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Albert Lisowski, pacjent hematoonkologiczny z mielofibrozą, wraz z żoną Katarzyną, moderatorką 
Facebookowej grupy wsparcia, współzałożycielką Stowarzyszenia Hematoonkologiczni, dzielą się 
swoim doświadczeniem i przemyśleniami na temat sytuacji pacjentów w czasie pandemii.
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Opieka nad pacjentem onkologicznym w czasie pandemii
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ROK 2020 – ROK PANDEMII

Jak zwykle w pierwszym numerze „Głosu Pacjenta  
Onkologicznego” staramy się podsumować miniony rok  
z perspektywy istotnych wydarzeń i zmian dla opieki  
onkologicznej. W przypadku roku 2020 jest oczywiste,  
że także w onkologii, pandemia miała dominujące  
znaczenie, była też swoistym papierkiem lakmusowym,  
pokazującym najważniejsze problemy opieki nad chorymi  
na nowotwory. 

Pandemia totalne zaskoczenie – 
totalna mobilizacja 

Ogłoszenie 11 marca 2021 r. przez Świa- 
tową Organizację Zdrowia (WHO, ang. 
World Health Organization) stanu pan-
demii z powodu rozprzestrzenienia 
się wirusa SARS-CoV-2 było totalnym 
zaskoczeniem dla światowego, a także 
krajowych systemów opieki zdrowotnej.  
Choć już w grudniu 2020 r. w social 
mediach pojawiały się doniesienia o ta-
jemniczym wirusie, z powodu którego 
odnotowywano rosnącą liczbę zgonów 
na nową chorobę płuc w mieście Wuhan 
w Chinach, żadne państwo nie potrak-
towało poważnie tych informacji. Jedy-
nie Tajwan po 24 godzinach od pojawie-
nia się tych niepokojących wiadomości, 
rozpoczął pomiary temperatury pasaże- 
rów przylatujących z prowincji Hu-
bei, a wkrótce potem wprowadził zakaz 
lotów z tej części Chin. Na Tajwanie 
przygotowywano się bowiem do takiej  
epidemii od 2003 roku, kiedy wirus 
SARS z południowych Chin zaatakował 
mieszkańców wyspy. Przez ostatnie 17 
lat z myślą o kolejnej epidemii rozwijano 
system big data, Internet i aplikacje.
Dopiero po oficjalnym ogłoszeniu pan-
demii przez WHO, towarzystwa nau-
kowe, instytucje rządowe i państwowe 
zaczęły reagować na sytuację pande- 
miczną, publikując zalecenia higienicz- 
ne dla całego społeczeństwa, placówek 
zdrowia, a także zalecenia kliniczne 
dla poszczególnych grup pacjentów. 
Wprowadzono ograniczenia w zakresie 
kontaktów międzyludzkich, podróżowa-
nia i funkcjonowania przedsiębiorstw  
w zależności od zmieniającej się sytuacji 
epidemicznej. 

Zarządzanie kryzysem zdrowotnym 
okazało się niezwykle trudne, także  
z powodu jego następstw ekonomicz- 
nych. Zamykanie przedsiębiorstw, blo-
kady granic, kwarantanny dezorga-
nizowało funkcjonowanie gospodarki  
w skali mikro i makro, budziło i budzi  
nadal  niepokój o byt rodzin, firm, 
państw. Odpowiedź instytucji rządo- 
wych na zmieniającą się sytuację epide- 
miczną musiała być elastyczna i czasa-
mi była zaskakująca, co nie zawsze  
spotykało się z zadowoleniem. Trze-
ba było wprowadzić formy ochrony 
przed kryzysem ekonomicznym takie 
jak tarcze, balansować na cienkiej linii 
między bezpieczeństwem zdrowotnym  
a ekonomicznym.
Dziś z perspektywy roku – po trzech 
falach pandemii koronawirusa i być 
może nadchodzącej czwartej – wiemy, 
że pandemię należy traktować, jako cią-
gle trwający dynamiczny proces, którego 
obraz był zupełnie inny w marcu, inaczej 
przedstawiał się w maju, a jeszcze ina- 
czej we październiku 2020 r., czy teraz 
na początku 2021 r. Przeszliśmy drogę 
od zupełnego chaosu informacyjnego 
i organizacyjnego, przez powstawanie  
zaleceń, procedur, ich wdrażanie i eg- 
zekwowanie, po perspektywiczne, stra- 
tegiczne zarządzanie pandemią, czerpa- 
nie z dotychczasowych doświadczeń 
oraz stale poszerzającej się wiedzy na 
temat koronawirusa. Wiemy też, że  
w zależności od mutacji koronawirus 
ma różne oblicza, co wiąże się z innym 
przebiegiem choroby, a także z tym, że 
podobnie jak grypa pozostanie na lata.
Co przed nami – na pewno mądre 
wykorzystanie europejskich funduszy  

na odbudowę systemu ochrony zdrowia 
i przygotowanie do ewentualnej kolejnej 
epidemii, a także zapewnienie rehabili-
tacji tym, u których przebieg choroby był 
ciężki i odbił się na ich zdrowiu.

Koronawirus a badania naukowe 
Wokół koronawirusa bardzo szybko 
zaczęto prowadzić badania naukowe, 
głównie obserwacyjne, które dostarczyły 
informacji na temat m.in. częstości  
i charakteru występowania objawów 
COVID-19 w różnych populacjach,  
przebiegu i powikłań tej choroby.
Nadzieją na pokonanie choroby, jej pro-
filaktykę, szybką diagnostykę i lecze-
nie są szczepionki, testy, leki.  Zaledwie 
po roku trwania pandemii COVID-19 
dostępnych jest już kilka szczepio-
nek. Dostępne są testy diagnostyczne 
w kierunku zakażenia SARS-CoV-2, 
zarówno potwierdzające zakażenie, jak 
i wykrywające przeciwciała wskazujące 
na przebycie choroby COVID-19. Te- 
sty są skutecznym narzędziem pozwa-
lającym kontrolować chorobę zarówno  
u pojedynczej osoby, jak i w większej  
populacji. Przeprowadzono także wiele 
badań sprawdzających skuteczność 
i bezpieczeństwo w COVID-19 leków 
już dostępnych na rynku. Jako lek na tę 
chorobę stosuje się osocze krwi ozdro- 
wieńców.
To, co jest wyjątkowe i nowe w bada-
niach dotyczących koronawirusa to 
otwartość, dostępność i szybkość ich 
publikacji głównie online. Szybkość  
i intensywność badań prowadzonych  
w obszarze COVID-19 sprawia, że nie- 
które wcześniejsze odkrycia są obalane 
przez nowe dowody naukowe, co nie 
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powinno być powodem do nieufności 
wobec nauki, ale sekundowania pracy 
tych naukowców, którzy stale je aktual-
izują, analizują i podsumowują.

Koronawirusowy Ciemnogród
Pandemia koronawirusa związana jest 
z wprowadzeniem obowiązkowego sto-
sowania określonych zachowań i zasad, 
które mają chronić przed szerzeniem  
się choroby COVID-19. Z ich zacho- 
waniem też mamy społeczny problem.
Proste, potwierdzone naukowo zalecenia 
WHO dotyczące higieny, czyli noszenia 
maseczek, mycia rąk, a także zachowań 
społecznych, czyli dystansu w kontakcie 
z drugą osobą, są czynnikami hamu-
jącymi rozprzestrzenianie się wirusa. 
Niestety nie są one przez wszystkich 
przestrzegane, a przez niektórych wręcz 
ostentacyjnie lekceważone i łamane. 
Podobne zachowania dotyczą miejsc 
publicznych, które w wyniku obostrzeń 
są zamykane: dyskotek, klubów fitness, 
barów, restauracji, salonów kosmetycz- 
nych itp. Jest to swoiste koronawirusowe 
podziemie, gdzie właściciele tych miejsc  
cynicznie, kierując się tylko zyskiem 
wykorzystują luki prawne, narażając 
głównie młodych ludzi korzystających  
z ich usług na zakażenie.
Wiele osób, które zetknęły się z choru-
jącymi na COVID-19 nie przestrzega 
kwarantanny, prowadząc do eskalacji  
zakażeń. Uważają one, że skoro nie 
wystąpiły u nich objawy choroby – nie  
są zarażone. Są też tacy, którzy nie pod- 
dają się kwarantannie, nawet mając 
wiedzę, że można zarażać innych prze- 
chodząc samemu chorobę bezobjawo- 
wo. Jest to skrajnie nieodpowiedzialna  
postawa zwłaszcza w kontakcie z oso-
bami mniej odpornymi, starszymi,  
z chorobami przewlekłymi, m.in. pa- 
cjentami onkologicznymi.
Aspołeczne postawy takich osób wyni- 
kają z ich arogancji wobec wiedzy, czy 
bezkrytycznego stosunku do informacji, 
którą czerpią z social mediów. Przykro 
to stwierdzić, ale wśród nich są nie tylko 
niedouczeni celebryci, ale i osoby repre- 
zentujące zawody medyczne, pracujące 
w firmach związanych ze zdrowiem.  
Z kolei nie wszystkim tym, którzy  
przestrzegają zaleceń wystarcza odwagi, 
aby zwracać uwagę osobom, które się do 
nich nie stosują; trudno się temu dziwić, 
bo często spotykają się z bardzo agre- 
sywną reakcją. Policja, która jest upraw- 
niona do karania takich osób podejmuje 

w tym obszarze zbyt mało interwencji.
Koronawirusowy Ciemnogród to także 
antyszczepionkowcy. Należy mieć na-
dzieję, że nie jest ich tylu, iż zagrożą 
osiągnięciu 60 procentowej wyszcze- 
pialności populacji, która jest potrzebna  
do pokonania pandemii COVID-19.
Wobec koronawirusowego Ciemnogro-
du nie można przechodzić obojętnie, 
ponieważ jest źródłem zagrożenia dla 
wszystkich, a zwłaszcza najsłabszych 
pod względem zdrowia. Choć media 
publiczne i prywatne piętnują takie 
zachowania, dementują mity na temat  
koronawirusa, to w social mediach 
trudno o kontrolę. Przekonaliśmy się  
o tym, kiedy naszą koalicyjną kampanię 
namawiającą do noszenia maseczek i to  
w sposób prawidłowy oraz do odwagi  
w zwracaniu uwagi tym, którzy tego nie 
robią zalała fala hejtu i fake newsów.
Jak ważne jest przestrzeganie zaleceń  
i lockdownu wyraźnie widać w krajach, 
w których rygorystyczne przestrzeganie 
zasad higieny i obostrzeń, sprawiło że 
z wirusem się szybko uporano. Także  
u nas ścisły lockdown w pierwszym 
okresie pandemii poskutkował mniej- 
szymi liczbami zachorowań.

COVID-19 a stres i depresja
Pandemia odbiła się też na stanie zdrowia 
psychicznego Polaków. Związane ze sta-
nem pandemii ograniczenie kontaktów, 
lockdown, poczucie zagrożenia swojego 
zdrowia i zdrowia bliskich, pogorsze-
nie sytuacji ekonomicznej lub obawa  
o utratę środków do życia spowodowa-
ły nasilenie symptomów stresu u aż 75 
proc. badanych w pierwszych miesią-
cach pandemii. 
Badania przeprowadzone przez nau-
kowców z Uniwersytetu Warszawskiego 
pokazały, że czasie pierwszej fali koro-
nawirusa największy lęk odczuwały oso-
by młodsze (18-24 lata), zaś w grudniu 
były to osoby nieco starsze (35-44 lata), 
a rok 2020 aż 24 proc. Polaków i 29 
proc. Polek zakończyło w grupie ryzyka 
klinicznego nasilenia depresji. Z kolei 
raport Uniwersytetu SWPS wykazał, że 
„spadło zadowolenie z życia, poczucie 
wsparcia społecznego i kontroli, a wzro- 
sła samotność”.

Powikłania długoterminowe 
COVID-19

Wielu pacjentów przechodzi COVID-19 
łatwo, ale u dużej części chorych objawy 
tej choroby utrzymują się przez dłuższy 

czas. Najczęstsze z nich to: zmęczenie, 
skrócenie oddechu, kaszel, ból stawów, 
ból w klatce piersiowej. Niepokojące jest 
to, że część z nich ma charakter długo-
terminowych powikłań, które nie leczo- 
ne, nie rehabilitowane, mogą stać się 
przyczyną kolejnych chorób. Do takich 
powikłań należą: depresja, zaburzenia 
lękowe, zaburzenia nastroju, zaburzenia 
funkcjonowania płuc, ostre uszkodze-
nie nerek, wysypka, wypadanie włosów, 
zaburzenia węchu i smaku, problemy  
ze snem, trudności z koncentracją, pro- 
blemy z pamięcią.

Ryzyko zakażenia COVID-19  
i zalecenia dla pacjentów  

onkologicznych
Przede wszystkim trzeba wyjaśnić jedną 
sprawę – ryzyko zakażenia COVID-19 
wśród pacjentów onkologicznych jest 
podobne, jak w każdej innej populacji. 
Problem tych chorych polega na tym, że 
przebieg zakażenia jest u nich cięższy niż 
u innych pacjentów, czyli szybciej rozwi-
ja się powikłanie pod postacią choroby 
COVID-19, związanej z zapaleniem płuc 
lub ostrą niewydolnością oddechową,  
co wymaga zastosowania respiratora.  
Powodem tych ciężkich powikłań jest  
niska odporność wywołana zarówno 
chorobą nowotworową, jak i jej lecze- 
niem. Nie mamy jeszcze pełnych danych 
epidemiologicznych, dotyczących CO- 
VID-19, ale dane zebrane z 14 szpitali 
w chińskiej prowincji Hubei – gdzie 
rozpoczęła się pandemia – wykazały, 
że ryzyko zagrażającego ciężkimi powi- 
kłaniami przebiegu i zgonu z powodu  
COVID-19 dotyczy w szczególności  
pacjentów z nowotworami płuc, bia- 
łaczką, chłoniakami, szpiczakiem mno- 
gim i nowotworami przewodu pokar-
mowego. W analizie danych opubliko- 
wanych na łamach czasopisma „Cancer 
Discovery” wzięto pod uwagę pacjentów 
z COVID-19 – spośród nich 105 cier-
piało na choroby nowotworowe, 536 nie 
zmagało się z nowotworami.
W innym badaniu stwierdzono u pa- 
cjentów onkologicznych z COVID-19 
trzykrotnie wyższą śmiertelność niż  
u populacji ogólnej, u której szacowany 
wskaźnik śmiertelności to ok. 2–3 proc. 
U chorych na nowotwory z COVID-19 
zaobserwowano również częstsze wy- 
stępowanie stanów nagłych, wymagają-
cych przyjęcia na odziały intensywnej 
terapii czy skorzystania z respiratora.  
Z kolei wczesne włoskie dane mówią,  
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że śmiertelność u chorych na nowo- 
twory hematologiczne zakażonych ko- 
ronawirusem może sięgać nawet 20%.
Ogólne zalecenia dla pacjentów onko-
logicznych są takie same, jak dla innych 
osób – czyli maseczki, rękawiczki, mycie 
rąk, dystans i szczepienia.  Co ważne, 
tych ogólnych zaleceń powinni prze- 
strzegać nie tylko chorzy, ale także osoby 
im bliskie, bo choć one mogą przecho-
dzić chorobę bezobjawowo, to mogą 
zarazić nią pacjenta onkologicznego.
Szczególnie trudne są obostrzenia 
obowiązujące na szpitalnych oddziałach 
onkologicznych. Pacjenci leżący na od- 
działach i ich bliscy bardzo trudno zno-
szą izolację, brak kontaktów. Chorzy nie 
mogą opuszczać oddziału, a nawet szpi-
talnej sali. Wszystko to w celu zapewnie-
nia im bezpieczeństwa, nie rozprzestrze-
niania wirusa w razie zakażenia jednej 
osoby.
Jeszcze trudniej jest w hospicjach, gdzie 
chorzy nie mają możliwości pożegna-
nia się ze swoimi bliskimi. Wiele ro- 
dzin rezygnuje więc z opieki stacjonar- 
nych hospicjów, korzystając ze świad-
czeń hospicjum domowego.
Szczegółowe zalecenia, dotyczące pro- 
wadzenia terapii u pacjentów onkolo- 
gicznych w czasie pandemi wydali kon-
sultanci krajowi i naukowe towarzystwa 
onkologiczne – Polskie Towarzystwo 
Onkologii Klinicznej, Polskie Towa- 
rzystwo Hematologów i Transfuzjolo- 
gów, Polskie Towarzystwo Chirurgii 
Onkologicznej.

