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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.

Nie gaś światła nadziei!

EUPATI 2013 Conference A vision for 2020

JAKOŚ(CIOWE) TRAKTOWANIE
Oglądam mecz o puchar Azji pomiędzy Australią a Koreą. Mam fantastyczne, progresywne okulary, które
kosztowały mnie prawie tyle co umożliwiający mi odbiór programów full
HD telewizor. Okulary co prawda posiadały jakieś wewnętrzne wady – po
krótkim czasie użytkowania „odstrzelił” z nich kawałek szkła, jednak nadal
dobrze w nich widziałem i nie chciałem oddać ich do naprawy. Jednym słowem, byłem prawie przygotowany do
wzrokowego odbioru pięknego, sportowego widowiska. Jeszcze trochę się
zastanawiałem komu kibicować – czy
Australii, w której aktualnie przebywa
część rodziny żony, czy może Koreańczykom, którym zawdzięczam, że
prawie wszystko wokół mnie, mające
wymiar multimedialny, powstało dzięki ich kreatywności.
Rozmyślania nie trwały jednak
zbyt długo. Zacząłem szukać szmatki do przetarcia okularów. Obraz był
bowiem mętny, a okulary mają to do
siebie, że się brudzą. Wspomniana
szmatka do ich czyszczenia również
nie była podłej proweniencji, o czym
świadczyła zarówno jej dotychczasowa czyścicielska skuteczność, jak też
wysoka, jak na szmatkę do okularów,
cena. Bez zbędnego chuchania dopro-

wadziłem okulary do pełnej świetności
– pomijając nieszczęsny, wspomniany
już uszczerbek.
Efekt oglądania bez zmian. Może
telewizor. Znowu szmatka i jej perfekcja, a obraz jak był, tak jest tragiczny.
Chłopaki w międzyczasie zaczęli grać.
Śmigająca między nimi piłka, szczególnie przy wysokich podaniach, zaczyna jawić się w trzech postaciach.
Kanał, na którym oglądałem mecz,
należy do płatnego operatora i transmitowany był również przez firmę komercyjną. Abym się nie mógł skupić
tylko na tym co widzę, mecz komentowany był przez dwóch panów – jeden powszechnie znany i znający się na
wszystkich dyscyplinach sportu, drugi
to profesjonalista futbolowy, bodajże były trener reprezentacji. W sumie
to bardzo pozytywny fakt, że ci dwaj
będą mi towarzyszyć i łagodzić tragiczną jakość obrazu. Niestety, "trenerowy" szybko skończył z komentarzem
typu kto do kogo, zręcznie przetykany
informacjami o zawodnikach, którzy
zresztą w większości byli mi zupełnie nieznani. Ten typ komentarza specjalisty został zastąpiony przez inny,
ograniczający się do informacji jak
powinni grać zawodnicy, kto komu, na
którą część boiska powinien podać, jak

należy kręcić piłką. Wydawał wyroki
w kwestii tego czy był, czy też nie było
faulu, co myśli o sędziowaniu itp. Mało
tego, że w ten sposób kompletnie wyłączył moja przyjemność analizowania
meczu, to zawodnicy nie bardzo znający się widocznie na piłce, grali inaczej
od cennych rad „trenera”.
Nie miało to wszystko najmniejszego sensu.
Zabrałem się za czytanie. Nie mogłem się jednak skupić nad treścią. No
bo jak to właściwie jest: zapłaciłem za
wszystko, co powinno mi zagwarantować jakąś przyjemność z oglądania,
a w zamian za moje prawdziwe pieniądze otrzymałem produkt pozostawiający wiele do życzenia pod względem
jakościowym.
No i jak się już domyślasz, Czytelniku, przeskoczę niechybnie do naszej
ukochanej służby zdrowia i jej codziennych kłopotów – a może tylko kłopotów tych, którzy z niej korzystają.
Płacimy za nią niemało, porównywalnie do naszych europejskich, gospodarczych średniaków. Liczymy, że
za te pieniądze dostaniemy produkt
(usługę) na satysfakcjonującym poziomie. I co? Cóż, jest jak jest.
Coraz więcej oratorów mówi
o tzw. współpłaceniu, czyli wprowa-
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dzeniu bezpośredniej odpłatności.
Argumentacja jest prosta: to co darmowe, nie może być dobre, pomijając przy tym fakt, że ja za „oferowany” produkt zapłaciłem już dużo
wcześniej, czym zapewniłem odbiorcy mojej kasy stabilizację rynkową.
Zresztą o wspomnianą stabilizację
zadbało państwo gwarantujące, że
systemu, za który płacę, nie mogę ani
naprawić, ani, jak w dobrym małżeństwie, opuścić aż do śmierci.
Gdybym w opisywanym wyżej
przypadku postarał się o telewizor
już nie 4K a 8K, z ekranem zakrzywionym, składanym jak chusteczka
i dającym po rozwinięciu możliwość
oglądania piłkarzy, stadionu i Bóg
wie czego jeszcze w naturalnej wielkości, to niestety piłka nadal ulegała
by transformacji do 3D, a komentarz nadal trąciłby nieskończoną piłkarską wiedzą oraz trafnością ocen

i osądów jaką posiada chyba jedynie
Najwyższy.
I tak jak murawa na stadionie daleka jest od tej pokazywanej w telewizorze, tak też wyczuwam, że relacje
pomiędzy moją składką zdrowotną
a gabinetową czy szpitalną ofertą
i jej jakością pozostawiają wiele do
życzenia. I tak podskórnie przypuszczam, że nie chodzi tu choćby tylko
o wybujałość wpisywanych w nasze
dokumenty leczenia kuracji, którym
nigdy nie zostaliśmy poddani.
Wszystko wydaje się jakieś irracjonalnie złe. Niestety nie bardzo pomagają w naprawie tego ogólnego
wrażenia istniejące jeszcze rodzynki
we wspomnianych gabinetach i salach
szpitalnych. Niszczy nas coraz bardziej
moda na zamienniki. Substancja czynna jaką jest wynik meczu dotarła do
mnie niezależnie od tego wszystkiego
co zostało „sknocone”. I nieodparcie

wydaje mi się, że podobnie jest z zastępowaniem leków innowacyjnych przez
generyki.
Obym się mylił.
Nie chcę więc kupić telewizora 8K
i nie chcę także zwiększenia składki
zdrowotnej, szczególnie wtedy, gdy politycy dbający o nasze dobro nie mogą
się dogadać i dalecy są od zapewnienia
nam optymalnych rozwiązań. Płacimy
im wszystkim – i co z tego płacenia
wynika?
Mam nadzieję, że niedawno wprowadzony pakiet onkologiczny jest
przykładem, że można jednak coś
zmienić. Dzięki wszystkim, którzy doprowadzili do jego powstania. Zwiększa on już nasze szanse, lepiej pokazuje naszą teraźniejszość i ogrom tego, co
przed nami.
Piotr Fonrobert

ONKOLINE W TROSCE O DOBRO PACJENTA
poradę na wysokim poziomie i zostanę
skierowany do właściwego specjalisty.
Infolinia dla Pacjentów
Na ONKOline składa się także
ogólnopolska infolinia dla pacjentów onkologicznych oraz ich rodzin.
Od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-17:00 pod numerem tel.
(22) 400 22 11 na Państwa telefony
czekają konsultanci. Doradcy udzielają informacji w zakresie: profilaktyki
nowotworowej, schorzeń onkologicznych, dostępnych metod leczenia.

ONKOline to nowoczesne rozwiązanie wspierające realizację pakietu
onkologicznego poprzez ułatwiony
kontakt pomiędzy lekarzami podstawowej opieki zdrowotnej a centrami
onkologii. ONKOline obejmuje platformę internetową kierowaną do lekarzy POZ oraz infolinię dla pacjentów.
Platforma dla lekarzy POZ
Platforma internetowa ONKOline
to narzędzie wspomagające lekarza
POZ. Lekarz pierwszego kontaktu,

który zadeklaruje chęć bycia partnerem współpracującego z platformą centrum onkologii, po przesłaniu
podstawowych danych kontaktowych
otrzyma indywidualne konto na platformie www.ONKOline.pl. Lekarz
pierwszego kontaktu rejestrując się na
platformie ONKOline staje się Partnerem centrum onkologii, czego potwierdzeniem jest certyfikat, Lekarz POZ
– Partner CO. Dla pacjentów stanowi
on jasny komunikat – w tym gabinecie
w przypadku podejrzenia choroby nowotworowej otrzymam kompleksową

Rzetelne informacje
Dzięki współpracy z centrami onkologii oraz patronatowi merytorycznemu Polskiego Towarzystwa Onkologicznego ONKOline udostępnia
najbardziej aktualną wiedzę w zakresie
onkologii. Dla naszych użytkowników
przygotowaliśmy specjalistyczne poradniki w zakresie profilaktyki nowotworowej, opisów schorzeń onkologicznych oraz diagnostyki.
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PACJENT - SYSTEM

PIERWSZE 9 TYGODNI PAKIETU
ONKOLOGICZNEGO ZA NAMI
5 marca upłynęło dziewięć tygodni funkcjonowania pakietu onkologicznego. Wraz z nadejściem tej daty
w szpitalach mieli pojawić się pierwsi pacjenci zdiagnozowani w oparciu
o tzw. szybką ścieżkę, właśnie podejmujący leczenie.
Przypomnijmy, że jedną z najważniejszych zmian, jaką wprowadził od 1 stycznia pakiet onkologiczny, jest wymóg przestrzegania
przez świadczeniodawców terminów
wyznaczonych na wykonanie diagnostyki onkologicznej. Tzw. szybka
ścieżka, czyli czas, jaki upływa od
powzięcia podejrzenia choroby nowotworowej do skierowania pacjenta na leczenie, nie może być dłuższy
niż 9 tygodni.
To pomysł i na skrócenie kolejek,
i na leczenie bez limitów. Jeśli ośrodek wywiąże się terminowo z diagnostyki, NFZ zapłaci na bieżąco za
takiego pacjenta.
Po 5 marca próbowaliśmy sprawdzić czy pakiet onkologiczny działa
zgodnie ze swoimi założeniami.
- Mamy w szpitalu liczną grupę
pacjentów, którzy albo w ambulatoryjnej specjalistyce rozpoczęli
proces diagnostyczny - tzn. mieli
przeprowadzoną diagnostykę pogłębioną, albo też w oddziałach szpitalnych weszli na ścieżkę onkologiczną
- przekazał portalowi rynekzdrowia.
pl Krzysztof Kłos, dyrektor Szpitala
Powiatowego w Chrzanowie.

