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Dziękujemy wszystkim, którzy zdecydowali się przekazać 1% podatku na rzecz
naszego Stowarzyszenia. Prosimy o nas pamiętać również w przyszłym roku,
przy okazji rocznego rozliczenia podatkowego.

Nie gaś światła nadziei!

EUPATI 2013 Conference A vision for 2020

SIELPIA
nego z naszymi przy- jak jakiś półanalfabeta. Okazało się, że
padkami. Jesteśmy tacy jestem tzw. słuchowcem (podobno już
do siebie podobni na wymierająca rasa) i dzięki temu mamtych naszych życiowo- rotaniu mózgownica zapamiętywała
GIST-owych zakrętach. i więcej, i szybciej. Nie ma co z tym
Postanowiliśmy, że walczyć, a tym bardziej przeżywać, że
w tym roku będzie trosz- jest się właśnie takim.
kę inaczej. Mniej słuPodobnie ze smokiem. Choćbyśmy
chania, więcej aktywno- bardzo się starali, to i tak między praści szarych komórek by wo- i lewo-półkulowcami będą istniały
poznać samego siebie, różnice w opisywaniu tej bestii.
Tak podkreśliliśmy nasz udział w międzynarodowej akcji
by odkryć posiadane
Zależało mi także byśmy mogli zajbicia rekordu Guinnessa – mała grupka może robić rzeczy
talenty i ograniczenia, rzeć do kuchni firm farmaceutycznych
rekordowe.
których nie przeskoczy- i trochę więcej dowiedzieć się o tym
Sielpia za nami. Słoneczna i pogodmy, bo zostaliśmy już jak pracują – skąd biorą pomysły na
na jak zawsze. Trochę więcej grzybów zdeterminowani w pierwszych chwi- nowe leki, czy też jak to się dzieje, że
w okolicznych lasach i żal, że tak mało lach tworzenia tego wszystkiego co w końcu coś z ich produktów do nas
czasu na ich zbieranie.
dzisiaj nas stanowi.
Znowu byliśmy razem. Niepokoje
Pamiętam jak
dlaczego nie ma tej czy tamtego roz- wstydziłem
się
wiewane były zazwyczaj „zdobywa- tego, że jakieś trudnym” informacjami, że dzwonili, mó- ne teksty, czy mawili dlaczego nie przyjadą. Niestety teriały przyswajane
kilku z nas już nie przybędzie. A prze- w warunkach gdy
cież jeszcze tak niedawno widzieliśmy towarzyszył temu
się na Walnym, czy przy innych, w tym stres (np. przygotakże
trzydziestkowo-kolejkowych, towywanie się do
okazjach. Niestety nasza stowarzysze- egzaminów w barniowa społeczność się rozrasta. Nowe dzo ograniczonym
twarze, nowe historie, w których za- czasie),
czytam
zwyczaj odnajdujemy wiele wspól- sobie półgłosem,
Nowy oręż walki w naszych rękach
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By rozwiązać zawiłości własnej
osobowości zerkaliśmy ku niebu

To nie było proste bajerowanie…

Zaszczepiamy naszą wiedzę i
doświadczenie tym, którzy wspomagają nas
swą innowacyjnością

Prof P. Rutkowski tchnął w nas kolejną dawkę optymizmu

dociera i nam służy. Co dziwne, wiemy
dużo na temat tego jak powstaje chleb,
piwo, niektórzy wiedzą nawet, że data
bitwy pod Grunwaldem może nieść
przesłanie produkcyjne. Ale o lekach
– poza tym, że zazwyczaj są drogie,
gorzkie, pomagające lub nie – wiemy
niewiele. W przypadku GIST-u nie
jest dla nas tajemnicą czym jesteśmy
lub będziemy leczeni. Bez problemu
potrafimy powiedzieć czego od strony
tych leków możemy oczekiwać dobrego, a także złego (efekty uboczne).
Wiemy również, że GIST-owi wielcy
tego świata w produkcji leków innowacyjnych tak naprawdę nie konkurują ze sobą. Dzięki temu nie zdarza się,
że ktoś nas namawia do brania tego lub
innego środka, że jeszcze, szczęśliwie
dla nas, ten tak często przywoływany
aptekarz nie oferuje nam tańszych zamienników.
Mogliśmy spojrzeć na producentów leków związanych z GIST-em

z innej strony.
Także z tej,
że nie jest im
obojętne czy
ich lek w naszych organizmach zachowuje się zawsze poprawnie.
Obie prezentacje wzbogaciły naszą
wiedzę, a prelegentom bardzo dziękujemy za ich trud.
Na końcu tradycyjne spotkanie
z Profesorem. Zauważyłem, że dla
wielu z nas nie jest już tak ważne o
czym mówi, nie zawsze „łapiemy”
jego terminologię i wywody. Liczy się,
że jest z nami, że daje nam poczucie
bezpieczeństwa, że układając swoje
wakacyjne plany przewiduje spotkanie
w Sielpii. Możliwość podejścia indywidualnego do Profesora, podzielenia
się z Nim troskami i sukcesami jest
także formą ładowania akumulatorów.

Ćwiczyliśmy nie tylko sprawność
naszych umysłów w pojmowaniu
spraw wielkich tego świata. Musieliśmy się także niemało natrudzić by
produkowane łódeczki wyglądały jak
spod igły. Fajnie było pomyśleć, że
w tak niewielkim wymiarze możemy
włączyć się w realizację wielkiego
światowego przedsięwzięcia służącego nam wszystkim. Przysłowiowy
„kamień do kamyczka” to także przesłanie naszej tegorocznej Sielpii.
Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do jej świetności.
Piotr Fonrobert
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ONKOBIEG
7 września 2014 roku braliśmy
udział w VII edycji Onkobiegu, który odbył się, jak co roku, z inicjatywy Stowarzyszenia Pomocy Chorym
na Mięsaki „SARCOMA”. Zgodnie
z kilkuletnią tradycją inicjatywa ta
była współfinansowana ze środków
Miasta Stołecznego Warszawy –
Urzędu Dzielnicy Ursynów i korzystała z pozwolenia władz Centrum
Onkologii-Instytutu w Warszawie
oraz Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie na udostępnienie infrastruktury oraz terenu do przeprowadzenia Onkobiegu. Honorowy
patronat nad imprezą objął burmistrz
Dzielnicy Ursynów – pan Piotr Guział
oraz dyrektor Centrum Onkologii i jednocześnie dyrektor Instytutu Hematologii i Transfuzjologii – pan prof. dr n.
med. Krzysztof Warzocha.
W tym roku Stowarzyszenie „SARCOMA”, wraz z współorganizatorami: Fundacją „DOBRZE ŻE JESTEŚ”
i Fundacją „Wspólna Droga United
Way Polska”, mogli liczyć na hojność
grona darczyńców z Bankiem PKO
Bank Polski na czele, zapewniających
wsparcie finansowe lub rzeczowe.
Pogoda w tym roku dopisała: temperatura wynosiła 26°C, a na niebie
przez cały dzień nie pojawiła się ani
jedna chmurka Oficjalna rejestracja
uczestników biegu rozpoczęła się
o godzinie 10:00. Przystąpili do niej
mieszkańcy Ursynowa, chorzy onkologicznie oraz wspierający ich rodziny i przyjaciele. Licznie reprezentowane było też nasze Stowarzyszenie.
Chęć udziału w ONKOBIEGU 2014
zgłosiło łącznie 1080 uczestników
– tym samym został pobity dotychczasowy rekord liczby zawodników
w wydarzeniu.
Wszyscy zainteresowani mogli nie
tylko zademonstrować swoją solidarność z chorymi na nowotwory, lecz
również mieli okazję do szerszego zapoznania się z problematyką nowotworów. Na stoisku Biura Programu Badań
Przesiewowych Centrum Onkologii-

-Instytutu w Warszawie dostępne były
materiały edukacyjne o europejskim
kodeksie walki z rakiem, o wczesnym wykrywaniu raka jelita grubego
i sposobach ochrony przed chorobami
nowotworowymi. W punktach rejestracji uczestników imprezy dostępne
były ulotki o pierwotnych, złośliwych
nowotworach kości, o czerniaku „Pamiętaj! Walkę z czerniakiem można
wygrać. Nie poddawaj się!” oraz broszura „Rak skóry czerniak i znamiona
skóry”.
Tuż przed godziną 12 parking Centrum Onkologii-Instytutu zapełnił się
tłumem uczestników w pomarańczowych koszulkach z logo imprezy. Na
scenie pojawił się Romuald Wójcik,
pełniący rolę gospodarza programu
imprezy, oraz prezes Stowarzyszenia
Pomocy Chorym na Mięsaki „SARCOMA” – Kamil Dolecki, którzy złożyli podziękowania wszystkim udziałowcom Onkobiegu. Następnie sławny
polski judoka Paweł Nastula przeprowadził profesjonalną rozgrzewkę dla
uczestników biegu. Oficjalnego otwarcia imprezy dokonali: Burmistrz Dzielnicy Ursynów Piotr Guział, Zastępca
Dyrektora ds. Lecznictwa Centrum Onkologii dr n. med. Beata Jagielska, oraz
Kierownik Kliniki Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaka prof.
dr hab. med. Piotr Rutkowski. Podkreślili oni wagę profilaktyki i wczesnego
wykrywania nowotworów, a także rolę

wsparcia chorych przez najbliższych.
Podziękowali także wszystkim uczestnikom tegorocznego Onkobiegu za
gest dobrej woli.
Po oficjalnym otwarciu uczestnicy
biegu w pomarańczowych koszulkach
z naklejonymi numerami startowymi
zgromadzili się pod bramą startu. Przeszło 1000 osobowe grono chętnych potwierdziło słuszność wybranej formuły - „Onkobieg to bieg dla każdego”.
Przybyli rodzice ze swymi pociechami,
wnuczęta w towarzystwie babci lub
dziadka, młodzież, osoby w średnim
wieku i seniorzy. Siódma edycja Onkobiegu wyruszyła na trasę biegu w samo
południe. Trasa w kształcie pętli o długości 1350 metrów została wyznaczona wokół zabudowań Centrum Onkologii i Instytutu Hematologii i Transfuzjologii. W ciągu 60 minut trwania biegu każdy z uczestników mógł pokonać
w dowolny sposób i dowolną liczbę
razy pętlę trasy.
Po wystartowaniu biegu przy pneumatycznej bramie Urzędu Dzielnicy
Ursynów, wyznaczona przez organizatorów grupa osób zajęła się wydawaniem frotek, czyli kolorowych opasek
na rękę. Taka opaska wręczana była
każdemu uczestnikowi po ponownym
jego pojawieniu się w pneumatycznej
bramie. W ten sposób ogólna liczba
wydanych frotek określała jednocześnie liczbę okrążeń trasy dokonanych
przez wszystkich uczestników w cią-
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gu 60 minut trwania biegu. Największa liczba frotek stała się udziałem
osób, dla których Onkobieg był kolejną okazją zademonstrowania swojej
pasji biegania, połączonej tym razem
z realizacją szczytnego celu. Jednak
na uznanie zasłużyły wszystkie osoby
biorące udział w pokonywaniu trasy:
biegiem truchtem, marszem, krokiem
spacerowym, wspomagając się kijkami „nordic walking”, poruszając się na
łyżworolkach, hulajnodze, „na barana”
na barkach rodzica, czy też w wózku
dziecięcym. Niekłamany podziw budzili niepełnosprawni i chorzy, dzielnie
pokonując trasę o kulach lub w wózkach inwalidzkich. Bieganie umilał
zespół Bloco Central. Na zakończenie
każdy uczestnik otrzymał pamiątkowy
medal. Podczas tegorocznego Onkobiegu biegacze pokonali łącznie 7.780
okrążeń, czyli 10.503 km. Dodatkową
atrakcją na zakończenie imprezy był
występ zespołu The Cookies. Organizatorzy zapewnili wszystkim uczestnikom wodę oraz poczęstunek w postaci
ciastek i owoców.

