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Rozpoczynamy naszą działalność w 
2010 roku od pomyślnych wiadomo-
ści. Dotychczas z trudem uzyskiwana 
terapia lekami Glivec 800 mg i Sutent 
przestała nosić nazwę niestandardowej 
i została umieszczona w programie te-
rapeutycznym jako standardowa. Przez 
wiele lat pacjenci, lekarze i nasze Sto-
warzyszenie musieli staczać wręcz ba-
talie, aby potrzebujący takich leków 
pacjenci mogli je w końcu otrzymać. 
Nie zawsze na czas, niestety.

Jakie problemy napotykaliśmy i jak 
bardzo musieliśmy zabiegać o zmiany 
w niekorzystnych dla chorych rozporzą-
dzeniach władz, można wywnioskować 
z 14-stronicowego opracowania pana 
Marka Szachowskiego. Opracowanie to 
dotyka tylko ogólnego zarysu prac Sto-

warzyszenia. Nie chcemy, aby podobne 
sytuacje powtarzały się w przyszłości. 
Wiele zależy od lekarzy, którzy prowa-
dzą pacjenta. Od nich też oczekujemy 
zaangażowania i wytrwałych starań, by 
pacjent w końcu otrzymał potrzebną 
mu terapię. Niestety, nie wszyscy leka-
rze widzą się w takiej roli. Zbyt wiele 
było przykładów biernej postawy wobec 
odmów ze strony NFZ. Nawet teraz po 
zmianach wprowadzonych po 20 stycz-
nia br. wiele placówek nie jest w stanie 
zapewnić swoim pacjentom tego, co im 
przysługuje. Nie potrafią one poradzić 
sobie z problemami biurokratycznymi 
lub, jak często bywa, mają niechętny 
stosunek do stosowania drogich terapii. 
A przecież żyjemy w jednym kraju i nie 
ma powodu, aby szanse na przeżycie za-
leżały od miejsca, w którym pacjent jest 
leczony. A tak niestety jest. Czekają nas, 
zapewne, kolejne sytuacje kryzysowe.

W tym roku udało się nam opraco-
wać i wydać instrukcję dla lekarzy, aby 
mogli wpisywać swoje wyniki do Re-
jestru Klinicznego GIST. To jest waż-
ny czynnik w opracowywaniu strategii 
terapii GIST w Polsce. Te instrukcje 
zostaną rozesłane do odpowiednich le-
karzy i teraz tylko pozostaje sobie ży-
czyć, aby PT lekarze zechcieli włączyć 
się do prac w Rejestrze. To tylko od 
ich chęci zależeć będzie powodzenia 
przedsięwzięcia. Czekamy!

Wydajemy tzw. legitymację pa-
cjenta z GIST. Jest to zbiór informacji 
o pacjencie, chorobie i terapii pacjen-
ta. Ma on przekazać najistotniejsze in-
formacje dla innych lekarzy, z którymi 

pacjent się spotyka. W sytuacjach wi-
zyt u lekarzy specjalistów lub podczas 
wyjazdów pacjenta te informacje mogą 
okazać się bezcenne. Takie dokumen-
ty mają już pacjenci w Niemczech i 
Wielkiej Brytanii. Także kilka innych 
stowarzyszeń w Europie planuje ich 
wydanie. Pomysł wydania legitymacji 
został pozytywnie oceniony przez na-
szych lekarzy. Wprowadzone zmiany 
w stosunku do wzorców niemieckich i 
brytyjskich wynikają z różnic w prawie 
lub obyczajach. Wszyscy nasi członko-
wie otrzymają ten dokument.

Trwa nabór do nowych badań kli-
nicznych Nilotynibu i Dasatynibu. 
Kolejna okazja do poszerzenia arsena-
łu środków terapeutycznych na GIST. 
Nowo zdiagnozowani pacjenci otrzy-
mają większy zakres możliwości tera-
peutycznych. Proszę zwrócić uwagę 
na notatkę w tym numerze „Podróży” 
i na informację na naszej stronie in-
ternetowej. Na stronie internetowej są 
też ważne informacje dla pacjentów 
leczonych Sutentem. Poza zalecenia-
mi, które pacjenci otrzymują w swoim 
ośrodku (tak jest 
przynajmniej w 
Warszawie), są 
także informacje, 
które uzyskali-
śmy od produ-

to już ostatni biuletyn w tym 
roku. Przez cały rok staraliśmy się 
rozwiązywać bieżące problemy na-
szych członków, udzielać pomocy, 
interweniować u władz, brać udział 
w życiu stowarzyszeń pacjentów on-
kologicznych, wydawać biuletyny, 
wydaliśmy także poradnik dla cho-
rych na GIST w postaci książkowej. 
Mieliśmy okazję zapoznać z naszymi 
problemami szerokie forum mediów 
i wierzymy, że współpraca z nimi  
będzie przynosiła owoce.

Z perspektywy mijającego roku 
widzimy, jak wielu spraw nie udało się nam rozwiązać. Nie dokona-
liśmy także niestety przełomu w programie lekowym w terapii GIST. 
Wspólnie z chorymi na przewlekłą białaczkę szpikową i chorymi 
na raka nerek zdołaliśmy wprawdzie zapobiec wcieleniu do prakty-
ki złego  rozporządzenie prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.  
To rozporządzenie, wprowadzone do praktyki, spowodowałoby 
przedwczesną śmierć wielu chorych. Pani minister zdrowia zareago-
wała bardzo szybko i skutecznie. Nie znaczy to jednak, że dokonał 
się znaczący przełom. Nie zmieniliśmy złych praktyk w niektórych 
ośrodkach ani nie mamy wpływu na tworzone nowe przepisy. Te 
przepisy dotyczą nas - pacjentów, ale wcale nie oznacza to, że są  
podejmowane w naszym interesie.

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

Głos pacjentów, nawet jeśli biorą udział w naradach, nie jest  
brany pod uwagę. Nasza obecność ma znaczenie czysto dekoracyjne. 

W sytuacji gdy na nowotwory zapadnie co trzeci obywatel nasze-
go kraju, a co czwarty umrze z tego powodu, brak wyraźnych dzia-
łań ze strony władz nie znajduje żadnego usprawiedliwienia. To jest 
zamykanie oczu na rzeczywistość i pobożne życzenie, że problemy 
same znikną lub że to następcy będą je rozwiązywali.

W dalszym ciągu brakuje nam chętnych do pomocy w pra-
cach Zarządu Stowarzyszenia. Dziękuję Paniom Teresie Zielińskiej  
i Lucynie Królikowskiej, które podjęły trud wysyłki biuletynów  
i poradnika pacjentów. To była bardzo cenna pomoc. Przecież to jest 
każdorazowo kilkaset kopert. Nasze materiały wysyłamy do licznych 
lekarzy, ośrodków i szpitali oraz naszych członków. 

Potrzebujemy jednak np. kogoś, kto będzie dbał o naszą zanie-
dbywaną stronę internetową. Nie mam już czasu na systematyczne 
przesyłanie aktualności, a strona to jest nasza wizytówka.

Trzeba uaktualniać i wysyłać materiały do administratora.  
To tak na początek... Mam nadzieję, że taka osoba znajdzie się  
po tym apelu. To nie będzie zbyt absorbujące zajęcie.

Wyjaśnienie
Poprzedni numer naszego biuletynu był obarczony licznymi 

błędami redakcyjnymi. Przepraszam, ale wysłałem do składu mate-
riały sprzed korekty. Skorygowane zostały „w domu”.

Uwaga! Prosimy o uregulowanie zaległych składek członkow-
skich. Nieuregulowanie ich, zgodnie ze statutem, będzie skutkowało 
skreśleniem z listy członków Stowarzyszenia
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Z przykrością informuję, że 25 
czerwca 2010 roku nieoczekiwanie 
odeszła od nas Pani Lucyna Młot. 
Ponieśliśmy niepowetowaną stratę. 
Była członkiem-założycielem naszego 
Stowarzyszenia, wieloletnim człon-
kiem Komisji Rewizyjnej, ale przede 
wszystkim wspaniałą, ciepłą, mądrą 
osobą. Poświęciła dla naszej spra-
wy wiele i nie wyobrażam sobie, aby 
można było zrobić więcej niż zrobiła 
Ona. Służyła nam radą, pomocą, wie-
dzą i ogromnym nakładem pracy. To, 
że Stowarzyszenie istnieje, zawdzię-
czamy w ogromnej mierze właśnie Jej 
zaangażowaniu. Od pierwszych dni po 
zebraniu założycielskim do ostatnich 

dni swojego życia brała 
żywy udział w pracach 
Komisji i Zarządu. Pomi-
mo pogarszającego się 
stanu zdrowia zawsze 
mogłem liczyć na Jej po-
moc. Zawsze znajdowała 
czas, aby mnie przyjąć w 
swoim biurze, wysłuchać 
problemów i znaleźć spo-
soby na zaradzenie. Przy-
biegałem do Niej zdener-
wowany jakąś sytuacją a 
Ona potrafiła jak nikt wy-
ciszyć moje emocje.

Pani Lucyna miała 
wspaniale wszechstronne przygoto-
wanie zawodowe, 
ogromne doświad-
czenie i błyskawicz-
ną orientację w 
sprawach dotyczą-
cych działania sto-
warzyszeń. Wszyscy 
członkowie Stowa-
rzyszenia, którzy się 
z Nią spotkali, wie-
dzą doskonale jakim 
była dla nas DAREM. 
Bez Niej nic nie bę-
dzie takie jak daw-
niej. Kształtowała 
w znacznej mierze 

wizerunek Stowarzyszenia, które trak-
towała jako coś ważnego, coś, co po-
zwalało służyć drugiemu człowiekowi. 
Za to wszystko jesteśmy Jej ogromnie 
wdzięczni. Niech dobry Bóg przyjmie 
Ją do swojego Domu. 

Zdjęcie wykonano w marcu/kwietniu 
2004 roku. Pani Lucyna udzielała wy-
wiadu jakiejś agencji amerykańskiej i 
z tej okazji, dla celów dokumentacyj-
nych, zostało one wykonane. To wła-
śnie wtedy poznałem Ją. Darzyła mnie 
swoją przyjaźnią do końca.

Stanisław Kulisz 

Wspomnienie Pani Lucyny Młot

ROK VI

Dziękujemy wszystkim, którzy zdecydowali się przekazać naszemu Stowarzyszeniu  
1% podatku, wspomagając tym samym nasze działania na rzecz pacjentów GIST
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centa. Warto się 
z nimi zapoznać, 
a także przeka-
zać je swoim le-
karzom, jeśli nie 
mają tych mate-

riałów.
Zdobycie przez Stowarzyszenie, 

po długiej procedurze, statusu orga-
nizacji pożytku publicznego nastąpi-
ło w momencie zmian w przepisach. 
Występują jakieś niedoinformowa-
nia pomiędzy Ministerstwem Pracy 
i urzędami skarbowymi. Nie można 
doprosić się o skuteczne usunięcie 
przeszkód, które mogą utrudnić nam 
pozyskiwanie środków z odpisu 1% 
od podatków. Jeszcze raz triumf biu-
rokracji nad zdrowym rozsądkiem. 

Urzędnicy MPiPS są niewzruszeni. 
ONI mają czas. 

Natomiast Stowarzyszenie z coraz 
większym trudem zdobywa środki na 
swoją działalność. Ponieważ liczba 
naszych członków wzrasta, potrze-
bujemy coraz większych środków. 
Zgodnie ze statutem skreślono z li-
sty członków osoby, które zalegały 
ze składkami. Inne osoby, które nie 
uregulują swoich zaległości, pomimo 
wezwania, zostaną także skreślone. 
Nasza składka jest prawie symbo-
liczna. Członkowie otrzymują więcej 
niż wysokość wnoszonej przez nich 
składki, dlatego podjęliśmy decyzję 
o takim rozwiązaniu. Wydajemy cho-
ciażby poradniki, biuletyny, interwe-
niujemy u władz i lekarzy… Na to 

wszystko potrzebne są fundusze, o 
które coraz trudniej. 

Jesteśmy świadomi czekających 
nas wyzwań. Może być jeszcze trud-
niej. Ważne jest, aby nasi członkowie, 
a także lekarze w większej liczbie niż 
dotychczas zechcieli współpracować z 
naszym Stowarzyszeniem. Apelowa-
łem wielokrotnie do naszych lekarzy 
o taką postawę. Mamy wspólne cele. 
Niewielu z nich okazuje jednak chęć 
współpracy, za to ci, którzy współpra-
cują, robią to wspaniale.

W sposób nieuprawniony polityka 
ma zbyt wielki wpływ na los pacjen-
tów. Od początku istnienia naszego 
Stowarzyszenia potykamy się o opór 
tych, którzy powinni służyć chorym.  

Stanisław Kulisz
LIFE  RAFT  GROUP – 

RAPORT  DYREKTORA  WYKONAWCZEGO

Norman Scherzer 

Istnieje cały szereg powodów by 
cieszyć się z tego, że rok 2009 dobiegł 
końca. Globalny kryzys finansowy 
wstrzymał plany emerytalne, a utrata 
pracy lub mieszkania przyczyniła się 
do pogłębienia stresu w rodzinach, 
których członkowie walczą z rakiem – 
takim jak GIST. Fundusze na badania 
wstrzymano, a nadzieje pacjentów na 
łatwiejszy dostęp do jakościowej opie-
ki medycznej pozostały dalekie od rea-

lizacji. W 2009 roku Amerykanie nadal 
spierali się o powszechny system opie-
ki zdrowotnej, pacjenci GIST w Wiel-
kiej Brytanii nadal walczyli o dostęp 
do terapii drugiego rzutu, chorzy na 
GIST w Kanadzie toczyli walkę o te-
rapię wspomagającą, a całe zastępy pa-
cjentów GIST w wielu innych krajach 
walczyły o dostęp do leczenia w ogó-
le. Pacjenci GIST nadal umierali – czy 
to z powodu braku dostępu do terapii, 
czy to dlatego, że istniejące sposoby 
leczenia okazały się w ich przypadku 
nieskuteczne.

Pomimo tych wszystkich negatyw-
nych doświadczeń, Grupa LRG kon-
tynuowała swoją działalność na wielu 
płaszczyznach. Kontynuowaliśmy finan-
sowanie dziesięciu badaczy pracujących 
w naszym światowej klasy zespole ba-
dawczym, który osiągnął szereg sukce-
sów w różnych przedsięwzięciach – w 
tym przedklinicznej ocenie inhibitorów 
KIT nowej generacji, których celem jest 
miejsce wiązania przełącznika kinazy 
(„switch pocket”), oraz lepszym zrozu-
mieniu komórkowych mechanizmów, 
powodujących zniszczenie aktywowanej 
KIT i PDGFRA. Spotkania w Bostonie 
i Portland przyczyniły się do rozwoju 
współpracy i wymiany informacji, co 

korzystnie wyróżnia zespół LRG na tle 
smutnych realiów rywalizacji i niezgody, 
często panujących w świecie badań nad 
rakiem.

Odbudowaliśmy strukturę danych 
naszego rejestru pacjentów i opubli-
kowaliśmy przełomowe studium na 
temat zależności pomiędzy dawkowa-
niem Gliveku a przeżyciem wolnym 
od progresji oraz całkowitym prze-
życiem (tę publikację można znaleźć 
pod adresem http://springerlink.com/
content/346011445r10um38/). We 
współpracy z Uniwersytetem w Stan-
ford oraz grupą kluczowych laborato-
riów badawczych założyliśmy bank 
tkanek, umożliwiający naukowcom do-
stęp do wyników badań przeprowadzo-
nych na trudno dostępnych tkankach 
GIST oraz połączenie tych wyników z 
historiami choroby zawartymi w reje-
strze. W celu zaopatrzenia pacjentów 
i ich lekarzy w zwięzłe informacje na 
temat diagnozowania i leczenia, zaczę-
liśmy rozprowadzać historie choroby, 
trafnie nazwane „GISToriami”.

Pod koniec 2009 roku formalnie 
zainaugurowaliśmy naszą latynoa-
merykańską inicjatywę usprawnienia 
przepływu informacji na temat GIST 
w językach hiszpańskim i portugal-
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Od czasu wydania poprzedniego 
biuletynu miało miejsce wiele istot-
nych dla naszego Stowarzyszenia wy-
darzeń. VIII konferencja New Horizons 
zgromadziła wiele interesujących pre-
zentacji, które w dużym skrócie zostały 
przedstawione w naszym artykule. At-
mosfera konferencji i niektóre wypo-
wiedzi pozwalają sądzić, że jesteśmy 
w przededniu nowego skoku w terapii 
GIST. To 25 czerwca minęła 10 rocznica 
wdrożenia efektywnej terapii leku zna-
nego obecnie pod nazwą Glivec. Wy-
darzenie to miało miejsce w Stanach 
Zjednoczonych, ale po niespełna roku 
badania kliniczne Gliveku rozpoczę-
ły się w Klinice Nowotworów Tkanek 
Miękkich i Kości w Centrum Onkologii 
w Warszawie. Stało się to 15 sierpnia 
2001 roku. Od tej pory wiele setek 
pacjentów w Polsce chorych na GIST 
zawdzięcza swoje życie właśnie temu 
wydarzeniu. Nie można tu ponownie 
nie wspomnieć zasług Pana Profesora 
Włodzimierza Ruki. Pisałem o tym w 
poprzednim biuletynie, ale nigdy dość 
aby Jego zasług nie uświadamiać kolej-
nym pokoleniom pacjentów. 

Innym ważnym wydarzeniem, 
w którym także Państwo mieliście 
okazję wziąć udział, była anonimo-
wa ankieta dotycząca terapii, jej do-
stępności i zewnętrznych warunków 
życia pacjentów. Wyniki zostały prze-
kazane do Conticanet Europa, która 
to organizacja opracowuje przekrój 
warunków leczenia GIST w Europie. 
Pozwoli to na ocenę stanu leczenia w 
Polsce a także na porównanie sytu-
acji naszych chorych z sytuacją cho-
rych w innych krajach. 

