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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

NOWY ROK
Kolejny rok za nami. To co było
w nim złego, raczej szybko zapomnimy, doświadczone radości zapamiętamy na dłużej.
Dla naszego Stowarzyszenia
i wszystkich polskich GIST-owców
był on rokiem dobrym. Wprowadzone zostało leczenie adjuwantowe,
poprawiające znakomicie szanse tym
z nas, dla których GIST-owy los był
mniej łaskawy z uwagi na wielkość
guza czy na jego agresywność.
Koniec października to nowa lista
leków, na której pojawił się NEXAVAR (sorafenib), dając możliwość dalszego leczenia tym, których organizm
nie reagował już ani na GLIVEC, ani
na SUTENT.
Prezydent RP złożył swój podpis na
dokumencie kończącym implementację Dyrektywy Transgranicznej, otwierając tym samym możliwość leczenia
się poza granicami kraju za NFZ-owskie pieniądze. Oczywiście, jest
to wszystko bardzo obudowane od strony prawnej, by nie zrujnować wspólnej
NFZ-owskiej kasy. Jednakże stajemy
się w coraz większym stopniu europejczykami, wyposażonymi w przywileje
do niedawna dostępne jedynie w najbogatszych krajach wspólnoty.

Cieszy nas, że niebawem będziemy
mogli korzystać z szybszego dostępu
do lekarzy. Gdyby tylko jeszcze zapewnić ich dostateczną liczbę. Życzymy sobie, by dostęp do profesora Rutkowskiego, do jego poniedziałkowego
gabinetu, nie był okupiony wyczerpującą pracą Profesora do bardzo, bardzo
późnych godzin wieczornych.
Nowy Rok to także okazja do najszczerszych podziękowań. Przede
wszystkim kierujemy je do tych, którzy nam pomagali i byli przy nas. Tym,
którzy dbali o rozwój wiedzy onkologiczno-farmaceutycznej, leczącym
i pielęgnującym, niezależnie od ich tytułu, stopnia, zajmowanego stanowiska
w hierarchii służbowej czy społecznej,
bardzo serdecznie dziękujemy. Cieszymy się, że byli z nami, że nadal o nas
myślą i pozwalają trwać w pewności,
że możemy dalej liczyć na ich pomoc.
W takiej chwili nie możemy też zapomnieć o Pracodawcach, którzy nas
zatrudniają przymykając oko na nasze
konieczności „wyrwania się” do lekarza, czy na okresy podenerwowania,
gdy oczekujemy na kolejne wyniki niedawno przeprowadzonych badań.
Wielkie dzięki składamy Sponsorom. Bez ich wsparcia nie przetrwa-

libyśmy i nie zrealizowalibyśmy planów, także tych wydawniczych, bezpośrednio przekładających się na naszą
wiedzę o trapiącej nas chorobie i sposobach radzenia sobie w sytuacjach,
które są naszym udziałem.
Także koleżankom i kolegom
z bratnich stowarzyszeń i fundacji,
administratorom Służby Zdrowia
życzymy wszystkiego najlepszego
w Nowym 2015 roku. Mamy nadzieję,
że będzie on rokiem dalszego rozwoju
i przełamywania niemożliwości dla dobra nas Wszystkich.
A Stowarzyszeniowej braci życzę
przede wszystkim zdrowia i obdarzania tych wszystkich, których wymieniłem powyżej, co najmniej należytym
szacunkiem i wdzięcznością. Życzę
Wam także coraz lepszej kondycji finansowej oraz pamięci, pozwalającej
na niezapominanie o składkach członkowskich.
DO SIEGO ROKU !

Piotr Fonrobert

Strona 

V KONFERENCJA SPAEN

W dniach 13-15 listopada b.r. w Amsterdamie odbyła się V
doroczna
Konferencja
Sarcoma Patients EuroNet (SPAEN),
międzynarodowej organizacji zrzeszającej chorych na mięsaki, w tym również pacjentów z GIST, której celem
jest poprawa sytuacji pacjentów oraz
ich rodzin i opiekunów na terenie całej
Europy.
W konferencji udział wzięło ponad 80 delegatów z 20 krajów, w tym
przedstawiciele organizacji pacjenckich, eksperci w dziedzinie mięsaków, naukowcy i przedstawiciele
przemysłu farmaceutycznego. Nasze
Stowarzyszenie podobnie jak w zeszłym roku, reprezentowali Piotr Fonrobert i Małgorzata Krzywicka. Dla
społeczności pacjenckiej, obejmującej
chorych na mięsaki tkanek miękkich i
kości, GIST i fibromatozy, spotkanie
to stanowi cenną okazję do zdobycia
nowych wiadomości na temat najnowszych postępów i wyzwań w leczeniu
mięsaków oraz wymiany doświadczenia i najlepszych praktyk. Przedmiotem trzydniowej konferencji były prowadzone badania, obecny stan wiedzy
na temat leczenia mięsaków i postępy
w obszarze działań na rzecz pacjentów. Najnowsze osiągnięcia medycyny
przedstawione zostały przez wiodących europejskich ekspertów w dziedzinie mięsaków, a następnie omówiono istniejące problemy i potrzeby. Był
również czas na pytania i ożywione
dyskusje. Wszyscy uczestnicy spotkania zgodzili się co do tego, że wspólne
działania w dziedzinie badań doprowadzą do szybszego opracowania i
zatwierdzenia nowych leków. „Mięsaki to heterogenna grupa nowotworów.
Biorąc pod uwagę dostępne obecnie
opcje leczenia systemowego oraz fakt
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istnienia ponad 60 różnych podtypów
mięsaków, zdecydowanie potrzebujemy większej liczby opcji terapeutycznych oraz większej ich skuteczności.
Jesteśmy świadkami
znacznych postępów w leczeniu
GIST, dlaczego
podobnych sukcesów nie obserwujemy w przypadku innych podt y p ó w ? Ścisła współpraca wszystkich zainteresowanych stron to jeden z
istotnych czynników mających wpływ
na zwiększenie tempa i skuteczności
badań”, powiedziała Estelle Lecointe,
obecny prezes zarządu SPAEN.
„Dla wielu pacjentów w różnych
krajach europejskich znaczne wyzwanie stanowi jak najszybszy kontakt z
ekspertem mającym doświadczenie w
diagnozowaniu i leczeniu mięsaków”,
mówił Markus Wartenberg, członek
zarządu SPAEN. „Wiemy, że istnieją
znaczne różnice w rokowaniach i wynikach leczenia pomiędzy pacjentami
leczonymi w ośrodkach specjalistycznych a tymi, którzy są leczeni w szpitalach o niższych standardach wiedzy
medycznej i doświadczenia, bez udziału zespołów multidyscyplinarnych. Pacjenci powinni mieć dostęp do lekarzy
specjalizujących się w leczeniu mięsaków na możliwie najwcześniejszym
etapie choroby. Zapewnienie im takiego dostępu to jedno z zadań SPAEN,
które należy podjąć we współpracy z
ekspertami w dziedzinie mięsaków”.
W tym roku odbyło się również
zwyczajne walne zgromadzenie połączone z wyborami do zarządu SPAEN.
Ustalono, że dotychczasowi członkowie zarządu powinni zachować swoje
stanowiska na okres 4 lat oraz wybrano
nowych członków. Na czele nowego

zarządu stanęli
Estelle Lecointe
z francuskiego
stowarzyszenia
„Ensemble contre le
G I S T ” i Markus Wartenberg z
niemieckiego „Das Lebenhaus”. Z powodu złego stanu zdrowia poprzedni
prezes SPAEN Roger Wilson z Wielkiej Brytanii nie ubiegał się o ponowne
objęcie urzędu, otrzymał jednak tytuł
Honorowego Prezesa SPAEN i w tej
funkcji nadal będzie wspierał organizację swoją wiedzą i wieloletnim doświadczeniem.
Główna misja SPAEN to poprawa
sytuacji europejskich pacjentów chorych na mięsaki. Do jej realizacji dąży
we współpracy z innymi organizacjami, takimi jak EORTC, CTOS, ESMO,
ECCO, Rare Cancers Europe, EMA,
inne organizacje pacjentów onkologicznych. Na najbliższe lata SPAEN
określiła następujące główne cele:

- badania kliniczne, praca naukowa
i gromadzenie danych
to istotne elementy
procesu
rozwijania in-

nowacyjnych
i
doskonalszych rozwiązań
terapeutycznych. SPAEN ma
na celu angażowanie się w prowadzone badania kliniczne uwzględniające szczególne potrzeby pacjentów
onkologicznych już na najwcześniejszym etapie, aby je wspierać i usprawnić pacjentom dostęp do badań;
- głos pacjentów i ich rodzin musi
zostać usłyszany. SPAEN dba o swoich
członków, wspiera organizacje pacjenckie już istniejące w różnych krajach i
zachęca do tworzenia nowych.

- określenie problemów, wyzwań
i potrzeb terapeutycznych chorych
na mięsaki, znalezienie nowych rozwiązań i poprawa sytuacji na drodze
współpracy z wiodącymi ekspertami w
tej dziedzinie, naukowcami i przedstawicielami przemysłu farmaceutycznego, wreszcie podejmowanie inicjatyw
wszystkich zainteresowanych stron w
sposób ukierunkowany na osiągnięcie
wyników;

Nowy zarząd SPAEN zamierza
kontynuować i pogłębiać wysiłki w
kierunku zapewnienia swoim członkom każdego możliwego wsparcia oraz
dążyć do poprawy sytuacji chorych
na mięsaki w całej Europie. Pierwsze
spotkanie obranego zarządu odbędzie
się pod koniec stycznia 2015 r.