Zielonych kart z POZ niewiele
Jak mówi nam dyrektor Krzysztof Kłos, pakiet nie wpłynął dotąd ani
na zmniejszenie, ani na zwiększenie
ilości pacjentów onkologicznych. Jak
podkreśla, jest jeszcze za wcześnie na
jednoznaczne oceny. Wiadomo już jednak, że nowi pacjenci onkologiczni, to
w najmniejszej części ci z kartą Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego
(DiLO) wystawioną w opiece podstawowej.
Zdaniem dyrektora, nie jest widoczna na razie żadna istotna rola lekarzy
POZ w realizacji szybkiej ścieżki onkologicznej. - Najczęściej to nasi specjaliści w poradniach wystawiają po
raz pierwszy karty DiLO i rozpoczynają postępowanie diagnostyczne - mówi
dyrektor Kłos.
Prof. Janusz Kowalewski, dyrek-

tor Centrum Onkologii im. prof. Łukaszczyka w Bydgoszczy przekazał
nam, że stale zwiększa się liczba pacjentów kierowanych do CO z tzw.
zieloną kartą (karta DiLO). Pod koniec
stycznia takich pacjentów zgłaszało się
do bydgoskiego ośrodka od kilkunastu do dwudziestu. Na początku marca
dziennie jest ich już sześćdziesięciu.
W sumie obecnie ponad opieką bydgoskiego CO jest około 2100 pacjentów
z zielonymi kartami.
Według Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce, lekarz POZ rozpoznaje od 3 do 4 nowotworów złośliwych
w roku. - Z tego punktu widzenia obciążenie dla tych lekarzy nie powinno
być duże, bo można przyjąć, że statystycznie będą wypisywali jedną kartę
w tygodniu, przy założeniu uzyskiwania współczynnika 1/15 rozpoznań na
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wypisaną kartę. Natomiast faktem jest,
że aktualnie jednak większość zielonych kart to te wypisywane przez lekarzy specjalistów - stwierdza prof.
Janusz Kowalewski.
Jak rozliczać
Jak zauważa dyrektor Krzysztof
Kłos, pierwsze doświadczenia z szybką terapią wskazują na to, że w ambulatoryjnej specjalistyce wydłuża się
czas rozliczeń pacjentów z pakietu onkologicznego. Nie da się tego zrobić
w ciągu miesiąca.
- Po styczniu mieliśmy zerowe
wykonanie ambulatoryjnego pakietu onkologicznego. Nie mam jeszcze
sprawozdania dotyczącego lutego,
ale sądzę że posunęliśmy się nieco do
przodu - mówi dyrektor Kłos, dodając,
że z ostateczną oceną rozliczeń trzeba
zaczekać, bo być może wszystkie te
opóźnienia uda się nadrobić.
Dzieli się jednocześnie spostrzeżeniem, że na oddziałach realizujących
pakiet onkologiczny w styczniu wykonanie kontraktu osiągnęło 60 proc.
w stosunku do kwoty, która nominalnie na ten sam okres przypadała rok
wcześniej.
Jak wskazuje dyrektor, te tzw. niedowykonania kontraktu w zakresie
pakietu onkologicznego skutkują brakiem przychodów, przypisanych nominalnie do określonego czasu, natomiast
koszty ponoszone są takie, jakie zostały zaplanowane. - Krótko mówiąc,
jak na razie jesteśmy niezbilansowani
w swojej działalności - mówi Krzysztof Kłos.
Pewne zawirowania wokół rozliczeń z NFZ sygnalizuje także dyr.
Janusz Kowalewski, wskazując na niski wskaźnik rozliczania usług w ramach pakietu. Wynika to z założonego
wskaźnika trafnych diagnoz.

- Osiągnięcie zakładanego wskaźnika – tylko 10 proc. przypadków, które
się nie potwierdziły jako nowotwory
złośliwe - jest niezwykle trudne. Aneksowaliśmy umowę i za styczeń mieliśmy przelaną transzę z aneksu, który
uwzględnia to, że w niektórych oddziałach było wielu „niepakietowych pacjentów”. Na razie nie mamy pewności
co do tego jak będą przebiegały kolejne
rozliczenia – mówi prof. Kowalewski.
Co działa, co do poprawki
Nasi rozmówcy starają się unikać
na razie podsumowania funkcjonowania pakietu po pierwszych 9 tygodniach. Procesy związane z jego wdrażaniem ciągle trwają i jak podkreślają,
pierwsze rzetelne wnioski będzie można przedstawić po pierwszym kwartale
jego funkcjonowania.
Dzisiaj, w opinii dyr. Krzysztofa
Kłosa, można stwierdzić jedno – system jest nieelastyczny. Jest krytykowany przez lekarzy, którzy maja problem z obsługą systemu informatycznego karty DiLO.
- Jakoś udało nam się rozwiązać
kwestię konsyliów, ale uważamy, że
powinny one funkcjonować także
w formule ambulatoryjnej, a nie tylko
szpitalnej. Nie musi też być zawsze
w ich składzie specjalista radioterapii,
bo nie każdy guz jest promienioczuły
i nie każdy będzie leczony tą metodą.
Niepotrzebnie ponosimy koszty, nie
tylko jako szpital, ale generalnie jako
system. Niepotrzebnie angażujemy
rzadkich specjalistów - stwierdza dyrektor Kłos.
Prof. Janusz Kowalewski, przyznaje, że na początku także w bydgoskim
Centrum Onkologii były kłopoty z wypełnianiem kart DiLO. Z czasem są
one coraz mniejsze, bo także firmy informatyczne obsługujące szpital dopa-

sowały system. Jego obsługi nauczyły
się już w sposób biegły sekretarki medyczne, nauczyli się tego także lekarze.
Dzisiaj, jak stwierdza dyrektor, wszystko to zabiera wyraźnie mniej czasu niż
w styczniu.
Pakiet jak (ta) autostrada?
Jak mówi dyrektor bydgoskiego
Centrum Onkologii, z punktu widzenia pacjenta pakiet onkologiczny jest
czymś bardzo pożądanym. Gwarantuje
mu dostęp do szybkiej diagnostyki i leczenia, które odbywa się w określonym
reżimie czasowym. Także komisje wielospecjalistyczne porządkują proces leczenia ponieważ większość nowotworów, o ile nie każdy złośliwy, powinien
być leczony w sposób skojarzony.
Prof. Kowalewski porównuje pakiet onkologiczny z autostradą, którą
wybudowano między Gdańskiem a Toruniem, gdzie początkowo nie było ani
jednej stacji benzynowej czy miejsc do
odpoczynku. – Nie negujemy z tego
powodu istnienia autostrady i korzyści jakie ze sobą niesie – jest to szybka
i wygodna droga. Konsekwentnie budujemy wokół niej infrastrukturę mówi profesor.
Zaznacza: Podobnie jest z pakietem onkologicznym. Modernizujmy go
i dostosowujmy do naszych potrzeb,
aby pokonać wszelkie niedogodności, które oczywiście w nim są. Jestem
przekonany, że pakiet działa dla dobra
pacjenta.
Źródło: http://www.rynekzdrowia.
pl/Serwis-Onkologia/Pierwsze-9tygodni-pakietu-onkologicznego-zanami,149671,1013.html

LEKI GENERYCZNE
Z uwagi na wygaśnięcie ochrony
patentowej dla Gliveku w leczeniu
przewlekłej białaczki szpikowej zrozumienie następstw sytuacji, gdy lek referencyjny staje się dostępny w postaci
leku odtwórczego, jest ważniejsze niż
kiedykolwiek. Żeby sprawnie się poruszać w niełatwym temacie „leki generyczne vs. leki oryginalne”, konieczne

jest uświadomienie co konkretnie taka
zmiana oznacza dla pacjenta. Tak samo
ważna jest wiedza o istnieniu na rynku
leków niskiej jakości oraz podróbek.
Według FDA (Amerykańska Agencja Żywności i Leków), lek generyczny
jest „identyczny lub biorównoważny
z lekiem oryginalnym pod względem
postaci farmaceutycznej, siły działa-

nia, bezpieczeństwa, sposobu podania,
jakości, działania oraz wskazań do stosowania. Mimo że leki generyczne są
biorównoważne ze swoimi innowacyjnymi odpowiednikami, sprzedawane
są zazwyczaj po cenie znacznie niższej
niż leki oryginalne”.
Zanim lek generyczny zostanie zatwierdzony przez FDA, musi przebyć
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rygorystyczną kontrolę jakości w celu
identyfikacji jego jakości, siły działania, czystości, potencjału oraz zdolności osiągnięcia wymaganego poziomu stężenia we krwi w tym samym
czasie i zakresie, co lek oryginalny.
Pracownicy służby zdrowia i pacjenci
mogą mieć całkowitą pewność, że zatwierdzone przez FDA leki generyczne odpowiadają tym samym wysokim
standardom co leki innowacyjne. Aby
lek odtwórczy mógł być zatwierdzony
przez FDA, powinien spełniać następujące kryteria:
•
zawierać tę samą substancję
czynną co lek innowacyjny (substancje
pomocnicze mogą się różnić);
•
posiadać identyczną siłę działania, postać farmaceutyczną i sposób
podania;
•
mieć te same wskazania do
stosowania;
•
być biorównoważny z lekiem
referencyjnym;
•
spełniać te same wymagania
co do tożsamości, siły działania, czystości i jakości;
•
być produkowany zgodnie
z takimi samymi rygorystycznymi standardami dobrych praktyk wytwarzania
produktów leczniczych, jakie obowiązują dla produktów innowacyjnych.
Należy jednak wziąć pod uwagę,
że proces produkcyjny zarówno leków
generycznych jak i oryginalnych charakteryzuje się pewna zmiennością.
FDA ogranicza jej zakres poprzez wytyczenie akceptowalnych standardów.
Leki generyczne nie muszą zawierać tych samych substancji pomocniczych (w tym aromatów, wypełniaczy
i konserwantów) co leki referencyjne.
Przez to niektórzy pacjenci mogą reagować na nie inaczej niż na oryginalne
preparaty lecznicze. Generyczna postać leku może się ponadto różnić pod
względem kształtu, rozmiarów, koloru
i opakowania.
Producenci leków generycznych
muszą wykazać, że ich preparat jest
tożsamy z produktem oryginalnym.
Taka tożsamość nazywana jest biorównoważnością. Jej przykładem może
być niemal identyczne stężenie i dostępność substancji czynnej po podaniu
leku. Specjaliści przeprowadzają badania w celu porównania podstawowych
parametrów farmakokinetycznych le-