Z naszego polskiego punktu widze-
nia wyniki są interesujące i potwier-
dzają obserwacje, które zbieraliśmy 
podczas lat naszej pracy i kontaktów 
z Państwem. Pomoc chorym na GIST 
nie jest jednorodna w całym kraju. Tyl-
ko niektóre ośrodki zapewniają dobre 
standardy obsługi i troski o pacjentów. 
W większości przypadków tak nie jest. 
Niedoinformowanie pacjentów, brak 
należytej troski o systematyczność ba-
dań, brak stałego lekarza prowadzące-
go i nade wszystko nieciągłość leczenia 
to zbyt częste błędy w terapii. Dlacze-
go tak jest? Już na początku każdego 
roku możemy wiedzieć, gdzie pacjenci 
będą mieli kłopoty. W tych ośrodkach 
doświadczenie niczego chyba nie uczy 
decydentów, bo nie wszystko zależy 
przecież od lekarzy. Stąd migracja cho-
rych, tracony czas, pieniądze, a często 
także postępy choroby gdy pacjent nie 
jest w stanie poradzić sobie z tymi pro-
blemami. Ciekaw jestem oceny adresa-
ta przesłanych mu ankiet. Do Państwa, 
którzy pomimo otrzymanych formula-
rzy NIE wzięli udziału w ankiecie, mam 
pretensję. To także było dla WASZEGO 
dobra. Skąd zatem taka obojętność? 
Pytania były proste, ankieta anonimo-

wa, nikt się nie narażał - a więc dlacze-
go? 

Znacznie lepiej wypadł odzew na 
prośbę o przesyłanie upoważnień do 
głosowania podczas Nadzwyczajne-
go Walnego Zebrania (Sielpia). W tym 
przypadku otrzymaliśmy zdecydowanie 
więcej odpowiedzi i zdobywanie tak 
potrzebnych głosów wypadło znacznie 
lepiej. Mam nadzieję, że efekty naszych 
starań o akceptację nowego statutu 
zostaną pozytywnie zakończone jego 
rejestracją przez Krajowy Rejestr Sądo-
wy. Jest to niezbędne do poprawnego 
działania Stowarzyszenia.

Sprawozdanie z Walnego Zebrania i 
ze spotkania w Sielpii znajduje się we-
wnątrz numeru.

Bardzo dziękujemy wszystkim 
tym z Państwa, którzy zadeklarowa-
li 1-procentowy odpis z podatku na 
rzecz naszego Stowarzyszenia. Podzię-
kowania należą się szczególnie tym z 
Was, którzy zmobilizowali dla tego 
celu swoich znajomych, przyjaciół i 
krewnych. Urzędy Skarbowe teraz 
rozpoczęły przekazywanie tych kwot 
na nasze konto i wyniki są bardzo 
pomyślne. Nawet jeśli indywidualne 
kwoty są nie wielkie to jednak ich 
ilość stanowi o wyniku. To jest bardzo 
satysfakcjonujący przykład tego co 
można osiągnąć gdy działamy wspól-
nie dla naszego wspólnego dobra. To 
suma działań stanowi o ich wyniku. 
W tym przypadku ci z Państwa, którzy 
zaangażowali się do tego dzieła, wy-
konali wspaniałą pracę. Dziękujemy. 

Stanisław Kulisz 

Szanowni Państwo
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Rozpoczynamy naszą działalność w 
2010 roku od pomyślnych wiadomo-
ści. Dotychczas z trudem uzyskiwana 
terapia lekami Glivec 800 mg i Sutent 
przestała nosić nazwę niestandardowej 
i została umieszczona w programie te-
rapeutycznym jako standardowa. Przez 
wiele lat pacjenci, lekarze i nasze Sto-
warzyszenie musieli staczać wręcz ba-
talie, aby potrzebujący takich leków 
pacjenci mogli je w końcu otrzymać. 
Nie zawsze na czas, niestety.

Jakie problemy napotykaliśmy i jak 
bardzo musieliśmy zabiegać o zmiany 
w niekorzystnych dla chorych rozporzą-
dzeniach władz, można wywnioskować 
z 14-stronicowego opracowania pana 
Marka Szachowskiego. Opracowanie to 
dotyka tylko ogólnego zarysu prac Sto-

warzyszenia. Nie chcemy, aby podobne 
sytuacje powtarzały się w przyszłości. 
Wiele zależy od lekarzy, którzy prowa-
dzą pacjenta. Od nich też oczekujemy 
zaangażowania i wytrwałych starań, by 
pacjent w końcu otrzymał potrzebną 
mu terapię. Niestety, nie wszyscy leka-
rze widzą się w takiej roli. Zbyt wiele 
było przykładów biernej postawy wobec 
odmów ze strony NFZ. Nawet teraz po 
zmianach wprowadzonych po 20 stycz-
nia br. wiele placówek nie jest w stanie 
zapewnić swoim pacjentom tego, co im 
przysługuje. Nie potrafią one poradzić 
sobie z problemami biurokratycznymi 
lub, jak często bywa, mają niechętny 
stosunek do stosowania drogich terapii. 
A przecież żyjemy w jednym kraju i nie 
ma powodu, aby szanse na przeżycie za-
leżały od miejsca, w którym pacjent jest 
leczony. A tak niestety jest. Czekają nas, 
zapewne, kolejne sytuacje kryzysowe.

W tym roku udało się nam opraco-
wać i wydać instrukcję dla lekarzy, aby 
mogli wpisywać swoje wyniki do Re-
jestru Klinicznego GIST. To jest waż-
ny czynnik w opracowywaniu strategii 
terapii GIST w Polsce. Te instrukcje 
zostaną rozesłane do odpowiednich le-
karzy i teraz tylko pozostaje sobie ży-
czyć, aby PT lekarze zechcieli włączyć 
się do prac w Rejestrze. To tylko od 
ich chęci zależeć będzie powodzenia 
przedsięwzięcia. Czekamy!

Wydajemy tzw. legitymację pa-
cjenta z GIST. Jest to zbiór informacji 
o pacjencie, chorobie i terapii pacjen-
ta. Ma on przekazać najistotniejsze in-
formacje dla innych lekarzy, z którymi 

pacjent się spotyka. W sytuacjach wi-
zyt u lekarzy specjalistów lub podczas 
wyjazdów pacjenta te informacje mogą 
okazać się bezcenne. Takie dokumen-
ty mają już pacjenci w Niemczech i 
Wielkiej Brytanii. Także kilka innych 
stowarzyszeń w Europie planuje ich 
wydanie. Pomysł wydania legitymacji 
został pozytywnie oceniony przez na-
szych lekarzy. Wprowadzone zmiany 
w stosunku do wzorców niemieckich i 
brytyjskich wynikają z różnic w prawie 
lub obyczajach. Wszyscy nasi członko-
wie otrzymają ten dokument.

Trwa nabór do nowych badań kli-
nicznych Nilotynibu i Dasatynibu. 
Kolejna okazja do poszerzenia arsena-
łu środków terapeutycznych na GIST. 
Nowo zdiagnozowani pacjenci otrzy-
mają większy zakres możliwości tera-
peutycznych. Proszę zwrócić uwagę 
na notatkę w tym numerze „Podróży” 
i na informację na naszej stronie in-
ternetowej. Na stronie internetowej są 
też ważne informacje dla pacjentów 
leczonych Sutentem. Poza zalecenia-
mi, które pacjenci otrzymują w swoim 
ośrodku (tak jest 
przynajmniej w 
Warszawie), są 
także informacje, 
które uzyskali-
śmy od produ-

to już ostatni biuletyn w tym 
roku. Przez cały rok staraliśmy się 
rozwiązywać bieżące problemy na-
szych członków, udzielać pomocy, 
interweniować u władz, brać udział 
w życiu stowarzyszeń pacjentów on-
kologicznych, wydawać biuletyny, 
wydaliśmy także poradnik dla cho-
rych na GIST w postaci książkowej. 
Mieliśmy okazję zapoznać z naszymi 
problemami szerokie forum mediów 
i wierzymy, że współpraca z nimi  
będzie przynosiła owoce.

Z perspektywy mijającego roku 
widzimy, jak wielu spraw nie udało się nam rozwiązać. Nie dokona-
liśmy także niestety przełomu w programie lekowym w terapii GIST. 
Wspólnie z chorymi na przewlekłą białaczkę szpikową i chorymi 
na raka nerek zdołaliśmy wprawdzie zapobiec wcieleniu do prakty-
ki złego  rozporządzenie prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.  
To rozporządzenie, wprowadzone do praktyki, spowodowałoby 
przedwczesną śmierć wielu chorych. Pani minister zdrowia zareago-
wała bardzo szybko i skutecznie. Nie znaczy to jednak, że dokonał 
się znaczący przełom. Nie zmieniliśmy złych praktyk w niektórych 
ośrodkach ani nie mamy wpływu na tworzone nowe przepisy. Te 
przepisy dotyczą nas - pacjentów, ale wcale nie oznacza to, że są  
podejmowane w naszym interesie.

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

Głos pacjentów, nawet jeśli biorą udział w naradach, nie jest  
brany pod uwagę. Nasza obecność ma znaczenie czysto dekoracyjne. 

W sytuacji gdy na nowotwory zapadnie co trzeci obywatel nasze-
go kraju, a co czwarty umrze z tego powodu, brak wyraźnych dzia-
łań ze strony władz nie znajduje żadnego usprawiedliwienia. To jest 
zamykanie oczu na rzeczywistość i pobożne życzenie, że problemy 
same znikną lub że to następcy będą je rozwiązywali.

W dalszym ciągu brakuje nam chętnych do pomocy w pra-
cach Zarządu Stowarzyszenia. Dziękuję Paniom Teresie Zielińskiej  
i Lucynie Królikowskiej, które podjęły trud wysyłki biuletynów  
i poradnika pacjentów. To była bardzo cenna pomoc. Przecież to jest 
każdorazowo kilkaset kopert. Nasze materiały wysyłamy do licznych 
lekarzy, ośrodków i szpitali oraz naszych członków. 

Potrzebujemy jednak np. kogoś, kto będzie dbał o naszą zanie-
dbywaną stronę internetową. Nie mam już czasu na systematyczne 
przesyłanie aktualności, a strona to jest nasza wizytówka.

Trzeba uaktualniać i wysyłać materiały do administratora.  
To tak na początek... Mam nadzieję, że taka osoba znajdzie się  
po tym apelu. To nie będzie zbyt absorbujące zajęcie.

Wyjaśnienie
Poprzedni numer naszego biuletynu był obarczony licznymi 

błędami redakcyjnymi. Przepraszam, ale wysłałem do składu mate-
riały sprzed korekty. Skorygowane zostały „w domu”.

Uwaga! Prosimy o uregulowanie zaległych składek członkow-
skich. Nieuregulowanie ich, zgodnie ze statutem, będzie skutkowało 
skreśleniem z listy członków Stowarzyszenia
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STOWARZYSZENIE  POMOCY  CHORYM  NA  GIST
JEST  ORGANIZACJĄ  POŻYTKU  PUBLICZNEGO
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5 września 2010 roku na warszaw-
skim Ursynowie odbyła się trzecia 
edycja Onko-Biegu. Wydarzenie zo-
stało zorganizowane dzięki Stowarzy-
szeniu Osób Chorych na Mięsaki SAR-
COMA, Fundacji „Dobrze, że jesteś” 
oraz Urzędowi Dzielnicy Ursynów. 377 
zawodników przebiegło razem ponad 
1877 kilometrów. 

Tego dnia kolor pomarańczowy stał 
się na chwilę kolorem nadziei. Właśnie 
taki kolor miały koszulki, w których 
biegli uczestnicy Onko-Biegu. Wszyscy 
przybyli na teren Centrum Onkologii, 
by wspomóc szczytny cel, który przy-
świeca od lat idei tego wydarzenia. Te-
goroczne hasło biegu brzmiało: „Zabie-
gamy o nadzieję”. Mimo, że rejestracja 

oficjalnie rozpoczęła się o godzinie 9.30 
już dużo wcześniej pojawili się pierwsi 
biegacze, którzy rozpoczęli rozgrzewkę 
przed biegiem. 

O godzinie 11-tej na scenę weszła 
urocza para prowadzących – Aleksan-
dra Mikołajczyk oraz Bartosz Bator 
z TVN Warszawa, którzy przywitali 
wszystkich zebranych i wyjaśnili kilka 
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centa. Warto się 
z nimi zapoznać, 
a także przeka-
zać je swoim le-
karzom, jeśli nie 
mają tych mate-

riałów.
Zdobycie przez Stowarzyszenie, 

po długiej procedurze, statusu orga-
nizacji pożytku publicznego nastąpi-
ło w momencie zmian w przepisach. 
Występują jakieś niedoinformowa-
nia pomiędzy Ministerstwem Pracy 
i urzędami skarbowymi. Nie można 
doprosić się o skuteczne usunięcie 
przeszkód, które mogą utrudnić nam 
pozyskiwanie środków z odpisu 1% 
od podatków. Jeszcze raz triumf biu-
rokracji nad zdrowym rozsądkiem. 

Urzędnicy MPiPS są niewzruszeni. 
ONI mają czas. 

Natomiast Stowarzyszenie z coraz 
większym trudem zdobywa środki na 
swoją działalność. Ponieważ liczba 
naszych członków wzrasta, potrze-
bujemy coraz większych środków. 
Zgodnie ze statutem skreślono z li-
sty członków osoby, które zalegały 
ze składkami. Inne osoby, które nie 
uregulują swoich zaległości, pomimo 
wezwania, zostaną także skreślone. 
Nasza składka jest prawie symbo-
liczna. Członkowie otrzymują więcej 
niż wysokość wnoszonej przez nich 
składki, dlatego podjęliśmy decyzję 
o takim rozwiązaniu. Wydajemy cho-
ciażby poradniki, biuletyny, interwe-
niujemy u władz i lekarzy… Na to 

wszystko potrzebne są fundusze, o 
które coraz trudniej. 

Jesteśmy świadomi czekających 
nas wyzwań. Może być jeszcze trud-
niej. Ważne jest, aby nasi członkowie, 
a także lekarze w większej liczbie niż 
dotychczas zechcieli współpracować z 
naszym Stowarzyszeniem. Apelowa-
łem wielokrotnie do naszych lekarzy 
o taką postawę. Mamy wspólne cele. 
Niewielu z nich okazuje jednak chęć 
współpracy, za to ci, którzy współpra-
cują, robią to wspaniale.

W sposób nieuprawniony polityka 
ma zbyt wielki wpływ na los pacjen-
tów. Od początku istnienia naszego 
Stowarzyszenia potykamy się o opór 
tych, którzy powinni służyć chorym.  

Stanisław Kulisz
LIFE  RAFT  GROUP – 

RAPORT  DYREKTORA  WYKONAWCZEGO

Norman Scherzer 

Istnieje cały szereg powodów by 
cieszyć się z tego, że rok 2009 dobiegł 
końca. Globalny kryzys finansowy 
wstrzymał plany emerytalne, a utrata 
pracy lub mieszkania przyczyniła się 
do pogłębienia stresu w rodzinach, 
których członkowie walczą z rakiem – 
takim jak GIST. Fundusze na badania 
wstrzymano, a nadzieje pacjentów na 
łatwiejszy dostęp do jakościowej opie-
ki medycznej pozostały dalekie od rea-

lizacji. W 2009 roku Amerykanie nadal 
spierali się o powszechny system opie-
ki zdrowotnej, pacjenci GIST w Wiel-
kiej Brytanii nadal walczyli o dostęp 
do terapii drugiego rzutu, chorzy na 
GIST w Kanadzie toczyli walkę o te-
rapię wspomagającą, a całe zastępy pa-
cjentów GIST w wielu innych krajach 
walczyły o dostęp do leczenia w ogó-
le. Pacjenci GIST nadal umierali – czy 
to z powodu braku dostępu do terapii, 
czy to dlatego, że istniejące sposoby 
leczenia okazały się w ich przypadku 
nieskuteczne.

Pomimo tych wszystkich negatyw-
nych doświadczeń, Grupa LRG kon-
tynuowała swoją działalność na wielu 
płaszczyznach. Kontynuowaliśmy finan-
sowanie dziesięciu badaczy pracujących 
w naszym światowej klasy zespole ba-
dawczym, który osiągnął szereg sukce-
sów w różnych przedsięwzięciach – w 
tym przedklinicznej ocenie inhibitorów 
KIT nowej generacji, których celem jest 
miejsce wiązania przełącznika kinazy 
(„switch pocket”), oraz lepszym zrozu-
mieniu komórkowych mechanizmów, 
powodujących zniszczenie aktywowanej 
KIT i PDGFRA. Spotkania w Bostonie 
i Portland przyczyniły się do rozwoju 
współpracy i wymiany informacji, co 

korzystnie wyróżnia zespół LRG na tle 
smutnych realiów rywalizacji i niezgody, 
często panujących w świecie badań nad 
rakiem.

Odbudowaliśmy strukturę danych 
naszego rejestru pacjentów i opubli-
kowaliśmy przełomowe studium na 
temat zależności pomiędzy dawkowa-
niem Gliveku a przeżyciem wolnym 
od progresji oraz całkowitym prze-
życiem (tę publikację można znaleźć 
pod adresem http://springerlink.com/
content/346011445r10um38/). We 
współpracy z Uniwersytetem w Stan-
ford oraz grupą kluczowych laborato-
riów badawczych założyliśmy bank 
tkanek, umożliwiający naukowcom do-
stęp do wyników badań przeprowadzo-
nych na trudno dostępnych tkankach 
GIST oraz połączenie tych wyników z 
historiami choroby zawartymi w reje-
strze. W celu zaopatrzenia pacjentów 
i ich lekarzy w zwięzłe informacje na 
temat diagnozowania i leczenia, zaczę-
liśmy rozprowadzać historie choroby, 
trafnie nazwane „GISToriami”.

Pod koniec 2009 roku formalnie 
zainaugurowaliśmy naszą latynoa-
merykańską inicjatywę usprawnienia 
przepływu informacji na temat GIST 
w językach hiszpańskim i portugal-
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kwestii organizacyjnych. Do prowadzą-
cych na scenie dołączyli również Do-
cent Piotr Rutkowski – Kierownik Kliniki 
Nowotworów Tkanek Miękkich i Kości 
Warszawskiego Centrum Onkologii, Jo-
lanta Dąbek - Wiceburmistrz Dzielnicy 
Ursynów, Profesor Janusz Siedlecki szef 
Rady Naukowej Polskiej Onkologii oraz 
Małgorzata Szymańska Radna Dzielni-
cy Ursynów. 

Około godz. 11.30 Pani Jolanta Dą-
bek dokonała uroczystego przecięcia 
wstęgi i bieg ruszył. Miło było popa-
trzeć na te roześmiane twarze, pełne 
entuzjazmu i dobroci w sercu. Wszyscy 
przyszli tu w jednym celu – udowodnić 
osobom chorym na nowotwory, szcze-
gólnie mięsaki, że nie są osamotnieni, 
mają na kogo liczyć. W biegu uczestni-
czyli wszyscy, starzy i młodzi, zdrowi i 
chorzy, ci, którzy przyszli tu dla swoich 
bliskich oraz ci, którzy po prostu chcieli 
tego dnia wesprzeć swoim czynem pa-
cjentów Centrum oraz podopiecznych 
Sarcomy. 