- chorzy na mięsaki potrzebują dokładnego i terminowego wykonania
badań diagnostycznych oraz terapii
zgodnej z wytycznymi, dlatego powinni być leczeni przez zespoły multidyscyplinarne w ośrodkach referencyjnych. SPAEN popiera wprowadzenie
takiej praktyki, jak również ogólnoeuropejską współpracę pomiędzy ośrodkami;

Źródło:http://sarcoma.org.uk/sites/
default/files/2014%2011%2025%20
SPAEN%20Press%20Release%20
New%20board%20elected%20
during%20SPAEN%20Annual%20
Conference%202014.pdf
Tłum. Hanna Szachowska
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BIEG NIEPODLEGŁOŚCI
XXVI Bieg Niepodległości był dla
naszego Stowarzyszenia
szczególnym. Po raz pierwszy nasze logo zostało
zaprezentowane na tak dużej imprezie.
Z nim na piersiach startowała spora
grupa naszych rodzin i przyjaciół. Instytuty Badawcze, Kancelaria Premiera, prywatni biznesmeni, przedstawiciele wielkich firm doczepili do swych
koszulek GIST-owską latarnię. Wśród
nich przewijały się jasno-zielone koszulki członków Bayer Life Team,
którzy, oprócz wysiłku połączonego z
pokonaniem dziesięciokilometrowego
dystansu, postanowili przekazać na nasze Stowarzyszenie darowiznę na cele
statutowe.
Członkowie Stowarzyszenia brali
udział w imprezie jedynie jako kibice.
Nikt z nas nie podjął się trudu biegu.
Piszący te słowa z nutką niemałej zazdrości i podziwu patrzył na najwyższego przedstawiciela firmy BAYER
(nie tylko z uwagi na spory wzrost, ale
i wysokość pełnionej funkcji) przygotowującego się do biegu, od udziału w
którym nie odstraszała go kontuzja obwiązanego kolana.

Wysiłek naszych był nie do przecenienia. We wspaniały sposób pokazali,
że zarówno w walce z własnymi słabościami jak i z przeciwnikiem naszego zdrowia potrzebna jest w szczególności determinacja i wiara w końcowy
sukces.
Piotr Fonrobert
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ECPC KSZTAŁTUJE POLITYKĘ EUROPEJSKĄ
W ZAKRESIE IMMUNOONKOLOGII
19 listopada
b.r. z ramienia
ECPC w Parlamencie Europejskim przedstawiono zalecany plan
postępowania immunoonkologicznego
„Immuno-Oncology: a Policy Action

tów onkologicznych w Europejskiej
Agencji Leków (EMA), czynny udział
w komisjach, radach ekspertów i innych gremiach działających na poziomie europejskim, których aktywność
przyczynia się do likwidacji podziałów
i poprawy sytuacji pacjentów onkologicznych w całej Europie.
Zachorowalność na choroby nowotworowe wciąż stanowi poważny
problem w Unii Europejskiej: co roku
diagnozuje się 2,45 mln przypadków
nowych zachorowań, a 1,23 mln pacjentów onkologicznych umiera.
Pomimo znacznego postępu w
dziedzinie profilaktyki, badań przesiewowych i nowych terapii, znalezienie
skutecznego remedium nadal pozostaje poza zasięgiem specjalistów. Jednak niedawne odkrycia w dziedzinie
terapii immunoonkologicznych dają
nadzieję na dłuższe przeżycie i lepszą
jakość życia dla wielu cierpiących na
zaawansowaną chorobę nowotworową.
Specyfika tej terapii polega na tym, że
oddziałując na układ odpornościowy
(a nie na nowotwór jako taki) pomaga
mu selektywne rozpoznawać i skutecznie zwalczać komórki nowotworowe,

immunologicznej,
co umożliwia trwałą odpowiedź i wysoką skuteczność
terapii.
Zaproponowany plan działania podaje konkretne zalecenia zarówno dla
decydentów unijnych jak i krajowych,
w tym tworzenie bardziej elastycznych ram regulacyjnych, zapewnienie
stosownego finansowania innowacyjnych terapii oraz uwzględnienie ich
w poszczególnych programach walki z rakiem. Philippe Backer, współprzewodniczący Europejskiej Grupy
Ekspertów, stwierdził: „Najbardziej
Framework” oraz przewodnik dla paistotne jest szybkie i bezpieczne udocjentów w zakresie immunoonkologii.
stępnienie pacjentom innowacyjnych
Powyższe dokumenty i zawarte w nich
sposobów leczenia. W tym celu należy
wytyczne mają na celu przybliżenie
stworzyć wytyczne promujące badania
decydentom europejskim oraz pacjeni umożliwiające pojawienie się na ryntom onkologicznym nowych strategii
ku nowych leków, bez zbędnych opóźleczenia opartych na wykorzystaniu
nień. Może to przynieść poprawę życia
naturalnych zdolności układu odportysiącom chorych”.
nościowego oraz ich roli w poszukiwaAutorem obydwu dokumentów jest
niu lepszych opcji terapeutycznych w
współpracująca z ECPC Europejska
onkologii.
Grupa Ekspertów ds. ImmunoonkoObecnie do ECPC należy
logii zrzeszająca pa349 organizacji pacjenckich z
cjentów, onkologów,
Leczenie skierowane na komórki nowotworowe a leczenie
46 krajów, dzięki czemu Konaukowców, badaczy
skierowane na pobudzenie układu odpornosciowego
alicja reprezentuje interesy
i polityków pracuwszystkich grup pacjentów
jących nad stworzeCZAS
onkologicznych – od najbarniem
konkretnych
dziej rozpowszechnionych
wytycznych mająchorób nowotworowych po
cych pomóc decynajrzadziej spotykane. Rolą
dentom w dziedzinie
ECPC jest reprezentowanie
opieki zdrowotnej w
chemioterapia/
zniszczenie komórek
pacjentów onkologicznych w
skutecznym zapewnowotworowych
ogólnoeuropejskiej debacie leczenie celowane
nieniu
pacjentom
na temat ochrony zdrowia.
szybkiego i właśSilny głos ECPC w Parlaciwego dostępu do
mencie Europejskim i ścisła
immunoonkologiczwspółpraca z European Cannych terapii, zarówcer Concord (ECC) pozwoliły immunoterapia
aktywacja układu
zniszczenie komórek
no na poziomie ogólodpornościowego
nowotworowych
na utworzenie „Europejskiej
noeuropejskim jak i
Karty Praw Pacjenta Onkolokrajowym.
gicznego”, która została zaprezentowa- a skutki uboczne takiego leczenia są
W trakcie debaty panelowej z
na w lutym 2014 z okazji Światowego znacznie lepiej tolerowane; ponadto udziałem europarlamentarzystów przeDnia Walki z Rakiem. Do zadań ECPC układ odpornościowy posiada zdolność wodniczący ECPC prof. Francesco De
należy również ochrona praw pacjen- do adaptacji i do długotrwałej pamięci
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Lorenzo zaprezentował oczekiwania pacjentów, podkreślając głównie, że terapie immunoonkologiczne dają szanse na długoterminowe
przeżycie i jako takie
powinny być dostępne dla pacjentów
onkologicznych.
W swojej prezentacji
powiedział:
„Immunoonkologia
oferuje znaczny potencjał w leczeniu różnych chorób nowotworowych, w tym długotrwałą re-

misję, w sytuacji gdy wyczerpano inne
opcje terapeutyczne. Nasza wiedza na
temat mechanizmów działania takiego
leczenia szybko się rozwija. Niezwykle ważne zatem jest udostepnienie pacjentom dokładnej i aktualnej informacji, która pomoże im w omówieniu ze
swoim lekarzem prowadzącym potencjalnych korzyści takich rozwiązań”.
Dr Michele Maio, przewodniczący włoskiej organizacji NIBIT (bio-immunoterapia nowotworów), przedstawił w ogólnym zarysie obecny stan
rozwoju immunoonkologii, twierdząc
że zajmuje ona stabilną pozycję jako
czwarty filar leczenia chorób nowotworowych, pomimo że poziom uświadomienia w tym zakresie pacjentów,
lekarzy ogólnych, a nawet onkologów,
wymaga jeszcze wiele pracy. NIBIT,
finansowana m.in. ze środków unijnych, prowadzi szeroko zakrojoną
działalność informacyjną.
Dr Cedrik Britten z CIMT (stowa-

rzyszenie immunoterapii przeciwnowotworowej) zaprezentował wytyczne
będące owocem pracy
grupy eksperckiej, skupiając się szczególnie na procesie, który doprowadził
do powstania 5 głównych sugestii w
kwestii strategii działania zawartej w
dokumencie. Dr Britten podkreślił,
że immunoterapia nie jest związkiem
chemicznym, ani nowym lekiem, lecz
narzędziem, nowym podejściem do
walki z rakiem, nową dziedziną, która
wymaga promocji i
szerokiej informacji.
Proponowany
dokument stanowi
w tym względzie
dobry punkt wyjścia
dla decydentów, mających do pokonania
przeszkody natury
regulacyjnej i strukturalnej,
wskutek
których opóźnia się
dostęp pacjentów do
immunoterapii.
Immunoonkologia to już rzeczywistość – niektóre państwa członkowskie,
np. Belgia, dobrze
dostrzegają zawarty
w tym rozwiązaniu potencjał. Mark
van den Bulke z Belgijskiego Instytutu
Zdrowia Publicznego, przedstawił belgijskie osiągnięcia w tym zakresie.
Członek Parlamentu UE Christian
Buşoi docenił wysiłki ECPC i instytucji partnerskich włożone w opracowanie planu działania w zakresie terapii
immunoonkologicznych, zapewnił o
swoim poparciu dla tej inicjatywy i
podziękował ECPC za ważną rolę jaką
odegrała w zajęciu przez intergrupę
„Zdrowie dla Obywateli” ugruntowanej pozycji w Parlamencie Europejskim. Poparcie wyrazili również inni
europosłowie. De Backer podkreślił
ważną role immunoterapii w medycynie przyszłości oraz wyraził ubolewanie z powodu niewystarczającego
poziomu zaangażowania państw członkowskich w politykę zdrowotną.
Oprócz prof. De Lorenzo pacjentów
reprezentowali również Tomy Bjorg z
LUCE (Stowarzyszenia zrzeszające-

go chorych na raka płuca) i Szymon
Chrostowski z Fundacji
Wygrajmy Życie,
obecny
prezes
Polskiej Koalicji Pacjentów