Pandemia koronawirusa –  
papierek lakmusowy problemów 

polskiej onkologii 
Pandemia, niczym papierek lakmusowy, 
pokazała cztery najważniejsze problemy 
polskiej onkologii, czyli brak koordy-
nacji działań, komunikacji, kadr i finan-
sowania.

Koordynacja, a raczej jej brak, zwła- 
szcza w pierwszym okresie najbardziej 
dała się we znaki tam, gdzie placówki 
wielospecjalistyczne zaczęto przekształ-
cać w szpitale jednoimienne. I nie chodzi 
tu o pacjentów leżących na oddziałach 
onkologicznych, ponieważ tych oddzia- 
łów nie likwidowano – tak jak i szpi-
tali onkologicznych – ale o pacjentów, 
którzy byli w opiece ambulatoryjnej, 
mieli zaplanowane wizyty kontrolne, 
badania diagnostyczne czy zabiegi. Ci 
chorzy nagle znaleźli się poza systemem, 
stali się pacjentami wykluczonymi.  

W takich sytuacjach nasze organizacje 
wielokrotnie pomagały poszczególnym 
pacjentom, szukając placówek, które 
mogły ich przyjąć lub wykonać zabieg.
Zdarzały się też sytuacje, które przera- 
stały nasze możliwości pomocy, gdy  
nagle z powodu kwarantanny, został 
zamknięty cały oddział czy nawet szpital 
i trzeba było w trybie pilnym przepro- 
wadzić ewakuację chorych, a nie zawsze 
była lista rezerwowych placówek na czas 
kwarantanny. Wtedy pozostawało nam 
zwracać się o interwencję do Rzecznika 
Praw Pacjenta.

Komunikacja. W czasie pandemii 
zerwał się cały system komunikacji, do 
placówek nie można było się dodzwonić, 
a jeśli już się to udało, to nie potrafio-
no udzielić informacji, na kiedy wizyta 
czy zabieg został przesunięty, skierować 
chorego do innej placówki. Tutaj ważną 
rolę odegrały wszystkie ogólnopolskie 
infolinie dla pacjentów, między innymi 
Infolinia Rzecznika Praw Pacjenta, na 
której w kwietniu i maju 2020 r. liczba 
zapytań wzrosła 4 razy. Jeśli chodzi  
o koordynację i komunikację to stosun- 
kowo dobrze i szybko z tymi problema- 
mi poradziły sobie centra onkologii, 
które przejęły większość pacjentów 
ambulatoryjnych jednostek wielospe- 
cjalistycznych zmienionych w szpitale 
zakaźne. Oddziały wojewódzkie Naro-
dowego Funduszu Zdrowia na swoich 
stronach internetowych publikują in-
formacje dotyczące funkcjonowania 
placówek opieki zdrowotnej w trakcie  
trwania epidemii COVID-19. Działa 
także ogólnopolska Telefoniczna Infor- 
macja Pacjenta pod numerem 800-190-
590. Z komunikacją poradziły sobie 
także placówki będące w trakcie pilotażu 
Krajowej Sieci Onkologicznej, gdzie 
obok informacji udzielanej przez Info-
linię, pacjenci korzystali z pomocy koor-
dynatorów.

Kadry. Nadal pozostał problem z kad- 
rami, głównie z pielęgniarkami onkolo- 
gicznymi, których mamy w Polsce 6500.  
Wiele z nich sprawuje opiekę nad dziećmi 
i w związku z zamykaniem przedszko-
li, szkół pozostaje na zwolnieniu. Część 
pielęgniarek pracowało w kilku miej- 
scach i potencjalnie były źródłem zaka- 
żenia wirusem, więc musiały ograniczyć 
się do jednego miejsca pracy. Pielęgniar-
ki chore na COVID-19 lub przebywa-
jące na kwarantannie musiały zastąpić 
koleżanki, które pracowały często ponad 
siły. To samo dotyczy lekarzy. W szpita-

lach tworzono kilka wymieniających się 
zespołów, aby w przypadku zarażenia się 
koronawirusem jednej osoby w zespole, 
opiekę nad chorymi mógł przejąć inny 
zespół. Mimo tych zmian i zabezpie- 
czeń organizacyjnych, zdarzało się, że  
w szpitalu na danym oddziale brakowało 
zespołu i musiał być czasowo zamknięty.

Kasa. Pandemia koronawirusa ma 
też wpływ na finanse szpitali. Nawet 
tak wielka placówka jak Narodowy In-
stytut Onkologii w Warszawie popadła 
czasowo w zadłużenie i były to głównie 
koszty poniesione na zakupy materiało- 
we wykonanych świadczeń. Trzeba za- 
znaczyć, że tych świadczeń NIO wy- 
konało w porównaniu z 2019 r. rokiem  
o ponad 20% więcej, więc formalnie 
ma dochód i nie należy się tej placówce 
żadna pomoc w ramach tarczy. System 
poniósł też dodatkowe koszty z powo-
du podniesienia stawek wynagrodzenia 
personelu medycznego, pracującego  
w warunkach pandemii.

Profilaktyka i diagnostyka – pięta 
Achillesowa onkologii w czasie 

pandemii
Jak wynika z Informacji Ministra Zdro-
wia na temat sytuacji pacjentów chorych 
na inne choroby niż COVID-19, przed-
stawionej na posiedzeniu Komisji Zdro-
wia w dniu 19 listopada 2020 r., w okresie 
styczeń – sierpień 2019 r. ze świadczeń 
opieki zdrowotnej finansowanych ze 
środków publicznych skorzystało 28,17 
mln osób. W okresie styczeń – sierpień 
2020 świadczenia zostały udzielone 
26,50 mln osób. Co oznacza różnicę 1,67 
mln osób (6%).
W pierwszym okresie pandemii – 
marzec, kwiecień – zdominowało 
zaskoczenie i przerażenie gwałtownie  
rozwijającym się na całym świecie 
zakażeniem koronawirusem SARS-
CoV-2, co spowodowało, że priorytetem 
dla systemów ochrony zdrowia stało się 
opanowanie pandemii, a leczenie po-
zostałych chorób i inne zadania opieki 
zdrowotnej zeszły na dalszy plan. Dla 
polskiej onkologii oznaczało to zawie- 
szenie badań profilaktycznych i diagno- 
stycznych. Profilaktyka nowotworowa, 
o której wiele się mówi, a mało robi,  
a która od zawsze była piętą achillesową 
onkologii w czasie pandemii, przestała 
być realizowana.
W początkowym okresie pandemii 
liczba badań wykonywanych w ramach 
programów przesiewowych spadła.  
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Z raportu Fundacji „Onkologia 2025” 
wynika, że w kwietniu i w maju 2020  
w województwach śląskim, mazowie- 
ckim i warmińsko-mazurskim liczba 
wykonywanych mammografii spadła 
o ponad 90 proc., a cytologii o 85-95 
proc. W początkowym okresie pandemii 
spadła także o połowę liczba wykony-
wanych kolonoskopii.
We wczesnej diagnostyce nowotworów 
kluczową rolę odgrywają lekarze POZ. 
Mają oni prawo tylko na podstawie 
podejrzenia choroby nowotworowej 
do wystawienia karty Diagnostyki i Le- 
czenia Onkologicznego w skrócie karty 
DiLO lub popularnie „zielonej karty”, 
która uprawnia do natychmiastowej dia- 
gnostyki, bez kolejki. „Zieloną Kartę” 
może też wystawić lekarz specjalista.  
Niestety tę praktykę zaniechano na 
początku pandemii i liczba wystawio- 
nych „zielonych kart” spadła znacząco.  
Największy względny spadek łącznej 
liczby wystawionych kart DiLO odno- 
towano w kwietniu 2020 r. W miesiącu 
tym liczba wystawianych kart spadła  
o 38% w porównaniu do analogicznego 
miesiąca roku poprzedniego. W pod-
stawowej opiece zdrowotnej spadek ten 
był jeszcze większy, liczba wystawio- 
nych kart DiLO spadła o 53%. W ramach 
ambulatoryjnej opieki specjalistycznej 
spadek wyniósł 35%. W lecznictwie  
szpitalnym o 22%. Od maja 2020 r. za- 
obserwowano tendencję wzrostową.  
We wrześniu 2020 r. liczba wystawianych 
kart przekroczyła liczbę kart wystawia- 
nych we wrześniu 2019 r. na każdym 
poziomie opieki (łączna liczba kart  
wzrosła o 5%). W październiku wraz  
z drugą falą pandemii zaobserwowano 
ponowny spadek liczby wystawianych 
kart (o 12%). Łącznie w okresie styczeń 
– październik 2020 r. zaobserwowano 
spadek liczby wystawianych kart DiLO 
o 7,5%.
O zmianach w dostępności do leczenia 
onkologicznego świadczy także liczba 
organizowanych w ramach pakietu 
onkologicznego konsyliów. Najmniejszą 
miesięczną liczbę konsyliów odnotowa-
no w maju 2020 r. W porównaniu do 
maja 2019 r. ich liczba spadła o 23%. 
Do września zaobserwować moż-
na tendencję wzrostową, kiedy liczba 
zrealizowanych konsyliów niemalże 
zrównała się z poziomem z roku po-
przedniego. Podobnie jak w przypadku 
wystawianych kart DiLO, w paździer-
niku zaobserwowano spadek zrealizo- 

wanych konsyliów (o 23%). Łącznie  
w okresie styczeń – październik 2020 r. 
zaobserwowano 8% spadek liczby zrea- 
lizowanych konsyliów.
Nastąpiła też zapaść w obszarze diag-
nostyki pogłębionej, którą zajmują się 
placówki Ambulatoryjnej Opieki Spe- 
cjalistycznej. W jej ramach, wykonuje 
się badania pozwalające na potwierdze-
nie rozpoznania nowotworu i roz-
poczęcie leczenia, takie jak tomografia 
komputerowa i rezonans magnetyczny.  
W ogólnej liczbie badań u wszystkich 
pacjentów, nie tylko onkologicznych, nie 
odnotowano spadku liczby badań rezo-
nansem magnetycznym, przy bardzo  
istotnym spadku liczby badań tomogra- 
fii komputerowej z 118,3 tys. w 2019 r. 
do 92,8 tys. w 2020 r. Pomimo braku 
obowiązujących limitów na badania 
tomografii komputerowej, większość  
świadczeniodawców w okresie marzec- 
czerwiec 2020 r. zawiesiła dostępność 
do tych badań. Wydłużyły się także ter-
miny sporządzania opisów badań to-
mografii komputerowej do 3-4 tygodni. 
W przypadku badań rezonansu magne-
tycznego odnotowano znaczący spadek 
wykonywania badań w kwietniu 2020 r.
Na ponad cztery tysiące świadcze-
niodawców realizujących badania 
profilaktyczne, jedynie 7 podmiotów 
zgłosiło czasowe ograniczenie realizacji 
świadczeń profilaktycznych. Pozostałe 
podmioty miały pełną dostępność do 
świadczeń profilaktycznych. Problem 
realizacji badań profilaktycznych pole-
gał nie braku dostępności do nich, lecz 
na braku zgłoszeń świadczeniobiorców. 
Badania sondażowe, przeprowadzone 
na zlecenie Novartis Oncology i Fun-
dacji Onkocafe-Razem Lepiej na potrze- 
by kampanii „BreastFit. Kobiecy Biust. 
Męska sprawa” 2020 wykazało, że przez 
tegoroczną epidemię nawet co czwarta 
z kobiet odwołała lub przesunęła termin 
umówionych badań diagnostycznych,  
a 13 proc. w ogóle nie umówiło wizyty.
Już w pierwszych miesiącach pan-
demii onkolodzy zaczęli alarmować, że 
od dawna nie widzieli tak dużej liczby  
pacjentów zgłaszających się z nowotwo- 
rami w tak wysokim stopniu zaawanso- 
wania. Zaważył na tym chaos w po- 
czątkowym okresie pandemii. Wielu  
pacjentów, u których zaobserwowano  
pierwsze objawy w styczniu, trafiało do 
leczenia dopiero w maju z już zaawan-
sowanym nowotworem i ich szanse  
na całkowite wyleczenie były bardzo 

małe, a rokowanie bardzo złe.
Tu trzeba dodać, że na spadek zgłaszal-
ności pacjentów w marcu, kwietniu, 
maju miała wpływ atmosfera paniki, 
jaką stworzyły media, a przede wszyst-
kim hasło ZOSTAŃ W DOMU!, które  
w przypadku niektórych osób z podej- 
rzeniem choroby nowotworowej okazało 
się  zabójcze. Oczywiście nie wszystkie 
placówki onkologiczne funkcjonowały 
doskonale, ale przedstawianie szpitali 
jako miejsc, gdzie zamiast otrzymania 
leczenia możemy zarazić się koronawi-
rusem zrobiło wiele złego.
Polska Koalicja Pacjentów Onkologicz- 
nych wraz Polskim Towarzystwem 
Onkologicznym już w kwietniu wysto-
sowały apel do pacjentów o nieprzery-
wanie leczenia onkologicznego i o roz- 
poczynanie leczenia w przypadku ja- 
kichkolwiek objawów choroby nowo- 
tworowej. Był to także apel do lekarzy 
rodzinnych o wystawianie karty DiLO.  
Można powiedzieć, że w czerwcu sytu-
acja została opanowana. Coraz więcej 
pacjentów onkologicznych zaczęło po- 
dejmować leczenie. 

Teleporady
Wiele placówek POZ i AOS zawiesiło  
osobiste wizyty, a lekarze rodzinni i le- 
karze specjaliści głównie udzielali tele-
porad. Jest to bardzo dobre narzędzie ko-
munikacji, ale nie zawsze może zastąpić 
osobistą wizytę u lekarza, na co zwrócił 
uwagę w swoim Apelu Rzecznik Praw 
Pacjenta. Trwają konsultacje nad ustawą 
o teleporadzie, która ma uporządkować  
zasady jej przeprowadzania, sprawić 
żeby było to narzędzie racjonalnie wyko-
rzystywane. Minister Zdrowia wydał 
rozporządzenie z dnia 12 sierpnia 2020 
r. w sprawie standardu organizacyjne-
go teleporady w ramach podstawowej 
opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1395). 
Standard obejmuje m.in. ustalenie przez 
osobę udzielającą teleporady, czy tele-
porada jest wystarczająca dla problemu 
zdrowotnego będącego jej przedmiotem 
lub poinformowanie pacjenta o koniecz- 
ności udzielenia świadczenia zdrowot-
nego w bezpośrednim kontakcie z pa- 
cjentem.
Świadczeniodawca POZ będzie infor-
mował NFZ o numerze telefonu, pod 
którym są udzielane teleporady, co po-
winno przyczynić się do skuteczności jej 
realizacji. Opracowane zostały Wytycz- 
ne konsultanta krajowego w dziedzinie 
medycyny rodzinnej dotyczące telepo-
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rad w podstawowej opiece zdrowotnej 
udzielanych w czasie epidemii wywołanej 
wirusem SARS-CoV-2.
Na platformie pacjent.gov.pl urucho- 
miono możliwość korzystania z e-wizyty 
lekarskiej lub pielęgniarskiej. Jest ona 
przeznaczona dla osób, które z jakiegoś 
powodu nie mogą skontaktować się ze 
swoją przychodnią podstawowej opieki 
zdrowotnej (POZ). E-wizyta może się 
odbyć 24 godziny na dobę, także w nie- 
dziele i święta. W jej ramach możliwe 
jest: skonsultowanie niepokojących ob- 
jawów lub złego samopoczucia omówie-
nie wyników badań, np. poziomu glu-
kozy czy ciśnienia, poproszenie o e-re-
ceptę na przyjmowane na stałe leki,  
w związku z chorobą przewlekłą, zapy-
tanie o dawkowanie leku, otrzymanie 
e-zwolnienia. Pracownik medyczny na 
podstawie wypełnionego przez pacjen-
ta zgłoszenia podejmuje decyzję, czy 
e-wizyta jest wystarczająca w danym 
przypadku, czy też konieczna będzie 
wizyta osobista.

