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Trzeciego lutego br., na cmentarzu 
Wolskim, pożegnaliśmy Pana Stani-
sława KULISZA – naszego Przy-
jaciela, Założyciela i wieloletniego 
Prezesa Stowarzyszenia Pomocy 
Chorym na GIST, człowieka wielkie-
go serca i umysłu.

Pamiętamy Jego wystąpienie na 
ubiegłorocznym «Walnym», kiedy to 
Pan Stanisław, będąc już bardzo wy-
czerpany chorobą, zrezygnował z ak-
tywnej działalności w Stowarzysze-
niu. Chciał zdążyć jeszcze nacieszyć 
się życiem, wzmocnić wyniszczony 
postępującą chorobą organizm i nor-
malnie, po ludzku odpocząć.

Mimo „wolności” przeżywanej po 
pozbyciu się Stowarzyszeniowych 
funkcji, nadal korzystaliśmy z Jego 
doświadczenia, rad i dyskretnej po-
mocy. Wspierał nasze inicjatywy, 
udostępniał kontakty, zawsze życzli-
wie starał się służyć nam wszystkim.

Gdy Pan Stanisław zaczął cho-
rować, wiedza pacjentów na temat 
nowotworów przewodu pokarmo-
wego (GIST) była niewielka. Nie 
było tych wszystkich Stowarzyszeń, 
Koalicji, publikacji, stron interneto-
wych, facebooków, ulotek itp. Dzię-
ki jego społecznemu zaangażowaniu 
i gigantycznej pracy dziś, dzwoniąc 
lub mailując do Stowarzyszenia, 
uzyskujemy nie tylko pokaźną por-
cje wiedzy, lecz także psychiczne 
wsparcie i nadzieję od tych, którym 
udaje się z GISTem wygrywać. Na-
dzieja na kolejne lata życia i świado-

mość, że mamy szansę na wygranie 
z chorobą, jest nie do przecenie-
nia. Usłyszenie, że my, „weterani”, 
postrzegamy GIST jako chorobę 
przewlekłą, której, przy odrobinie 
szczęścia, główną niedogodnością 
jest pamiętanie o codziennym łyka-
niu brązowo-rudawej, tajemniczej 
tabletki będącej antidotum na „całe 
zło”, stawia na nogi. Dodatkowym 
atutem jest wzorcowa współpraca z 

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 

Pana Stanisława to między innymi 
współzałożenie Europejskiej Koalicji 
Chorych Onkologicznie ECPC oraz 
Europejskiej Sieci Organizacji Cho-
rych na Mięsaki. Był sygnatariuszem 
tzw. „Deklaracji z Bad Nauheim” - 
międzynarodowego kodeksu działań 
organizacji skupiających chorych na 
GIST, mającego zapewnić właściwe 
traktowanie chorych niezależnie od 
ich rasy, narodowości, wiary, wie-
ku, płci czy statusu ekonomicznego. 
Cichy, pełen wiedzy, z fantastyczny-
mi relacjami ze wszystkimi, których 
spotykał, był twarzą międzynarodo-
wych konferencji „Nowe horyzonty 
w leczeniu nowotworów”.

Widzieliśmy, że odchodzi. Byli-
śmy razem do końca. Pożegnaliśmy 
GO na sposób, jaki każdy z nas umiał, 
w miarę posiadanych możliwości: 
Ojczyzna – Srebrnym Krzyżem Za-
sługi, zaświadczając, że takich ludzi 
ceni; my – modlitwami i łzami, wpi-
sami na forach, nekrologami w ga-
zetach (na kolejnej stronie przedsta-
wiamy 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 sym-
biozie, której celem jest lepsza przy-
szłość chorych onkologicznie.

Dziękujemy za wszystko.

Piotr FONROBERT

STANISŁAW PIOTR KULISZ

Stowarzyszenie jest członkiem:  Europejskiej Koalicji Pacjentów Nowotworowych 
- ECPC i światowej Organizacji Pacjentów chorych na GIST - GIST Global Network
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Dziękujemy wszystkim, którzy zdecydowali się przekazać 1% podatku na rzecz
naszego Stowarzyszenia. Prosimy o nas pamiętać również w tym roku,

przy okazji rocznego rozliczenia podatkowego.

W Polsce jest 26 pełnoprofilowych 
ośrodków onkologicznych, oferują-
cych leczenie multidyscyplinarne w 
zakresie chirurgii onkologicznej, on-
kologii klinicznej i radioterapii. Jedno-
cześnie lecznictwem onkologicznym 
w Polsce zajmuje się ponad 500 szpi-
tali. Są takie typy nowotworów i takie 
stopnie zaawansowania choroby no-
wotworowej, które szpitalom „opłaca 
się” leczyć, co niestety często skutkuje 
obniżeniem jakości leczenia PACJEN-
TA.  

Jeśli wynik badania histopatologicz-
nego jest niepełny, a pacjenta prowadzi 
lekarz, który nie ma specjalistycznej 
wiedzy na temat pełnej diagnostyki, to 

taki pacjent nie jest leczony w ogóle 
lub jest leczony źle i duże sumy pie-
niędzy wydawane są niepotrzebnie. 

Pełny wynik badania histopato-
logicznego może skłonić lekarza do 
skierowania pacjenta do ośrodka spe-
cjalistycznego lub do pogłębienia swo-
jej wiedzy medycznej. 

PROSIMY, ABY W PRZYPAD-
KU GIST WYNIK BADANIA HI-
STOPATOLOGICZNEGO ZAWIE-
RAŁ:

lokalizację i wymiary guza −	
(największy wymiar przed utrwale-
niem, podany w centymetrach)

liczbę mitoz liczoną każdora-−	
zowo w 50 dużych polach widzenia  

rozpoznanie w oparciu o bada-−	
nia immunohistochemiczne: KIT (CD 

117) i CD 34 – bezwarunkowo
ocenę stopnia agre-−	

sywności guza według 
skali NCCN-AFIP-

AJCC
bada-−	

nie molekularne 
oceny mutacji w 
genach KIT oraz 
PDGRFA 

Szanowny le-
karzu: nie stosu-
jemy imatynibu 
uzupełniająco w 

przypadku mutacji D842V w eksonie 
18 PDGRFA i w „dzikich” (wild-type) 
GISTach – tylko w przypadku wiary-
godnego wyniku „dziki GIST”, wy-
czerpująco wykluczając WSZYSTKIE 
INNE MUTACJE, czyli te zlokalizo-
wane w eksonach 9; 11; 13; i 17 genu 
KIT oraz eksonach 12 i 18 genu PD-
GRFA.

PROSIMY O TO, PONIEWAŻ:

Ministerstwo Zdrowia tym −	
problemem się nie zajmuje

środowisku lekarskiemu nie −	
zawsze zależy na poprawie jakości 
świadczonych usług medycznych

pacjenci i lekarze często nie −	
wiedzą jak powinna wyglądać pełna 
diagnostyka w przypadku GIST

często pacjent, który −	 wie co 
dla niego jest istotne i prosi o uzupeł-
nienie badań, spotyka się z niechęcią 
i niezrozumieniem wo-
bec swojej prośby

w naszym −	
kraju brak jest 
odpowiednich 
rejestrów, jak 
również odnoś-
nych regulacji 
prawnych w 
tym zakresie.

SZANOWNY LEKARZU PATOMORFOLOGU
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WYPEŁNIJ TABELĘ, ZAADRESUJ KOPERTĘ I WYŚLIJ DO STOWARZYSZENIA
Data wykonania pierwszego badania histopatologicznego po resekcji pierwotnego guza: 
Miejsce (wpisz nazwę miasta):
1. Lokalizacja guza Jeśli jest (wpisz x poniżej) Jeśli brak (zrób x poniżej)

2. Wielkość guza w cm lub mm
Może też być w skali: T – T4

Jeśli jest (wpisz x poniżej) Jeśli brak (zrób x poniżej)

Indeks mitotyczny - liczba figur podziału w 50 dużych 
polach widzenia, np. 5>50 lub <5/50 lub inne (po cyfrach 
powinno być: HPF lub DWP)

Jeśli jest (wpisz x poniżej) Jeśli brak (zrób x poniżej)

Rozpoznanie w oparciu o badania immunohistochemiczne:
KIT(CD117) lub/i CD34 DOG-1 lub/i SMA lub/i S-100 
lub HMB-145

Jeśli jest (wpisz x poniżej) Jeśli brak (zrób x poniżej)

Ocena stopnia agresywności guza według kryteriów 
określonych przez konsensus NCCN-AFIP-AJCC – patrz 
tabela w załączniku: niskie, pośrednie, wysokie lub NO, 
N1 lub M0, M1

Jeśli jest (wpisz x poniżej) Jeśli brak (zrób x poniżej)

Badania molekularne oceny mutacji w genach KIT i/lub 
PDGFRA - czy jest jakikolwiek wpis zawierający te dwa 
oznaczenia.

Jeśli jest (wpisz x poniżej) Jeśli brak (zrób x poniżej)

Do dnia 31.01.2013 wpłynęły 62 ankiety 

Razem z poprzednim biuletynem 
wysłaliśmy do Państwa ankietę do-
tyczącą wyniku pierwszego badania 
histopatologicznego po resekcji guza 
pierwotnego. Niestety ciągle zdarzają 
się przypadki, gdy pacjenci z podejrze-
niem lub diagnozą GIST otrzymują nie-
pełny wynik badania histopatologicz-
nego (raport histopatologiczny). Skut-
kuje to leczeniem nieprawidłowym lub 
brakiem leczenia. Często, przy okazji 
różnych spotkań i debat dotyczących 
pacjentów onkologicznych, zarzuca się 
organizacjom pacjenckim, że są mało 
konkretne. Stąd pomysł, aby zebrać 
FAKTY. 