Onkologicznych, który podzielił się
polskim doświadczeniem
współpracy nawiązanej pomiędzy Fundacją a instytucjami rządowymi. Podkreślił, że w Polsce od
niedawna głos pacjentów jest traktowany poważnie, a organizacje pacjenckie stają się partnerem do rozmów z
decydentami, czego przykładem mogą
być prace nad zmianami w onkologii
(pakiety onkologiczny i kolejkowy),
podczas których prowadzono aktywny dialog z Ministerstwem Zdrowia,
a część rozwiązań zaproponowanych
przez pacjentów została wprowadzona
do pakietów.
Prof. De Lorenzo poinformował
zebranych, że w ramach wdrażania przedstawionego planu działania
ECPC planuje utworzenie Immunoonkologicznej Akademii mającej pełnić rolę ośrodka informacyjnego dla
pacjentów i lekarzy, gdzie będą mogli otrzymać rzetelną i dostępną informację na temat immunoonkologii,
podnieść poziom wiedzy oraz wyjaśnić wątpliwości i nieporozumienia.
Na zakończenie spotkania dr Buşoi
powiedział: „Ważne jest rozpoczęcie
współpracy nad realizacją programu
ramowego, aby zapewnić pacjentom w
Europie równy dostęp do innowacyjnych terapii tak szybko jak to możliwe,
dając im szanse na długotrwałe przeżycie i inne korzyści kliniczne”.
Źródło: http://www.ecpc.
org/news-categories/policy-and-advocacy/132-ecpc-policy-initiatives-news/252-launch-of-the-immuno-oncology-policy-action-framework;
http://www.medexpress.pl/pacjent/
chrostowski/49236/
Tłum. Hanna Szachowska
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PACJENT - SYSTEM

SPOTKANIE PACJENTÓW Z MINISTREM ZDROWIA
2 grudnia 2014 r.,
z inicjatywy Ministra Zdrowia
Bartosza Arłukowicza oraz Szymona Chrostowskiego, Prezesa Polskiej
Koalicji Pacjentów Onkologicznych,
odbyło się spotkanie z organizacjami
pacjenckimi wyjaśniające szczegóły
pakietu onkologicznego.
W spotkaniu udział wzięli także
Piotr Warczyński, Podsekretarz Stanu
MZ, Krzysztof Bąk, Rzecznik Praso-

maksymalnego czasu oraz zwołania
konsylium. Podstawą sytemu stają się
lekarze rodzinni, którzy wbrew panującym przekonaniom, otrzymają wiele
zachęt oraz narzędzi, aby skutecznie
i sprawnie kierować pacjentów z podejrzeniem raka na szybką ścieżkę, a
co za tym idzie wcześnie wykrywać
nowotwory. Lekarze POZ będą otrzymywać dodatkowe wynagrodzenie za
każdą wydaną „zieloną kartę”, wzrasta
także stawka kapitacyjna. Szkolenia
dla lekarzy w 2015 roku będą odbywać

wy MZ oraz przedstawiciele organizacji pacjentów onkologicznych – w tym
również naszego Stowarzyszenia, Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych, Federacji Amazonek, Stowarzyszenia Sarcoma, Fundacji Wygrajmy
Zdrowie, Stowarzyszenia PBS, Fundacji Alivia, i innych.
Podczas spotkania Minister Zdrowia wyjaśnił zasady i cele funkcjonowania wchodzącego wkrótce w życie
pakietu onkologicznego, odpowiedział
także na nurtujące pacjentów pytania
oraz zaprezentował kampanię informacyjną skierowaną do społeczeństwa.
Ścieżka pacjenta onkologicznego zakłada diagnostykę i leczenie chorych
na nowotwory z „zieloną kartą” bez kolejek i limitów. Kompleksowe placówki onkologiczne będą mogły przeprowadzać badania i leczenie bez limitów
pod warunkiem spełnienia kryteriów

się w całym kraju, w regionach. Opieka
onkologiczna jeśli to możliwe będzie
realizowana w trybie ambulatoryjnym,
zamiast na niepotrzebne hospitalizacje
środki finansowe będą przeznaczone
na pokrycie kosztów dojazdu pacjenta i hostele. Co niezmiernie istotne dla
pacjentów, każdy ośrodek medyczny
będzie musiał raportować do NFZ dane
o skuteczności leczenia i przeżyciach
5-letnich, które będą podane do publicznej wiadomości. Każdy z nas będzie mógł zatem zweryfikować jakość
leczenia i wybrać taką placówkę, która
ma doświadczenie i efektywnie leczy
konkretne typy nowotworu. Realizacja
pakietu onkologicznego będzie poddawana na bieżąco monitoringowi i kontroli w celu wprowadzania poprawek
i weryfikacji mechanizmów, które nie
będą się sprawdzać w praktyce.
Czas, który pozostał do wejścia w

życie pakietu onkologicznego, trzeba wykorzystać na
szeroką skalę edukację na
temat zasad i praw przysługujących pacjentom po 1
stycznia 2015 r. Trwa kampania informacyjna MZ, której częścią są spoty telewizyjne oraz
dedykowana strona internetowa www.
pakietonkologiczny.gov.pl. Organizacje pacjenckie wspierają działania edukacyjne poprzez swoje portale, kontakt
z pacjentami oraz wydanie dodatkowych materiałów informacyjnych.
Pakiet onkologiczny powstawał w
tym roku przy udziale wszystkich zainteresowanych środowisk, pacjentów,
lekarzy oraz resortu zdrowia. Po raz
pierwszy w tym roku głos pacjentów
został zarówno wysłuchany przez decydentów kreujących politykę zdrowotną, ale także uwzględniony przy
tworzeniu aktów prawnych. Środowisko pacjenckie pokazało jedność, siłę i
umiejętności wypracowania strategii i
narzędzi zmian w onkologii. Stworzone ku temu celowi Obywatelskie Porozumienie na rzecz Onkologii poparło
ponad 40 największych organizacji pacjenkich z kraju oraz Polska i Europejska Koalicja Pacjentów Onkologicznych. Przez pół roku trwały intensywne prace nad opracowaniem konkretnych propozycji zmian w onkologii,
które były konsultowane w gronie organizacji pacjenckich, ekspertów oraz
przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia.
Zakres i cele pakietu onkologicznego
są zbieżne z Pacjencką Strategią dla
Polskiej Onkologii na lata 2015-2025
wypracowaną przez nasze środowisko,
a wszystkie założenia co do narzędzi
takich jak: karta pacjenta onkologicznego, zniesienie limitów na diagnostykę czy stanowisko koordynatora opieki
onkologicznej, zostały zaimplementowane do pakietu.
Źródło: http://www.pkopo.pl/
aktualnosci/2014/222
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OBYWATELSKIE POROZUMIENIE
NA RZECZ ONKOLOGII
F u n d a c j a
Wygrajmy Zdrowie
otrzymała
grant
z funduszy EOG
w ramach priorytetu Obywatele dla
Demokracji na realizację
projektu Obywatelskie Porozumienie
na rzecz Onkologii od marca 2014 r.
do lutego 2015 r.
Celem projektu Obywatelskie
Porozumienie na rzecz Onkologii
jest społeczna kontrola sposobu realizacji przez Ministerstwo Zdrowia,
Narodowego Programu Zwalczania
Chorób Nowotworowych (NPZChN),
analiza tego systemu oraz opracowanie
na jej podstawie Strategii dla Onkologii
z perspektywy pacjenta onkologicznego, której elementem będzie NPZChN
na lata 2016-2025. Projekt jest odpowiedzią na wciąż pogarszającą się sytuację polskich pacjentów onkologicznych oraz pilną konieczność włączenia
organizacji pacjenckich do procesów
nadających kształt polityce zdrowotnej
państwa.
Obywatelska kontrola będzie realizowana przy udziale ponad 40 organizacji pacjenckich oraz w partnerstwie
z Instytutem Praw Pacjenta i Edukacji
Zdrowotnej, a dotyczyć będzie pacjentów chorych onkologicznie oraz ogółu
polskiego społeczeństwa. Wartością
dodaną współpracy będzie wsparcie
merytoryczne ze strony Partnera, który
ma bogate doświadczenie w realizacji
projektów systemowych i dialogu z de-

cydentami oraz umożliwia współpracę
z ponad 600 organizacjami.
Prace Porozumienia w powyższym
zakresie są odpowiedzią na niepokojącą sytuację polskich pacjentów onkologicznych i konieczność włączenia
ich do tworzenia systemu opieki onkologicznej. Nie ulega wątpliwości,
że wymaga on wielu pilnych zmian,
które usprawnią dostęp do diagnostyki i leczenia przeciwnowotworowego.
Działania Porozumienia zmierzają do
tego, by polski pacjent onkologiczny
był poddany opiece zgodnej z międzynarodowymi standardami i miał poczucie bezpieczeństwa zdrowotnego związanego z wykrytą chorobą.
Pacjencka Strategia Onkologii na
lata 2016-2025 powstaje w uzgodnieniu z Ministerstwem Zdrowia, które dostrzega potrzebę współpracy ze
środowiskiem pacjentów. Pod koniec
ubiegłego roku miały miejsce w resorcie zdrowia spotkania, na których ustalono, że Porozumienie zajmie się kompleksowym opracowaniem rozwiązań
w polskiej onkologii z perspektywy
pacjentów. Przedmiotowa Strategia
ma zostać przekazana Ministerstwu
Zdrowia do końca marca bieżącego
roku.
Kluczowym
założeniem
Pacjenckiej Strategii Onkologii na lata
2016-2025 jest opracowanie narzędzi
usprawniających dostęp do diagnostyki i leczenia przeciwnowotworowego,
a wśród nich m.in.: zaprojektowanie karty pacjenta onkologicznego na