Reorganizacja pracy placówek 
onkologicznych

Spadek liczby wykonywanych proce-
dur medycznych w onkologii, wiąże się  
z jednej strony z mniejszą zgłaszalnością 
pacjentów, którzy w atmosferze ogólnej 
paniki, w obawie przed zakażeniem ko- 
ronawirusem w pierwszych miesiącach 
nie zgłaszali się na planowe zabiegi, bada-
nia diagnostyczne, procedury radiotera-
peutyczne. Dotyczyło to głównie pacjen- 
tów pierwszorazowych; chorzy, którzy 
byli w trakcie leczenia, kontynuowali 
je, bardziej obawiając się rozwoju cho-
roby nowotworowej niż koronawirusa.  
Z drugiej strony zmniejszenie wyko-
nywania procedur wynikało z koniecz- 
ności przeorganizowania placówek, 
wprowadzenia pracy wymieniających 
się zespołów, zachowania niezwykle 
restrykcyjnych zasad higieny i izolacji.  
Przykładem tego jest rehabilitacja  
w placówkach onkologicznych, która 
na oddziałach w trybie przyłóżkowym 
odbywała się nieprzerwanie, ale zawie- 
szono ją czasowo w zakładach rehabili-
tacji. Także pomoc psychoonkologiczną 
prowadzono w sposób ciągły na od- 
działach szpitalnych, a pacjenci leczeni 
w ramach poradni korzystali z telepo-
rad i e-porad.  Z danych NFZ wynika, 
że w obszarze rehabilitacji w odniesieniu 
do wszystkich chorych, nie tylko z cho-
robami nowotworowymi, odnotowano 

spadek liczby pacjentów w okresie sty-
czeń – sierpień 2020 r. o 548 tys. (21%) 
w porównaniu do analogicznego okresu 
w 2019 r. Największy spadek liczby pa- 
cjentów w tym okresie odnotowano  
w przypadku rehabilitacji stacjonarnej 
(spadek o 44,0 tys. pacjentów – 29%).
W okresie marzec-czerwiec br. obser-
wowano spadek udzielania świadczeń 
w ramach Ambulatoryjnej Opieki Spe- 
cjalistycznej o ok. 30%, przy czym spadek 
dotyczył zwłaszcza świadczeń chirurgii 
onkologicznej udzielanych w trybie am-
bulatoryjnym oraz w ramach lecznictwa 
szpitalnego. Pandemia miała mniejszy 
wpływ na liczbę udzielonych świadczeń 
w przypadku chemioterapii i teleradio- 
terapii. Spadek korzystania ze świad-
czeń nie dotknął również programów 
lekowych, w przypadku których od  
czerwca 2020 r. realizacja zbliżona jest do 
poziomu 100% z 2019 r., a w kolejnych 
miesiącach po wprowadzeniu nowych 
terapii nawet go przekroczyła. Nie było 
też problemów w zaopatrzeniu w leki.  
Z powodu pandemii COVID-19 nie 
powstały w 2020 r. dwie – majowa i lip-
cowa – listy refundacyjne, mimo to na 
kolejnych listach wyrównano te zaległo- 
ści w dostępie do innowacyjnych terapii.
Reorganizacja pracy na czas pandemii 
w jednych placówkach onkologicznych 
poszła szybko i sprawnie, ale w nie- 
których sprawiała ogromne trudności  
i trwała dłużej. Np. w hematologii 
niektóre ośrodki transplantacji szpiku  
w początkowym okresie zrezygnowały  
z tej procedury, a niektórym pan-
demia nie przeszkodziła w zabiegach 
związanych z podaniem terapii CAR-T. 
Zgodnie z zaleceniami zrezygnowano 
np. z przeprowadzania zabiegów upus-
tu krwi czy leczenia wspomagającego. 
Tu decydowała pilność i ważność pro-
cedur. W przeszczepieniach komórek 
macierzystych od dawcy, który nie raz 
pochodził z odległego kraju, ważne było 
dostarczenie na czas komórek, zwłaszcza 
kiedy rozpoczęto już procedurę przy- 
gotowania chorego do transplantacji.  
Były to bardzo dramatyczne sytuacje,  
w których gdyby nie współpraca mię- 
dzynarodowa i zaangażowanie organi-
zacji takich jak, np. Fundacja DKMS, te 
zabiegi ratujące życie byłyby niemożliwe.
W pierwszym okresie, kiedy jeszcze nie 
wprowadzono odpowiednich procedur 
regulujących funkcjonowanie placówek 
onkologicznych część poradni przy- 
szpitalnych zamykano na pewien czas. 

Pacjentów, których życie było zagrożone 
przyjmowano od razu na oddziały. Szpi- 
tale, w których dobrze funkcjonowała 
koordynacja i komunikacja same dzwo- 
niły, kontaktowały się z pacjentami prze-
suwając terminy wizyt, zabiegów, badań 
diagnostycznych do czasu wprowadze-
nia procedur. Problemem był także brak 
laboratoriów przygotowanych na prze-
prowadzanie testów pacjentów i perso- 
nelu. Placówki, które miały własne labo-
ratoria i mogły je przekształcić w covid-
owe miały łatwiejszą sytuację. 
Nie zawieszono też prowadzonych 
badań klinicznych, choć w pierwszym 
okresie pandemii sponsorzy nie roz-
poczynali nowych.

3. fala pandemii – fala zgonów
Na początku tego roku weszliśmy w 3., 
najwyższą falę pandemii, która przy-
niosła zakażenia nowymi mutacjami 
koronawirusa (angielski, brazylijski, 
indyjski, afrykański) związanymi z in-
nymi objawami i przebiegiem choroby 
COVID-19 oraz znacznie szybszym, 
łatwiejszym rozprzestrzenianiem się 
tej choroby. Z pewnością jest to jedną  
z przyczyn nie tylko wysokiej dzien- 
nej/tygodniowej liczby zachorowań, ale  
i umieralności na COVID-19, znacznie 
przewyższającej dane z poprzednich fal.
Niepokojąca jest także wysoka umieral-
ność Polaków w czasie pandemii z powo-
du innych chorób przewlekłych w tym 
największych zabójców – chorób kar- 
diologicznych i onkologicznych. Według 
danych GUS-u od 31 sierpnia do 1 lis-
topada 2020 r. w Polsce zmarło ponad 
84 tys. osób wobec ponad 68 tys. w tym 
samym okresie 2019 r.  W tym samym 
czasie z powodu COVID-19 zmarło 
około 3,7 tys. osób. Oznacza to, że po-
zostałe 12 tys. zmarło z innych przyczyn. 
W ostatnim tygodniu października 2020 
r. zmarło 14 tys. osób, czyli dwa razy 
więcej niż w ostatnich latach w analo- 
gicznym okresie.
Przyczyny tak licznych zgonów z po- 
wodu koronawirusa w 3. fali pandemii 
i chorób przewlekłych w całym okresie 
pandemii wymagają wnikliwej, wszech-
stronnej analizy i na pewno wiele nam 
powiedzą o stanie zdrowia Polaków  
i polskiego systemu ochrony zdrowia.

Co się sprawdziło w pandemii  
i trzeba rozwijać

W sytuacji pandemii w onkologii 
sprawdziły się  racjonalnie stosowane 
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praktyki telemedycyny: teleporady  
i e-porady lekarzy, psychoonkologów,  
a nawet fizjoterapeutów, którzy przygo- 
towywali specjalne filmiki z ćwiczeniami 
dla poszczególnych grup pacjentów.
Sprawdziła się też onkologia w warun- 
kach domowych, którą w jak najszerszej  
i u możliwie jak największej liczby pa- 
cjentów powinniśmy stosować z ko- 
rzyścią dla chorych i sytemu. Rozpo- 
rządzenie prezesa NFZ o możliwości  
wydawania pacjentom leków na 3, a na- 
wet na 6 miesięcy w zależności od stanu 
klinicznego pacjenta i rodzaju choroby 
nowotworowej, bardzo ułatwiło funk- 
cjonowanie poradni i sytuację pa- 
cjentów.
Pandemia koronawirusa była też spraw- 
dzianem dla tworzącej się Krajowej Sieci 
Onkologicznej. I tu trzeba powiedzieć, 
że placówki prowadzące pilotaż sieci, 
czyli  Dolnośląskie i Świętokrzyskie Cen-
trum Onkologii przeszły ten sprawdzian 
bardzo dobrze. Najlepiej i najszybciej 
poradziły sobie z problemami związa-
nymi z pandemią koronawirusa. Należy 
żałować, że sieci nie dało się wprowadzić 
przed pandemią.

Czy onkologia w czasie pandemii jest 
„Zieloną Wyspą” wolną od zmagań  
z problemami, jakie przyniosła ta kry- 
zysowa sytuacja? Nikt, kto myśli real-
nie wie, że nie jest to możliwe. To, że 
szpitale i oddziały onkologiczne nie 
zostały przemianowane w jednoimien- 
ne, nie oznacza że nie mają problemów 
związanych z pandemią. Część placówek 
onkologicznych w obawie o życie 
swoich pacjentów, którym nie potra- 
fiono zapewnić właściwego leczenia  
w placówkach zakaźnych, na Apel Pol-
skiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych 
i konsultantów krajowych w dziedzinie 
onkologii klinicznej i hematologii, pod-
jęła trud stworzenia oddziałów covido- 
wych.  Szpitale  onkologiczne już teraz  
zaczęły odrabiać zaległości związane  
z zaprzestaniem profilaktyki, z opóźnie-
niami diagnostyki, leczyć pacjentów  
u których z tego powodu nowotwory są 
w zaawansowanym stadium. Zaczynają 
tworzyć się kolejki oczekujących.

Kontynuacja reform mimo  
pandemii

Mimo pandemii kontynuowano pilotaż 
Krajowej Sieci Onkologicznej w 4 woje- 

wództwach: dolnośląskim, świętokrzys-
kim, pomorskim i podlaskim. Trwały też 
prace nad realizacją Narodowej Strategii 
Onkologicznej, a z inicjatywy prezy- 
denta Andrzeja Dudy przyjęto ustawę  
o Funduszu Medycznym, dającą pod- 
stawę finansowania innowacyjnego  
leczenia pacjentów onkologicznych.
Pandemia jest wyzwaniem dla pacjentów, 
systemu ochrony zdrowia, wszystkich 
obywateli i całej gospodarki. Pokazuje, 
jak ważna jest współpraca międzynaro-
dowa w zakresie wymiany informacji 
na temat dokonań naukowych, prowa- 
dzenia wspólnych działań w walce z ko- 
ronawirusem. To sytuacja dynamiczna, 
w której ogromną rolę odgrywa, ko- 
ordynacja, komunikacja, informacja, 
oparta na wzrastającej roli e-medycyny. 
Pandemia to czas budowania odpowie- 
dzialnych postaw obywatelskich, soli-
darności i dyscypliny. Pandemia poka-
zała, jak ważne jest zdrowie w aspekcie 
jednostkowym, ale także społeczno-eko-
nomicznym. Budując silne państwo, nie 
możemy zapominać o tym, że jego fun-
damentem jest zdrowie obywateli.

„Bitwa z rakiem. Terapie i antyterapie”

Naturalne  i niekonwencjo-
nalne metody leczenia raka, 
takie jak choćby homeopa-
tia, hipnoterapia, bioenergo- 
terapia, akupunktura, diety, 
preparaty… Autorka – Boże-
na Stasiak, znana dzienni- 
karka medyczna, odwołując 
się do naukowych faktów  
i rzeczywistych historii pa- 
cjentów, wskazuje te, które 
mogą stanowić uzupełnienie 
konwencjonalnych terapii  
i te, które stanowią śmier-
telne zagrożenie.

Nowotwory złośliwe są powszechnym problemem zdrowot-
nym. Równocześnie jednak, dzięki coraz skuteczniejszym 
lekom i metodom diagnostycznym, jak chirurgia onkolo- 
giczna, chemioterapia, hormonoterapia, radioterapia, im-
munoterapia czy leczenie celowane molekularnie, w wielu 
przypadkach przestają być chorobą śmiertelną. Stają się cho-
robą przewlekłą, z którą można żyć długie lata, podobnie jak 
z dobrze kontrolowanym nadciśnieniem lub cukrzycą. 

A jednak chorzy szukają pomocy w medycynie alternatywnej.
Spowodowane jest to – jak pisze Bożena Stasiak – strachem 
przed wyniszczającą terapią, obawą przed śmiercią, wiarą  
w siłę natury, ale również niewydolnością polskiej służby 
zdrowia, która często nie spełnia oczekiwań i nie odpowiada 
na potrzeby pacjentów chorych na raka. Kiedy więc stoso-
wanie niekonwencjonalnych metod ma uzasadnienie? Które 
z terapii mogą skutecznie wspomagać leczenie? Jak unikać 
szarlatanów? Dlaczego nie wolno rezygnować z leczenia  
konwencjonalnego? Na te pytania stara się odpowiedzieć  
autorka „Bitwy z rakiem”.
Prof. dr hab. med. Jacek Jassem, onkolog, tak mówi o książce 
Bożeny Stasiak: Rosnąca popularność tzw. niekonwencjo-
nalnych czy alternatywnych metod leczenia onkologicznego  
i zastępowanie nimi medycyny opartej na dowodach nauko- 
wych staje się często źródłem ludzkich dramatów. Książka 
„Bitwa z rakiem” Bożeny Stasiak przedstawia to zagadnienie 
w sposób przystępny i ilustrowany prawdziwymi historiami, 
zwracając uwagę na związane z nim zagrożenia. Pozycja ta 
stanowi doskonały przykład medycznej edukacji naszego 
społeczeństwa. Gorąco polecam ją chorym na nowotwory i ich 
rodzinom, ale także wszystkim osobom zainteresowanym tym 
ważnym problemem.
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Dostęp do opieki onkologicznej 
w czasie pandemii

Pandemia trwa od ponad roku i niewąt-
pliwie negatywnie wpłynęła na sytuację 
zarówno pacjentów onkologicznych, 
jak i personelu medycznego i centrów 
onkologii. W trakcie kolejnych fal 
zakażeń obserwowaliśmy ograniczony 
dostęp pacjentów do opieki onkolo- 
gicznej w szpitalach wielospecjali- 
stycznych i pulmonologicznych, które 
w znacznym stopniu skupiły się na po-
mocy pacjentom z COVID-19. W efek-
cie nastąpiło przesunięcie pacjentów  
z chorobami nowotworowymi do cen-
trów onkologii, jednak nie wszyscy 
pacjenci do nas trafili lub trafili zbyt 
późno.
Na Dolnym Śląsku w ramach pilo- 
tażu Krajowej Sieci Onkologicznej 
stale monitorujemy dostęp do opieki 
onkologicznej. W ubiegłym roku za- 
uważyliśmy spadek liczby pacjentów 
w trakcie diagnostyki i leczenia onko-
logicznego – w pierwszej kolejności  
na oddziałach zabiegowych, ale obec- 
nie również w procesie napromieniania  
i leczenia systemowego. Pod koniec 
2020 roku odnotowaliśmy również 
kilkuprocentowy wzrost odsetka pa- 
cjentów z wyższym stopniem zaawan-
sowania w raku płuca. Takiego wzros-
tu na razie nie obserwujemy, natomiast  
w raku piersi, prostaty, czy też jelita 
grubego, aczkolwiek należy podkreślić, 
że w tych nowotworach dynami-
ka rozwoju choroby jest mniejsza niż  
w przypadku raka płuca.  