Dziękujemy wszystkim, którzy za-
dali sobie trud aby odpowiedzieć na 
zadane pytania i przesłać odpowiedzi 

do Stowarzyszenia. Do końca lutego 
br. otrzymaliśmy wypełnione formu-
larze od 67 osób. Kiedy wysyłaliśmy 
do Państwa w grudniu 2012 Naszą Po-
dróż wraz z ankietą, w Stowarzyszeniu 
było 217 członków zwyczajnych, tzn. 
z rozpoznanym GIST-em, a zatem sta-
tystycznie odpowiedziała prawie 1/3 
członków Stowarzyszenia. Od czterech 
lat zawsze mamy taki sam wynik: ok. 
1/3 członków naszego Stowarzysze-
nia – niezależnie od tego czy jest to 
ankieta, Walne Zebranie czy spotkanie 
w Sielpii – uczestniczy w proponowa-
nym wydarzeniu. Tylko raz, przy oka-
zji zbierania głosów na Nadzwyczajne 
Walne w 2010 r., na 187 członków 
uprawnionych do głosowania otrzyma-
liśmy 92 nadesłane „upoważnienia do 
głosowania”. Chyba nie jest źle – bio-

rąc pod uwagę naszą polską bierność 
jeśli chodzi o udział w życiu społecz-
nym. Ale mogłoby też być lepiej. 

Wiele osób zapomniało wpisać datę 
pierwszego badania histopatologiczne-
go. Zdarzały się również odpowiedzi z 
bardzo wyczerpującymi danymi. Prag-
niemy przypomnieć, że w tego typu 
ankietach nie muszą Państwo podawać 
swoich danych i listów nie trzeba pod-
pisywać. Prosimy również o wybacze-
nie, jeśli coś dla Państwa było niejasne 
lub nieczytelne. Jeśli będziemy robić 
podobne kwestionariusze w przyszło-
ści, postaramy się przygotować je w 
sposób bardziej czytelny.

Poprosiliśmy o wypełnienie poniż-
szej tabelki.

ANKiETA DOTYcZącA RAPORTU
hiSTOPATOLOGicZNEGO

Lokalizacja guza
Jest Brak
62 5

Wielkość guza
Jest Brak
62 5
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Brak indeksu mitotycznego: 18

Rok wykonania badania Miasto Uwagi
2010 Kolbuszowa
2013 Gdańsk materiał z biopsji
brak Świętochłowice
brak Brak
brak Opole
2009 Warszawa
2011 Wrocław
2011 Warszawa
2007 Częstochowa
2007 Warszawa
2008 Brak
2007 Włocławek
2003 Warszawa
2006 Warszawa
2008 Elbląg
2004 Łódź
2009 Sosnowiec
2009 Warszawa
2006 Toruń

Jeszcze raz bardzo dziękujemy za nadesłane odpowiedzi. 
Opracowanie: Marek Szachowski

Immunohistochemia
Jest Brak
61 6

Stopień agresywności
Jest Brak
34 33

Oznaczenie mutacji
Jest Brak
15 52

Błędne oznaczenie mitoz: 7
Wpis Rok wykonania 

badania
Miasto Uwagi

4 figury podziału / 10 hpf 2011 Gliwice
Pojedyncze figury podziału Brak Zamość
Wysoka aktywność 
mitotyczna; 10/10 DPW

2008 Kraków

3/10 HPF 2004 Warszawa
5-7 mitoz / HPF Brak Wrocław
1-3/10 HPF 2005 Łódź Pierwotny guz 

wycięty w 2000 
r.; podany wynik 
z badania po 
przerzucie w 2005 r.

15 mitoz / 10 HPF Brak Poznań
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PACJENT - SYSTEM

Projekt wykazu leków refundowanych, 
opublikowany przez Ministerstwo 
Zdrowia 19 grudnia 2012 r., nie obej-
muje nowych leków w terapii chorych 
na przerzutowego i nieresekcyjnego 
czerniaka - pisze prof. Piotr Rutkow-
ski, kierownik Kliniki Nowotworów 
Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków 
Centrum Onkologii-Instytutu w War-
szawie1.
1 Uwagi w ramach społecznych konsultacji 
projektu wykazu leków refundowanych obo-
wiązującego od 1 stycznia 2013 r.

Decyzja ta powoduje, że pacjenci cier-
piący na zaawansowanego czerniaka 
pozostają nadal bez dostępu do jakie-
gokolwiek skutecznego leczenia syste-
mowego zgodnego z zaleceniami mię-
dzynarodowymi, m.in. Europejskiego 
Towarzystwa Onkologii Klinicznej 
ESMO czy amerykańskiego Natio-
nal Comprehensive Cancer Network 
NCCN. 
Na wykazie leków refundowanych po-
winny pojawić się dwa nowoczesne 
leki:
• ipilimumab - stosowany w immuno-
terapii zaawansowanego czerniaka;
• wemurafenib - stosowany u chorych 
na czerniaki ze specyficzną mutacją 
genu BRAF (około 50 proc. przypad-
ków choroby).
Oba te leki wykazały w badaniach kli-
nicznych i późniejszych doświadcze-

niach klinicznych istotne wydłużenie 
czasu przeżyć całkowitych chorych na 
zaawansowanego czerniaka w odmien-
nych populacjach pacjentów.
Brak dostępności tych nowoczesnych 
terapii, zarejestrowanych do leczenia 
od ponad 11-18 miesięcy w Unii Eu-
ropejskiej, związanych z szansami na 
znaczące wydłużenie przeżycia cho-
rych, a w przypadku immunoterapii na-
wet na wieloletnie przeżycia (5-letnie 
przeżycia na poziomie 20 proc.), jest 
trudny do zrozumienia.

Źródło: http://www.rynekzdrowia.
pl/Moim-zdaniem/Prof-Rutkowski

-nadal-brak-dostepu-do-skutecz-
nego-leczenia-systemowego-w-

czerniaku,126397.html

PROF. RUTKOWSKi: NADAL bRAK DOSTęPU DO SKU-
TEcZNEGO LEcZENiA SYSTEMOWEGO W cZERNiAKU

EUTANAZjA bLiźNiAKóW

Szokujący przypadek śmierci na 
życzenie:

belgijscy lekarze poddali euta-
nazji dwóch głuchoniemych bliźnia-
ków, dla których nie do zniesienia 
była myśl, że nie będą mogli się wi-
dzieć. 

Ze zdjęcia patrzą na nas z łagod-
ną obojętnością. Nie agresywni. Nie 

przyjacielscy. Nie ra-
dośni. Ale również nie 
smutni. Po prostu obo-
jętni. Dwóch łysieją-
cych Belgów w średnim 
wieku, z ogolonymi gło-
wami, lekkim zarostem 
i z okrągłymi szkłami 
okularów w ciemnych 
oprawkach. Lewe ucho 
pana po prawej trochę 
bardzie odstaje, ale gdy-
by nie ten drobny szcze-

gół, ich twarzy byłyby identyczne. To 
twarze 45-letnich bliźniaków: Marka i 
Eddiego Verbessemów.

Na dwa tygodnie przed święta-
mi Bożego Narodzenia, w Szpitalu 
Uniwersyteckim w Brukseli, lekarz 
poddał ich eutanazji. Procedury doko-
nano w majestacie prawa – wypełniono 
wszystkie rubryki, podpisano wszyst-

kie dokumenty. Dwaj mężczyźni byli 
głusi i powoli tracili wzrok. Nie mieli 
po co żyć. Kwalifikowali się do euta-
nazji. 

Mimo to ma się odczucie, że jest coś 
nieludzko zimnego w społeczeństwie, 
które zawiodło tych dwóch prostych 
mężczyzn gdy jeszcze nie byli ociem-
niali i które zabiło ich kiedy zaczęli tra-
cić wzrok.

Można by stwierdzić, że jest to mo-
delowy przykład belgijskiej eutanazji. 
Warto zatem bliżej przyjrzeć rozwojo-
wi wydarzeń, które doprowadziły do 
zakończenia życia tych dwóch osób i 
zobaczyć jakie światło rzuca ten kon-
kretny przypadek na legalizację prawa 
do śmierci. 

Marc i Eddy Verbessem urodzili się 
niesłyszący. Przez całe życie byli nie-
rozłączni - razem mieszkali, razem też 
pracowali jako szewcy. Żaden z nich 
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nie założył rodziny. Kiedy dowiedzieli 
się, że cierpią na rodzaj jaskry, wskutek 
czego stracą wzrok, poprosili o eutana-
zję. Nie mogli znieść myśli, że już nie 
będą się widzieć nawzajem. 

Ich lekarz, David Dufour, poinfor-
mował, że bliźniacy mieli również inne 
problemy zdrowotne, miedzy innymi 
wycieńczający ból pleców. „Wszystko 
to sprawiło, że życie stało się dla nich 
nie do zniesienia”.

Rodzina sprzeciwiała się ich decy-
zji, podobnie jak szpital znajdujący się 
w miejscu ich zamieszkania. Dwa lata 
zabrało im poszukiwanie lekarza, któ-
ry zgodziłby się podać im zabójczy za-
strzyk zgodnie z belgijskim prawem do 
eutanazji, w myśl którego jest ona do-
puszczalna jeśli osoba pragnąca zakoń-
czyć życie jest pewna swojej decyzji, a 
lekarz orzeknie, że cierpi ona ból nie do 
zniesienia. Warto zaznaczyć, że żaden 
z braci nie odczuwał tak silnego bólu 
ani nie był śmiertelnie chory. Zgodę na 
„śmierć na życzenie” ostatecznie wy-
raził profesor Wim Distelmans, znany 
zwolennik eutanazji. Lekarz ten zda-
wał się być dumny z tego, że odegrał 
kluczową rolę w dokonaniu „pierwszej 
na świecie podwójnej eutanazji na bra-
ciach”. 

14 grudnia, ubrani w nowe garnitu-
ry i buty, wraz z niechętnie towarzyszą-
cymi im bratem i rodzicami, przybyli 
na spotkanie z prof. Distelmansem. 
Nadzorujący przebieg eutanazji dr 
Dufour tak opisywał ich ostatnie chwi-
le: „Byli bardzo szczęśliwi. To była 
ulga zobaczyć koniec ich cierpień. W 
poczekalni wypili kawę i dużo mówi-
li. Rozstanie z rodzicami i bratem było 
pogodne i piękne. Wreszcie pomachali 
na pożegnanie i odeszli”. 