W tym roku uczestniczy biegu mogli dodatkowo wesprzeć 4-letniego
Kacpra w akcji „Biegnę dla Kacpra”.
Kacper choruje na nowotwór neuroblastoma IV stopnia, a jedyną szansą na
poprawę jego stanu zdrowia jest terapia antyGD2. Dzięki okazanemu zaangażowaniu przez biegaczy, Fundacja
PKO Banku Polskiego przekaże 10 tys.
zł na leczenie chłopca w zagranicznej
placówce medycznej.

Onkobieg to wyjątkowa impreza,
gdzie nie ma podziałów, nie ma rywalizacji, ale jest dobra zabawa i integracja
we wspólnym, szczytnym celu. Ufamy,
że zobaczymy się za rok, na VIII już
edycji Onkobiegu.
Na podstawie
www.sarcoma.pl/onkobieg/2014/

AMAZONKOWA ROCZNICA

Amazonki już 20 lat temu wypłynęły na szerokie wody

Wolniuteńko, ale systematycznie,
nasze pacjenckie stowarzyszenia wychodzą z wieku dziecięcego i młodzieńczego. Właśnie we wrześniu obchodziliśmy uroczyście 20-lecie działalności
Amazonek, które obecnie pod wodzą
Krysi WECHMANN są najprężniejszą
organizacją wymienionego typu w naszym kraju.
Ich fantastyczna skuteczność nie
polega jedynie na tym, że działają z po-

zycji siły, wykorzystując atrybut swej
rzekomej słabości przypisanej do płci.
Są doskonale zorganizowane, tryskają
pomysłami przy rozwiązywaniu zadań, w tym również tych tzw. bardzo
trudnych. Ale przede wszystkim dbają
o to by pomagać dziewczynom, które są w pierwszym okresie choroby.
Wtedy gdy przychodzi załamanie i depresja, pojawiają się przy „nowicjuszkach”.

„Ich” nowotwór ma niestety także
społeczne reperkusje. Wielu dozgonnych partnerów życiowych po usłyszeniu o chorobie żony odchodzi, wybierając życie bardziej wg nich szczęśliwe
niż przy boku onkologicznej partnerki. Amazonki zatem nie tylko muszą
wspierać swe nowe koleżanki, ale ponadto „harują” nad psychiką ich mężów.
Ich działanie przypomina mi mrowisko: wykonywana jest potężna praca, wspomagana przez hierarchiczną
strukturę zarządzającą. Jest szefowa,
są jej zastępczynie, są Liderki, i są
w końcu najzwyczajniejsze dziewczyny, dla których to mrowisko jest matczyną oazą spokoju, radości i wyżalenia – słowem tego wszystkiego, co tak
bardzo potrzebne jest w każdej chwili
życia, a szczególnie gdy wyzwania zaczynają wydawać się nie do przezwyciężenia.
Mają jeszcze tę fantastyczną właściwość: nie są obojętne na to co dzieje się
wokół nich. Pamiętam, jak nasz pierwszy prezes, Stanisław Kulisz, wspomi-
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nał początki Stowarzyszenia Pomocy
Chorym na GIST. W drodze powrotnej
z jakiegoś pacjenckiego spotkania, na
którym obecne były Amazonki, był
przez nie cały czas przekonywany, że
GIST-owcy także powinni się zjednoczyć, bo w grupie zawsze raźniej.
Obiecywały pomoc opartą na swym
dotychczasowym
doświadczeniu.
„Biedny” pan Stanisław, wzięty w dwa
ognie (drugim było wsparcie doc. Włodzimierza Ruki i ówczesnego dr. Piotra Rutkowskiego) nie miał wyjścia –
dzięki temu dziś istniejemy i działamy.
Swą matczyną opiekę roztaczają
nad nami do dziś. Także w powstałą
po latach Polską Koalicję Pacjentów
Onkologicznych inwestują swój zapał
i mądrość działania. Coroczne Akademie Dobrych Praktyk są tego doskonałym przykładem.
Krysia przez te wszystkie lata stała się twarzą nie tylko Amazonek. Zawsze gdy pojawia się publicznie (zdobyła już mnóstwo nagród i tytułów),
mówi nie tylko o swoich Amazonkach,
ale przemawia również w imieniu nas
wszystkich.
Miałem przyjemność słuchać jej
wiele razy. Niezależnie od tego czy
występuje w niewielkim studio telewizyjnym, czy jest oklaskiwana przez

potężną widownię, na sejmowej czy
senackiej komisjach zdrowia, u ministra czy premiera – zawsze mówi za
nas. Stara się, by los pacjenta onkologicznego stawał się coraz lżejszy, by
zapewnić mu terapie, na które nasze
państwo musi znajdować pieniądze.
Nie jest to łatwe i dużo jeszcze pozostało do zrobienia.
Dla tak małych organizacji jak nasze Stowarzyszenie, Amazonki pozostają nieocenionym partnerem.
Z okazji Jubileuszu XX-lecia Federacji życzymy Wam, drogie Panie,
byście takie pozostały: dzielne, dobrze

zorganizowane, ofiarne, otwarte na to
co nowe, pomagające pacjentkom walczącym z rakiem piersi i wspierające
organizacje innych pacjentów onkologicznych. Wiemy, że idąc za Waszym
przykładem nie zginiemy i że będziemy na miarę naszych możliwości się
rozwijać.
Obiecujemy także, że będziemy
Waszym sojusznikiem w realizacji
podjętych przez Was inicjatyw na rzecz
wszystkich chorych na nowotwory.
Piotr Fonrobert

Dziś szykują się do nowych wyzwań

KONGRES ESMO 2014
26-30 września, MADRYT
Profesorowi Heikki Joensuu
przyznano nagrodę imienia Hamiltona Fairleya za przełomowe osiągnięcia w dziedzinie medycyny spersonalizowanej
Imatynib stosowany w leczeniu celowanym GIST to klasyczny przykład
sukcesu medycyny spersonalizowanej.
Dla prof. Heikki Joensuu z Uniwersytetu w Helsinkach (Finlandia) to również sukces w jego zawodowej karierze: międzynarodowe uznanie zdobył
za badania w dziedzinie klinicznych
i translacyjnych badań nad rakiem piersi
i GIST-em. W 2000 r. dr Joensuu i jego
współpracownicy odkryli skuteczność
imatynibu w przypadku większości zaawansowanych GIST-ów. W 2004 jego
zespół badawczy rozpoczął badania

nad stosowaniem imatynibu w leczeniu adjuwantowym. Kolejne badania
udowodniły potencjał tego preparatu
w leczeniu adjuwantowym GIST –
osiągnięto korzyści pod względem
przeżycia wolnego od nawrotu jak również ogólnego przeżycia. Badania te zostały należycie docenione.
26 września, w dniu otwarcia Kongresu ESMO (European Society for
Medical Oncology), profesorowi Joensuu wręczono
nagrodę imienia
Hamiltona Fairleya, która została ustanowiona w 1988 r. ku
pamięci jednego
z
założycieli
europejskiej on-

kologii i przyznawana jest za wybitne
osiągnięcia w zakresie badań naukowych w onkologii.
„Bardzo się cieszę z nominacji
Heikki Joensuu do tegorocznej nagrody imienia Hamiltona Fairleya”,
powiedział dr Josep Tabernero z Uniwersyteckiego Szpitala Vall d’Hebron
w Barcelonie, Przewodniczący Komitetu ESMO ds. grantów i nagród. „Od
przeszło 25 lat jego niestrudzone wy-
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siłki zaowocowały znacznym wkładem
w udoskonalenie diagnostyki i leczenia
chorób nowotworowych”.
Dorobek profesora na przestrzeni
ostatnich 30 lat znacznie wykracza poza
dokonania w dziedzinie leczenia GIST.
Przewodniczył on badaniom klinicznym nad rakiem piersi, a obecnie jest
członkiem grupy eksperckiej ESMO
w dziedzinie leczenia mięsaków.
Przyjmując wyróżnienie, Joensuu
zaznaczył: „Przyznanie mi nagrody
imienia Hamiltona Fairleya to dla mnie
wielki zaszczyt. Miałem szczęście pracować z wielu utalentowanymi kolegami, rzetelnymi i błyskotliwymi naukowcami, bez których nie mógłbym
tyle osiągnąć. Jestem im niewymownie
wdzięczny”.
“Jesteśmy świadkami tego jak pacjenci onkologiczni szybko odzyskują siły i mogą prowadzić praktycznie
normalne życie przez wiele lat. Gdy
zaczynałem pracować jako onkolog,
na niektóre z tych chorób nie było żadnych skutecznych leków”, powiedział
profesor Joensuu. „Obecnie niemalże
cudowne wyniki można uzyskać biorąc codziennie kilka tabletek. To niesłychana radość dla pacjentów i ich rodzin. Zdajemy sobie sprawę, że wciąż
daleko nam do realizacji ostatecznego celu naszego zawodu, ale chciałbym dedykować otrzymaną nagrodę
wszystkim, którzy przyczynili się do
już osiągniętego sukcesu”.
SPAEN wraz z międzynarodową
społecznością GIST-owców gratuluje
prof. Joensuu tej nagrody. Jesteśmy mu
niezmiernie wdzięczni za jego niestrudzoną pracę na rzecz pacjentów oraz
wieloletnią współpracę z międzynarodową społecznością GIST.
Dovitynib: DOVIGIST osiąga
pierwszorzędowy punkt końcowy.
Pomimo że imatynib znacznie poprawił rokowania u pacjentów z zaawansowanym GIST, progresja jest
niestety nieunikniona i zazwyczaj następuje w ciągu 2-3 lat. Potrzebne są
inne terapie. Pewne nadzieje wzbudziły wyniki II fazy otwartego wieloośrodkowego badania Dovitynibu –
wielokierunkowego inhibitora kinazy.
Prof. Heikki Joensuu przedstawił podczas tegorocznego Kongresu ESMO wyniki jednoramiennego badania klinicznego DOVIGIST

a profil bezpieczeństwa leku jako zadowalający i wyraził opinię, że dalsze
badania są wskazane, jakkolwiek nie
ma pewności co do ich pozytywnego
rezultatu.
Pazopanib wydłuża przeżycie
wolne od nawrotu u pacjentów z zawansowanym GIST
Podczas tegorocznego kongresu
ESMO przedstawiono również wyniki badania klinicznego II fazy PAZOGIST, badającego skuteczność pazoprof. Heikki Joensuu