wzór karty prowadzenia ciąży. Karta
byłaby stosowana jako
standardowe narzędzie informowania pacjenta o przebiegu procesu leczenia, będąc harmonogramem
wieloetapowego leczenia onkologicznego. W przypadkach zaawansowanego stadium choroby, karta byłaby również przepustką w kolejce do leczenia
i badań diagnostycznych. Dodatkowo
umożliwiłaby stworzenie precyzyjnego rejestru nowotworów, który obecnie nie jest efektywnie prowadzony.
Pacjencka Strategia Onkologii zakłada
również opracowanie parametrów oceny jakości poszczególnych programów
i efektywności leczenia onkologicznego, które umożliwią odpowiedni
nadzór nad jakością terapii przeciwnowotworowej. Porozumienie chciałoby również doprowadzić do określenia przez Ministerstwo Zdrowia
maksymalnego czasu oczekiwania na
leczenie onkologiczne. To tylko trzy
z kluczowych założeń Strategii, które
wpłynęłyby na poprawę jakości opieki
nad chorymi zmagającymi się z nowotworami w Polsce.
Źródło: http://www.wygrajmyzdrowie.pl/artykuly/181/obywatelskie-porozumienie-na-rzecz-onkologii

PACJENCI ONKOLOGICZNI ZAAPELOWALI
DO MINISTRA ZDROWIA O WPROWADZENIE PAKIETU
ONKOLOGICZNEGO
17 grudnia 2014 r. minister zdrowia Bartosz Arłukowicz spotkał się z
przedstawicielami pacjentów onkologicznych zrzeszonych w Obywatelskim Porozumieniu na rzecz Onkologii.
Podczas spotkania pacjenci przekazali
ministrowi petycję w sprawie pakietu onkologicznego, apelując, aby nie
wycofywał się z planowanych zmian.

Podkreślili, że pakiet onkologiczny to
jedyna szansa na wczesne wykrywanie
nowotworów i wyrównanie szans Polaków w walce z tą chorobą.
Według pacjentów pakiet onkologiczny daje nadzieję na polepszenie
sytuacji chorych, którzy zmagają się z
nowotworem. Przedstawiciele Obywatelskiego Porozumienia na rzecz Onko-

logii zwrócili uwagę, że zmiany wprowadzane przez pakiet uwzględniają
postulaty pacjentów onkologicznych.
Poniżej zamieszczamy Apel pacjentów zrzeszonych w Obywatelskim
Porozumieniu na rzecz Onkologii do
ministra zdrowia.
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LUDZIE PISZĄ

BENEFICJENCI WSPÓLNEJ KASY
Wśród wielu pytań
na jakie próbujemy
sobie
odpowiedzieć wówczas gdy
stajemy się pacjentami
onkologicznymi, jest pytanie: jak do tego doszło,
co zrobiłam(em) źle, jakich zasad nie
przestrzegałam(em) itd., itp.
Zazwyczaj właśnie wtedy zaczynamy dostrzegać profilaktykę antynowotworową. Okazuje się, że jest ona
niemalże wszechobecna. Tu rak piersi, tam rak płuca – tu cytologia, tam
kolonoskopia… Każda z toczonych
kampanii ma wspólny cel: minimalizowanie ryzyka wystąpienia lub wczesne
wykrycie istniejącego już w nas nowotworu. Przesłanie bardzo proste – badaj
się i bądź zdrów. Jak do tego doszło, że

ich nie dostrzegaliśmy, a te informacje,
które trafiały do naszej świadomości,
zazwyczaj były szybko ignorowane?
Będąc niedawno w jednym z krajów arabskich dostrzegłem, że zamiast
wielkich kulfonów o szkodliwości palenia, na opakowaniach dostępnych
tam papierosów zamieszczono zdjęcia.
Zionął z nich tragiczny obraz spustoszenia, jakie niesie nowotwór. Pomyślałem sobie, że taka forma przekazu
musi trafiać do nas lepiej niż najczarniejsze napisy i slogany. Jednak mimo
tego, że zdjęcia są przerażające, nie
zaobserwowałem wśród właścicieli
owych paczek papierosów żadnej negatywnej refleksji. Myśl, że to zdjęcie
to obraz ich własnej przyszłości, jest
im całkowicie obca. Są ponad tym.
Dzisiaj sądzą, że muszą mieć chociaż
trochę wolności i przyjemności. Gdy

jednak przyjdzie im odchodzić z powodu skutków palenia, czy nadal będą
bezrefleksyjni wobec nałogu, który sobie sami zafundowali? Póki co ich wyobraźnia nie pracuje. Koledzy, z którymi byłem we wspomnianej delegacji,
z lubością sięgali po tak oznakowane
paczki. Cieszyli się z wolności palenia.
Mogli to robić niemalże wszędzie – w
restauracji, na basenie, na ulicy, czy pokojach hotelowych. Nawet nie pytali,
czy mogą zapalić. Jedynym objawem
ich troski o moje zdrowie było siadanie
przy stoliku tak, by nie dmuchać wydychanym dymem bezpośrednio na mnie.
Niestety większość z nich najprawdopodobniej stanie się beneficjentami
systemu opieki zdrowotnej Gdy zajdzie
potrzeba, zostanie im udzielona pomoc
– lekarze wytną co trzeba, powstawiają
rurki, a my zapłacimy. To my poniesiemy skutki finansowe ich utrzymywania
przy życiu i udostępniania im najnowszych terapii oferowanych w leczeniu
onkologicznym.
Ciągle słyszymy, że jesteśmy biednym społeczeństwem, że nasz system
opieki zdrowotnej nie jest w pełni wydolny. Czy możemy więc nadal bezrefleksyjnie traktować tych spośród
nas, którzy swoimi przyjemnościami
ograniczają nam możliwości leczenia
i życia poprzez konsumowanie naszego wspólnego dobra jakim są środki
NFZ-u?
Kolejnymi niepotrzebnymi beneficjentami wspólnych środków są ci spośród nas, którzy trafiają pod skrzydła
opieki zdrowotnej po epizodzie tzw.
leczenia naturalnego. Różnorakie cu-

downe specyfiki, jak rozmaite pazury we własnych wyciągach, mikstury
mające postawić nas na nogi,
głodówki, oczyszczania itp. to także
niemałe źródło generowania kosztów
leczenia, skutkującego niepotrzebnym
pozbawianiem innych możliwości korzystania z właściwych terapii.
Kolejną
grupą
konsumentów
wspólnych zasobów są ci, którzy bohatersko oznajmiają, że nie chodzą
do lekarza i uważają, że dzięki temu
są zdrowi. Gdy jednak będą zmuszeni
trafić przed oblicze medyka, zazwyczaj ze zdziwieniem stwierdzą, że ich
dotychczasowe zdrowotne bagatelizowanie bezpośrednio przekłada się na
znaczne zaawansowanie choroby. To
z kolei przekłada się na sięgnięcie głębiej do naszej wspólnej kasy.
Reasumując, rozpieszczone bachorki, które muszą palić, ćpać, pić, okazywać dzielność i sprawność na drogach,
aplikować tylko sobie potrzebne dawki
adrenaliny, czy wspomniani już bohaterowie zdrowia, wcześniej czy później
wyciągną rękę po nasze pieniądze, wpłacane do wspólnej NFZ-owskiej kasy. Zapłacimy za ich głupotę, brawurę, heroizm nieleczenia i Bóg wie za co jeszcze,
czego jednak można było uniknąć lub
„załatwić” za dużo mniejsze pieniądze.
Niestety wszyscy o tym wiedzą.
Czy coś zmienimy? W sobie chyba nie,
bo zazwyczaj wiemy, że jesteśmy najdoskonalsi z doskonałych, a ludzkość
ma niewyobrażalne szczęście, że to
właśnie my pojawiliśmy się na świecie.
W imię poszanowania prawa do prywatności, tolerujemy to co jest zamachem na wspólne dobro i jego rozkradaniem. Zdecydowanie łatwiej przychodzi
nam walczyć o tzw. swoje z instytucjami
typu NFZ czy Ministerstwo Zdrowia.
Ale czy jedynie do takich działań powinniśmy się ograniczać?
Piotr Fonrobert
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MAŁE TĘSKNOTY, CICHE MARZENIA…

Łapię
się
na tym, że wykonując
jakieś
zwykłe codzienne
czynności przenoszę się w świat moich
wspomnień i marzeń.
Marzenia – odzwierciedlają pragnienia, dążenia. Te piękne, małe i duże.
Realne i te, które nigdy się nie spełnią.
Czasem wymagają wyrzeczeń, ciężkiej
pracy, wytrwałości, determinacji i wiary w ich spełnienie.
Lubię marzyć – to bardzo przyjemna czynność, miłe uczucie. Nie chcę
rezygnować z marzeń, każdy powinien
je mieć – takie małe ucieczki od rzeczywistości.
Zastanawiam się, czym jest tęsknota? Pustką, czekaniem, żalem, bólem i
smutkiem za tym do czego już nigdy
nie wrócę?
To sekret kochających się, bliskich
sobie ludzi.
A może jest pięknym wspomnieniem, które zawsze mogę przywołać i
jakże często jest plasterkiem na bolącą
ranę.
Któż nie tęskni?
Z tkliwością i nostalgią wspominam Rodziców i dom jaki stworzylinajwspanialsze miejsce na świecie!
Przygotowania do zbliżających się
Świąt przywołują miłe wspomnienia.
Szczególnie te kiedy byłam dzieckiem,
gdy Mikołaj istniał naprawdę i w Wigilijną Noc zwierzęta przemawiały
ludzkim głosem, a widok prezentów
pod choinką wywoływał radość i ekscytację.
Piękny czas beztroskiego dzieciństwa.
Zapach żywej choinki, przystrojonej czerwonymi rajskimi jabłuszkami,
pierniczkami, cukierkami (wiele z tych
ozdób zjadało się zaraz po zawieszeniu), białą watą niczym płatkami śniegu i na końcu ulubioną ozdobą Mamy,
to jest włosem anielskim mieniącym
się w świetle lampek. Bez niego choinka była jakaś goła.