Jednak listek figowy tych pełnych 
fałszywego optymizmu słów nie ukryje 
faktu, że bliźniacy zostali zabici przez 
swojego lekarza. Nawet zwolennicy 
eutanazji poczuli się nieswojo. 

Lekcja pierwsza: krąg się posze-
rza 

Zgodnie z belgijskim prawem, euta-
nazja dopuszczalna jest jedynie wtedy, 
gdy „pacjent znajduje się w stanie cią-
głego i trudnego do zniesienia cierpie-
nia fizycznego lub psychicznego, któ-
rego się nie da wyeliminować, a które 
jest następstwem poważnej i nieule-
czanej szkody poniesionej na zdrowiu 

wskutek choroby bądź wypadku”. 
Verbssemowie wszakże nie byli 

śmiertelnie chorzy. Lekarz z ich szpita-
la miejscowego powiedział: „Myślę, że 
nie taki stan ustawa definiuje jako ‘cier-
pienie nie do zniesienia’”. Odpowiedź 
prof. Distelmansa zabrzmiała lekcewa-
żąco: „Każdy lekarz ocenia inaczej”. 

Jacqueline Herremans, prezes 
Belgijskiego Stowarzyszenia na rzecz 
Prawa do Godnej Śmierci, powiedziała 
w mailowym wywiadzie, że eutanazja 
powinna być bardziej dostępna:

„Gdy 15 lat temu zaczynaliśmy tę 
dyskusję, myśleliśmy przed wszyst-
kim o osobach cierpiących na nieule-
czalne nowotwory. Faktycznie, choro-
by nowotworowe wciąż są powodem 
80% przypadków eutanazji. Musimy 
jednak uznać, że cierpienie występuje 
też w innych sytuacjach. Stwardnienie 
rozsiane, zaawansowane czynności 
podtrzymywania życia czy choroba 
Parkinsona są tego oczywistymi przy-
kładami. A co powiemy o zaburzeniach 
psychicznych, których nie da się wy-
leczyć? Co mają robić osoby starsze, 
które cierpią na wiele chorób, tracą sa-
modzielność i nie dostrzegają w swoim 
życiu żadnego sensu wiedząc, że jutro 
będzie tylko gorzej? Co z chorymi na 
Alzheimera?”

Lekcja druga: lekarze będący 
zwolennikami eutanazji preferują 
śmierć pacjenta od pracochłonnego 
zaangażowania społecznego.

Problemy Marka i Eddiego 
Verbessemów były złożone. Bracia byli 
skryci i wycofani. Wkrótce byliby nie 
tylko głusi ale i niewidomi. Lekarzom 
nie było łatwo nawiązać z nimi kon-
takt. Najprostszą droga do rozwiązania 
nękających ich problemów było poło-
żenie im kresu… na zawsze. 

Warto zaznaczyć, że zdaniem wspól-
not osób niesłyszących, bycie głucho-
niemym i niewidomym nie oznacza 
wcale wyroku śmierci. Dla przykładu, 
najbardziej znana amerykańska głucho-
niewidoma osoba, Hellen Keller, zwie-
dziła cały świat, pisała książki i była 
gorącą propagandystką socjalizmu. 

Kanadyjska głuchoniewidoma akty-
wistka Coco Roschaert była wstrząśnię-
ta tym wydarzeniem: „Zastanawiam się, 
czy głuchoniewidomi Verbessemowie 
wiedzieli o dostępnych materiałach 
edukacyjnych, o belgijskiej wspólno-

cie głuchoniewidomych, o wszystkich 
istniejących narzędziach, które były w 
ich zasięgu i mogły ukoić ich lęki zwią-
zane ze zbliżającą się utratą wzroku 
oraz przynieść pocieszenie?” – napisa-
ła Coco Roschaert na swoim blogu. 

Można postawić pytanie: czy leka-
rze, którzy dokonali eutanazji, wiedzie-
li o tym wszystkim? Czy dbali o to? 

Lekcja trzecia: zabezpieczenia 
mające na celu wykluczenie nadużyć 
będą omijane

Zwolennicy legalnej eutanazji 
twierdzą, że zabezpieczenia w pra-
wodawstwie ograniczają eutanazję 
do najbardziej trudnych przypadków. 
Tymczasem w Belgii coraz bardziej 
łatwiej jest zostać poddanym eutanazji. 
Opublikowany pod koniec roku raport 
Brukselskiego Oddziału Europejskiego 
Instytutu Etyki donosi, że eutanazja 
jest „trywializowana” i że prawo jest 
nadzorowane przez organizacje „wa-
tchdogowe”, którym brak narzędzi do 
interwencji. W ciągu 10 lat legalnej eu-
tanazji, ani jeden z 5.500 przypadków 
nie został zgłoszony policji.

Przypadek Verbessemów wskazuje 
również na brak transparentnych pro-
cedur. Gdy w więzieniu umiera wię-
zień, wszystkie związane z tym fakty 
są publicznie dostępne. Jeśli pacjent 
zostanie poddany eutanazji, informacja 
o tym zdarzeniu i towarzyszących mu 
okolicznościach może nigdy nie ujrzeć 
światła dziennego. Na przykład bardzo 
niewiele wiadomo o stanie zdrowia 
bliźniaków, o tym jak układała się ich 
relacja z lekarzami, którzy pozbawili 
ich życia, nie wiemy czy mieli wystar-
czające wsparcie społeczne, dlaczego 
inny szpital nie wyraził zgody na euta-
nazję, jakie poradnictwo otrzymywali.

Lekarze naiwnie – czy też arogan-
cko – chcą, abyśmy wiedzieli jak naj-
mniej: „Jestem zdumiony, że to wyda-
rzenie wywołuje tak ogromne zaintere-
sowanie i tyle dyskusji” – powiedział 
dr Dufour. 

Lekcja czwarta: jesteś chory lub 
niepełnosprawny? Masz problem.

Profesor Chris Gastmans z 
Katolickiego Uniwersytetu w Leuven 
określił uśmiercenie braci jako żałos-
ną odpowiedź na niepełnosprawność. 
„Czy jest to jedyna odpowiedź na jaką 
nas stać w takich sytuacjach? Jako etyk 
czuję się nieswojo. Dzisiaj można od-
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nieść wrażenie, że eutanazja to jedy-
na właściwa droga zakończenia życia. 
Uważam, że nie jest to zjawisko pozy-
tywne. Społeczeństwo tak zamożne jak 
nasze, musi znaleźć inną, pełną troski 
drogę radzenia sobie z ludzką ułom-
nością.”

Lekcja piąta: współczująca euta-
nazja ma swoją cenę.

Z rachunków braci potrącono po 
180 Euro za transport ich ciał ze szpi-
tala do domu. Ten makabryczny szcze-
gół nie powinien nas dziwić. Również 
w Chinach rodzina musi zapłacić za 
transport ciała osoby, na której doko-

nano egzekucji. Tam jest to nazywane 
„podatkiem od kuli”. 

Lekcja szósta: jak dotąd eutana-
zji poddano zbyt małą liczbę Belgów, 
ale rząd ma plan.

Według oficjalnych danych, w 2011 
roku w Belgii poddano eutanazji 1133 
osoby. Krajowa Komisja Eutanazyjna 
podaje, że w latach 2010-2011 liczba ta 
wyniosła w sumie 2086 osób. Kilka dni 
po śmierci Verbessemów belgijski rząd 
oświadczył, że wniesie poprawki do 
obowiązującej w tym zakresie ustawy, 
które umożliwią eutanazję osób niepeł-
noletnich i cierpiących na demencję. 

Źródło: Michael Cook http://www.
mercatornet.com/articles/view/six_les-

sons_from_death_in_belgium 

Michael Cook, absolwent Harvard 
University w Stanach Zjednoczonych, 
jest redaktorem poświęconego zagad-
nieniom bioetyki biuletynu BioEdge 
oraz portalu MercatorNet. Jest również 
stałym współpracownikiem Australian 
Science. 

Tłumaczenie: Marek Szachowski

STRAch PRZEPLATANY LęKiEM,
cZYLi KWESTiONARiUSZ SATYSFAKcji

Już dawno zapomniałam, jak to jest 
nie bać się. Być z siebie dumną. No-
sić wysoko głowę. Cieszyć się, że je-
stem lekarzem. Teraz tę radość głęboko 
ukrywam. Ona jest, ale schowana, za-
kopana pod warstwą strachu.

Jedna z koleżanek mówi, że się boi 
pacjentów. A jest młoda i przecież już w 
postkomunie wychowana. Takie wycho-
wanie do wolności daje siłę i odwagę. 
Więc o co chodzi? Że młoda? Może po 
prostu nie ma doświadczenia. A może to 
coś innego... Może  jest taka jak ja, choć 
dużo, dużo młodsza i boi się tak jak ja?

No co ty? – mówi koleżanka. Ty, 
specjalista z takim doświadczeniem? 
Nikt ci niczego nie zakwestionuje, mo-
żesz się nie bać!

Ach tak... No cóż, dziś stała się 
rzecz ważna. Koleżanka odmówiła wy-
stawienia 

druku ZUS ZLA kompletnie pijane-
mu, nachalnemu pacjentowi. Nie mamy 
alkomatu, więc on wróci z pretensją, że 
nie był pijany i kto mu co udowodni? 
A przez nią straci zasiłek, pracę, dom 
postrada i stres przeżyje. Na razie od-
grażał się, że do gazety napisze. Nie 
napisze, uwali się całkiem w drodze 
do domu, ale afery jeszcze narobi. No 
właśnie. To tak łatwo obrzucić lekarza 
błotem. Rozumiecie teraz, jak odważna 
była moja koleżanka? 

Chodzą o niej opowieści, że odmó-
wiła pacjentce leku z refundacją i nie 
ugięła 

się mimo gróźb zawiadomienia dy-
rekcji.  Odważna babka, „z jajami”.