Po każdym przebiegniętym okrą-
żeniu uczestnik dostawał kolorową 
frotkę, co pozwoliło zliczyć ilość prze-
biegniętych przez niego kilometrów. 
Jedno okrążenie miało dokładnie 1000 
m, dzięki czemu nie trzeba było długo 
liczyć przebytego dystansu. Po prze-
kroczeniu linii mety biegacze dostawali 
medale. Dla niektórych z nich był to już 
trzeci medal w kolekcji, co oznaczało, 
że od początku powstania pomysłu, 
czyli od trzech lat, dzielnie wspierają tę 
inicjatywę. 

Po przebiegnięciu kilku okrążeń 
na scenę powrócił docent Piotr Rut-
kowski, który przybliżył tematykę no-

wotworów tkanek miękkich i kości. 
„Mięsak nie ma żadnych typowych 
objawów. Może on występować u lu-
dzi w każdym wieku, częściej chorują 
ludzie starsi, ale najbardziej drama-
tyczną sytuacją jest, kiedy chorują na 
niego dzieci i młodzież. Mięsaki le-
czone są w sposób skojarzony, znaczy 
to, że leczymy ludzi nie tylko chirur-
gią, lecz również np. biologią mole-
kularną. Rozpoznać mięsaka nie jest 
łatwo, bo najczęściej mięsak objawia 
się w postaci niebolesnego guza, w 
związku z czym często lekarze oraz pa-
cjenci bagatelizują tego typu objawy. 
Przy guzach utrzymujących się powy-
żej 6 tygodni, lub kiedy guz gwałtow-
nie się powiększa, należy udać się do 
onkologa. W Polsce nie ma koniecz-
ności uzyskania skierowania, by do-
stać się do specjalisty od onkologii. 
Mięsaki atakują tkanki miękkie, czyli 
tkankę podskórną, mięśnie, naczynia 
i tłuszcz. Już zwykłe zdjęcie radiolo-
giczne może 
wykryć nowo-
twór. W więk-
szości przypad-
ków jeśli chce 
się zapobiegać 
zachorowaniu 
na nowotwory 
należy bardzo 
dbać o siebie 
oraz prowadzić 
aktywny tryb 
życia. Dlatego 
też dzisiejszy 
bieg jest bar-
dzo ważnym 
wydarzeniem.” 

– mówił docent Rutkowski. 
Z wypowiedzi Pana docenta moż-

na było dowiedzieć się, że badania 
profilaktyczne są niezwykle ważne dla 
zdrowia każdego człowieka. Co roku w 
Polsce na mięsaki zapada około 1000 
osób, jednak wykryte w odpowiednim 
stadium są w 80% przypadków wyle-
czalne. Dlatego też warto dbać o siebie. 
Być może właśnie Onko-Bieg będzie dla 
niektórych osób punktem zwrotnym w 
dbaniu o swoje zdrowie. 

Bieg zakończył się o godzinie 12.25, 
mimo, iż wielu zawodników pewnie 
biegałoby o wiele, wiele dłużej. Na-
stępnie wszyscy udali się przed sce-
nę, na której już czekał Kamil Dolecki, 
Prezes Stowarzyszenia Sarcoma, który 
przedstawił wyniki uzyskane przez bie-
gaczy. Ostatecznie zarejestrowanych 
było 377 osób, które przebyły razem 
ponad 1877 km, co oznacza, że każdy 
zawodnik przebiegł średnio prawie 5 
kilometrów. Dystans ten to dokładnie 
połowa drogi na szczyt Fudżi, najwyż-
szego szczytu w Japonii. Był to bardzo 
imponujący wynik. Zwłaszcza, że w po-
równaniu z ubiegłorocznym biegiem 
liczba ta zwiększyła się o ponad 50%. 
Nie da się ukryć, że jest to olbrzymi 
sukces zarówno organizatorów, jak i 
uczestników Onko-biegu. 

Najstarszy uczestnik tej edycji On-
ko-Biegu miał 84 lata, najmłodszym 
samodzielnym biegaczem była 2,5 let-
nia Amelka. Poza tym oczywiście było 
wiele maluchów, których dzielnie w 
wózkach pchali biegnący rodzice. Były 
również przyszłe mamy, które razem 
ze swoimi nienarodzonymi jeszcze 
maleństwami startowały w biegu. Re-
kordzista w kategorii męskiej przebył 
w ciągu 60 minut 16 okrążeń, czyli 16 
km. Najlepszy wynik pośród kobiet to 
11 okrążeń, natomiast wśród dzieci 
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centa. Warto się 
z nimi zapoznać, 
a także przeka-
zać je swoim le-
karzom, jeśli nie 
mają tych mate-

riałów.
Zdobycie przez Stowarzyszenie, 

po długiej procedurze, statusu orga-
nizacji pożytku publicznego nastąpi-
ło w momencie zmian w przepisach. 
Występują jakieś niedoinformowa-
nia pomiędzy Ministerstwem Pracy 
i urzędami skarbowymi. Nie można 
doprosić się o skuteczne usunięcie 
przeszkód, które mogą utrudnić nam 
pozyskiwanie środków z odpisu 1% 
od podatków. Jeszcze raz triumf biu-
rokracji nad zdrowym rozsądkiem. 

Urzędnicy MPiPS są niewzruszeni. 
ONI mają czas. 

Natomiast Stowarzyszenie z coraz 
większym trudem zdobywa środki na 
swoją działalność. Ponieważ liczba 
naszych członków wzrasta, potrze-
bujemy coraz większych środków. 
Zgodnie ze statutem skreślono z li-
sty członków osoby, które zalegały 
ze składkami. Inne osoby, które nie 
uregulują swoich zaległości, pomimo 
wezwania, zostaną także skreślone. 
Nasza składka jest prawie symbo-
liczna. Członkowie otrzymują więcej 
niż wysokość wnoszonej przez nich 
składki, dlatego podjęliśmy decyzję 
o takim rozwiązaniu. Wydajemy cho-
ciażby poradniki, biuletyny, interwe-
niujemy u władz i lekarzy… Na to 

wszystko potrzebne są fundusze, o 
które coraz trudniej. 

Jesteśmy świadomi czekających 
nas wyzwań. Może być jeszcze trud-
niej. Ważne jest, aby nasi członkowie, 
a także lekarze w większej liczbie niż 
dotychczas zechcieli współpracować z 
naszym Stowarzyszeniem. Apelowa-
łem wielokrotnie do naszych lekarzy 
o taką postawę. Mamy wspólne cele. 
Niewielu z nich okazuje jednak chęć 
współpracy, za to ci, którzy współpra-
cują, robią to wspaniale.

W sposób nieuprawniony polityka 
ma zbyt wielki wpływ na los pacjen-
tów. Od początku istnienia naszego 
Stowarzyszenia potykamy się o opór 
tych, którzy powinni służyć chorym.  

Stanisław Kulisz
LIFE  RAFT  GROUP – 

RAPORT  DYREKTORA  WYKONAWCZEGO

Norman Scherzer 

Istnieje cały szereg powodów by 
cieszyć się z tego, że rok 2009 dobiegł 
końca. Globalny kryzys finansowy 
wstrzymał plany emerytalne, a utrata 
pracy lub mieszkania przyczyniła się 
do pogłębienia stresu w rodzinach, 
których członkowie walczą z rakiem – 
takim jak GIST. Fundusze na badania 
wstrzymano, a nadzieje pacjentów na 
łatwiejszy dostęp do jakościowej opie-
ki medycznej pozostały dalekie od rea-

lizacji. W 2009 roku Amerykanie nadal 
spierali się o powszechny system opie-
ki zdrowotnej, pacjenci GIST w Wiel-
kiej Brytanii nadal walczyli o dostęp 
do terapii drugiego rzutu, chorzy na 
GIST w Kanadzie toczyli walkę o te-
rapię wspomagającą, a całe zastępy pa-
cjentów GIST w wielu innych krajach 
walczyły o dostęp do leczenia w ogó-
le. Pacjenci GIST nadal umierali – czy 
to z powodu braku dostępu do terapii, 
czy to dlatego, że istniejące sposoby 
leczenia okazały się w ich przypadku 
nieskuteczne.

Pomimo tych wszystkich negatyw-
nych doświadczeń, Grupa LRG kon-
tynuowała swoją działalność na wielu 
płaszczyznach. Kontynuowaliśmy finan-
sowanie dziesięciu badaczy pracujących 
w naszym światowej klasy zespole ba-
dawczym, który osiągnął szereg sukce-
sów w różnych przedsięwzięciach – w 
tym przedklinicznej ocenie inhibitorów 
KIT nowej generacji, których celem jest 
miejsce wiązania przełącznika kinazy 
(„switch pocket”), oraz lepszym zrozu-
mieniu komórkowych mechanizmów, 
powodujących zniszczenie aktywowanej 
KIT i PDGFRA. Spotkania w Bostonie 
i Portland przyczyniły się do rozwoju 
współpracy i wymiany informacji, co 

korzystnie wyróżnia zespół LRG na tle 
smutnych realiów rywalizacji i niezgody, 
często panujących w świecie badań nad 
rakiem.

Odbudowaliśmy strukturę danych 
naszego rejestru pacjentów i opubli-
kowaliśmy przełomowe studium na 
temat zależności pomiędzy dawkowa-
niem Gliveku a przeżyciem wolnym 
od progresji oraz całkowitym prze-
życiem (tę publikację można znaleźć 
pod adresem http://springerlink.com/
content/346011445r10um38/). We 
współpracy z Uniwersytetem w Stan-
ford oraz grupą kluczowych laborato-
riów badawczych założyliśmy bank 
tkanek, umożliwiający naukowcom do-
stęp do wyników badań przeprowadzo-
nych na trudno dostępnych tkankach 
GIST oraz połączenie tych wyników z 
historiami choroby zawartymi w reje-
strze. W celu zaopatrzenia pacjentów 
i ich lekarzy w zwięzłe informacje na 
temat diagnozowania i leczenia, zaczę-
liśmy rozprowadzać historie choroby, 
trafnie nazwane „GISToriami”.

Pod koniec 2009 roku formalnie 
zainaugurowaliśmy naszą latynoa-
merykańską inicjatywę usprawnienia 
przepływu informacji na temat GIST 
w językach hiszpańskim i portugal-
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najlepszy wynik uzyskał 6-letni Michał, 
który przebiegł aż 12 okrążeń. Wyniki 
były naprawdę imponujące. 

Kolejnym punktem programu 
był występ Aleksandry Daukszewicz 
z Poznania, która swoim przepięk-
nym głosem wyśpiewała piosenkę, 
dedykując ją wszystkim pacjentom 
Centrum Onkologii oraz uczestni-
kom biegu. Po Aleksandrze wystąpiła 
gwiazda tego popołudnia, zespół Ra-
dosław Stolar, który zapewnił olbrzy-
mią dawkę prawdziwego rockowego 

brzmienia. Cała impreza zakończyła 
się po godzinie 14.00. 

Każdego roku liczba uczestników 
biegu zdecydowanie się powiększa, za-
tem kolejny Onko-Bieg, który odbędzie 
się we wrześniu 2011 roku, będzie z 
pewnością jeszcze większym wydarze-
niem. 

Honorowy patronat nad Onko-Bie-
giem 2010 objęła Burmistrz Dzielni-
cy Ursynów m.st. Warszawy, Urszula 
Kierzkowska oraz dyrektor Centrum 

Onkologii, prof. dr hab. med. Maciej 
Krzakowski. 

Patronat medialny sprawowało Ra-
dio Plus. W propagowanie wydarzenia 
zaangażowała się także telewizja TVP 
Info. Bieg był współfinansowany przez 
Urząd Dzielnicy Ursynów. Pozostali 
sponsorzy, czyli  PKO BP, SOBI Swedish 
Orphan Biovitrium, KORMAL oraz NO-
VARTIS przekazali środki na rzecz Sto-
warzyszenia SARCOMA. 

Źródło: www.sarcoma.pl

niC O nAS BeZ nAS

Zadaniem naszego Stowarzyszenia 
jest między innymi analizowanie ak-
tualnego stanu systemu opieki zdro-
wotnej, w tym dostępności do ofero-
wanych w jego ramach świadczeń. 
Dlatego jesteśmy szczególnie uczuleni 
na wszystkie pojawiające się informa-
cje z tego obszaru. Z zadowoleniem 
stwierdzamy, że w środkach masowego 
przekazu dominuje publicystyka, która 
pomaga nam – pacjentom – i pracow-
nikom służby zdrowia w walce o godne 
chorowanie i leczenie, a przedstawiane 
opinie najczęściej odzwierciedlają na-
sze poglądy i odczucia. Wdzięczność 
za pomoc jaką otrzymaliśmy na prze-
łomie ubiegłego i bieżącego roku ze 
strony mediów, w tym głównie TVN, 
jest bezgraniczna. 

Jednakże od czasu do czasu poja-
wiają się materiały, których intencje są 
dla nas co najmniej dwuznaczne. Tym 
bardziej gdy ich autorzy występują pod 
przykryciem reprezentowania naszego, 
pacjenckiego interesu.

Wiemy, jak nasza NFZ-owska koł-
dra jest krótka. Chcemy by jak najwię-
cej środków trafiało na leczenie. Nie 
zwracamy tak wielkiej uwagi na wa-
runki w jakich jesteśmy przyjmowani 
w przychodniach i szpitalach. Nie jest 
bowiem aż tak ważne czy na lekarza 
czekamy w obitym skórą fotelu, czy na 
twardym taborecie, czy poczekalnia to 
wielki salon, czy maleńka salka. Nie 
jest też istotne, czy przed okienkiem 
rejestracyjnym stoi nas stu czy więcej, 
czy wszyscy ze współtowarzyszy re-
jestracyjnej udręki wyjechali pachną-
cy parę minut temu ze swych domów, 
czy po wielogodzinnych podróżach, 
niewyspani, ze śladową aktywnością 
dezodorantowych warstw pod pachami 

stoją obok nas.
Ważne jest by stanąć przed obli-

czem lekarza – tego lekarza, który 
najczęściej jest dla naszej choroby już 
ostatnią instancją decyzyjną. Ważne 
jest to, że w naszej „30” wszyscy zo-
stajemy przyjęci bez względu na czas 
pracy lekarza.

Niedawno jednak ukazał się, firmo-
wany przez dziennikarzy TVN materiał 
o warszawskim Centrum Onkologii. 
Wymieniono w nim również naszą kli-
nikę. Ale nie tylko dlatego chcemy się, 
jedynie w części, do niego odnieść.

Przedstawiono w nim między inny-
mi system przyjęcia pacjentów w gabi-
netach. Zarzut – praca lekarzy. Poświę-
cają oni nam zaledwie kilka minut.

Gdy wchodzimy do naszej „30-stki” 
nawet po raz pierwszy to nie po to by 
nas diagnozowano, ale by okazać swe 
dotychczasowe wyniki badań. Na ich 
podstawie lekarz podejmuje decyzję co 
z nami dalej, czy czeka nas dalsze dia-
gnozowanie, może leczenie szpitalne, 
czy tylko skierowania na kolejne cykle 
rutynowych badań, niekiedy uśmiech-
nięci odwzajemniamy jego gratulacyj-
ny uścisk dłoni – „wszystko OK – oby 
tak dalej”.

Gdy materiał, z którym przyszliśmy, 
wymaga dodatkowych konsultacji wie-
lokrotnie ich załatwieniem zajmuje się 
nasz lekarz. Jesteśmy proszeni o kolej-
ną wizytę, na której otrzymamy decyzje 
wynikające właśnie z tych konsultacji.

Na taką formę „pracy” z pacjentem 
nie jest wymagany czas aż tak długi, 
jaki konieczny jest na dobre zdiagno-
zowanie np. mniej poważnej grypy. 
Niemalże cała „praca” nad pacjentem 
odbywa się w diagnostyce, prowadzo-
nej w odrębnym trybie. Tam lekarze 

różnych specjalności omawiają wyniki 
pacjenta i wspólnie uzgadniają decy-
zje. Są to tak zwane zespoły multi-dy-
scyplinarne. To jest model znakomicie 
działający w najlepiej w rozwiniętych 
krajach na świecie. To jest osiągnięcie 
także w naszym systemie. To właśnie 
tam system opieki zdrowotnej „nabi-
ja” wielokrotności minut, godzin czy 
dób poświęcanych pacjentowi, a nie 
w „ekspresowej 30-stce”. Pewnie, że 
chciałoby się „pogadać” – jednak cze-
kają następni. Nikt bowiem nie odcho-
dzi bez konsultacji. To nas naprawdę 
cieszy – niezależnie od trudów naszych 
i lekarzy.

Ocenianie więc pracy specjalistów 
poprzez stosowanie jako kryterium je-
dynie pacjento-wizyto-minuty jest po-
ważnym nadużyciem.

Powoływanie się na anonimowego 
łapówkarza, który wręczając „kopertę” 
staje w „godny” sposób przed maje-
statem lekarza, budzi zdziwienie. Gdy 
mamy „kasę”, dostanie się przed ob-
licze lekarsko-profesorskich sław nie 
jest wcale trudne. Można to zrobić za 
dużo mniejsze pieniądze niż podano i 
– co nie jest bez znaczenia – dla obu 
stron legalnie. Lekarze bowiem, w ra-
mach swego prywatnego czasu, pracują 
w różnie zorganizowanych pod wzglę-
dem właścicielskim i organizacyjnym 
gabinetach.

Jako remedium na niedogodności 
w kontaktach rejestracyjno-lekarskich 
przedstawiono możliwość leczenia 
w nowym, fantastycznym ośrodku. 
Mógłby już działać, ale wstrętny NFZ 
nie chce dać pieniędzy. Już wiadomo, 
że jest on dobry, choć nie do końca wy-
posażony we właściwą aparaturę. 

Niestety to nie tak, że gdy komuś 
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centa. Warto się 
z nimi zapoznać, 
a także przeka-
zać je swoim le-
karzom, jeśli nie 
mają tych mate-

riałów.
Zdobycie przez Stowarzyszenie, 

po długiej procedurze, statusu orga-
nizacji pożytku publicznego nastąpi-
ło w momencie zmian w przepisach. 
Występują jakieś niedoinformowa-
nia pomiędzy Ministerstwem Pracy 
i urzędami skarbowymi. Nie można 
doprosić się o skuteczne usunięcie 
przeszkód, które mogą utrudnić nam 
pozyskiwanie środków z odpisu 1% 
od podatków. Jeszcze raz triumf biu-
rokracji nad zdrowym rozsądkiem. 

Urzędnicy MPiPS są niewzruszeni. 
ONI mają czas. 