Wigilia to mieszanina zapachów:
kapusty z grzybami, kompotu z suszonych latem jabłek i gruszek. Olejku
migdałowego dodawanego do potraw
z maku. Zapach pieczonych kruchych
ciasteczek amoniaczków, aromatu
przypraw do piernika i intensywny
zapach obieranych pomarańczy, które
jadło się tylko w świąteczny czas.
Pamiętam przyjemne ciepło z węglowej kuchni, w której płonął ogień
i Mamusię – zmęczoną, z wypiekami na twarzy, uwijająca się po kuchni
by wszystko było gotowe na czas. Jej
spracowane, kochane ręce szykujące
wyjątkowe potrawy. Na niektóre z tych
specjałów czekało się przez cały rok.
Moi Rodzice pochodzili z Wileńszczyzny, a jedną z tamtejszych wigilijnych potraw były śliżyki – są to
postne, małe, drożdżowe ciasteczka,
podawane z zupą makową słodzoną
miodem, z dodatkiem bakalii lub z
kisielem z żurawiny. Drożdżowe pierożki z makowym lub grzybowym nadzieniem smażone na oleju. Albo moje
ulubione naleśniki z jabłkami doprawionymi cukrem i cynamonem. Były
też naleśniki z makiem i z grzybami.
Każdy miał swoje ulubione potrawy,
które sporządzone w innej porze roku
nie smakowały tak samo jak w ten magiczny czas.
Tata przynosił sianko, które kładło
się pod bielusieńkim, wykrochmalonym obrusem. Tradycją było wyciąganie źdźbeł spod obrusa, to taka wróżba.
Każdy chciał wyciągnąć najdłuższą
i prostą słomkę, oznaczała wówczas
długie i piękne życie.
Tatuś też przed modlitwą i łamaniem się opłatkiem zawsze sprawdzał
czy na odświętnie nakrytym, pełnym
wigilijnych potraw stole nie brakuje
dodatkowego nakrycia dla niespodziewanego gościa. Nigdy nie brakowało i
nie zabraknie.
Widok całej Rodziny przy świątecznym stole, wspólne śpiewanie kolęd,
rozmowy, śmiech i radość z niekiedy

skromnych prezentów dawał Rodzicom satysfakcję i sprawiał, że zmęczenie mijało, schodziło gdzieś na
drugi plan.
Wspomnienia mieszają mi się z
tęsknotą i marzeniami, dzieli je bardzo
krucha granica.
Wiele Kochanych i Drogich mi
Osób odeszło, ale w mojej pamięci
wciąż żyją i nie zabraknie Ich nigdy
przy moim Wigilijnym stole.
Ewa Patalas
grudzień 2014r.
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ZWYKŁY CZŁOWIEK
Na drodze życia spotykamy trzy główne
przeszkody:
własne winy,
cudzy egoizm i
złośliwe przypadki
Zwykły człowieku, siedzący z filiżanką
kawy na parapecie okna i liczący krople deszczu, co myślisz o ludziach?
Różnych ludziach? Tych których nie
znasz, mijasz ich codziennie idąc do
pracy, i tych których znasz, których
lubisz, z którymi się przyjaźnisz. Czy
przy tych ludziach możesz się bezkarnie wygłupiać, czy musisz myśleć o
tym co mówisz żeby nikogo nie urazić
a siebie nie ośmieszyć?
Twarze mijanych ludzi są raczej
smutne, a może tylko poważne? Bo
przecież każdy widzi to co chce widzieć. Mijam więc te posępne twarze
i myślę, czy tak właśnie wygląda nasza codzienność? Zmęczeni kłopotami, uśmiechamy się tylko wtedy kiedy
wiemy, że ktoś na nas patrzy? Zaganiani, zapracowani, przemęczeni prostymi

i nudnymi czynnościami, mieszkający
w swoich zamkniętych domach, dbający o pozory, a przecież żyjący. Zwykli
ludzie. Gdzieś się podziała radość życia, o wszystko trzeba walczyć. A jeżeli wychylisz głowę żeby coś zrobić,
wprowadzić coś nowego, przekreślić
rutynę to trzeba uważać, żeby ktoś Ci
nie przypomniał gdzie Twoje miejsce i
nie kazał jej pokornie pochylić. I wtedy
Twoje „przytrzaśnięte drzwiami palce”
jeszcze bardziej bolą. Nie jest to radosny obrazek. Dlatego tak często wracamy do wspomnień, bo i marzeń jest
coraz mniej.
Wiedziałam, że dzisiaj nie będę
lubić ludzi. Nie bez powodu w każdej łazience wisi lustro: mniejsze lub
większe, ale zawsze jest. O poranku
właśnie do łazienki kierujemy swoje
pierwsze kroki i odruchowo spoglądamy w lustro. Odbicie w nim wiele
mówi o człowieku, więc przeglądanie
się nie jest pustą czynnością czy przejawem próżności, tylko sprawdzaniem
czy dzisiaj lubię samą siebie. A jak nie
lubię siebie, to nie inaczej też postrzegam ludzi.

Na swoje usprawiedliwienie dodam, że
to wszystko przez listopad,
miesiąc depresyjny, mglisty, dżdżysty
i nielubiany. W tym właśnie miesiącu
częściej zwykłym ludziom wylewa się
herbata na czytaną właśnie gazetę, bułka spada na podłogę smarowaniem do
dołu, jajecznica się przypala, a mleko
wykipi. Złości mnie to bardzo. I to, że
nie mogę wypić kawy, która postawiłaby mnie na pewno na nogi, i to, że
moi bliscy mają tyle kłopotów a ja nie
mogę im pomóc. I chyba również to, że
rankiem wyszłam z łazienki nie zamieniając zmarszczonego czoła na prosty
przecież uśmiech.
Barbara Chojnowska
listopad 2014

NAUKOWCY I LEKARZE W WALCE Z NOWOTWORAMI

JAK POWSTAJE NOWY LEK
Proces opracowywania nowych
leków był tematem jednej z prezentacji wygłoszonych podczas V dorocznej Konferencji SPAEN. Raz Dewji,
szef działu badań klinicznych firmy
GlaxoSmithKline, na początku swego
wystąpienia podziękował za zaproszenie i podkreślił, że SPAEN odgrywa
niezwykle ważną rolę umożliwiając
kontakt i możliwość wymiany doświadczeń między pacjentami a naukowcami, którzy są często tak skupieni na
swojej pracy w laboratoriach, że tracą
kontakt z realnymi odbiorcami wynalezionych przez siebie produktów. Organizowane przez SPAEN spotkania z
udziałem organizacji pacjenckich dają
możliwość dowartościowania tego bardzo istotnego aspektu.

Droga do opracowania nowej terapii, czyli do rejestracji nowego preparatu leczniczego, jest bardzo długa
(może trwać nawet 15 lat) i wiąże się
z ogromnymi kosztami. Nie zawsze też
jest to droga zakończona powodzeniem.
Ten długi i bardzo złożony proces obejmuje wyodrębnienie właściwych substancji, związków i reakcji chemicznych, drobiazgową selekcję (z 5-10 tys.
cząsteczek poddanych wstępnym badaniom, tylko jedna zostaje skutecznie
wprowadzona do praktyki klinicznej),
przeprowadzenie wstępnych badań na
kulturach komórkowych, badania na
zwierzętach, a następnie badania kliniczne z udziałem pacjentów, po czym
lek ma wreszcie szansę znaleźć się na
rynku.

Badanie potencjalnego produktu
leczniczego obejmuje kilka etapów
- od badań wstępnych i przedklinicznych po badania kliniczne I, II i III
fazy. Dochodzi do tego ponadto faza
IV – dodatkowe badania już po rejestracji leku, mające na celu poszerzenie posiadanej wiedzy na temat jego
stosowania. Tak naprawdę, dopiero re-
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jestracja leku stanowi punkt wyjścia w
procesie budowania rzetelnej wiedzy i
doświadczenia klinicznego – zanim do
tego dojdzie, nasze rozumienie działania leku jest mimo
wszystko bardzo
niewielkie.
Cały
ten
długi
proces
zaczyna
się
od tego, że po
wstępnym zbadaniu wielu związków chemicznych
dokonuje się wyboru kilku z nich, dobranych pod kątem hipotetycznej skuteczności w leczeniu danego schorzenia. Następnie izoluje się i oczyszcza
związek aktywny z substancji występujących w naturze lub syntetyzuje
się go chemicznie. W trakcie dalszych
badań struktura związku chemicznego
o potencjale terapeutycznym może być
wielokrotnie modyfikowana w celu
zwiększenia jego aktywności farmakologicznej oraz zminimalizowania działań ubocznych.
Podczas opracowania związku wiodącego należy przede wszystkim jak
najdokładniej określić jednostkę cho-

