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

STANISŁAW PIOTR KULISZ
Trzeciego lutego br., na cmentarzu
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Widzieliśmy, że odchodzi. Byliśmy razem do końca. Pożegnaliśmy
GO na sposób, jaki każdy z nas umiał,
w miarę posiadanych możliwości:
Ojczyzna – Srebrnym Krzyżem Zasługi, zaświadczając, że takich ludzi
ceni; my – modlitwami i łzami, wpisami na forach, nekrologami w gazetach (na kolejnej stronie przedstawiamy jedynie kilka z nich). Dla nas,
GISTowców, jest ważne, by podążać
Jego drogą – drogą łączącą chorych
i leczących we wzajemnie życzliwej
i pełnej oddania przedziwnej symbiozie, której celem jest lepsza przyszłość chorych onkologicznie.

Tegoroczne Sielpiowanie

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

Dziękujemy za wszystko.
Piotr FONROBERT
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premiera Marcinkiewicza. Jej „yes!”
było wybuchem radości. Rozpędzało te wszystkie okropne myśli, które
jeszcze przed chwilą zapewne kłębiły
się w jej głowie.
Podobnie było w Sielpii. Profesor
Rutkowski wlał w nasze serca wiele
otuchy mówiąc o tym, co może nam
zaproponować nauka wówczas gdy
Gleevec lub Sutent nie będzie nam w
stanie pomóc. Wiemy, że pojawił się
Regorafenib. Możemy krzyknąć radosne „yes” - mamy coś nowego, coś co
przedłuży nam życie, coś co daje radość i spokój o GISTową przyszłość.
Z pewnością trzeba będzie jeszcze trochę (?) poczekać na jego ordynowanie
w naszym kraju, ale pewnikiem jest,

że wcześniej czy później niejednego z
nas uratuje. Regorafenibie, dobrze że
jesteś.
I od razu ujawnia się nasza Sielpiowa natura - szkoda, że Bogusia,
Marylka, Marek i wielu innych tego

nie doczekali. I znowu smutek i zaduma.
Taka to już jest ta nasza sielpiowska emocjonalna huśtawka smutek przeplatany z
radościami.
Najważniejsze jednak, że się spotykamy,
że jesteśmy ze sobą.
Śpiewamy, gadamy,
narzekamy, cieszymy
się możnością przekazania naszych sukcesów i wysłuchania
innych.
Udzielamy
sobie porad, by przyszłość uczynić łatwiejszą.
Dziękujemy
zatem naszym
sponsorom, bez
których to spotkanie nie mogłoby się odbyć. Na
szczęście mamy
ich coraz więcej
i oby ten trend
się utrzymał jak
najdłużej.
Dziękujemy
naszym wykładowcom – panu
prof. Piotrowi Rutkowskiemu oraz Paniom dr Annie Tokarskiej i dr Monice
Jurkowskiej, za chęć goszczenia u nas i
przekazywania swojej wiedzy.
Specjalne podziękowania na ręce
Pań: Jolanty Łukomskiej i Eweliny

Sindy z firmy Nutricia Polska, za edukacyjne wsparcie dotyczące żywienia
w terapii onkologicznej.
Panu Piotrowi Hillarowi, właścicielowi Firmy Eko – Małgorzata i Piotr
Hillar, dziękujemy za wsparcie nas
produkowaną przez siebie mąką, dzięki
której mogliśmy przygotować zakwas
dla wszystkich uczestników spotkania
i upiec chleb.
Dziękujemy panu Markowi Szachowskiemu, którego trud włożony w
organizację spotkania jest nie do przecenienia.
Dziękujemy wreszcie sobie samym,
że to wszystko co Sielpię stanowi, zostało, w ogromnej mierze, przez nas
samych ukształtowane.
Piotr Fonrobert

ONKOBIEG 2012
Jak zawsze w pierwszą niedzielę września Stowarzyszenie Pomocy
Chorym na Mięsaki „SARCOMA”
zorganizowało kolejną (już piątą) edycję Onkobiegu. Celem imprezy była
pomoc podopiecznym Centrum Onkologii w Warszawie oraz aktywna, dobra zabawa. Od rana wokół Centrum
Onkologii zrobiło się pomarańczowo,
bo dla każdego z 834 uczestników
przygotowano pomarańczową koszulkę. Bieg rozpoczął się od przywitania
wszystkich przybyłych przez prof. dr
n. med. Zbigniewa Noweckiego w
imieniu Dyrektora Centrum Onkolo-

gii-Instytutu im. Marii SkłodowskiejCurie w Warszawie – prof. dr n. med.
Krzysztofa Warzochy. Chwilę po zakończeniu biegu podano statystyki:
uczestnicy w sumie przebiegli 5850

okrążeń, czyli łącznie 5850 kilometrów. Formuła biegu zakładała, że
Sponsor Główny, czyli PKO Bank Polski wraz z firmą SwedishOrphanBiovitrum (SOBI), za każde przebiegnięte
okrążenie przekażą na konto Stowarzyszenia „SARCOMA” 2,50 zł, co
daje łączną kwotę 14625,00 zł. Pozyskane środki zostaną wykorzystane na
różnorodne potrzeby podopiecznych
Stowarzyszenia, w tym na pokrycie
kosztów dojazdu na wizyty lekarskie
w Centrum Onkologii oraz zaopatrzenie ortopedyczne. Gratulujemy pomysłu i udanej imprezy.
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PACJENT - SYSTEM

Oby tak dalej !!
Drodzy Koleżanki i Koledzy,
W dniu 11 września otrzymaliśmy
pismo z Agencji Oceny Technologii Medycznych z prośbą o wyrażenie opinii
na temat adjuwantowego leczenia imatynibem. Byliśmy bardzo mile zaskoczeni takim pismem, ponieważ po raz
pierwszy od początku istnienia naszego
Stowarzyszenia (czyli od 2004 r.) strona
reprezentująca oficjalny organ państwowy zwróciła się do nas o opinię w ważnej dla nas wszystkich kwestii. Ponadto
Agencja dała nam 10 dni na przygotowanie odpowiedzi. Warto tu nadmienić,
że przy „konsultacjach społecznych”
koordynowanych przez Ministerstwo
Zdrowia, projekty programów i interesujących nas zarządzeń lub zmian legislacyjnych często pojawiały się na stronie
internetowej Ministerstwa Zdrowia bez
żadnego uprzedniego zawiadomienia
o tym fakcie oraz że bardzo krótki był
termin ustosunkowania się do nieraz obszernego dokumentu (zdarzały się dwudniowe). Tym razem AOTM wykazała
inną, lepszą linię postępowania, z czego bardzo się cieszymy. Cieszymy się
również, że nasza opinia nie trafi tylko
do rąk Pana dr Wojciecha Matusewicza,
Prezesa Agencji, ale również do Rady
Przejrzystości działającej przy Agencji,
a szczególnie do tych jej członków, którzy z urzędu mają reprezentować interesy pacjentów. Myślę tutaj o tych przedstawicielach Rzecznika Praw Pacjenta,
których Pani Rzecznik wyznaczyła do
Rady Przejrzystości. Jak do tej pory, nikt
z nich nie zwrócił się do nas o opinie czy
informacje na temat sprawy, w której
będą musieli zająć stanowisko.
To bardzo ważne, że proces konsultacji społecznych wreszcie rozpoczyna się
w naszym kraju, bo do tej pory mieliśmy
wrażenie, że wszyscy pogodzili się już z
faktem, że władza nikogo o zdanie pytać
nie musi. Z drugiej zaś strony, z pokorą
musimy przyznać, że przygotowanie naszej opinii w niektórych ważnych kwestiach np. farmakoekonomii, nie jest dla
nas sprawą łatwą, bo nie jesteśmy w tej
dziedzinie specjalistami ani nie zostaliśmy w tym zakresie przeszkoleni. Z
pomocą przychodzą nam nasi koledzy

z innych krajów, organizacje z którymi współpracujemy oraz specjaliści
GIST, którym dziękujemy za wsparcie
wiedzą i wskazówkami gdzie możemy
znaleźć odpowiedzi na interesujące
nas kwestie. Z całą pewnością, przemyślane szkolenia, czy to z zakresu
poszczególnych tematów, czy to samej metodyki prowadzenia konsultacji

społecznych, byłyby bardzo pożądane
i mogłyby w znacznej mierze przyczynić się do wzajemnego zrozumienia na
płaszczyźnie MZ, NFZ, AGENCJA,
Sejmowa Komisja Zdrowia – organizacje pacjenckie.
Marek Szachowski

A oto najistotniejszy fragment listu od
Prezesa AOTM dr n. med. Wojciecha Matusewicza
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Odpowiedź Stowarzyszenia

Warszawa 20 września 2012 r.

Pan Prezes
dr Wojciech J. Matusewicz,
Agencja Oceny Technologii Medycznych
ul. Krasickiego 26
02-611 Warszawa
Dotyczy: pismo AOTM-OT-4351-20(8)/MPa/2012
Serdecznie dziękuję za wystosowanie do Stowarzyszenia Pomocy Chorym na GIST formularzy, dotyczących leczenia
adjuwantowego imatinibem (GLIVEC), chorych będących podmiotem działania Stowarzyszenia.
Z radością odnotowujemy, iż jest to pierwszy przypadek zwrócenia się z prośbą o tego rodzaju opinię.
Leczenie adjuwantowe, po przebytej terapii chirurgicznej, jest z powodzeniem realizowane w wielu krajach europejskich
oraz Stanach Zjednoczonych. Rezultaty otrzymane w badaniach klinicznych potwierdziły wysoką skuteczność tej formy
leczenia. Truizmem jest przekonywanie kogokolwiek jak nam chorym zależy na jej wprowadzeniu, także w naszym kraju.
Chcąc dobrze wypełnić nasze zadanie w opiniowaniu wymienionej terapii zwróciliśmy się do Agencji Oceny Technologii Medycznych – Pani Marta Polkowska z prośbą o umożliwienie nam zapoznania się z „uzgodnioną treścią projektu
programu lekowego imatynib”. Niestety zgodnie z polityką ochrony informacji dokument ten nie mógł zostać nam przekazany.
Dlatego też nasze stanowisko odnosi się do ww. projektu jedynie w zakresie ogólnej kwestii objęcia refundacją leczenia
adjuwantowego dorosłych chorych, z wysokim, ≥ 50 % ryzykiem nawrotu po radykalnym zabiegu usunięcia KIT(CD117) – dodatnich nowotworów podścieliskowych przewodu pokarmowego (GIST) Glivekiem (imatynib) w postaci tabletek
powlekanych 100 i 400 mg.
Pragnę podkreślić, że przedstawione w piśmie propozycje dotyczące kryteriów stosowania leczenia adjuwantowego odbiegają od znanych już nam kryteriów. Dla przykładu: przy ocenie ryzyka nawrotu nowotworu u chorego po resekcji pierwotnego nowotworu podścieliskowego przewodu pokarmowego (GIST) wg kryteriów Miettinena i Lasoty ( P.Rutkowski, T.
Świtaj – Imatynib w leczeniu nowotworów podścieliskowych przewodu pokarmowego i innych mięsaków tkanek miękkich
– wyd. VIS Medica, 2012r., str 12, tabela 4), niektóre z pierwotnych guzów dwunastnicy zaliczane są do grupy o wysokim
ryzyku nawrotu już na poziomie 34%. W takim przypadku opiniowany 50% poziom graniczny wydaje się zbyt wysoki.
Nie wiemy również jak interpretować wskazaną dawkę, czy ma ona wynosić 100 mg lub 400mg, czy też może być ich
kombinacją czyli np. dawka 600 mg ?
Być może wyżej podniesione niejasności wynikają z braku dostępu do wspomnianego już poufnego dokumentu.
Jeszcze raz pragnę podkreślić, że społeczność GISTowców w Polsce z wielką nadzieją oczekuje na wprowadzenie terapii adjuwantowej imatynibem w naszym kraju.
Będziemy wdzięczni za informacje dotyczące przebiegu procesu oceny tematycznej terapii.
Deklarując wolę dalszej, obopólnie korzystnej współpracy.