Obecnie zaczynamy powoli  
obserwować kumulację  
pacjentów, którzy w czasie  
pandemii nie otrzymali pomocy  
i należy się spodziewać, że będzie 
to powodowało powstawanie 
kolejek do diagnostyki i leczenia 
w centrach onkologii.

Szpitale onkologiczne nadal pracują  
w zaostrzonym rygorze epidemicznym. 
Pacjenci przed zabiegami i hospitaliza- 
cją są m.in poddawani testom na obec-
ność wirusa. W związku z całym pro-
cesem zabezpieczeń i ochrony czas 
realizacji badań diagnostycznych oraz 
zabiegów się wydłużył. W Dolnośląskim 
Centrum Onkologii nigdy nie przer-
waliśmy procesu leczenia, operujemy  
od rana do wieczora. Mimo to zaczyna- 
my obserwować kolejki do leczenia  
operacyjnego w niektórych nowotwo- 
rach (głównie urologia) – wynika to 
zarówno z następstw obostrzeń sani-
tarnych (wydłużenie trwania procedur 
na każdego pacjenta), jak i przepływu 
pacjentów ze szpitali przekształconych  
w covidowe.

Komunikacja i koordynacja  
pomaga rozpocząć leczenie 

onkologiczne
W onkologii istotne jest, aby pacjent 
zdiagnozowany lub z podejrzeniem 
nowotworu uzyskał wsparcie systemo- 
we w dostępie do skoordynowanej ścież-
ki leczenia onkologicznego. Im szyb- 

ciej pacjent otrzyma właściwe lecze-
nie, tym efektywniejsze będą działania 
onkologów. Nasze doświadczenia poka-
zują, że współpraca z lekarzami POZ  
i dostęp do informacji przy wykorzy- 
staniu rożnych kanałów komunikacji 
pomaga pacjentom szybciej wejść na 
ścieżkę onkologiczną. 
Uczulamy lekarzy rodzinnych na wszel-
kie objawy, które mogą świadczyć o cho-
robie nowotworowej. Im wcześniej pa- 
cjent trafi do onkologa, tym skuteczniej 
będziemy mogli mu pomóc.

W ramach organizacji Krajowej 
Sieci Onkologicznej  
uruchomiliśmy bezpośrednią,  
dedykowaną linię kontaktu 
lekarzy rodzinnych z naszym 
centrum onkologii.  
Przeszkoliliśmy chętnych  
lekarzy rodzinnych, w jaki sposób 
szybko skontaktować pacjenta  
z onkologiem. Efektem tych  
działań jest wzrost liczby  
wystawionych kart DiLO.

W sytuacji podejrzenia choroby przez 
lekarza rodzinnego:

• powinna odbyć się wstępna  
 diagnostyka,
• gdy ta potwierdzi potrzebę dalszych  
 konsultacji onkologicznych, pacjent  
 powinien otrzymać kartę DiLO,
• gdy bezpośrednia konsultacja nie 
 jest możliwa, pacjent może  

Dr hab. n. med. Adam Maciejczyk, dyrektor Dolnośląskiego 
Centrum Onkologii, prezes Polskiego Towarzystwa  
Onkologicznego przedstawia obserwacje i wnioski  
z analizy badań przeprowadzonych w czasie pandemii  
w ramach pilotażu Krajowej Sieci Onkologicznej.  
Pokazuje także nowe rozwiązania dotyczące komunikacji  
i koordynacji poprawiające dostęp pacjenta do leczenia  
dobrej jakości, jakie daje współpraca z lekarzami  
rodzinnymi, współpraca placówek, a przede wszystkim 
mierzenie wyników opieki onkologicznej i stała analiza 
jej stanu.

ONKOLOGIA W CZASIE PANDEMII 
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 otrzymać kartę e-DiLO w ramach  
 telekonsultacji,
• karta wprowadza pacjenta na 
 szybszą ścieżkę diagnostyczną, 
 dlatego jest tak ważnym elementem 
 koordynacji leczenia onkologicz- 
 nego,
• pacjent, któremu wystawiono kartę 
 DiLO może kontaktować się  
 bezpośrednio z centrum onkologii.

W pilotażu KSO pacjenci mają do 
dyspozycji telefoniczną onkolinię, 
bramkę SMS oraz internetowy system 
Onkoskop. Mogą wybrać taki rodzaj 
komunikacji, który jest dla nich najwy-
godniejszy. Jeśli nie mogą połączyć się  
z onkolinią, mogą np. wysłać sms’a z ko-
dem karty, a pracownik Dolnośląskiego 
Centrum Onkologii oddzwoni do niego 
i umówi na pierwszą wizytę u specjalisty 
– w DCO lub innym szpitalu, który jest 
w sieci. Czas oczekiwania na pierwszą 
wizytę u specjalisty, w zależności od 
rodzaju nowotworu, wynosi od 2 do 9 
dni. Onkolinia obsługuje wszystkich 
pacjentów z województwa.

W pilotażu KSO pacjent już na 
etapie diagnostyki pogłębionej 
otrzymuje wsparcie koordynatora. 

Jest to ważna zmiana w systemie le- 
czenia. Koordynator pomaga przejść  
pacjentowi cały, często skomplikowa- 
ny proces diagnostyki i leczenia onko-
logicznego. Pacjent ma do niego bez-
pośredni numer telefonu i może kon-
taktować się z nim w każdej chwili. To 
bardzo ważny element opieki, dzięki 
któremu chorzy czują się bezpieczniej.

Pacjenci powinni wymagać 
mierzenia jakości opieki  

onkologicznej
Krajowa Sieć Onkologiczna wprowa- 
dzi obowiązek pomiaru wyników  
świadczonej opieki. Jest wielu przeciw- 
ników takiego rozwiązania, ponieważ 
przyniesie ono odpowiedzi na wiele py-
tań dotyczących przyczyn słabej jakoś-
ci opieki onkologicznej w niektórych  
regionach czy ośrodkach. Pacjenci po-
winni wymagać wprowadzenia mie- 
rzenia jakości, bo od tego zależą efek-
ty ich leczenia. 
W ramach pilotażu KSO mierzony jest 
czas wykonania wszystkich badań – 
dla nas ważniejszy jest wynik badania, 
a nie tylko czas jego wykonania. Aby 
pacjent mógł przejść do kolejnego eta-
pu diagnostyki i leczenia potrzebuje jak 

najszybciej otrzymać wiarygodne wyni- 
ki badań. Na opis badania w ramach 
KSO nie czeka się już 3-4 tygodnie, ale 
średnio do tygodnia, a nawet do 2-3 
dni. Dzięki monitorowaniu w ramach  
sieci wyraźnie widzimy, w których  
miejscach ścieżki pacjenta się niejako 
urywają, albo procesy nie działają tak jak 
powinny. Przykładowo, wiele ośrodków 
nie wykonuje badania diagnostycznego 
PET-CT przed rozpoczęciem terapii, 
gdyż nie dysponuje takim sprzętem, nie 
powinno to jednak zwalniać z obowiąz- 
ku zapewnienia takiego świadczenia. 
KSO wymaga, aby ośrodki nawiązy-
wały ze sobą współpracę, tak aby 
zapewnić pacjentom dostęp do właści-
wej diagnostyki i leczenia. 

Ważne jest nie tylko  
wprowadzenie sprawnej  
komunikacji, koordynacji leczenia 
onkologicznego, ale także  
monitorowanie na bieżąco jego 
efektów. Tylko bieżąca i stała 
analiza systemu da możliwość 
poprawy jakości opieki  
onkologicznej.

RODZINA PROFILAKTYCZNYCH –  
nasza nowa kampania
Przedstawiamy Rodzinę Profilaktycz- 
nych: seniorów – babcię Ewę i dziadka  
Janka, ich nastoletnie wnuki Ulę i Kubę, 
tatę Piotra i mamę Anię. To rodzina, 
jakich wiele w Polsce. To, co jednak 
wyróżnia Profilaktycznych, to ich szcze-
gólna troska o swoje zdrowie i zdrowie 
swoich bliskich. Profilaktyczni stosują 
się do zasad profilaktyki pierwotnej, 
czyli zdrowego stylu życia i profilakty-
ki wtórnej, czyli wykonywania badań 
prewencyjnych, które pozwalają na 
wykrycie chorób nowotworowych we 
wczesnym stadium, a tym samym na 
ich wyleczenie. Profilaktyczni wykonują 
badania okresowe, szczepienia i bacznie 
obserwują swój organizm, aby w porę 
zareagować na pierwsze objawy choroby. 
W Rodzinie Profilaktycznych dbałość  
o zdrowie jest przekazywana z pokole- 

nia na pokolenie. Babcia Ewa, mama 
Ania uczą Ulę jak wykonywać samo- 
badanie piersi i jak dbać o zdrowie sfer 
intymnych kobiety. Dziadek Janek i tata 
Piotr przekonują Kubę, że nie ma badań 
wstydliwych, a samobadanie jąder przez 
chłopców i mężczyzn raz w miesiącu po-
winno stać się nawykiem. W kalendarzu 
Profilaktycznych obok dat imienin i uro-
dzin zaznaczone są daty badań profilak-
tycznych, m.in. morfologii krwi, która 
jest podstawowym badaniem diagno- 
stycznym w kierunku nowotworów krwi 
i należy ją wykonywać raz w roku.
Tworząc ten kalendarz, powołując do  
życia Rodzinę Profilaktycznych, stara- 
liśmy się w przystępny sposób, z wyko-
rzystaniem ikonografiki, przekazać 
podstawową wiedzę na temat objawów, 
profilaktyki i diagnostyki wybranych 

chorób nowotworowych. Naszym celem 
jest zachęcenie do stosowania profilak-
tyki, która jest podstawą zdrowia, po 
to aby Rodzin „Profilaktycznych” było  
w Polsce jak najwięcej. Miniony rok, 
który upłynął w cieniu pandemii koro-
nawirusa, pokazał jak bezcenne jest 
zdrowie nasze, naszej rodziny, nas 
wszystkich.
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Dr n. farm. Leszek Borkowski, były prezes Urzędu 
Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych  
i Produktów Biobójczych, prezes Fundacji Razem  
w Chorobie oraz Inicjatywy Nauki Przeciw Pandemii,  
farmaceuta z wieloletnim stażem dzieli się swoją wiedzą  
na temat szczepionek na wywołującego chorobę COVID-19 
koronawirusa SARS-CoV-2 zatwierdzonych przez  
Komisję Europejską. 

SZCZEPIONKI NA KORONAWIRUSA SARS-COV-2
Co warto o nich wiedzieć

W sytuacji pandemicznej, dużego ryzy-
ka zakażenia i niepełnej dostępności  
do szczepionek, istotny jest sam fakt 
zaszczepienia, dlatego należy zaszcze-
pić się tą szczepionką, do której mamy  
najszybszy dostęp. 
Trzeba także wziąć pod uwagę fakt, że 
efektywność szczepionek pomiędzy sobą  
można porównać w jednym badaniu  
klinicznym. Nie można porównać efek- 
tywności poprzez porównanie różnych 
badań klinicznych, prowadzonych dla 
różnych grup uczestników.
Nawet szczepionka o ograniczonej sku-
teczności, która nie zabezpiecza przed 
zakażeniem, ale łagodzi przebieg klini- 
czny choroby i redukuje ryzyko śmier-
ci istotnie przyczyni się do znaczącej 
poprawy sytuacji zdrowotnej na całym 
świecie. Ponowny kontakt z wirusem 
nie jest już zaskoczeniem dla organizmu,  
a wytworzone dzięki szczepieniu prze- 
ciwciała, chronią osobę zaszczepioną 
przed chorobą. Tak więc odpowiedź na 
pytanie, która szczepionka jest lepsza, 
brzmi – ta którą mogę dostać najszyb-
ciej. 

Zasady bezpieczeństwa  
rejestracji leków

Innym pytaniem, na które szukamy 
odpowiedzi podejmując decyzję o za- 
szczepieniu, jest pytanie o bezpieczeń- 
stwo. Czy szczepionka, która została 
dopuszczona w tak krótkim czasie do 
stosowania jest bezpieczna, czy przeszła 
wszystkie wymagane procedury w bada-
niu klinicznym? 

Dopuszczenie do obrotu każdego pro- 
duktu leczniczego w tym szczepionek  
polega na wyważeniu korzyści w sto- 
sunku do ryzyka. Jeżeli szala przechyla 
się na stronę korzyści to po sprawdzeniu 
odpowiedniego poziomu skuteczności,  
bezpieczeństwa oraz jakości, lek – w tym 
szczepionka – zostaje dopuszczona do 
obrotu. Należy też pamiętać, że każdy 
produkt leczniczy wykazuje działania 
niepożądane, są one niezwykle staran-
nie analizowane przez producenta i in-
stytucje rejestrujące lek. Jednym z waż- 
niejszych elementów jest potwierdze-
nie związku przyczynowo-skutkowego 
pomiędzy, np. szczepionką a zaobser-
wowanym działaniem niepożądanym, 
czego przykładem w przypadku szcze-
pień na COVID-19 jest analiza epizo-
dów zakrzepowych występujących u nie- 
wielkiej liczby pacjentów.
W Unii Europejskiej w przypadku 
niektórych leków, np. onkologicznych, 
gdzie dla życia pacjenta ważny jest czas 
dostępu do leku, stosuje się warun-
kowe pozwolenie na dopuszczenie do 
obrotu (CMA, ang. conditional marke- 
ting authorisation). Jest to przyspieszona 
procedura wydawania pozwoleń w celu 
szybszego zatwierdzania terapii oraz  
szczepionek w sytuacjach zagrożenia 
zdrowia publicznego w UE. Procedu-
ra CMA zezwala na wprowadzenie do 
obrotu produktów leczniczych, które 
spełniają niezaspokojone potrzeby tera- 
peutyczne, na podstawie mniej kom-
pletnych danych niż zwykle jest to wy-
magane.

Dzieje się tak, gdy korzyści wynikające 
z natychmiastowej dostępności leku lub 
szczepionki dla pacjentów przewyższają 
ryzyko związane z faktem, że nie wszyst-
kie dane są jeszcze dostępne. Jednak 
posiadane dane muszą wskazywać, że 
korzyści ze stosowania leku lub szcze-
pionki przeważają nad jakimkolwiek 
ryzykiem. CMA gwarantuje, że zatwier- 
dzony produkt leczniczy lub szczepion- 
ka spełnia rygorystyczne normy UE 
dotyczące skuteczności, bezpieczeństwa 
i jakości oraz jest wytwarzany w zatwier- 
dzonych, certyfikowanych obiektach 
zgodnie z wysokimi standardami farma-
ceutycznymi dotyczącymi produkcji na 
dużą skalę. Po przyznaniu CMA firmy 
muszą dostarczyć dalsze dane z trwa-
jących lub nowych badań w ustalonych 
wcześniej terminach, aby potwierdzić, 
że korzyści nadal przeważają nad ry- 
zykiem.