A ja? Już sama nie wiem. Pono-
szę odpowiedzialność za wszystko. 
Według umowy cywilno-prawnej za 
sprzęt, podległy personel, wykonania i 
kary z NFZ. Za roszczenia pacjentów. 
Za szkody na ich zdrowiu.

A według pacjentów?
Świat jest zbudowany na winie le-

karzy. Choroba się nie leczy? To wina 
lekarza. Kaszel po leku? Wina lekarza. 
„Pani przepisała mi taki lek, że oczy 
po nim uciekają.” „Ja tego nie będę za-
żywać, bo jest napisane, że może być 
zapalenie wątroby.” „Jak pani śmiała(!) 
zapisać mi lek, na którym jest napisa-
ne, że można dostać majaczenia?” I 
ta obraza, ta uraza, ten żal. „Pani leki 
otępiają, szkodzą na wątrobę, na nerki. 
Ja swojemu dziecku nie dam takich le-
ków! Nie dość, że jest chore, to jeszcze 
chce je pani zatruć!”

Czuję, że robi mi się gorąco... cokol-
wiek bym nie powiedziała, będzie źle. 
Tak, wiem, że ta matka sama ma duży 
problem ze sobą i swoim myśleniem. 
Ale dlaczego od razu chce pisać skar-
gę? Matka jest oburzona. Jak śmiałam 
postawić takie rozpoznanie jej dzie-
cku? Czy ja chcę ściągnąć na nie nie-
szczęście? Jak śmiem! Przecież to ta-
kie mądre i dobre dziecko, same piątki. 
Biedni ludzie, szczerze im współczuję. 
To koniec ich marzeń. Teraz pójdą w 
świat szukać lekarza, który ich wyzwo-

li, oswobodzi z rozpoznania, powie „to 
nic takiego i leków nie trzeba”. Prze-
trzymają rok, dwa lata, a potem już nikt 
im nie pomoże.

A jak powiedzieć pacjentce, że re-
fundacja jej się nie należy? Umiejęt-
nie, bo inaczej zanim pomyśli, napisze. 
Oczywiście skargę. Najlepiej do NFZ. 
Jeśli nawet nie napisze, to zagrozi, że 
napisze. Kto jej zaszczepił taki pomysł? 
Dlaczego pacjenci teraz tak chętnie pi-
szą skargi na lekarzy? Dlaczego lekarze 
piszą donosy na siebie? I płynie struga 
skarg do Wielkiego Brata, Rozdaw-
cy Punktów i Wielkiego Kontrolera. 
Głośno jednoczymy się w narzekaniu 
na jego obyczaj i stosunek do nas, a po 
cichu, po nocach piszemy do niego do-
nosy... „Szanowny kolega nie szanując 
pieniędzy publicznych, umawia sobie 
pacjentów raz w tygodniu!” „To nie-
godne naciągactwo, ja zapewnię lepszą 
i tańszą opiekę bez roszczeń za nadwy-
konania, tylko daj, daj, daj”.

To już nie są żarty. To dramat. Ko-
leżankę pacjent podał do sądu, bo „za-
bolało go uwłaczające rozpoznanie”. 
Inna, przemiła, skromna dziewczyna, 
taki pracuś, boi się wyjść do centrum, 
bo boi się napaści ze strony pacjenta, 
któremu pisała wniosek o przymusowe 
leczenie, a który teraz skarży ją o na-
rażenie go na przewlekły stres i naru-
szenie dóbr osobistych. I ta rozprawa 
się odbyła! Będą kolejne, sprawa jest 
„rozwojowa”. Trudno zachować rozsą-
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dek, dystans i odwagę odmawiania czy 
mówienia prawdy pacjentowi. 

Leczenie w naszym świecie z tablo-
idów ma być przyjemne, zdrowe, tanie 
i satysfakcjonujące. Broń Boże jakaś 
niedogodność. 

Drogi pacjencie, oceń swojego le-
karza. 

Czy jesteś zadowolony z usłu-	
gi? 

Czy lekarz wykazał się wystar-	
czającą kulturą osobistą?

Czy wystarczająco zaintereso-	
wał się zgłaszanym problemem? 

Jak oceniasz przygotowanie 	
fachowe i umiejętności lekarza?

Decyduje kwestionariusz satysfak-
cji pacjenta z rozpisaną skalą ocen od 1 
do 6. Do pobrania przy wejściu.

Gazeta dl@ Lekarzy, (10) 2012
https://sites.google.com/site/gaze-

tadlalekarzy

NAUKOWCY I LEKARZE W WALCE Z NOWOTWORAMI

U osób starszych, które tracą słuch 
występuje przyśpieszone obniżenie 
zdolności myślenia i osłabienie pamię-
ci w porównaniu do ich normalnie sły-
szących rówieśników – informuje Jou-
rnal of American Medical Association. 

Z badań dr Franka R. Lina z Johns 
Hopkins University w Baltimore (USA) 
wynika, że ubytek słuchu dotyka ok. 
2/3 osób w wieku powyżej 70 lat oraz 
ok. 1/3 osób poniżej 60 roku życia. W 
większości przypadków dolegliwość ta 
pozostaje nieleczona, gdyż postrzega 
się ją jako nieodłączny element starze-
nia się. 

Dwa lata temu Lin i jego współpra-
cownicy opublikowali artykuł wyka-
zujący, że ubytek słuchu wiąże się z 
większym ryzykiem rozwoju demen-
cji. Naukowcy z Johns Hopkins Center 
on Aging and Health doszli do takich 
wniosków na podstawie badań wśród 
blisko 2 tys. osób w wieku 75-84 lata. 
Naukowcy skupili się na badaniu ludzi 
całkowicie sprawnych intelektualnie w 
celu określenia czy osoby z ubytkiem 
słuchu mają inne tempo osłabienia pa-
mięci i zdolności myślenia w porów-

naniu do ludzi, których słuch nie uległ 
pogorszeniu. Wraz ze starzeniem się 
populacji, częstotliwość występowania 
demencji wzrasta. Określenie czynni-
ków mogących przyśpieszać obniżenie 
zdolności myślenia i demencję u osób 
starszych może być pomocne w znale-
zieniu sposobów na spowolnienie tego 
procesu. Szacuje sie, że do 2050 roku 
demencja dotknie 100 milionów ludzi 
na świecie, czyli mniej więcej 1 na 85 
osób. Gdyby udało się opóźnić wystą-
pienie objawów demencji przynajmniej 
o rok, w 2050 r. byłoby o 10% mniej 
(w stosunku do prognozowanej liczby) 
osób cierpiących na tę dolegliwość. 

Wszystkie osoby biorące udział w 
trwającym kilka lat badaniu począt-
kowo nie mieli żadnego upośledze-
nia funkcji umysłowych. Każdego z 
uczestników poddano ocenie audio-
metrycznej. Sprawdzono również ich 
pamięć, zdolność myślenia i zdolności 
decyzyjne. Testy powtórzono po upły-
wie trzech, pięciu i sześciu lat, a bada-
cze oceniali przeciętne osłabienie pa-
mięci oraz zdolności myślenia porów-
nując osoby dobrze słyszące do tych, u 
których wystąpił ubytek słuchu. Mieli 
oni m.in. zapamiętywać słowa, wy-
konywać określone zadania zgodnie z 
instrukcjami oraz odpowiadać na pod-
stawowe pytania dotyczące wydarzeń 
z przeszłości. U osób z niedosłuchem 
odnotowano pięciopunktowy spadek 
sprawności intelektualnej po 7,7 latach 
podczas gdy osoby dobrze słyszące 
miały identyczne wyniki po 10,9 la-
tach, przy czym spadek ten był pro-
porcjonalny do poziomu niedosłuchu. 

Osoby, które traciły słuch miały o 24% 
wyższe ryzyko wystąpienia zaburzeń 
poznawczych. Wyniki badań wskazują 
na to, że ryzyko rozwoju choroby Al-
zheimera wzrasta wraz z utratą słuchu 
– na każde 10 decybeli ubytku słuchu 
wzrost ryzyka wynosi 20%. 

Dlaczego tak się dzieje? Upośle-
dzenie słuchu nie oznacza, że ludzie 
tracą zdolność słyszenia. Chodzi o to, 
że ślimak – część ucha wewnętrzne-
go przekształcająca złożony dźwięk w 
konkretny sygnał trafiający do mózgu 
– nie wykonuje owego przekształcania 
i do mózgu dociera nieczytelny sygnał, 
wskutek czego człowiek słyszy dźwię-
ki lecz ich nie rozumie. Dr Lin porów-
nał to zjawisko do zakłóceń w sieciach 
komórkowych – zła jakość połączenia 
sprawia, że konwersacja traci sens. 
Może to również tłumaczyć problemy 
z pamięcią: często są one wynikiem 
tego, że dana informacja w ogóle do 
człowieka nie dotarła i w związku z 
tym nie została przyswojona, a nie 
„wyleciała z pamięci”.

Naukowcy nie znaleźli jak dotąd 
jednoznacznego wytłumaczenia związ-
ku zachodzącego pomiędzy osłabie-
niem słuchu a występowaniem demen-
cji. Jedna z teorii głosi, że mózg wkłada 
nieproporcjonalnie dużo wysiłku w to, 
żeby „odczytać” dźwięk, a dzieje się to 
kosztem innych funkcji, takich jak pa-
mięć i zdolność myślenia. W myśl dru-
giej hipotezy, odbiorcy zniekształcone-
go dźwięku w końcu się „wyłączają” z 
powodu nadmiernego wysiłku. Takie 
wyjaśnienie współgra ze zjawiskiem 
stopniowej alienacji słabo słyszących 

UbYTEK SłUchU iDZiE W PARZE Z ROZWOjEM
DEMENcji U SENiORóW
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osób, co w konsekwencji prowadzi cał-
kowitego zaniku aktywności społecz-
nej, problemów zdrowotnych, większej 
podatności na zachorowania, izolacji, 
wzrostu śmiertelności i postępującego 
spadku funkcji umysłowych. 