Poniżej tekst wypełnionego formularza

Prezes
Piotr Fonrobert

Stanowisko organizacji reprezentującej pacjentów w sprawie zasadności
finansowania ze środków publicznych leku Glivec (imatynib)
1. Proszę podać kluczowe przyczyny (zarówno argumenty „za”, jak i „przeciw”), dla których, we wskazaniu podanym
na początku formularza, wnioskowana technologia:
a. powinna być finansowana ze środków publicznych
Nasze Stowarzyszenie współpracuje z organizacjami pacjentów zrzeszających chorych na GIST w krajach Europy i
w USA a także z kadrą profesorską w ośrodkach klinicznych leczących GIST. Wiemy, że terapia adjuwantowa jest coraz
powszechniej stosowana w leczeniu chorych o dużym ryzyku nawrotu, przynosząc znaczne wydłużenie czasu pomiędzy
leczeniem chirurgicznym a pojawieniem się ewentualnych wznów oraz poprawę całkowitego przeżycia chorych na GIST,
szczególnie tych, którzy zaliczeni zostali do grupy o znacznym ryzyku powstania wznowy lub progresji.
GIST jest zaliczany do rzadko występujących rodzajów nowotworów (w przeliczeniu na liczbę mieszkańców 1,4 na
100.000) co nie jest bez znaczenia jeśli chodzi o stronę ekonomiczną dyskutowanej terapii. Spodziewana liczba chorych
objętych leczeniem w naszym kraju w skali roku nie będzie duża. Warto w tym miejscu dodać, że literatura naukowa,
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a nawet podręczniki i broszury dla pacjentów GIST, informują o fakcie, że mutacje w PDGFRA, w eksonie 18 – Typ
D842V oraz niektóre typy tzw. dzikiego GIST nie są wrażliwe na Glivec. Zatem tym pacjentom nie należy go podawać.
Natomiast z całą pewnością, zgodnie z zaleceniami europejskimi, powinno się za każdym razem określać rodzaj mutacji
KIT/PDGFRA każdego guza.
W naszym Stowarzyszeniu członkowie, którzy zażywają Glivec od czasu sprzed powstania naszego Stowarzyszenia
(2004 r.) „Weterani” egzystujący na Gliveku od ponad 10 lat to żywe światło nadziei - szczególnie dla nowo zdiagnozowanych. To lek który działa, jest sprawdzony a pacjenci wraz ze specjalistami GIST potrafią sobie świetnie radzić z działaniami ubocznymi. Uświadomienie choremu, iż kompleksowa możliwość terapii Glivekiem daje mu szanse na normalne
życie jest nie do przecenienia.
Rozszerzenie dzisiejszej terapii o możliwość leczenia adjuwantowego nie tylko zbliży nas do większości krajów Europy i USA ale przyczyni się ponadto do właściwego stanu systemu opieki zdrowotnej w naszym kraju.
Koszt terapii nie jest możliwy do pokrycia przez osoby fizyczne. Z informacji o analizach finansowych dokonywanych
w wymienianych wyżej krajach wynika, że leczenie adjuwantowe powodować będzie per saldo spadek całkowitych nakładów koniecznych na terapię chorego o dużym ryzyku powstania wznowy.
Z posiadanej przez nas wiedzy wynika, że dawka adjuwantu zawsze wynosi 400mg. Ponadto chorym o średnim ryzyku nawrotu (np. w Niemczech) Imatynib również podawany jest w tej dawce, przez krótszy okres czasu – jeden rok.
b. nie powinna być finansowana ze środków publicznych
Brak argumentów dla nie finansowania ze środków publicznych..
2. Proszę sformułować własne stanowisko w kwestii finansowania ze środków publicznych wnioskowanej technologii we
wskazaniu podanym na początku formularza.
Leczenie adjuwantowe sprawi, że więcej chorych otrzyma szanse na całkowite wyleczenie.
Trudno jest nam je sformułować. Pacjenci, którzy mogą być leczeni adjuwantowo imatynibem, są, jak wynika z
naszej wiedzy, w ten sposób leczeni w zdecydowanej większości krajów Unii Europejskiej i USA. Myślę, że stosowanie
opiniowanej metody w tych krajach nie jest podyktowane jedynie względami humanitarnymi, lecz oparte jest na "twardym"
rachunku ekonomicznym. Jeśli zatem im się opłaca to i my powinniśmy spróbować.
Większość chorych przyjmujących Glivec nie jest kulą u nogi społeczeństwa - to osoby czynne zawodowo, płacące
podatki, aktywne społecznie i, co ważne, starające się przezwyciężać stereotypy dotyczące leczenia onkologicznego.
Powodują one, że we wczesnym wykrywaniu nowotworów nadal nie zaliczamy się do czołówki europejskiej, a z tym się
wiąże konieczność ponoszenia niewspółmiernie wyższych kosztów społecznych i finansowych na leczenie onkologiczne
w naszym kraju w porównaniu z innymi krajami w których świadomość zdrowotna jest wyższa od naszej, polskiej.
3. Jakie objawy, konsekwencje choroby są najbardziej dotkliwe dla osoby cierpiącej na schorzenie wskazane na początku
formularza?
Konsekwencją nieleczonego lub niewłaściwie leczonego GIST jest przedwczesna śmierć chorego z wszystkimi
jej następstwami społecznymi i finansowymi. Nie szacowano ile osób zmarło w wyniku braku zastosowania leczenia
adjuwantowego, nie oszacowano ile wydano pieniędzy na próby ratowania chorych, dla których wznowy mogły się nie
pojawić.
Właściwie prowadzona terapia sprawia, że chory raczej walczy z dyskomfortem psychicznym, że jest pacjentem
onkologicznym, niż boryka się z fizycznymi uciążliwościami choroby.
Niestety, trudności w dotarciu do informacji o chorobie, sposobach jej kontroli i ośrodkach specjalizujących się w
leczeniu GIST, nietrafna diagnostyka w ośrodkach niespecjalistycznych (histopatologia, immunohistochemia, indeks
mitotyczny, mutacje), niewłaściwe leczenie chirurgiczne jak i źle dobrana terapia po resekcji pierwotnego guza powodują
niepotrzebne cierpienie i koszty.
Świadomość, że byłem/łam źle leczona/y, że wznowy można było uniknąć, że jest lek, który jednak może być dla mnie
niedostępny, jest paraliżująca.
4. Czy znane są Państwu dowody naukowe (badania kliniczne, opracowania wtórne jak przeglądy systematyczne,
raporty oceny technologii medycznych itp.), które powinny zostać uwzględnione w procesie oceny zasadności
finansowania wnioskowanej technologii, we wskazaniu podanym na początku formularza? Jeżeli tak, to proszę podać
ich bibliograficzne referencje poniżej.
Nasze Stowarzyszenie jest członkiem międzynarodowej organizacji SPEAN (Sarkoma Patients Euronet). Istnieje
możliwość zorganizowania tele-konferencji „SPAEN expert telecon” z najlepszymi specjalistami GIST w Europie i w
Polsce w zakresie adjuwantu imatynibem, którzy będą mogli udzielić odpowiedzi na różne pytania.
1. Mietten M., Lasota J.: Gastrointestinal Stromal Tumors: review on morphology, molecular pathology, prognosis and
differential diagnosis. Arch. Pathol. Lab. Med. 2006: 130 (10): 1466-1478.
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2. DeMatteo R, Ballman KV, Antonescu CR, et al. Adjuvant imatinib mesylate after resection of localised, primary
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3. Reichardt P, Blay JY, Boukovinas I, Brodowicz T, Broto JM, Casali PG, Decatris M, Eriksson M, Gelderblom H,
Kosmidis P, Le Cesne A, Pousa AL, Schlemmer M, Verweij J, Joensuu H. Adjuvant therapy in primary GIST: state-ofthe-art. Ann Oncol. 2012 Jul 25. [Epub ahead of print]
4. Joensuu H, Eriksson M, Sundby Hall K, et al. One vs three years of adjuvant imatinib for operable gastrointestinal
stromal tumor: a randomized trial. JAMA 2012; 307(12): 1265-72.
5. Essat M, Cooper K. Imatinib as adjuvant therapy for gastrointestinal stromal tumors: a systematic review. Int J Cancer
2011; 128, 2202–2214.
6. Rutkowski P., Krzemieniecki K. (red). Mięsaki tkanek miękkich u dorosłych. W: Zalecenia postępowania diagnostycznoterapeutycznego w nowotworach złośliwych – 2011 roku. Via Medica Gdańsk 2011
7. NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology. Soft Tissue Sarcoma. Version 2.2012.
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10. Reichardt P., Wartenberg M., Die adjuvante Imatinib-Therapie bei GIST – neuester Stand., Wissenwert 3/2011.
11. Reichradt P, Wartenberg M., Die adjuvante Imatinib-Therapie bei GIST – praktisches Management, Wissenwert
3/2011.
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GIST w prowincjonalnym miasteczku –
historia jakich wiele
Niedawno, kilka dni po naszym
spotkaniu w Sielpii, otrzymałem telefon od pacjenta, mężczyzny po 60-ce, z
małej miejscowości w Polsce. To historia, która niestety co jakiś czas się powtarza w bardziej lub mniej podobnym
scenariuszu. Zawsze powtarzające się
elementy to braki w badaniu histopatologicznym i zbyt pochopna diagnoza.
Bohater naszego artykułu w 2008
r. zaczął się uskarżać na niestrawności
i dziwne bóle w okolicach żołądka i
brzucha. Lekarz pierwszego kontaktu
w małym 30-tysięcznym miasteczku
kieruje chorego do miejscowego szpitala, w którym dość szybko postawiono
diagnozę – pęcherzyk żółciowy. Wkrótce po diagnozie odbyła się laparotomia
i usunięto pęcherzyk żółciowy. Niestety zabieg nie przyniósł oczekiwanego
polepszenia stanu zdrowia chorego,
który ciągle uskarża się na takie same
objawy jak przed zabiegiem. W 2009
roku chory kolejny raz udaje się do lekarza pierwszego kontaktu i otrzymuje
skierowanie na USG jamy brzusznej.
Decyduje się na USG w prywatnym gabinecie chirurga, który go operował na
pęcherzyk. Już w czasie badania chory
poczuł wyraźny dyskomfort w okolicach mostka, kiedy lekarz kierował

sondę w tamtą okolicę. Prowadzący
badanie zauważył coś niepokojącego i
stwierdził, że tej zmiany wcześniej nie
było. Chory od razu dostał skierowanie
na CT. Wynik tomografii potwierdził
badanie USG – jest guz w otrzewnej,
wychodzący z zewnętrznej ściany żołądka, o średnicy ok. 4 cm. Pacjent wraca do chirurga, który stwierdza, że nie
ma na co czekać i trzeba guz usunąć.
Operacja w październiku 2009 r trwa
ok. 40 min. Guz, zgodnie z relacją chirurga, dał się bardzo łatwo wyłuszczyć.
Po czterech dniach chorego wypisano
ze szpitala z informacją, że za ok. dwa
tygodnie otrzyma wynik badania histopatologicznego a po 10 dniach ma się
zgłosić na zdjęcie szwów.
Po ok. 2 tygodniach chory odbiera
wyniki. Brakuje tam immunohistochemii – badania kluczowego dla postawienia właściwej diagnozy. Nasz chory nie jest specjalistą w tej dziedzinie
i nawet nie wie, że otrzymał wynik w
dużym stopniu niekompletny. W czasie wizyty u chirurga dowiaduje się, że
jest to najprawdopodobniej nowotwór
GIST i należy udać się do onkologa.
Chory pyta gdzie konkretnie powinien
się zgłosić i otrzymuje odpowiedź, że
najlepiej w ich ośrodku, bo przyjeżdża