Jak działają szczepionki,  
czyli jak zablokować białko S

Zadaniem szczepionki jest zbudowa- 
nie odporności organizmu i powstrzy- 
manie procesu niszczenia wywołane-
go przez wirus SARS-CoV-2, który 
przedostał się do komórek organizmu  
człowieka. W celu niszczenia komórek 
zaatakowanego organizmu wirus wy- 
korzystuje białko S znajdujące się na 
jego powierzchni. Aby uniemożliwić 
działanie wirusa badacze skupili się 
na wynalezienia sposobu blokowania  
białka S. Wirus mający zablokowane  
białko S przez przeciwciało jest 
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niegroźny dla człowieka. Szczepionki 
przeciwko COVID-19 wykorzystują 
jako antygen białko S koronawirusa,  
nazywane powszechnie białkiem 
kolca. Jego wybór był oczywisty, gdyż 
białko S jest dla wirusa „kluczem do  
drzwi” naszej komórki.
Szczepionki przeciwko wirusowi SARS-
CoV-2 są nowoczesnymi produktami 
otrzymywanymi metodami inżynierii 
genetycznej. W wyniku procesu rekom-
binacji białko S koronawirusa jest wyko-
rzystywane jako antygen wywołujący 
powstawanie przeciwciał budujących 
odporność. Układ odpornościowy oso- 
by zaszczepionej rozpoznaje białko S 
SARS-CoV-2 jako obce i aby je zaata-
kować produkuje przeciwciała oraz 
aktywuje limfocyty T (białe krwinki). 
Immunizacja/wytworzenie odporności 
organizmu pacjenta z koronawirusem 
zachodzi poprzez kontakt z białkiem S 
SARS-CoV-2, którego proces ekspresji 
odbywa się wewnątrz komórki. Szcze-
pionki mRNA (np. BioNTech/Pfizer 
oraz Moderna) i wektorowe (np. Astra-
Zeneca, Johnson & Johnson) dostarcza-
ją komórkom instrukcji, w jaki sposób 
mają wyprodukować białko S. Dlatego 
DNA czy mRNA musi być dostarczone 
do wnętrza komórki organizmu szcze- 
pionego. W przypadku szczepionek 
mRNA Pfizer/Biontech czy Moderna 
funkcje transportową pełnią nanocząs-
teczki lipidowe. W szczepionce Astra-
Zeneca do transportu wykorzystano 
szympansiego adenowirusa. Szczepionki 
są podaniem gotowych przeciwciał.
Przeciwciała blokujące białko S można 
poza szczepieniami (immunoprofilak-
tyka czynna) uzyskać przez podawanie 
surowicy ozdrowieńców lub koncen-
tratu przeciwciał otrzymanych z tej 
surowicy oraz rekombinacji poza or-
ganizmem ludzkim (terapie celowane).  
Niestety takich leków celowanych 
przeciw COVID-19 jeszcze nie za-
rejestrowano.

Charakterystyki szczepionek
PFIZER
21 grudnia 2020 r. zatwierdzono w UE 
pierwszą szczepionkę na koronawirusa   
opracowaną przez amerykańsko-nie-
mieckie konsorcjum Pfizer-BioNTech, 
o nazwie handlowej  Comirnaty, ogól- 
nie znaną jako szczepionka PFIZERA.  
Szczepionka konsorcjum Pfizer/BioN- 
Tech zapobiega COVID-19 u osób 
powyżej 16. roku życia i od takiego 

wieku jest dopuszczona w UE. Kon-
sorcjum Pfizer-BioNTech zakończyło 
niedawno testy kliniczne na dzieciach  
w wieku 12-15 lat. Badania kliniczne III 
fazy przeprowadzone wśród 44 tys. osób 
tej grupy wiekowej wykazały skutecz- 
ność na poziomie 95 proc. Szczepionkę 
Pfizer-BioNTech podaje się w dwóch 
dawkach poprzez zastrzyk domięśnio-
wy. Producent zaleca, aby odstęp między 
dawkami był maksymalnie trzytygod-
niowy. Pełna odporność jest przez orga-
nizm wytwarzana do 21 dni po podaniu 
drugiej z dawek.

MODERNA
6 stycznia 2021 r. zatwierdzono w UE 
drugą szczepionkę uodparniającą na 
SARS-CoV-2. Jej producentem jest 
amerykańska firma Moderna. Opra-
cowano ją tą samą metodą mRNA, 
którą zastosowano w przypadku szcze-
pionki Pfizer-BioNTech. Preparat Mo- 
derny jest dopuszczony do stosowania 
u osób powyżej 18. roku życia. Odstęp 
między dwiema dawkami podawanymi 
domięśniowo wynosi cztery tygodnie. 
III faza badań klinicznych – prowadzo- 
nych na grupie ok. 30 tys. osób – wyka-
zała skuteczność preparatu na poziomie 
94,1 proc., a więc bardzo podobną co  
w przypadku szczepionki Pfizera.

AstraZeneca
29 stycznia 2021 r. dopuszczono w UE  
pierwszą szczepionkę wektorową prze- 
ciw koronawirusowi SARS-CoV-2. Jest 
to preparat opracowany przez brytyj- 
sko-szwedzki koncern AstraZeneca  
we współpracy z naukowcami z Uni- 
wersytetu Oksfordzkiego. Stąd jej po-
toczna nazwa „szczepionka oksfordz-
ka”. Nazwa handlowa preparatu to zaś 
Vaxzevria.
Preparat AstraZeneca jest zatwierdzony 
do podawania osobom od 18. roku życia. 
Jej deklarowana przez producenta sku-
teczność w zapobieganiu infekcji wynosi 
od 76 do 82 proc. Szczepionkę podaje  
się domięśniowo w dwóch dawkach  
w odstępie od 4 do 12 tygodni. W III  
fazie testów klinicznych uczestniczyło 24 
tys. ludzi. Należy podkreślić, że w bada-
niu klinicznym do pierwszego dopu- 
szczenia do obrotu uczestniczyły tylko 
osoby do 65. roku życia, czyli w bada-
niu potwierdzono, że ta szczepionka jest  
wskazana dla osób do 65. roku życia, 
choć nie zawsze wiek metrykalny po- 
krywa się z wiekiem biologicznym. 
EMA nie określiła górnej granicy 

wieku podawania szczepionki Astra-
Zeneca,  pozostawiając tę sprawę do 
decyzji poszczególnym państwom. Są 
kraje, gdzie w oparciu o wyniki badań 
klinicznych wstrzymuje się jej podanie 
osobom powyżej 60. roku życia, mimo 
iż eksperci uznają, że szczepionka może 
być stosowana u osób starszych. Nato-
miast, w zapobieganiu ciężkim stanom 
COVID-19 (wymagającym hospitali- 
zacji) oraz zgonom z powodów tej 
choroby skuteczność szczepionki As-
traZeneca okazała się stuprocentowa. 
Proces seroprotekcji czyli zdobywania 
odporności na koronawirusa pojawia 
się po około 3 tygodniach licząc od dnia 
podania pierwszej dawki szczepionki 
AstraZeneca. Pełną czyli około 60% sku-
teczność może być po 15 dniach licząc 
od daty podania drugiej dawki.
Jedynym krajem na świecie, który  
z tej szczepionki zrezygnował jest Re-
publika Południowej Afryki. Pojawiły 
się bowiem obawy, że preparat sła-
biej działa wobec tzw. południowoa-
frykańskiego szczepu koronawirusa. 

Johnson&Johnson 
Ostatnio zarejestrowano w Europie 
szczepionkę na koronawirusa pro-
dukcji amerykańskiego koncernu 
Johnson&Johnson opracowaną przez 
należącą do niego spółkę farmaceu- 
tyczną Janssen. Testy kliniczne prze-
prowadzono na grupie ponad 44 tys. 
ochotników. Jest zatwierdzona do użyt-
ku dla osób powyżej 18. roku życia.  To 
także szczepionka wektorowa. Różni 
się ona jednak od szczepionki Astra-
Zeneca fundamentalnie, ponieważ do 
wytworzenia odporności wymaga tylko 
jednej dawki. Jej skuteczność to według 
producenta 70 proc. w przypadku zapo-
biegania zachorowaniu na COVID-19,  
a ponad 95 proc. jeśli chodzi o zapobie- 
ganie ciężkiemu przebiegowi choroby.

Mechanizm działania  
szczepionek mRNA –  

Pfizer i Moderna
Szczepionki Pfizera i Moderny wyko-
rzystują metodę tzw. informacyjnego  
RNA (mRNA, ang. messenger RNA), za-
wierają specjalne cząsteczki z instruk-
cjami wytwarzania białka S (kolca) 
koronawirusa. Jako nośniki informacji  
są wykorzystywane nanocząsteczki 
lipidowe. Po zaszczepieniu niektóre 
komórki organizmu odczytują instruk-
cje z mRNA i tymczasowo wytwarzają  
białko S. Układ odpornościowy jest 
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wówczas w stanie rozpoznać je jako 
obce, wytworzyć skierowane przeciwko 
niemu przeciwciała i uaktywnić limfo-
cyty T (krwinki białe) do atakowania 
go. Cząsteczka mRNA pochodząca ze 
szczepionki nie pozostaje w organizmie, 
lecz szybko ulega rozkładowi wkrótce 
po zaszczepieniu. Jeśli osoba zaszczepio- 
na zetknie się z wirusem SARS-CoV-2, 
jej układ odpornościowy rozpozna go 
i będzie gotowy do obrony organizmu 
przed nim. Nasze komórki zachowują 
w pamięci immunologicznej instrukcję 
na działanie w razie wystąpienia infekcji. 
W składzie szczepionek mRNA nie ma 
wirusa lub jego fragmentów, dlatego nie 
dochodzi do wywołania symulacji in- 
fekcji COVID-19 lub kontrolowanego  
jej przechorowania.
Prace nad technologią rekombinowa- 
nych szczepionek mRNA toczyły się już 
od lat 70. XX w. Pierwsze leki wypro-
dukowane tą metodą podano w 2001 r. 
Aktualnie trwają prace nad szczepion- 
kami m.in. przeciw wirusom Zika,  
Ebola, Marburg, grypy oraz wściek-
lizny. Szczepionka Pfizera przeciw  
COVID-19 jest pierwszą zarejestro- 
waną na świecie w technologii mRNA.

Mechanizm działania  
szczepionek wektorowych –  

AstraZeneca, Johnson&Johnson
Drugim typem zatwierdzonych do 
użytku w UE szczepionek na korona- 
wirusa są tzw. szczepionki wektorowe. 
Do ich opracowania użyto rekom-
binowanego szympansiego adenowi- 
rusa26. Zmodyfikowano go tak, aby 
zawierał białko kolca koronawirusa  
SARS-CoV-2. Służy on również do  
trwających jeszcze prac nad szczepion- 
kami na wirusy Ebola oraz HIV.  
Szczepionka wektorowa została po raz 
pierwszy opracowana w 1972 roku. 
Wektor adenowirusowy szympansi był 
testowany wcześniej w poszukiwaniu 
potencjalnej immunizacji przeciwko 
wirusowi MERS-CoV. Wykazano jego 
immunogenność i bezpieczeństwo sto-
sowania u zwierząt i ludzi. Produkt  
leczniczy Vaccine AstraZeneca skła-
da się z niezdolnego do replikacji (nie 
może wywołać choroby), szympansiego 
wektora adenowirusowego nazwanego  
ChAdOx1. Powodem zastosowania  
adenowirusa pochodzenia szympansie- 
go, a nie ludzkiego, jest fakt, że ludzkie 
adenowirusy (wywołujące przeziębienie)  
są szeroko rozpowszechnione w ludz-

kiej populacji i w związku z tym może 
występować naturalna odporność prze- 
ciwko tym adenowirusom, co mogłoby 
prowadzić do potencjalnego obniżenia 
skuteczności szczepionki.
Mechanizm działania szczepionki Astra-
Zeneca przeciw SARS-CoV-2 polega na 
wniknięciu wektora adenowirusowego 
w następstwie podania domięśniowego 
szczepionki do wnętrza komórki czło- 
wieka, gdzie dochodzi do uwolnienia 
fragmentu DNA kodującego białko S  
i jego translokacji do jądra komórko- 
wego. Dalej mamy proces translacji, czy-
li przepisanie DNA na mRNA, mówimy 
o procesie ekspresji genu. W ciągu doby 
licząc od momentu podania szczepion-
ki dochodzi do syntezy białka S wirusa 
SARS-CoV-2. Powstałe białko S rozpo- 
czyna powolną indukcję odpowiedzi od- 
pornościowej zaszczepionego człowieka.
Johnson&Jonhson to także szczepion-
ka wektorowa wykorzystująca zmody-
fikowanego małpiego adenowirusa26. 
Jednak wystarczy zaledwie jedna jej 
dawka, ponieważ zastosowany antygen 
wywołuje silniejszą reakcję immuno-
logiczną niż w przypadku szczepionki 
AstraZeneca.

Działania niepożądane  
szczepionek

SZCZEPIONKI mRNA
Przed szczepieniem pacjenci powinni  
być poinformowani o możliwym od- 
czynie poszczepiennym (np. ból, obrzęk, 
rumień w miejscu wstrzyknięcia, po- 
większenie węzłów limfatycznych pa- 
chowych po tej samej stronie co zaszcze- 
pione ramię) oraz wystąpieniu ogólno- 
ustrojowych objawów po szczepieniu 
(np. gorączka, zmęczenie, ból głowy, 
dreszcze, bóle mięśni, bóle stawów). 
W zależności od produktu szczepion-
kowego (Pfizer vs. Moderna), grupy 
wiekowej i dawki szczepionki po  
szczepieniu u około 80–89% zaszcze-
pionych osób rozwija się co najmniej 
jeden objaw miejscowy, a 55–83% 
rozwija co najmniej jeden objaw ogól-
noustrojowy. Mają one jednak charak-
ter krótkotrwały i ustępują najczęściej 
po 2-3 dniach.
 U 10% osób zaszczepionych prepa-
ratem Pfizera możliwe jest wystąpie-
nie działań niepożądanych w postaci 
krótkotrwałych dolegliwości takich jak 
ból i obrzęk w miejscu wstrzyknięcia, 
zmęczenie, bóle głowy, mięśni i stawów 
czy dreszcze i gorączka. 

Dużo rzadziej – 1 proc. przypadków 
– po podaniu tej szczepionki występu-
ją: świąd w miejscu wstrzyknięcia, ból 
w kończynie, powiększenie węzłów 
chłonnych oraz trudności ze snem i złe 
samopoczucie. W 0,01 proc. przypad-
ków może też dojść do krótkotrwałego 
osłabienia mięśni po jednej stronie 
twarzy.
Wśród zaszczepionych szczepionką 
Pfizera stwierdzono także nieliczne 
przypadki tzw. wstrząsu anafilaktyczne-
go, głównie u osób, które cierpią na 
poważne alergie. Dlatego nie jest ona 
rekomendowana osobom, które w prze- 
szłości przechodziły już ciężkie reakcje  
alergiczne, a zwłaszcza doświadczyły 
anafilaksji.
Możliwe działania niepożądane i częstość 
ich wystąpienia, a także zaobserwowane 
nieliczne przypadki wstrząsów anafilak-
tycznych po podaniu szczepionki Mo- 
derna są prawie identyczne jak po za- 
szczepieniu preparatem Pfizera.

