniać deklaracje – wystarczy dowiedzieć się kiedy takie dni w US się
odbywają a następnie udać się tam z
deklaracją PIT 40A otrzymaną od ZUS
i z pomocą pracownika urzędu skarbowego wypełnić PIT 37, pamiętając o
numerze KRS naszego Stowarzysze-

nia 0000217673 do wpisania w pozycji
122.
3. Wykorzystanie programu komputerowego do wypełniania PITów.
Dostępne są liczne programy komputerowe automatycznie wypełniające
deklaracje 37 na podstawie danych
z deklaracji PIT 40A. Należy tylko
pamiętać, aby w pozycji 44 z PIT 37
przepisać zaliczkę z PIT 40A z pozycji
45 a nie 34.
Wskazówki, dla tych, którzy chcieliby samodzielnie wypełnić PIT 37.
Wypełnianie zaczynamy od podania
naszego numeru NIP w lewym górnym
rogu deklaracji PIT 37 (pozycja nr 1);
jeżeli ktoś nie pamięta swojego NIP
można go znaleźć w pozycji nr 18 PIT
40A otrzymanego z ZUS.
Część A i B1 formularza PIT 37 należy wypełnić tak samo, jak odpowiednio wypełniona jest część A i C rozliczenia PIT 40A otrzymanego z ZUS.
PIT 37 przeznaczony jest również dla
wspólnego rozliczania się małżonków,
jednak w tym wypadku należy rozliczać się indywidualnie (nawet gdy
jest się w związku małżeńskim), zaznaczając pozycję nr 6 i zostawiając

wolne pola wszędzie gdzie mowa jest
o małżonkach. Również wtedy, gdy
oboje małżonkowie chcą przekazać po
1% swojego podatku, każdy oddzielnie
wypełnia swój PIT 37 na podstawie
swojego PIT 40A otrzymanego z ZUS.
Następnie przechodzimy do wypełniania części „finansowej” formularza
PIT 37.
Z części D zeznania otrzymanego
od ZUS (PIT 40A) należy przepisać do
części C1 zeznania PIT 37:
 pozycję nr 33 (PIT 40A) do pozycji nr 42 (PIT 37 - wysokość otrzymanej emerytury);
 pozycję nr 45 (PIT 40A) do pozycji nr 44 (PIT 37 - wysokość potrąconej zaliczki na podatek dochodowy)
W pozycji nr 43 (PIT 37) należy
powtórzyć kwotę z pozycji nr 42 (PIT
37). Następnie w pozycjach nr 60-63
(PIT 37) należy przepisać kwoty z
pozycji nr 42-44 (PIT 37).
W części D PIT
37 w pozycji
nr 95 powtarzamy
wpis z
pozycji
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nr 42, podobnie w pozycji nr 103. Innych pół nie wypełniamy.
Obliczenie podatku, część E PIT
37: w pozycji nr 104 należy przepisać
kwotę z pozycji nr 41 PIT 40A. W pozycji nr 105 należy samodzielnie wyliczyć wartość podatku – od pozycji nr
104 PIT 37 odejmujemy kwotę 3089 zł
i z otrzymanej wyliczamy 18%. Powtarzamy tę kwotę w pozycji nr 107.
Następnie w części F PIT 37 w pozycji nr 108 wpisujemy kwotę składki
na ubezpieczenie zdrowotne – z pozycji nr 38 PIT 40A otrzymanego z ZUS
– po odjęciu tej kwoty od wyliczone-

go podatku (z pozycji nr 107 PIT 37)
i zaokrągleniu do pełnych złotych powinna wyjść kwota identyczna jak w
pozycji nr 45 PIT 40A otrzymanego z
ZUS – wpisujemy tę kwotę w pozycje
nr 118 i powtarzamy w pozycji nr 119
części G PIT 37; pozycje nr 120 i nr
121 wynoszą 0.
Po przejściu trudów całego formularza pozostaje już tylko wyliczenie
1% z kwoty z pozycji nr 119 PIT 37
(trzeba pamiętać o zaokrągleniu do
pełnych dziesiątek groszy w dół, czyli np. zarówno kwotę 42,12 jak i 42,18
zaokrąglamy do 42,10) i wpisanie go

w części H formularza – w okienko po
prawej stronie. Po lewej stronie należy
wpisać numer KRS naszego Stowarzyszenia, czyli 0000217673.
Na koniec należy koniecznie pamiętać o podpisaniu formularza w pozycji 134 i złożeniu go (wysłaniu) do
urzędu skarbowego do końca kwietnia.
Zadeklarowaną kwotę 1% Urząd Skarbowy przekaże bezpośrednio na konto
Stowarzyszenia.
Opracował: Piotr Fonrobert
Przemysław JUREK

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.

Zmartwychwstały pozdrawia nas tak jak Apostołów:
„Pokój wam”.
I mówi: „Nie lękajcie się. Ja jestem z wami aż do
skończenia świata”.
On tym, którzy byli w grobach, dał życie.
Radujmy się! Alleluja !
Radością naszą jest Pan.

wiednie materiały.
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