tam z innego miasta, z dużego ośrodka onkologicznego specjalista, który
może chorego prowadzić. Chory żywi
pewne obawy: dużo słyszał o obcesowym i niegrzecznym sposobie traktowania pacjentów przez dojeżdżającego onkologa. Po konsultacji z rodziną
udaje się na prywatną wizytę do innego
onkologa, pracującego w innym szpitalu i w innym mieście. Lekarz ten, po
zapoznaniu się z dokumentacją i wynikiem badania histopatologicznego, zleca brakującą immunohistochemię oraz
inne badania.
W październiku 2009 immunohistochemia wykazuje KIT CD 117+++.
Dodatkowo okazuje się, że trzeba leczyć Helicobacter. W dalszym ciągu
jednak brakuje bardzo ważnej informacji – badanie nie zawiera liczby
mitoz, a lekarz nie zleca uzupełnienia
badania. Informuje jedynie pacjenta, że
z całą pewnością jest to GIST i że powinien być leczony Glivekiem. Ma zamiar skierować go do Warszawy, musi
jednak dowiedzieć się lepiej jak to wygląda od strony proceduralnej. Kolejna
wizyta już nie ma być prywatna, ale w
przychodni, w której lekarz przyjmuje.
W wyznaczonym terminie chory udaje
się do przychodni i czeka na wizytę w
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kilkugodzinnej kolejce. Kiedy wreszcie
zostaje przyjęty, lekarz daje do zrozumienia że jest bardzo zajęty, po czym
wręcza choremu karteczkę z informacją gdzie ma przyjść na następną wizytę. Na karteczce jest adres, który chory
zna z poprzednich prywatnych wizyt.
Jest listopad 2009 roku. Chory udaje się na kolejną prywatną wizytę, na
której dowiaduje się, że nie można
go skierować na leczenie do Warszawy. Ma zatem zacząć starania o Glivec w swoim rodzinnym miasteczku,
najlepiej u onkologa który dojeżdża
z najbliższego dużego ośrodka onkologicznego. Chory otrzymuje odpowiednie skierowanie z informacją o
rozpoznaniu u niego GIST i wskazaniu
do leczenia Glivekiem. Na przełomie
listopada i grudnia 2009 r. chory jest na
wizycie u onkologa, który przyjmuje w
szpitalnej przychodni w jego miasteczku. Onkolog niemalże wyśmiewa zalecenia poprzedniego lekarza onkologa
i twierdzi, że z całą pewnością terapia
Glivekiem nie jest potrzebna. Widząc
wyniki badań również nie zwraca uwagi na brakujący indeks mitotyczny.
Stwierdza, że w tym przypadku wystarczy tylko kontrola CT.
Chory otrzymuje skierowanie na CT
pod koniec grudnia 2009. Ciekawe jest
też to, że ze względów proceduralnych
skierowanie na CT nie wypisuje dojeżdżający onkolog, ale lekarz innej specjalizacji, który w tym samym ośrodku
zajmuje się leczeniem chorych na raka.
CT z grudnia 2009, jak i kolejne z maja
2010, zdają się potwierdzać diagnozę
„dojeżdżającego” onkologa. Nie ma
zmian. Po kolejnej jesiennej tomografii, która też nie wykazuje żadnych
zmian, prowadzący onkolog informuje
chorego, że jest wyleczony z GISTu.
Nudności, wymioty, złe samopoczucie,
uczucie słabości jakiej doznaje chory
są może wynikiem jego dość wrażliwego charakteru – zatem onkolog zaleca
spokój. Gdy chodzi o GIST, stwierdza
jednoznacznie, że pacjent jest całkowicie wyleczony, a więc nie trzeba już
żadnych kontroli u onkologa i badań
tomografem. Chory, pomimo wcześniejszych uprzedzeń i trwającego złego
samopoczucia, wyraża lekarzowi wielką wdzięczność – wierzy, że jest wyleczony, że udało mu się pokonać nowotwór, że najgorsze ma już za sobą.

Jednak złe samopoczucie chorego trwa i pogłębia się. Pacjent coraz
częściej chodzi na wizyty do lekarza
pierwszego kontaktu. Jest bardzo słaby. Robi różne badania – część z NFZ,
część prywatnie. Dopiero latem 2011 r.
lekarz pierwszego kontaktu ponownie
kieruje chorego do onkologa. Na ten
czas w przyszpitalnej przychodni nie
przyjmuje już ów dojeżdżający onkolog z dużego ośrodka, ale inny lekarz,
który w międzyczasie zrobił specjalizację onkologiczną. W czerwcu chory
dostaje skierowanie na CT. Po 8 miesiącach od tamtej pamiętnej wizyty,
kiedy to chory dowiedział się, że jest
wyleczony z GIST, słyszy okropne
wieści: jest wznowa. Nowy onkolog
kieruje pacjenta do tego samego leka-

rza, który zapewniał go o całkowitym
wyleczeniu, ale teraz dodatkowo musi
dojeżdżać do dużego ośrodka, gdyż lekarz przyjmuje tylko tam.
Chory dostaje się na wizytę w
ośrodku onkologicznym. Ponownie
jest u lekarza, który go „wyleczył” i
pokazuje mu CT. Ten z niezachwianą
pewnością siebie stwierdza, że wyniki
są nieprawidłowe, że musi być bałagan
w dokumentacji i że na pewno nie jest
to wznowa. Kieruje jednak chorego na
rezonans. Rezonans potwierdza wyniki
CT. Pacjent otrzymuje potwierdzenie,
że jest wznowa i że teraz kwalifikuje
się do Gliveku. Córka chorego, obecna podczas tej wizyty, pyta czy nie jest
wskazana kolejna operacja. Onkolog
po raz pierwszy zdaje się mieć wątpliwości. Po krótkiej chwili zastanowienia
dzwoni do swojego kolegi profesora.
Po odbytej rozmowie od razu zaprasza
do gabinetu, gdzie przyjmuje profesor.
Na korytarzu jest kolejka, ale pan profesor wychodzi i zaprasza do siebie. Po
zapoznaniu się z dokumentacją sugeru-

je, że jednak wskazana jest interwencja
chirurgiczna.
W drugiej połowie września 2011
odbywa się operacja. Chory po przebudzeniu się doznaje szoku. Jest cały
w drenach, nie wie co się dzieje. Ku
swemu wielkiemu zaskoczeniu dowiaduje się, że usunięto mu znaczną część
żołądka. Przed operacją nikt go o takiej
ewentualności nie poinformował.
Pooperacyjne leczenie szpitalne nie
trwa długo i po 10 dniach chory jest wypisany ze szpitala. Próbuje dowiedzieć
się od profesora co z GISTem, ale nie
otrzymuje żadnej odpowiedzi. Pewnego razu wreszcie łapie go na korytarzu i
zadaje pytanie przy innych pacjentach.
Otrzymuje odpowiedź, że po 3 miesiącach należy wykonać CT i zgłosić się
do onkologa. Najprawdopodobniej dostanie
Glivec. Po powrocie ze
szpitala już po 7 dniach
chory zauważa wyciek
ropy z rany pooperacyjnej – wdała się tam infekcja. Co dwa dni musi
ze swego miasteczka
przyjeżdżać do dużego
ośrodka onkologicznego
na czyszczenie rany. Za
każdym razem pacjent
czeka w kilkugodzinnej kolejce. Po
ok. 12 wizytach w ambulatorium rana
przy bliźnie zdaje się być zagojona, ale
chory odczuwa ogromny ból po stronie
wątroby. Kolejny raz z powodu bardzo
złego samopoczucia i bólu przyjeżdża
do ośrodka onkologicznego i nalega na
wizytę u profesora, który go operował.
Jest piątek, koniec października 2011
r. Profesor przyjmuje chorego i bada.
Stwierdza, że wszystko jest w porządku
i że chory po prostu wykazuje większą
wrażliwość na ból. Może też „za jakiś
czas zrobić sobie USG”. Na korytarzu
czeka córka. Po otrzymaniu relacji z
wizyty decydują się następnego dnia
na prywatne USG. W trakcie badania
okazuje się, że po prawej stronie jest
ogromny ropień. Ropa kolejny raz zaczyna wypływać z rany. W poniedziałek lekarz w ambulatorium ściąga jej
ok. 300 mililitrów. Ten sam lekarz odsyła ponownie chorego do onkologów
w ośrodku gdzie był operowany. Leczenie ropnia kończy się pomyślnie na
początku grudnia 2011.
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Pacjent od połowy stycznia 2012
jest na Gliveku. Do naszego Stowarzyszenia przedzwonił w pierwszej
połowie września. Na chwilę obecną
nie ma bloczka parafinowego, nie ma
oznaczonych mutacji i w żadnym badaniu z pracowni histopatologicznych,
nawet po drugiej operacji w ośrodku
onkologicznym, nie ma podanej liczby
mitoz – jednego z głównych wskaźników agresywności guza. Ponadto jest
prowadzony przez onkologa, który nie
jest specjalistą w dziedzinie GIST.

Warto więc pamiętać o
kilku rzeczach: każdy chory
po operacji GIST lub z podejrzeniem
GIST powinien być skonsultowany
przez onkologa-specjalistę GIST i
przebywać pod jego stałą kontrolą –
umożliwi to prowadzenie właściwej
terapii oraz pozwoli na odpowiednio
szybkie wykrycie ewentualnych niekorzystnych zmian. Po otrzymaniu
wyniku badania histopatologicznego
należy zwrócić uwagę na to by znalazły się tam wszystkie istotne infor-

macje, takie jak immunohistochemia czy indeks mitotyczny. Należy
również zadbać o oznaczenie mutacji. Jeżeli zaś chodzi o możliwość dodatkowej konsultacji to rejonizacja
nie obowiązuje, nie ma przeciwskazań proceduralnych i każdy pacjent
może uzyskać dostęp do specjalisty
w Centrum Onkologii w Warszawie.
Marek Szachowski

Dialog dla zdrowia czy chory monolog
Brałam udział w spotkaniu organizacji pacjenckich z Ministrem Zdrowia,
odbywającym się w ramach inicjatywy
Dialog dla Zdrowia. Dialog jest praktycznie jedyną regularną płaszczyzną
wymiany informacji
i poglądów między
stroną rządową i organizacjami pacjenckimi. Dlatego jest
inicjatywą cenną bo
rzadką, choć dalece
niedoskonałą.
Pomimo dobrej
atmosfery spotkania
i widocznych starań
obu stron, żeby wyjść
naprzeciw oczekiwaniom wzajemnym
i żeby przynajmniej
forma dialogu była przyjazna, jedna
rzecz mnie zaniepokoiła. Nie mogę
zgodzić się z poglądem prezentowanym na tym forum przez Ministerstwo
Zdrowia, że wzrost dopłat pacjentów
do leków po 1 stycznia 2012 nie jest
winą Ustawy Refundacyjnej tylko wynikiem protestu lekarzy. Po pierwsze
przyczyn wzrostu odpłatności jest kilka (brak lub zmiana refundacji wielu
leków w porównaniu z poprzednim
systemem refundacji, brak refundacji
wskazań off label, protesty lekarzy,
protesty aptekarzy, braki leków, zmiany cen, zmiany limitów), a po drugie
mam niesmak z powodu okopywania

się MZ w postawie bronienia ustawy za
wszelką cenę, nie nieuznawania własnego błędu i rozgrywania konfliktu na
linii pacjenci - lekarze.

Ustawa Refundacyjna uporządkowała obszar cen, limitów i wydatków
na leki po stronie biznesu, ale po stronie pacjentów i lekarzy wprowadziła
chaos. Pacjentów pozbawiła refundacji
wskazań off label. Wskazania te to 60%
farmakoterapii, a w pediatrii i onkologii nawet 90% zastosowania leków.
Lekarzy pozbawiła możliwości leczenia zgodnie ze standardami, wiedzą
medyczną i doświadczeniem, popadając ty samym w konflikt z ustawą
o zawodzie lekarza i ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej. Jak coś takiego mogło się stać w kraju w środku
Europy w XXI wieku?

To przede wszystkim zaowocowało
wzrostem dopłat pacjentów do leków,
które nie są stosowane w zgodzie z
Charakterystyką Produktu. W praktyce
zniesiono w Polsce refundację krótkoterminowej antybiotykoterapii. W pośpiechu nowelizowano ustawę, żeby
dać Ministerstwu szansę na skorygowanie oczywistego błędu oraz rozszerzenie wskazań w chorobach reumatycznych, które najbardziej ucierpiały z
powodu likwidacji refundacji off label.
Rzecznik Praw Pacjenta odnotował tylko 190 przypadków recept 100% wystawionych w wyniku lipcowego protestu lekarzy. Problem preskrypcji off
label dotyczył i nadal dotyczy znacznie
większej liczby pacjentów, którzy nie
wiedzą jak przywrócić właściwe status
quo swojego leczenia. Liczne takie informacje cały czas napływają do organizacji pacjenckich.
Podjęliśmy starania w kierunku policzenia ile więcej dopłacili pacjenci
do leków po 1 stycznia 2012 z różnych
przyczyn. Będziemy to wiedzieli i podzielimy się tą wiedzą. Jedno jest pewne - Ministerstwo wprawdzie uczy się
na swoich błędach, i na szczęście je koryguje, ale jednocześnie robi wszystko,
żeby się do nich nie przyznać i broni
ustawy jak niepodległości.
Ewa Borek, Pacjenci sami nie wiecie ile możecie. wrzesień 2012.