SZCZEPIONKI WEKTOROWE
Podanie szczepionek wektorowych 
wywołuje efekty uboczne częściej niż 
w przypadku szczepionek mRNA.  
U wielu osób następują trwające jedną 
lub dwie doby objawy grypowe lub gry-
popodobne, takie jak gorączka lub stan 
podgorączkowy, dreszcze, bóle głowy, 
stawów i mięśni albo w miejscach, 
gdzie niedawno dochodziło do stanów 
zapalnych. 
Efekty uboczne są elementem reakcji 
immunologicznej i świadczą o tym, że 
szczepionka zadziałała. Naukowcy nie 
są jednak zgodni co do tego, czy brak  
takiej reakcji oznacza, że szczepionka 
nie prowadzi do wytworzenia odpor-
ności. Nie wykluczają jednak, że może 
ona w takiej sytuacji okazać się słabsza 
lub mniej trwała.

Działania niepożądane  
związane z iniekcją

Tak jak w przypadku innych wstrzyk-
nięć domięśniowych, szczepionkę należy 
podawać z zachowaniem ostrożności 
osobom otrzymującym leczenie prze- 
ciwzakrzepowe lub u których występu-
je małopłytkowość lub inne zaburzenie 
krzepnięcia krwi, hemofilia), ponieważ 
po podaniu domięśniowym u takich 
osób może wystąpić krwawienie lub 
mogą powstać siniaki.
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AstraZeneca, Johnson&Johnson  
– obawy związane z bardzo  

rzadkimi zakrzepami
Z powodu doniesień medialnych na 
temat przypadków zakrzepicy krwi  
u osób, które otrzymały szczepionkę  
AstraZeneca ponad 20 państw na świe- 
cie zawiesiło czasowo jej podawanie.  
EMA przeprowadziła analizy przypad- 
ków incydentów zatorowo-zakrzepo- 
wych. Według danych na 16 marca na 
ponad 21 mln podanych w Europie 
dawek stwierdzono 200 takich przypad-
ków o różnej intensywności, z których 
18 zakończyło się śmiertelnie. Komitet 
Naukowy EMA (PRAC) ocenił jednak, 
że nie wszystkie incydenty zakrzepowe 
można wiązać ze szczepionką, ale co 
najmniej kilkadziesiąt z nich ma praw- 
dopodobnie z nią związek. Uznano 
jednak, że to niezwykle rzadki efekt 
uboczny, którego ryzyko jest wielokrot-
nie mniejsze niż ryzyko wystąpienia 
zakrzepów w wyniku zachorowania 
na COVID-19. Oceniono, że korzyści  
z podawania szczepionki AstraZene- 
ca zdecydowanie przewyższają ryzy- 
ko wynikłe z infekcji koronawirusem 
SARS-CoV-2. Zalecono jednak, aby in-
formacje o ryzyku wystąpienia zakrzepu 
znalazły się w ulotce preparatu.
Wszystkie kraje europejskie, które 
wstrzymały podawanie szczepionki 
AstraZeneca je wznowiły. Ponieważ 
z analizy przypadków incydentów 
zakrzepowo-zatorowych po podaniu 
szczepionki AstraZeneca wynikało, że 
najczęściej dochodziło do nich u ko-
biet poniżej 55. roku życia, za jedną  
z badanych przyczyn zakrzepów 
uznano interakcję szczepionki z hor- 
monalnymi środkami antykoncepcyj- 
nymi lub lekami stosowanymi w tera-
pii hormonalnej okresu przekwitania. 
Część krajów europejskich, w tym m.in. 
Niemcy, Austria i Hiszpania, postano- 
wiły zalecić szczepionkę AstraZeneca 
jedynie osobom powyżej 55. roku życia.

Johnson&Johnson
Podobnie jak w przypadku szczepionki 
AstraZeneca dwie amerykańskie insty-
tucje – Agencja Żywności i Leków (FDA) 
oraz Centra Kontroli i Prewencji Chorób 
(CDC) – wydały wspólne zalecenie, 
aby wstrzymać podawanie szczepionki 
Johnson&Johnson. Po podaniu 6,8 mln 
dawek wystąpiło bowiem 6 przypadków 
zakrzepów. Znów przede wszystkim  
u kobiet poniżej 55. roku życia.

Odporność po podaniu  
szczepionek

Nie mamy jeszcze wiedzy jak długo 
utrzymuje się odporność po podaniu 
szczepionek. Wszyscy uczestnicy badań 
klinicznych będą obserwowani jeszcze 
przez dwa lata i monitorowany będzie 
m.in. poziom przeciwciał SARS-CoV-2 
w ich organizmach, co przybliży nas do 
uzyskania odpowiedzi na to pytanie.

Leki mogące prowadzić  
do słabszej seroprotekcji

Osoby będące w trakcie leczenia 
poniższymi substancjami, powinny  
liczyć się ze słabszą odpowiedzią 
odpornościową po zaszczepieniu:

• inhibitory kalcyneuryny – cyklospo- 
 ryna, takrolimus
• leki antyproliferacyjne – mycofeno- 
 lan mofetylu
• inhibitory m-TOR
• inhibitory kostymulacji 
• przeciwciała monoklonalne: anty  
 CD25 (bazyliksymab), CD52, CD20,  
 CD30 (brentuksymsb vedotin) le- 
 czenie chłoniaków, daklizumab le- 
 czenie SM, itd.
• glikokortykosteroidy
• betablokery/betaadrenolityki – ate- 
 nolol, bisoprolol, karwedilol, meto- 
 prolol, nebiwolol
• inhibitory TNF-alfa: p. chimerycz- 
 ne, p. humanizowane, białka fuzyj- 
 ne – mimo iż posiadają różne spe- 
 cyficzne mechanizmy blokowania  
 szlaku sygnałowego TNF-α
• inhibitory kinaz janusowych
• inhibitory PARP – olaparib (rak  
 piersi, rak jajnika, rak trzustki)
• selektywne inhibitory wychwytu  
 zwrotnego serotoniny SSRI – cita- 
 lopram
• leczenie SM – fingolimod

Ryzyka ciężkiego przebiegu 
COVID-19 – zalecane szczepienie

• Płeć męska
• Wiek:

– u osób w wieku 60-70 lat – 7,7 %
– w grupie chorych między 70. a 80.  
 rokiem życia już dwukrotnie  
 więcej – 15,1%
–  powyżej 80 lat – 22,6%

• Czynniki genetyczne
• Otyłość 

• Cukrzyca – 13,5% śmiertelność
• Nowotwór – 25,6% śmiertelność
• Choroby układu oddechowego;
• Choroby sercowo-naczyniowe, uda- 
 ry – 24,3% śmiertelność
• W przypadku osób ze współistnie- 
 jącymi chorobami sercowo-naczy- 
 niowymi śmiertelność po zapad- 
 nięciu na COVID-19 wynosi od 
 18,8% (choroba niedokrwienna  
 mięśnia sercowego) do 15,8% (inne  
 choroby układu krążenia)
• POChP – 22,5% śmiertelność;
• Stany obniżonej odporności
• Zaburzenia hematologiczne
• Przewlekłe schorzenia nerek
• Palenie papierosów.

Premedykacja
Leki przeciwgorączkowe lub przeciw-
bólowe (np. paracetamol, niesteroidowe 
leki przeciwzapalne) mogą być przyj- 
mowane w leczeniu poszczepiennych 
objawów miejscowych lub ogólnoustro- 
jowych, jeśli jest to właściwe z medycz- 
nego powodu. Jednakże rutynowe pro-
filaktyczne podawanie tych leków w celu 
zapobiegania objawom po szczepieniu 
nie jest obecnie zalecane.

Kiedy się szczepimy, a kiedy nie
Odpowiedź na szczepienie może ulec 
osłabieniu w przypadku zmniejszenia 
liczby komórek B. Dlatego szczepimy  
osoby po zakończeniu podawania pro-
duktu leczniczego zmniejszającego ilość 
limfocytów B, ale dopiero po unormo- 
waniu się stanu komórek B.

Z tego powodu pacjenci  
onkologiczni powinni być  
szczepieni przed rozpoczęciem 
leczenia oraz w trakcie remisji,  
a nie w czasie leczenia lub do 
roku po leczeniu. Leki stosowane  
w onkologii, hamujące  
seroprotekcję układu  
immunologicznego mogą być 
eliminowane z organizmu 
pacjenta przez np.  4-6 miesięcy 
(Ekulizumab, Remicade).  
Nie szczepimy też na  
koronawirusa pacjentów  
po transplantacji szpiku.
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Pacjentów po lekkim przejściu COVID- 
19 szczepimy po miesiącu, a po ciężkim 
przejściu COVID-19 szczepimy po 3 
miesiącach.

Szczepienie ozdrowieńców
W przypadku zakażenia bezobjawowe-
go lub ze skąpymi symptomami stęże-
nie przeciwciał IgG (tzw. późnej fazy), 
potrafi być bardzo niskie bądź zanika 
w ciągu kilku kolejnych tygodni od 
ustąpienia objawów. Obecne w surowi-
cy przeciwciała ozdrowieńców mogą 
zneutralizować wytworzone białko S na 
matrycy mRNA, co może wpłynąć na 
skuteczność szczepienia.
W badaniu klinicznym od uczestników 
wymagano zachowania co najmniej 
60-dniowego odstępu przed otrzyma- 
niem lub po otrzymaniu produktów 
krwiopochodnych/osocza lub immuno-
globulin do czasu zakończenia badania, 
aby mogli otrzymać placebo lub szcze- 
pionkę mRNA przeciw COVID-19.
Wytyczne CDC także mówią o 90  
dniach w przypadku podawania suro- 
wicy ozdrowieńców.
 

Szczepienie przeciw COVID-19  
a wstrząs anafilaktyczny

Osoby z natychmiastową reakcją aler-
giczną na pierwszą dawkę szczepionki 
mRNA COVID-19 nie powinny otrzy-
mywać dodatkowych dawek żadnej ze 
szczepionek mRNA COVID-19.
Jednak wstrząs anafilaktyczny w prze- 
szłości, możliwy do opanowania po-
daniem adrenaliny nie powinien być 
przeciwwskazaniem do szczepień, po-
nieważ wstrząs anafilaktyczny w prze- 
szłości to wstrząs wywołany z innego 
powodu.

Druga dawka szczepienia
W przypadku szczepionek mRNA, 
druga dawka szczepienia wywołu-
je więcej odczynów. Odwrotnie jest  
w przypadku szczepionek wektoro- 
wych, gdzie drugie szczepienie to mniej 
odczynów niż przy pierwszym podaniu.
Wystąpienie dreszczy choć jest nie- 
przyjemne, jest objawem wytworzenia 
przez organizm cytokin oznaczających 
odpowiedź immunologiczną po zaszcze-
pieniu. Dreszcze, po pierwszym szcze- 
pieniu nie są więc powodem do niepo-
dania drugiej dawki szczepienia. 
Natomiast wystąpienie neutropenii – 
poniżej 1500 neutrofili – jest przeciw- 

wskazaniem do szczepienia drugą 
dawką.

Jak sprawdzić czy szczepienie 
przeciwko SAS-CoV-2  

coś nam dało?
Pacjent covidowy i ozdrowieniec ma- 
ją przeciwciała przeciwko różnym 
elementom wirusa m.in. białko nuk-
leokapsydu (N), białko płaszcza, białko 
błonowe, białko S (Spike) – kolca, szczy-
towe.
Osoba zdrowa zaszczepiona ma wy- 
łącznie przeciwciała skierowane prze- 
ciwko podjednostce S1 i S2 białka S.
Aby uzyskać odpowiedź jak najbliższą 
prawdzie zaleca się wykonanie ilościo-
wego testu immunologicznego 14 dni 
po podaniu drugiej dawki szczepionki 
mRNA lub wektorowej.

Fake-newsy wokół szczepionek
• Twierdzenie, że szczepionka dopro- 
wadzi do problemów z płodnością jest po 
prostu straszeniem ludzi. Przechorowa- 
nie COVID-19 nie obniża zdolności 
prokreacyjnych ludzi. Nie stwierdzono 
także wpływu infekcji SARS-CoV-2, 
a tym bardziej szczepienia przeciw 
COVID-19, na zdrowie reprodukcyj- 
ne kobiet. Nie ma żadnych naukowo 
uzasadnionych przyczyn, aby sądzić, że 
szczepionka może w jakikolwiek sposób 
zagrażać płodności kobiet lub mężczyzn 
czy rozrodowi w ogólności.
• W szczepionce są wykorzystywane 
linie komórkowe abortowanych płodów. 
Technologia produkcji szczepionek  
z zastosowaniem linii komórkowych 
wywodzących się z tkanek zarodka ludz-
kiego jest stosowana powszechnie, np. 
w szczepionkach przeciwko różyczce, 
odrze, śwince, ospie wietrznej czy WZW 
typu A. W finalnym składzie obecnie 
dostępnych szczepionek wektorowych 
nie ma komórek pochodzących z linii 
komórkowej. Szczepionka AstraZeneca 
przeciw SARS-CoV-2 produkowana jest 
w genetycznie zmodyfikowanych ludz-
kich embrionalnych komórkach nerki 
(HEK293). Komórki te wyizolowano  
w 1973 roku z nerki zarodka ludzkiego 
w Danii. Linia komórkowa HEK293 jest 
często stosowana w badaniach biome- 
dycznych, bo jest łatwa w hodowli  
i charakteryzuje się szybkim wzrostem. 
Stanowisko Zespołu Ekspertów ds. 
Bioetycznych Konferencji Episkopatu 
Polskiego i Stolicy Apostolskiej, która  
wypowiadała się czterokrotnie: każdy  

człowiek, w tym katolik, może korzystać 
ze szczepionek, nawet opracowanych 
z wykorzystaniem linii komórkowych  
abortowanych płodów, jeżeli nie są 
dostępne inne szczepionki nie budzące 
takich zastrzeżeń. W 2013 roku fir-
ma CureVag wprowadziła szczepionkę 
przeciw wściekliźnie opartą na mRNA, 
w 2015 r. Moderna szczepionkę przeciw 
grypie mRNA, w 2019 firma GSK szcze- 
pionkę przeciw wściekliźnie mRNA. 
Ciekawe, że nikt wtedy nie protestował. 
W Polsce pacjenci przyjmują dwa leki 
oparte na technologii mRNA, nikt –  
w tym hierarchowie Kościoła Katolic- 
kiego – nie protestuje przeciw ich przyj- 
mowaniu.
• RNA podawany w szczepionce prze- 
ciw COVID-19 zostaje przepisany na 
DNA. DNA zawarte w szczepionce 
nie wbudowuje się do genomu ludz-
kiego, szczepionka nie powoduje zmian  
w ludzkim DNA, czego dowodem jest 
sam współczesny człowiek poddawany  
przez tysiące lat kontaktowi z DNA  
i RNA innych organizmów.

Odporność stadna  
czy populacyjna?

Odporność stadna jest osiągana wtedy, 
gdy atakujący wirus nie może znaleźć 
osoby wrażliwej, podatnej na jego atak. 
Dążenie do osiągnięcia odporności 
stadnej jest konieczne w sytuacji, gdy 
nie mamy efektywnego terapeutycznie 
produktu leczniczego oraz szczepionki. 
Jest bezwzględnie naganne, gdy mamy 
szczepionkę. 

W czasie próby zdobycia  
odporności stadnej umierają  
najsłabsi. Statystycznie jest to  
do zaakceptowania, ale nie  
z perspektywy humanistycznej, 
gdzie największa wartością jest  
człowiek. Dzisiaj istotnym  
problemem jest czas oraz procent 
zaszczepionej populacji całkowitej.  
Dopiero wyszczepialność  
na poziomie co najmniej 60%  
populacji, może dać nam  
bezpieczeństwo i otworzyć  
możliwość powrotu do  
normalnego życia. 