ków oryginalnych i ich generycznych
odpowiedników. O biorównoważności
można mówić wtedy, gdy wynik uzyskany dla leku generycznego mieści
się w zakresie 80-125% wartości jaką
uzyskał lek oryginalny. Z badań FDA
wynika, że średnie odchylenie wynosi
3,5%.
Biorównoważność kontrolowana
jest przez FDA. Wszystkie leki generyczne mają własną technologię i miejsce wytwarzania, miejsca testowania
oraz pakowania, utrzymane w tych samych standardach co leki innowacyjne.
Wiele leków generycznych ma
znacznie niższą cenę niż ich markowe
odpowiedniki, co niekoniecznie oznacza, że są gorszej jakości. Użytkownik
leku powinien jednak mieć wszelkie
dostępne informacje na temat generyku i omówić jego stosowanie ze swoim
lekarzem.
Wysokie koszty leków często skłaniają pacjentów do poszukiwania alternatywnych sprzedawców, oferujących
potrzebny lek po niższej cenie. Prowadzi to, niestety, do podjęcia niebezpiecznych kroków, w tym kupowania
tanich leków przez internet – można trafić na oszustów internetowych,
sprzedających nielegalne produkty generyczne. Są to podróbki leków oryginalnych, mogące zawierać niewłaściwą
substancję czynną lub prawidłową substancję czynną w niewłaściwej dawce.
FDA określa podrobione produkty
lecznicze jako „leki sprzedawane pod
nazwą oryginalnego produktu leczniczego bez odpowiedniej autoryzacji”.
Podrabianie dotyczy zarówno leków
innowacyjnych jak i generycznych,
które mogą być fałszowane pod względem składu lub źródła pochodzenia
w sposób sugerujący, że jest to autentyczny, zatwierdzony produkt.
Według szacunkowych obliczeń
FDA, sfałszowane produkty lecznicze
stanowią ponad 10% światowego rynku leków i są obecne zarówno w krajach rozwijających się jak i rozwiniętych.
Światowa Organizacja Zdrowia
WHO definiuje podrobiony lek następująco: „jest to produkt, któremu w
sposób celowy i oszukańczy nadano
nieprawdziwe oznaczenie jego tożsamości lub źródła. Podrabiane są preparaty zarówno oryginalne jak i odtwór-

cze. Mogą one zawierać odpowiednie bądź nieodpowiednie substancje,
w ogóle nie zawierać substancji czynnych, zawierać niewystarczające ilości
substancji czynnej, lub też posiadać
fałszywe opakowanie”. Zażywanie takich leków może być bardzo szkodliwe dla zdrowia. Jedynym sposobem na
upewnienie się o autentyczności danego leku jest przeprowadzenie analizy
laboratoryjnej.
FDA, we współpracy z innymi organizacjami, działa jako organ nadzoru mający zapewnić konsumentom
ochronę przed zagrożeniami jakie niosą podrobione lub niezatwierdzone do
użytku preparaty lecznicze. Podobną
funkcję w Europie pełni Europejski
Dyrektoriat Jakości Leków. Innym
źródłem cennej informacji na temat
podrobionych leków jest Partnerstwo
na rzecz bezpiecznych leków (Partnership for Safe Medicines). Bardzo
ważne jest zatem nabywanie leków
z legalnych źródeł, czyli w zarejestrowanych aptekach.
Z kolei leki niskiej jakości (określane też jako substandardowe lub niespełniające specyfikacji) są zazwyczaj
wytwarzane przez legalnych producentów, ale ich skład i zawarte w nich
substancje nie spełniają wymagań wyszczególnionych w naukowej specyfikacji danego produktu, wskutek czego
ich działanie terapeutyczne jest niewystarczające i może być niekorzystne
dla pacjenta. Takie produkty nie spełniają norm określonych przez organy
nadzoru.
Leki substandardowe, w odróżnieniu od podrobionych, mogą być wynikiem ludzkiego błędu, zaniedbania,
braku środków do zapewnienia jakościowego procesu wytwarzania, czy też
właściwej kontroli.
Jakkolwiek leki podrobione również
zaliczają się do substandardowych, odróżnia je wyraźny zamiar rozmyślnego
i celowego wprowadzenia odbiorcy
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w błąd. Jednakże niska jakość produkcji, będąca skutkiem zarówno świadomego fałszowania jak i nieświadomego
zaniedbania, stwarza znaczne zagrożenie dla zdrowia konsumenta. Według
amerykańskiego magazynu Forbes,
„odmienne ilości substancji czynnej
prowadzą do nieprzewidywalnych następstw w zakresie uszczerbku na zdrowiu, kosztów oraz potencjalnych środków zaradczych. Nieprzestrzeganie
specyfikacji w kwestii zalecanej ilości
substancji czynnej prowadzi do tego,
że nieodpowiednio wytworzone leki
nie powodują pożądanych skutków terapeutycznych, a nawet mogą okazać
się szkodliwe”.
Zgodnie z badaniem, na które powołuje się British Journal of Clinical

Pharmacology, produkcja leków substandardowych również prowadzi do
wzrostu zachorowalności i śmiertelności. Lek z niewystarczającą ilością
substancji czynnej może powodować
brak odpowiedzi klinicznej i ewentualny zgon. Objawy niepożądane mogą
być wynikiem oddziaływania leku
z substancjami zanieczyszczającymi,
nadmiaru substancji czynnej, obecności substancji trujących bądź reakcji
alergicznych na zanieczyszczenia lub
zastąpione substancje pomocnicze.
Na podrobione leki narażeni są
przed wszystkim pacjenci z krajów
rozwijających się – w krajach rozwiniętych obecność skutecznych oragnów regulacyjnych sprawia, że szacowana sprzedaż nielegalnych leków

wynosi mniej niż 1% całej sprzedaży
produktów leczniczych.
Pacjenci, których zdrowie i życie
zależy od leków, koniecznie powinni
mieć świadomość potencjalnych problemów i zagrożeń związanych z tym,
że zażywany przez nich lek staje się
dostępny w postaci generycznej. Muszą mieć dostęp do odpowiedniej informacji, która umożliwi im podjęcie
świadomej decyzji.
Źródło: https://liferaftgroup.
org/2015/02/understanding-generic-drugs/
Tłum. Hanna Szachowska

ANGIELSCY PACJENCI WALCZĄ O DOSTĘP
DO LECZENIA REGORAFENIBEM
Niedawna decyzja angielskiej narodowej służby zdrowia (NHS) o skreśleniu
12 marca br. regorafenibu (Stivagra)
z listy leków refundowanych wywołała falę protestów. Pacjenci chorzy na
GIST, u których rozwinęła się oporność na Glivec i Sutent, lub cierpiący
na tzw. „dziki” GIST pragną uzyskać
dostęp do jedynego leku, który w tej
chwili daje im szansę na powstrzymanie rozwoju choroby i przedłużenie
życia.
31-letnia Jemma Peacock dowiedziała
się, że jest chora na GIST, gdy była w
ciąży z drugim dzieckiem. W jej przypadku - "dziki" GIST - regorafenib to
w zasadzie jedyna opcja terapeutyczna. „Gdy dowiedziałam się o tym, że
regorafenib nie jest już refundowany,
byłam przerażona” – mówi Jemma.
„Leki, które brałam poprzednio, nie są
zbyt skuteczne w leczeniu tej odmiany
GIST-u. Regorafenib mnie nie wyleczy, ale może przedłużyć życie. Chciałabym widzieć, jak dorastają moje
córki, jak kończą szkołę, idą na studia,
wychodzą za mąż. Towarzyszyć im
w tych najważniejszych chwilach. Teraz odebrano mi tę szansę”.
Jemma Peacock wraz z rodziną i przyjaciółmi wystąpiła z inicjatywą ze-

brania podpisów pod petycją do Izby
Gmin, domagającą się rozpatrzenia
tej sprawy w Parlamencie. „Nie byłabym sobą, gdybym nie spróbowała czegoś zrobić. Nie tylko dla samej
siebie – również dla innych pacjentów,
którzy są w podobnej sytuacji. Miałam szczęście, ponieważ spotkałam się
z ogromnym zrozumieniem ze strony
zupełnie obcych ludzi – to niewiarygodne jak wielkie wsparcie mi okazali! W ciągu 48 godzin petycja zebrała
1400 podpisów. Nawet jeśli przegramy
tę walkę, zawsze będę im wdzięczna”.