Trzecia teoria opiera się na założe-
niu, że ten sam zachodzący w mózgu 
proces neurologiczny ma negatywny 
wpływ zarówno na zdolność słyszenia 
jak i na sprawności umysłowe. Dr Lin 
wyraził przypuszczenie, że związek 
między ubytkiem słuchu a rozwojem 
demencji mogą tłumaczyć wszystkie 
trzy wymienione czynniki. W anali-

zie badań wzięto również pod uwagę 
czynniki, które mogą się przyczyniać 
do utraty sprawności intelektualnej, jak 
wiek, nadciśnienie tętnicze, cukrzyca i 
udar mózgu. 

Liczba osób doświadczających 
stopniowej utraty słuchu wciąż roś-
nie. Zdaniem dr Lina, lekarze powin-
ni pytać swoich starszych pacjentów 
o ewentualne problemy ze słuchem 
i okazywać im wszelką możliwą po-
moc w przypadku postępującej utraty 
słuchu, która jest często lekceważona. 
Planowane są szerzej zakrojone bada-
nia w celu sprawdzenia, czy zastoso-

wanie aparatów słuchowych, implan-
tów ślimakowych czy odpowiedniej 
rehabilitacji może zapobiec demencji u 
seniorów lub ją opóźnić.

Opracowanie i tłumaczenie: Han-
na Szachowska

na podstawie: http://
www.sciencedaily.com/

releases/2011/02/110214162933.
htm http://thechart.blogs.cnn.

com/2013/01/22/hearing-loss-may-
push-decline-in-memory-and-thinking/ 

naukawpolsce.pap.pl 

NAUKOWcY Z AGh OTRZYMALi NOWE
Nici chiRURGicZNE

Naukowcy z Akademii Górniczo-
Hutniczej im. Stanisława Staszica w 
Krakowie opracowali nową technolo-
gię oraz urządzenie do wytwarzania 
nici chirurgicznych z biozgodnych, 
nieszkodliwych dla ludzkiego organi-
zmu, stopów magnezu z wapniem.

Dr inż. Piotr Kustra i prof. Andrzej 
Milenin od pięciu lat pracowali nad 
stworzeniem technologii wytwarzania 
cienkich drutów ze stopów magnezu i 
wapnia. Okazało się, że z otrzymane-
go drutu mogą być wytwarzane nici 
chirurgiczne. „Wynalazek może być 
stosowany zarówno do spajania tkanek 
miękkich jak również do szycia mostka 
po operacji serca. Nici z takiego drutu 
rozpuszczają się w organizmie czło-
wieka po pewnym czasie zależnym od 
zawartości wapnia w stopie. Nie trzeba 
będzie przeprowadzać kolejnych za-
biegów, aby usunąć je z organizmu” – 
powiedzieli w rozmowie z PAP.

Opracowana metoda produkcji dru-
tów powstała w wyniku współpracy na-
ukowców AGH z uczonymi z Uniwer-
sytetu Leibniza w Hanowerze (Leibniz 
Universitaet Hannover) w Niemczach 
w ramach projektu międzynarodowego 
(program DFG-SBF). W Hanowerze 

wytworzono biozgodny stop magne-
zu z wapniem, który rozpuszcza się w 
organizmie człowieka. Potem narodził 
się pomysł, aby wykorzystać ten stop 
do produkcji rozpuszczalnych nici chi-
rurgicznych. Stop ten okazał się jednak 
trudno odkształcalny – sztywny.

Naukowcy z AGH znaleźli sposób 
oraz stworzyli urządzenie, które z tego 
trudno odkształcalnego stopu wytwa-
rza giętkie druty, mogące służyć jako 
nici czy sploty chirurgiczne.

Urządzenie do wytwarzania nici ma 
zaawansowane wyposażenie informa-
tyczne. Kiedy element grzejny nagrze-
je ciągadło (urządzenie, które służy do 
formowania drutu – PAP) do ok. 400 
stopni Celsjusza, wprowadzają do nie-
go drut, który nagrzewa się w ciągadle 
- w ten sposób uzyskuje takie właści-
wości fizyczne, że staje się giętki.

„Dzięki wysokiej temperaturze cią-
gadła i odpowiednio dobranym innym 
parametrom procesu, drut ma wysoką 
plastyczność przy odkształceniu i wy-
magane własności mechaniczne po 
ciągnieniu” – powiedział prof. Mile-
nin.

Obecnie wynalazek jest patento-
wany. Po uzyskaniu patentu naukow-

cy będą musieli zdobyć certyfikat za-
świadczający o tym, że nici nie zaszko-
dzą ludzkiemu organizmowi. „Wiemy 
z badań naszych kolegów z Hanoweru, 
że ten materiał jest biozgodny z ludz-
kim organizmem, jednak proces cer-
tyfikacji będzie polegał na wykonaniu 
wielu badań, a te formalności mogą 
potrwać nawet kilka lat” – mówili na-
ukowcy.

Obecnie chirurdzy stosują rozpusz-
czalne nici, które – jak powiedzieli na-
ukowcy - są z polimerów. „Nici chirur-
giczne ze stopów magnezu będą miały 
większą wytrzymałość i biozgodność” 
– ocenili.

Za przedstawione na konferencji 
Interwire 2010 naukowe podstawy 
technologii produkcji nici ze stopów 
magnezu prof. Milenin i dr Kustra w 
2010 r. dostali nagrodę Wire Associa-
tion International (USA), a Kustra za 
pracę doktorską poświęconą tej tema-
tyce otrzymał Nagrodę Prezesa Rady 
Ministrów.

 
Źródło: PAP - Nauka w Polsce, 

Beata Kołodziej
http://www.naukawpolsce.pap.com.
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iNhibiTORY KiNAZ TYROZYNOWYch
A PRObLEMY DERMATOLOGicZNE

Pacjenci leczeni imatynibem, suni-
tynibem czy też innymi inhibitorami 
kinaz tyrozynowych (przykładowo ni-
lotinib, sorafenib lub dasatinib) często 
doświadczają działań niepożądanych 
w postaci rozmaitych dolegliwości 
skórnych, takich jak wysypka, świąd, 
obrzęk, rumień, brodawki, zrogowa-
cenia, przebarwienia/odbarwienia 
skóry, drobne wybroczyny podpaznok-
ciowe, dystrofia paznokci, nagniot-
ki, owrzodzenia, zapalenie mieszków 
włosowych, zmiany trądzikopodobne. 
Wysypka występuje u ok. 37% pa-
cjentów przyjmujących Glivec. Nie 
wiadomo dokładnie dlaczego imatynib 
powoduje wysypkę – przypuszcza się, 
że ma to związek z hamowaniem ak-
tywności białka c-KIT, które jest obec-
ne nie tylko w guzach GIST ale też w 
skórze, gdzie staje się niezamierzonym 
celem działania produktu leczniczego. 
Prawdopodobieństwo wystąpienia wy-
sypki jest większe u kobiet i wzrasta 
w przypadku większych dawek leku 
czy podeszłego wieku. W większo-
ści przypadków wysypka pojawia się 
w pierwszych tygodniach stosowania 
leku i znika po jego odstawieniu. Dla 
złagodzenia tych skutków ubocznych 
stosuje się zazwyczaj miejscowe lub 
doustne kortykosteroidy, niekiedy an-
tybiotyki. W przypadku bardziej na-
silonych dolegliwości stosowane są 
preparaty antyhistaminowe, miejscowe 
anestetyki, niekiedy następuje zmiana 
schematu dawkowania imatynibu.

Po dłuższym czasie leczenia pa-
cjenci zauważają, że ich skóra staje się 
cieńsza i bardziej wrażliwa. Powodem 
tego jest prawdopodobnie fakt, że ima-
tynib blokuje obecne w skórze mole-
kuły odpowiedzialne za jej regularną 
regenerację. Pomocne mogą się okazać 
kwasy tłuszczowe Omega-3: ich stoso-
wanie prawdopodobnie łagodzi nieco 
dolegliwości skórne, jakkolwiek brak 
tu wiarygodnych danych. 

Sunitynib często powoduje wystę-
powanie przewlekłych owrzodzeń, wy-
sypki (20% pacjentów), reakcji skór-
nej ręka-stopa (20%), suchości skóry 

(15%), owrzodzenia/zapalenia jamy 
ustnej (25%). Pacjenci uskarżają się 
też na nadmierne rogowacenie skóry, 
nagniotki i modzele: tkliwe i bolesne, 
głównie w miejscach ucisku. Istotne 
jest odróżnienie powodowanej przez 
sunitynib (i inne leki celowane) reak-
cji skórnej ręka-stopa (HFSR – hand 
foot skin reaction) od zjawiska znane-
go jako zespół ręka-stopa (HFS – hand 
foot syndrome, znany tez jako palmar
-plantar erythrodysesthesia czyli ery-
trodyzestezja dłoniowo-podeszwowa) 
często towarzyszącego konwencjo-
nalnej chemioterapii. Reakcja skórna 
ręka-stopa objawia się zgrubieniami na 
dłoniach i podeszwach, wyglądającymi 
jak nagniotki lub brodawki. Niekiedy 

są bardzo bolesne i niektórzy pacjenci 
uskarżają się na to, że nie potrafią nic 
utrzymać w rękach lub nawet nie są w 
stanie chodzić. HSFR nie zagraża ży-
ciu, ale może wywierać znaczny nega-
tywny wpływ na fizyczne i psychiczne 
samopoczucie pacjentów, prowadząc 
nawet do przerwania lub całkowitego 
zaprzestania terapii. HFSR występuje 
u 9%-62% pacjentów leczonych inhi-
bitorami kinaz tyrozynowych. 