Pełny tekst dr Leszka Borkowskiego  
na portalu:

www.glospacjenta.pl
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Styczniowa lista refundacyjna
Styczniowa lista refundacyjna to przełomowe zmiany dla pacjentów z rakiem płuca oraz 
bardzo dobre wiadomości dla chorych na czerniaka, a także innowacyjny lek dla chorych  
na ostrą białaczkę limfoblastyczną – inotuzumab ozogamycyny.

Europejski standard w leczeniu czerniaka
W projekcie styczniowej listy refundacyjnej znalazło się dłu-
go oczekiwane leczenie adjuwantowe dla pacjentów z czer-
niakiem stosowane po leczeniu chirurgicznym u chorych 
z przerzutami do węzłów chłonnych oraz przerzutami 
odległymi, z wysokim ryzykiem wznowy miejscowej. Jest to 
immunoterapia niwolumabem lub pembrolizumabem oraz 
terapiami ukierunkowanymi molekularnie dabrafenibem  
w skojarzeniu z trametynibem u pacjentów z obecnością mu-
tacji BRAF V600. Możemy powiedzieć, że w zakresie le- 
czenia czerniaka mamy program spełniający europejskie, 
a nawet światowe wytyczne, co w połączeniu z siecią ośrod-
ków kompleksowego leczenia zapewnia najwyższej jakości 
opiekę dla pacjentów z czerniakiem. 

W terapii nowotworów skóry oczekujemy na refundację  
w ramach programu lekowego terapii lekiem Bavencio 
dla pacjentów z ultrarzadkim, bardzo złośliwym rakiem  
z komórek Merkla, która jest obecnie dostępna dla pacjen- 
tów w procedurze RDTL.

Przełomowe zmiany w leczeniu pacjentów z NDRP
Od 1 stycznia 2021 roku refundacją zostały objęte trzy nowe 
terapie dla chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca, 
które znacznie poszerzyły możliwości terapeutyczne pacjen- 
tów z tym typem nowotworu płuca. Chorzy z niedrobno-
komórkowym rakiem płuca (wszystkie typy) bez mutacji  
w genie EGFR oraz bez rearanżacji genów ALK i ROS1  
i z ekspresją PD-L1 < 50% otrzymali terapię skojarzoną  
pembrolizumabu z chemioterapią, która w porównaniu do 
chemioterapii znacząco przedłuża czas życia.

Ważną zmianą refundacyjną w programie leczenia niedrob-
nokomórkowego raka płuca jest przesunięcie ozymertynibu  
do I linii terapii u chorych na NDRP w stadium IIIB lub 
IV z mutacjami w genie EGFR. Zastosowanie ozymertynibu  
w pierwszej linii w porównaniu do inhibitorów EGFR starszej 
generacji – erlotynibu, gefitynibu – przedłuża przeżycie chorych 
do 39 miesięcy i czas wolny od progresji choroby. Taka im-
munoterapia istotnie zwiększa odsetek wyleczonych chorych  
w porównaniu do stosowania samej chemioradioterapii.

Do refundacji w ramach programu lekowego dla pacjentów 
z NDRP weszła też immunoterapia durwalumabem dla 
chorych na miejscowo zaawansowanego, nieoperacyjnego 
niedrobnokomórkowego raka płuca w terapii konsolidującej, 
po zakończeniu skutecznej jednoczasowej radiochemiote- 
rapii. Dołączenie leczenia konsolidującego immunoterapią  
istotnie zwiększa odsetek chorych wyleczonych z raka płuca  
w porównaniu do stosowania samej chemioradioterapii, i co  
istotne, jest to pierwsza terapia z intencją wyleczenia skie-

rowana do pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem 
płuca.

Potrzeba dalszych zmian w leczeniu raka płuca
Tak zreformowany program lekowy leczenia polskich pa- 
cjentów z NDRP jest zbliżony do europejskich standardów,  
dając możliwość zastosowanie u większości chorych innowa- 
cyjnych metod leczenia – immunoterapii lub terapii ce-
lowanych. Dokonanie tych zmian w leczeniu pacjentów z nie-
drobnokomórkowym rakiem płuca było priorytetem działań 
Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych w 2020 r. Ten 
założony na 2020 r. plan udało się zrealizować.  W nowym 
roku stajemy jednak przed nowym problemami – dostępność 
do diagnostyki molekularnej i do leczenia w placówkach kom-
pleksowej opieki lung cancer unitach. Bez tego nadal wielu pol- 
skich pacjentów będzie leczonych samą chemioterapią (w 2019 
tylko 15% pacjentów z rakiem płuca było leczonych w pro-
gramach lekowych), ponieważ nie zostanie u nich wykonana 
lub będzie zbyt późno i źle wykonana  diagnostyka molekular-
na. Z tego powodu nie skorzystają z dostępnego innowacyjne-
go leczenia, pozostanie im leczenie chemioterapią w ośrod- 
kach onkologicznych lub pulmonologicznych nie posiada-
jących programów lekowych, ich rokowania będą znacznie 
gorsze. Dlatego musimy postawić kropkę nad i – dołożyć 
wysiłków, aby zaczęła funkcjonować diagnostyka i lung cancer 
unity.

W Polsce nadal nie mamy refundacji inhibitorów BRAF  
i MEK dla chorych na NDRP z mutacjami w genie BRAF oraz 
inhibitorów NTRK dla chorych z rearanżacjami w genach 
NTRK (łącznie 3% chorych na NDRP), ale także refundacji 
immunoterapii dla dużo większej grupy pacjentów z rakiem 
płuca (15%)  –  chorych na drobnokomórkowego raka płuca, 
choroby w tej chwili terminalnej, w której każdy dodatkowy 
miesiąc życia jest jak rok.

Refundacja dla pacjentów hematoonkologicznych
Od stycznia 2021 roku dostępny jest w ramach programu  
lekowego B.65 Leczenie chorych na ostrą białaczkę limfo- 
blastyczną inotuzumab ozogamycyny.

Styczniowa lista to dobre otwarcie nowego 2021 r.  
w onkologii. Należy docenić, że wprowadzone  
zmiany mają charakter przemyślany,  
perspektywiczny zmierzają w kierunku  
dorównywania do europejskich standardów.   
Nie zapominajmy jednak, że opieka onkologiczna  
to nie tylko leki, a na efektywność leczenia składa 
się cały proces.
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Lekarze powinni powoli otwierać gabinety
Albert Lisowski od ponad 10 lat leczy się z powodu mielofibrozy. Wspiera go żona 
Katarzyna, która prowadzi grupę wsparcia na Facebooku i działa w Stowarzyszeniu  
Hematoonkologiczni. Państwo Lisowscy dzielą się swoim doświadczeniem i refleksjami  
z czasu pandemii na temat prowadzenia terapii i funkcjonowania opieki hematoonkologiczej, 
potrzeb oraz problemów pacjentów i ich bliskich w tym trudnym czasie.

Aleksandra Rudnicka: Jak przyjęliście wiadomość o ogłosze-
niu pandemii, jakie mieliście wtedy obawy co do leczenia,  
w trakcie którego jest cały czas Albert?
Albert Lisowski: Oczywiście pandemia mnie zaskoczyła, tym 
bardziej że byłem wtedy – w marcu ubiegłego roku – na Cy-
prze.  Musiałem tam przejść dwutygodniową kwarantannę i po 
powrocie ponownie dwutygodniową kwarantannę w Polsce,  
ponieważ okazało się, że jedna z osób zamieszkujących  
w naszym hotelu ma koronawirusa. Na szczęście podczas po-
bytu na Cyprze mimo kontaktu z grupą niemiecką, która przy-
wiozła wirusa na Cypr, udało się mnie i wszystkim Polakom 
nie zarazić się i wyjść z tej pandemicznej sytuacji obronną 
ręką. Nikt nie zachorował, wróciliśmy wszyscy do Polski zdro-
wi. Natomiast, wiadomo, te 4 tygodnie były trudnym, nega- 
tywnym, doświadczeniem.

AR: Ty byłeś na Cyprze, zamknięty w hotelu, a Kasia tu  
w Polsce przeżywała dramat, ponieważ okazało się w pew- 
nym momencie, że może zabraknąć Ci leku, który przyj- 
mujesz w sposób ciągły i nie ma sposobu, aby go dostarczyć. 
Z jakich powodów?
AL: W ogóle było takie ryzyko, że ja mogę nie wrócić stamtąd.  
Cypr turecki nie ma żadnych placówek dyplomatycznych, 
konsulatów, to strefa okupowana przez Turcję i żaden samo-
lot nie mógł po nas przylecieć. To był problem, że tak po- 
wiem międzynarodowy. Natomiast moim osobistym proble- 
mem było to, że kończył mi się lek. W końcu otrzymałem 
go dzięki Katarzynie, która zadziałała jak zwykle energicznie  
i spowodowała, że dotarł do mnie okrężną drogą, przy pomo-
cy i zaangażowaniu wielu osób, którym chciałbym przy okazji  
podziękować. Firma turystyczna, organizator wyjazdu, też  
zajęła się naszą sytuacją i zorganizowała powrót.

AR: A Ty – Kasiu, co przeżywałaś tutaj, będąc w kraju,  
mierząc się z problemem zdobycia leku, którego nie można 
dostać, bo fizycznie nie było pacjenta, któremu miał być po-
dany i w dodatku leku nie można dostarczyć, bo nie latały 
samoloty na turecki Cypr?
Katarzyna Lisowska: Byłam przerażona, bo w charakterysty- 
ce produktu leczniczego było napisane, że nie może być ani 
jednego dnia przerwy w podawaniu leku, ponieważ może to 
źle wpłynąć na efekt terapii, na zdrowie pacjenta. Ze względu 
na to, że Albert był na Cyprze tureckim, to firma, producent 
leku, mimo chęci pomocy, nie była mi w stanie zorganizować 
przesyłki leku na tę część wyspy. Dlatego musiałam go zdobyć 
w Polsce i jakoś wysłać na Cypr. Na szczęście wtedy minister 
zdrowia i NFZ – między innymi biorąc pod uwagę informację 
o sytuacji Alberta – wydali rozporządzenie ułatwiające dostęp 
do leków w czasie pandemii, umożliwiające wydawanie leków 

rodzinie, osobie upoważnionej, bez osobistej wizyty pacjenta  
u lekarza. Rozporządzenie umożliwiało też wydawanie leków 
na dłuższy czas, jeśli nie wymagała tego sytuacja kliniczna  
pacjenta. Dzięki tej zmianie spowodowanej sytuacją pande- 
miczną, dostałam lek dla męża i po wielu perypetiach, dzięki 
pomocy wielu osób dotarł on do Alberta.

AR: Po powrocie i kwarantannie Albert miał wizyty kon-
trolne w szpitalu, jak to się wtedy na początku pandemii 
odbywało, czy baliście się iść na te badania?
KL: Dzięki rozporządzeniu, które pozwalało na odbieranie 
leku za pacjenta, ograniczyliśmy wizyty Alberta w szpitalu do 
comiesięcznych badań, które Albert musiał wykonywać obo- 
wiązkowo w ramach terapii w programie lekowym. Ja żeby go 
odseparować, chronić przed zakażeniem, jeździłam po odbiór 
leków. Oczywiście baliśmy się takiej każdej wizyty, bo mimo 
zachowania zalecanego reżimu sanitarnego zawsze coś się 
mogło przydarzyć.

AR: W czasie tych wizyt w szpitalu na początku pandemii 
uznałaś, że trzeba absolutnie izolować chorych hematolo- 
gicznie i wystąpiłaś do Koalicji z propozycją apelu, o co?
KL: Jeżdżąc do szpitala po leki zdałam sobie sprawę, jakim je-
stem zagrożeniem dla pacjentów, kiedy wchodzę do szpitala 
na oddział, czy do przychodni, ponieważ nie wiem czy jestem 
nosicielką koronawirusa. Wiedziałam, że mogę nieświadomie 
zrobić pacjentom krzywdę, że każdy mój pobyt to dodatkowe 
zagrożenie zakażeniem dla chorych. Pomyślałam, że absolut-
nie jest taka potrzeba, aby było jak najmniej odwiedzin w ta-
kich miejscach, jak najmniej osób postronnych, jak najmniej 
odwiedzających. Żeby nie wchodzić do szpitala, nie wnosić 
wirusa, którego mamy na ubraniach, na butach, ponieważ  
przy takim zagrożeniu, na jakie narażeni są pacjenci szpitali 
hematologicznych – osoby po przeszczepieniach, przyjmujące 
ciężkie chemie – koronawirus może je zabić. Dlatego wystąpi- 
łam do Koalicji z propozycją wspólnego APELU do rodzin, 
do bliskich, do znajomych pacjentów hematoonkologicznych  
o nieodwiedzanie chorych w szpitalach. I ten APEL wystoso- 
waliśmy wspólnie z PKPO, zanim weszły oficjalne zalecenia  
na ten temat.

AR: Albercie, wkrótce dowiedziałeś się, że musisz pójść na 
dłużej do szpitala. Czy słysząc medialne przekazy ZOSTAŃ 
W DOMU, miałeś obawy przed pójściem na oddział? Czy 
obawiałeś się koronawirusa bardziej niż swojej choroby?
AL: Chodziłem na wizyty kontrolne raz na miesiąc i oka-
zało się po pewnym czasie, że muszę położyć się na oddziale  
szpitalnym. Po prostu, wyniki badania były złe, morfologia 
była zła, i Pani doktor zdecydowała, że muszę zostać dokładnie 
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przebadany w szpitalu. Koronawirusa się nie bałem. Wiedzia- 
łem, że szpital jest w pełnej izolacji. W tym okresie pandemii 
nikt postronny nie wchodził na oddział szpitalny, byliśmy 
odizolowani, zamknięci. Na oddział miał wstęp tylko personel 
medyczny i nikt spoza personelu, nie było wyjątków. Więc tam 
nie bałem się koronawirusa. Natomiast miałem obawy o moje 
zdrowie, ponieważ spadła mi w tamtym czasie liczba płytek. 
To był zły sygnał, i gdybym na niego wtedy nie zareagował, 
nie podjął leczenia, to źle by się to dla mnie skończyło. Dzięki 
leczeniu w szpitalu poziom płytek wrócił po jakimś czasie do 
normy, zaczął z powrotem wzrastać i później było już dobrze.

AR: Kasiu, prowadzisz grupę na Facebooku i jakie były  
w tym pierwszym okresie nastroje w grupie? Czy przeważał 
strach przed koronawirusem, czy świadomość potrzeby 
kontynuowania leczenia mimo pandemii?
KL: Kompletnie na naszej grupie wsparcia nie ma takiego 
przekazu, żeby się nie leczyć. Zawsze mówimy, że trzeba się 
leczyć i nawet na moment nie można zaprzestać leczenia, po-
nieważ takie są zalecenia naszych terapii – nieleczenie równa 
się z komplikacjami i zagrożeniem życia. Członkowie naszej 
grupy mają tego pełną świadomość. Natomiast wielu pa- 
cjentów tzw. pierwszorazowych, u których zdiagnozowano 
chorobę w czasie pandemii, miało problem z dostaniem się 
na osobistą wizytę do lekarza hematologa. Zamiast normalnej 
wizyty proponowano im e-porady, co w przypadku pierwszej 
wizyty u specjalisty pacjenta z podejrzeniem nowotworu krwi 
nie jest do zaakceptowania. Oczywiście kolejne wizyty mogą 
być e-poradami, ale nie pierwsza. Zdarzały się także przypadki, 
że pacjenci, którzy byli już leczeni w poradni, a mieli złe wyni-
ki badań i chcieli je osobiście skonsultować z lekarzem, chcieli 
żeby lekarz ich przebadał, mieli problem z osobistą wizytą.