Sam Waller (35 lat) mieszka w East
Grinstead z żoną i dwoma malutkimi synami. Dowiedział się, że
choruje na GIST, tydzień przed narodzeniem swego starszego syna.
Miał 6 transfuzji krwi i cudem
pozostał przy życiu. Regorafenib
okazał się dla niego kołem ratunkowym, lecz teraz sytuacja uległa
zmianie. Żona Sama była załamana,
gdy dowiedziała się o nowym zarządzeniu: “Sam choruje na bardzo
rzadką chorobę, liczba pacjentów
z GIST, którzy potrzebują regora-
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fenibu, jest naprawdę niewielka,
a zatem koszty również nie są wygórowane: na tle rocznego budżetu
NHS, który wynosi ok. 100 miliardów funtów, jest to kwota rzędu
1 miliona. Ludzie tacy jak Sam
czują się opuszczeni przez system
opieki zdrowotnej”.

ować. W gorszej sytuacji znaleźli się
ci, którzy nie zdążyli się zakwalifikować.
43-letnia Vicky Rockingham, matką
dwojga dzieci, również choruje na
GIST. Niedawno dowiedziała się, że
ma szanse na otrzymanie leku o ile do

Pewnego dnia Sam Waller i jego rodzina zobaczyli w telewizji wywiad
z Jemmą Peacock, która mówiła
o swoim zamiarze zebrania 100 tysięcy podpisów pod petycją w sprawie
przywrócenia refundacji regorafenibu. To podniosło ich na duchu: „Dowiedziałem się, że nie jestem sam,
że tysiące ludzi zaangażowało się
w sprawę pacjentów takich jak ja. To
dało mi nadzieję na to, że zobaczę,
jak dorastają moi synowie”, - mówi
Sam.

Choroba uniemożliwiła Samowi pracę
w dotychczasowym wymiarze – jest
tynkarzem, a ten zawód wymaga znacznej sprawności fizycznej. „Musiałem
ograniczyć pracę do niepełnych 3 dni
w tygodniu, ale zamierzam pracować
dopóki starczy mi sił, aby moja rodzina mogła prowadzić w miarę normalne życie. Miałem też dłuższe przerwy
w pracy, tak jak w ubiegłym roku, gdy
usunięto mi część żołądka. Stan mojego zdrowia bezpośrednio przekłada się
na stan portfela – nie zarabiam, jeśli nie
jestem w stanie pracować! Ale prosząc
ludzi o podpisanie petycji nie prosimy
o wsparcie finansowe – chcemy jedynie by nasz problem przedyskutowano
w parlamencie”.
Pacjenci, którzy już rozpoczęli terapię
regorafenibem, będą mogli ją kontynu-

12 marca wykaże, że jej guzy rosną,
a zatem są podstawy do wdrożenia
leczenia regorafenibem. „Leki, które teraz przyjmuje, pozwalają mi
prowadzić normalne życie. Niestety,
ich działanie w każdej chwili może
ustać”, mówi Vicky. Sutent, lek który
obecnie zażywa, powstrzymał wzrost
guza, ale z upływem czasu zazwyczaj rozwija się oporność i konieczna
jest zmiana terapii. Problem w tym,
że u Vicky oporność musiałaby się
rozwinąć w określonym terminie,
inaczej nie ma szans na otrzymanie
regorafenibu. „To okropne uczucie.
Jeśli zauważę, że moje guzy rośną,
muszę natychmiast biec do lekarza,
żeby szybko zgłosił mnie do leczenia
regorafenibem. To jakaś kuriozalna
sytuacja: pacjenci muszą liczyć na to,
że ich stan szybko się pogorszy, bo
wtedy są szanse na leczenie”.
W podobnej sytuacji znalazł się też
Richard Basset, 27-letny doktorant na
wydziale meteorologii. W 2008 r. postawiono mu diagnozę: „dziki” GIST.
Niedawno pojawiły się przerzuty na
wątrobie. „Martwię się, że Sutent
wkrótce przestanie działać, a wtedy
zostaje już tylko Stivagra (regorafe-

nib). Sama choroba jest wystarczająco
męcząca, a tu jeszcze dodatkowy stres
z powodu tego, że lek, którego skuteczność udowodniono w leczeniu mojej
choroby, jest poza moim zasięgiem”.
Victoria James, narzeczona Richarda,
która uważa, że uniemożliwienie pacjentom dostępu do regorafenibu jest
równoznaczne – z braku innych opcji
terapeutycznych – ze skazaniem ich na
śmierć, również wystąpiła z inicjatywą
zbierania podpisów pod petycją o udostępnienie terapii. „Badania wykazały,
że młodzi pacjenci, u których wykryto
„dziki” GIST, dobrze odpowiadają na
regorafenib. Lek powoduje zatrzymanie wzrostu guza i jest dobrze tolerowany. Miesięczny koszt terapii wynosi
3.400 funtów, ale ze względu na bardzo
małą liczbę pacjentów potrzebujących
tego leku dla NHS będzie to kropla
w morzu”, mówi Victoria.
Z kolei przedstawiciele Funduszu leków przeciwnowotworowych (Cancer
Drugs Fund) zaznaczają, że system
kategoryzacji kosztów leczenia chorób rzadkich nie ma tu zastosowania
ze względu na fakt zarejestrowania
regorafenibu we wskazaniu leczenia
znacznie bardziej rozpowszechnionego
schorzenia – raka jelita grubego. Wobec tego regorafenib nie spełnia kryterium leku specyficznego dla chorób
rzadkich o wyższym poziomie refundacji, a pacjent może otrzymać inny
lek refundowany przez CDF lub poszukiwać innych źródeł finansowania terapii. Lekarz prowadzący może ponadto
starać się o przyznanie regorafenibu
konkretnemu pacjentowi w drodze wyjątku.

Źródło: http://www.wscountytimes.
co.uk/news/local/storrington-mother-s-campaign-for-life-prolonging-drug-1-6606354
http://www.yorkpress.co.uk/
news/11847307.York_woman_in_battle_to_give_boyfriend_longer_
life___45_000_sign_petition_calling_
for_cancer_drug_to_be_reinstated/
Tłum. Hanna Szachowska
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LUDZIE PISZĄ

SERCE NIE MA ZMARSZCZEK
W ciągu ostatnich kilku miesięcy
parę razy lądowałam w różnych szpitalach. Po przyjęciu na oddział przychodziły pielęgniarki, studenci medycyny,
którzy zadawali mnóstwo pytań. Po
kolei opowiadałam im swoją historię
i o tym dlaczego tu trafiłam. Za każdym
razem wydawało mi się, że antybiotyki
zrobią swoje i szybko wrócę do domu.
Jednak życie weryfikuje wszystko.
Moje pobyty na oddziałach przedłużały się, inni wracali do swoich domów,
a ja zostawałam jeszcze na kilka dni,
które mijały w zwolnionym tempie.
Jedną z moich współtowarzyszek
niedoli była chora na trombofilię (chorobę wywołującą zaburzenia krzepnięcia krwi) Ania: energiczna, pełna życia,
niezwykle pogodna, ciepła, wrażliwa, artystyczna dusza – maluje, rzeźbi, rysuje (przedstawiam tu dwa z jej
obrazów). We wszystkim co (lub kto)
ją otacza dostrzega piękno. Jej pasje,
życzliwość, witalność przyciągają ludzi
i dowodzą, że nawet poważna choroba
nie przeszkadza w zajmowaniu się tym
co się lubi i czerpaniu z tego radości.
Każdy pobyt w szpitalu to dla mnie
kolejna ważna lekcja życia. Ze smutkiem obserwowałam jak traktowani są
starzy, chorzy ludzie. Ksiądz Jan Twardowski tak o nich pisał w wierszu „Starzy ludzie”:
Nie lubią proszków
przy aspirynie się krzywią
czekają na miłość dobroć
powrót ojca i matki
tak jak w dzieciństwie
wszystkiemu się dziwią
cieszą się gwiazdką choinką
zimą tęsknią do wiosny
Starzy dzieci które za szybko urosły
Na oddziałach wewnętrznych jest
ich najwięcej, bo w naszym kraju brakuje niestety oddziałów geriatrycznych
i personelu przeszkolonego do opieki
nad tymi szczególnymi pacjentami,
którzy również mają prawo do swojego
miejsca, do szczęśliwego, normalnego,
godnego życia. Często są to osoby le-

żące, niedołężne, z demencją, zdane
wyłącznie na pomoc innych. Osoby
żyjące w swoim, niezrozumiałym dla
zdrowych ludzi świecie. Z kimś takim
byłam w pokoju. Pani Marianna – bardzo kulturalna, skromna i cicha. Od
razu wzbudziła moją sympatię. Wstawała nad ranem, ubierała się, brała torebkę i czekała. Nie wiedziałam na co
lub kogo oczekuje. Czasem zaczynała
opowiadać o swoim domu, dzieciństwie, rodzicach, rodzeństwie i o ką-

pielach w pobliskiej rzece. Stawała się
wówczas bardzo pogodna, uśmiechnięta, radosna jak dziecko, które dostanie
pyszny łakoć lub upragnioną zabawkę.
Wydawało mi się, że wszystko dobrze
pamięta. Jednego dnia Pani Marianna
przysłuchiwała się mojej rozmowie ze
studentami - przyszłymi lekarzami. Po
zebranym przez nich wywiadzie, gdy
byłyśmy już same, powiedziała mi,
że właśnie była w teatrze, a ja grałam
tam główną rolę. Ten spektakl – to ży-
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cie – grałam w teatrze jednego aktora,
a może jednego widza?
Chcę też wspomnieć o parze wyjątkowych starszych ludzi, których
poznałam. Oboje drobni, skromni,
trzymający się za ręce. Twarz pani Heleny, pomimo przekroczonych osiemdziesięciu lat, zachowała piękne rysy,
a jej brązowe oczy wciąż błyszczały.
Nic dziwnego – kochała i czuła się
kochana przez dobrego i wspaniałego

człowieka, jak mówiła o mężu. Tę parę
łączyła niezwykła więź. „Helena to najpiękniejszy dar od życia jaki mogłem
otrzymać, nie chcę Jej stracić” – tak
mówił pan Stanisław do lekarza opiekującego się żoną. Oboje małżonkowie
próbowali ukryć lęk przed diagnozą,
niewiadomą, przed tym co będzie dalej. Strach przed rozłąką, utratą najbliższego przyjaciela. Rozczulał i wzruszał
mnie widok tej pary. To szczęście móc

przeżyć wspólnie tyle lat i u schyłku
życia nadal doświadczać mądrej, dojrzałej i wciąż pięknej miłości.
Myślę, że w skrytości serca każdy
czekał, a może nadal czeka na takie
uczucie, na wyjątkową, bezgraniczną,
może trochę szaloną miłość.
Ewa Patalas
luty 2015r.