Natomiast Stowarzyszenie z coraz 
większym trudem zdobywa środki na 
swoją działalność. Ponieważ liczba 
naszych członków wzrasta, potrze-
bujemy coraz większych środków. 
Zgodnie ze statutem skreślono z li-
sty członków osoby, które zalegały 
ze składkami. Inne osoby, które nie 
uregulują swoich zaległości, pomimo 
wezwania, zostaną także skreślone. 
Nasza składka jest prawie symbo-
liczna. Członkowie otrzymują więcej 
niż wysokość wnoszonej przez nich 
składki, dlatego podjęliśmy decyzję 
o takim rozwiązaniu. Wydajemy cho-
ciażby poradniki, biuletyny, interwe-
niujemy u władz i lekarzy… Na to 

wszystko potrzebne są fundusze, o 
które coraz trudniej. 

Jesteśmy świadomi czekających 
nas wyzwań. Może być jeszcze trud-
niej. Ważne jest, aby nasi członkowie, 
a także lekarze w większej liczbie niż 
dotychczas zechcieli współpracować z 
naszym Stowarzyszeniem. Apelowa-
łem wielokrotnie do naszych lekarzy 
o taką postawę. Mamy wspólne cele. 
Niewielu z nich okazuje jednak chęć 
współpracy, za to ci, którzy współpra-
cują, robią to wspaniale.

W sposób nieuprawniony polityka 
ma zbyt wielki wpływ na los pacjen-
tów. Od początku istnienia naszego 
Stowarzyszenia potykamy się o opór 
tych, którzy powinni służyć chorym.  

Stanisław Kulisz
LIFE  RAFT  GROUP – 

RAPORT  DYREKTORA  WYKONAWCZEGO

Norman Scherzer 

Istnieje cały szereg powodów by 
cieszyć się z tego, że rok 2009 dobiegł 
końca. Globalny kryzys finansowy 
wstrzymał plany emerytalne, a utrata 
pracy lub mieszkania przyczyniła się 
do pogłębienia stresu w rodzinach, 
których członkowie walczą z rakiem – 
takim jak GIST. Fundusze na badania 
wstrzymano, a nadzieje pacjentów na 
łatwiejszy dostęp do jakościowej opie-
ki medycznej pozostały dalekie od rea-

lizacji. W 2009 roku Amerykanie nadal 
spierali się o powszechny system opie-
ki zdrowotnej, pacjenci GIST w Wiel-
kiej Brytanii nadal walczyli o dostęp 
do terapii drugiego rzutu, chorzy na 
GIST w Kanadzie toczyli walkę o te-
rapię wspomagającą, a całe zastępy pa-
cjentów GIST w wielu innych krajach 
walczyły o dostęp do leczenia w ogó-
le. Pacjenci GIST nadal umierali – czy 
to z powodu braku dostępu do terapii, 
czy to dlatego, że istniejące sposoby 
leczenia okazały się w ich przypadku 
nieskuteczne.

Pomimo tych wszystkich negatyw-
nych doświadczeń, Grupa LRG kon-
tynuowała swoją działalność na wielu 
płaszczyznach. Kontynuowaliśmy finan-
sowanie dziesięciu badaczy pracujących 
w naszym światowej klasy zespole ba-
dawczym, który osiągnął szereg sukce-
sów w różnych przedsięwzięciach – w 
tym przedklinicznej ocenie inhibitorów 
KIT nowej generacji, których celem jest 
miejsce wiązania przełącznika kinazy 
(„switch pocket”), oraz lepszym zrozu-
mieniu komórkowych mechanizmów, 
powodujących zniszczenie aktywowanej 
KIT i PDGFRA. Spotkania w Bostonie 
i Portland przyczyniły się do rozwoju 
współpracy i wymiany informacji, co 

korzystnie wyróżnia zespół LRG na tle 
smutnych realiów rywalizacji i niezgody, 
często panujących w świecie badań nad 
rakiem.

Odbudowaliśmy strukturę danych 
naszego rejestru pacjentów i opubli-
kowaliśmy przełomowe studium na 
temat zależności pomiędzy dawkowa-
niem Gliveku a przeżyciem wolnym 
od progresji oraz całkowitym prze-
życiem (tę publikację można znaleźć 
pod adresem http://springerlink.com/
content/346011445r10um38/). We 
współpracy z Uniwersytetem w Stan-
ford oraz grupą kluczowych laborato-
riów badawczych założyliśmy bank 
tkanek, umożliwiający naukowcom do-
stęp do wyników badań przeprowadzo-
nych na trudno dostępnych tkankach 
GIST oraz połączenie tych wyników z 
historiami choroby zawartymi w reje-
strze. W celu zaopatrzenia pacjentów 
i ich lekarzy w zwięzłe informacje na 
temat diagnozowania i leczenia, zaczę-
liśmy rozprowadzać historie choroby, 
trafnie nazwane „GISToriami”.

Pod koniec 2009 roku formalnie 
zainaugurowaliśmy naszą latynoa-
merykańską inicjatywę usprawnienia 
przepływu informacji na temat GIST 
w językach hiszpańskim i portugal-
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Konferencja zgromadziła ponad 200 
uczestników reprezentujących ponad 
50 krajów. W szczególności rzucała się w 
oczy znaczna liczba uczestników z Ame-
ryki Łacińskiej, świadcząc o zdobywaniu 
szans na przeżycie przez pacjentów z 
nowych krajów. Program naładowany 
do granic możliwości – takie były odczu-
cia uczestników. Omówienie wszystkich 
interesujących punktów jest trudne, 
gdyż prawie wszystko było ważne.

W tym roku obchodzono 10 rocz-
nicę terapii CM i GIST Imanitibem. 
Mnóstwo „laurek” dla firmy w trakcie 
indywidualnych wystąpień. W związku 
z tym nie zabrakło tematów podsumo-
wujących doświadczenia a także próby 
odpowiedzi na pytanie jak pokonać 
oporność na leczenie oraz jak zacho-
wać się w obliczu progresji. 

Krótki filmik z wystąpieniami pa-
cjentów i dr Vaselii był na życzenie po-
kazywany co najmniej dwukrotnie.

GIST okazuje się występować czę-
ściej niż to ujmowano we wcześniej-
szych statystykach. Zdumiewa fakt, że 
rzadkie nowotwory to ponad 200, a 
„normalne” to zaledwie ok. 30. Zmie-
niły się również proporcje pomiędzy 
„carcinomas” i „sarcomas”, co musi 
znaleźć swoje odbicie w podejściu sys-
temów opieki zdrowotnej.

W trakcie sesji gromadzących 
uczestników z GIST w szczególności 
próbowali odpowiedzieć na te pytania 
J. Fletcher, J. Trent, S. Bauer i P. Re-
ichardt. W większości naukowych pu-
blikacji na temat GIST i wystąpień na 
konferencjach lekarskich te nazwiska 
są zawsze obecne. Tak więc od strony 
merytorycznej konferencja miała opie-
kę najlepszą z możliwych. Niezależnie 
od tych osób inni prezenterzy wnieśli 
także swój znaczący wkład. Zdecydo-
wanie najwięcej i najbardziej intere-
sujące rzeczy miał do powiedzenia dr 
Peter Reichardt. Widać było pewną 
różnicę w podejściu amerykańskim i 
europejskim.  

Nie zbrakło także opinii pacjentów. 
Nasze (pacjentów) oczekiwania, rola w 
procesie terapii i dzielenie się doświad-
czeniami z nowymi pacjentami zostały 
zauważone i chyba także docenione. 
Liderzy i opiekunowie zostali wyposa-
żeni w szereg rad, które powinni spo-
żytkować w swojej działalności. Wśród 
problemów/sugestii znalazły się mię-
dzy innymi: 1) potrzeba drugiej opinii i 
fachowych działań w obliczu diagnozy; 
2) centra w których można znaleźć naj-
lepszą opiekę; 3) zbyt późne diagnozy; 
4) rejestry kliniczne etc. Wszystko to 
znamy z naszych doświadczeń. To, co 

boli najbardziej, to statystyka przeży-
walności. Wciąż odbiegamy w Polsce 
od średniej. Rejestrem klinicznym GIST 
(instrukcją jego zapisów) pochwaliłem 
się oczywiście, gdyż w tej działalności 
polscy lekarze mają powody do satys-
fakcji. Nasza legitymacja pacjentów zo-
stała rozdana do skopiowania przez kil-
ka stowarzyszeń, co sprawiło mi wielką 
przyjemność. 

Trochę czasu poświęcono wyjaśnia-
niu pojęć takich jak GIST pediatryczny, 
rodzinny GIST. E-gist, GIST i neurofibro-
matoza. To dyżurne tematy ale wyma-
gające wciąż informowania ze względu 
na przybywających nowych pacjentów.

Temat błędnych diagnoz, błędnych 
interpretacji badań obrazowych jest 
wciąż postrzegany jako źródło wielu 
niepowodzeń terapeutycznych. Ten 
problem to stały punkt w konferen-
cjach największych organizacji lekar-
skich i pacjenckich. 

Pacjenci postrzegani jako „klien-
ci firm farmaceutycznych” mają pro-
blemy i pytają. Drugą rolę pacjentów 
konferencja upatrywała we właściwym 
i skutecznym zaangażowaniem pacjen-
tów w badaniach klinicznych. 

Stanisław Kulisz

Viii konferencja „new horizonS in treating 
cancer” odbyła Się w VoSendorf (auStria)

w dniACh 18-20 CZerwCA 2010.

da się pióro to zdobędzie Nobla w 
dziedzinie literatury a piękne krzesła 
w salonach stanowiących poczekalnie 
dla chorych rozwiążą problemy naszej 
opieki zdrowotnej.

Bardzo łatwo jest w nas, pacjentach 
chorych na nowotwory, rozbudzić na-
dzieję na lepsze jutro, ale jeszcze ła-
twiej przestraszyć. Boimy się, że „w 
imię naszego dobra” system dostępu 
do „30” zostanie zreformowany. Nie-
stety każda reforma kojarzy się nam 
z utratą, w jakiejś części, tego, co już 

mamy. Tak podpowiada nam nasze do-
świadczenie.

Pokazujmy więc jak jest, spierajmy 
się jak to zmienić, ale tak, aby w efek-
cie otrzymać system bardziej sprawny 
i przyjaźniejszy dla wszystkich. Nie 
róbmy reklamy jednym, szkodząc bez-
podstawnie drugim.

Naprawdę jesteśmy przekonani, że 
to nie wygodne krzesła w poczekalni, 
ani hotele, w których moglibyśmy cze-
kać na kolejne kuracje czy wizyty, ani 
też tony dezodorantów, czy wreszcie 

kolejne ośrodki leczenia są remedium 
na nasze wspólne problemy.

Piotr Fonrobert
Stanisław Kulisz

Omawiany materiał można zna-
leźć na http://www.tvn24.pl/1,16661 
01,druk.html 
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centa. Warto się 
z nimi zapoznać, 
a także przeka-
zać je swoim le-
karzom, jeśli nie 
mają tych mate-

riałów.
Zdobycie przez Stowarzyszenie, 

po długiej procedurze, statusu orga-
nizacji pożytku publicznego nastąpi-
ło w momencie zmian w przepisach. 
Występują jakieś niedoinformowa-
nia pomiędzy Ministerstwem Pracy 
i urzędami skarbowymi. Nie można 
doprosić się o skuteczne usunięcie 
przeszkód, które mogą utrudnić nam 
pozyskiwanie środków z odpisu 1% 
od podatków. Jeszcze raz triumf biu-
rokracji nad zdrowym rozsądkiem. 

Urzędnicy MPiPS są niewzruszeni. 
ONI mają czas. 

Natomiast Stowarzyszenie z coraz 
większym trudem zdobywa środki na 
swoją działalność. Ponieważ liczba 
naszych członków wzrasta, potrze-
bujemy coraz większych środków. 
Zgodnie ze statutem skreślono z li-
sty członków osoby, które zalegały 
ze składkami. Inne osoby, które nie 
uregulują swoich zaległości, pomimo 
wezwania, zostaną także skreślone. 
Nasza składka jest prawie symbo-
liczna. Członkowie otrzymują więcej 
niż wysokość wnoszonej przez nich 
składki, dlatego podjęliśmy decyzję 
o takim rozwiązaniu. Wydajemy cho-
ciażby poradniki, biuletyny, interwe-
niujemy u władz i lekarzy… Na to 

wszystko potrzebne są fundusze, o 
które coraz trudniej. 

Jesteśmy świadomi czekających 
nas wyzwań. Może być jeszcze trud-
niej. Ważne jest, aby nasi członkowie, 
a także lekarze w większej liczbie niż 
dotychczas zechcieli współpracować z 
naszym Stowarzyszeniem. Apelowa-
łem wielokrotnie do naszych lekarzy 
o taką postawę. Mamy wspólne cele. 
Niewielu z nich okazuje jednak chęć 
współpracy, za to ci, którzy współpra-
cują, robią to wspaniale.

W sposób nieuprawniony polityka 
ma zbyt wielki wpływ na los pacjen-
tów. Od początku istnienia naszego 
Stowarzyszenia potykamy się o opór 
tych, którzy powinni służyć chorym.  

Stanisław Kulisz
LIFE  RAFT  GROUP – 

RAPORT  DYREKTORA  WYKONAWCZEGO

Norman Scherzer 

Istnieje cały szereg powodów by 
cieszyć się z tego, że rok 2009 dobiegł 
końca. Globalny kryzys finansowy 
wstrzymał plany emerytalne, a utrata 
pracy lub mieszkania przyczyniła się 
do pogłębienia stresu w rodzinach, 
których członkowie walczą z rakiem – 
takim jak GIST. Fundusze na badania 
wstrzymano, a nadzieje pacjentów na 
łatwiejszy dostęp do jakościowej opie-
ki medycznej pozostały dalekie od rea-

lizacji. W 2009 roku Amerykanie nadal 
spierali się o powszechny system opie-
ki zdrowotnej, pacjenci GIST w Wiel-
kiej Brytanii nadal walczyli o dostęp 
do terapii drugiego rzutu, chorzy na 
GIST w Kanadzie toczyli walkę o te-
rapię wspomagającą, a całe zastępy pa-
cjentów GIST w wielu innych krajach 
walczyły o dostęp do leczenia w ogó-
le. Pacjenci GIST nadal umierali – czy 
to z powodu braku dostępu do terapii, 
czy to dlatego, że istniejące sposoby 
leczenia okazały się w ich przypadku 
nieskuteczne.

Pomimo tych wszystkich negatyw-
nych doświadczeń, Grupa LRG kon-
tynuowała swoją działalność na wielu 
płaszczyznach. Kontynuowaliśmy finan-
sowanie dziesięciu badaczy pracujących 
w naszym światowej klasy zespole ba-
dawczym, który osiągnął szereg sukce-
sów w różnych przedsięwzięciach – w 
tym przedklinicznej ocenie inhibitorów 
KIT nowej generacji, których celem jest 
miejsce wiązania przełącznika kinazy 
(„switch pocket”), oraz lepszym zrozu-
mieniu komórkowych mechanizmów, 
powodujących zniszczenie aktywowanej 
KIT i PDGFRA. Spotkania w Bostonie 
i Portland przyczyniły się do rozwoju 
współpracy i wymiany informacji, co 

korzystnie wyróżnia zespół LRG na tle 
smutnych realiów rywalizacji i niezgody, 
często panujących w świecie badań nad 
rakiem.

Odbudowaliśmy strukturę danych 
naszego rejestru pacjentów i opubli-
kowaliśmy przełomowe studium na 
temat zależności pomiędzy dawkowa-
niem Gliveku a przeżyciem wolnym 
od progresji oraz całkowitym prze-
życiem (tę publikację można znaleźć 
pod adresem http://springerlink.com/
content/346011445r10um38/). We 
współpracy z Uniwersytetem w Stan-
ford oraz grupą kluczowych laborato-
riów badawczych założyliśmy bank 
tkanek, umożliwiający naukowcom do-
stęp do wyników badań przeprowadzo-
nych na trudno dostępnych tkankach 
GIST oraz połączenie tych wyników z 
historiami choroby zawartymi w reje-
strze. W celu zaopatrzenia pacjentów 
i ich lekarzy w zwięzłe informacje na 
temat diagnozowania i leczenia, zaczę-
liśmy rozprowadzać historie choroby, 
trafnie nazwane „GISToriami”.

Pod koniec 2009 roku formalnie 
zainaugurowaliśmy naszą latynoa-
merykańską inicjatywę usprawnienia 
przepływu informacji na temat GIST 
w językach hiszpańskim i portugal-
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Problemy kardiologiczne mogą mieć 
związek z Przyjmowaniem Sutentu 

- wSkazane jeSt bardziej ściSłe 
monitorowanie

Jerry Call 
Naukowy Koordynator LRG 

Z badań pacjentów leczonych w 
trzech największych centrach onkolo-
gicznych w USA wynika, że zaburze-
nia czynności serca mające związek z 
przyjmowaniem Sutentu są częstsze niż 
początkowo przypuszczano. Doniesie-
nia o niewydolności serca obejmowały 
od 8% spośród pacjentów GIST leczo-
nych w Dana Farber Cancer Institute 
do 15% spośród 48 pacjentów GIST le-
czonych w Stanford University Cancer 
Center. W każdym z przeprowadzo-
nych badań wymieniano nadciśnienie 
(hypertension) jako możliwy czynnik 
powodujący uszkodzenie serca. Od-
notowano co najmniej 10-procentowe 
zmniejszenie frakcji wyrzutowej lewej 
komory (LVEF) u 28% pacjentów Da-
na-Farber Cancer Institute. Zmniejsze-
nie LVEF w III fazie badań klinicznych 
odnotowano natomiast u 11% pacjen-
tów przyjmujących Sutent (sunitynib). 
LVEF jest jednym ze wskaźników 
efektywności pracy serca. 

W styczniu 2006 Sutent zatwier-
dzono do leczenia raka nerkowoko-
mórkowego oraz opornego na Gleevec 
GIST. Do tej pory lek ten zażyło ponad 
33 tysiące pacjentów, co w znacznej 
mierze przedłużyło życie wielu z nich. 
Wszystkie leki, oprócz potencjalnych 
korzyści, niosą potencjalne ryzyko. 
W większości przypadków korzyści 
znacznie przewyższają ryzyko pod wa-
runkiem, że leki stosuje się zgodnie z 
zatwierdzonymi wskazaniami. 

Zauważono, że nowe inhibitory 
kinazy tyrozynowej, w tym imatynib, 
sunitynib, sorafenib, nilotynib i dasaty-
nib, wykazują pewien stopień kardio-
toksyczności. Pomimo to wspomniane 
preparaty pozostają jednymi z najlep-
szych nowych leków na raka. 