Strona 

Amber Gold oczami pracownika biura
Stowarzyszenia zrzeszającego ludzi chorych
Epidemiologia umierania jednoznacznie wskazuje, że na 5 osób przynajmniej 5 raz w swoim życiu umiera,
zatem nie dziwmy się, że Stowarzyszenie, które zrzesza osoby chorujące na
poważny nowotwór, musi z większą
lub mniejszą częstotliwością zmieniać
skład Zarządu czy Komisji Rewizyjnej. Czy robimy to częściej od innych
podmiotów? Najprawdopodobniej tak.
W firmach władze najczęściej zmieniają się z powodów biznesowych – tak to
nazwijmy. U nas powód jest zawsze jeden – śmierć jednej/jednego z naszych
koleżanek czy kolegów.
Jak po każdym Walnym, również w
tym roku nasze Stowarzyszenie musiało przygotować komplet dokumentów
do odpowiednich Urzędów, w tym
do KRS (Krajowy Rejestr Sądowy).
Oprócz dwóch formularzy sądowych
(6 stron) należało dołączyć jeszcze
pięć innych dokumentów, a wśród nich
oczywiście oświadczenie nowo powołanego członka Komisji Rewizyjnej, w
którym tenże członek musiał oświadczyć że:
- nie jest członkiem organu zarządzającego Stowarzyszenia Pomocy
Chorym na GIST
- nie jest w związku małżeńskim
z osobą będącą członkiem organu zarządzającego w/w Stowarzyszenia, we
wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej;
- nie otrzymuje wynagrodzenia z
tytułu pełnienia funkcji w Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Pomocy Chorym na GIST;
- nie był i nie jest skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa z winy umyślnej lub za przestępstwo skarbowe.
W przypadku gdybyśmy zmieniali
członka zarządu, takowy musi złożyć
podobne oświadczenie. Warto dodać,
że choć nasze Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej, brak
jednego z w/w oświadczeń skutkuje
odrzuceniem wniosku i w przypadku
niedostarczenia do KRS wskazanych
dokumentów, zmiany w KRS nie zo-

staną wprowadzone, co de facto sprawia, że stowarzyszenie działa nielegalnie, ze wszystkimi możliwymi tego
skutkami.
Do tej pory zmian w Zarządzie lub
Komisji Rewizyjnej dokonywaliśmy
wypełniając tylko formularz KRS-ZK.
Jednak w tym roku – niespodzianka.
Po tegorocznym Walnym, po złożeniu
całej dokumentacji otrzymaliśmy postanowienie sądowe, informujące nas o
brakach w przesłanych dokumentach i
wzywającym do złożenia:
dokumentu stanowiącego podstawę
wykreślenia ze składu Komisji Rewizyjnej …(Imię i nazwisko naszej zmarłej koleżanki) w oryginale lub odpisie
uwierzytelnionym notarialnie w terminie 7 dni od daty doręczenia odpisu
postanowienia, pod rygorem odmowy
wpisu. Dokumenty należy złożyć wraz
z pismem przewodnim powołując się
na sygnaturę akt niniejszej sprawy.
Jeszcze niedawno w podobnym przypadku nie wymagano od nas takiego
dokumentu. Poza tym niewtajemniczonym muszę wyjaśnić, że jeśli Sąd
wezwał do uzupełnienia braków w tym
trybie, oznacza to, że w ciągu 7 dniu
Stowarzyszenie musi dostarczyć wskazany dokument (to, że w międzyczasie
wypadła sobota i niedziela lub jakieś
święto, nie jest istotne) i sprawa jest załatwiona. Jeśli wnioskodawca nie zdąży w tym terminie dostarczyć pisma,
musi czekać kolejne tygodnie na zwrot
swojego wniosku z sądu, po czym całą
dokumentację należy składać od nowa,
wraz ze wskazanym wcześniej dokumentem.
Spojrzenie pierwsze.
Dobrze, że sprawa Amber Gold ujrzała światło dzienne w sierpniu. Teraz
najprawdopodobniej byłbym poruszony głębiej takim „wezwaniem” a wtedy, wiedząc że w Polsce kobyłka aby
równo szła bita być musi, i że kary nakłada się na lekarzy, szpitale i apteki
podczas gdy ogromną karierę robi policjant, który wymyślił, że trzeba wydać
kolejne miliony na program związany
z dodatkowymi policyjnymi radarami

– też żeby obywateli karać, zacząłem
pokornie myśleć o tym, jaki to może
być dokument (pismo z sądu tego nie
wyjaśnia) i skąd go im wytrzasnąć.
Przedzwoniłem do jednego ze znajomych, prosząc o radę. Powiedziałem,
że zmarła mieszkała daleko od Warszawy i zapytałem, czy Zarząd może podjąć odpowiednią uchwałę lub napisać
pismo i czy to wystarczy. Otrzymałem
odpowiedź, że różne KRS w różnych
miastach różnie orzekają i być może
taki dokument by wystarczył, ale lepiej
będzie przekazać Sądowi odpis aktu
zgonu. Przedzwoniłem do najbliższego
USC (Urząd Stanu Cywilnego), przedstawiłem sprawę i zapytałem czy mogę
uzyskać akt zgonu. Osoba z którą rozmawiałem przez dłuższą chwilę konsultowała się z koleżankami po czy powiedziała: „Niech pan najlepiej przyjedzie”. Na miejscu dowiedziałem się, że
nie wydadzą mi takiego dokumentu od
ręki, ale mogę złożyć wiosek, do wniosku należy załączyć pismo Zarządu i
że dopiero wtedy USC w Warszawie
prześle tę dokumentację do USC gdzie
zamieszkiwała zmarła. Cała ta procedura miałaby trwać znacznie dłużej
niż moje 5 dni. Skontaktowaliśmy się
z rodziną zmarłej – no cóż, głupio tak
kogoś po niedawnej stracie niepokoić,
ale co robić... Rodzina była w posiadaniu odpisu, ale tylko jednego i z wiadomych względów taki dokument jest
potrzebny. Do tego brak czasu, USC
daleko i kolejki, zatem kurierem dostaję oryginał aktu zgonu, ale tylko po to,
żeby zrobić jego uwierzytelnioną kopię
u notariusza i dokument muszę odesłać
rodzinie. To jest już ogromna pomoc.
Dokument dociera do biura bardzo
szybko. Dzwonię do najbliższego notariusza i umawiam się na konkretną
godzinę, żeby nie czekać w kolejce na
potwierdzenie kopii. Za chwilę Kancelaria Notarialna oddzwania i informuje
mnie, iż aktu zgonu nie mogą potwierdzić. Jeszcze do niedawna nie byłoby
z tym problemu, ale niestety zmieniło
się prawo i teraz nie mogą wydać takiego dokumentu. Notariusz przez telefon
mówi mi, że sam uważa takie prawo
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za absurdalne, ale niestety musi go
przestrzegać. Sugeruje jednocześnie,
że USC powinien wydać odpowiednie
potwierdzenie zgodności z oryginałem.
Jadę jeszcze raz do tego samego USC.
Panie, choć zdaje się niewiele będą
mogły mi pomóc, są tam bardzo miłe,
a raczej po prostu ludzkie. Kolejny raz
zdaję sprawozdanie z zaistniałej sytuacji i pytam czy USC może mi wydać
potwierdzoną kopię z aktu zgonu. Muszę czekać. Po dłuższej chwili przechodzę z sali okienkowej do jednego
z pokoi. Znowu wyjaśniam jaki dokument jest mi potrzebny i dlaczego. Pani
kierownik wysłuchuje mnie, mówi, że
chyba może to zrobić, ale wątpi by dla
KRSu taki dokument był wystarczający. Prosi, abym poczekał na korytarzu,
bo chce jeszcze sprawdzić przepisy.
Czekam. Po dłuższej chwili zostaję
poproszony i otrzymuję dokument z tą
samą co wcześniej informacją - KRS
może to odrzucić. Muszę jeszcze tylko
przejść do sali z okienkami, bo tam następuje procedura wydania dokumentu
– kolejne kopie mojego dowodu osobistego, wniosków, podpisy i wreszcie
mam ksero z aktu zgonu, a na nim dwie
czerwone pieczątki. To już coś.
Wracam do biura – ani z tarczą, ani
na tarczy. Po drodze widzę inną Kancelarię Notarialną i myślę sobie - a co
mi szkodzi. Wchodzę, od razu przedstawiam oryginał aktu zgonu o proszę
o notarialne potwierdzenie. Bez żadnych ceregieli otrzymuję wszystko w
5 minut za 6 zł. W USC było chyba
drożej. W biurze ostania rozterka: co
im teraz wysłać – notariusza czy USC?
Jeszcze raz czytam postanowienie sądowe. Stawiam na notariusza i tworzę pismo przewodnie. Po kilkunastu
dniach otrzymujemy nowe postanowienie – sukces! Sąd zgodnie z wnioskiem wprowadził zmiany: wykreślił
zmarłą, wpisał żywą (przepraszam za
sarkazm). Udało się.

Boże, jakie to szczęście umieć zrobić to, czego chce od nas władza!
Spojrzenie drugie.
Na adres Stowarzyszenia od jakiegoś roku coraz częściej przychodzą
maile z ofertami na temat szkoleń w
zakresie ochrony danych osobowych.
Tak jak w przypadku innych podmiotów najpierw przychodzi zapytanie czy
mogą przysłać ofertę, tak w tym przypadku od razu walą z ofertą i cenami
za szkolenie: bardzo ważne, konieczne
i obowiązujące m.in. Stowarzyszenia.
No tak – ci mają zapewne pozwolenia,
żeby takie oferty wysyłać od razu. Na
kobyłkach trzeba też przecież trochę
zarobić. Cen nie podaję, bo po co czytelnikowi mam targać nerwy. Szkolenia – najkrótsze trwa 2 dni a najdłuższe
cztery dni. Autorzy maili mają rację
jeśli chodzi o obowiązki Stowarzyszenia wobec GIODO (Główny Inspektor
Ochrony Danych Osobowych) wynikające z nowej ustawy – już wiem,
od jednego z naszych członków. Teraz
proszę o trochę cierpliwości, ale przeczytajcie:
1.
Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, administrator (może
nim być np. prezes Stowarzyszenia powołany w specjalnej procedurze):
- jest zobowiązany zastosować
środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych
danych osobowych;
- prowadzić dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych i środki ich ochrony;
- prowadzić ewidencję osób upoważnionych do ich przetwarzania;
- zgłosić zbiór danych do rejestracji
w GIODO.
2.
Do przetwarzania danych osobowych mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające upoważnienie

nadane przez administratora danych
osobowych.
3.
Jeżeli komputer/y na którym przetwarza się dane osobowe jest podłączony do sieci internet, stosuje się wysoki
poziom bezpieczeństwa.
4.
Z rozporządzenia MSWiA Dz. U.
2004.100.1024 wynika konieczność
opracowania:
- polityki bezpieczeństwa
- instrukcji zarządzania systemem
informatycznym.
Ciekawe, czy pan Plichta miał to
wszystko u siebie. Chyba nie, bo nie
wystarczyło by mu czasu na okradanie kobyłek.
Spojrzenie trzecie:
W czerwcu byłem na spotkaniu w
Urzędzie Wojewody Mazowieckiego. Spotkanie było organizowane w
ramach programu – Forum Zdrowia
– współpracy Wojewody z organizacjami pozarządowymi. Jeden z wykładów dotyczył prawnych aspektów
prowadzenia organizacji pozarządowych w świetle najnowszych ustaw i
rozporządzeń obowiązujących NGO.
Podobnie jak w przypadku ochrony danych osobowych, nasze Stowarzyszenie musi posiadać procedurę w zakresie przeciwdziałania praniu brudnych
pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
Stowarzyszenie ponadto musi wyznaczyć osobę, która zostanie przeszkolona i będzie posiadała odpowiednią wiedzę z tego zakresu. Za niedopełnienie
procedur grozi kara do 100.000 zł. Za
niewykonanie procedur - wezwanie do
uzupełnienia błędów lub kara 750.000
zł .
Marek Szachowski
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NAUKOWCY I LEKARZE W WALCE Z NOWOTWORAMI