GDZIEŚ MIĘDZY NIEBEM A ZIEMIĄ
Gdzieś daleko, między niebem
a ziemią żyją szczególne istoty. Tworzą niewielką społeczność, niezwykle
specyficzną. Są pokojowo nastawione
do innych stworzeń, przyjaźnią się ze
zwierzętami, kochają kwiaty i niczym
nie różnią się od innych ludzi. Żyją,
pracują, kochają i nienawidzą. Ktoś by
powiedział, że są silni, zorganizowani
i pewni siebie. Ale to tylko pozory. Największą wartością dla nich jest życie,
potrafią o nie walczyć nie krzywdząc
przy tym innych i bardzo często ponoszą porażkę w tej walce - kończą swoją
podróż, inni natomiast mogą jeszcze
wędrować. Kiedy słabną, przenoszą
się bliżej nieba. Pewnie pomagają im
w tym aniołowie. Kiedy więc znajduję białe piórko na ziemi, podnoszę je
i zastanawiam do kogo tak naprawdę
należało?
Silniejsze osobniki są bliżej ziemi
i robią wszystko, żeby przetrwać. Dlatego wytrwałość, cierpliwość, systematyczność i pokora są niezwykle ważne.

A sposób widzenia własnego życia
czyni ich szczęśliwymi lub nie. Prócz
nich samych i ich najbliższych nikt
inny nie jest przegrany. Balansują więc
między ziemią a niebem przyjmując
z wdzięcznością każdą pomoc. I nie
jest to ich własny wybór. Tak zadecydował los.
Są to istoty między którymi, nawet
nie znającymi się osobiście, zawiązała
się szczególna więź. Choć są oddaleni,
kontaktują się między sobą. Nauczyli
się pielęgnować swoją przyjaźń, siebie, ale też wiedzą jak obdarowywać
innych. Stoją czujni gdzieś z boku, ale
wystarczy lekko odwrócić głowę żeby
zauważyć ich obecność i usłyszeć słowa otuchy. Emanuje z nich siła, która
udziela się innym. Czy wszyscy tacy
są? Nie wiem, ale Ci których znam,
właśnie tacy są. Prawie anielscy… Bo
„ludzkie istoty są z natury dobre, choć
czasem o tym zapominają. Trzeba im
o tym przypomnieć” (D. Terakowska).
Wspierają się wzajemnie i cieszą

się, gdy ktoś jest bliżej ziemi, a niebo pozostaje hen wysoko. Bo przecież
każdy marzy, aby pewnie stąpać po
ziemi, ale niestety ich stan nie pozwala
na to - są uwięzieni w tej przestrzeni :
czasami bliżej ziemi, a czasami bliżej
nieba. Zmęczeni codziennym trudem,
biegną przed siebie, aby jak najwięcej
po sobie pozostawić, zanim złapie ich
czas.
Bez skrzywienia, ale też z różnymi
skutkami łykają swoje pigułki życia,
martwiąc czy będą one dostępne w następnym miesiącu ?
I tak jak powiedział Clive Cook,
„czasami w ciągu jednego dnia przychodzi tylko jedna dobra minuta”.
I właśnie dlatego jest ona taka cenna.
Barbara Chojnowska
styczeń 2015
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NAUKOWCY I LEKARZE W WALCE Z NOWOTWORAMI

WYWIAD Z PROF. PIOTREM RUTKOWSKIM

Gościem ONKOline był w marcu
prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski – kierownik Kliniki Nowotworów
Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków
Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie w Warszawie.
Specjalizuje się w chirurgii ogólnej
oraz w chirurgii onkologicznej. Profesor Rutkowski często występuje
w charakterze eksperta w mediach,
a także jest częstym gościem licznych
konferencji i zjazdów naukowych. Na
tym spotkaniu odpowiada na pytania
dotyczące pakietu onkologicznego
oraz pytania dotyczące rozpoznania
i leczenia nowotworów.
- Mówi się o zwiększeniu roli lekarzy POZ, zgadza się Pan z tym?
A może to specjaliści onkolodzy mają
teraz więcej pracy?
- Współpraca między lekarzami
POZ a każdym lekarzem-specjalistą
powinna być sprawą naturalną, ale
w Polsce przez wiele lat tak nie było.
Wiemy, że jest wielu bardzo dobrze
wyszkolonych lekarzy rodzinnych,
co zresztą było widać na szkoleniach
które organizowaliśmy w Centrum
Onkologii pod koniec zeszłego roku.
Wiele osób też z nich nie skorzystało,
tylko część lekarzy zdecydowała się na
tę formę kontaktu z nami. Co tak naprawdę, w optymalnych warunkach,
powinno charakteryzować współpracę pomiędzy specjalistą z lejkarzem
rodzinnym? Lekarz rodzinny jest tym
lekarzem, który sprawuje tę podstawową, „normalną” opiekę nad pacjentem
i to właśnie on zna najlepiej jego objawy, jego dolegliwości. Oczywiście, jest

pewien zestaw objawów,
które mogą nasuwać podejrzenie nowotworu – są
to rzeczy dobrze znane,
wręcz jedno z abecadeł lekarskich. Również Polskie
Towarzystwo Onkologiczne wydało książeczkę,
informującą jakie objawy
są związane z jakim nowotworem i jakie badania
w związku z tym powinny
być przeprowadzone przez
lekarzy.
Przez wiele lat w ogóle nie docenialiśmy w systemie opieki zdrowotnej roli lekarza rodzinnego i tego, co
może lekarz rodzinny stwierdzić. Uważam, że obecnie lekarz rodzinny ma za
mało narzędzi do tego by prowadzić
na przykład aktywną profilaktykę: ani
mammografia, ani kolonoskopia nie
są w gestii lekarza rodzinnego. Może
on jedynie zachęcić do tego, żeby takie badania zostały wykonane. Patrząc
z perspektywy mojej specjalności
(czerniak), lekarz rodzinny jest tym lekarzem, który najczęściej widzi skórę
pacjenta, w związku z tym może zwrócić uwagę na ewentualne nieprawidłowości. Lekarz rodzinny może zatem
skierować pacjenta z podejrzeniem
nowotworu na tzw. szybszą ścieżkę –
i to na pewno jest dobry aspekt pakietu
onkologicznego jako takiego. Chodzi
o to, że dostępność badań diagnostycznych zdecydowanie się zmieniła, aczkolwiek wiemy dobrze, że specjaliści
onkolodzy należący do Towarzystwa
Onkologicznego mają do pakietu szereg zastrzeżeń, które są związane przede wszystkim z tym, że pakiet w tej
chwili nie powoduje utrzymania standardów diagnostycznych. Mianowicie,
w ramach przeprowadzonych badań
niekoniecznie zostaną przeprowadzone
te, które faktycznie należy wykonać –
i to jest problem. Pacjent trafia z teoretycznie zakończoną pogłębioną diagnostyką, a tymczasem z tej diagnostyki
nic nie wynika, ponieważ chory ma
wykonane te badania, które są tańsze,
niekoniecznie zaś te prawidłowe.

Druga sprawa dotyczy tego, że
sama konstrukcja karty DiLO jest
nadmiernie zbiurokratyzowana. Jeśli
jednak wrócimy jeszcze do współpracy między lekarzem specjalistą a lekarzem rodzinnym, naturalna rzeczą, która się powinna utrwalić, jest to, że pacjent, który został wyleczony (albo ma
dużą szansę na to, że został wyleczony)
z nowotworu, może być kontrolowany
również przez lekarza rodzinnego. Niektóre metody kontroli są bardzo proste
– może to być zwykły rentgen klatki
piersiowej czy zbadanie pacjenta, który dla wykonania badań kontrolnych
wcale nie musi korzystać z regularnej opieki onkologicznej czy częstych
konsultacji specjalisty. W krajach Europy Zachodniej z reguły odbywa się to
tak, że po prostu lekarz rodzinny wysyła raz w roku do lekarza specjalisty list
z informacją o stanie pacjenta. Jest to
bardzo naturalny sposób współpracy, ja
też wysyłam do kolegów-lekarzy, którzy do naszej kliniki kierują pacjentów
z podejrzeniem mięsaka albo czerniaka list, który informuje o przeprowadzonym leczeniu, rokowaniach i aktualnym stanie pacjenta. Oczywiście,
nowotwory bywają różne – zarówno
prostsze jak i bardziej skomplikowane.
Opieka w przypadku chorej po wczesnym raku piersi czy wczesnym czerniaku jest zdecydowanie mniej skomplikowana niż opieka u chorego, który przebył raka żołądka czy mięsaka.
W związku z tym nie wszyscy chorzy
mogą być kontrolowani przez lekarzy
POZ, ale myślę, że złoty środek musi
być zachowany. W tej chwili ośrodki
onkologiczne, biorąc pod uwagę coraz
większą skuteczność naszych metod leczenia, są z pewnością nadmiernie eksploatowane przez niepotrzebne badania
kontrolne czy wypisywanie informacji
w rodzaju tego, że na przykład chory po leczeniu onkologicznym może
mieć rehabilitację. To jest po prostu
oczywiste. Leczenie onkologiczne nie
powoduje sytuacji, że chory nie może
zachorować na inną chorobę, nie może
prowadzić normalnego życia, nie może
mieć fizykoterapii – wręcz przeciwnie,
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powinien mieć! W wielu aspektach
chory onkologiczny zachowuje się tak
samo jak każdy inny pacjent i tak samo
powinien być traktowany. Z pewnością
bywa też tak, że pacjenci nie mają fizykoterapii, na przykład z powodu zmian
zwyrodnieniowych stawu kolanowego
po przebytym wcześniej leczeniu nowotworowym. Ale są to konkretne sytuację, które – mam nadzieję – dzięki
kontaktom między specjalistami onkologami a lekarzami POZ coraz częściej
będą rozwiązywane.
- Chirurgia onkologiczna, obok
chemioterapii i radioterapii, znajduje
szerokie zastosowanie w leczeniu nowotworów. Co powoduje powszechność tej metody?
- Tu odwróciłbym kolejność: oprócz
chirurgii, chemioterapia i radioterapia
znajdują zastosowanie w leczeniu nowotworów. Większość nowotworów
litych można wyleczyć tylko metodami leczenia miejscowego i chirurgicznego. Im wcześniej będziemy wykrywać nowotwory, tym interwencja chirurgiczna będzie mniej okaleczająca.
Podążamy w kierunku ograniczenia
zakresu większości operacji, zgodnie
jednak ze stopniem zaawansowania
nowotworu i tym, co możemy choremu
zaproponować, żeby maksymalizować
efekty leczenia chirurgicznego. Druga
sprawa jest taka, że w coraz większej
liczbie nowotworów chirurgia nie stanowi jedynej metody leczenia – stanowi tę podstawową, ale niekiedy wcale
nie pierwszą. Jeżeli patrzymy na leczenie raka piersi, raka jelita grubego czy
mięsaków, to większość tych nowotworów leczy się w sposób skojarzony, co oznacza, że nie stosuje się tylko jednej metody. To akurat w pewien
sposób podkreśla pakiet onkologiczny
– chodzi o wielodyscyplinarność, wielospecjalistyczność w postępowaniu
onkologicznym. W praktyce oznacza
to, że o sposobach leczenia i kolejności w jakiej powinny być zastosowane
decydujemy nie każdy z osobna – czy
to chirurg onkolog, czy radioterapeuta,
czy onkolog kliniczny – lecz wspólnie
podejmujemy decyzję o optymalnym
sposobie postępowania w przypadku
danego pacjenta, żeby zmaksymalizować szanse wyleczenia. W większości nowotworów litych chirurgia jest
(i prawdopodobnie w najbliższych latach pozostanie) podstawową metodą