Do kluczowych aspektów optyma-
lizacji leczenia raka należą uświado-
mienie ryzyka, właściwa obserwacja i 
przezwyciężanie skutków ubocznych. 

Pozwala to pacjentom onkologicznym 
na maksymalnie długie korzystanie z 
danej terapii przy dobranej dla każdego 
indywidualnie optymalnej dawce. 

Pomimo wykazanego przez kar-
diologów zaniepokojenia w związku z 
wynikami wspomnianych wyżej badań 
nikt nie zasugerował, że ryzyko zwią-
zane z przyjmowaniem Sutentu prze-
waża potencjalne korzyści. Skupiono 
się głównie na wczesnym i właściwym 
monitorowaniu nadciśnienia i proble-
mów związanych z funkcjonowaniem 
serca oraz wczesnego rozpoczęcia le-
czenia dla tych pacjentów, którzy go 
potrzebują. Jak zauważyła doktor Ming 
Hui Chen, autor badania przeprowa-
dzonego w Dana Farber, w wywiadzie 
dla serwisu heartwire (WebMD): „Na-
leży zachęcać pacjentów do dłuższego 
korzystania z ratującej życie terapii z 
jednoczesnym zachowaniem niezbęd-
nych środków ostrożności za pomocą 
środków kardioprotekcyjnych. (…) 
zasadą postępowania dla kardiologów 
wciąż pozostaje leczenie raka wraz z 
jednoczesną troską o serce”. 

Life Raft Group skontaktowała sie 
z firmą Pfizer, wytwórcą Sutentu, w 
sprawie doniesień na temat toksyczno-
ści preparatu. Pfizer poinformował, że 
współpracuje z wieloma naukowcami, 
którzy zawiadomili o występowaniu 
tego problemu i obecnie prowadzą ba-
dania w celu zrozumienia mechanizmu 
toksyczności. Pfizer gromadzi również 
dane pochodzące z trwających badań 
klinicznych i zachęca lekarzy do zgła-
szania wszelkich problemów. Pfizer 
i Life Raft Group omówili potrzebę 
współpracy w celu pozyskania nowych 
informacji. 

Oto lista badań, które ujawniły pro-
blemy związane z kardiotoksyczno-
ścią: 

● Retrospektywna kontrola 75 pa-
cjentów z GIST biorących udział w I/
II fazie badania klinicznego w Dana-
Farber Cancer Center. Badanie zostało 
przeprowadzone przez dr Chen z Chil-

dren’s Hospital Boston i Harvard Me-
dical School.

● Retrospektywna kontrola 48 pa-
cjentów z rakiem nerkowokomórko-
wym (RCC) i pacjentów GIST leczo-
nych w Stanford University Cancer 
Center. Dr Melinda Telli i dr Ronald 
Witteles przedstawili wstępne wyniki 
na dorocznym spotkaniu Genitourina-
ry American Society of Clinical Onco-
logy (ASCO).

● Obserwacyjne badanie 86 pacjen-
tów leczonych sunitynibem (Sutent) 
bądź sorafenibem (Nexavar) w Wie-
deńskim Uniwersytecie Medycznym 
(Austria). Inne badanie, przeprowadzo-
ne przez dr Aarifa Khakoo, dr Daniela 
Lenihana i współpracowników w MD 
Anderson Cancer Center w Houston 
(Texas), podejmuje problem nasilenia 
niektórych zaburzeń pracy serca. Jed-
nak odnotowana przez nich często-
tliwość występowania tych zaburzeń 
wynosiła poniżej 2,7% (być może z 
powodu różnych sposobów monitoro-
wania i/lub zgłaszania wyników).

Nie jest do końca jasne jakie czyn-
niki mają potencjalny wpływ na nie-
wystarczającą ilość informacji o wy-
stępujących problemach związanych z 
pracą serca. Jednym z nich mogą być 
rozbieżne sposoby zgłaszania wyni-
ków, ale w niektórych przypadkach 
powodem braku informacji mogło być 
zdiagnozowanie niewydolności serca 
na podstawie objawów klinicznych i 
niezgłoszenie tego faktu, podczas gdy 
w innych przypadkach diagnoza taka 
była oparta o specyficzne testy diagno-
styczne, takie jak echokardiogramy, 
biomarkery oraz angiokardiografia ra-
dioizotopowa (MUGA scan). 

Według kardiologa ze Stanfordu, 
dr Ronalda Wittelesa, “w wielu bada-
niach klinicznych spotykamy jedynie 
doniesienia o przypadkach objawowej 
niewydolności serca (…), niekiedy ob-
jawy te przypisuje się działaniu innych 
czynników – na przykład obrzęk może 
być uważany za skutek podawania le-
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centa. Warto się 
z nimi zapoznać, 
a także przeka-
zać je swoim le-
karzom, jeśli nie 
mają tych mate-

riałów.
Zdobycie przez Stowarzyszenie, 

po długiej procedurze, statusu orga-
nizacji pożytku publicznego nastąpi-
ło w momencie zmian w przepisach. 
Występują jakieś niedoinformowa-
nia pomiędzy Ministerstwem Pracy 
i urzędami skarbowymi. Nie można 
doprosić się o skuteczne usunięcie 
przeszkód, które mogą utrudnić nam 
pozyskiwanie środków z odpisu 1% 
od podatków. Jeszcze raz triumf biu-
rokracji nad zdrowym rozsądkiem. 

Urzędnicy MPiPS są niewzruszeni. 
ONI mają czas. 

Natomiast Stowarzyszenie z coraz 
większym trudem zdobywa środki na 
swoją działalność. Ponieważ liczba 
naszych członków wzrasta, potrze-
bujemy coraz większych środków. 
Zgodnie ze statutem skreślono z li-
sty członków osoby, które zalegały 
ze składkami. Inne osoby, które nie 
uregulują swoich zaległości, pomimo 
wezwania, zostaną także skreślone. 
Nasza składka jest prawie symbo-
liczna. Członkowie otrzymują więcej 
niż wysokość wnoszonej przez nich 
składki, dlatego podjęliśmy decyzję 
o takim rozwiązaniu. Wydajemy cho-
ciażby poradniki, biuletyny, interwe-
niujemy u władz i lekarzy… Na to 

wszystko potrzebne są fundusze, o 
które coraz trudniej. 

Jesteśmy świadomi czekających 
nas wyzwań. Może być jeszcze trud-
niej. Ważne jest, aby nasi członkowie, 
a także lekarze w większej liczbie niż 
dotychczas zechcieli współpracować z 
naszym Stowarzyszeniem. Apelowa-
łem wielokrotnie do naszych lekarzy 
o taką postawę. Mamy wspólne cele. 
Niewielu z nich okazuje jednak chęć 
współpracy, za to ci, którzy współpra-
cują, robią to wspaniale.

W sposób nieuprawniony polityka 
ma zbyt wielki wpływ na los pacjen-
tów. Od początku istnienia naszego 
Stowarzyszenia potykamy się o opór 
tych, którzy powinni służyć chorym.  

Stanisław Kulisz
LIFE  RAFT  GROUP – 

RAPORT  DYREKTORA  WYKONAWCZEGO

Norman Scherzer 

Istnieje cały szereg powodów by 
cieszyć się z tego, że rok 2009 dobiegł 
końca. Globalny kryzys finansowy 
wstrzymał plany emerytalne, a utrata 
pracy lub mieszkania przyczyniła się 
do pogłębienia stresu w rodzinach, 
których członkowie walczą z rakiem – 
takim jak GIST. Fundusze na badania 
wstrzymano, a nadzieje pacjentów na 
łatwiejszy dostęp do jakościowej opie-
ki medycznej pozostały dalekie od rea-

lizacji. W 2009 roku Amerykanie nadal 
spierali się o powszechny system opie-
ki zdrowotnej, pacjenci GIST w Wiel-
kiej Brytanii nadal walczyli o dostęp 
do terapii drugiego rzutu, chorzy na 
GIST w Kanadzie toczyli walkę o te-
rapię wspomagającą, a całe zastępy pa-
cjentów GIST w wielu innych krajach 
walczyły o dostęp do leczenia w ogó-
le. Pacjenci GIST nadal umierali – czy 
to z powodu braku dostępu do terapii, 
czy to dlatego, że istniejące sposoby 
leczenia okazały się w ich przypadku 
nieskuteczne.

Pomimo tych wszystkich negatyw-
nych doświadczeń, Grupa LRG kon-
tynuowała swoją działalność na wielu 
płaszczyznach. Kontynuowaliśmy finan-
sowanie dziesięciu badaczy pracujących 
w naszym światowej klasy zespole ba-
dawczym, który osiągnął szereg sukce-
sów w różnych przedsięwzięciach – w 
tym przedklinicznej ocenie inhibitorów 
KIT nowej generacji, których celem jest 
miejsce wiązania przełącznika kinazy 
(„switch pocket”), oraz lepszym zrozu-
mieniu komórkowych mechanizmów, 
powodujących zniszczenie aktywowanej 
KIT i PDGFRA. Spotkania w Bostonie 
i Portland przyczyniły się do rozwoju 
współpracy i wymiany informacji, co 

korzystnie wyróżnia zespół LRG na tle 
smutnych realiów rywalizacji i niezgody, 
często panujących w świecie badań nad 
rakiem.

Odbudowaliśmy strukturę danych 
naszego rejestru pacjentów i opubli-
kowaliśmy przełomowe studium na 
temat zależności pomiędzy dawkowa-
niem Gliveku a przeżyciem wolnym 
od progresji oraz całkowitym prze-
życiem (tę publikację można znaleźć 
pod adresem http://springerlink.com/
content/346011445r10um38/). We 
współpracy z Uniwersytetem w Stan-
ford oraz grupą kluczowych laborato-
riów badawczych założyliśmy bank 
tkanek, umożliwiający naukowcom do-
stęp do wyników badań przeprowadzo-
nych na trudno dostępnych tkankach 
GIST oraz połączenie tych wyników z 
historiami choroby zawartymi w reje-
strze. W celu zaopatrzenia pacjentów 
i ich lekarzy w zwięzłe informacje na 
temat diagnozowania i leczenia, zaczę-
liśmy rozprowadzać historie choroby, 
trafnie nazwane „GISToriami”.

Pod koniec 2009 roku formalnie 
zainaugurowaliśmy naszą latynoa-
merykańską inicjatywę usprawnienia 
przepływu informacji na temat GIST 
w językach hiszpańskim i portugal-
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ków, podczas gdy faktycznie jest on 
związany z wadliwą pracą serca”.

Objawy, których przyczyną jest za-
żywanie leków na raka, w szczególno-
ści wiele z nowych inhibitorów kinazy 
tyrozynowej, w wielu przypadkach są 
takie same jak objawy niewydolności 
serca, m.in. zatrzymanie płynów w or-
ganizmie (obrzęk), zmęczenie i dusz-
ność/zadyszka.

Podobieństwa pomiędzy objawa-
mi niewydolności serca i skutkami 
ubocznymi zażywania leków prze-
ciwnowotworowych stwarzają szereg 
problemów. Po pierwsze można zba-
gatelizować częstotliwość występo-
wania problemów z sercem gdy ich 
zgłoszenie opiera się jedynie na obja-
wach klinicznych a nie na rutynowym 
badaniu kardiologicznym. Po drugie 
jeśli pacjent nie został poddany bada-
niu kardiologicznemu to objawy nie-
wydolności serca mogą zostać uznane 
za „normalne” skutki uboczne leków 
i dolegliwości sercowe pozostaną bez 
leczenia. 

Pomimo że kardiolodzy jasno wyra-
zili swe zaniepokojenie danymi pocho-
dzącymi ze wspomnianych czterech 
badań, cel dalszych działań nie został 
jasno określony. W każdym z tych ba-
dań używano różnych metod monito-
rowania i różnych harmonogramów, w 
związku z czym trudno jest porównać 
ich wyniki między sobą oraz porów-
nać je do wyników otrzymanych we 
wcześniejszych badaniach. Ponadto 
w niektórych badaniach klinicznych, 
w szczególności związanych z GIST, 
dopuszczano wcześniej stosowane 
leki przeciwnowotworowe, pomimo 
że wiedziano o ich kardiotoksyczności 
lub ją podejrzewano. W I/II fazie bada-
nia klinicznego GIST 20% pacjentów 
otrzymało uprzednio antracyklinową 
chemioterapię (zazwyczaj stosowano 
doksorubicynę – lek o którym wiado-
mo, że ma właściwości kardiotoksycz-
ne) a 100% zażywało Glivec, który 
również w niewielkim stopniu jest ra-
diotoksyczny. Istnieje teoria, w myśl 
której wcześniejsze zażywanie tych 
leków mogło stwarzać ryzyko zwięk-
szenia podatności pacjentów na kardio-
toksyczne właściwości Sutentu. Jednak 
przeprowadzone na myszach badania 
Sutentu wykazały jego kardiotoksycz-
ność niezależnie od wcześniejszego 
podawania imatynibu.

Sutent jest bardzo silnym inhibi-
torem receptorów czynnika wzrostu 

śródbłonka naczyniowego (VEGF). 
Szlak sygnałowy VEGF jest jednym 
z najważniejszych szlaków mających 
wpływ na tworzenie nowych naczyń 
krwionośnych. Blokowanie tego szla-
ku stanowi obiecującą metodę terapii 
przeciwnowotworowej, aczkolwiek 
skutkiem ubocznym leków blokują-
cych ten szlak, w tym Sutentu, jest 
nadciśnienie. Chen i współpracownicy 
odnieśli się do występującego w prze-
prowadzonym przez nich badaniu pro-
blemu nadciśnienia następująco: „Nie 
spodziewaliśmy się takiego szybkiego 
wystąpienia i nasilenia nadciśnienia 
związanego z sunitynibem, jako że III 
faza badań wykazała 15-14% wskaźnik 

nadciśnienia związanego z sunitynibem 
w porównaniu do 47% (35 z 75 pacjen-
tów), które odnotowaliśmy wcześniej. 
Niski wskaźnik nadciśnienia odno-
towany w III fazie badań klinicznych 
mógł być wynikiem faktu, że pacjen-
tów z niekontrolowanym nadciśnie-
niem nie zakwalifikowano do udziału 
w badaniu. Monitorowaliśmy ciśnie-
nie naszych pacjentów co tydzień, w 
związku z czym mieliśmy do dyspo-
zycji więcej danych pozwalających na 
określenie wskaźnika nadciśnienia”.

„Biorąc pod uwagę wyniki naszych 
badań na myszach sugerujące, że nad-
ciśnienie może odgrywać rolę w uszko-
dzeniu mięśnia sercowego i apoptozie, 
należy dokładnie zbadać wpływ nadci-
śnienia na mającą związek z zażywa-
niem sunitynibu dysfunkcji lewej ko-
mory serca”.

Oprócz zaobserwowanego przez 
Chen i współpracowników gwałtowne-
go nasilenia nadciśnienia u niektórych 
pacjentów, nagłe objawy niewydolno-
ści serca odnotowano też u niewiel-
kiej liczby pacjentów M.D. Andersona 
(Khakoo et al.). W przypadku 6 pacjen-
tów (z 224) u których wystąpiła niewy-
dolność serca w tej serii badań, czas 
podawania/zażywania leku przed wy-
stąpieniem niewydolności wynosił 44, 

4, 4, 29, 20 and 29 dni. Autorzy sko-
mentowali ten fakt następująco: „Krót-
ki okres czasu pomiędzy rozpoczęciem 
leczenia sunitynibem a wystąpieniem 
niewydolności serca sugeruje, że jego 
toksyczność różni się mechanistycznie 
od kardiotoksyczności antracykliny 
(zawierają ją leki w rodzaju doksoru-
bicyny), która wykazuje zależność od 
dawki i zazwyczaj ma miejsce po dłuż-
szym okresie podawania leku”.

Dr Heikki Joensuu (Helsinki Uni-
versity Hospital, Finlandia) jest jednym 
z pionierów leczenia GIST za pomocą 
leków celowanych, takich jak Glivec 
czy Sutent. Dr Joensuu następująco 
skomentował artykuł Chen, Chu i in. w 
czasopiśmie Lancet: „Można pogratu-
lować Chu i współpracownikom czuj-
ności oraz dokładnego udokumento-
wania obserwowanych przypadków”. 
Zdaniem Joensuu, wyniki ich badań 
wykazują podobieństwo do wyników 
innego badania, przeprowadzonego 
w Austrii , które zostało opublikowa-
ne w Journal of Clinical Oncology. 
Austriaccy naukowcy obserwowa-
li pacjentów leczonych sunitynibem 
bądź sorafenibem (Nexavar) – innym 
lekiem przeciwnowotworowym. Joen-
suu zauważył, że „problemy kardiolo-
giczne odnotowane u pacjentów zaży-
wających sorafenib są podobne do tych 
związanych z sunitynibem. 

W przypadku pacjentów leczonych 
sunitynibem konieczne jest dokładne 
monitorowanie nie tylko erytrodyze-
stezji dłoniowo-podeszwowowej (ang. 
PPE lub handfoot syndrome – stosun-
kowo częsta wysypka skórna i ból w 
zakresie rąk i stop) i innych dobrze 
znanych objawów ubocznych, ale rów-
nież funkcji serca i tarczycy. Chociaż 
posiadamy niewiele danych i koniecz-
ne są dalsze badania, można przypusz-
czać, że sunitynib jest co najmniej tak 

Heikki Joensuu

Ming Hui Chen
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centa. Warto się 
z nimi zapoznać, 
a także przeka-
zać je swoim le-
karzom, jeśli nie 
mają tych mate-

riałów.
Zdobycie przez Stowarzyszenie, 

po długiej procedurze, statusu orga-
nizacji pożytku publicznego nastąpi-
ło w momencie zmian w przepisach. 
Występują jakieś niedoinformowa-
nia pomiędzy Ministerstwem Pracy 
i urzędami skarbowymi. Nie można 
doprosić się o skuteczne usunięcie 
przeszkód, które mogą utrudnić nam 
pozyskiwanie środków z odpisu 1% 
od podatków. Jeszcze raz triumf biu-
rokracji nad zdrowym rozsądkiem. 

Urzędnicy MPiPS są niewzruszeni. 
ONI mają czas. 

Natomiast Stowarzyszenie z coraz 
większym trudem zdobywa środki na 
swoją działalność. Ponieważ liczba 
naszych członków wzrasta, potrze-
bujemy coraz większych środków. 
Zgodnie ze statutem skreślono z li-
sty członków osoby, które zalegały 
ze składkami. Inne osoby, które nie 
uregulują swoich zaległości, pomimo 
wezwania, zostaną także skreślone. 
Nasza składka jest prawie symbo-
liczna. Członkowie otrzymują więcej 
niż wysokość wnoszonej przez nich 
składki, dlatego podjęliśmy decyzję 
o takim rozwiązaniu. Wydajemy cho-
ciażby poradniki, biuletyny, interwe-
niujemy u władz i lekarzy… Na to 

wszystko potrzebne są fundusze, o 
które coraz trudniej. 