Adjuwantowy imatynib – co o nim wiemy?
Szereg różnych badań (w tym losowe badanie kontrolowane fazy drugiej,
badania kohortowe oraz opisy przypadków) wykazuje, że adjuwantowa terapia imatynibem poprawia okres przeżycia wolnego od nawrotu choroby po
resekcji pierwotnego GIST. W prezentacji tych badań opieramy się na przeglądzie autorstwa M. Essat i K. Cooper. Badania porównujące terapię imatynibem po zabiegu chirurgicznym do
leczenia bez adjuwantu wykazują dużą
poprawę u pacjentów leczonych imatynibem gdy chodzi o przeżycie wolne
od nawrotu. W badaniu pilotażowym
(Nissan at al.) wznowę miał tylko 1 na
23 pacjentów (4%) leczonych imatynibem, przy czym wznowa wystąpiła po
22 miesiącach od zakończenia leczenia
imatynibem. Dla porównania, wśród
pacjentów należących do historycznej
grupy kontrolnej, którym podawano
placebo, wznowa miała miejsce u 32
na 48 (67%), u większości w okresie 2
lat od zdiagnozowania GIST. W innych
badaniach wskaźniki przeżycia wolnego od nawrotu (1 rok i 2 lata) były nieco
wyższe w grupie leczonej imatynibem
w porównaniu z grupą kontrolną (100%
vs. 89.8% i 94.4% vs. 60.0%). U pacjentów, którzy za wcześnie odstawili
imatynib, często obserwowano nawrót
choroby i konieczne było wznowienie
kuracji. Sześć badań informuje o braku wznowy u pacjentów leczonych
imatynibem. Żadne z tych badań nie
podaje natomiast danych dotyczących
jakości życia zależnej od stanu zdrowia
(HRQoL).
Jak pokazują wyniki losowego badania kontrolowanego (DeMatteo et
al.), terapia imatynibem znacznie poprawia, w porównaniu z grupą placebo, czas przeżycia wolnego od nawrotu
po resekcji pierwotnego GIST. Badanie
to obejmowało 713 pacjentów. W ciągu 12-miesięcznego okresu terapii w
grupie placebo wystąpiły 41 wznowy
na 354 pacjentów (co daje 12%) w porównaniu do 1 na 359 (poniżej 1%) w
grupie leczonej imatynibem. Po okre-

sie 19,7 miesiąca trwania obserwacji,
zdarzenie (wznowa bądź zgon) w grupie pacjentów otrzymujących imatynib
dotknęło 8% pacjentów podczas gdy w
grupie placebo aż 20%. Rok przeżycia
wolnego od nawrotu zaobserwowano
w 98% przypadków podawania imatynibu w porównaniu do 83% w grupie
placebo, co odpowiada 65% redukcji
ryzyka nawrotu choroby (współczynnik ryzyka 0,3; 595% CI: 0.22–0.53;
p<0.0001) przy absolutnej różnicy
okresu przeżycia wolnego od nawrotu w wysokości 15% rocznie. Dane te
sugerują, że zastosowanie leczenia adjuwantowego u 7 pacjentów zapobiega
jednej wznowie bądź śmierci z powodu
GIST.
Imatynib jest na ogół dobrze tolerowany, częstość występowania skutków
ubocznych 1 i 2 stopnia była w obu grupach porównywalna (imatynib 68% vs.
placebo 73%). Podobna liczba pacjentów zrezygnowała z terapii w obu grupach (27% w grupie, której podawano
imatynib vs. 25% w grupie placebo) –
w pierwszym przypadku z powodu złej
tolerancji leku, w drugim z powodu
nawrotu choroby. Najczęstsze poważne działania niepożądane 3-4 stopnia w
grupie leczonej imatynibem to wysypka, ból brzucha i biegunka (ok. 10%).
Pięciu pacjentów (1%) w grupie otrzymującej imatynib zmarło z przyczyn
nie związanych z GIST, podczas gdy
w grupie placebo zmarło ośmiu (2%)
pacjentów, z czego 5 zgonów miało
związek z chorobą. Badania II fazy, badania kohortowe i opisy przypadków
nie zawierały dokładnej informacji na
temat skutków ubocznych. Przykładowo, 7 badań (dwa badania kohortowe
i 5 opisów przypadku) nie donoszą o
konsekwencjach skutków ubocznych.
W dwóch opisach przypadku pojawia
się informacja o poważnych skutkach
ubocznych, które ostatecznie doprowadziły do przerwania leczenia bądź
zmniejszenia stosowanej dawki. U
jednego z tych pacjentów odnotowano
ciężki przypadek erytrodemii, obrzęk,

silne uczucie zmęczenia, brak apetytu i
depresję, które w konsekwencji doprowadziły do przerwania terapii. U drugiego pacjenta wystąpił obrzęk spojówek, wskutek czego dawkę imatynibu
zmniejszono z 2x300 mg do 2x200 mg
dziennie. Większość odnotowanych
skutków ubocznych miała charakter
umiarkowany, o 2 lub 3 stopniu toksyczności. Często występujące skutki
uboczne to obrzęk, zmęczenie, nudności, wysypka, biegunka, neutropenia,
obrzęk okołooczodołowy, leukopenia i
świąd. Rzadziej występują podwyższony poziom alaninowej transaminazy,
obrzęk twarzy i spojówek.
Systematyczny przegląd badań,
obejmujący bibliograficzne bazy danych, doniesienia z konferencji i
konsultacje eksperckie, jak również
wszystkie typy badań, dowodzi, że
adjuwantowe leczenie imatynibem to
obiecująca terapia celowana dla pacjentów po resekcji pierwotnego KITpozytywnego GIST. Potwierdzają to
badania obserwacyjne, które również
sugerują, że adjuwantowy imatynib
poprawia przeżycie wolne od progresji i jest dobrze tolerowany po podaniu
doustnym.
Jakkolwiek długoterminowy profil bezpieczeństwa stosowania imatynibu (mediana obserwacji 4,5 roku)
został dobrze udokumentowany w leczeniu pacjentów z rozsianym bądź
nieresekcyjnym GIST, obecnie brak
danych co do bezpieczeństwa długoterminowej adjuwantowej monoterapii
imatynibem. Krótkoterminowy profil
bezpieczeństwa świadczy natomiast o
dobrym tolerowaniu adjuwantowego
imatynibu.
A oto czego się dowiedzieliśmy w
trakcie konferencji telefonicznej zorganizowanej pod koniec września br.
przez Marcusa Wartenberga (SPAEN),
w której udział wzięli (oprócz nas)
przedstawiciele organizacji pacjenckich z Włoch, Wielkiej Brytanii oraz
Niemiec.
Oznaczenie mutacji nie jest już op-
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cjonalne – stwierdził dr Reichardt. Jest
ono obligatoryjne ze względu na to,
że określenie mutacji pozwala z dużą
dozą prawdopodobieństwa stwierdzić
czy dany guz odpowiada na imatynib
i zadecydować o najlepszym leczeniu.
W nowych wskazaniach ESMO, opublikowanych 20 września br., również
podkreśla się, że analiza mutacji ma
znaczenie kluczowe, gdyż umożliwia
wykluczenie genotypów mniej wrażliwych bądź opornych na leczenie imatynibem jak też dobranie odpowiedniej
dawki leku. W przypadku mutacji KIT
w eksonie 11 stosuje się adjuwantowy
imatynib w dawce 400 mg, z uwzględnieniem stopnia ryzyka (leczenie adju-

stosowania adjuwantowego imatynibu
nawet w sytuacji wysokiego ryzyka,
gdyż nie przynosi to żadnych skutków
terapeutycznych. We wszystkich przypadkach jednak minimalna dawka leku
wynosi 400 mg/d.
Dr Reichardt poruszył również kilka innych kwestii, m.in. czas rozpoczęcia i trwania leczenia adjuwantowego, definicji progu wysokiego ryzyka
oraz stosowania Sutentu. Optymalnym
czasem rozpoczęcia podawania adjuwantu po zabiegu chirurgicznym są 3
miesiące. Brak danych co do innych
terminów, jednak przyjmuje się, że w
rok po resekcji pierwotnego GIST nie
należy rozpoczynać leczenia adjuwan-

wantowe nie ma zastosowania w grupach niskiego ryzyka). Co do mutacji
w eksonie 9, specjaliści nie są zgodni.
Obecnie zaleca się stosowanie imatynibu w wyższej dawce – 800 mg –
zaczynając od 400 mg/d i stopniowo,
w ciągu kilku tygodni, zwiększając
dawkę najpierw do 600 a później (pod
warunkiem, że pacjent dobrze toleruje lek) do 800 mg/d. Gdy natomiast
chodzi o mutacje PDGFRA w eksonie
18 (D824V), inne mutacje lub „dziki”
GIST (brak mutacji), nie zaleca się

towego, a jeśli minęło ponad 3 miesiące ale mniej niż rok, decyzja należy do
lekarza specjalisty. To samo dotyczy
wznowienia leczenia adjuwantowego
w razie jego przerwania.
Jak do tej pory brak danych na temat trwania leczenia adjuwantowego
dłużej niż 3 lata. Znane są – aczkolwiek nieliczne – przypadki progresji
po zakończeniu adjuwantu. Czy (i o
ile) należałoby zatem przedłużyć ten
3-letni okres? Czy to bezpieczne? Dr
Reinchardt poinformował, że trwają

prace nad systemem, który pozwoli na
ustalenie dla kogo z pacjentów takie
przedłużenie leczenia adjuwantowego
byłoby wskazane w kategoriach potencjalnych korzyści klinicznych.
Sunitynibu nie należy stosować w
przypadku gdy pacjent nie był uprzednio leczony imatynibem lub gdy leczenie zostało przerwane z powodów
innych niż nietolrancja imatynibu.
Wprowadzenie sunitynibu wskazane
jest jedynie w przypadku gdy pacjent
nie odpowiada na imatynib.
Powszechnie przyjmuje się, że o
grupie wysokiego ryzyka mówimy
gdy ryzyko nawrotu wynosi 50% lub
więcej. Liczba 34% jest wyjątkiem –
pojawiła się
po retrospektywnej analizie wyników
jednego
z
amerykańskich badań
klinicznych i
dotyczy bardzo rzadkiej
lokalizacji
GIST (dwunastnica),
stanowi zatem wyjątek.
Wskazania
do stosowanie leczenia
adjuwantowego w odniesieniu do
poszczególnych stopni
ryzyka ilustruje załączony schemat.
Tłumaczenie i opracowanie:
Hanna i Marek Szachowscy
Źródła:
M. Essat and K. Cooper, Imatinib
as adjuvant therapy for gastrointestinal
stromal tumors: a systematic review,
International Journal of Cancer 128(9):
2202-2214 (2011).
ESMO guidelines, 2012.
Reichardt P., M. Wartenberg, Das
Lebehaus e.V. WissensWert 2011.
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Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA)
zatwierdziła Regorafenib (Stivarga) do stosowania
w leczeniu przerzutowego raka jelita grubego
FDA zarejestrowała wielokinazowy
inhibitor regorafenib do stosowania w
leczeniu pacjentów z rakiem jelita grubego z przerzutami, które rozwinęły się
po dotychczasowej terapii.
„Stivagra to najnowszy lek na raka
jelita grubego przedłużający życie pacjentów oraz drugi już lek na ten nowotwór zatwierdzony w ciągu ostatnich
dwóch miesięcy”, mówi w komunikacie prasowym doktor Richard Pazdur,
kierownik biura produktów hematologicznych i onkologicznych w centrum
ewaluacji leków FDA.
Regorafenib zatwierdzono po badaniu klinicznym CORRECT, przeprowadzonym w okresie od maja 2010 do
marca 2011 i obejmującym 760 pacjentów z przerzutowym rakiem jelita grubego u których po leczeniu nastąpiła
progresja choroby. Pacjenci otrzymywali najlepsze leczenie podtrzymujące
i zostali przydzieleni losowo do grupy
otrzymującej regorafenib lub grupy
placebo (randomizacja 2:1).
Wyniki badania zostały zaprezentowane w tym roku na sympozjum Amerykańskiego Towarzystwa
Onkologicznego (ASCO). Wykazano,
że mediana całkowitego przeżycia
pacjentów leczonych regorafenibem
wyniosła 6,4 miesiąca porównaniu do