HFSR rozwija się w ciągu pierw-
szych 2-4 tygodni podawania leku i 
początkowo przybiera postać pare-
stezji (uczucie mrowienia, pieczenia, 
drętwienia) w okolicach dłoni i stóp. 
Zmiany skórne zaczynają się od lek-
kiego zaczerwienienia, stopniowo 

Przykłady reakcji skórnej związanej z inhibitorami kinaz tyrozynowych: 
(A) W naskórku występuje martwica z pęcherzem podrogowym, a w skórze stwier-
dza się poszerzenie drobnych naczyń krwionośnych i łagodny okołonaczyniowy 
naciek komórek jednojądrowych.
B) HFSR I stopnia: minimalne, niebolesne zmiany skórne.
(C) HFSR II stopnia: zmiany skórne i/lub ból – bez znaczącego wpływu na nor-
malny rytm funkcjonowania pacjenta.
(D) HFSR III stopnia: wrzodziejące zapalenie skóry lub bolesne zmiany skórne 
zaburzające rytm funkcjonowania pacjenta.
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pojawiają się pęcherze, a po kilku 
tygodniach na skórze tworzą sie ob-
szary zgrubienia, modzele – często 
bardzo bolesne. Od strony histopato-
logicznej najistotniejszą cechą zjawi-
ska określanego jako reakcja skórna 
ręka-stopa jest uszkodzenie keraty-
nocytów – podstawowych komórek 
naskórka. Badanie histopatologiczne 
wykazuje nekrotyczne tworzenie się 
podnaskórkowych, śródnaskórko-
wych i podrogowych pęcherzy, po 
czym następuje pogrubienie warstwy 
naskórka. Keratynocyty syntetyzu-
ją PDGF-α and PDGF-β, aktywujące 
kinazę PDGFR w naczyniach włoso-
watych i fibroblastach, jak również 
gruczołach ekrynowych. Ze względu 
na zaczerwienienie skóry i tkliwość, 
niektórzy badacze sugerują obecność 
nacieku zapalnego, odnotowano jed-
nak obecność łagodnych nacieków 
limfocytarnych, zazwyczaj bez do-
mieszki eozynofili, oraz poszerzone 
drobne naczynia krwionośne. W kilku 
przypadkach zaobserwowano niewiel-
kie torbielowate zmiany gruczołów 
ekrynowych, w rzadkich przypadkach 
ich łuskowatą metaplazję. Na dodatek 
gruczoły te aktywują ekspresję c-KIT i 
PDGFR, będących celem sorafenibu i 
sunitynibu. HFSR może być skutkiem 
hamowania proangiogennych szlaków 
sygnałowych. Blokada VEGFR and 
PDGFR może potencjalnie wywołać 
zaburzenia właściwego funkcjonowa-

nia mechanizmów naprawczych ope-
racji naczyniowych, powodując przez 
to reakcję skórną w okolicy dłoni i 
stóp. W celu ustalenia optymalnego 
postępowania terapeutycznego warto 
określić stopień reakcji skórnej.

Niektórzy pacjenci leczeni Sutentem 
cierpią na dolegliwości związane ze 
zmianami w jamie ustnej do tego 
stopnia, że mają trudności z jedze-
niem i utrzymaniem właściwej wagi. 
Zapalenie błony śluzowej jamy ustnej 
spowodowane jest w tym przypadku 
ograniczeniem zdolności tkanek jamy 
ustnej do regeneracji. Należy unikać 
podrażnienia śluzówki przez zimne/
gorące napoje czy twardy pokarm oraz 
stosować żele ochronne (np. Gelclair) i 
płukanki na bazie lidokainy. 

Inny częsty skutek uboczny to prze-
barwienie dolnej partii nóg, przypo-
minające żylaki lub sińce. Sunitynib 
powoduje ponadto żółte zabarwienie 
skóry, utratę włosów bądź ich przebar-
wienie/odbarwienie, zapalenie miesz-
ków włosowych i zmiany trądzikopo-
dobne. Ok. 30% pacjentów ma proble-
my z paznokciami – dystrofia paznokci 
lub drobne, przypominające drzazgi 
wybroczyny pod paznokciami. Zmiany 
te nie wiążą się jednak z żadnym nie-
bezpieczeństwem i nie świadczą o cho-
robach krwi. 

W ramach profilaktyki oraz zmniej-
szenia dolegliwości skórnych zaleca 
się 

unikanie ciasnego, uciskające-•	
go obuwia/odzieży

regularne stosowanie – w po-•	
rozumieniu z lekarzem – środków 
zmiękczających i nawilżających (po-
mocne mogą być kremy mocznikowe, 
kortykosteroidy, maść salicylowa na 
wazelinie)

ochrona skóry rąk i stóp za po-•	
mocą bawełnianych rękawiczek/skar-
pet 

obcinanie paznokci na krótko•	

ostrożne, delikatne suszenie •	
skóry po umyciu.

Należy ponadto chronić skórę przed 
otwartym słońcem i unikać promienio-
wania UV.

Opracowanie i tłumaczenie: Hanna 
Szachowska

http://theoncologist.alphamedpress.
org/content/13/9/1001.full

http://www.oncuview.tv/
SymptomManagement/tabid/67/artic-

leType/ArticleView/articleId/38/Hand-
Foot-Skin-Reaction.aspx

http://www.sarcoma-patients.eu/
index.php?searchword=anliker&order
ing=newest&searchphrase=all&option

=com_search 
http://www.gistsupport.org/ask-

the-professional/skin-related-side-
effects-of-sunitinib.php 

LUDZIE PISZĄ

Najlepiej będzie jeśli zacznę od 
tegorocznych obchodów Europejskie-
go Tygodnia Profilaktyki Raka Szyjki 
macicy. Otóż w tym roku obchodzono 
go w dniach 22-27 stycznia. Głównym 
celem edukacyjnym tego wydarzenia 
było zwiększenie świadomości kobiet 
na temat tej choroby oraz popularyza-
cja badań profilaktycznych, które nie-
jednokrotnie mogą uratować życie. 

Dobrze, że podejmowane są takie 
działania, bo w Polsce współczynnik 

zachorowalności jak również śmier-
telność z powodu raka szyjki macicy 
są jednymi z najwyższych w Europie i 
wynoszą ok. 7 przypadków na 100 tyś. 
Jednym z czynników zakaźnych jest 
przenoszony drogą płciową wirus bro-
dawczaka ludzkiego (HPV), którym 
w ciągu życia zakaża się co najmniej 
50% populacji seksualnie aktywnej. To 
właśnie ten wirus odpowiada za 70% 
przypadków występowania nowotwo-
ru, na który w Polsce umiera co roku 

ponad 1700 kobiet. Okazuje się jednak, 
że problem dotyczy nie tylko kobiet, 
ale również mężczyzn - homoseksua-
listów.

W listopadzie 2011 r. na konferencji 
poświęconej onkologii, organizowanej 
przez Rynek Zdrowia, prof. Ryszard 
Poręba, Prezes Polskiego Towarzystwa 
Ginekologicznego powiedział, że stu-
denci medycyny z krajów skandynaw-
skich przyjeżdżają do naszego kraju, 
aby móc zobaczyć raka szyjki macicy, 

SZcZEPiONKi cZY żYciE MORALNE?
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bo w ich krajach taka choroba już nie 
występuje. W czasie tamtego spotka-
nia między specjalistami wywiązała 
się dyskusja, z której jasno wynikała 
różnica zdań co do skuteczności i ko-
nieczności stosowania szczepionek 
przeciwko HPV dla kobiet i dziewcząt 
w celu zapobiegania zakażeniom, które 
powodują rozwój tej groźnej choroby. 
Słuchając później opinii innych specja-
listów dowiedziałem się, że raka szyj-
ki macicy w krajach skandynawskich 
pozbyto się przede wszystkim dzięki 
regularnym (i bezbolesnym) badaniom 
cytologicznym. To dzięki nim odnoto-
wano spadek zachorowalności na raka 
szyjki macicy i zakażeń HPV. Stało 
się to jeszcze przed wprowadzeniem 
szczepionek przeciwko HPV. Dodać 
należy, że mówienie o szczepionkach 
na raka jest nieporozumieniem – mó-
wimy o szczepionkach przeciwwiruso-
wych, które mogą zapobiegać rozwo-
jowi raka. 

Polskie Towarzystwo Ginekologicz-
ne i Polskie Towarzystwo Pediatryczne 
zaleca szczepienia przeciw wirusowi 
HPV już dla dziewcząt w wieku 11-12 
lat. Prof. Alicja Chybicka podkreśla, 
że te szczepionki można stosować u 
dziewcząt już od 9 roku życia. Jednak 
jest to specyfik stosunkowo nowy na 
rynku i nie wiadomo, jaka będzie jego 
skuteczność oraz krótko- i długofalowe 
następstwa. Szczepionka jest droga 

 – cena jednej dawki waha się mię-
dzy 500zł a 600zł, dawkę należy po-
wtórzyć po 2 i 6 miesiącach, więc cał-
kowity koszt szczepienia to ok.1500 zł. 
Efektywność utrzymuje się przez 4,5 
roku, po tym czasie należałoby podać 
dawkę przypominającą.

W doniesieniach prasowych z ob-
chodów Europejskiego Tygodnia Pro-
filaktyki dowiadujemy się, że oprócz 
szczepień ważna jest jeszcze edukacja 
i przesiewowe badania cytologiczne. O 
ile co do pierwszego filara walki z tym 
rakiem - szczepionek, o których ostat-
nio najczęściej się pisze i słyszy - zda-
ją się toczyć jeszcze dyskusje (nie bez 
znaczenia jest również cena szczepio-
nek), o tyle wszyscy chyba zgadzają się 
co do faktu, że zwykła regularna cyto-
logia i odpowiednia edukacja w sposób 
tani i bezpieczny jest w stanie zapobiec 

wielu niepotrzebnym tragediom. 
Warto spojrzeć na przykład Ugan-

dy: w latach 80. i 90. ubiegłego wieku 
Uganda była jednym z krajów najbar-
dziej borykających się z problemem 
HIV/AIDS - ponad 30 proc. społe-
czeństwa było nosicielami HIV. Aby 
zapobiec dalszym zakażeniom, rząd 
Ugandy wybrał drogę promowania 
abstynencji seksualnej do czasu zawar-
cia małżeństwa i wierności w związku. 
Stosowanie się do tych zasad, w tym 
opóźnienie inicjacji seksualnej średnio 
o 2 lata i ograniczenie przypadkowych 
kontaktów seksualnych wśród osób sa-
motnych spowodowało, że Uganda sta-
ła się krajem o największym na świecie 
spadku zachorowań na choroby prze-
noszone droga płciową, w tym zakażeń 
wirusem HIV.