Jesteśmy świadomi czekających 
nas wyzwań. Może być jeszcze trud-
niej. Ważne jest, aby nasi członkowie, 
a także lekarze w większej liczbie niż 
dotychczas zechcieli współpracować z 
naszym Stowarzyszeniem. Apelowa-
łem wielokrotnie do naszych lekarzy 
o taką postawę. Mamy wspólne cele. 
Niewielu z nich okazuje jednak chęć 
współpracy, za to ci, którzy współpra-
cują, robią to wspaniale.

W sposób nieuprawniony polityka 
ma zbyt wielki wpływ na los pacjen-
tów. Od początku istnienia naszego 
Stowarzyszenia potykamy się o opór 
tych, którzy powinni służyć chorym.  

Stanisław Kulisz
LIFE  RAFT  GROUP – 

RAPORT  DYREKTORA  WYKONAWCZEGO

Norman Scherzer 

Istnieje cały szereg powodów by 
cieszyć się z tego, że rok 2009 dobiegł 
końca. Globalny kryzys finansowy 
wstrzymał plany emerytalne, a utrata 
pracy lub mieszkania przyczyniła się 
do pogłębienia stresu w rodzinach, 
których członkowie walczą z rakiem – 
takim jak GIST. Fundusze na badania 
wstrzymano, a nadzieje pacjentów na 
łatwiejszy dostęp do jakościowej opie-
ki medycznej pozostały dalekie od rea-

lizacji. W 2009 roku Amerykanie nadal 
spierali się o powszechny system opie-
ki zdrowotnej, pacjenci GIST w Wiel-
kiej Brytanii nadal walczyli o dostęp 
do terapii drugiego rzutu, chorzy na 
GIST w Kanadzie toczyli walkę o te-
rapię wspomagającą, a całe zastępy pa-
cjentów GIST w wielu innych krajach 
walczyły o dostęp do leczenia w ogó-
le. Pacjenci GIST nadal umierali – czy 
to z powodu braku dostępu do terapii, 
czy to dlatego, że istniejące sposoby 
leczenia okazały się w ich przypadku 
nieskuteczne.

Pomimo tych wszystkich negatyw-
nych doświadczeń, Grupa LRG kon-
tynuowała swoją działalność na wielu 
płaszczyznach. Kontynuowaliśmy finan-
sowanie dziesięciu badaczy pracujących 
w naszym światowej klasy zespole ba-
dawczym, który osiągnął szereg sukce-
sów w różnych przedsięwzięciach – w 
tym przedklinicznej ocenie inhibitorów 
KIT nowej generacji, których celem jest 
miejsce wiązania przełącznika kinazy 
(„switch pocket”), oraz lepszym zrozu-
mieniu komórkowych mechanizmów, 
powodujących zniszczenie aktywowanej 
KIT i PDGFRA. Spotkania w Bostonie 
i Portland przyczyniły się do rozwoju 
współpracy i wymiany informacji, co 

korzystnie wyróżnia zespół LRG na tle 
smutnych realiów rywalizacji i niezgody, 
często panujących w świecie badań nad 
rakiem.

Odbudowaliśmy strukturę danych 
naszego rejestru pacjentów i opubli-
kowaliśmy przełomowe studium na 
temat zależności pomiędzy dawkowa-
niem Gliveku a przeżyciem wolnym 
od progresji oraz całkowitym prze-
życiem (tę publikację można znaleźć 
pod adresem http://springerlink.com/
content/346011445r10um38/). We 
współpracy z Uniwersytetem w Stan-
ford oraz grupą kluczowych laborato-
riów badawczych założyliśmy bank 
tkanek, umożliwiający naukowcom do-
stęp do wyników badań przeprowadzo-
nych na trudno dostępnych tkankach 
GIST oraz połączenie tych wyników z 
historiami choroby zawartymi w reje-
strze. W celu zaopatrzenia pacjentów 
i ich lekarzy w zwięzłe informacje na 
temat diagnozowania i leczenia, zaczę-
liśmy rozprowadzać historie choroby, 
trafnie nazwane „GISToriami”.

Pod koniec 2009 roku formalnie 
zainaugurowaliśmy naszą latynoa-
merykańską inicjatywę usprawnienia 
przepływu informacji na temat GIST 
w językach hiszpańskim i portugal-
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samo kardiotoksyczny jak trastuzumab 
(Herceptin) – preparat stosowany w le-
czeniu raka piersi.

Długotrwałe monitorowanie LVEF 
to standardowa praktyka w przypad-
ku pacjentów rakiem piersi leczonych 
trastuzumabem. Takie monitorowanie 
i elektrokardiogram są wskazane rów-
nież dla pacjentów leczonych sunity-
nibem. Pacjenci z chorobą wieńcową, 
poważną chorobą serca bądź pacjen-
ci leczeni uprzednio antracyklinami 
mogą być narażeni na szczególnie 
wysokie ryzyko niewydolności serca 
a nawet zawału w trakcie terapii suni-
tynibem i w związku z tym wymagają 
ścisłej obserwacji. Nadciśnienie zwią-
zane z sunitynibem wymaga szybkiego 
leczenia”, zakończył swoją wypowiedź 
Joensuu.

Na podstawie obserwacji działa-
nia Sutentu w Stanford Cancer Center 
opracowano schemat monitorowania 
podobny do tego jaki zaproponował 
dr Joensuu dla wszystkich swoich pa-
cjentów leczonych Sutentem. Program 
ten przekracza wymagania dotyczące 
monitorowania zawarte w informacji 
na temat wskazań do stosowania Su-
tentu, gdzie między innymi czytamy: 
„W przypadku nie występowania u 
pacjentów czynników ryzyka kardio-
logicznego należy dokonać wyjścio-
wej oceny frakcji wyrzutowej i wziąć 
ją pod uwagę”. Standard postępowania 
przyjęty w Stanford przewiduje moni-
torowanie frakcji wyrzutowej nie tylko 
w ramach wzięcia pod uwagę przy oce-
nie wyjściowej, ale jej rutynową ocenę 
i okresowe monitorowanie.

Wszyscy pacjenci z incydentami 
kardiologicznymi w badaniu Schmi-
dingera (pacjenci leczeni Sutentem i 
Nexavarem w Austrii) wrócili do zdro-
wia po terapii sercowo-naczyniowej i 
nie zauważono żadnej różnicy w prze-
życiu między pacjentami u których wy-
stąpiły problemy kardiologiczne i tymi, 

którzy takich problemów nie mieli. 
Retrospektywna kontrola w Dana-Far-
ber (Chen et al.) wykazała, że stan pa-
cjentów z zastoinową niewydolnością 
serca oraz dysfunkcją lewej komory 
zazwyczaj poprawiał się po wstrzyma-
niu podawaniu sunitynibu jednocze-
śnie z prowadzeniem terapii zaburzeń 
kardiologicznych. W Stanford (Telli 
et al.) odnotowano, że 3 z 5 pacjentów 

poddanych kontrolnej ocenie kardiolo-
gicznej miało trwałą dysfunkcję lewej 
komory po odstawieniu sunitynibu i 
rozpoczęciu standardowego leczenia 
niewydolności serca.

W rozmowie z Life Raft Group po-
prosiliśmy Dr Wittelesa, kardiologa ze 
Stanford, o skomentowanie sposobu 
monitorowania jaki zaleca on pacjen-
tom leczonym Sutentem. Dr. Witteles 
zalecił:

● Dokładne monitorowanie ciśnie-
nia krwi 

● Leczenie nadciśnienia w każdej 
postaci, włącznie z nieznacznym nad-
ciśnieniem (ponad 140/90 mm Hg). 

● Monitorowanie kardiologiczne 
przy ocenie wejściowej i co 3 miesiące 
(uprzednio występujące czynniki ryzy-
ka wymagają bardziej dokładnego mo-
nitorowania)

● Dla pacjentów u których wcze-
śniej odnotowano problemy kardiolo-
giczne – bardzo ścisłe monitorowanie 
w centrum opieki wysokospecjalistycz-
nej (centrum specjalistycznej opieki 
kardiologicznej).

● Eksperymentalne monitorowanie 
biomarkerów może obejmować BMP 
(białka morfogenetyczne kości) i tro-
poninę.

Zdaniem Wittelesa, pacjenci u któ-
rych poprzednio nie stwierdzono pro-
blemów kardiologicznych niekoniecz-
nie wymagają badania kardiologiczne-
go. Lekarz onkolog może zalecić takie 
badania jak echokardiogram lub angio-
kardiografia radioizotopowa (MUGA 
scan). Gdyby jednak badania te wyka-
zały jakieś nieprawidłowości to należy 
do planu leczenia włączyć kardiologa.

Materiał pochodzi z kwietnia 2009, 
http://www.liferaftgroup.org/news_
sci_articles/cardiotoxicity_sutent.html 

Komentarz firmy Pfizer

Pomoc pacjentom w kontynuacji terapii 
poprzez monitorowanie i leczenie 
objawów sercowo-naczyniowych

Pfizer aktywnie wspiera i prowadzi badania 
incydentów sercowo-naczyniowych 
występujących w trakcie terapii Sutentem, 
w tym trwającą III fazę badań, badanie 
przedkliniczne oraz analizę baz danych. 
Pfizer ściśle współpracuje z wiodącymi 
specjalistami w dziedzinie onkologii i 
kardiologii. Celem tych przedsięwzięć 
jest dostarczenie lekarzom i pacjentom 
informacji oraz narzędzi do najlepszego 
postępowania w leczeniu pacjentów 
onkologicznych za pomocą Sutentu.

Lekarzom prowadzącym pacjentów z 
GIST leczonych Sutentem zaleca się 
dokładne monitorowanie pacjentów 
z wcześniejszymi incydentami 
kardiologicznymi bądź będących w 
grupie ryzyka kardiologicznego w 
celu wczesnego wykrycia klinicznych 
objawów zastoinowej niewydolności 
serca. W trakcie leczenia Sutentem należy 
również brać pod uwagę ocenę wyjściową 
wraz z okresowymi pomiarami frakcji 
wyrzutowej lewej komory (LVEF). W 
przypadku pacjentów nie będących w 
grupie ryzyka należy również uwzględnić 
wyjściową ocenę frakcji wyrzutowej. 

W przypadku jakichkolwiek pytań 
lub problemów pacjenci powinni 
skontaktować się ze swoimi lekarzami 
bądź otrzymać dodatkową informację od 
firmy Pfizer: http://www.pfizer.com.pl

SielpiA 2010

W dniach 30 sierpnia – 2 września 
br. odbyło się drugie wakacyjno-edu-
kacyjne spotkanie członków naszego 
Stowarzyszenia w Sielpi. W tym roku 
zjazd ten był połączony z Nadzwyczaj-
nym Walnym Zebraniem, które odbyło 
się w pierwszym dniu zjazdu. W tym sa-
mym dniu, ale już po obradach Walnego 

Zebrania, dr Janusz Słuszniak ze Świę-
tokrzyskiego Centrum Onkologii miał 
prelekcję z zakresu diagnostyki GIST.

W drugim i trzecim dniu naszego 
spotkania tematem wiodącym była 
walka ze stresem i wspomaganie pro-
cesu zdrowienia – „Jak możesz sku-
tecznie radzić sobie ze stresem by 

wspierać swoje zdrowie – warsztaty z 
udziałem psychoonkologa.” Prelekcje 
i zajęcia warsztatowe prowadziły Pa-
nie Patrycja Orzechowska-Niedziela i 
Joanna Zapała. W części edukacyjnej 
spotkania uczestniczyło 67 osób. 
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centa. Warto się 
z nimi zapoznać, 
a także przeka-
zać je swoim le-
karzom, jeśli nie 
mają tych mate-

riałów.
Zdobycie przez Stowarzyszenie, 

po długiej procedurze, statusu orga-
nizacji pożytku publicznego nastąpi-
ło w momencie zmian w przepisach. 
Występują jakieś niedoinformowa-
nia pomiędzy Ministerstwem Pracy 
i urzędami skarbowymi. Nie można 
doprosić się o skuteczne usunięcie 
przeszkód, które mogą utrudnić nam 
pozyskiwanie środków z odpisu 1% 
od podatków. Jeszcze raz triumf biu-
rokracji nad zdrowym rozsądkiem. 

Urzędnicy MPiPS są niewzruszeni. 
ONI mają czas. 

Natomiast Stowarzyszenie z coraz 
większym trudem zdobywa środki na 
swoją działalność. Ponieważ liczba 
naszych członków wzrasta, potrze-
bujemy coraz większych środków. 
Zgodnie ze statutem skreślono z li-
sty członków osoby, które zalegały 
ze składkami. Inne osoby, które nie 
uregulują swoich zaległości, pomimo 
wezwania, zostaną także skreślone. 
Nasza składka jest prawie symbo-
liczna. Członkowie otrzymują więcej 
niż wysokość wnoszonej przez nich 
składki, dlatego podjęliśmy decyzję 
o takim rozwiązaniu. Wydajemy cho-
ciażby poradniki, biuletyny, interwe-
niujemy u władz i lekarzy… Na to 

wszystko potrzebne są fundusze, o 
które coraz trudniej. 

Jesteśmy świadomi czekających 
nas wyzwań. Może być jeszcze trud-
niej. Ważne jest, aby nasi członkowie, 
a także lekarze w większej liczbie niż 
dotychczas zechcieli współpracować z 
naszym Stowarzyszeniem. Apelowa-
łem wielokrotnie do naszych lekarzy 
o taką postawę. Mamy wspólne cele. 
Niewielu z nich okazuje jednak chęć 
współpracy, za to ci, którzy współpra-
cują, robią to wspaniale.

W sposób nieuprawniony polityka 
ma zbyt wielki wpływ na los pacjen-
tów. Od początku istnienia naszego 
Stowarzyszenia potykamy się o opór 
tych, którzy powinni służyć chorym.  

Stanisław Kulisz
LIFE  RAFT  GROUP – 

RAPORT  DYREKTORA  WYKONAWCZEGO

Norman Scherzer 

Istnieje cały szereg powodów by 
cieszyć się z tego, że rok 2009 dobiegł 
końca. Globalny kryzys finansowy 
wstrzymał plany emerytalne, a utrata 
pracy lub mieszkania przyczyniła się 
do pogłębienia stresu w rodzinach, 
których członkowie walczą z rakiem – 
takim jak GIST. Fundusze na badania 
wstrzymano, a nadzieje pacjentów na 
łatwiejszy dostęp do jakościowej opie-
ki medycznej pozostały dalekie od rea-

lizacji. W 2009 roku Amerykanie nadal 
spierali się o powszechny system opie-
ki zdrowotnej, pacjenci GIST w Wiel-
kiej Brytanii nadal walczyli o dostęp 
do terapii drugiego rzutu, chorzy na 
GIST w Kanadzie toczyli walkę o te-
rapię wspomagającą, a całe zastępy pa-
cjentów GIST w wielu innych krajach 
walczyły o dostęp do leczenia w ogó-
le. Pacjenci GIST nadal umierali – czy 
to z powodu braku dostępu do terapii, 
czy to dlatego, że istniejące sposoby 
leczenia okazały się w ich przypadku 
nieskuteczne.

Pomimo tych wszystkich negatyw-
nych doświadczeń, Grupa LRG kon-
tynuowała swoją działalność na wielu 
płaszczyznach. Kontynuowaliśmy finan-
sowanie dziesięciu badaczy pracujących 
w naszym światowej klasy zespole ba-
dawczym, który osiągnął szereg sukce-
sów w różnych przedsięwzięciach – w 
tym przedklinicznej ocenie inhibitorów 
KIT nowej generacji, których celem jest 
miejsce wiązania przełącznika kinazy 
(„switch pocket”), oraz lepszym zrozu-
mieniu komórkowych mechanizmów, 
powodujących zniszczenie aktywowanej 
KIT i PDGFRA. Spotkania w Bostonie 
i Portland przyczyniły się do rozwoju 
współpracy i wymiany informacji, co 

korzystnie wyróżnia zespół LRG na tle 
smutnych realiów rywalizacji i niezgody, 
często panujących w świecie badań nad 
rakiem.

Odbudowaliśmy strukturę danych 
naszego rejestru pacjentów i opubli-
kowaliśmy przełomowe studium na 
temat zależności pomiędzy dawkowa-
niem Gliveku a przeżyciem wolnym 
od progresji oraz całkowitym prze-
życiem (tę publikację można znaleźć 
pod adresem http://springerlink.com/
content/346011445r10um38/). We 
współpracy z Uniwersytetem w Stan-
ford oraz grupą kluczowych laborato-
riów badawczych założyliśmy bank 
tkanek, umożliwiający naukowcom do-
stęp do wyników badań przeprowadzo-
nych na trudno dostępnych tkankach 
GIST oraz połączenie tych wyników z 
historiami choroby zawartymi w reje-
strze. W celu zaopatrzenia pacjentów 
i ich lekarzy w zwięzłe informacje na 
temat diagnozowania i leczenia, zaczę-
liśmy rozprowadzać historie choroby, 
trafnie nazwane „GISToriami”.

Pod koniec 2009 roku formalnie 
zainaugurowaliśmy naszą latynoa-
merykańską inicjatywę usprawnienia 
przepływu informacji na temat GIST 
w językach hiszpańskim i portugal-
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W dniu 30 sierpnia 2010 r. odbyło 
się Nadzwyczajne Walne Zgromadze-
nie Stowarzyszenia Pomocy Chorym 
na GIST.

W Nadzwyczajnym Walnym Zgro-
madzeniu brało udział 49 członków 
zwyczajnych oraz 9 członków wspie-
rających. 

Porządek Nadzwyczajnego Walne-
go Zgromadzenia obejmował:

Wybór przewodniczącego1. 
Zgromadzenia, komisji skruta-2. 

cyjnej i protokolanta. 
Uchwalenie porządku Zgroma-3. 

dzenia.
Głosowanie nad przyjęciem no-3. 

wej wersji Statutu Stowarzyszenia w 
brzmieniu rozesłanym członkom Sto-
warzyszenia w dniu 26 lipca 2010 r.

Głosowanie na nowego Przewod-4. 
niczącego Komisji Rewizyjnej.

Wolne wnioski.5. 
Zamknięcie Nadzwyczajnego 6. 

Walnego Zgromadzenia.
Przebieg obrad:

Na przewodniczącego obradom 1. 
wybrano Romana Mazurka (za – 48, 
wstrzymał się – 1), przeciw – 0

Wybrano jednogłośnie proto-2. 
kolanta – Stanisław Skalski (za – 48, 
wstrzymał się – 1, przeciw

– 0) oraz przyjęto porządek ob-3. 
rad (za – 49, wstrzymało się – 0, prze-
ciw – 0).