leczenia, ale sama nie osiągnie takiego
sukcesu jak w skojarzeniu z metodą
radioterapii, chemioterapii czy tez obydwiema tymi metodami. Są też nowotwory, gdzie stosuje się tylko radio- lub
chemioterapię. Chemioterapia wciąż
jest w Polsce utożsamiana z leczeniem
paliatywnym, czyli leczeniem sytuacji
nieuleczalnych, ale takie spojrzenie
jest błędne, gdyż w coraz większym
stopniu chemioterapia czy radioterapia służy właśnie temu aby uzupełnić
leczenie lub zastosować tzw. leczenie
przedoperacyjne, leczenie adjuwantowe stosowane po to, by osiągnąć lepsze
wyniki leczenia miejscowego i jego
mniejszy zakres.
- Jakie nowotwory lepiej jest leczyć
właśnie operacyjnie?
- Większość nowotworów jest leczonych operacyjnie – mówimy tu
o raku płuca, raku żołądka, raku przełyku, czerniaku, raku piersi. Operacyjnie nie leczymy oczywiście nowotworów hematologicznych, ale w innych
przypadkach operacja zazwyczaj jest
niezbędną metodą.
- Jak rozpoznać mięsaka?
- Mięsaki to nowotwory rzadkie
(w Polsce jest to ok. 1200-1300 zachorowań rocznie), wymagające leczenia
bardzo specjalistycznego. Samo pojęcie mięsaka obejmuje ok. 60 typów
różnych nowotworów. Nasza klinika
nimi się właśnie zajmuje i mamy wyniki, które są absolutnie porównywalne z wynikami w krajach Europy
Zachodniej. To oznacza, ze mamy wyspecjalizowanych patologów, wyspecjalizowanych radiologów, onkologów
klinicznych i chirurgów onkologów,
którzy razem pracują nad diagnostyką
i leczeniem tych nowotworów. Istnieją dwie podstawowe grupy objawów
nasuwających podejrzenie gdy chodzi
o mięsaki: pierwsza grupa to obecność
niebolesnego guza powyżej 5 cm (lub
mniejszy), a druga dotyczy położenia guza w obrębie kończyn czy jamy
brzusznej – jest to położenie podpowięziowe (mięśnie są pokryte powięzią, swoistą pokrywą, która je oddziela
od tkanki podskórnej, i tam właśnie
najczęściej występują mięsaki). Diagnostyka polega na pobraniu biopsji.
Może to być wycinek chirurgiczny
bądź wykonanie biopsji gruboigłowej. Zabieg ten zabiera ok. 5-6 minut
i zapewnia rozpoznanie, które służy

właściwemu zaplanowaniu leczenia.
Niestety część chorych w Polsce jest
operowana nieprawidłowo, ciągle brakuje nam systemu ośrodków referencyjnych. W praktyce oznacza to, że
chory przychodzi z guzem, guz ten jest
usuwany i nie dokonuje się rozpoznania co to konkretnie jest. Nazywamy
to, w spolszczonej wersji angielskiego
zwrotu „whoops-operation”, operacją
„łupu-cupu”: chory ma wycięty guz,
a później się okazuje, że to był mięsak,
co powoduje, że postępowanie właściwe jest już znacznie trudniejsze. Dlatego zwracam szczególną uwagę na
te dwa objawy: guz w okolicach 5 cm
i położenie podpowięziowe. Każdy
taki guz należy zdiagnozować.
- Jaka jest tendencja do wznowy takiego mięsaka?
- Przy właściwym leczeniu jesteśmy
w stanie zapewnić obecnie 85-90%
kontroli miejscowej tego nowotworu.
Jak już powiedziałem, to nie jest sama
chirurgia, coraz częściej stosujemy radioterapię przedoperacyjną. Co więcej,
w przypadkach mięsaków zlokalizowanych na kończynie zazwyczaj jesteśmy w stanie oszczędzić tę kończynę,
niestety jednak nie zawsze – zdarza się,
że mięsaki są zbyt zaawansowane, nie
były wcześniej leczone we właściwy
sposób bądź mają trudną lokalizację.
Stosujemy też coraz bardziej wyrafinowane sposoby leczenia –izolowaną
perfuzję kończynową, leczenie ukierunkowane molekularnie, potrafimy
zatem te 60 typów mięsaków wyleczyć
u ¾ chorych.
- Czy pacjent może podjąć jakieś
działania żeby zmniejszyć prawdopodobieństwo wznowienia nowotworu?
- Mięsak jest takim typem nowotworu gdzie niewiele zależy od pacjenta, ale dużo zależy od leczenia. Od
chorego zależy rehabilitacja i prawidłowe zgłaszanie się na badania kontrolne, nie ma natomiast jakichś środków
zapobiegawczych ze strony pacjenta. Wielkie znaczenie ma poprawne
przeprowadzenie leczenia, co czasami
bywa bardzo żmudne – niektóre mięsaki leczymy ok. roku.
- Jak wygląda stosowanie metod
leczenia niekonwencjonalnego w Polsce?
- Zależy co się rozumie pod pojęciem „niekonwencjonalne”. Wydając
pieniądze na rzeczy niesprawdzone
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ludzie często sobie szkodzą. Niedawno
była u mnie chora, która miała bardzo
wczesny nowotwór i przyniosła mi
dwukartkową listę tego co bierze – pomyślałem, że po tym faktycznie można
zachorować. Gdy chodzi o dietę, Amerykańskie Towarzystwo Przeciwnowotworowe (American Cancer Society)
wydało rekomendacje prawidłowego
odżywiania dla chorych onkologicznie.
Jak ktoś chce, może stosować suplementy, ale nie może przekraczać zalecanej dobowej dawki danego minerału
czy witaminy. Badania pokazują, że
megadawki szkodzą o wiele bardziej

niż brak suplementu. Generalnie nie
ma żadnej cudownej diety na nowotwór, są ogólne zalecenia, które pomagają zachować równowagę i właściwą dietę. To nie jest tak, że istnieje
jakiś cudowny specyfik, a lekarze go
ukrywają. Większość środków stosowanych w medycynie niekonwencjonalnej już wcześniej sprawdzono i nie
znalazły one zastosowania w leczeniu,
ponieważ nie przyniosły żadnego wyniku. Nie zachęcam do wydawania pieniędzy na cudowne specyfiki, szczególnie bez porozumienia z lekarzem,
bo z reguły nie prowadzi to do niczego

dobrego. Nie widzieliśmy żadnego pacjenta, któremu by metody niekonwencjonalne pomogły, mieliśmy za to kilku
chorych, gdzie metody te spowodowały większą toksyczność leczenia. Zalecane jest natomiast stosowanie się do
zasad zdrowego żywienia, porady dietetyczne, wzrost aktywności fizycznej
– pomaga to lepiej znosić terapię.
Źródło: http://onkoline.pl/aktualnosci/prof-piotr-rutkowski-kolejnym-gosciem-onkoline

NANOTECHNOLOGIA
W TERAPII PRZECIWNOWOTWOROWEJ
Nanocząsteczki – mikroskopijne cząstki, które potrafią wykonywać
skomplikowane zadania – w sposób
zasadniczy zmieniają nasze podejście
do walki z chorobą nowotworową.
W onkologii mogą pełnić różne funkcje – wykorzystywane są głównie jako
nośniki leków oraz innych substancji,
ale odgrywają też znaczną rolę w diagnostyce obrazowej, badaniach genetycznych oraz takich metodach leczenia jak np. terapia fototermiczna.