robową, w jakiej
planuje się zastosować nowy lek
– pozwoli to na
znaczne zaoszczędzenie czasu i kosztów. Jeśli istnieją
uzasadnione przypuszczenia, że dany
lek może być skuteczny w leczeniu danej choroby, należy się zastanowić nad
tym jak zdobyć próbki kliniczne, jak
pozyskać pacjentów do badań, zadbać
o określenie właściwych celów molekularnych i optymalizację struktur
wiodących. Z kolei analiza zależności
pomiędzy budową fizykochemiczną
a działaniem biologicznym badanego
związku pozwala na przewidywanie
działania farmakologicznego nowej
substancji lub przyczynia się do odkrycia jej nowych właściwości.
Przedkliniczna faza badań obejmuje badania in vitro, podczas których
ocenia się działanie wybranego związku na komórki nowotworowe. Do badań klinicznych trafia tylko jedna lub
najwyżej dwie z badanych substancji.
Na etapie przedklinicznym istotne jest
poznanie mechanizmu działania leku
i skutków ubocznych, bada się zatem

właściwości
profil

farmakologiczne oraz
toksyczny potencjalnego leku. Istotne jest też
określenie
bezpiecznej

dawki do pierwszego podania u ludzi. Następnie poszukuje się dawki
optymalnej – tzw. okna terapeutycznego, czyli określonego przedziału stężenia leku zapewniającego
największą skuteczność działania przy
jednoczesnej minimalizacji możliwych
skutków ubocznych. Konieczne jest
określenie parametrów niezbędnych do
monitorowania potencjalnych działań
niepożądanych i rodzaju ewentualnego
działania toksycznego.
Postać farmaceutyczna i skład leku
będącego produktem końcowym może
się różnić od tej na etapie pierwszego
podania człowiekowi ze względu na
konieczność zastosowania różnych
schematów dawkowania w czasie

Struktura badania klinicznego
weryfikacja koncepcji
wczesny etap rozwoju

kontrola organów
regulacyjnych

późny etap rozwoju

po wprowadzeniu
do obrotu

do 15 lat
do miliarda dolarów

Faza I

Faza II

Faza III

Faza IV

pierwsze
podanie u ludzi

powyżej 50 wolontariuszy (docelowa
grupa pacjentów)

powyżej 1000
(docelowa grupa
pacjentów)

zaawansowana
medycyna
prognostyczna

20-50
wolontariuszy

skuteczność
i korzyści kliniczne

przedstawienie dowodów na bezpieczeństwo i skuteczność

wykorzystanie
farmakogenetyki

bezpieczeństwo

bezpieczeństwo

profil terapeutyczny/etykietowanie
produktu

farmakokinetyka
w organizmie
człowieka

farmakogenetyka

ocena technologii
medycznych

monitorowanie bezpieczeństwa i nadzór po wprowadzeniu leku do obrotu

ocena technologii
medycznych
rzeczywiste dane
– badania obserwacyjne
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trwania badania.
wej. Jakie procesy położony jest na bezpieczne dawkowaNadrzędnym celem badań przedzachodzą w ludzkim n i e .
Bada się ponadto maklinicznych in vivo jest ustalenie bezorganizmie w trakteriał genetyczny
pieczeństwa leku, zanim rozpoczną się
cie podawania leku?
w celu zdefiniobadania na organizmie
Jakie są potencjalne kowania profilu
człowieka. Na etapie rzyści, ale też na czym polega ryzyko
genetycznego,
testów na modelach nowej terapii? Na te pytania należy
zwierzęcych do- dać odpowiedź.
konuje się badania
W badaniach fazy I lek po raz pierwczterech podstawo- szy podaje się człowiekowi, co określawych procesów, któ- ne jest w skrócie jako FTIH (first time który
potenre określają zachowanie in human), zazwyczaj w małej grupie cjalnie ma wpływ na
badanej substancji leczniczej w orga- (20-50 osób), w zależności od rodza- skłonność pacjentów do
nizmie: wchłanianie, dystrybucja, me- ju choroby, badanego leku, dawki itp. skutków ubocznych czy też
tabolizm oraz wydalanie. Zrozumienie Priorytetem w tej fazie jest ustalenie odwrotnie – zwiększa szanse na lepsze
tych wszystkich aspektów jest
niezwykle istotne zanim jeszcze
Badania przedkliniczne
nowoodkryta substancja znajdzie
się w badaniu klinicznym, a rozmaite wytyczne i regulacje prawne
w tym zakresie są bardzo restrykDawkowanie
Działanie
Działania
w badaniach z
Postać leku
cyjne – należy wykonać cały szefarmakologiczne
toksyczne
udziałem ludzi
reg testów przewidzianych przez
odpowiednie organy regulacyjne
i zgromadzić wyczerpującą inforBezpieczna
Postać leku dla
Działanie
mację, którą należy przedłożyć
In vitro
dawka dla
pierwszego
genotoksyczne
w postaci raportów takim instyczłowieka
podania u ludzi
tucjom jak np. EMA (Europejska
Agencja Leków) w Europie, czy
FDA (Agencja ds. Żywienia i LeIn vivo
Działanie
Określenie okna
ków) w Stanach Zjednoczonych.
(tkanki)
rakotwórcze
terapeutycznego
Pozyskane dane są skrupulatnie
analizowane, zanim zostanie podjęta decyzja o rozpoczęciu badań
W organizmie
Toksyczność
klinicznych. W Europie aktualnie
zwierzęcym
dla rozrodczości
obowiązują cztery ogólne wytyczne dotyczące przebiegu badań przedklinicznych oraz dwie
Toksyczność
wytyczne dotyczące oceny ryzynarządowa (ostra
i przewlekła)
ka wpływu badań na środowisko.
Wszystkie te regulacje mają na
celu zapewnienie bezpieczeństwa pa- bezpiecznej dawki i sposobu podawa- skutki terapeutyczne. Dziedzina ta zycjentom.
nia leku – w tym celu opracowuje się skuje coraz większe znaczenie w proPo zakończeniu badań przedkli- różne schematy terapeutyczne. Bada cesie opracowywania leków. Faza II
nicznych proces rozwoju leku wkracza się farmakokinetykę i farmakodynami- to zazwyczaj ok. 100 pacjentów, a jej
w nowe stadium – są to badania kli- kę leku, czyli sposób oddziaływania na podstawowym celem jest wykazanie
niczne. W ujęciu najbardziej ogólnym, organizm, jego metabolizm. Najważ- aktywności i skuteczności leku. Czy
badanie kliniczne to testowanie nowe- niejsze jest tu określenie profilu bez- testowany lek spełnia swoje zadanie?
go preparatu leczniczego na ludziach, pieczeństwa. W przypadkach innych Czy działa tak, jak przewidywaliśmy?
niezbędne do ustalenia, że dany lek jest chorób w badaniach fazy I uczestniczą Ponownie bada się farmakodynamikę,
zarówno bezpieczny w stosowaniu jak zdrowi wolontariusze, lecz specyfiką by zrozumieć proces działania leku w
i skuteczny. Ludzki organizm to me- leków przeciwnowotworowych jest większej i bardziej zróżnicowanej gruchanizm niezwykle skomplikowany, to, że udział w badaniach biorą tylko pie, upewnić się czy faktycznie oddziadlatego badania laboratoryjne i testy pacjenci onkologiczni, często w za- łuje na nowotwór. Istnieje tendencja do
na zwierzętach nie są w tym względzie awansowanym stadium choroby. Na randomizacji fazy II żeby dodatkowo
wystarczające.
tym polega jedna z kluczowych różnic zbadać potencjalne korzyści danej teraProces rozwoju klinicznego leku między badaniami fazy I w onkologii a pii, jednak może to znacznie wydłużyć
trwa średnio 4-5, a nawet 10 lat, w w innych dziedzinach.
czas trwania badania. Pod koniec fazy
zależności od choroby i grupy doceloW badaniach fazy II główny akcent II należy zdecydować czy podstawowe
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założenia zostały zweryfikowane. Jest
to istotny moment – jeśli się pozyska
dowody, że badany lek spełnia oczekiwania, badania przechodzą w fazę
III.
Ten etap jest bardzo
trudny i wymagający ze względu
na dużą liczbę
uczestników (od 100 do
1000) i międzynarodowy charakter. Jest to wieloośrodkowe, międzynarodowe, randomizowane badanie kliniczne. Randomizacja (losowe

minimalizacji
liczby pacjentów
otrzymujących
placebo, można
zastosować
schemat 3:1. Zazwyczaj
kluczowym
punktem końcowym badania jest przeżycie wolne od nawrotu lub przeżycie
całkowite. Obserwuje się też działania
niepożądane. Celem fazy III jest wykazanie bezpieczeństwa leku oraz analiza kosztów i korzyści. Istotne jest, czy
nowy lek jest bardziej skuteczny i/lub
mniej kosztowny w porównaniu z konwencjonalną metoda leczenia. Ocena

kie wyniki powinny być udokumentowane i poddane
ocenie organów
regulacyjnych. Cała
procedura