W skład komisji skrutacyjnej we-4. 
szli:

Sławomir Kosowski (za – 48, •	

wstrzymało się – 1, przeciw – 0);
Joanna Cilecka (za – 48, wstrzy-•	

mało się – 1, przeciw – 0);
Krzysztof Skotnicki (za – 48, •	

wstrzymało się – 1, przeciw – 0).

Przewodniczący Stowarzysze-1. 
nia – Stanisław Kulisz poinformował 
zebranych o upoważnieniach w zakre-
sie reprezentowania przez członków 
Zarządu członków zwyczajnych , nie 
uczestniczących osobiście w głoso-
waniu nad Statutem, które napłynę-
ły na adres Zarządu Stowarzyszenia. 
Ogólnie napłynęło 92 upoważnienia z 
czego następujący członkowie Zarządu 
otrzymali:

Stanisław Kulisz - 34 upoważ-•	
nień;

Marian Stachowski - 27 upoważ-•	
nień;

Barbara Boczkowska - 30 upo-•	
ważnień.

Z uwagi na popełnione błędy 1 
upoważnienie zostało przez Zarząd od-
rzucone. Upoważnienia mogą zostać 
przedstawione do wglądu zebranych. 
Z uwagi na wystawione upoważnienia 
nie jest możliwe procedowanie nad ja-
kiekolwiek zmianami.

W związku z powyższym usta-5. 
lono, iż Nadzwyczajne Walne Zgro-
madzenie Stowarzyszenia Pomocy 
Chorym na GIST posiada kworum 
niezbędne do podejmowania decyzji 
o przyjęciu/ odrzuceniu nowej wersji 
Statutu.

Przewodniczący obrad zapropo-6. 

nował by głosowanie miało następują-
cy przebieg

w pierwszej kolejności głosują •	
członkowie obecni na Nadzwyczajnym 
Walnym;

w drugiej kolejności członkowie •	
zarządu jawnie przedstawiają głosy, 
wynikająca z otrzymanych przez nich 
upoważnień.

Propozycję przyjęto (za – 49, 7. 
wstrzymało się – 0, przeciw– 0).

Wyniki głosowania nad przyję-8. 
ciem Statutu w wersji zaproponowanej 
przez Zarząd:

za przyjęciem Statutu w wersji •	
zaproponowanej przez Zarząd i roze-
słanej do wiadomości członkom Sto-
warzyszenia głosowało: 140 członków 
zwyczajnych Stowarzyszenia co stano-
wi 100 % oddanych głosów;

wstrzymało się od głosu 0 co sta-•	
nowi 0 % oddanych głosów;

brak było głosów za odrzuce-•	
niem.

Przewodniczący zaproponował 9. 
przyjęcie uchwały nr 1 Nadzwyczajne-
go Walnego Zgromadzenia o następu-
jącym brzmieniu:

Nadzwyczajne Walne Zgromadze-
nie Stowarzyszenia Pomocy Chorym na 
GIST obradujące w dniu 30 sierpnia w 
miejscowości Sielpia, stosunkiem głosów 
140 za i 0 głosów przeciw, przyjęło Statut 
Stowarzyszenia w brzmieniu zapropo-
nowanym przez Zarząd i rozesłanym do 
członków w dniu 26 lipca 2010 r.

Głosowanie odbyło się w oparciu o 
dotychczas obowiązujący Statut i ma 

SprAwOZdAnie Z nAdZwyCZAjnegO wAlnegO 
zgromadzenia członków

Stowarzyszenia Pomocy chorym na giSt

To właśnie myPraca w grupach
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centa. Warto się 
z nimi zapoznać, 
a także przeka-
zać je swoim le-
karzom, jeśli nie 
mają tych mate-

riałów.
Zdobycie przez Stowarzyszenie, 

po długiej procedurze, statusu orga-
nizacji pożytku publicznego nastąpi-
ło w momencie zmian w przepisach. 
Występują jakieś niedoinformowa-
nia pomiędzy Ministerstwem Pracy 
i urzędami skarbowymi. Nie można 
doprosić się o skuteczne usunięcie 
przeszkód, które mogą utrudnić nam 
pozyskiwanie środków z odpisu 1% 
od podatków. Jeszcze raz triumf biu-
rokracji nad zdrowym rozsądkiem. 

Urzędnicy MPiPS są niewzruszeni. 
ONI mają czas. 

Natomiast Stowarzyszenie z coraz 
większym trudem zdobywa środki na 
swoją działalność. Ponieważ liczba 
naszych członków wzrasta, potrze-
bujemy coraz większych środków. 
Zgodnie ze statutem skreślono z li-
sty członków osoby, które zalegały 
ze składkami. Inne osoby, które nie 
uregulują swoich zaległości, pomimo 
wezwania, zostaną także skreślone. 
Nasza składka jest prawie symbo-
liczna. Członkowie otrzymują więcej 
niż wysokość wnoszonej przez nich 
składki, dlatego podjęliśmy decyzję 
o takim rozwiązaniu. Wydajemy cho-
ciażby poradniki, biuletyny, interwe-
niujemy u władz i lekarzy… Na to 

wszystko potrzebne są fundusze, o 
które coraz trudniej. 

Jesteśmy świadomi czekających 
nas wyzwań. Może być jeszcze trud-
niej. Ważne jest, aby nasi członkowie, 
a także lekarze w większej liczbie niż 
dotychczas zechcieli współpracować z 
naszym Stowarzyszeniem. Apelowa-
łem wielokrotnie do naszych lekarzy 
o taką postawę. Mamy wspólne cele. 
Niewielu z nich okazuje jednak chęć 
współpracy, za to ci, którzy współpra-
cują, robią to wspaniale.

W sposób nieuprawniony polityka 
ma zbyt wielki wpływ na los pacjen-
tów. Od początku istnienia naszego 
Stowarzyszenia potykamy się o opór 
tych, którzy powinni służyć chorym.  

Stanisław Kulisz
LIFE  RAFT  GROUP – 

RAPORT  DYREKTORA  WYKONAWCZEGO

Norman Scherzer 

Istnieje cały szereg powodów by 
cieszyć się z tego, że rok 2009 dobiegł 
końca. Globalny kryzys finansowy 
wstrzymał plany emerytalne, a utrata 
pracy lub mieszkania przyczyniła się 
do pogłębienia stresu w rodzinach, 
których członkowie walczą z rakiem – 
takim jak GIST. Fundusze na badania 
wstrzymano, a nadzieje pacjentów na 
łatwiejszy dostęp do jakościowej opie-
ki medycznej pozostały dalekie od rea-

lizacji. W 2009 roku Amerykanie nadal 
spierali się o powszechny system opie-
ki zdrowotnej, pacjenci GIST w Wiel-
kiej Brytanii nadal walczyli o dostęp 
do terapii drugiego rzutu, chorzy na 
GIST w Kanadzie toczyli walkę o te-
rapię wspomagającą, a całe zastępy pa-
cjentów GIST w wielu innych krajach 
walczyły o dostęp do leczenia w ogó-
le. Pacjenci GIST nadal umierali – czy 
to z powodu braku dostępu do terapii, 
czy to dlatego, że istniejące sposoby 
leczenia okazały się w ich przypadku 
nieskuteczne.

Pomimo tych wszystkich negatyw-
nych doświadczeń, Grupa LRG kon-
tynuowała swoją działalność na wielu 
płaszczyznach. Kontynuowaliśmy finan-
sowanie dziesięciu badaczy pracujących 
w naszym światowej klasy zespole ba-
dawczym, który osiągnął szereg sukce-
sów w różnych przedsięwzięciach – w 
tym przedklinicznej ocenie inhibitorów 
KIT nowej generacji, których celem jest 
miejsce wiązania przełącznika kinazy 
(„switch pocket”), oraz lepszym zrozu-
mieniu komórkowych mechanizmów, 
powodujących zniszczenie aktywowanej 
KIT i PDGFRA. Spotkania w Bostonie 
i Portland przyczyniły się do rozwoju 
współpracy i wymiany informacji, co 

korzystnie wyróżnia zespół LRG na tle 
smutnych realiów rywalizacji i niezgody, 
często panujących w świecie badań nad 
rakiem.

Odbudowaliśmy strukturę danych 
naszego rejestru pacjentów i opubli-
kowaliśmy przełomowe studium na 
temat zależności pomiędzy dawkowa-
niem Gliveku a przeżyciem wolnym 
od progresji oraz całkowitym prze-
życiem (tę publikację można znaleźć 
pod adresem http://springerlink.com/
content/346011445r10um38/). We 
współpracy z Uniwersytetem w Stan-
ford oraz grupą kluczowych laborato-
riów badawczych założyliśmy bank 
tkanek, umożliwiający naukowcom do-
stęp do wyników badań przeprowadzo-
nych na trudno dostępnych tkankach 
GIST oraz połączenie tych wyników z 
historiami choroby zawartymi w reje-
strze. W celu zaopatrzenia pacjentów 
i ich lekarzy w zwięzłe informacje na 
temat diagnozowania i leczenia, zaczę-
liśmy rozprowadzać historie choroby, 
trafnie nazwane „GISToriami”.

Pod koniec 2009 roku formalnie 
zainaugurowaliśmy naszą latynoa-
merykańską inicjatywę usprawnienia 
przepływu informacji na temat GIST 
w językach hiszpańskim i portugal-
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nilotynib wykazuje więkSzą Skuteczność
w Porównaniu z gliVekiem w leczeniu 

białaczki SzPikowej (cml).
czy giSt będzie naStęPny?

Belinda Ehrlich 

W ciągu ostatnich ośmiu lat Glivec był 
lekiem pierwszego rzutu dla dorosłych 
pacjentów z c-Kit (CD117) 
pozytywną, nieresekcyjną i/
lub metastatyczną złośliwą 
postacią GIST. Jednak dla 
niektórych pacjentów Gli-
vec nie jest odpowiedzią na 
ich modlitwy. W przypadku 
niewielkiej części pacjentów 
(od 5% do 15%) Glivec od 
samego początku okazuje się 
nieskuteczny. U innych na-
tomiast rozwija się oporność 
na ten lek lub występują po-
ważne skutki uboczne. 
Czy istnieje jakiś inny lek o 
większej skuteczności i le-
piej tolerowany niż Glivec? 
W grudniu 2009 Novartis 
poinformował, że w III fazie 
badania klinicznego Niloty-
nib wykazał się większą sku-
tecznością niż Glivec w leczeniu doro-
słych pacjentów z nowozdiagnozowaną 
Ph+ przewlekłą białaczką szpikową. 
Nilotynib okazał się lepszy od Gliveku 
w każdym aspekcie skuteczności lecze-
nia określonym w badaniu klinicznym, 
włącznie ze wstrzymaniem progresji do 
12 miesięcy. Ale jakie to ma znaczenie 

dla pacjentów z GIST?
Dr Jonathon Trent z MD Anderson 
Cancer Center w Houston powiedział, 
że jego zdaniem Nilotynib dorównuje 

Glivekowi gdy chodzi o skuteczność w 
leczeniu GIST. Na rok 2010 zaplano-
wane było otwarcie badania kliniczne-
go nad preadjuwantowym i adjuwanto-
wym leczeniem pierwszego rzutu.
W trakcie tego badania, zatytułowane-
go “Przed- i pooperacyjne podawanie 
Nilotynibu pacjentom z resekcyjnym 

bądź potencjalnie resekcyjnym GIST”, 
pacjenci będą otrzymywać Nilotynib 
przed i po operacji.
„Przeprowadzenie takiego badania to je-

dyny sposób by się dowie-
dzieć, który z tych leków 
jest lepszy”, powiedział dr 
Trent. Uważa on, że „al-
ternatywną opcją byłoby 
przeprowadzenie badania 
Nilotynib vs. placebo, ale 
od samego początku by-
łem bardzo temu przeciw-
ny. Z pobudek etycznych 
nie zakwalifikowałbym 
pacjentów z zaawansowa-
nym GIST do badania, w 
którym otrzymywaliby je-
dynie placebo”. Dr Trent 
powiedział, że badane są 
również skutki uboczne 
Nilotynibu i porównuje się 
je ze skutkami wywoływa-
nymi przez Glivec. 
„Gdyby Nilotynib okazał 
się lepszy, wówczas pa-

cjenci cieszyliby się dłuższym okre-
sem przeżycia bez progresji; mogłaby 
też nastąpić poprawa samopoczucia 
większej liczby pacjentów na dłuższy 
czas (wyższy odsetek remisji w ciągu 
jednego roku)”, powiedział dr Trent.
“Dokładnie obserwujemy objawy 
uboczne Nilotynibu i zostaną one po-

leczenie pierwszego rzutu

leczenie drugiego rzutu

leczenie trzeciego rzutu nilotynib?

Sutent nilotynib

CM
l

giS
t

Glivec nilotynib
nilotynib? Glivec

charakter wiążący.
Propozycja uchwały została prze-

głosowana bez głosów wstrzymują-
cych się lub przeciwnych.

Przewodniczący Stowarzysze-10. 
nia – Stanisław Kulisz poinformował 
zebranych, iż w związku ze śmiercią 
Pani Lucyny Młot nastąpiła koniecz-
ność uzupełnienia Komisji Rewizyjnej 
o jej Przewodniczącego. Na to stano-
wisko zaproponowano Panią Marię 
Tracz-Wrocińską.

Przewodniczący obrad zapropo-11. 
nował aby obecni na Nadzwyczajnym 
Walnym Zgromadzeniu Stowarzysze-

nia zagłosowali nad tą kandydaturą. 
Propozycję przyjęto (za - 48 , 12. 

wstrzymało się 1, przeciw 0.
Wyniki głosowania na nowego 13. 

Przewodniczącego Komisji Rewizyj-
nej. Pani Maria Tracz-Wrocińska otrzy-
mała 48 głosów za; 0 głosów przeciw; 
1 wstrzymało się.

Przewodniczący zaproponował 14. 
przyjęcie uchwały nr 2 Nadzwyczajne-
go Walnego Zgromadzenia o następu-
jącym brzmieniu:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 
Stowarzyszenia Pomocy Chorym na 
GIST obradujące w dniu 30 sierpnia w 

miejscowości Sielpia, stosunkiem gło-
sów 48 za i 0 głosów przeciw przyjęło 
panią Marię Tracz-Wrocińską na Prze-
wodniczącego Komisji Rewizyjnej.

Na tym zakończono Nadzwyczajne 
Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia 
Pomocy Chorym na GIST.

Podpisy:
Przewodniczący: Roman Mazurek
Prezes: Stanisław Kulisz
Protokolant: Stanisław Skalski
Przewodniczący Komisji Skruta-

cyjnej: Sławomir Kosowski
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centa. Warto się 
z nimi zapoznać, 
a także przeka-
zać je swoim le-
karzom, jeśli nie 
mają tych mate-

riałów.
Zdobycie przez Stowarzyszenie, 

po długiej procedurze, statusu orga-
nizacji pożytku publicznego nastąpi-
ło w momencie zmian w przepisach. 
Występują jakieś niedoinformowa-
nia pomiędzy Ministerstwem Pracy 
i urzędami skarbowymi. Nie można 
doprosić się o skuteczne usunięcie 
przeszkód, które mogą utrudnić nam 
pozyskiwanie środków z odpisu 1% 
od podatków. Jeszcze raz triumf biu-
rokracji nad zdrowym rozsądkiem. 

Urzędnicy MPiPS są niewzruszeni. 
ONI mają czas. 

Natomiast Stowarzyszenie z coraz 
większym trudem zdobywa środki na 
swoją działalność. Ponieważ liczba 
naszych członków wzrasta, potrze-
bujemy coraz większych środków. 
Zgodnie ze statutem skreślono z li-
sty członków osoby, które zalegały 
ze składkami. Inne osoby, które nie 
uregulują swoich zaległości, pomimo 
wezwania, zostaną także skreślone. 
Nasza składka jest prawie symbo-
liczna. Członkowie otrzymują więcej 
niż wysokość wnoszonej przez nich 
składki, dlatego podjęliśmy decyzję 
o takim rozwiązaniu. Wydajemy cho-
ciażby poradniki, biuletyny, interwe-
niujemy u władz i lekarzy… Na to 

wszystko potrzebne są fundusze, o 
które coraz trudniej. 

Jesteśmy świadomi czekających 
nas wyzwań. Może być jeszcze trud-
niej. Ważne jest, aby nasi członkowie, 
a także lekarze w większej liczbie niż 
dotychczas zechcieli współpracować z 
naszym Stowarzyszeniem. Apelowa-
łem wielokrotnie do naszych lekarzy 
o taką postawę. Mamy wspólne cele. 
Niewielu z nich okazuje jednak chęć 
współpracy, za to ci, którzy współpra-
cują, robią to wspaniale.

W sposób nieuprawniony polityka 
ma zbyt wielki wpływ na los pacjen-
tów. Od początku istnienia naszego 
Stowarzyszenia potykamy się o opór 
tych, którzy powinni służyć chorym.  

Stanisław Kulisz
LIFE  RAFT  GROUP – 

RAPORT  DYREKTORA  WYKONAWCZEGO

Norman Scherzer 

Istnieje cały szereg powodów by 
cieszyć się z tego, że rok 2009 dobiegł 
końca. Globalny kryzys finansowy 
wstrzymał plany emerytalne, a utrata 
pracy lub mieszkania przyczyniła się 
do pogłębienia stresu w rodzinach, 
których członkowie walczą z rakiem – 
takim jak GIST. Fundusze na badania 
wstrzymano, a nadzieje pacjentów na 
łatwiejszy dostęp do jakościowej opie-
ki medycznej pozostały dalekie od rea-

lizacji. W 2009 roku Amerykanie nadal 
spierali się o powszechny system opie-
ki zdrowotnej, pacjenci GIST w Wiel-
kiej Brytanii nadal walczyli o dostęp 
do terapii drugiego rzutu, chorzy na 
GIST w Kanadzie toczyli walkę o te-
rapię wspomagającą, a całe zastępy pa-
cjentów GIST w wielu innych krajach 
walczyły o dostęp do leczenia w ogó-
le. Pacjenci GIST nadal umierali – czy 
to z powodu braku dostępu do terapii, 
czy to dlatego, że istniejące sposoby 
leczenia okazały się w ich przypadku 
nieskuteczne.