(NCT01478373) – badaniu poddano 39
pacjentów z zaawansowanym/przerzutowym GIST-em, u których przerwano
terapię imatynibem ze względu na progresję po leczeniu adjuwantowym bądź
nietolerancję leku. Chorzy byli uprzednio leczeni wyłącznie imatynibem, nie
podawano im żadnych innych inhibitorów kinazy.
Celem badania klinicznego była
ocena skuteczności i bezpieczeństwa
dovitynibu. Lek podawano w dawce 500 mg/d w ramach 28-dniowego
cyklu (po 5 kolejnych dniach 2 dni
przerwy). Badanie osiągnęło swój
pierwszorzędowy punkt końcowy w
zakresie wskaźnika kontroli choroby
(disease control rate) przy uprzednim
założeniu DCR ≥45%: DCR=52.6%
po 12 tygodniach. Poziom ten określono jako klinicznie istotny na podstawie wcześniejszego badania sunitynibu jako leku drugiego rzutu. Mediana przeżycia wolnego od nawrotu
wyniosła 141 dni.
Najczęściej występujące działania
niepożądane obejmowały zmęczenie, biegunkę, wymioty, nadciśnienie
i hypertriglicerydemię. Prawdopodobnie jeden zgon sercowy związany był
z przyjmowaniem dovitynibu. Prof.
Joensuu zaznaczył, że spodziewano
się wysokiej toksyczności dovitynibu
ze względu na jego wielokierunkowe
działanie: poza KIT i innymi kinazami jego cele molekularne to receptory czynnika wzrostu fibroblastów
(FGFR), receptor czynnika wzrostu
śródbłonka naczyniowego (VEGFR)
oraz receptor płytkopochodnego czynnika wzrostu beta (PDGFR-beta).
Prof. Joensuu określił wyniki badania dovitynibu jako stosunkowo dobre,

prof. Jean-Yves Blay

panibu w połączeniu z najlepszym
leczeniem wspomagającym (ang. best
supportive care - BSC) w porównaniu
z samym BSC u chorych na nieoperacyjny przerzutowy i/lub miejscowo zaawansowany GIST, u których zastosowane wcześniej leczenie imatynibem
i sunitynibem przerwano ze względu
na nietolerancję tych leków bądź pojawienie się oporności. Zaprezentowane
przez prof. Jean-Yves Blaya z Lyonu
rezultaty badania wykazały poprawę
przeżycia wolnego od nawrotu (PFS)
w grupie pacjentów, którym podawano
pazopanib.
Pazopanib to działający wielokierunkowo inhibitor kinazy tyrozynowej,
wykazujący zarówno działanie antyangiogenne jak i przeciwnowotworowe.
W 2009 r. został zatwierdzony przez
FDA i EMA w leczeniu zaawansowanego lub przerzutowego raka nerki,
a następnie był badany w leczeniu zaawansowanych lub rozsianych mięsaków tkanek miękkich (MTM). Kliniczną skuteczność pazopanibu (Votrient)
stosowanego u pacjentów z MTM udowodniono w randomizowanym, prowadzonym metodą podwójnie ślepej
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próby, kontrolowanym placebo badaniu
III fazy (EORTC 62072, VEG110727,
PALETTE), potwierdzając doniesienia
wcześniejszych badań II fazy. W wieloośrodkowym badaniu PALETTE pazopanib w dawce 800 mg dziennie około
3-krotnie (w porównaniu z placebo)
wydłużył medianę przeżycia wolnego
od progresji (PFS; główny punkt końcowy) u dorosłych z MTM w porównaniu
ze standardową chemioterapią. Terapia
pazopanibem jest zatem skuteczna w
leczeniu mięsaków tkanek miękkich,
ale dotąd nie badano jego skuteczności
w leczeniu GIST.
W otwartym, wieloośrodkowym
badanu klinicznym II fazy PAZOGIST pacjentów przydzielono losowo do grupy z pazopanibem i BSC
bądź z samym BSC w stosunku 1:1.
Jednym z czynników branych pod
uwagę przy podziale na grupy była
liczba wcześniejszych linii leczenia
(2 vs ≥ 3). Możliwe było rozpoczęcie leczenia pazopanibem chorych
z grupy BSC w przypadku progresji
choroby. Pierwszorzędowym punktem końcowym badania był czas wolny od progresji (PFS). Zaplanowano

dr Stefan Sleijfer

włączenie do badania 80 pacjentów
i analizę pośrednią w 4 miesiącu po
zanotowaniu 42 PFS. Drugorzędowymi punktami końcowymi badania
był czas przeżycia całkowitego (OS),
odsetek odpowiedzi obiektywnych w
4 miesiącu leczenia, najlepsza odpowiedź oraz tolerancja leku.
Od kwietnia 2011 roku do grudnia
2013 roku zrandomizowano 81 chorych: 40 do ramienia z pazopanibem
oraz 41 do ramienia z BSC. Średnia
wieku wynosiła 65 lat w grupie otrzy-

mującej pazopanib i 59 lat w grupie
z BSC.
Stwierdzono znaczną poprawę
w zakresie PFS – wskaźnik PFS wyniósł 47.7% dla grupy leczonej pazopanibem z BSC w porównaniu do
19.5% dla grupy BSC. Następnie 36
z 41 pacjentom z ramienia BSC zaczęto podawać pazopanib. Zaobserwowano co najmniej jedno poważne działanie niepożądane u 52,5% pacjentów
otrzymujących pazopanib wraz z BSC
w porównaniu do 14,6% pacjentów
z ramienia BSC. Najczęściej występujące działania niepożądane to zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego,
ogólne pogorszenie stanu zdrowia oraz
zator tętnicy płucnej. W ocenie prof.
Blaya pazopanib zasługuje na dalsze
badanie w tej populacji pacjentów.
W połączeniu z BSC wydłuża PFS pacjentów z zaawansowanym GIST opornym na imatynib i sunitynib. Wskaźnik
PFS w grupie z pazopanibem po 4 miesiącach wynosił 50% w grupie leczonej
pazopanibem. Toksyczność leku była
podobna do odnotowanej przy zastosowaniu pazopanibu w leczeniu innych
schorzeń.
Komentując
wyniki
badania,
dr Stefan Sleijfer przypomniał, że zastosowanie imatynibu w leczeniu zaawansowanych GIST-ów dało wskaźnik odpowiedzi powyżej 50%, medianę
przeżycia całkowitego 5 lat (w porównaniu do 9 miesięcy przed odkryciem
imatynibu) i >10% korzyści klinicznej
na okres 10 lat od podania imatynibu
jako leku pierwszego rzutu, co faktycznie przekształciło chorobę nowotworową w przewlekłą. Pomimo wielkiego
sukcesu imatynibu, u większości pacjentów z czasem rozwija się oporność
na ten lek. Kolejne opcje terapeutyczne
oparte na randomizowanych badaniach
klinicznych III fazy to sunitynib jako
lek drugiego rzutu (wskaźnik odpowiedzi 7%, mediana PFS 6-7 miesięcy)
i regorafenib jako lek trzeciego rzutu
(wskaźnik odpowiedzi 5%, mediana
PFS 4-5 miesięcy).
Dr Sleijfer powiedział również,
że konieczna jest kontynuacja badań
w oparciu o fazę II badania PAZOGIST, sugerując fazę III badania mającego na celu porównanie skuteczności
pazopanibu i regorafenibu w leczeniu
chorych na GIST z nabytą opornością
na imatynib i sunitynib. Dodał, że le-

czony imatynibem GIST z homogenicznej choroby „napędzanej” przez
jeden główny czynnik przekształcił
się w chorobę heterogeniczną, na rozwój której ma wpływ wiele czynników
różnych pod względem wrażliwości
na działanie inhibitorów kinazy. Jest
zatem mało prawdopodobne by jeden
lek mógł zapewnić dłuższą stabilizację choroby w przypadku większości
pacjentów z nabytą opornością na imatynib, czego dowodzi krótki PFS i niski wskaźnik odpowiedzi na leki ukierunkowane molekularnie na receptory
związane z aktywnością KIT.
Nowe podejścia terapeutyczne zakładają kombinacje preparatów leczniczych (leczenie skojarzone), co jest
utrudnione ze względu m.in. na wysoką toksyczność, degradację KIT oraz
konieczność indywidualnego podejścia opartego na profilu mutacyjnym.
Dla skutecznego leczenia GIST po
wyczerpaniu się skuteczności imatynibu należałoby opracować lek oparty
na cechach molekularnych dominującego klonu komórkowego, monitorować molekularną ewolucję komórek
nowotworowych w trakcie leczenia
i dostosowywać sposób leczenia w zależności od indywidualnych potrzeb.
Należy określić, które mutacje KIT odpowiedzialne za oporność na imatynib
reagują na inne celowane inhibitory
kinazy tyrozynowej (sunitynib, regorafenib, pazopanib, sorafenib, nilotynib,
masitynib), dysponować narzędziami
pozwalającymi na ocenę profilu mutacyjnego dominującego klonu komórkowego (obrazowanie molekularne)
oraz przeprowadzić randomoziwane
badanie porównujące tradycyjne leczenie opornych na imatynib GIST-ów
(sunitynib i regorafenib jako leki drugiego i trzeciego rzutu) z leczeniem
opartym na profilu mutacyjnym. Do
osiągnięcia tego celu konieczna jest
międzynarodowa współpraca całej
GIST-owej społeczności naukowców,
lekarzy i pacjentów, podkreślił dr Sleijfer na zakończenie swego wystąpienia.
Źródło: http://www.esmo.org/
Conferences/ESMO-2014-Congress/
Meeting-Resources/Congress-Daily-Newspaper
Tłum. Hanna Szachowska
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MADRYT: ONKOLODZY O DOSTĘPNOŚCI
DO NOWOCZESNYCH TERAPII