zapoznania się z
dokumentacją i podjęcia decyzji w spawie zatwierdzenia
(lub odrzucenia) leku trwa 1012, a czasem nawet 18 miesięcy.
Faza IV dotyczy preparatu leczniczego już zarejestrowanego i
Badania kliniczne
obecnego na rynku. Ma ona na celu
określenie, czy lek jest bezpieczny
we wszystkich zalecanych wskazaniach i dla wszystkich grup chorych w dłuższej perspektywie czaDocelowa grupa
Zastosowanie
Ryzyko/korzyści
sowej. Badania fazy IV dodatkowo
pacjentów
kliniczne
weryfikują uzyskane wcześniej
wyniki, badają interakcje z innymi
lekami, jak również mają na celu
Ryzyko/korzyści
Bezpieczeństwo
Możliwości
ocenę kosztów i jakości życia. Pow stosunku do oboi skuteczność
stosowania
nadto poszukuje się możliwości zawiązujących standarzwiązku
klinicznego
stosowania wynalezionego medydów leczenia
kamentu w nowych wskazaniach.
Niekiedy podważano zasadność tej
części badań, ale stopniowo rośnie
Przedział
uświadomienie, że zgromadzone na
dawki/dawka
tym etapie informacje są niezwykle
terapeutyczna
istotne, tak samo jak te z fazy II i
III.
Tak długi proces wymaga
ogromnych kosztów, stąd już na
Farmakokinetyka
samym początku bardzo uważnie
rozważa się wszystkie argumenty
przemawiające za (lub przeciw) badaniem określonej substancji, któprzypisanie pacjentów do poszczegól- technologii medycznych odgrywa co- ra może przynieść korzyści kliniczne.
nych grup) zależy od wybranej metody raz większą role i zaczyna stanowić in- Żeby proces opracowywania nowych
kontroli. Można zastosować podział na tegralną część badań III fazy. Wszyst- leków stał sie bardziej efektywny, nie2 grupy — tzw.
zbędne są takie czynniki jak farma„doświadczalkogenetyka, nowe podejście do leną” (pacjenci,
czenia chorób nowotworowych (w
Więcej
Farmakogenetyka
którzy przyjmutym personalizacja terapii), większa
cząsteczek
ją eksperymenliczba celów molekularnych i badatalny lek), oraz
nych substancji.
„kontrolną”
(pacjenci, któInformacje przedstawione powyWięcej
rym podaje się
żej
można skonfrontować także z
Personalizacja
celów terapeuplacebo lub któhttp://pl.wikipedia.org/wiki/
leczenia
tycznych
rzy są leczeni
Eksperyment_kliniczny
Lepsze
leki
standardowo).
Grup może być
Opracowanie Hanna Szachowska
więcej. W celu
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LISTOPADOWA MSZA ŚW
W

czasie tegorocznej, tradycyjnej już Mszy św. u Oo.
Jezuitów wspominaliśmy zmarłych
członków naszego
Stowarzyszenia,
jak również tych
wszystkich, którzy
nam towarzyszyli, w
zdrowiu i w chorobie, w szczęściu i
nieszczęściu, prosząc ich, by dalej nas
wspierali. Poniżej zamieszczamy tekst
wspaniałego kazania wygłoszonego
przez o. Wacława Oszajcę.

ciałem i swoja krwią. Bez was, czyli bez
waszej krwi i bez waszego ciała, dzieci
by nie zaistniały. Nikt z nas by nie zaistniał. Fakt naszego istnienia zawdzięczamy temu, że nasi rodzice podzielili się z
nami sobą. I nie chodzi tylko o nasz organizm. Bo przecież oni kiedyś, podobnie jak my dzisiaj, zapłacili najwyższą
cenę za to, by dzieci rosły, żeby zdobyły
wykształcenie, żeby nie chodziły głodne,
żeby miały dach nad głową. Nic z nieba,
nawet 5 złotych, nigdy nie spadło, prawda? Trzeba było na wszystko zarobić. A
to są nieprzespane noce, to jest uszczer-

powiedzieć, że wszystko
na nic. Za mało czasu –
ale gdybyśmy żyli nawet
250 lat, też by było za mało.
Popatrzmy, jakimi jesteśmy dziwnymi
stworzeniami: z jednej strony klniemy
w żywe kamienie na ten nasz los, nieraz

"Kto spożywa moje Ciało i
pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu
ostatecznym" (J 6,54).
Nie tylko apostołowie mieli trudności ze zrozumieniem tych słów, które
Chrystus do nich mówi. Również dla nas
samych, jak to – jeść czyjeś ciało? Albo
pić czyjąś krew? Raczej wzdrygamy się
na myśl o tym, żeby do takiego czegoś
przystąpić. Jednak jak się trochę nad
tym zastanowić, to dojdziemy do wniosku, że sprawa jest bardzo prosta. To, o
czym mówi Chrystus, dotyczy nie tylko
Jego samego, ale również nas. Przecież,
skąd się wzięły wasze dzieci? Z waszego
ciała i z waszej krwi. To, że one istnieją,
to dlatego, żeście się Państwo podzielili – jako matki i jako ojcowie – swoim

bek na zdrowiu, to niejeden ból głowy.
To jest też choroba i starość. A więc, to
jest również nasze ciało i krew. Bo przecież to, czym się podzieliliśmy i czym się
nadal dzielimy z młodym pokoleniem to
jest nasz czas, który moglibyśmy wykorzystać zupełnie inaczej. Oczywiście rodzi się pytanie, czy przez to bylibyśmy
bardziej szczęśliwi. Jako chrześcijanie
możemy powiedzieć – na pewno nie. A
nawet jeśli w moim przypadku, lub kogoś z was, jeśli się nie rodziło dzieci i nie
przekazało życia, to i tak jeśli chce się być
szczęśliwym, trzeba żyć dla innych. Ja na
szczęście mam Zakon – jest tu siedemdziesięciu chłopa, więc jest dla kogo żyć.
Całe moje życie, jak również wasze, było
i jest dla innych. No i tak żyjemy, chorujemy, starzejemy się, umieramy. Można by

chcielibyśmy to wszystko rzucić w kąt –
i naszą chorobę, i rodzinę, i kapłaństwo,
i zakon, i wszystko po kolei, boimy się
śmierci, a zarazem cos w nas chce żyć.
Buntujemy się przeciwko przemijaniu,
buntujemy się przeciwko starzeniu się,
buntujemy się strasznie przeciwko śmierci, która ma położyć kres naszemu życiu.
Skąd jest w nas takie marzenie, skąd
jest w nas takie pragnienie wiodące do
niezgody na nasz człowieczy los? Jako
chrześcijanin mogę powiedzieć, ze jest
to z całą pewnością dzieło Boga. Właśnie w tym jesteśmy podobni do Boga –
że chcemy żyć wiecznie. I na to pytanie
Jezus Chrystus, Syn Boży nam odpowiada: nie ma śmierci. Przeżywamy życie,
ale nie tracimy go, przeżyjemy śmierć,
ale nie będziemy unicestwieni. Bo prze-
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cież wszystko – i rozum, i serca, i ciało,
i dusza – pragną, żeby było inaczej. Nie
możemy temu pragnieniu zaprzeczyć.
Można znaleźć tysiąc argumentów, które
będą nam uzasadniały to, że po śmierci
nic nie ma. Tylko
że jeśli istnieje
inna możliwość,
to dlaczego nie
trzymać się tej innej możliwości? Jeśli jest ciemno w pokoju i cos błyska, to
idziemy tam gdzie jest ta odrobina światła – bo tam więcej widać.
Obchodzimy dziś Uroczystość
Chrystusa Króla. Króla Wszechświa-

ba było, może
krokwie na dachu, jakiś stołek
czy inny mebel. A
do Matki Bożej się
szło jak do sąsiadki – po odrobinę soli
pewnie, cukru nie znali, wiec po odrobinę czegoś tam – a może i na plotki.
To jest Pan Bóg, który nie stoi z boku.
No i ostatnie dni i godziny Jego życia –
mamy pamiątkę po tym: krzyż. A zatem
popatrzmy: to, co wydaje się śmiercią
jest życiem, natomiast to co się wydaje nieraz, że jest życiem, bywa śmiercią. Przecież człowiek, który jakoś nie
chce być dla innych ludzi, to tak jakby
umarł. Mamy takich ludzi tutaj, parę

nasz ojciec i nasza matka, to wchodzimy do ich domu.
Wciąż oni są,
choćby tylko
w ten sposób. Ale to

ta. A przecież wspominamy człowieka, który żył ponad 2 tysiące lat temu
i który, jeśli się w Pismo św. wczytać,
niczym się od nas nie różnił. Bywał
zmęczony, bywał spocony, przez całe
swoje życie (nie wiemy ile żył, ale powiedzmy ok. 40 lat) ciężko pracował
jako cieśla. Musiał zarobić pieniądze
na utrzymanie własne i swojej matki,
która była wdową, bo Józef prawdopodobnie dość szybko zmarł – i chyba
wcale nie dlatego że był stary. Jezus
musiał więc utrzymać dom. Jak sobie
to wyobrazić, to człowiekowi ciarki po
grzbiecie zaczynają chodzić – że Jezus
był czyimś sąsiadem w Nazarecie, te 2
tysiące lat temu, zwykłym sąsiadem,
jak każdy inny, do którego się szło
żeby coś tam zrobił – nie wiem co trze-

metrów dalej - na Rakowieckiej w więzieniu. Ale i tam, jak chodzę czasami
spowiadać, okazuje się, że kiedy już
troszkę rozumu odzyska ten człowiek,
kiedy zacznie mówić: „moja wina”,
wtedy chciałoby się śpiewać najpiękniejsze hymny, ponieważ ten człowiek
zmartwychwstaje. Bo ma odwagę powiedzieć: moja wina, to ja zrobiłem.
Dlatego kiedy wspominamy naszych
zmarłych, to nie szukajmy ich, jak tu
Pismo św. radzi, pośród umarłych. Ponieważ na wiele sposobów oni żyją.
Wystarczy otworzyć album rodzinny
i spojrzeć na zdjęcia – natychmiast
ożywają. Czy to tylko wspomnienia?
Myślę, że więcej. Ożywają ich słowa,
uśmiech, napomnienie. Kiedy otwieramy drzwi w domu, który zbudowali

brat Albert Chmielowski, gdy mówił:
„Staraj się być dla drugiego człowieka
chlebem. Dobrym chlebem”. I wtedy
na pewno nie zmarnujemy życia. Dalej
będziemy słabi, dalej będziemy grzeszni. Jak mówi papież Franciszek, to nie
jest problem, że człowiek grzeszy,
problem zaczyna się wtedy gdy człowiek jest zepsuty, to znaczy kiedy już
nie widzi, że nie żyje po ludzku, kiedy nie widzi, że siebie zabrał ludziom.
To jest najcięższe. Więc myślę, że jeśli
o coś trzeba prosić naszych zmarłych
– może nawet nie tyle za nimi prosić
Boga, bo nasz Bóg jest Odkupicielem, to znaczy, że On ratuje, ocala –
to prośmy naszych zmarłych przyjaciół, rodziców, krewnych, wszystkich
dzięki którym istniejemy, żeby dalej