Pomimo tych wszystkich negatyw-
nych doświadczeń, Grupa LRG kon-
tynuowała swoją działalność na wielu 
płaszczyznach. Kontynuowaliśmy finan-
sowanie dziesięciu badaczy pracujących 
w naszym światowej klasy zespole ba-
dawczym, który osiągnął szereg sukce-
sów w różnych przedsięwzięciach – w 
tym przedklinicznej ocenie inhibitorów 
KIT nowej generacji, których celem jest 
miejsce wiązania przełącznika kinazy 
(„switch pocket”), oraz lepszym zrozu-
mieniu komórkowych mechanizmów, 
powodujących zniszczenie aktywowanej 
KIT i PDGFRA. Spotkania w Bostonie 
i Portland przyczyniły się do rozwoju 
współpracy i wymiany informacji, co 

korzystnie wyróżnia zespół LRG na tle 
smutnych realiów rywalizacji i niezgody, 
często panujących w świecie badań nad 
rakiem.

Odbudowaliśmy strukturę danych 
naszego rejestru pacjentów i opubli-
kowaliśmy przełomowe studium na 
temat zależności pomiędzy dawkowa-
niem Gliveku a przeżyciem wolnym 
od progresji oraz całkowitym prze-
życiem (tę publikację można znaleźć 
pod adresem http://springerlink.com/
content/346011445r10um38/). We 
współpracy z Uniwersytetem w Stan-
ford oraz grupą kluczowych laborato-
riów badawczych założyliśmy bank 
tkanek, umożliwiający naukowcom do-
stęp do wyników badań przeprowadzo-
nych na trudno dostępnych tkankach 
GIST oraz połączenie tych wyników z 
historiami choroby zawartymi w reje-
strze. W celu zaopatrzenia pacjentów 
i ich lekarzy w zwięzłe informacje na 
temat diagnozowania i leczenia, zaczę-
liśmy rozprowadzać historie choroby, 
trafnie nazwane „GISToriami”.

Pod koniec 2009 roku formalnie 
zainaugurowaliśmy naszą latynoa-
merykańską inicjatywę usprawnienia 
przepływu informacji na temat GIST 
w językach hiszpańskim i portugal-
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równane z objawami, jakie daje Glivec. 
Jeśli objawy uboczne Nilotynibu będą 
możliwe do zaakceptowania i jeśli lek 
ten będzie pomagał większej ilości 
pacjentów przez dłuższy okres czasu, 
wówczas może zostać zatwierdzony 
jako nowa terapia pierwszego rzutu dla 
zaawansowanego GIST”. 
Trwa rekrutacja do III fazy badania 
mającego na celu porównanie Niloty-
nibu do Gliveku jako leku pierwszego 
rzutu w leczeniu dorosłych pacjentów z 
nieresekcyjnym bądź metastatycznym 
GIST. Więcej informacji na ten temat 
można znaleźć na stronie http://www.
liferaftgroup.org/treat_trials.html. W I 
fazie badania samego Nilotynibu oraz 
Nilotynibu w połączeniu z Glivekiem 
u pacjentów GIST z opornością na 
Glivec, Nilotynib wykazał obiecującą 
aktywność kliniczną. Nilotynib potrafi 
ponadto osiągnąć wyższą koncentrację 
wewnątrz komórek nowotworowych 
w porównaniu z Glivekiem. Wykazu-
je również dużo większą skuteczność 

w przypadku „dzikiego” GIST (są to 
nowotwory w których nie zachodzi 
mutacja KIT lub PDGFRA), a wobec 
tego może okazać się lepszym lekiem 
dla tej postaci GIST. Pacjentom, którzy 
przestali reagować na Glivec lub go 
nie tolerują często podaje się Sutent. 
„Oporność na Glivec i Sutent jest trud-
na do przezwyciężenia”, powiedział 
Jerry Call, Koordynator naukowy Life 
Raft Group. „Zapobieganie tej oporno-
ści za pomocą lepszych leków pierw-
szego rzutu może okazać się bardziej 
obiecujące niż próby jej przezwycięże-
nia – przynajmniej w najbliższej przy-
szłości”. Sposobność do uczestnictwa 
w badaniach klinicznych testujących 
obiecujące nowe leki stwarza dla pa-
cjentów nowe możliwości”. W chwili 
obecnej Glivec jest lekiem pierwszego 
rzutu w leczeniu przewlekłej białaczki 
szpikowej (CML), ale Novartis planu-
je złożyć wniosek o zatwierdzenie w 
USA i Europie Nilotynibu jako leku 
pierwszego rzutu. Nilotynib uzyskał 

aprobatę FDA w 2007 dla pacjentów 
z CML w przypadku których zawio-
dły inne leki, takie jak Glivec. Badanie 
kliniczne Nilotynibu przeprowadzone 
z udziałem 846 pacjentów chorych na 
CML wykazało, że ich stan znacznie 
się poprawił po podaniu Nilotynibu we 
wszystkich aspektach w porównaniu z 
Glivekiem; brano pod uwagę takie pa-
rametry jak większa odpowiedź mole-
kularna (MMR), całkowita odpowiedź 
cytogenetyczna (CCyR) oraz zapobie-
ganie progresji choroby w kierunku 
fazy przyśpieszonej i fazy blastycz-
nej. Nilotynib był dobrze tolerowany i 
niewielu pacjentów musiało przerwać 
leczenie. Najczęściej występujące ob-
jawy uboczne to: wysypka, świąd, nud-
ności, zmęczenie, ból głowy, zaparcia, 
biegunka, ale są to objawy o słabym 
bądź umiarkowanym nasileniu.
Materiał pochodzi z lutego 2010, http://
www.liferaftgroup.org/news_sci_artic-
les/tasigna_first_line_cml.html

XVi zjazd PolSkiego towarzyStwa
chirurgii onkologicznej

W dniach 20-22 maja br. odbywał się 
w Kielcach coroczny zjazd PTChO. W 
tym wydarzeniu wzięliśmy udział także 
my, mając możliwość zaprezentowa-
nia naszej działalności. Poza bieżącymi 
sprawami, które nas absorbują zapre-
zentowałem szerszemu gremium le-
gitymację pacjenta i manual Rejestru 
Klinicznego GIST. W tej ostatniej spra-
wie wspomagała mnie Pani Ela Bylina, 
która jest administratorem Rejestru i 
od lat jego propagatorem.

Ponieważ obydwa te dokumenty mogą 
mieć wpływ na losy pacjentów, wyja-
śniłem rolę tych wydawnictw i zaape-
lowałem do PT lekarzy o współpracę.

Zarówno instrukcja do Rejestru jak i 
legitymacje cieszyły się zainteresowa-
niem i mam nadzieję, że wyda to owo-
ce.

W poprzedzającej moją prezentację 
sesji lekarskiej miały miejsce referaty 
lekarzy związanych z GIST-em. 

Swoje spostrzeżenia zaprezentowali:

Dr Agnieszka Woźniak – Analiza spek-
trum mutacji genów KIT i 
PDGFRA

Doc. dr hab. Piotr Rutkowski 
– Użyteczność kryteriów ry-
zyka Miettin-Lasota

Nowe Badania Kliniczne i po-
stępy w terapii GIST

Dr med. Jacek Słuszniak – 
GIST w pracy Świętokrzyskie-
go Centrum Onkologii

Dr med. Jacek Sygut – GIST w pracy 
Świętokrzyskiego Centrum Onkologii

Dr hab.  Czesław Osuch – GIST I Kate-
dra Chirurgii Ogólnej UJ

Prof. dr hab. S Głuszek – Czynniki Ro-
kownicze u Chorych na GIST

Prof. dr hab. Anna Nasierowska Gutt-
mejer

Mgr Elżbieta Bylina – Analiza Zgłaszal-
ności do portalu Rejestru klinicznego 
GIST

Stanisław Kulisz
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centa. Warto się 
z nimi zapoznać, 
a także przeka-
zać je swoim le-
karzom, jeśli nie 
mają tych mate-

riałów.
Zdobycie przez Stowarzyszenie, 

po długiej procedurze, statusu orga-
nizacji pożytku publicznego nastąpi-
ło w momencie zmian w przepisach. 
Występują jakieś niedoinformowa-
nia pomiędzy Ministerstwem Pracy 
i urzędami skarbowymi. Nie można 
doprosić się o skuteczne usunięcie 
przeszkód, które mogą utrudnić nam 
pozyskiwanie środków z odpisu 1% 
od podatków. Jeszcze raz triumf biu-
rokracji nad zdrowym rozsądkiem. 

Urzędnicy MPiPS są niewzruszeni. 
ONI mają czas. 

Natomiast Stowarzyszenie z coraz 
większym trudem zdobywa środki na 
swoją działalność. Ponieważ liczba 
naszych członków wzrasta, potrze-
bujemy coraz większych środków. 
Zgodnie ze statutem skreślono z li-
sty członków osoby, które zalegały 
ze składkami. Inne osoby, które nie 
uregulują swoich zaległości, pomimo 
wezwania, zostaną także skreślone. 
Nasza składka jest prawie symbo-
liczna. Członkowie otrzymują więcej 
niż wysokość wnoszonej przez nich 
składki, dlatego podjęliśmy decyzję 
o takim rozwiązaniu. Wydajemy cho-
ciażby poradniki, biuletyny, interwe-
niujemy u władz i lekarzy… Na to 

wszystko potrzebne są fundusze, o 
które coraz trudniej. 

Jesteśmy świadomi czekających 
nas wyzwań. Może być jeszcze trud-
niej. Ważne jest, aby nasi członkowie, 
a także lekarze w większej liczbie niż 
dotychczas zechcieli współpracować z 
naszym Stowarzyszeniem. Apelowa-
łem wielokrotnie do naszych lekarzy 
o taką postawę. Mamy wspólne cele. 
Niewielu z nich okazuje jednak chęć 
współpracy, za to ci, którzy współpra-
cują, robią to wspaniale.

W sposób nieuprawniony polityka 
ma zbyt wielki wpływ na los pacjen-
tów. Od początku istnienia naszego 
Stowarzyszenia potykamy się o opór 
tych, którzy powinni służyć chorym.  

Stanisław Kulisz
LIFE  RAFT  GROUP – 

RAPORT  DYREKTORA  WYKONAWCZEGO

Norman Scherzer 

Istnieje cały szereg powodów by 
cieszyć się z tego, że rok 2009 dobiegł 
końca. Globalny kryzys finansowy 
wstrzymał plany emerytalne, a utrata 
pracy lub mieszkania przyczyniła się 
do pogłębienia stresu w rodzinach, 
których członkowie walczą z rakiem – 
takim jak GIST. Fundusze na badania 
wstrzymano, a nadzieje pacjentów na 
łatwiejszy dostęp do jakościowej opie-
ki medycznej pozostały dalekie od rea-

lizacji. W 2009 roku Amerykanie nadal 
spierali się o powszechny system opie-
ki zdrowotnej, pacjenci GIST w Wiel-
kiej Brytanii nadal walczyli o dostęp 
do terapii drugiego rzutu, chorzy na 
GIST w Kanadzie toczyli walkę o te-
rapię wspomagającą, a całe zastępy pa-
cjentów GIST w wielu innych krajach 
walczyły o dostęp do leczenia w ogó-
le. Pacjenci GIST nadal umierali – czy 
to z powodu braku dostępu do terapii, 
czy to dlatego, że istniejące sposoby 
leczenia okazały się w ich przypadku 
nieskuteczne.

Pomimo tych wszystkich negatyw-
nych doświadczeń, Grupa LRG kon-
tynuowała swoją działalność na wielu 
płaszczyznach. Kontynuowaliśmy finan-
sowanie dziesięciu badaczy pracujących 
w naszym światowej klasy zespole ba-
dawczym, który osiągnął szereg sukce-
sów w różnych przedsięwzięciach – w 
tym przedklinicznej ocenie inhibitorów 
KIT nowej generacji, których celem jest 
miejsce wiązania przełącznika kinazy 
(„switch pocket”), oraz lepszym zrozu-
mieniu komórkowych mechanizmów, 
powodujących zniszczenie aktywowanej 
KIT i PDGFRA. Spotkania w Bostonie 
i Portland przyczyniły się do rozwoju 
współpracy i wymiany informacji, co 

korzystnie wyróżnia zespół LRG na tle 
smutnych realiów rywalizacji i niezgody, 
często panujących w świecie badań nad 
rakiem.

Odbudowaliśmy strukturę danych 
naszego rejestru pacjentów i opubli-
kowaliśmy przełomowe studium na 
temat zależności pomiędzy dawkowa-
niem Gliveku a przeżyciem wolnym 
od progresji oraz całkowitym prze-
życiem (tę publikację można znaleźć 
pod adresem http://springerlink.com/
content/346011445r10um38/). We 
współpracy z Uniwersytetem w Stan-
ford oraz grupą kluczowych laborato-
riów badawczych założyliśmy bank 
tkanek, umożliwiający naukowcom do-
stęp do wyników badań przeprowadzo-
nych na trudno dostępnych tkankach 
GIST oraz połączenie tych wyników z 
historiami choroby zawartymi w reje-
strze. W celu zaopatrzenia pacjentów 
i ich lekarzy w zwięzłe informacje na 
temat diagnozowania i leczenia, zaczę-
liśmy rozprowadzać historie choroby, 
trafnie nazwane „GISToriami”.

Pod koniec 2009 roku formalnie 
zainaugurowaliśmy naszą latynoa-
merykańską inicjatywę usprawnienia 
przepływu informacji na temat GIST 
w językach hiszpańskim i portugal-

10-1.indd   2 03.03.2010   15:08:47

Strona 12

Strona 20

Redakcja: Stanisław Kulisz, Hanna i Marek Szachowscy
Za materialy i pomoc dziekujemy: Barbarze Chojnowskiej, Barbarze Boczkowskiej,

Teresie Zielińskiej, Lucynie Królikowskiej, Elżbiecie Czerwińskiej.

STOWARZYSZENIE POMOCY CHORYM NA GIST
Stowarzyszenie jest Organizacją Pożytku Publicznego

KRS 0000217673
Warszawa, ul. Potocka 14, domofon 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

Pomimo że dopełniliśmy 
uprzednio wszelkich formalno-
ści związanych ze złożeniem 
potrzebnej w różnych urzędach 
dokumentacji, zdarzało sie, że 
Urzędy Skarbowe odmawiały 
przyjęcia deklaracji przekazania 
1% podatku na Stowarzysze-
nie Pomocy Chorym na GIST w 
związku z brakiem numeru kon-
ta bankowego naszego Stowa-
rzyszenia w wykazie Minister-
stwa Pracy i Polityki Społecznej. 
W Ministerstwie Finansów, De-
partamencie Administracji Po-
datkowej, poinformowano nas, 
że MF zna ten problem (który 

dotyczy nie tylko naszego Sto-
warzyszenia) i że w związku z 
tym wysłano do Urzędów Skar-
bowych odpowiednie zalecenie, 
w myśl którego zeznania mają 
być przyjmowane nawet w tych 
przypadkach gdy danego Sto-
warzyszenia nie ma w odpo-
wiednim wykazie. 

W dniu 26.01.2010 przekaza-
liśmy do biura podawczego Mi-
nisterstwa Pracy i Polityki Spo-
łecznej odpowiednie dokumenty. 
Najnowsza informacja jest taka, 
że 24.02.2010 Ministerstwo 
Pracy i Polityki Społecznej 
wprowadziło do swojego wy-

kazu numer konta bankowego 
naszego Stowarzyszenia. 

W związku z powyższym 
Urzędy Skarbowe nie powinny 
już stwarzać trudności z przyj-
mowaniem Państwa zeznania 
podatkowego, w którym przeka-
zujecie 1% na Stowarzyszenie 
Pomocy Chorym na GIST. Gdy-
by jednak zaistniały jakieś prob-
lemy, należy POWOŁAĆ SIĘ 
NA „ZALECENIE MINISTER-
STWA FINANSÓW, SYGNA-
TURA: AP12/0683/1/YJP/2010, 
PISMO Z DNIA 27.01.2010” 
(wysłane do wszystkich urzę-
dów skarbowych) 

MOŻESZ PRZEKAZAĆ NAM SWÓJ 1% - Stowarzyszenie 
Pomocy Chorym na GIST, KRS 0000217673

„I poznacie, że Ja jestem Pan , gdy wasze groby otworzę i 
z grobów was wydobędę, ludu mój. Udzielę wam mojego 
ducha po to, byście ożyli, i powiodę was do kraju waszego, 
i poznacie, że Ja, Pan, to powiedziałem i wykonam” 

(Ezechiel 37,13-14)

„Wczesnym rankiem w pierwszy dzień tygodnia przyszły 
do grobu, gdy słońce już wzeszło. A mówiły między sobą: 
Kto nam odsunie kamień od wejścia do grobu? Gdy jednak 
spojrzały zauważyły, że kamień był już odsunięty, a był 
bardzo duży. Weszły więc do grobu i ujrzały młodzieńca, 
siedzącego po prawej stronie, ubranego w białą szatę; i 
bardzo się przestraszyły. Lecz on rzekł do nich: Nie bójcie 
się! Szukacie Jezusa z Nazaretu ukrzyżowanego; powstał; 
nie ma Go tu.”

(Mk 16,2-7)

Niech Bóg, który wydobywa swój lud z grobów i odsuwa kamienie zamykające nas w lęku 
śmierci i ciemności, obdarzy nas sercami pełnymi odwagi i Jego Ducha, abyśmy mogli 
powstawać z naszych grobów i podążać drogą życia i odradzania się w Chrystusie. Alleluja!
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mSza święta za zmarłych członków naSzego 
StowarzySzenia – liStoPad 20, godz. 16:00

Podobnie jak w zeszłym roku, uczestnicy 
spotkania w Sielpi poprosili o zorganizowa-
nie Mszy Świętej za zmarłych członków na-
szego Stowarzyszenia. Msza ta zostanie od-
prawiona 20-go listopada 2010 o godz. 16:00 
w prywatnej Kaplicy OO. Jezuitów, w bezpo-
średniej bliskości Sanktuarium św. Andrzeja 
Boboli – wejście od ul. św. Andrzeja Boboli  
w Warszawie.

Zapraszamy wszystkich do udziału w tej 
Mszy. Po Mszy Świętej planujemy małe spotka-
nie w przyparafialnej kawiarence. Ze względu 
na kwestie organizacyjne prosimy te osoby, któ-
re chciałyby uczestniczyć we Mszy Świętej, o 
przesłanie takiej informacji do biura 

(SMS – 503 158 624, telefon – 503 158 624 
bądź (22) 832 2103, 

e-mail – stowarzyszenie@gist.pl).
Wystarczy napisać: „Msza, liczba osób…”.

Z przykrością informujemy, że odeszli od nas:

Henryka Grażyna KowaluK

Lucyna Młot

czesław Matuszak

Janusz woLiński

EugEniusz nowosza

BarBara JachimczyK

Żegnamy Ich z żalem i polecamy Bogu.