W latach 2008-2009 brytyjski rząd 
zakontraktował z producentem Gar-
dasilu – szczepionki zapobiegającej 
infekcjom HPV firmy Merck & Co. 
(firma ta poza USA i Kanadą znana jest 
także jako Merck Sharp & Dohme lub 
MSD) - zaszczepienie całej populacji 
brytyjskich dziewcząt. 17 stycznia br. 
brytyjski BMA (British Medical As-
sociation – Brytyjskie Stowarzyszenie 
Medyczne) stwierdziło, że Gardasilem 
powinni być zaszczepieni również męż-
czyźni homoseksualiści, aby zmniej-
szyć wśród nich zapadalność na naj-
częstsze nowotwory, które mają zwią-
zek z ich aktywnością seksualną. Jako 
że wśród homoseksualistów wzrasta 
zachorowalność na nowotwory odbytu, 
gardła i penisa, BMA nakłania brytyj-
ski rząd do sfinansowania tych szcze-
pień, podając jako jeden z argumentów 
„wzrastającą aktywnością seksualną 
homoseksualistów”. List wystosowany 
przez grupy robocze BMA do brytyj-
skiego Ministra Zdrowia wzmiankuje 
o niepokojącym wzroście zachorowań 
na raka odbytu wśród młodych homo-
seksualistów: „Jesteśmy przekonani, 
że program szczepień z Gardasil [dla 
młodych homoseksualistów] znacząco 
przyczyni się do spadku zapadalności 
na brodawki odbytowe, odbytowe sta-
ny przed-rakowe i rakowe, jak wykaza-
ły to praktyki takich szczepień w Au-
stralii”. Wprowadzony w 2004 roku w 
Australii narodowy program szczepień 

Gardasilem, obejmujący 12 i 13-letnie 
dziewczęta, jest obecnie rozszerzony 
na populację wszystkich chłopców. 
Jednak cytowany wcześniej list BMA 
zaznacza, że w Zjednoczonym Kró-
lestwie zaszczepienie całej populacji 
chłopców jest „ekonomicznie nieuza-
sadnione”. 

Szczepionki MSD chronią przed 
wirusami HPV z typami 6,11,16 i 18, 
z których przynajmniej dwa wskazuje 
się jako odpowiedzialne za ok. 70% 
przypadków raka macicy, ale również 
za raki odbytu, sromu, pochwy i penisa 
pochodzące z zakażeń HPV nabytych 
w czasie stosunków płciowych. Do-
puszczony w Polsce Silgard również 
jest czterowalentny co oznacza, że nie 
chroni przed typami wirusa wywołują-
cymi 30% nowotworów okolic ano-ge-
nitalnych i kilkanaście procent zmian 
nieonkogennych.

Wielu rodziców i niektóre organi-
zacje pacjenckie w Anglii kwestionu-
ją konieczność takich szczepień jak 
też masowych kampanii społecznych 
z nimi związanych. Podają również 
przykłady udokumentowanych i bar-
dzo poważnych skutków ubocznych 
stosowanych szczepionek. Inni argu-
mentują, że taka polityka informacyjna 
i zdrowotna nie sprzyja zmniejszeniu 
niebezpieczeństwa zarażenia się po-
ważnymi chorobami drogą płciową a 
tylko daje społeczne przyzwolenie i 
poczucie fałszywego bezpieczeństwa, 
które wiedzie, szczególnie młodych 
ludzi, do coraz bardziej ryzykownych 
zachowań.  

Wydaje się, że logiczne w tej sytu-
acji jest po prostu trwanie w wiernym 
związku. Twierdząc, że dzieci należy 
szczepić, jak gdyby z góry zakładamy, 
że normą dla nich w dorosłym życiu 
będzie rozwiązłość seksualna. Tymcza-
sem profilaktyka i uczenie właściwych 
postaw mogą okazać się bardziej sku-
teczne od szczepień.

Opracował Marek Szachowski 
na podstawie: Rynek Zdrowia 

27.01.13; LSN 17.01.13; www.rak-
szyjki.org; http://www.zycieiplodnosc.

pl/kwartalnik/artykul/97/ 
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Mój KRAj
Jestem niewolnikiem mojego kraju. 

Kocham jego piękno i brzydotę, bez-
chmurne niebo i deszcz. I te bezsensy. 
Temidę, która jest ślepa, ale teraz zasta-
nawiam się: na co? Coraz częściej wy-
daje mi się, że właśnie na praworząd-
ność, czy sprawiedliwość. Bo ludzie są 
bezsilni. Co można powiedzieć o sy-
tuacji, kiedy człowiek staje w obronie 
chłopca, którego grupa kolegów bije 
na podwórku przed blokiem, a potem 
boi sie wysłać córkę na spacer z psem, 
bo jej grożą? Z kolei agent ubezpiecze-
niowy każe mi sie ubezpieczyć od sy-
tuacji, gdy złodziej przeskakuje przez 
MÓJ płot i łamie sobie nogę na MOJEJ 
działce. I kolejki do lekarzy specjali-
stów pokazywane w telewizji. Kiedy 
to w listopadzie 2012 roku trzeba się 
rejestrować na rok 2014! I lekarze, któ-
rzy bezgranicznie poświęcają się cho-
rym, ale są i tacy, którzy twierdzą, że 
przez takich jak ja jest tak źle w służbie 
zdrowia, bo zjadam za drogie leki. Jak 
mam więc wyciągnąć rękę po Glivec? 
Żyję w poczuciu winy, a jednocześnie 

wdzięczności. Winy - dlatego, że prze-
jadam pieniądze, które może się nale-
żą komuś innemu, a wdzięczności - że 
ktoś wynalazł ten lek, a ktoś inny dał 
mi go i mogę dzięki niemu cieszyć się 
życiem.

Jestem niewolnikiem mojego kra-
ju, bo mi na nim zależy. I nie chcę, 
aby ktoś inny o nim się źle wyrażał. 
Ale czuję się w nim coraz mniej bez-
pieczna. Afera goni aferę, informacje 
przekazywane w telewizji brzmią jak 
kronika kryminalna. W gazetach opi-
sywane są konflikty między polityka-
mi. A życie wygląda jak na przerwie w 
szkole : Jasiu pokazał Stasiowi język, 
a Stasiu Jasia kopnął. W konflikt zaan-
gażowali sie wychowawcy i rodzice. I 
jest afera na całą szkołę. A tak napraw-
dę, to nawet nie wiadomo o co pierwot-
nie chodziło. Liczy sie kto wygra. I kto 
kogo pognębi.

Chyba dzisiaj jestem trochę zgryź-
liwa, ale w gazecie prawdziwe są tylko 
nekrologi, a w telewizji prognoza po-
gody, która sprawdza sie w 95%.

A kraj kocham, bo to kraj moich 
przodków, mojej rodziny i przyjaciół. 
Tutaj mam dom. I tutaj mieszkają moi 
rodacy, którzy może się ze sobą kłócą, 
ale wara obcym! Dbajmy o niego, bo 
jak powiedział Jan Paweł II, „starajmy 
sie tak postępować i tak żyć, by niko-
mu w naszej Ojczyźnie nie zabrakło 
dachu nad głową i chleba na stole, by 
nikt nie czuł się samotny, pozostawio-
ny bez opieki”.

Może te słowa powinny być wyry-
te na drzwiach sali sejmowej, aby Ci 
wszyscy których wybieraliśmy jako 
reprezentantów nas samych to mogli 
przeczytać i stosować w życiu?

Jestem niewolnikiem mojego kraju, 
bo nigdy bym go nie zamieniła na żaden 
inny. A kiedy po dłuższej podróży wra-
cam do niego, to ciągle mnie zachwy-
ca. Wszystko. Dopóki nie spotkam lu-
dzi. Takich jak ja sama. Narzekających, 
znających się na wszystkim i zgryźli-
wych.

Barbara Chojnowska
Toruń, grudzień 2012
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Podaruj 1% podatku 
Ofiarowana nam pomoc stanie się darem życia, 

zdrowia i nadziei dla chorych na GIST. 

KRS: 0000217673 
GIST  to nowotwór podścieliskowy przewodu pokarmowego należący do 

grupy nowotworów określanych jako mięsaki, który został zdefinio-
wany jako odrębna jednostka chorobowa dopiero w 1998 r. Guzy GIST powstają naj-
częściej na ścianach narządów przewodu pokarmowego i nie rozprzestrzeniają się do 

ich wnętrza, lecz rosną do jamy otrzewnej. Z tego powodu często diagnozuje się je 
zbyt późno, gdy osiągają już znaczne rozmiary. W przypadku GIST nie mają zastosowa-
nia badania profilaktyczne. GIST należy do tzw. nowotworów rzadkich i wynosi 1,4 na 
100000 mieszkańców. Operacyjne GIST w ok. 40 % przypadków charakteryzuje duże 
ryzyko nawrotu po pierwotnym wycięciu. Obecnie dostępne są 2 terapie celowane z 

zastosowaniem inhibitorów kinaz tyrozynowych: imatynibu i sunitynibu.  
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NASZE ŻYCIE, NASZE ZDROWIE

NiE DAj Się ZAcZERNiAKOWAć!
Nie daj się zaczerniakować!
Kilka istotnych faktów o czerniaku - warto być ostrożnym

Czerniak, najgroźniejszy rak skóry, stanowi tylko 4% wszystkich nowotworów, ale odpowiada za 80% zgonów z •	
nim związanych. Jeśli czerniak daje przerzuty, mediana przeżyć wynosi 7 miesięcy.

„Stopień zaawansowania czerniaka ustala się na podstawie wielkości i kształtu znamienia oraz stopnia rozsiewu •	
nowotworu”. Im bardziej rozwinięty czerniak, tym mniejsza jest skuteczność leczenia. 