W Stanach Zjednoczonych nowe
leki przedłużające życie chorych na
nowotwory są średnio o sześć miesięcy wcześniej rejestrowane aniżeli
w Unii Europejskiej - podano podczas
tegorocznego Kongresu Europejskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej
(ESMO) w Madrycie.
Liczba co roku wykrywanych na
świecie nowotworów po raz pierwszy przekroczyła 14 mln - wynika
z danych przedstawionych podczas
Kongresu. Najwięcej zachorowań jest
w Azji, Europa pod tym względem
jest na drugim miejscu. Przedstawiono
również badania, z których wynika, że
lepszy dostęp do nowoczesnych terapii
wydłuża życia chorych na nowotwory.
Z najnowszych dostępnych danych
wynika, że w 2012 r. liczba wykrytych na świecie nowych przypadków
nowotworów zwiększyła się do ponad
14 mln. To o ponad 4 mln więcej niż w
2000 r., gdy po raz pierwszy wykryto
10 mln zachorowań na nowotwory.
Częściej
chorują
mężczyźni.
W 2012 r. na płeć męską przypadło ponad 7,4 mln zachorowań, podczas gdy
u pań wykryto w tym okresie ponad
6,6 mln nowotworów.
Mężczyźni również częściej niż
kobiety umierają na raka. W 2012
z powodu różnych chorób nowotworowych, których jest ponad 200 odmian, zmarło ponad 4,6 mln mężczyzn
oraz ponad 3,5 mln kobiet. W sumie
nowotwory uśmierciły w tym okresie
8,2 mln ludzi na świecie.
Prezes ESMO prof. Rolf Stahel ze
szpitala uniwersyteckiego w Zurychu
powiedział, że liczba zachorowań na
nowotworowy będzie nadal rosła. Przewiduje się, że w 2020 r. zostaną one wy-

kryte u prawie
17 mln ludzi
na świecie.
Jeszcze niedawno Światowa Organizacja Zdrowia
(WHO) prognozowała, że do końca tej dekady liczba zachorowań na raka sięgnie 15 mln.
Te dane są już jednak nieaktualne. Na
Azję przypada prawie połowa (48 proc.)
wszystkich co roku wykrywanych na
świecie nowotworów. Co czwarty przypadek raka (25 proc.) wykrywany jest w
Europie, a nieco częściej niż co dziesiąty
(12 proc.) co roku diagnozowany jest w
Ameryce Północnej.
W Azji jest również większa śmiertelność z powodu nowotworów, większa niż wskazują dane o zachorowaniach. Na ten kontynent przypada
54 proc. wszystkich zgonów onkologicznych, podczas gdy na Europę 22 proc., a na USA i Kanadę - zaledwie
8 proc.
Dr Sunil Verma z Sunnybrook Odette Cancer Center w Toronto
twierdzi, że różnice w zgonach między
poszczególnymi krajami związane są
zarówno z innymi efektami we wczesnym wykrywaniu nowotworów, jak
i z dostępem do najnowszych terapii.
Z przedstawionych przez niego badań
wynika, że w Stanach Zjednoczonych
nowe leki przedłużające życie chorych
na nowotwory są średnio o sześć miesięcy wcześniej rejestrowane aniżeli
w Unii Europejskiej. Jeszcze później,
średnio o prawie osiem miesięcy, są
one wprowadzone w Kanadzie.
Kanadyjski specjalista porównał
41 preparatów, jakie w ostatnich latach były zgłaszane do zatwierdzenia
przez firmy farmaceutyczne. W przypadku niektórych leków różnice w ich
rejestracji między USA i UE sięgały
ponad dziesięciu miesięcy. Kanada
zatwierdzała niektóre z nich nawet
55 miesięcy później.

Dyrektor Cancer Research Centre w Edynbrgu prof. David Cameron
twierdzi, że opóźnienia w rejestracji
nowych terapii w Unii Europejskiej
i Kanadzie nie wynikają z niechęci do
ich stosowania ze względu na konieczność zwiększenia wydatków na leczenie. Główną barierą jest zbyt duża
biurokracja, opóźniająca wdrażanie
nowych leków.
Dr Felipe Ades Moraes z Instytutu
Jules Bordet w Brukseli zwrócił uwagę, że – jak wynika z tych samych
badań – istnieją dość duże różnice
w dostępie do nowych terapii w samej
Unii. Specjalista jako przykład podał
lek stosowany u kobiet z rakiem piersi,
które mają mutację HER-2. Preparat
ten znacznie zwiększa szanse przeżycia tych pacjentek. Najszybciej, bo już
w 1998 r., został on zarejestrowany
w USA. Od 2000 r. jest stosowany w
Europie Zachodniej. W Europie Środkowej i Wschodniej zaczęto go stosować w szerszym zakresie dopiero od
2005 r. „W tym regionie najpóźniej
również poprawiła się skuteczność
leczenia raka piersi” - dodał belgijski
specjalista.
Dr Ades Moraes twierdzi, że większe wydatki na leczenie onkologiczne
przekładają się na lepsze efekty terapii
i wydłużenie życia chorych na nowotwory.
- Gdy częściej stosowane są najnowsze terapie, mniejsza liczba chorych umiera wkrótce po wykryciu
choroby - podkreślił. Przyznał, że leczenie nowotworów jest coraz bardziej
skomplikowane i kosztowne. Jest ono
ogromnym wyzwaniem dla organizacji opieki medycznej jak i budżetów
zdrowia nawet najbogatszych państw.
Źródło: http://www.rynekzdrowia.
pl/Serwis-Onkologia/Madryt-onkolodzy-o-dostepnosci-do-nowoczesnych-terapii,145020,1013.html
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NA SZYBKIEJ ŚCIEŻCE ONKOLOGICZNEJ,
CZYLI O PACJENTACH UPRZYWILEJOWANYCH
I INNYCH
Ministerstwo Zdrowia zapewnia,
że uprzywilejowanie pacjentów onkologicznych nie doprowadzi do tego, że
inni chorzy przesuną się na koniec kolejek i dłużej czekać będą na leczenie.
Są jednak obawy czy gdy od 1 stycznia 2015 r. chorzy na nowotwory będą
mieli zielone światło, to pozostali pacjenci nie staną na czerwonym.
Porównanie do ruchu drogowego
nieuchronnie się nasuwa. Minister Bartosz Arłukowicz, który firmuje ustawowe zmiany dotyczące zabezpieczenia
świadczeń zdrowotnych w zakresie onkologii, sam mówi o szybkiej ścieżce
onkologicznej. Ma to polegać na stworzeniu listy pacjentów onkologicznych
i objęciu ich kompleksową opieką na
każdym etapie choroby. Będą mieli
m.in. zagwarantowane konkretne terminy realizacji świadczeń.
- Szybka ścieżka onkologiczna nie
wpłynie na czas oczekiwania pozostałych pacjentów na świadczenia specjalistyczne. Osoby, które zostały wpisane
na listy osób oczekujących na udzielenie świadczeń, muszą mieć zapewnione ich wykonanie, żaden pacjent nie
wypadnie z kolejki - deklaruje w rozmowie z nami Krzysztof Bąk, rzecznik
prasowy ministra zdrowia.
Wyjaśnia, że zmiany, które wejdą
w życie na początku przyszłego roku,
spowodują i to, że lekarze specjaliści
zostaną odciążeni i znajdą czas dla innych chorych.
- Ważną rolę w opiece zdrowotnej
pacjentów onkologicznych będą odgrywać lekarze podstawowej opieki
zdrowotnej (POZ) i lekarze ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS)
- Krzysztof Bąk objaśnia kolejkowe
mechanizmy, jakie jego zdaniem zadziałają po wprowadzeniu tzw. pakietu
onkologicznego.
Szybka ścieżka i czerwone światło
Niemniej jednak obawy co do tego,
czy wprowadzenie pewnej grupy chorych na szybką ścieżkę nie zakorkuje
pozostałych dróg do świadczeń mają

zarówno pacjenci, nazwijmy ich - nieonkologiczni, jak i lekarze.
Podczas medycznej sesji, która
odbyła się w Białymstoku 18 września w ramach Wschodniego Kongresu
Gospodarczego (organizatorem była
Grupa PTWP, wydawca Rynku Zdrowia), dyrektor Białostockiego Centrum Onkologii dr Marzena Juczewska
uznała, że głównym problemem może
być dostęp do badań diagnostycznych,
spowodowany m.in. - jak to określiła - gorliwością lekarzy POZ w
kierowaniu pacjentów z podejrzeniem choroby nowotworowej
na badania.
- Kolejka na tomografię czy
rezonans jest kilkumiesięczna.
Staną w niej pacjenci, u których
trzeba zweryfikować podejrzenie nowotworu. Można sądzić, iż
takich pacjentów będzie wielu,
także dlatego, że każdy pacjent
najpierw powinien mieć wykluczony nowotwór - zauważyła Marzena
Juczewska, onkolog z ponad 30-letnim
stażem.
- W kolejce do badań wszyscy inni
pacjenci będą usuwani na drugi plan.
A przecież pacjent udarowy też nie
może czekać - rozważała.
Przypuszczenia dr Juczewskiej potwierdza Fundacja Watch Health Care
zajmująca się badaniem dostępności do
gwarantowanych świadczeń zdrowotnych. W maju tego roku, w ramach projektu OnkoBarometr, Fundacja zebrała
i udostępniła informacje nt. dostępu do
świadczeń zdrowotnych z szeroko rozumianego zakresu onkologii.
Jak wynika z wyliczeń WHC, Polacy czekają ok. 1,1 miesiąca na gwarantowane świadczenia zdrowotne
z zakresu onkologii. Najdłuższą kolejkę odnotowano w chirurgii onkologicznej, gdzie średnio na uzyskanie świadczenia trzeba poczekać ok.
1,8 miesiąca, a najkrótszą w radioterapii onkologicznej - 0,5 miesiąca.
Z analiz wynika ponadto, że jednym
z najważniejszych problemów opieki

zdrowotnej w Polsce jest utrudniony
dostęp do lekarzy specjalistów, diagnostyki obrazowej oraz etapowość leczenia, rzutująca negatywnie na szanse
wyleczenia pacjenta onkologicznego.
Średni czas oczekiwania na badania diagnostyczne wynosi ok. 1,7 mies.
Badanie rezonansem magnetycznym,
stosowane w diagnostyce raka mózgu,
jest obarczone najdłuższym czasem
oczekiwania - ponad 4 i pół miesiąca.
„Również 4 miesiące na badanie cyto-

genetyczne, jak i 2,5 miesiąca na tomografię komputerową nerek, świadczą
negatywnie o dostępności do diagnostyki” - czytamy w raporcie WHC.
Jednocześnie przypomniano, że
schorzenia nowotworowe dotknęły
140,5 tys. mieszkańców Polski. Jest
to więc olbrzymia armia pacjentów
i wielki problem społeczny.
Napięte terminy
Tymczasem według nowych rozwiązań dotyczących leczenia onkologicznego, rozpoznanie nowotworu
i pogłębiona diagnostyka musi nastąpić w okresie nie dłuższym niż 7 tygodni (to docelowy termin, który ma
obowiązywać od 2017 r.). Do tego czasu diagnostyka onkologiczna ma być
wykonana przez świadczeniodawcę
w terminie nie dłuższym niż 9 tygodni. Wielu specjalistów obawia się, że
w polskich warunkach jest to zadanie
nierealne.
- Uważam, że pomysł dotyczący
pakietu onkologicznego ma bardzo dobre założenia, bo wszyscy - i chorzy,
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i lekarze - chcemy, żeby było szybko
i skutecznie. Tyle tylko, że trzeba to
wszystko dobrze przemyśleć i wtedy
wdrożyć projekt - podsumowała dyrektor Białostockiego Centrum Onkologii.
Bardziej krytyczny jest dr Krzysztof Łanda, ekspert ds. ekonomiki zdrowia, prezes i założyciel Fundacji Watch
Health Care, który w jednym z wywiadów (Super Express, 26.07.2014) powiedział, że pakiet Arłukowicza nie
ma żadnych szans na realizację i że
nie zostanie realnie wdrożony w życie. - Gdyby został wdrożony w takiej
formie, w jakiej jest w tej chwili, to
wywoła tylko chaos w systemie. Moim
zdaniem to akcja polityczno-PR, która
nie ma żadnych szans na realizację
W jego ocenie uprzywilejowanie
pacjentów onkologicznych będzie się
odbywało kosztem pacjentów z innych
grup. - A więc będziemy próbowali
skracać kolejki do leczenia onkologicznego, a wydłużymy kolejki w innych dziedzinach medycyny. Jest to
niezgodne z Konstytucją – oświadczył
ekspert.
Część prawników rzeczywiście
uważa, że pakietem onkologicznym,
jako naruszającym zasadę równości,
powinien zająć się Trybunał Konstytucyjny.
Kogo wpierw leczyć? Sprawa
dla TK
- Możemy spodziewać się skar-