5 w grupie placebo (HR=0.77 95%CI
0.63-0.94; p=0.0051). Mediana czasu wolnego od progresji wyniosła 1,9
miesiąca w grupie otrzymującej regorafenib i 1,7 miesiąca w grupie placebo (HR=0.49 95%CI: 0.41-0.58;
p<0.000001). Wskaźnik kontroli choroby dla pacjentów otrzymujących regorafenib stanowił 44.8% vs. 15.3%
dla placebo (P < .0001).
Do najczęstszych skutków niepożądanych stopnia ≥3 związanych z
zastosowaniem regorafenibu należały:
zespół ręka stopa (17%), zmęczenie
(15%), biegunka (8%), hiperbilirubinemia (8%), nadciśnienie (7%). Pozostałe
działania niepożądane obejmowały
utratę apetytu, utratę wagi, infekcje,
zapalenie błony śluzowej jamy ustnej
oraz chrypkę.
W trakcie badania zaobserwowano
też ciężkie toksyczne działanie preparatu na wątrobę, w związku z czym
zarejestrowany lek posiada specjalne
ostrzeżenie na temat hepatotoksyczności.
Zgodnie z prognozami Narodowego
Instytutu Zdrowia (NIH), w 2012 roku
rak jelita grubego dotknie 143.460
Amerykanów, a 51.690 umrze z powodu tej choroby. Jak szacują działające
w Stanach ośrodki ds. zapobiegania

i kontroli chorób, rak jelita grubego
to zarazem trzecia najbardziej rozpowszechniona choroba nowotworowa
oraz trzecia wiodącą przyczyna śmierci
z powodu nowotworów w USA.
Regorafenib dopuszczono do użytku miesiąc przed planowaną datą,
przyśpieszając tzw. proces oceny leku.
Przyśpieszoną procedurę, która w
trybie zwykłym trwa 6 miesięcy, zarezerwowano dla leków najbardziej
obiecujących pod względem korzyści
terapeutycznych.
Pod koniec sierpnia firma Bayer
złożyła do FDA wniosek o rejestrację
regorafenibu jako leku trzeciego rzutu dla pacjentów z przerzutowym i/
lub nieresekcyjnym GIST, u których
wystąpiła progresja pomimo wcześniejszego leczenia innymi inhibitorami kinazy. Zwykle są to imatynib jako
leczenie pierwszego rzutu i sunitynib
jako leczenie drugiego rzutu.
Tłumaczenie i opracowanie:
Hanna Szachowska
Źródło: http://www.cancernetwork.com/colorectal-cancer/content/
article/10165/2105003

o rekrutacji młodych pacjentów
do badań klinicznych
Naukowcy prowadzący badania kliniczne powinni mieć automatyczny dostęp do pacjentów od chwili postawienia diagnozy, uważa Simon Davies, dyrektor generalny Teenage Cancer Trust.
Włączenie różnych kategorii pacjentów
do badań klinicznych jest konieczne.
Udział różnorodnych grup wiekowych
pozwoli na zbadanie odmiennych sposobów zastosowania określonego leku
i zaoferowanie go różnym pacjentom.
Należy zadbać o bezpośredni dostęp do pacjentów. Oczywiście należy

chronić pacjentów, jednak badacze powinni wiedzieć gdzie mogą pacjentów
znaleźć. Ja (czyli młody pacjent) nie
chcę by oni (firmy farmaceutyczne)
wykorzystywali mnie, ale oni muszą
wiedzieć gdzie jestem, gdyż zwiększa
to moje szanse na przeżycie.
Obliczenia wykazały, że 60-70%
badań klinicznych nie osiąga postawionych celów, co zakłóca terminowe gromadzenie danych, a w konsekwencji
sprzedaż produktów lekowych. Problemy związane z rekrutacją do badań i

późniejszym kontynuowaniem leczenia
osób dorosłych wciąż istnieją, ale włączenie do badania dziecka czy nastolatka zawsze było o wiele trudniejsze,
czy to z powodu braku odpowiedniej
informacji na temat samego badania
klinicznego czy to wskutek problemów
z dostępem do badań.
Simon Davies odwołuje się do tego
zjawiska i twierdzi, że praktyka automatycznego proponowania pacjentom
udziału w badaniu klinicznym powinna zastąpić istniejącą strategię opartą
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na chęci wzięcia udziału, wskutek czego niektórzy pacjenci pozostają poza
kręgiem wtajemniczonych. Powtarza
on wcześniejszą obserwację Claire Eldridge, dyrektora wykonawczego Aurory (agencji komunikacji strategicznej
w zakresie opieki zdrowotnej), która
podważyła tezę, że prowadzenie badań
klinicznych na populacji pediatrycznej
jest czymś nieetycznym. Jej zdaniem,
kwestie natury etycznej należy poruszać właśnie wtedy, gdy ta kategoria
pacjentów wyłączona jest z badań.
To spojrzenie na problem badań klinicznych jest zrozumiałe, gdyż badania
kliniczne prowadzone z udziałem dzieci i nastolatków są niezbędne dla rozwoju wiedzy medycznej i właściwego
leczenia. Nie można jednakże ignorować czy nie doceniać zagadnień etycznych lub innych wytycznych mających
na celu ochronę młodej populacji. Rodzice i młodzi pacjenci nie zawsze są
wystarczająco informowani o poten-

cjalnych skutkach przyjmowania leku.
Firmy farmaceutyczne często dbają
jedynie o to by zapewnić odpowiednią
liczbę pacjentów do badania, żeby maksymalnie przyśpieszyć wprowadzenie
swojego produktu na rynek. Simon
jednak uważa, że brak udziału nastolatków w tych badaniach może opóźniać
rozwój produktów leczniczych.
„Potrzebuję [jako firma farmaceutyczna] 10 tysięcy pacjentów i mogę
bez problemu znaleźć ich w przedziale wiekowym od 20 do 45 roku życia,
co całkowicie mnie zadowala. Firmy
często nie zdają sobie sprawy, że młodzi ludzie mają inny metabolizm i że
organizm nastolatka będzie reagował
na podanie leku inaczej niż organizm
40-latka. Ludzie młodzi to nasza przyszłość. Musimy zdawać sobie sprawę z
wartości ich życia by mogli oni być w
pełni wartościowymi członkami społeczeństwa. Podjęcie z młodymi pacjentami właściwej komunikacji pomoże w

rozwiązaniu wielu problemów”.
Jednakże na chwilę obecną entuzjazm dla tego rodzaju inicjatyw jest
krótkotrwały, mimo że już wcześniej
pojawiały się podobne refleksje. Simon jest przekonany, że służba zdrowia (NHS) musi opracować strategiczne podejście do tego problemu
jak również ułatwić dialog pomiędzy
grupami pacjenckimi a przemysłem
farmaceutycznym. Interesy pacjentów
są, jego zdaniem, nadal ignorowane i
żadna odgórna strategia kliniczna nie
przyniesie spodziewanych skutków o
ile nie ulegnie zmianie postawa wobec
udziału młodych pacjentów w badaniach klinicznych.
Tłumaczenie: Hanna Szachowska
Źródło:
http://social.eyeforpharma.com/patients/patients-want-direct-guaranteedaccess-clinical-trials

LUDZIE PISZĄ
Jadę do Warszawy na comiesięczną wizytę. Nie ukrywam, że nie bez
strachu. Warszawa zablokowana (bo
jutro mecz Polska - Rosja) więc wybieram kolej. Mój strach był uzasadniony. Wybrałam „pociąg-widmo”, który
kursuje tylko 11.06 z Kołobrzegu do
Krakowa przez Warszawę. Brak rezerwacji miejsc. Nie marzę żeby siedzieć,
ale gdzieś stać. Jest 3 rano. Wszędzie
śpią kibice - na podłodze, w przejściu.
Twarze pomalowane i przez te kolory
poznaję Irlandczyków, Włochów. Jest
strasznie ciasno. Ale najgorsze przed
nami. Ich sen był lepszy niż budzenie
się. Bo wtedy w ruch idą puszki z piwem i palenie papierosów w wagonie
gdzie jest zakaz palenia. Konduktor
chyba zapadł się pod ziemię, bo nigdzie go nie widać. A ‘szara masa”
(tacy pasażerowie jak ja) milczą, bo jesteśmy w mniejszości. Ale jakoś da się
wytrzymać. Po 3 godzinach wysiadam
i zachłystuje się świeżym powietrzem.
Ale nie żałuję, to była moja namiastka
Euro.
Wyniki moje nie są najgorsze, spotykam w kolejce do lekarza koleżanki,
miło jest się spotkać po 6 tygodniach
i porozmawiać. A potem powrót do

domu. Już się cieszę, bo pociąg prawie
pusty. Nie ma tłoku, więc sobie usiądę
i „dorwę” się do mojej książki, bo jest
naprawdę dobra. Wchodząc do przedziału przepuszczam przed sobą ok.
30-letnią kobietę w zaawansowanej
ciąży. Siada naprzeciwko mnie. Z miłością głaszcze swój wydatny brzuszek
i z wdzięcznością patrzy na młodego
człowieka, który kładzie jej walizkę
wysoko na półkę, otwiera okno, a potem zakłada słuchawki i zaczyna czytać gazetę. Kobieta nachyla się w moja
stronę i mówi, że potrzeba jej świeżego
powietrza, bo jest po chemioterapii,
że za 2 tygodnie ma termin porodu, że
urodzi synka, że ma złośliwego raka
i dowiedziała się o tym w ubiegłym
miesiącu i MUSI o tym mówić, bo
nie może w to uwierzyć i że rak to nie
wyrok. Ten nawał informacji mnie zaskakuje i dosłownie powala. Nie wiem
co mam jej powiedzieć. Banałem jest
powiedzenie młodej, ślicznej dziewczynie w tej sytuacji, żeby się nie martwiła. Mówię jej, że nie powinna sama
jeździć pociągiem skoro ma termin
porodu za 2 tygodnie - nie wspominam
nic o chemioterapii. Odpowiada, że
mąż musi się opiekować dwójką dzieci

- również synków, a ludzie są wszędzie
- pomogą. Patrzy na mnie i odgadując
moje myśli mówi, żebym się nie martwiła (!!!!), bo z dzieckiem jest wszystko w porządku, jest przebadane, a w
Centrum Onkologii w W-wie tak podają chemię, że dziecku ona nie przeszkadza. W tym momencie na jej brzuszku
pojawia się wypukłość. Mam ochotę
pogłaskać rączkę dziecka, bo jest widoczna. Młoda kobieta uśmiecha się i z
czułością głaszcze swoje dziecko. A za

Joanna Beretta-Molla z mężem
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chwilę w jej oczach pojawiają się łzy,
gdy mówi, że dzisiaj ogoli sobie głowę, bo włosy wychodzą... A zaraz po
porodzie będzie miała amputację piersi... Po tej opowieści przymyka oczy i
zapada w drzemkę. Otworzyłam swoją super książkę, ale nie mogłam czytać. Patrzyłam na ładną twarz kobiety, jej ręka spoczywała na pokaźnym
brzuszku i miałam wrażenie, że chce
uchronić swoje dziecko przed całym
złym światem. Patrzyłam na nią i tak
bardzo chciałam zapamiętać jej twarz.
Uczyłam się jej na pamięć. Życzyłam
jej serdecznie, żeby „znalazła swój
ósmy kolor tęczy” a wówczas los będzie dla niej łaskawy. Bo tak musi być.
A kiedy wysiadła,przypomniała mi się
historia św.Joanny BerettaMolli. Jej relikwie są w moim kościele parafialnym.
Ogłoszono Ją świętą stosunkowo niedawno. Była lekarzem, zaszła w ciążę
i też była chora na nowotwór. Nie zdecydowała się na aborcję, mimo że mogła w ten sposób uratować swoje życie.
Urodziła córeczkę, która żyje po dziś
dzień gdzieś we Włoszech. Podobnie
jak reszta jej rodziny – ale już bez jej
męża, który odszedł w 2010. Ona wtedy odeszła sama.
Panie Boże!!! Czy dużo jeszcze potrzebujesz takich świętych?
Minęło kilka miesięcy od tego przypadkowego spotkania, a ja nie mogę
zapomnieć jej pogodnej twarzy. I optymizmu. I rozpaczy. I strachu. I miłości. I determinacji. A przede wszystkim
odwagi.
Barbara Chojnowska, czerwiec
2012
Przypadkowe czy nie przypadkowe spotkanie. Autorka eseju nie powie nam nic więcej na temat swojej

rozmówczyni z przedziału. A może
powie… kiedyś jeszcze, bo przecież o
wszystkim nie da się napisać w jednym
tekście. Zatem pozwólcie kilka słów i o

trzeciej Pani, obecnej w tej podróży.
Joanna Beretta-Molla została beatyfikowana 24 kwietnia 1994 roku i kanonizowana 16 maja 2004 roku przez
papieża Jana Pawła II.
Jej mąż Piotr tak ją wspominał:
„Nigdy nie miałem wrażenia, że żyję
obok świętej. Moja żona pokładała zawsze nieskończone zaufanie w Bożej
Opatrzności. Zawsze była pełna radości i woli życia. Kochała rodzinę,
swoją pracę, kochała dom. Jej pasją
była muzyka, umiała wspaniale grać na
pianinie. Uwielbiała górskie wędrówki
i zapach kwiatów. Kochała wszystkie
piękne rzeczy, które podarował nam
Bóg. Była wspaniałą matką. Zanim
ją poznałem, byłem odludkiem, może
ze trzy razy byłem w kinie. Kiedy zaręczyliśmy się, powiedziała mi, że
najwyższy czas coś w życiu zmienić.