Mediana grubości czerniaków polskich pacjentów wprawdzie się zmniejsza, ale i tak przewyższa dwukrotnie me-•	
dianę np. u chorych w Niemczech. To świadczy o różnicy w zakresie świadomości społeczeństwa. Nadal zbyt rzadko zwra-
camy się do lekarza, aby sprawdzić charakter zmiany na skórze - ocenia prof. Rutkowski.

Do wyleczenia ponad 60% chorych wystarcza interwencja chirurgiczna (aczkolwiek niekoniecznie jeden zabieg) – •	
chorzy ci nie wymagają żadnego innego leczenia. 

Wzrost zapadalności na czerniaki skóry wynosi 14-17% rocznie. Zachorowalność na ten nowotwór wzrosła w •	
ostatnich 30 latach o 237%, w Polsce zapada na niego ok. 2500 osób rocznie, jednak świadomość społeczna choroby jest 
wciąż niewielka. 

U kobiet czerniak zazwyczaj rozwija się na skórze kończyn, a u mężczyzn na skórze tułowia. Może pojawić się •	
również na błonach śluzowych oraz gałce ocznej. 

Ok. 65% populacji Polaków mieści się w grupie o wysokim stopniu ryzyka zachorowania.   •	
W Polsce rocznie z powodu czerniaka umiera 1100 osób. Jeśli chodzi o zgony w Europie, jesteśmy na piątym miej-•	

scu po Niemczech, Anglii, Francji i Włoszech.   

Profilaktyka
 Stosuj kremy z filtrem UV wartości co najmniej SPF 15 
 Noś okulary słoneczne z filtrem UV1

 Ogranicz przebywanie na słońcu (szczególnie między 11.00 i 15.00)
 Zrezygnuj z solarium2

 Oglądaj znamiona (stare i nowe) 

Pomocny system w rozpoznaniu czerniaka  

1 Okulary przeciwsłoneczne bez filtru UV powodują, że źrenice otwierają się (bo nie razi nas słońce) i eksponując oko na jeszcze 
większą dawkę szkodliwych promieni. Zatem nośmy okulary przeciwsłoneczne z odpowiednim filtrem i odpowiedniej jakości albo nie 
nośmy ich wcale. Ma to znaczenie szczególnie w przypadku dzieci.  
2 Prof. Piotr Rutkowski w czasie II Letniej Akademii Onkologiczne dla Dziennikarzy, zwrócił uwagę, że w Polsce wciąż czekamy na 
uregulowanie kwestii solariów. Niektóre kraje, np. Brazylia lub Australia (Nowa Południowa Walia) objęły je całkowitym zakazem. U 
nas działają bez żadnych przeszkód przy wielu salonach kosmetycznych i fryzjerskich.
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Opracował Marek Szachowski 

http://www.przewodnik-katolicki.pl/nr/porady/czer-
niak_ignorowane_zagrozenie.html :

http://ruchspoleczny.org.pl/
http://www.rynekzdrowia.pl/Serwis-Onkologia/Rosnie

-umieralnosc-z-powodu-czerniakow-skory,122532,1013.
html 

www.stowczerniak.pl 

cZY PRZYjMUjESZ LEK ZGODNiE
Z ZALEcENiAMi LEKARZA?

Proponujemy krótką powtórkę 
z lektury broszury wydanej przez 
SPAEN, Francuskie Stowarzysze-
nie Pacjentów Chorych na GIST i 
CONTICANET: „Zdolność do sto-
sowania się do zaleceń lekarza”, 
która przypomina pacjentom cho-
rym na GIST i przyjmującym leki 
(Glivec, Sutent lub inne) o koniecz-
ności stosowania się do zaleceń le-
karza. Pełny tekst broszury znajdą 
Państwo na naszej stronie interneto-
wej (strona główna, link: „Przyjmuj 
lek zgodnie z zaleceniami lekarza”). 
W niniejszym biuletynie podajemy 
skróconą wersję tej broszury.

Powszechnie wiadomo, że prze-
rwa w przyjmowaniu leku ZWIĘK-
SZA RYZYKO NAWROTU LUB 
PROGRESJI, jednak pacjenci nie-
kiedy robią sobie taka przerwę. 
Znane są przypadki, gdy wynosiła 
ona aż 109 dni w ciągu roku!

 
Jakie są tego powody? 
 Niezrozumienie zaleceń i wy-

jaśnień lekarza (np. z powodu star-
szego wieku)
 Trudna relacja z lekarzem i 

personelem medycznym w klinice 
lub szpitalu

 Duża odległość geograficzna 
od miejsca zamieszkania do kliniki 
prowadzącej lub/i brak środków fi-
nansowych na częste podróże
 Skutki uboczne przyjmowania 

leku
- brak informacji i wiedzy o skut-

kach ubocznych
- nieinformowanie lekarza o 

skutkach ubocznych spowodowane 
lękiem o utratę dostępu do terapii

- brak w miejscu zamieszkania 
lekarzy innych specjalności (np. 
dermatologów, dietetyków, kardio-
logów, nefrologów, hematologów 
posiadających wiedzę jak radzić so-
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bie ze skutkami ubocznymi pacjen-
ta przyjmującego inhibitory kinaz 
tyrozynowych.
 Uzależnienia (alkohol, narko-

tyki)

ZAPAMIĘTAJ: większość 
skutków ubocznych z czasem się 

zmniejsza, a nawet ustępuje!!!

ZAPAMIĘTAJ: ZMIENIAJĄC 
DAWKOWANIE MOŻESZ SAM 
WYWOŁAĆ SKUTKI UBOCZ-
NE, KTÓRYCH CIAŁBYŚ UNIK-
NĄĆ!!!

Możesz też zadzwonić do biura 
Stowarzyszenia (22 832 21 03) lub 
kolegi czy koleżanki przyjmujących 
ten sam lek. 

Nie zostawaj sam na sam z prob-
lemem!!!

W styczniu pożegnaliśmy naszą koleżan-
kę Lucynę Królikowską, która odeszła po 
długiej i dzielnej walce z chorobą. Lucyna 
wstąpiła do Stowarzyszenia w 2006 roku i 
od tego czasu pomagała prawie przy każ-
dej wysyłce „Naszej Podróży”. Kiedy była 
już coraz słabsza, przychodziła do naszego 
biura razem ze swoim mężem Stefanem, 
który opiekował się nią do samego końca. 

Razem tworzyli, jak mówią przyjaciele, 
niesamowitą parę. Często pomagała rów-
nież jako protokolant w czasie obrad Wal-
nego Zebrania Stowarzyszenia. Zawsze 
pozostanie w naszej pamięci. Dziękuje-
my!

NASZA KSIĄŻKA KUCHARSKA

MAZUREK Z PłATKóW OWSiANYch
KRYSiA MULARcZYK POLEcA

Mazurek z płatków owsianych

Składniki:
20 dkg płatków owsianych
4 jajka
25 dkg cukru
2 dkg masła
skórka otarta z cytryny
2 łyżki posiekanej kandyzowanej skórki pomarańczy
tłuszcz do blachy lub papier do pieczenia

Płatki owsiane lekko zarumienić w piekarniku lub na 
patelni. Żółtka utrzeć z cukrem, masłem i skórka z cytryny, 
dodać skórkę z pomarańczy. Z białek ubić pianę. Stopniowo 
dodawać ją do utartych żółtek, lekko mieszając i przesypując 
płatkami owsianymi. Na natłuszczonej lub włożonej 
papierem do pieczenia blasze rozsmarować otrzymaną masę 
na grubość ok. 1 cm z pogrubionymi bokami. Upiec na złoty 
kolor w temp. 180 C. 

Po wystudzeniu na spód wyłożyć masę kajmakową lub 
dżem morelowy.

Żegnamy Ich z Żalem I polecamy  Bogu.

Joanna Zbieg

Józef Gędzik

Lucyna Królikowska

Mieczysł aw Gancarczyk

z przykroścIą Informujemy, Że odeszlI od nas:

A ntonina Mirosł awa Domańska
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Masa kajmakowa:
Składniki:
Puszka słodzonego mleka skondensowanego.   
Do przybrania: migdały obrane ze skórki lub płatki 

migdałowe, kandyzowana skórka pomarańczy

Puszkę z mlekiem wstawić do garnka z wodą (najlepiej 
z wkładką, aby puszka nie dotykała dna) i gotować 2 
godziny. Następnie wyjąć, odczekać aż trochę ostygnie 
i otworzyć. Ciepłą masę wyłożyć na spód, wyrównać 
powierzchnię i od razu przybrać migdałami i skórką z 
pomarańczy. Odstawić do wystygnięcia. 

Dżem morelowy:
50 dkg dżemu morelowego
Do przybrania j.w.
Rozgrzany dżem 

morelowy wyłożyć 
na spód, wyrównać 
powierzchnię i 
od razu przybrać 
migdałami i skórką z 
pomarańczy. Odstawić 
do wystygnięcia. 

Redakcja i tłumaczenia: Marek i Hanna Szachowscy
Dziękujemy prof. Piotrowi Rutkowskiemu, dr Katarzynie Guzińskiej,

Marianowi Stachowskiemu, Elżbiecie Czerwińskiej

WIELKANOC
to zwycięstwo życia nad śmiercią, wieczności nad 

przemijaniem, radości nad smutkiem...
Dzięki Ci za to, nasz Panie!

Alleluja! 

STOWARZYSZENIE POMOCY CHORYM NA GIST
Stowarzyszenie jest Organizacją Pożytku Publicznego

KRS 0000217673
01-652 Warszawa, ul. Potocka 14, lok. nr 8, pn.-pt. 9-14

tel./fax +48 22 832 21 03, kom. +48 503 158 624
www.gist.pl, e-mail: stowarzyszenie@gist.pl

numer konta: 21 1240 1037 1111 0010 0416 4578
NIP: 525-23-12-500, REGON: 015836020
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wiednie materiały.