gi do Trybunału Konstytucyjnego z
uwagi na naruszenie zasady równości
obywateli wobec prawa i równości
dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej. Przypuszczam, że TK może
nakazać ustawodawcy wprowadzenie
zmian. Pakiet onkologiczny wprowadza bowiem wyłom w obowiązującym
systemie - twierdzi dr Damian Wąsik
z Zakładu Podstaw Prawa Medycznego
Collegium Medicum im. L. Rydygiera
UMK w Bydgoszczy.
Prawnik wywodzi, że Konstytucja nie wskazuje na uprzywilejowanie
pewnych grup pacjentów (inni uważają, że w określonych sytuacjach prawo
może stwarzać pewne przywileje dla
grup o słabszej pozycji w celu wyeliminowania nierówności).
Na nasze wątpliwości - co w takim
razie z uprzywilejowaniem np. pilnych
przypadków - odpowiedział, że w sytuacji ratowania życia i zdrowia priorytet
istnieje. Jest uwzględniony w ustawie
o Państwowym Ratownictwie Medycznym czy w ustawie o finasowaniu
świadczeń ze środków publicznych.
Natomiast w odniesieniu do pacjentów onkologicznych powstaje pytanie, czy każdy przypadek onkologiczny stwarza sytuację zagrożenia życia
i zdrowia pacjenta.
- To prawda, że schorzenia onkologiczne są zagrożone wysoką śmiertelnością. Jednakże w przypadku chorób
nowotworowych istnieje rozróżnienie

ich złośliwości. Zatem pacjent onkologiczny niekoniecznie musi być w gorszym stanie zdrowia niż pacjent np. po
udarze, który też czeka na tomografię
- przekonuje Damian Wąsik. Stawia
retoryczne pytanie: Czy każdy pacjent
onkologiczny jest pacjentem w stanie
pilnym, wymagającym natychmiastowej interwencji kosztem innych chorych?
Zwraca też uwagę na prawne konsekwencje wyznaczenia terminów na
rozpoznanie nowotworu i pogłębioną
diagnostykę.
- W sytuacji niedotrzymania terminów adresatem skargi powinien być
NFZ jako podmiot, który czuwa nad
prawidłową realizacją świadczeń - to
w przypadku, gdy nie ma realnej szkody, czyli uszczerbku na zdrowiu. Jeżeli
natomiast na skutek braku postawienia
diagnozy w wyznaczonym terminie
pacjent doznaje uszczerbku w postaci
zaostrzenia choroby nowotworowej
czy też nawet zgonu, wówczas należy
wystąpić do sądu o odszkodowanie na
ogólnych zasadach - wyjaśnia i przywołuje krytyczne głosy onkologów, że
wyznaczono zbyt krótkie terminy.
Źródło: RYNEK ZDROWIA 2909-2014, http://www.rynekzdrowia.
pl/Serwis-Onkologia/Na-szybkiej-sciezce-onkologicznej-czyli-o-pacjentach-uprzywilejowanych-i-innych,144942,1013.html

LUDZIE PISZĄ

MARTA
Marta była z nami zaledwie kilka
lat. Studiowała, uczyła się pomagać
innym, w szczególności tym, którzy
na swój zły stan sami, niekiedy świadomie, zapracowali. Mimo własnej,
postępującej choroby była zawsze pogodna i uśmiechnięta. Na ubiegłorocznej Sielpii powiedziała trochę o sobie.
Co lubi, o czym myśli, a nade wszystko podzieliła się z nami niesamowitą
chęcią istnienia. Przekonywała, że
nigdy nie można się załamywać, że
„zdarzają” się przecież cuda - przecież
możemy je dostrzec wokół nas.
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Uważała, że jeśli tylko chcemy
możemy kreować swą teraźniejszość
poprzez każdy rodzaj aktywności –
od czytania książek począwszy. Zachęcała byśmy nie zapominali o tych
rzeczach, które pozwalają nam trwać
w tym wszystkim. Byśmy pamiętali o drzemiących w nas pasjach, które
bezsprzecznie pomagają nam w walce
z chorobą, bo każdy z nas ma w sobie

to coś, co pozwala nam żyć i przezwyciężać przeciwności.
Niestety los nie był dla Niej łaskawy. Informacja o Jej odejściu zelektryzowała nas wszystkich. Tym, którzy
znali Ją tylko z aparycji, z trudem przychodziło uwierzyć, że Marta z tragicznej informacji jest właśnie tą uśmiechniętą, optymistyczną dziewczyną, tak
zagrzewającą nas do walki z chorobą.

Nie pozwoliła swym najbliższym na
zmianę swego wizerunku do końca.
Wiedząc, że jej czas się kończy, nadal
była taka jaką ją zapamiętaliśmy.
Dziękujemy CI nie tylko za ten
uśmiech. Będziesz z nim towarzyszyć
nam po wsze czasy.
Piotr Fonrobert

TO JUŻ PRZYZWYCZAJENIE
Mijają trzy miesiące. Kolejna data,
kolejnego tomografu. Ubieram spodnie - bo wygodniej - wsiadam w samochód i jadę do Bydgoszczy, około
50 km, bo tam od kilku lat mam robione
badanie. Wchodzę do poczekalni pełnej ludzi, pani w rejestracji uśmiecha
się do mnie mówiąc: „miło mi znów
panią widzieć”. Przed badaniami normalne procedury. Uważnie wsłuchuję się w szum maszyny. Zastanawiam
się czy jest tak samo jak ostatnio? Czy
badanie nie przedłuża się? A może dłużej zatrzymuje się na moim żołądku?
Czy dyspozycji „wstrzymać oddech,
nie oddychać” jest więcej czy mniej?
Po wyjściu jest normalnie: nudności,
mdłości itd.
Po powrocie do domu jak zwykle
pytania: kiedy wynik? Odpowiadam
dyplomatycznie, że w ciągu tygodnia.
Nie mówię, że po trzech dniach mam
dzwonić. Po tygodniu rodzinie opadną emocje a ja sama mogę bać się do
woli. Dzwonię więc po 3 dniach. Niestety wyników nie ma. Zaczyna się
niepewność, a moja wyobraźnia mi
nie pomaga. Po 4 dniach około 12:00
znów dzwonię. Jest wynik. Wsiadam
w samochód i jadę. Myślę o wyniku.
Jaki będzie? W pewnym momencie
zatrzymuje mnie policja i żandar-

meria wojskowa (?). Młody i bardzo
przystojny funkcjonariusz macha mi
przysłowiową „suszarką’ twierdząc, że
przekroczyłam szybkość. Jestem bardzo zdziwiona: ja – szybkość? Prosi
o dokumenty i ciągle z uśmiechem
pyta: a gdzie to się pani Barbaro spieszymy? Ale się spoufalił - myślę sobieciekawe jaki mandat mi wlepi i ile mi
„zapunktuje”. I dlaczego żandarmeria?
Odpowiadam grzecznie, ale bez uśmiechu, że jadę do Centrum Onkologii.
Pani tam pracuje? - pyta dalej. Więc
mu odpowiadam, że jadę po wynik
tomografu. Przestał się uśmiechać.
Uważnie mi się przyjrzał i pewnie nie
wyglądałam na kłamczuchę, bo po namyśle oddał mi dokumenty i powiedział, że jeżeli zależy mi na odebraniu
wyniku to mam jechać wolniej. Chciałam mu powiedzieć, że jeżdżę zgodnie
z przepisami, ale lepiej „nie drażnić
lwa”. Odpowiedziałam mu uśmiechem
i pojechałam wolno-wolniutko dalej,
myśląc sobie, że to JEDNAK był miły
człowiek.
W Centrum odebrałam kopertę:
część opisową i płytkę. Zapakowałam
wszystko do torebki i poszłam do kaplicy. Potem wróciłam do samochodu,
wyjęłam kopertę i bez zakładania okularów zaglądam do środka. Hmmm,

długi opis... Nadeszła chwila prawdy.
Zakładam okulary, wstrzymuje oddech i czytam. A potem westchnienie
ulgi. Nic nowego sobie nie wyhodowałam!!!! Co za ulga!!! Dzwonię do
męża, potem do dzieci. Po informacji,
że wszystko w porządku, słyszę wymówki i pytanie, dlaczego pojechałam
sama. Bo dobrze się czuję – odpowiadam głośno, a w duchu myślę, że pewnie jeszcze kiedyś będziecie musieli
mnie wozić. Ale nie chcę sobie psuć
dnia. Tym bardziej, że wydaje mi się,
że niebo jest bardziej błękitne, obłoki
bardziej puchate, a drzewa bardziej
zielone. I jadę do domu, słuchając piosenki Edyty Geppert:
och życie, kocham cię nad życie
choć barwy ściemniasz
choć tej wędrówki mi nie uprzyjemniasz
choć się marnie odwzajemniasz
kocham cię życie
uparcie i skrycie...
I myślę, że powinnam koniecznie
kupić sobie jakiś nowy sweterek. Bo
przecież zaoszczędziłam na mandacie.
Barbara Chojnowska
czerwiec 2014