Zaczęliśmy chodzić do kina, do teatru, do opery. Chodziliśmy na tańce.
Bardzo dbała o siebie. Malowała paznokcie, robiła makijaż. Była przy tym
świętą, ale świętą radosną”.
A oto notatka na temat misji lekarza, zrobiona przez świętą na bloczku z
receptami (ok. 1950-1951 r.):
Piękno naszej misji
Wszyscy poprzez swoją pracę w
pewien sposób służymy innym, a my,
lekarze, w szczególny sposób zajmujemy się człowiekiem. Przedmiotem naszej wiedzy i pracy jest człowiek, który
stojąc przed nami mówi o sobie i prosi:
„pomóż mi”.
Mamy okazje, jakich nie ma kapłan. Nasza misja nie kończy się wraz
z wygaśnięciem skuteczności leku. Jest
jeszcze dusza, którą trzeba przynieść
Bogu, a nasze słowa mają swoją wagę.
Każdy lekarz powinien powierzyć chorego Kapłanowi. Bardzo potrzebni nam
tacy lekarze.
Wielka tajemnica człowieka: jest on
jednocześnie ciałem i duszą nadprzyrodzoną. Sam Jezus mówi: kto nawiedza
chorego, ten Mnie pomaga. Misja kapłańska – podobnie jak kapłan dotyka
Ciała Pańskiego w Eucharystii, my,
lekarze, dotykamy Chrystusa w ciele
naszych chorych: ubogich, młodych,
starych, dzieciach.
Oby Jezus ukazał się pośród nas i
znalazł wielu lekarzy, którzy ofiarują
Mu samych siebie. „Gdy zakończycie
swoją pracę, przyjdźcie by cieszyć się
życiem Bożym, ponieważ byłem chory
i Mnie uzdrowiliście”.
Marek Szachowski
http://www.giannaberettamolla.org/
principal.htm

Ruszyło internetowe forum Stowarzyszenia
Internet jest obecnie jednym z
podstawowych narzędzi do wymiany informacji, zapraszamy zatem
do dzielenia się wiadomościami,
jak również myślami i przeżyciami,
na nowo otwartym forum. Ufamy,
że będzie cieszyło się popularnością
wśród naszych członków.

Adres internetowy forum to
www.gist.fora.pl. Aby odczytać
posty już na nim zamieszczone,
wystarczy wejść na podaną stronę,
a następnie wybrać interesujący
nas dział i temat. Jeśli chcemy zamieścić na forum nowy temat lub
odpowiedzieć w temacie już roz-

poczętym, w pierwszej kolejności
należy się zarejestrować. W tym
celu odnajdujemy w menu (górna
część strony) słowo rejestracja i
klikamy na nie. Czytamy i akceptujemy warunki korzystania z forum
a następnie wypełniamy wyświetlony formularz. Pierwszy dział to
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informacje rejestracji, gdzie w polu
użytkownik wpisujemy nazwę, jaką
będziemy się posługiwać na forum
i po jakiej będą nas odróżniać inni
użytkownicy. Może to być imię, nazwisko, oba jednocześnie lub inna
unikatowa nazwa, np. Ania, AnnaK,
AnnaKowalska, itp. Następnie
podajemy adres poczty email, na
który przyjdzie potwierdzenie rejestracji oraz wybieramy hasło do
naszego profilu, a następnie wpisujemy je w kolejnych dwóch polach.
Poniżej należy wpisać kod potwierdzający zamieszczony na rysunku.
Wypełnienie kolejnych działów jest
opcjonalne, więc w tym momencie
można zakończyć rejestrację klikając wyślij lub dodać jeszcze kilka
informacji o sobie.
Kolejny dział to informacje profilu, w którym proponuję wypełnić pola: płeć, skąd (należy wpisać
miasto) oraz – opcjonalnie – zawód,
zainteresowania i podpis. Pamiętaj,
że wymienione pola będą widoczne
obok każdego twojego wpisu na forum, więc jeśli nie chcesz podawać

tych informacji, po prostu je pomiń.
O polu „podpis” będzie można przeczytać w jednym z wpisów w dziale
wsparcie techniczne. Ostatnim działem są preferencje, które początkującym forumowiczom polecam pozostawić bez zmian. Zamieszczone
dane będzie można zmienić w każdej chwili po zarejestrowaniu w
profilu użytkownika, wyłączając
jedynie nazwę użytkownika. Po
wysłaniu formularza, należy odebrać wiadomość wysłaną na podany
adres email i kliknąć w zamieszczony tam link. Od tej pory nasze konto
będzie aktywne i będziemy mogli w
pełni korzystać z zasobów forum.
Przed każdą wizytą należy się na
forum zalogować, klikając wyraz
zaloguj znajdujący się u góry strony. Należy podać swoją wcześniej
wybraną nazwę użytkownika i hasło. Więcej przydatnych informacji
na temat technicznej obsługi forum
znajduje się w dziale wsparcie techniczne. Zwracam również szczególną uwagę na to, aby przed rozpoczęciem nowego tematu dokładnie

sprawdzić czy podobny nie znajduje się już na forum, a jeśli tak jest
to go kontynuować. Proszę również
zwracać uwagę na dział (i/lub poddział) w jakim zakładamy nowy temat. Sprawy medyczne zawsze powinny znaleźć się w sekcji GIST, a
pozostałe w sekcji Offtopic, gdzie
można zakładać nowe wątki na dowolne tematy, szczególnie w dziale
Pogaduchy. W przypadku jakichkolwiek problemów można napisać
wiadomość prywatną (w skrócie
pw) do administratora forum. W
tym celu należy kliknąć w menu
słowo użytkownicy, na liście wyszukać nazwę moniun i kliknąć na
ikonkę z dwoma ludzikami i napisem pw (druga kolumna). Aby wiadomość mogła zostać wysłana należy wpisać jej temat, treść i kliknąć
wyślij. Odpowiedź na wiele pytań
znajduje się również w sekcji FAQ,
którą można wybrać z menu w górnej części strony.
Monika Wołonciej

Jak powstaje nowy lek
Poszukiwanie nowego leku to projekt, który trwa średnio 10 lat, a jego
wynik nigdy nie jest do końca znany i
pewny. Aby badana substancja stała się
lekiem, który będzie można podać pacjentom, musi ona pozytywnie przejść
przez kilka etapów i spełnić ściśle
określone normy. Szacuje się, że na 10
000 substancji, które są wprowadzane
do badań jako potencjalne leki, tylko 1
z nich faktycznie stanie się preparatem
zakwalifikowanym do podania chorym.
Znane są również przypadki wycofania leków już wprowadzonych na rynek – działania niepożądane, które nie
wystąpiły w trakcie badań klinicznych.
pojawiły się po dłuższym stosowaniu
leku. Warto również wspomnieć, że
programy poszukiwania nowego leku
są bardzo kosztowne. Na ich przeprowadzanie mogą pozwolić sobie jedynie
duże, międzynarodowe firmy farmaceutyczne. Szacuje się, że średni koszt

takiego badania to 1.318 mln USD1, a
jak już wspomniano, powodzenie nigdy nie jest w 100% pewne. Ramowy
przebieg programu przedstawiono na
rysunku poniżej.
Pierwszy etap programu polega na
poszukiwaniu tak zwanej substancji
wiodącej (czyli związku chemicznego
wykazującego użyteczne właściwości
biologiczne) i optymalizacji jej struktury w taki sposób, aby na drodze syntezy
z innych znanych już substancji lub też
wyizolowania ze źródeł naturalnych
otrzymać nowy środek biologiczny2.
Substancję taką znajduje się zazwyczaj
przez mniej lub bardziej przypadkowe
badanie właściwości nowych związDane z 2009 roku.
Zejec A., Gorczyca M. (red.), Chemia leków
dla studentów farmacji i farmaceutów, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2002,
s. 65.
1
2

ków chemicznych (tzw. skrining) bądź
też przez zamierzone projektowanie
substancji o z góry założonych właściwościach biologicznych. Warto zaznaczyć, że większość wprowadzanych na
rynek środków wywodzi się nie z całkowicie nowych substancji wiodących,
ale właśnie z modyfikowanych znanych
już struktur i skutecznych środków farmaceutycznych.
Etap drugi programu poszukiwań
nowego leku to m.in. badania toksykologiczne, które można podzielić na
krótko- i długoterminowe. Oba rodzaje badań najczęściej przeprowadza się
na zwierzętach w celu ustalenia, czy
lek jest wystarczająco bezpieczny, aby
zastosować go w I fazie badań klinicznych, czyli podać ludziom. Na podstawie tych badań ustala się także odpowiednie dawkowanie. Przeprowadza
się badania in vivo (na żywych organizmach) oraz in vitro (pod mikrosko-
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pem). W ramach krótkoterminowych
badań toksykologicznych określa się
efekt podania leku w okresie do 24 godzin (toksyczność ostra), systematycznego podawania dawek mogących powodować działanie toksyczne w okresie 1-6 miesięcy (toksyczność podostra)
oraz w okresie 6-12 miesięcy (toksyczność przewlekła). Długoterminowe
badania toksykologiczne pozwalają

zmniejszają się i niezbędne staje się
zwiększanie dawki w celu uzyskania
takich samych rezultatów. Tolerancja
leku często wiąże się z fizycznym uzależnieniem od niego, które polega na
tym, że pacjent, aby czuć się normalnie, musi zażywać lek. Po zakończeniu długotrwałego przyjmowania leku
może również rozwinąć się syndrom
odstawienia, dlatego podczas badań

ku innego schorzenia. Tak się stało w
przypadku substancji Imatynib, którą
od wielu lat leczono pacjentów chorych na przewlekłą białaczkę szpikową, a która wykazała się pozytywnym
działaniem również dla pacjentów chorych na GIST (nowotwór podścieliskowy przewodu pokarmowego), którzy
wcześniej nie mieli dostępu do żadnego
skutecznego leku na swoją chorobę.3

sprawdzić lek pod względem działania
rakotwórczego, ewentualnych uszkodzeń genetycznych i chromosomalnych
oraz toksyczności reprodukcyjnej, czyli jego wpływu na płodność zarówno
samic jak i samców oraz ewentualne
toksyczne działanie na embrion, płód i
noworodka.
Po otrzymaniu pierwszych pozytywnych wyników badań toksykologicznych rozpoczynają się badania
nad tolerancją leku. Po wielokrotnym
podawaniu leku efekty jego działania

określany jest optymalny czas terapii,
aby do minimum zmniejszyć ryzyko
wystąpienia tego syndromu.
Kluczowym elementem trzeciego
etapu procesu poszukiwania nowego
leku są badania kliniczne. Pozwalają
one stwierdzić, czy lek wykazuje przypisywane mu działanie terapeutyczne i
czy nie wywołuje niepożądanych efektów ubocznych. Do tego rodzaju badań
może być dopuszczona nie tylko nowa
substancja, ale także znany już lek z
powodzeniem stosowany w przypad-