Tradycyjne terapie przeciwnowotworowe cechuje zazwyczaj wysoki
stopień toksyczności ze względu na
to, że działanie leku nie ogranicza się
do objętego chorobą obszaru, lecz ma
wpływ na cały organizm, siejąc spustoszenie wśród zdrowych komórek i
tkanek. Nanocząsteczka wykorzystana jako „opakowanie” takiego leku
umożliwia precyzyjne jego dostar-

czenie bezpośrednio do miejsc zmienionych chorobowo, co znacznie redukuje skutki uboczne. „Lek złączony z nanocząstką zachowuje się dokładnie tak samo jak ona” – tłumaczy
dr Michelle Bradbury z Memorial
Sloan Kettering Cancer Center, gdzie
trwają prace nad innowacyjnymi
technologiami. Wielkością nanocząsteczki przypominają wirusy, ale ze
względu na swoja otoczkę, dobraną
pod kątem docelowych komórek nowotworowych,
nie są eliminowane przez
układ odpornościowy. Ponadto
ligandy celujące
zwiększają skuteczność dostarczania leków do
n o w o t w o r ó w.
Po uwolnieniu
leku w punkcie docelowym
nośnik
ulega
biodegradacji.
Odpowiednio
dobrane dawki
leku, transportowane do guza za pomocą nanocząstek sprawiają, że oporność
na lek rozwija się znacznie wolniej niż
przy podawaniu dużych dawek terapeutyku, który tylko częściowo trafia
do guza, a reszta rozprzestrzenia się
po całym organizmie. Ponadto lek podawany za pomocą nanocząsteczki nie
niszczy wątroby, co zwykle się dzieje
w przypadku zastosowania tradycyjnej

terapii.
Istnieją różne typy nanocząstek,
w tym liposomy, nanocząstki polimerowe (nanosfery i nanokapsuły), micele, dendrymery i nanocząstki nieorganiczne. Są to atrakcyjne platformy
dostarczania substancji leczniczych ze
względu na fakt, że można dość łatwo
wpływać na ich właściwości oraz modyfikować cechy w sposób pozwalający na zwiększenie ich użyteczności.
Modyfikacje te polegają np. na opłaszczeniu nanocząstki odpowiednim polimerem, co zapewnia jej stabilność
w warunkach fizjologicznych, a następnie przyłączeniu odpowiedniego
liganda, czyli np. związków biologicznie czynnych. Przykładowo, wykorzystanie do opłaszczenia poliglikolu etylenowego (PEG) zwiększa stabilność
nanocząsteczki w środowisku płynów
ustrojowych i ogranicza jej wychwyt
przez makrofagi, co wydłuża czas cyrkulacji nanocząstek wprowadzonych
do krwioobiegu.
Rozróżnia się aktywne i bierne dostarczanie leku do komórki docelowej:
to pierwsze polega na tym, że nanocząstki wiążą się z receptorami bądź
antygenami komórek nowotworowych
za pośrednictwem ligandów (mogą to
być peptydy, przeciwciała czy oligosacharydy) lub są naprowadzane magnetycznie. Ponadto, żeby usprawnić działanie leku na poziomie wewnątrzkomórkowym, niektóre nanocząstki zostały wyposażone w peptydy (tzw. cell-penetrating peptides), umożlwiające
im przenikanie przez błonę komórko-
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wą przed uwolnieniem substancji leczniczej. Z kolei bierny transport leków
opiera się na zdolności nanocząstek do
wykorzystania tzw. efektu zwiększonej
przepuszczalności naczyniowej oraz
retencji (EPR), charakteryzującego
unikalną strukturę tkanki nowotworowej: posiada ona nieszczelną sieć naczyń krwionośnych, co jest skutkiem
chaotycznej angiogenezy. Umożliwia
to większości nanocząstek swobodne
przenikanie do przestrzeni międzynaczyniowej guza.
Za pomocą nanocząstek można transportować nie tylko substancje lecznicze, ale również substancje
o działaniu antyangiogennym, hamujące rozwój naczyń krwionośnych wokół
guza, enzymy, przeciwciała czy materiał genetyczny, jak na przykład siRNA (krótkie dwuniciowe interferujące
RNA), używane do wyciszenia zwiększonej ekspresji genów w komórkach
nowotworowych. Badania wykazały,
że siRNA potrafią hamować ekspresję
genów przyczyniających się do progresji choroby z wielką skutecznością
i precyzją, oddziałując jednocześnie na
wiele szlaków sygnałowych. Terapeutyczna skuteczność siRNA napotyka
jednak na szereg ograniczeń, takich
jak trudności w ich dostarczeniu do
komórki nowotworowej, skutki niepożądane będące wynikiem niezgodnego
z założeniami działania siRNA (np.
sparowanie z komplementarną sekwencją niewłaściwego mRNA), zaburzenie
fizjologicznych funkcji mechanizmów
komórkowych zaangażowanych w proces wyciszenia ekspresji genowej bądź
indukcja odpowiedzi immunologicznej, której mediatorem jest interferon
typu I. Największy problem stanowi
jednak transport odpowiedniej liczby
siRNA do cytoplazmy komórek docelowych, ponieważ niezmodyfikowane
cząsteczki siRNA są bardzo niestabilne, a ponadto napotykają na elektrostatyczne odpychanie od powierzchni
komórkowej. Nanocząsteczki wydają
się w znacznej mierze rozwiązywać ten
problem: dzięki swojej dużej (w stosunku do objętości) powierzchni mogą
pomieścić znaczną liczbę siRNA, a dodatkowo ochronić je przed degradacją.
Szczególne wyzwanie stanowi
transport inhibitorów oddziałujących
na kilka celów molekularnych – zasadniczy problem stanowi tu skuteczne

dostarczenie i kumulacja leku w tkance takiej terapii jest jej wysoka precyzja,
docelowej. Obecnie liczba terapii sko- gdyż oddziaływanie wysokich tempejarzonych jest znacznie ograniczona ze ratur ogranicza się wyłącznie do guza.
względu na to, że cząsteczki różnych
W ciągu ostatnich lat obrazowanie
substancji leczniczych mają odmien- anatomiczne, ukazujące zmiany patoną farmakokinetykę, biodystrybucję logiczne w obrazie makroskopowym,
i właściwości przenikania przez coraz bardziej ustępuje miejsca obrazomembranę, co komplikuje ustalenie waniu molekularnemu, które pozwala
odpowiedniej dawki i optymalnego na znacznie wcześniejsze wykrywanie
schematu podawania. Podanie skoja- zmian i określenie rodzaju terapii morzonych inhibitorów kinazy stwarza lekularnej. Również tutaj nanocząstki
szansę blokady wielu szlaków sygna- odgrywają istotna rolę. Jedną z najłowych, a co za tym idzie, spowolnie- ważniejszych cech nanocząstek magnia procesu rozwoju oporności, dlatego netycznych (MNPS) zbudowanych
naukowcy badają możliwość dostar- z nieorganicznego rdzenia, np. tlenku
czania wielocelowych leków w jednej żelaza, kobaltu lub niklu, jest zdolność
nanocząsteczce. Celem terapii opartej do superparamagnetyzmu wykorzyna nanotechnologii jest osiągnięcie stywanego w klinicznych technikach
lepszej swoistości i optymalnej farma- diagnostycznych, takich jak obrazokokinetyki. Zastosowanie nanocząste- wanie metodą rezonansu magnetyczczek znacznie skracałoby też czas po- nego (MRI), umożliwiając uzyskanie
dawania leku.
dobrego efektu przy znacznie niższych
Hipertermiczna terapia nowotwo- dawkach. Takie nanocząstki stanowią
rów polega na podwyższeniu tempera- atrakcyjną alternatywę dla stosowatury w obrębie tkanki nowotworowej nych dotąd substancji kontrastujących
do 42-45 stopni, co powoduje częścioPodobnie fulereny (węglowe nanową apoptozę. Temperatura powyżej 45 struktury) używane są do obrazowania
stopni wywołuje nieodwracalne znisz- nowotworów w trakcie zabiegów chiczenie komórek nowotworowych. Do rurgicznych oraz do obserwacji wę„podgrzania” guza można wykorzystać złów chłonnych w pobliżu ognisk nopromieniowanie elektromagnetyczne, wotworowych.
pole magnetyczne czy mikrofale, stanoCoraz bardziej atrakcyjna staje się
wi to jednak zagrożenie dla zdrowych też idea teranostyki (lub teradiagnokomórek. Terapia fototermalna, stoso- styki) – połączenia terapii i diagnostywana w połączeniu z innymi metoda- ki. W tym celu tworzone są specjalne
mi leczenia, wykorzystywana jest do nanocząstki zdolne jednocześnie do
bardziej selektywnego podwyższenia diagnozowania, dostarczenia celowatemperatury, ograniczając jego skutki nego terapeutyku oraz monitorowania
jedynie do guza i oszczędzając oko- odpowiedzi na leczenie. Są to m.in.
liczne tkanki. Tu właśnie, ze względu wspomniane już superparamagnetyczna swoją zdolność generowania ciepła, ne nanocząstki tlenku żelaza (SPION),
znajdują zastosowanie nanocząstki me- które jednocześnie mogą być nośnikatali szlachetnych i nanorurki węglowe: mi leków, lub też bardziej rozbudowana przykład, lokalną hipertermię osią- ne nanoplatformy, łączące np. SPIONy
ga się za pomocą nanocząstek
tlenku żelaza
i pola magnetycznego.
Również nanorurki węglowe
pod działaniem
światła bliskiej
podczerwieni
nagrzewają się
i selektywnie
niszczą komórkomórki nowotworowe
zdrowe komórki
ki
nowotworowe.
Zaletą
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i opłasczone PEG liposomowe nośniki
doksorubicyny, która pomimo wysokiej skuteczności terapeutycznej ma
bardzo ograniczone zastosowanie z powodu poważnych skutków ubocznych.
Inne nanokonstrukcje obejmują opłaszczone złotem mikrokapsułki, wykorzystywane do ultrasonograficznego
obrazowania z kontrastem (CEUS) lub
terapii fototermicznej. Nanocząstki
złota mogą być użyte do obrazowania
fotoakustycznego, jak również pełnić
rolę nośników kwasów nukleinowych
i fotouczulaczy.
Przedstawione technologie nie są
jednak wolne od niedoskonałości: np.
trudno jest przewidzieć, jaka dawka
leku faktycznie zostanie uwolniona,
czy też uwzględnić wszystkie procesy

zachodzące w organizmie i czynniki
mające wpływ na dotarcie terapeutyku
do guza, takie jak zmiany konformacyjne, agregacja nanocząstek wskutek niestabilności koloidalnej, utrata
ligandów lub zjawisko egzocytozy
w przypadku zbyt małych nośników.
W znacznej mierze uniemożliwia to
kontrolę nad przebiegiem terapii. Pozostaje ponadto kwestia potencjalnej
toksyczności nanocząstek.
Obecnie istnieje ponad 50 nanotechnologii dla cytotoksycznych leków, blokujących wzrost i podział
komórek nowotworowych. „Nie istnieje jedna platforma, za pomocą której można by było osiągnąć wszystkie
cele”, zaznacza dr Bradbury. Pomimo
to nanocząsteczki niewątpliwie mają

szansę zostać najbardziej efektywną,
a zatem preferowaną metodą walki
z chorobami nowotworowymi.
Opracowanie: Hanna Szachowska
Źródła: https://ssl.www8.hp.com/
hpmatter/issue-no-3-winter-2015/
spotlight-nanotechnologyexperimental-cancer-treatments
Crommelin DJ, Florence AT. Towards more effective advanced drug
delivery systems. Int J Pharm. 2013,
Sep 15; 454(1): 496-511.
Thakor A.S., Gambhir S.S., Nanooncology: the future of cancer diagnosis and therapy [in:] CA Cancer J
Clin. 2013 Nov-Dec;63(6):395-418.