TYLKO ŻYJ!
Podobno każdy ma swoje drzewo.
Ja mam. Dawno temu, kiedy miałam
około 7 lat, Tatuś przywiózł z lasu malutką sadzonkę brzozy. W rogu na końcu wielkiego ogrodu wykopał dołek i
pomógł mi ją posadzić. Powiedział, że
mam się o nią troszczyć. Dbałam o nią
wyjątkowo. Podlewałam i codziennie
sprawdzałam czy pies, kot lub inne

zwierzę nie złamały żadnej gałązki.
Cieszyłam się, że mam swoje drzewko.
Tym bardziej, gdy usłyszałam od Taty,
że brzoza to drzewo życia. Szczęśliwe drzewo, które ma niezwykłą moc
i energię. Leczy duszę i ciało. Dotykanie jej wzmacnia i dodaje sił. A jej
wiosenny sok – oskoła – ma właściwości lecznicze. Do dnia dzisiejszego

w Boże Ciało brzozowymi gałązkami
ozdabia się procesyjne ołtarze. A Rodzice podczas Zielonych Świątek przystrajali nimi wejście do domu. Wierzono, że młoda zieleń i gałązki przynoszą
szczęście domowi, chronią od chorób
i złych uroków.
Przez lata przyglądałam się jak rośnie moja Biała Pani, cichutka i smutna.
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Piękna, smukła i dostojna. Jak coraz
mocniej się zakorzenia w rodzinnej ziemi i wrasta w krajobraz mojego domu.
Milczący świadek historii Rodziny,

naszych przeżyć: smutków, radości,
żałoby i wesel. Witała nowo narodzone
dzieci, płakała z nami gdy odchodzili
Najbliżsi, gdy spotykały nieszczęścia,
gdy płonął ciężko zapracowany dorobek Rodziców.
Wyszłam za mąż i wyjechałam
z rodzinnego domu. Minęło wiele lat,
moja brzoza stała się okazałym, niebosiężnym drzewem. Ostoją dla rzadkich gatunków ptaków i wiewiórek,
które są stałymi mieszkańcami ogrodu.
W naszym rodzinnym domu mieszka
moja siostra Bożena. Z okna Jej pokoju widać kołyszące się konary. Są jak
mocne splątane ramiona, a wiotkie gałęzie niczym długie rozwiane włosy na
wietrze. Kiedyś usłyszałam jak moja
kochana Siostra w odpowiedzi na pytanie dlaczego nie sprzedała działki (pomimo tego, że propozycja była bardzo
intratna) powiedziała: a co będzie jeśli
ktoś zetnie brzozę? Przecież to drzewo
Ewy…

Myślę, że nie tylko ludzi czasami
łączy jakaś niewytłumaczalna więź.
Istnieją też związki duchowe pomiędzy
ludźmi a innymi żywymi organizmami.
Nie wszystko rozumiem i nie potrafię
wytłumaczyć tych zależności.
Wiem jak bardzo ulotne jest piękno
i jak szybko przemija życie. Takie jest
prawo natury. Póki mam ochotę i siłę,
pomimo wszystkich przeciwności jakie niesie los, uczę się pięknego świata
przyrody. Czerpania siły poprzez kontakt z nim – szczególnie wiosną, kiedy
wszystko się budzi z zimowego snu
– radowania się życiem. Tulę się do
brzozy jak do przyjaciela, który cichutko szepcze: daję Ci cząstkę mojego życia, dobrą energię - tylko żyj!
Ewa Patalas
wrzesień 2014 r.

NASZE ŻYCIE, NASZE ZDROWIE

GIST A SKUTKI UBOCZNE TERAPII LEKOWEJ
Zawarta tu informacja ma za zadanie pomóc pacjentom w zrozumieniu skutków ubocznych powodowanych przez
stosowaną terapię i ułatwić radzenie sobie z nimi na co dzień. Jednak zwracamy uwagę, że przed zażyciem środków
leczniczych sugerowanych w rubryce „Co zrobić?” należy zasięgnąć porady lekarza.
Zmęczenie

Występowanie: bardzo częste (częsciej niż u 1 na 10 pacjentów)
Leki: Gleevec, Sutent, Nexavar, Masitinib, Regorafenib
Czy należy skonsultować się z lekarzem? W przypadku dużego nasilenia lub duszności
Co zrobić? Odpowiednio zorganizować codzienne czynności
•
Określić najważniejsze zadania w ciągu dnia/tygodnia
•
Zachować energię na ulubione zajęcia
•
Zarezerwować czas na odpoczynek
•
Poprosić (opiekunów, pomoc domową) o pomoc w wykonywaniu niektórych codziennych czynności
Obrzęk powiek

Występowanie: bardzo częste (częsciej niż u 1 na 10 pacjentów)
Leki: Gleevec, Masitinib

Czy należy skonsultować się z lekarzem? Nie

Co zrobić? Maseczka chłodząca rano, po przebudzeniu
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Zaburzenia trawienia
Występowanie: bardzo częste (częsciej niż u 1 na 10 pacjentów)
Leki: Gleevec, Sutent, Nexavar, Masitinib, Regorafenib
Czy należy skonsultować się z lekarzem? Tak, o ile dolegliwości są intensywne, nawracające i powodują krępujące sytuacje
Co zrobić?
•
Leki przeciwwymiotne
•
Biegunka: leki przeciwbiegunkowe, dieta bogata w skrobię
•
Ból brzucha : leki rozkurczowe
•
Zaparcia: środki przeczyszczające, dieta o wysokiej zawartości błonnika
Skurcze mięśni, bóle stawów lub kości
Występowanie: bardzo częste (częsciej niż u 1na 10 pacjentów)
Leki: Gleevec, Masitinib
Czy należy skonsultować się z lekarzem? Nie – chyba że wystąpi gorączka i/lub dreszcze.
Co zrobić? Brak „zatwierdzonego” skutecznego sposobu leczenia (można zastosować magnez lub napoje zawierające chininę)
Suchość i szorstkość skóry, złuszczanie się naskórka lub uporczywy świąd
Występowanie: bardzo częste (częsciej niż u 1 na 10 pacjentów)

Leki: Gleevec, Sutent, Nexavar, Masitinib, Regorafenib
Czy należy skonsultować się z lekarzem? Tak – w przypadku pojawienia
się pokrzywki, bąbli, pęcherzyków lub krost.
Co zrobić?
• Stosować kremy zmiękczające
• Używać na co dzień mydła natłuszczającego
• Stosować żele dermatologiczne nie zawierające mydła

Wylew spojówkowy (krwawienie z błony wyścielającej przednią część oka)
Występowanie: częste (u 1 na 10 pacjentów lub rzadziej)

Leki: Gleevec, Sutent
Czy należy skonsultować się z lekarzem? Nie – z wyjątkiem zaburzenia
widzenia (niewyraźne, zamglone)
Co zrobić? Nic! Wylew ustąpi samoczynnie po kilku dniach

Odbarwienie
Występowanie: częste (u 1 na 10 pacjentów lub rzadziej)

Leki: Gleevec, Sutent
Czy należy skonsultować się z lekarzem? Nie
Co zrobić?
• nie wdrażać żadnego leczenia
• zastosować kryjący podkład
• skóra może odzyskać dawną barwę po zakończeniu terapii
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Zespół ręka-stopa (erytrodyzestezja dłoniowo-podeszwowa)
Występowanie: bardzo częste (częsciej niż u 1 na 10 pacjentów)

Collection V. Sibaud

Autier J et al. Ann Dermatol
Venereol 2008

Leki: Sutent, Nexavar, Regorafenib
Czy należy skonsultować się z lekarzem? Tak, o ile dolegliwości są bolesne.
Co zrobić?
• Do codziennej pielęgnacji skóry stosować mydło natłuszczające bądź
żele dermatologiczne nie zawierające mydła
• Ciepłe kąpiele
• Wygodne buty bez obcasów (unikać materiałów syntetycznych i plastiku)
• Żelowe lub piankowe wkładki do butów absorbujące wstrząsy
• Unikać stania i dłuższych spacerów
• Unikać czynności powodujących uciskanie lub częste otarcia skóry
(praca w ogródku)
• Stosować nawilżająco-zmiękczający 10% krem mocznikowy
Dermatokorykosteroidy i preparaty o działaniu keratolitycznym (zawierające wysokie stężenia kwasu salicylowego i mocznika) stosować
tylko na polecenie lekarza

Gorączka
Występowanie: częste (u 1 na 10 pacjentów lub rzadziej)
Leki: Gleevec, Sutent, Nexavar, Masitinib, Regorafenib
Czy należy skonsultować się z lekarzem? Tak – jeśli gorączka się utrzymuje pomimo stosowania środków przeciwbólowych i/lub przeciwgorączkowych.
Co zrobić?
•
Zanim lekarz przepisze Ci jakiekolwiek leki poinformuj go o tym, że jesteś w trakcie leczenia GIST i może
istnieć ryzyko interakcji z:
o niektórymi antybiotykami
o między Gleevekiem a środkami zawierającymi paracetamol
•
Ibuprofen
•
Jeśli Ibuprofen w jakichś powodów nie jest wskazany, nie przekraczaj dobowej dawki Paracetamolu w wysokości 2gr
Zapalenie błony śluzowej jamy ustnej (owrzodzenie jamy ustnej), ból języka

Występowanie: częste (u 1 na 10 pacjentów lub rzadziej)
Leki: Sutent, Nexavar, Masitinib, Regorafenib
Czy należy skonsultować się z lekarzem? Tak – o ile dolegliwości sprawiają ból bądź utrudniają/uniemożliwiają
przyjmowanie posiłków
Co zrobić?
•
Płukanie jamy ustnej płynem zawierającym wodorowęglan sodu
•
Miękka szczoteczka do zębów
Chrypka

Występowanie: bardzo częste (częściej niż u 1 na 10 pacjentów)
Leki: Gleevec, Sutent, Nexavar, Masitinib, Regorafenib
Czy należy skonsultować się z lekarzem? Nie.
Co zrobić? Nic! Objaw ten nie poddaje się leczeniu – głos wróci do normy po zakończeniu terapii.
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Konsultacja z lekarzem jest KONIECZNA w przypadku:
•
Obfite, przewlekłe biegunki
•
Silny, uporczywy ból brzucha
•
Krwawienie (krwiste wymioty, czarny stolec, wybroczyny krwotoczne na skórze niespowodowane żadnymi
urazami mechanicznymi)
•
Bolesny zespół ręka-stopa
•
Wysypka skórna z pęcherzami i/lub krostami
•
Znaczne przybranie na wadze (duży obrzęk brzucha/kończyn dolnych, zadyszka…)
•
Objawy infekcji (gorączka, dreszcze, ból gardła…)

Poniżej zamieszczamy informacje gdzie można wykonać diagnostykę
patomorfologiczną GIST, znaleźć ośrodek zajmujący się leczeniem GIST oraz
ośrodki diagnostyki molekularnej:
DIAGNOSTYKA PATOMORFOLOGICZNA GIST

Białystok
Akademicki Ośrodek Diagnostyki
Patomorfologicznej
ul. Waszyngtona 13, Białystok
tel. (85) 748 59 42

Gdynia
Szpital Morski im. PCK Zakład Patomorfologii
ul. Powstania Styczniowego 1, Gdynia
tel. (58) 699 82 11

Brzozów
Szpital Specjalistyczny Podkarpacki
Ośrodek Onkologiczny im Ks. Markiewicza, Zakład Patomorfologii
ul. ks. Bielawskiego 18, 36-200 Brzozów
tel. (13) 430 95 36

Gliwice
Centrum Onkologii- Instytut im. Marii
Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44101 Gliwice
tel. centrala: (32) 278 86 66, (32) 278
87 77

Bydgoszcz
SPSK im. Jurasza AM, Katedra i Zakład Patomorfologii
ul. Skłodowskiej- Curie 9, Bydgoszcz
tel. (52) 585 40 48, (52) 42 00
Regionalne Centrum Onkologii, Zakład patomorfologii Nowotworów
i Patomorfologii
ul. Romanowskiej 2, 85- 796 Bydgoszcz
Sekretariat tel. (52) 734 33 43
Elbląg
EL-PAT Zakład Patomorfologii
ul. Królewiecka 146, Elbląg
tel. (58) 349 16 50
Gdańsk
UCK w Gdańsku, Laboratorium Patomorfologii Klinicznej
ul. Dębinki 7, Gdańsk
tel. (58) 349 16 50
Szpital Specjalistyczny im. św. Wojciecha, Zakład Patomorfologii
Al. Jana Pawła II 50, Gdańsk
Sekretariat tel. (58) 768 43 78