W badaniach klinicznych wyróżnia
się cztery fazy.
Faza I. Próby kliniczne prowadzi się
na grupie zdrowych ochotników, którzy w tym czasie nie zażywają innych
leków i powstrzymują się od używek
typu: kawa, alkohol i papierosy. Faza ta
pozwala na wstępną ocenę bezpieczeństwa stosowania leku, jego charakterystykę farmakokinetyczną (wchłanianie,
Wartenberg M., Reichardt P., Poradnik dla
chorych na GIST, Global GIST-Network, 2007,
s.7.
3
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dystrybucja, metabolizm i wydalanie z
organizmu) oraz określenie poziomu
dawkowania. Faza I trwa zwykle około
roku i wymaga udziału 100-200 ochotników, a jej koszt stanowi ok. 2,5-3 mln
dolarów. Decyzja o przejściu do fazy II
jest trudna, gdyż dysponuje się jedynie
niewielką ilością danych na temat bezpieczeństwa stosowania leku. Nie wiadomo też, czy zauważone efekty niepożądane należy przypisywać lekowi
czy innym czynnikom. Zawsze jednak
zaobserwowanie poważnych skutków
ubocznych oznacza zakończenie badań
klinicznych.
Znaczący wyjątek stanowią substancje stosowane do leczenia szczególnie
ciężkich chorób, np. raka. W ich przypadku w badaniach fazy I uczestniczą
pacjenci, którzy nie mogą (już) czerpać
korzyści z zatwierdzonych terapii i jest
jakaś szansa, że nowa substancja im
pomoże.4
Faza II. Badania trwają najczęściej
około 2 lat, a uczestniczą w nich pacjenci cierpiący na chorobę, której leczeniu ma służyć badany lek. Celem
testów jest ustalenie wartości terapeutycznej nowego leku, a także zbadanie
farmakokinetyki i bezpieczeństwa jego
stosowania. Na tym etapie opracowany zostaje również optymalny system
dawkowania. Badania fazy II dzieli się
na badania wczesne (IIa) i późne (IIb).
W fazie IIa bierze udział ograniczona liczba pacjentów, a jej celem jest
stwierdzenie czy lek w ogóle wykazuje
jakieś działanie terapeutyczne i czy z
jego zażywaniem nie wiąże się występowanie poważnych skutków ubocznych. Jeśli wyniki są negatywne, próby
kliniczne są na tym etapie przerywane.
Pacjentów biorących udział w fazie IIb
dzieli są na dwie grupy: jednej podaje
się badany lek, druga otrzymuje placebo. Obowiązuje tu zasada podwójnie
Wartenberg M., Reichardt P., Poradnik dla
chorych na GIST, Global GIST-Network, 2007,
s.72-73.
4

ślepej próby kontrolowanej placebo, co
oznacza, że ani lekarz ani pacjenci nie
wiedzą kto przyjmuje lek a kto placebo
– informacje te posiada jedynie koordynator badań. Badania mają wykazać,
czy stan zdrowia pacjentów otrzymujących lek poprawia się w porównaniu ze
stanem zdrowia pacjentów drugiej grupy. Określa się również różne poziomy
oraz systemy dawkowania, a na koniec
badań wybiera najskuteczniejszy.
Faza III. Badania w tej fazie trwają około 3 lat i są podzielone na dwie
części: IIIa i IIIb. Schemat i zasada
badań przypominają fazę poprzednią,
z tą różnicą, że zmniejsza się liczbę
testowanych poziomów dawkowania
oraz zwiększa liczbę pacjentów w każdej w tych grup. Chodzi o uzyskanie
statystycznie istotnych wyników dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności leku. Po pozytywnym zakończeniu
fazy IIIa następuje rozpoczęcie procesu rejestracji leku, a fazę IIIb można rozpocząć gdy lek otrzyma status
zarejestrowanego, ale jeszcze nie zatwierdzonego. Badania tej części fazy
III mają na celu porównanie nowego
leku z uznanymi lekami stosowanymi
w tej samej dziedzinie medycyny. Jeśli
pacjenci dobrze reagują na nowy lek
może zostać wydane pozwolenie na
kontynuację prób, co umożliwi długoterminową ocenę bezpieczeństwa,
skutków ubocznych oraz interakcji z
innymi lekami.
Faza IV. Badania rozpoczynają się
po wydaniu przez instytucję kontrolującą obrót farmaceutyczny zezwolenia
na wprowadzenie leku na rynek. Mają
one udokumentować bezpieczeństwo
stosowania leku oraz umożliwić wykrycie rzadkich działań ubocznych
czy niespodziewanych oddziaływań
z innymi lekami, a także potwierdzić
długotrwałą skuteczność nowego leku.
Bada się przy tym wartość terapeutyczną leku w określonych populacjach pacjentów.

Ostatnim elementem trzeciego
etapu procesu poszukiwania nowego
leku jest zgłoszenie produktu do opatentowania oraz zarejestrowanie go.
Zgłoszenie patentowe powinno zostać
złożone jak najszybciej, aby ubiec
konkurencję. W przypadku niektórych
substancji robi się to już przed rozpoczęciem etapu II, czyli badań toksykologicznych. Patentuje się wtedy całe
grupy związków, a nie pojedyncze
substancje, ponieważ nie wiadomo,
która z nich dotrze w końcu na rynek.
Jednak w większości badań zgłoszenie
patentowe wysyłane jest po otrzymaniu pierwszych pozytywnych wyników
badań klinicznych, aby móc jak najdłużej korzystać z okresu obowiązywania
patentu (20 lat).
Etap czwarty polega na przygotowaniu technologii produkcji, która rozpoczyna się wraz z badaniami klinicznymi oraz samej produkcji gotowego
leku. Celem opracowywania procedury produkcyjnej jest zintegrowanie poszczególnych etapów łączenia się cząsteczek substancji i zadbanie o to, aby
wszystkie operacje dało się wykonać w
skali produkcyjnej płynnie i wydajnie.
Jednym z priorytetów jest tu zredukowanie do minimum liczby odrębnych
operacji.
Po zakończeniu opisanych czterech
etapów tworzenia nowego leku produkt
leczniczy wprowadzany jest na rynek.
Jednak zanim do tego dojdzie musi zostać przygotowana marketingowa koncepcja wprowadzania marki na rynek.
Warto zaznaczyć, że jest ona inaczej
opracowywana w przypadku leku, który ma być sprzedawany na receptę i refundowany oraz leku z tzw. grupy OTC
(ang. over the counter drugs – leki dostępne bez recepty).
Opracowała: Monika Wołonciej
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Ciekawe Składniki: zakwas na chleb (c.d.)
O tym jak zrobić chleb
Wiele jest różnych przepisów na
zrobienie chleba. Jednym z nich podzieliła się z nami Krysia Mularczyk

zakwas po wyjęciu z
lodówki

tyle dosypujemy
mąki

stopniowo dolewając wody (nigdy nie
odmierzam ile dokładnie dodaję wody
– w zależności od stosowanej mąki
razowej, pełnoziarnistej lub zwykłej
ilość dodawanej wody ulega
zmianie). Wyrabiam ciasto i
małymi porcjami dolewam
wody. Ciasto musi być gęstsze i twardsze niż wcześniej
przygotowywany zakwas. W
przypadku stosowania mąk orkiszowej i pszennej (nie razogotowy zakwas na
wych) po pewnym czasie ciakolejny chleb
sto zacznie odchodzić od ręki i
to właśnie wtedy, jeśli wszyst-

w Naszej Podróży 4/2011 i w
czasie spotkania w Sielpii. Jest
to przepis oparty na odmierzanych szklankami miarach
mąki, zakwasu, wody i innych
składników. Ja w swym przepisie opieram się na odmierzonych na wadze składnikach i mąki i ziarna
po dodaniu wody i
po przełożeniu do
wygnieceniu
formy
przy pieczeniu chleba stosuję
zawszę tę samą proporcję zakwasu i mąki lub mąk: 4:1. Druga róż- kie składniki są dokładnie wymieszanica to ta, że do następnego pieczenia ne, przekładam ciasto do formy.
nie używam ciasta, które służyło mi do
upieczenia poprzedniego chleba, ale
Chleby z mąk razowych i pełnosam zakwas przed zmieszaniem go z ziarnistych
innymi mąkami (często o to byłem pyW
przypadku
tany w Sielpii).
mąk razowych, np.
żytniej razowej lub
Waga, mąki, woda i ubabrane pszennej razowej lub
dłonie
nawet mąk nie razoWiększość dostępnych w sklepach wych ale pełnoziarform do pieczenia pozwala na upiecze- nistych, wyrabiane
nie około 1 – 1,5 kg chleba.
ciasto nie „odcho- po wygładzeniu
Produkuję około 400 g zakwasu. dzi od ręki” tak jak łyżką
150 g odkładam do słoika i w lodówce w przypadku zwykłych mąk nierazoprzechowuje go na następne piecze- wych. Z tego też powodu chleb żytni
nie. Pozostałe 250 g wkładam do dużej razowy trudno jest uformować w bomiski. Następnie dosypuję 750 g mąki chen. Nie powiększa on też swej objęlub różnych rodzajów mąk: np. 400 g tości tak bardzo jak chleby ze zwykłej
mąki orkiszowej, 300 g mąki pszennej mąki i prawie zawsze jest pieczony w
i 50 g maki z amarantusa. Dodaje pła- formach. To ciasto jest bardziej „gliską łyżkę stołową soli morskiej, dwie niaste” i bardziej lepi się do ręki, więc
lub trzy łyżki oliwy z oliwek i np. garść niejako musimy je „przeskrobać” a nie
pestek z dyni, garść słonecznika, garść „przełożyć” do formy. Co oczywiście
sezamu. Zdejmuję obrączkę i myję nie oznacza, że ten chleb jest niezdrodokładnie ręce. Wszystko mieszam wy lub niedobry. Jest po prostu inny.

Forma wypełnia się treścią
Formę smaruję olejem słonecznikowym i wysypuję otrębami żytnimi lub
siemieniem lnianym. Wyrobione ciasto przekładam do formy. Do szklanki
lub talerzyka nalewam wody i moczę
w niej łyżkę, którą wygładzam ciasto
w formie. Formę nakrywam mokrą
ściereczką i zostawiam w temperaturze pokojowej na ok. 12 godz. Po tym
czasie ciasto podniesie się do krawędzi
formy lub ponad krawędź. Wtedy zaczynamy piec.
Nasz dom pachnie
Sposób pierwszy. Rozgrzewam
piekarnik do 220º C. Nastawiam czasomierz na 15 min. Wkładam formę z
chlebem. Po 15 min. obniżam temperaturę do 200º C. i nastawiam czasomierz na 35 min.
Sposób drugi. Rozgrzewam piekarnik do 180º C. Nastawiam czasomierz
na 1,5 godziny.
W obu przypadkach zaraz po upieczeniu wyjmuję chleb z formy i wkładam go jeszcze na 5 min. do ciepłego
ale wyłączonego już piekarnika, aby
chleb obsechł tam gdzie przylegał do
formy. Jest to szczególnie wskazane jeśli forma była wysypana siemieniem lnianym.
O tym jak przechowywać zakwas
Zakwas który mi popo wyrośnięciu
przed pieczeniem
został zawsze przekładam do nowego słoika
i wkładam go do lodówki. Może tam
stać bez żadnej szkody przez ok. 10-14

upieczony chleb

dobrze wypieczony
spód
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dni. Jeśli po upływie tego czasu nie zamierzam piec, to wyjmuję go i czekam
aż dojdzie do temperatury pokojowej,
po czym dokładam połowę lub 1/3 wysokości istniejącego zakwasu świeżej
mąki żytniej razowej, wody (zgodnie z
wcześniejszymi wskazówkami - Nasza
Podróż 2/2012), mieszam i czekam aż
„zabąbelkuje”, a następnie wkładam z
powrotem do lodówki. W przypadku

gdy chcę upiec chleb, po prostu dodaje tyle mąki aby otrzymać pożądaną
przeze mnie ilość zakwasu.
Innym sposobem przechowywania
zakwasu, o którym wiem tylko z Internetu, jest roztarcie go na pergaminie i
wysuszenie. Wysuszony zakwas w formie mniejszych i większych płatków
należy trzymać w papierowej torebce

w suchym miejscu. W takiej postaci
może być podobno przechowywany
przez ponad rok. W celu wyprodukowania z niego większej ilości zakwasu
należy dodać wody i postępować zgodnie z poprzednimi wskazówkami.
Marek Szachowski

Z przykrością informujemy, że odeszli od nas:
Eugeniusz Półgroszek
Zofi a Sudecka
Kryst yna R ata j

Żegnamy Ich z żalem i polecamy Bogu.
Msza Święta za zmarłych członków
naszego Stowarzyszenia –
17 listopada, godz. 16.00
Tradycyjnie już w listopadzie
gromadzimy się na Eucharystii w
czasie której będziemy się modlić
za wszystkich zmarłych członków
naszego Stowarzyszenia. Msza
Święta zostanie odprawiona w sobotę 17 listopada o godz. 16.00 w
dolnym kościele. Spotykamy się
przy głównym wejściu do Sanktuarium św. A. Boboli o godz. 15.45,
ul. Rakowiecka 61. Wszystkich serdecznie zapraszamy.
wiednie materiały.
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