BADANIA WYKAZUJĄ SKUTECZNOŚĆ
ADJUWANTOWEGO IMATYNIBU
Mimo że GIST należy do chorób rzadkich, w USA odnotowuje się
rocznie od 4 do 5 tysięcy zachorowań.
W ciągu ostatniej dekady udowodniono skuteczność celowanego leczenia imtynibem (Glivec) pacjentów
z CD117-dodatnim GIST, którzy stanowią 85-90% całej populacji cierpiących na ten rodzaj nowotworu. Obecnie
coraz częściej stosuje również leczenie
adjuwantowe, zalecane przez National Comprehensive Cancer Network
(NCCN) w przypadku guzów powyżej
3 cm oraz średniego lub wysokiego ryzyka nawrotu.
Opublikowane niedawno w American Journal of Clinical Oncology wyniki badań przeprowadzonych przez

zespół naukowców z American Cancer Society wykazały, że przypadków
zastosowania terapii adjuwantowej
w USA w 2007 r. było ponad dwukrotnie więcej niż w 2006 r. (odpowiednio
13,2% i 30,5%). Liczba ta osiągnęła
maksymalny poziom w 2009 r. (37,9%),
a następnie nieco zmalała (25,6%
w 2011 r.). Autorzy badania przeanalizowali dane z Narodowego Rejestru
Onkologicznego, wyodrębniając 4.694
pacjentów z GIST zdiagnozowanych
w latach 2004-2011, z których 73,5%
zostało poddanych wyłącznie leczeniu
chirurgicznemu, a 26,5% otrzymało
ponadto terapię adjuwantową. Ryzyko śmierci wśród pacjentów, którym
podawano adjuwantowo Glivec, było

o 46% niższe w porównaniu z pacjentami leczonymi wyłącznie chirurgicznie. Leczenie adjuwantowe rzadziej
wdrażano u starszych pacjentów oraz
u tych, u których rozmiar guza nie
przekraczał 10 cm.
Powyższe wyniki pozwoliły naukowcom na wyciągnięcie wniosku,
że leczenie adjuwantowe jest stosowane częściej (w sposób zróżnicowany
w zależności od wieku i rozmiaru
guza) i ma bezpośrednie przełożenie
na wzrost przeżycia ogólnego u osób
korzystających z tej terapii.
Źródło: http://www.eurekalert.org/
pub_releases/2015-03/acs-uon030115.
php (2.03.2015)

NASZA KSIĄŻKA KUCHARSKA
Pasztet
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1/2 kg wołowiny
1/2 kg wieprzowiny
1/2 kg mięsa z kurczaka (udek, podudzi)
30 dag podgardla lub boczku
20–30 dag wątroby cielęcej lub kurzej
2 cebule
2 marchewki
pietruszka
2 czerstwe średniej wielkości bułki
6 jajek

•
•

żurawina lub rodzynki, można dodać mielone
posiekane orzechy, pokrojone suszone owoce lub
ugotowane grzyby
liść laurowy, kilka ziaren pieprzu i ziela angielskiego,
świeżo starta gałka muszkatołowa,
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boczek wędzony do wyłożenia dna brytfanny
sól, pieprz mielony, można dodać tymianek,
majeranek wg uznania
Do dużego garnka wkładamy mięsa, obrane cebule,
marchew, pietruszkę, ziele angielskie, liść laurowy i pieprz.
Zalewamy wodą, tak by przykrywała mięso, i gotujemy pod
przykryciem przez ok.2-3 godz., aż mięso będzie miękkie.
Ugotowane mięsa wraz z namoczoną w wywarze bułką
i jarzynami mielimy 3 razy przez maszynkę. Do uzyskanej
masy dodajemy gałkę, żółtka, sól, pieprz, pozostałe
przyprawy, żurawinę i dobrze wszystko wyrabiamy. Z białek
ubijamy pianę i dodajemy do masy delikatnie mieszając.
Dno brytfanny wykładamy cienkimi plastrami boczku
następnie przekładamy masę do 2/3 wysokości. Pieczemy
przez 1 godzinę w temperaturze 180–200˚C.
•
•

Pyszny schab gotowany
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 kg schabu bez kości
2 litry wody
2 łyżki mieszanki ziół (majeranek, oregano,
tymianek; można skomponować mieszankę wg
uznania)
1/2 łyżeczki ziaren kolendry
1 łyżeczka pieprzu w ziarnach
6 ząbków czosnku
1 łyżka cukru
2 łyżki soli
4-5 liści laurowych
6 ziaren ziela angielskiego
6 ziaren jałowca
2 łyżki majonezu
1 łyżka musztardy

Do dużego garnka wlewamy zimną wodę. Dodajemy sól,
pieprz, cukier, majonez, musztardę, zioła, pokruszone liście
laurowe i rozgniecione ziarna kolendry, jałowca i ziela,
obrany i pokrojony czosnek. Wszystko mieszamy następnie
wkładamy nasz kawałek schabu. Stawiamy na ogniu i od
momentu zagotowania gotujemy pod przykryciem przez
10 minut. Po tym czasie zdejmujemy garnek z ognia
i pozostawiamy do wystudzenia na kilka godzin (10-12
godz. najlepiej zrobić to wieczorem). Na drugi dzień garnek
z zalewą i mięsem ponownie stawiamy na ogniu i znowu
gotujemy przez 10 minut od momentu zagotowania. Po
tym czasie zdejmujemy garnek z ognia i pozostawiamy do
całkowitego wystudzenia. Mięso wyjmujemy dopiero wtedy
gdy będzie całkowicie zimne. Mięso jest soczyste i kruche.
Schab można zastąpić np. szynką lub łopatką.

Babka puchowa
• 1 kostka masła
• 2 niepełne szklanki cukru
• 6 jajek
• 2 szklanki mąki ziemniaczanej
• 6 łyżek mąki pszennej
• 2 płaskie łyżeczki proszku do pieczenia
• 6 łyżek oleju
• 1 łyżka octu
Masło ucieramy z cukrem i jajkami na gładką, puszystą masę.
Do utartej masy dodajemy mąkę ziemniaczaną wymieszaną
z mąką pszenną i proszkiem do pieczenia. Następnie
dodajemy olej i na końcu ocet. Dokładnie mieszamy
i przekładamy ciasto do foremki wyłożonej papierem do
pieczenia. Pieczemy w temperaturze 180 stopni przez ok.
40-50 minut, do „suchego patyczka”.
Babkę można posypać cukrem pudrem lub polukrować.

Ciasto miodowe
Składniki na ciasto:
• 2½-3½ szklanki mąki
• 3 pełne łyżki miodu
• 3 łyżki śmietany
• 2 jajka
• ½ szklanki cukru
• ¼ kostki masła lub margaryny
• 1 łyżeczka sody

W rondlu roztapiamy masło lub margarynę, dodajemy
cukier i miód. Zagotowujemy i studzimy. Przekładamy do
miski, dodajemy śmietanę, mąkę, sodę i jajka. Zagniatamy
ciasto(powinno być jak plastelina). Po zagnieceniu dzielimy
je na 3-4 części w zależności jak grubo rozwałkujemy ciasto.
Każdy placek rozwałkowany na wielkość blaszki(może być
kwadratowa, prostokątna lub okrągła)pieczemy osobno
w temperaturze 180 ˚C przez 10-15 minut, na złoty kolor.

Krem
•
•

0,75 litra mleka
8 czubate łyżki kaszy manny
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• ¾ szklanki cukru pudru
• 1 opakowanie cukru waniliowego
• 1 kostka masła lub margaryny (200g)
• 2 łyżki wiórków kokosowych
W rondelku zagotowujemy 1/2 litra mleka z cukrem i cukrem
waniliowym. Do pozostałego mleka wsypujemy kaszę
i mieszamy. Gdy mleko zacznie się gotować, wlewamy
stopniowo mleko wymieszane z kaszą (ciągle mieszając).
Podgrzewamy przez kilka minut (dalej mieszając) aż masa
będzie gęsta (niczym budyń). Odstawiamy do ostygnięcia.
Masło ucieramy, dodajemy następnie stopniowo masę z kaszy
i wiórki kokosowe. Puszystą masą przekładamy kolejne placki.
Miodownik najlepiej zrobić 2 dni wcześniej ponieważ na
początku ciasto jest twarde i nie da się ładnie kroić, aby
placki zmiękły należy ciasto po przełożeniu kremem trzymać

co najmniej 24 godziny w lodówce. Najsmaczniejsze jest na
2-3 dzień, gdy placki zmiękną. Ciasto można polać polewą
lub posypać ciemnym gorzkim kakao.

Polewa
• 2 łyżki masła
• 1/3 szklanki słodkiej śmietany
• 2 łyżeczki kakao
• 4 kostki czekolady
Do rozpuszczonego masła dodajemy śmietanę, kakao
i czekoladę. Całość mieszamy do uzyskania jednolitej
konsystencji.
Smacznego!
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