Gorzów Wielkopolski
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
ul. Dekerta 1, 66-400 Gorzów Wlkp.
tel. (95) 733 16 53
Katowice
Zakład Histopatologii Katedry Morfologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
ul. Medyków 18, 40-752 Katowice
Tel. (32) 252 67 24; (32) 252 53 42
Kielce
Świętokrzyskie Centrum Onkologii,
Zakład Patologii Nowotworów
ul. Artwińskiego 3, tel. (41) 367 42 20
Świętokrzyskie Centrum Onkologii,
Zakład Diagnostyki Molekularnej
ul. Artwińskiego 3, 25-734 Kielce
tel. (41) 367 42 58
Koszalin
Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika
ul. Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin
tel. (94) 348 81 51

Kraków
Katedra Patomorfologii Zakład Patomorfologii Klinicznej i Doświadczalnej
ul. Grzegórzecka 16, 31-531 Kraków
tel. (12) 421 15 64, 12 619 96 10
Zakład patomorfologii Nowotworów
Centrum Onkologii-Instytut im. Marii
Curie-Skłodowskiej
ul. Garncarska 11, Kraków
tel. (12) 421 20 98
Lublin
Katedra i Zakład Patomorfologii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego
ul. Ceramiczna 1, 20-950 Lublin
tel. (81) 781 73 25
Łódź
Wojewódzki szpital Specjalistyczny
im. M. Kopernika w Łodzi: Zakład
Patomorfologii
ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź
tel. (42) 689 50 10
Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Zakład patomorfologii
ul. Pomorska 251, 92-213 Łódź
tel. (42) 679 01 91
Olsztyn
Wojewódzki szpital Zespolony Zakład
Patomorfologii
ul. Żołnierska 168, Olsztyn
Centrala tel. (89) 539 80 00
Opole
HistLab- Prywatna Pracowni Histopatologiczna
ul. Katowicka 66A, 45-060 Opole
tel. (77) 441 60 64, fax 77 441 61 15
e-mail: histlab@histlab.pl
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Poznań
Wielkopolskie Centrum Onkologii
ul. Garbary 13/15, 61-866 Poznań
tel. (61) 885 05 00
Rzeszów
Szpital Wojewódzki nr 2 Zakład Patomorfologii
ul. Lwowska 60, 35-301 Rzeszów
tel. (17) 866 44 92
Prywatny Gabinet Lekarski „Histopatolog” z Diagnostyką Histopatologiczną
ul. Lwowska 12
35-301 Rzeszów
tel. (17) 857 74 38
Wojewódzki szpital, Zespolony zakład
patomorfologii
ul. Chopina 2, 35-055 Rzeszów
tel. (17) 866 62 70, (17) 866 62 71
Szczecin
SPSK1, Zakład patomorfologii PAM
71-252 Szczecin, ul. Unii Lubelskiej 1
tel. (91) 425 30 00
Warszawa
Centrum Onkologii- Instytut im. M.
Skłodowskiej-Curie, Zakład Patologii
Klinika Gastroenterologii (endosografia)
Zakład Biologii Molekularnej (analiza
mutacji)
ul. Roentgena 5, 02-781 Warszawa
tel. (22) 546 23 70, (22) 546 24 18
CSK MSWiA
ul. Wołoska 137, Warszawa
tel. (22) 508 12 30
Klinika Gastroenterologii WIM, Pracownia Endosonograficzna
ul. Szaserów 128, Warszawa
tel. (22) 681 64 10
CSK Akademii Medycznej
ul. Banacha 1a, Warszawa
tel. (22) 599 16 70
Wrocław
Dolnośląskie Centrum Onkologii
Pl. Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław
tel.(71) 368 92 41
IV Wojskowy szpital Kliniczny
ul. Weigla 5, 53-114 Wrocław
tel. (71) 766 03 73
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
ul. Kamińskiego 73a, 51-124 Wrocław
tel. (71) 327 01 00

Zielona Góra
Lubuskie Centrum Onkologii
ul. Zyty 26, 65-046 Zielona Góra
tel. (68 329 62 00

LECZENIE GIST
Białystok
Białostockie Centrum Onkologii im.
M. Skłodowskiej-Curie
ul. Ogrodowa 14, 15-027 Białystok
tel. (85) 644 67 34
Brzozów
Szpital Specjalistyczny Podkarpacki
Ośrodek Onkologiczny im. Ks. B.
Markiewicza, Zakład Patomorfologii
ul. ks. Bielawskiego 18
36-200 Brzozów
tel. (13) 430 95 00
Bydgoszcz
Regionalne centrum Onkologii
ul. Romanowskiej 2, 85-796 Bydgoszcz
tel. (52) 374 38 68
Elbląg
Wojewódzki Szpital Zespolony
ul. Królewiecka 146, 82-300 Elbląg
tel. (55) 239 57 79
Gdańsk
Wojewódzkie Centrum Onkologii
Al. Zwycięstwa 31/31, Gdańsk
Rejestracja tel. (58) 732 48 01, (58)
341 98 65
Gliwice
Centrum Onkologii- Instytut im. Marii
Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44101 Gliwice
tel. centrala: (32) 278 86 66, (32) 278
87 77
Gorzów Wielkopolski
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
ul. Warszawska 48, 66-400 Gorzów
Wlkp
tel. (95) 733 16 53
Katowice
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego
w Katowicach

ul. Raciborska 27, 40-074 Katowice
onkologia tel. (32) 205 09 93
e-mail: onkologia@szpital.net.pl
Kielce
Świętokrzyskie Centrum Onkologii
ul. Artwińskiego 3, 25-734 Kielce
(41) 367 42 08
Koszalin
Szpital Uniwersytecki CMUJ I Klinika Chirurgii
ul. Kopernika 40, 31-501 Kraków
tel. (12) 424 80 07
www.rydygir.cm-uj.krakow.pl
Kraków
Poradnia dla pacjentów chorych na
GIST II Klinika Chirurgii wraz z
Zakładem Chemioterapii Szpitala
Uniwersyteckiego Uniwersytetu Jagiellońskiego
ul. Kopernika 21, 31-501 Kraków
tel. (12) 424 82 00
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. L. Rydygiera
Oś. Złotej Jesieni 1, 31-826 Kraków
tel. (12) 64 68 000
Centrum Onkologii-Instytut im. Marii
Curie-Skłodowskiej
ul. Garncarska 11, 31-115 Kraków
tel. (12) 422 99 00
Lublin
Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej
ul. Jaczewskiego 7, 20-090 Lublin
tel. (81) 747 75 11 w. 171
Łódź
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. M. Kopernika w Łodzi
ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź
rejestracja: (42) 689 54 10
Olsztyn
Warmińsko-Mazurskie Centrum Onkologii
ul. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn
Centrala tel.: (89) 539 80 00
Opole
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej, Opolskie Centrum Onkologii
ul. Katowicka 66a, 45-060 Opole,
Sekretariat: tel. (77) 441 60 01
e-mail: sekretariat@onkologia.opole.pl
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Poznań
Wielkopolskie Centrum Onkologii
ul. Garbary 13/15, 61-866 Poznań,
tel. (61) 885 05 00
PSK1, im. Przemienienia Pańskiego,
Klinika Onkologii UM
ul. Łąkowa 1/2, 61-878 Poznań,
tel. (61) 854 90 38
Rzeszów
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im Fryderyka Chopina, Podkarpackie
Centrum Onkologii
ul. Chopina 2, 35-055 Rzeszów
tel. (17) 866 64 00, (17) 866 64 08
Centrum Medyczne MrukMed
ul. Langiewicza 61
35-922 Rzeszów
tel. (17) 853 07 28
Szczecin
Zachodniopomorskie Centrum Onkologii
ul. Strzałowska 22, 71-730 Szczecin,
tel. (91) 425 14 06
Tarnobrzeg
Wojewódzki Szpital im Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej, Centrum Onkologiczne
ul. Szpitalna 1, 39- 400 Tarnobrzeg
tel. (15) 812 30 22

Toruń
Wojewódzki Szpital Zespolony
ul. Św. Józefa 53/59, 87-100 Toruń
tel. (56) 610 13 90
Warszawa
Klinika Nowotworów Tkanek Miękkich i Kości Centrum Onkologii-Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie
ul. Roentgena 5, 02-781 Warszawa
tel. (22) 643 93 75, 22 546 21 84
e-mail: gist@coi.waw.pl
CSK MSWiA
ul. Wołoska 137, 02-507 Warszawa
tel. (22) 508 19 80
Wrocław
Dolnośląskie Centrum Onkologii
Pl. Hiszfelda 12, 53-413 Wrocław
tel. (71) 368 92 41
IV Wojskowy Szpital Kliniczny
ul. Weigla 5, 53-114 Wrocław
tel. (71) 766 03 73
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
ul. Kamińskiego 73a, 51-124 Wrocław
tel. (71) 327 01 00
Zielona Góra
Lubuskie Centrum Onkologii
ul. Zyty 26, 65-046 Zielona Góra
tel. (68) 329 62 00

OŚRODKI DIAGNOSTYKI
MOLEKULARNEJ
Warszawa
Klinika Nowotworów Tkanek Miękkich i Kości Centrum Onkologii-Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie
ul. Roentgena 5, 02-781 Warszawa
tel. (22) 643 93 75, 22 546 21 84
e-mail: gist@coi.waw.pl
CSK MSWiA
ul. Wołoska 137, 02-507 Warszawa
tel. (22) 508 19 80
Gdańsk
UCK w Gdańsku, Laboratorium Patomorfologii Klinicznej
ul. Dębinki 7, Gdańsk
tel. (58) 349 16 50
Szpital Specjalistyczny im. św. Wojciecha, Zakład Patomorfologii
Al. Jana Pawła II 50, Gdańsk
Sekretariat tel. (58) 768 43 78
Kraków
Katedra Patomorfologii Zakład Patomorfologii Klinicznej i Doświadczalnej
ul. Grzegórzecka 16, 31-531 Kraków
tel. (12) 421 15 64, 12 619 96 10
Zakład patomorfologii Nowotworów
Centrum Onkologii-Instytut im. Marii
Curie-Skłodowskiej
ul. Garncarska 11, Kraków
tel. (12) 421 20 98