dla nas za mało.
Wierzymy, że są naprawdę,
tak samo jak i my. Dlatego
kiedy Chrystus mówi, żeby jeść
Jego ciało i pić Jego krew, mówi jak
słyszeliśmy: „kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie”. Pięknie to ujął
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nas wspierali, bo nam się gorzej żyje
od nich. Żeby pomagali nam zwłaszcza w chwilach trudnych, bolesnych,
ciężkich, żeby wtedy znaleźli sposób
dotarcia do nas z jakimś dobrym słowem, z pomocą,
z pocieszeniem.
To się naprawdę
sprawdza.
Chciejmy tylko
uważnie patrzeć na
to, co się wokół nas dzieje. Wtedy
zobaczymy, że nie ma zmarłych – są
tylko żywi, wszyscy jesteśmy tu i teraz,
tu jest ziemia i tu jest niebo, tu jest nasz
Pan Bóg. Wielu rzeczy nie rozumiemy,
na wiele rzeczy nie potrafimy odpowie-

dzieć, na wiele
pytań – dlaczego ja, dlaczego
teraz,
dlaczego
i po co to wszystko, ale wiemy jedno: to nie jest
koniec, jest dalszy ciąg. Tak jak tutaj
wyzbywaliśmy się naszego życia, żeby
inni mogli żyć, tak samo jest również
z życiem wszystkich innych ludzi. To
wyzbywanie się jest zyskiwaniem, jest
wprowadzaniem siebie, jeśli tak można
powiedzieć, w coraz mocniejsze życie.
Starajmy się więc wtedy, kiedy jest źle,
trudno i ciężko, pamiętać, że również to
co jest trudne, bolesne, co jest krzywdą, co jest bólem, to też przyjmujmy, a
patrząc na Chrystusa wiemy, co zostaje

–

zostaje to, co dobre, co jest mądrym słowem, dobrym uczynkiem,
szlachetnym uczynkiem. To jest
od Boga i to pozwala nam mieć nadzieję, że do niczego innego, ale właśnie
do życia będzie należało zawsze ostatnie słowo.

NASZA KSIĄŻKA KUCHARSKA
EWA PATALAS POLECA
ŚLIŻYKI
Składniki:
- 3 szkl. mąki
- 20 g drożdży
- 5 łyżek cukru
- ok. 1/2 szkl. mleka
- odrobina soli
Mąkę wymieszać z 4 łyżkami cukru i odrobiną soli. Drożdże
rozetrzeć z łyżką cukru, odrobiną ciepłego mleka i mąki. Jak
wyrosną dodać mąkę, mleko (tyle ile się wgniecie) i wyrobić dość twarde ciasto, takie jak na makaron. Z ciasta zrobić
wałeczki o średnicy od 1 do 2 cm i pokroić na centymetrowe
kawałki - tak jak kopytka. Piekarnik nagrzać do 180 stopni.
Śliżyki ułożyć na wysmarowanej lub wyłożonej papierem
do pieczenia blasze i wstawić do piekarnika na około 10 minut (aż się zarumienią)
ZUPA MAKOWA
- 300g maku
- 4 łyżki miodu
- bakalie
- 2 szklanki wody lub mleka - wg uznania
Mak sparzyć wrzącą wodą i gotować na małym ogniu 5 minut, ciągle mieszając. Kiedy ostygnie należy go odsączyć i
przekręcić trzykrotnie przez maszynkę. Do miodu wlać 2
szklanki ciepłej wody lub mleka, dokładnie rozmieszać i zalać tym mak. Można dodać bakalie wg uznania. Odstawić
na 2 godziny. Po tym czasie włożyć wcześniej upieczone
śliżyki i pozostawić na godzinę. Ja lubię suche :).
Smacznego!

ŚLEDZIE POD PIERZYNKĄ
To danie szybkie, proste i efektowne. Jest bardzo smaczne
i delikatne, to jedno z wigilijnych dań, które są na moim
stole.
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Składniki:
- pół kilograma śledzi
- 2 cebule
- 5 jajek ugotowanych na twardo
- 4 ugotowane ziemniaki
- 3 ogórki konserwowe
- świeży koperek lub natka pietruszki
- 7 łyżek majonezu
- gęsty jogurt naturalny
- sól, pieprz
Wykonanie:
Śledzie umyć i moczyć w wodzie tak długo, aż uzyska się
odpowiedni smak. Do tego dania mogą być lekko słonawe,
ponieważ łączymy je z łagodnymi warzywami. Ugotować
osobno buraki i ziemniaki do miękkości, a następnie zetrzeć
na tarce o grubych oczkach. Cebulę drobniutko posiekać.
Jajka ugotować na twardo i zetrzeć na tarce o grubych oczkach. Majonez wymieszać z jogurtem (można użyć samego
majonezu, ale w połączeniu z jogurtem danie będzie lżejsze
i smaczniejsze).
Układamy kolejno (najlepiej w przeźroczystym naczyniu,
ponieważ ładnie wygląda):warstwę startych ziemniaków,
które trzeba lekko osolić i oprószyć pieprzem, następnie
pokrojone w dowolne kawałeczki śledzie, posypujemy je
odrobiną świeżo zmielonego pieprzu, na to cebula. Warstwę
smarujemy sosem, następnie buraki, ogórki i znowu warstwa sosu. Jeśli mamy wysokie naczynie możemy powtarzać kolejne warstwy. Na wierzch położyć warstwę startych
jajek. Odstawiamy na noc do lodówki aby smaki się przegryzły. Przed podaniem na stół można posypać zielonym
koperkiem lub natką pietruszki.

PIERNIK Z POWIDŁAMI
Składniki:
- 4 szklanki mąki
- 25 dag margaryny
- 3/4 szklanki cukru
- 2 jaja
- słoik powideł lub dżemu śliwkowego
- 3-4 łyżeczki kakao
- 2 opakowania przyprawy piernikowej lub zmielone przyprawy (goździki, cynamon, imbir, pieprz, gałka muszkatołowa ziele angielskie)
- 2 szklanki mleka
- 2 łyżeczki sody oczyszczonej
- 2 łyżki miodu
- bakalie
Wykonanie:
Rozgrzać miód z tłuszczem, następnie ostudzić. Mąkę przesiać. Jaja utrzeć z cukrem i przyprawą piernikową.
Stopniowo dodawać wszystkie składniki, dokładnie ucierając.
Gotowe ciasto wlać do formy(wymiary 32/20cm).
Piec około 50-60 minut (czasami dłużej, zależnie od wielkości formy) w temperaturze - około 180-200st.

GRZYBOWIKI I MAKOWIKI
Są to drożdżowe pierożki z nadzieniem grzybowym smażone na głębokim tłuszczu.
Wykonanie:
Zaczynamy od zrobienia rozczynu:
- 5 dag świeżych drożdży
- 1 łyżka cukru
- 3 łyżki ciepłego mleka
- 1 łyżka mąki
W wysokim naczyniu rozdrabniamy drożdże, mieszamy
z z cukrem, dolewamy ciepłe mleko i wsypujemy mąkę.
Wszystko dobrze mieszamy (rozczyn powinien mieć konsystencję gęstej śmietany) i zostawiamy do wyrośnięcia w
ciepły miejscu.  

Farsz:
- ok 70- 80 dag pieczarek, mogą być suszone grzyby
- 2 duże cebule
- 1 łyżka oleju
- sól, pieprz ziołowy
Cebulę pokroić w kostkę i zeszklić na patelni z łyżką oleju. Pieczarki obrać, wypłukać i zetrzeć na tarce na grubych
oczkach lub drobniutko pokroić i dodać do cebuli. Całość
smażyć aż odparuje cała woda z pieczarek. Przyprawić pieprzem, solą i zostawić do wystygnięcia.
Ciasto:
- 1/2 kg mąki
- 2 żółtka
- 1 szklanka ciepłego mleka
- pół łyżeczki soli
- w/w rozczyn
- 1 łyżka oleju
Do mąki dodajemy rozczyn, sól, żółtka, mleko i na końcu olej. Jeżeli ciasto jest lepkie to podsypujemy mąką. Powinno być mięciutkie, elastyczne i odstawać od ręki. Przykryte miseczką aby nie obeschło i miało ciepło odstawiamy
do wyrośnięcia ok 40 min. Następnie jeszcze raz ciasto
należy wyrobić, rozwałkować na grubość ok.0,3-0,5 cm i
wykrawać kółka (ja używam szklanki). Na każde kółeczko
nakładamy farsz i dobrze zlepiamy brzegi. Ulepione pierożki przykrywamy ściereczką i zostawiamy do wyrośnięcia
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na ok 5 min. Wyrośnięte wrzucamy na
dobrze rozgrzany głęboki olej. Smażymy z dwóch stron na złoty kolor. Po wyjęciu układam na papierowym ręczniku
aby odsączyć nadmiar oleju.
Można używać innego farszu.
Ja również robię farsz z maku. Pycha!
Farsz z maku:
- 20 dag maku 3 krotnie zmielonego,
można użyć gotowej masy makowej i
ewentualnie doprawić tak jak lubimy
-1,5 łyżki miodu
-1/2 łyżeczki masła
bakalie wg uznania

Do maku dodać miód, masło, rodzynki, skórkę pomarańczową i można lekko
przesmażyć
często
mieszając.
Do przestudzonej
masy można
dodać zapach migdałowy i wymieszać.

Smacznego!

2015
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Niech niepowtarzalna atmosfera
.
´
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´
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