DEPRESJA W CHOROBACH
NOWOTWOROWYCH – DLACZEGO NIE NALEŻY JEJ
LEKCEWAŻYĆ
Depresja u pacjentów onkologicznych to istotny, ale pomimo to często
lekceważony problem. Często się zapomina, że nowotwór to problem złożony, mający wpływ na zdrowie nie
tylko fizyczne, ale również psychiczne.
Wczesna diagnoza zaburzeń depresyjnych i adekwatna terapia często przynoszą korzystne rezultaty, zarówno
w zakresie objawów depresyjnych jak
i wyników samego leczenia onkologicznego. Jest to również sposób na
poprawę jakości życia pacjentów onkologicznych i ich bliskich.
Twierdzenie, że wielu pacjentów
onkologicznych doznaje niepokoju

i depresji mogą wydawać się banalne,
ale należy rozróżnić pomiędzy naturalnym poczuciem
smutku i zmartwienia, które zazwyczaj
towarzyszą
ludziom w trudnej
sytuacji, a bardziej
poważnym stanem
psychicznym. Specjaliści skupili się
na depresji klinicznej,
rozumianej
jako obniżony nastrój i przygnębienie, które utrzymuje

się przez dłuższy czas i zakłóca zdolność do normalnego funkcjonowania
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w życiu codziennym. Pomimo tak
wyrazistych objawów depresja często
pozostaje nierozpoznana i nieleczona.
Dzieje się tak po części dlatego, że
ludzie po usłyszeniu diagnozy: „nowotwór” niejako spodziewają się gorszego samopoczucia – co skądinąd jest
całkowicie zrozumiałe. Inny powód
jest jednak taki, że lekarze zajmują się

piących na choroby nowotworowe oraz
w jaki sposób można udoskonalić istniejące terapie. Wyniki badań, opublikowane w The Lancet Psychiatry, The
Lancet i The Lancet Oncology, są warte uwagi. Wykazują one m.in., że ok.
¾ pacjentów z chorobą nowotworową
cierpi na depresję, co ma negatywny
wpływ zarówno na długość przeżycia

w pierwszej kolejności leczeniem choroby somatycznej, z pominięciem kondycji psychicznej pacjenta, podczas
gdy sytuacja wymaga podejścia całościowego. Jakkolwiek w pierwszej kolejności należy leczyć chorobę nowotworową, troska o zdrowie psychiczne
pacjenta jest również niezwykle istotna. Pacjenci onkologiczni powinni
rozmawiać z lekarzami prowadzącymi
nie tylko o swoim fizycznym samopoczuciu, lecz również o stanie psychicznym. Takie holistyczne podejście pomoże w osiągnięciu lepszych wyników
leczenia oraz przyczyni się do poprawy
jakości życia.
Naukowcy z Uniwersytetów w
Edynburgu i Oxfordzie, pod kierownictwem prof. Michaela Sharpe’a i
dr Jane Walker, przeprowadzili serię
badań mających na celu ustalenie jak
często depresja występuje u osób cier-

jak i jakość życia. Jednak właściwy
program terapeutyczny może istotnie
zmienić przebieg choroby i znacznie
poprawić jakość życia chorych. Badania te podkreślają znany, lecz w wielu
przypadkach zapominany fakt, że to
pacjent jako osoba powinien być leczony całościowo, a nie tylko pod kątem
choroby nowotworowej.
W trakcie pierwszej serii badań,
których wyniki opublikowano w The
Lancet Psychiatry, zbadano ponad
21 tys. pacjentów klinik onkologicznych w Szkocji pod kątem występowania u nich zaburzeń depresyjnych.
Stwierdzono, że u osób cierpiących
na choroby nowotworowe depresja występuje do 6 razy częściej niż
w populacji ogólnej, gdzie częstotliwość takich zaburzeń wynosi zazwyczaj ok. 2%. Najbardziej narażeni na
depresje są pacjenci o niekorzystnych

rokowaniach (prognozowany czas
przeżycia do 1 roku). Badanie również
wykazało, że obecnie w większości
przypadków (u 3 pacjentów na 4) depresja w ogóle nie jest leczona.
Druga seria obejmuje badania kliniczne SMaRT Oncology-2, mające
na celu poprawę w leczeniu depresji
u osób chorych onkologicznie. Opracowano nowy program terapeutyczny
pt. „Depression Care for People with
Cancer” (DCPC) i sprawdzano jego
skuteczność przez porównanie go
z obecnie stosowaną praktyką, gdy leczeniem depresji zajmuje się najczęściej lekarz POZ. Nowy program przewiduje utworzenie specjalnego zespołu
lekarzy psychiatrów i przeszkolonych
pielęgniarek, mających współpracować z lekarzami ogólnymi i onkologami. Poza stosowaniem środków
antydepresyjnych zespół działający
w ramach DCPC zachęca pacjentów
do zwiększenia aktywności i wykonywania czynności, które sprawiają
im przyjemność. Pielęgniarki prowadzą z pacjentami rozmowy mające na
celu określenie istniejących trudności
i znalezienie środków zaradczych. Takie rozmowy często pomagają chorym
w rozwiązywaniu problemów. Głównym celem terapii jest pomoc pacjentom w odzyskaniu kontroli nad własnym życiem.
Badaniu poddano 500 osób o stosunkowo korzystnym rokowaniu (szacowany czas przeżycia min. 1 rok)
i porównano skuteczność leczenia
z udziałem i bez udziału DCPC: mniej
więcej połowa z nich została objęta
nowym programem, a druga połowa
standardową opieką, którą zapewniają
lekarze POZ. Po upływie 6 miesięcy
u ok. 62% pacjentów korzystających
w pomocy zespołu specjalistycznego
odnotowano znaczną poprawę stanu
psychicznego (objawy depresji złagodniały co najmniej o połowę), podczas
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gdy w grupie kontrolnej poprawa wyniosła zaledwie 17%. Pacjenci będący
pod opieką DCPC odnieśli korzyści
w postaci lepszego samopoczucia, złagodzenia stanów lękowych i lepszej
jakości życia. Jeden z pacjentów biorących udział w badaniu powiedział, że
dzięki DCPC odzyskał ducha i swoją
osobowość. Działanie zespołu specjalistów jawi się zatem jako ważna część
terapii przeciwnowotworowej, a jednocześnie nie pociąga za sobą nadmiernych kosztów (w porównaniu do leków
i terapii przeciwnowotworowych koszt
powołania takiego zespołu jest stosunkowo niewielki).
W kolejnej serii badań skupiono
się nad wynikami uzyskanymi przez
zespół DCPC w przypadku pacjentów o gorszych rokowaniach – są to
np. chorzy na raka płuc, zazwyczaj

diagnozowanego w późnym stadium,
co znacznie utrudnia jego leczenie.
142 osoby leczono tradycyjnie lub
z pomocą DCPC i wykazano, że po
8 miesiącach nastąpiła poprawa stanu
psychicznego i jakości życia pacjentów. Stwierdzono, że u pacjentów
z rakiem płuca nowa metoda leczenia
łagodziła objawy depresji znacznie
lepiej niż standardowe metody pomocy. „To badanie pokazuje, że możemy
skutecznie leczyć depresję również
u pacjentów z niekorzystnymi rokowaniami, istotnie poprawiając jakość
życia chorych” - podsumowała dr Jane
Walker z Oksfordzkiego Uniwersytetu.
Życie z chorobą nowotworową i
depresją nie jest łatwe, dlatego ważne
jest by chory nie był pozostawiony samemu sobie i mógł liczyć na fachową
pomoc. Badania wykazały, ze koniecz-

ne jest wczesne wykrywanie depresji, ale samo jej zdiagnozowanie nie
wystarczy – potrzebne jest skuteczne
leczenie. Pacjenci z choroba nowotworową często akceptują depresję
jako normalne zjawisko i nie wiedzą,
że jej objawy mogą być skuteczne leczone. Niezbędne jest jednak spersonalizowane, indywidualne podejście, by
pacjenci mogli uświadomić sobie, że
ich stan może się w znacznym stopniu
poprawić. Nowy program oferuje taka
możliwość.
Źródło: http://scienceblog.
cancerresearchuk.org/2014/08/29/
cancer-and-depression-why-it-mattersand-what-can-be-done-to-help/
Tłum. Hanna Szachowska

NASZA KSIĄŻKA KUCHARSKA
EWA PATALAS POLECA
Surówka z kapusty( duża porcja)
3 kg kapusty słodkiej
1 szkl. oleju
1 szkl. octu
2 łyżki soli
1 szkl. cukru
2 szkl. wody
2 duże marchewki
4 ząbki czosnku- dodajemy po zalaniu zalewą
Kapustę szatkujemy, marchewkę ścieramy na tarce, wymieszane zalewamy
gorącą zalewą ugotowaną z powyższych składników. Następnie dodajemy
wyciśnięty czosnek i odstawiamy na ok.1 godz. Po tym czasie można wkładać do słoików. Przechowywać w lodówce (może stać nawet miesiąc).
ROGALIKI
1 kg mąki
2 kostki margaryny
4 jajka
6 łyżek cukru
1 szkl. mleka
10 dag drożdży
cukier waniliowy
szczypta soli
Do miski wkładamy mąkę, miękką margarynę, cukier, jajka, cukier waniliowy i drożdże rozrobione z 2 łyżkami cukru
w ciepłym mleku. To wszystko wyrabiamy, aż będzie odchodzić od ręki. Następnie przykrywamy ściereczką i wstawiamy
na około 2 godziny do lodówki. Jak już urośnie to formujemy gałki wielkości jabłka i rozwałkowujemy, po czym kroimy
na 8 trójkątów. Na każdy trójkąt nakładamy nadzienie-marmoladę, twaróg, budyń, masę makową i zwijamy od szerszego
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końca. Układamy na blaszce i leciutko wyginamy, nadając kształt
rogalika. Można posmarować kwaśną śmietaną lub jajkiem.
Piec w temperaturze 180-200 st. na złoty kolor. Po upieczeniu
można posypać cukrem pudrem lub polukrować.
Z tych proporcji wychodzi ok. 90 rogalików. Są przepyszne
i szybko się je robi.
SZARLOTKA Z BUDYNIEM
Składniki:
- 60 dkg mąki
- 1 szklanka cukru
- 1 kostka margaryny
- 2,5 łyżeczki proszku
- 5 żółtek
- 3 łyżki śmietany (12 lub 18%)
- 3 paczki budyniu
- 1 litr mleka
- 1-1,5 kg jabłek
- cukier waniliowy, cynamon
Wykonanie:
Z mąki, cukru, żółtek, proszku, margaryny i śmietany
szybko zagnieść ciasto. Podzielić je na 2 części. Trochę więcej niż połowę ciasta rozwałkować i rozłożyć
na blaszce wyłożonej pergaminem (moja blacha ma
wymiary 36/20 cm).
Obrane jabłka pokrojone w ósemki ułożyć na cieście,
posypać cukrem waniliowym i cynamonem (wg uznania). Następnie na jabłka wylać i równomiernie
rozprowadzić ugotowany gorący budyń (1litr mleka
+ 3 budynie + 4-5 łyżki cukru). Na budyń rozłożyć
drugą rozwałkowaną część ciasta. Wstawić do gorącego piekarnika (180st.) i piec ok. 60 min. w temp 190-200 st. na złoty
kolor. Po upieczeniu można oprószyć cukrem pudrem lub polukrować.
Ciasto najlepiej smakuje drugiego dnia. Wtedy też łatwiej można pokroić, bo budyń nie rozlewa się na boki.
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