AR: Kasiu, a czy nowe osoby, które dołączyły do grupy  
w czasie pandemii bały się podjąć leczenia? Mówiłaś wcześ- 
niej, że Ci którzy byli w trakcie terapii ją kontynuowali, a jak 
zachowywali się nowozdiagnozowani?
KL: Uważam, że hematologia zadbała o swoich pacjentów, po-
nieważ wszyscy nasi chorzy nowozdiagnozowani mieli robione 
badania, mieli pełną diagnostykę przeprowadzoną. Uważam,  
że żaden pacjent hematologiczny nie został sam, że wspierały 
go też formalne i nieformalne grupy pacjentów, takie jak nasza. 
Były takie momenty, że mieliśmy pacjenta, któremu mielofi-
broza przeszła w ostrą białaczkę szpikową i szukaliśmy po całej 
Polsce dla niego leku. I taki lek znalazł się w Zgorzelcu. Jeśli 
komuś była potrzebna jakakolwiek pomoc to mobilizowaliśmy 
całą grupę. Wszyscy byli leczeni, wszyscy dostawali leki. Był 
taki moment, że jeździłam do IHiTu po lek dla pacjentki i od- 
dawałam go kierowcy autobusu, który wiozł ten lek do odległej 
miejscowości w Polsce, do chorej. Jej mąż był na kwarantannie, 
a znajomi zajęci swoimi problemami nie mogli pomóc. 

AR: Zdarzało się też, że pacjenci hematologiczni chorowali 
na koronawirusa, co wtedy?
KL: W momencie, kiedy nasi pacjenci chorowali na koro-
nawirusa, to dla nas był to dramat, ponieważ nie byli leczeni 
hematologicznie, kiedy trafiali do szpitali jednoimiennych. 
Pacjent był pozbawiony leczenia hematologicznego, ponieważ 
lekarze ze szpitala covidowego nie znali się na leczeniu nowo- 
tworów krwi. Takich przykładów w grupie mieliśmy dość 
sporo i wtedy narodził się pomysł, żeby powstały oddziały  

covidowe na hematologii, czy w szpitalach onkologicznych. 
Poparli go nasi konsultanci krajowi: prof. Ewa Lech-Marańda, 
konsultant w dziedzinie hematologii i prof. Maciej Krzakowski,  
konsultant w dziedzinie onkologii. Nasz kolejny wspólny 
APEL z Polską Koalicją Pacjentów Onkologicznych odniósł 
skutek, zaczęły powstawać oddziały covidowe w placówkach 
onkologicznych, hematologicznych i chyba były to takie pier-
wsze oddziały w Europie. 

AR: A jak wyglądała sytuacja pacjentów oczekujących na 
przeszczepienia komórek macierzystych szpiku?
KL: Niestety, niektóre placówki zawiesiły czasowo przeszcze-
pienia. Było także zagrożenie, że komórki macierzyste od daw-
ców z zagranicy mogą nie dotrzeć na czas, a pacjent był już 
w trakcie przygotowywania do transplantacji. Były to sytuacje 
dramatyczne. Przeszczepienia musiały być kontynuowane, te 
procedury nie były wstrzymane, ponieważ są to procedury 
ratujące życie. W niektórych szpitalach, np. w klinice prowa- 
dzonej przez prof. Gil dostawiano łóżka dla pacjentów, których 
nie przyjęły inne ośrodki, wykonywano też zabiegi CAR-T 
mimo pandemii.

AR: Albercie, czy uważasz, że pandemia COVID-19 ma 
wpływ na proces Twojego leczenia? 
AL: Właściwie nie ma. Przed pandemią było tak, że zawsze 
miałem wizytę raz w miesiącu i spotykałem się osobiście  
z lekarzem. Teraz jest tak, że przez 2-3 miesiące nie widzę się  
z lekarzem. Oczywiście w momencie, kiedy mam złe wyniki, 
czy mam jakieś złe odczucia, dzwonię do Pani doktor i Pani 
doktor jest otwarta, umawia się ze mną, aby skontrolować stan 
mojego zdrowia. Nie mam tutaj pod tym względem przeciw- 
ności. Lekarstwa dostaję, badania mam co miesiąc, wszystko 
jest tak, jak być powinno.
KL: Na minus – uważam, że brakowało wsparcia wielospecja- 
listycznych szpitali wojewódzkich, oddziałów wewnętrznych, 
w których wykonywano procedury upustów czy transfuzje.  
To był problem całej hematologii. Choć trzeba też wziąć pod 
uwagę, że wiele tych oddziałów zostało zamienionych na 
jednoimienne. Problem był też z testami, które od począt-
ku pandemii, powinny być wykonywane obligatoryjne u pa- 
cjentów przy przyjęciu na oddział. Wielu pacjentów było  
bowiem nieświadomych, że przechodzi COVID-19 bezobja-
wowo i wypełniało ankiety zgodnie ze swoim odczuciem, ale 
były też takie osoby, które za wszelką cenę chciały rozpocząć 
leczenie czy wykonać zaplanowany zabieg, odbyć wizytę  
i oszukiwały, nie mówiły, że są np. w kwarantannie z powodu 
choroby COVID-19 w rodzinie, a potem okazywało się że są 
zarażone i zarażały koronawirusem innych pacjentów, perso-
nel medyczny. Z tego powodu zamykano całe oddziały.

AR: Co w tym momencie, w 3. fali pandemii, kiedy zaczę- 
liśmy szczepienia, jest ważne?
KL: Przede wszystkim uważamy, u pacjentów, zagrożonych 
groźnymi powikłaniami z powodu COVID-19 – a do nich 
należą chorzy na nowotwory krwi – należy wykonywać testy 
na koronawirusa przed szczepieniem. Niektórzy z nich mają 
objawy takie jak kaszel, wskazujące na zakażenie i trzeba je 
wykluczyć lub potwierdzić. Lekarze powinni powoli otwierać 
gabinety, ponieważ pacjenci chcą się z nimi spotykać; pacjent 
chce widzieć swojego lekarza, ponieważ ma jakiś problem. 
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Dlaczego dawcy wycofują się 
z procedury oddania szpiku?
Statystycznie każdego dnia 4 polskich dawców z bazy Fundacji DKMS oddaje krwiotwórcze 
komórki macierzyste dla chorych potrzebujących przeszczepienia. W 2020 roku dawcy  
szpiku podarowali aż 1198 szans na życie. Zdarzają się jednak sytuacje, gdy dawcy  
wycofują się z procedury lub nie mogą do niej przystąpić. Jakie są tego przyczyny?  
Czy i jak pandemia COVID-19 wpłynęła na dawców biorących udział w procedurze  
oddania krwiotwórczych komórek macierzystych bądź szpiku dla pacjentów chorych  
na nowotwory krwi?

Przyczyny niedostępności dawców  
przed i w trakcie pandemii COVID-19

Zanim dawcy oddadzą krwiotwórcze komórki macierzyste  
bądź szpik kostny, muszą pomyślnie przejść przez proces 
tzw. typizacji potwierdzającej. Podczas pierwszej rozmowy 
telefonicznej koordynator Fundacji DKMS pyta potencjalne-
go dawcę o stan zdrowia oraz o to, czy podtrzymuje on chęć 
pomocy drugiej osobie. Dawca uzyskuje szczegółowe infor-
macje o tym, jak wygląda cały proces. Po wyrażeniu zgody na 
udział w procedurze, koordynator umawia termin pobrania 
kilku próbek krwi. Pobranie krwi jest niezbędne do potwier- 
dzenia ostatecznej zgodności genetycznej pomiędzy dawcą  
a biorcą, wykonania badań wirusologicznych oraz oznacze-
nia grupy krwi. Pobranie odbywa się w przychodni, punkcie 
pobrań lub laboratorium znajdującym się możliwie jak naj- 
bliżej miejsca zamieszkania dawcy. 
Zdarzają się sytuacje, że już na etapie typizacji potwierdza-
jącej, dawcy nie przystępują do dalszej procedury z różnych 
powodów.
W okresie od marca do grudnia 2019 roku, około 30% 
dawców, z którymi kontaktowała się Fundacja DKMS, było 
niedostępnych. Wśród głównych przyczyn niedostępności 
dawców na etapie typizacji potwierdzającej były:

• Powody medyczne (40%): zdiagnozowane choroby  
 lub zabiegi medyczne. Niektórzy dawcy byli na etapie  
 diagnozowania. Najczęściej występującymi chorobami, 
 powodującymi niedostępność dawców, były schorzenia 
 neurologiczne, kardiologiczne i hematologiczne, jak np.  
 anemia. Niektóre powody medycznej niedostępności  
 miały charakter tymczasowy, a niektóre definitywnie 
 wykluczyły dawstwo szpiku.
• Powody niemedyczne (53%): stały pobyt zagranicą 
 lub wyjazd zagraniczny, brak chęci do wzięcia udziału  
 w procedurze, powody osobiste czy ciąża. Również 
 powody niemedyczne mogą być tymczasowe lub stałe.
• W przypadku 7% powodem była niedostęp- 
 ność dawcy, spowodowana nieaktualnymi danymi,  
 podanymi podczas procesu rejestracji, co uniemożliwiło  
 Fundacji DKMS kontakt z potencjalnym dawcą szpiku.

W analogicznym okresie 2020 roku (marzec-grudzień) 
34% potencjalnych dawców szpiku z bazy Fundacji DKMS 
było niedostępnych na etapie typizacji potwierdzającej.  

Do listy powodów dołączyły kwestie związane z pandemią:
• Powody medyczne (40%): zdiagnozowane choroby  
 lub zabiegi medyczne. Niektórzy dawcy byli na etapie  
 diagnozowania. Najczęściej występującymi chorobami, 
 powodującymi niedostępność dawców, były schorzenia 
 neurologiczne, kardiologiczne i hematologiczne, jak np.  
 anemia. Dodatkowo, część dawców miała aktualne po- 
 dejrzenie zakażenia lub chorowała na COVID-19, a część 
 miał kontakt z osobą chorą.
• Przyczyny niemedyczne (43%): najczęściej stały  
 pobyt zagranicą lub wyjazd zagraniczny, brak zaintere- 
 sowania procedurą, powody osobiste czy ciąża lub obawa 
 przed zakażeniem się koronawirusem: 

 – obawa przed zakażeniem koronawirusem w trakcie 
 procedury pobrania szpiku (9%);

 – kontakt z osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2  
 (2%);

 – zachorowanie na COVID-19 – niewielki odsetek.
Jednym z czynników, podobnie jak w 2019 roku, była nie- 
dostępność dawcy (6%) z powodu nieaktualnych danych 
kontaktowych.  

Zmniejszenie liczby pobrań krwiotwórczych 
komórek macierzystych w trakcie pandemii

Po informacji z kliniki leczącej pacjenta o wybraniu dawcy, 
nawiązywany jest ponowny kontakt z dawcą. Może to na- 
stąpić w okresie od 1 do 3 miesięcy po pierwszym telefonie. 
Czasami ten okres bywa dłuższy ze względu na stan zdrowia 
biorcy. Dawca pytany jest o to, czy podtrzymuje swoją goto- 
wość do oddania krwiotwórczych komórek macierzystych 
bądź szpiku. Po potwierdzeniu zgody kierowany jest do 
ośrodka pobrania na szczegółowe badania medyczne, które 
mają potwierdzić czy stan zdrowia dawcy pozwala na dona- 
cję. Procedura pobrania materiału do przeszczepienia zawsze 
musi być bezpieczna zarówno dla dawcy, jak i dla pacjenta.
Pandemia COVID-19 spowodowała zmniejszenie liczby 
pobrań krwiotwórczych komórek macierzystych od daw-
ców z bazy Fundacji DKMS. 
• Średnia pobrań w miesiącu od dawców z bazy Fundacji 
DKMS w 2019 roku wynosiła 116 a w roku zdominowanym 
przez pandemię 101. 
• W 2019 roku z procedury wycofały się 44 osoby, natomiast 
w ubiegłym roku 70.
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Do najczęstszych powodów wycofania się z procedury po-
brania w 2019 roku należały powody osobiste tj.: czaso-
wa niedostępność dawców, wyjazd zagraniczny, urlop czy 
obowiązki służbowe.

W 2020 roku przyczyny wycofania się dawców  
z procedury pobrania krwiotwórczych komórek  
macierzystych związane były w dużej mierze  
z pandemią – obawa przed wzięciem udziału  
w procedurze, wykonywanie zawodu medycznego  
i tym samym zaangażowanie w walkę z pandemią 
lub duże ryzyko zakażenia, obawa przed utratą 
pracy, brak możliwości wzięcia urlopu, ale również 
obowiązki służbowe, wyjazd zagraniczny czy  
problemy rodzinne. 

Dawcy nie byli kwalifikowani do procedury pobrania 
również z przyczyn medycznych. 
• W 2019 roku najczęstszymi przyczynami medycznymi, 
skutkującymi wykluczeniem dawcy były: anemia, aktywne 
zakażenia, podwyższone enzymy wątrobowe czy zaburzenia 
funkcji tarczycy.
• W 2020 roku najczęstszymi przyczynami były pozytywne 
wyniki na COVID-19, nieprawidłowe wyniki morfologii –  
w tym anemia. 

Warto podkreślić, że donacja w trakcie pandemii jest stosun-
kowo bezpieczna. Fundacja DKMS, kierując się bezpieczeń- 
stwem dawców, wprowadziła szereg procedur, których celem 
jest maksymalne odizolowanie dawców od osób trzecich, 
które nie są związane z procedurą pobrania.

Aktualizacja danych 
może uratować komuś życie

Czy zmiana telefonu, miejsca zamieszkania lub adresu e-mail 
może mieć wpływ na czyjeś życie? Może, jeśli jesteśmy po-
tencjalnym dawcą szpiku. Nieaktualne dane uniemożliwia-
ją kontakt Fundacji DKMS z potencjalnym dawcą. Gdy na 
pomoc czeka pacjent, wymagający przeszczepienia, liczy się 
również czas, w którym dawca przystąpi do procedury.
Aktualizacja danych przez potencjalnych dawców szpiku, 
zarejestrowanych w bazie Fundacji DKMS, jest bardzo waż-
na, ponieważ ułatwia nam kontakt, gdy okaże się, że pacjent 
wymaga pomocy właśnie tego konkretnego dawcy. Zdarzają 
się sytuacje, gdy po nawiązaniu kontaktu z dawcą okazuje 
się, że od jakiegoś czasu przebywa zagranicą lub z powodów 
zdrowotnych jest tymczasowo lub stale niedostępny. Jeśli zmia- 
nie uległ stan zdrowia dawcy, ma zaplanowane zabiegi 
bądź operację, dawczyni jest w ciąży lub karmi piersią, to 
prosimy, aby dawcy zgłaszali nam takie kwestie na adres:  
medyczne@dkms.pl. Wtedy dawca jest blokowany w bazie 
i nie jest widoczny dla ośrodków poszukiwawczych. Jeśli 
natomiast zmianie ulegają dane kontaktowe, takie jak: nu-
mer telefonu, adres e-mail, adres zamieszkania lub dawca 
planuje dłuższy pobyt zagranicą, to wystarczy, że poświę-
ci chwilę, aby poinformować o tym Fundację. Aktualiza- 
cji danych można dokonać za pomocą formularza dostępne-
go na stronie fundacji: FORMULARZA AKTUALIZACJI 
DANYCH lub napisać na adres e-mailowy: aktualizacja@
dkms.pl. Decyzja o przystąpieniu do grona potencjalnych 

Dawców szpiku łączy się z odpowiedzialnością i trzeba o tym 
pamiętać. – mówi Magdalena Przysłupska, rzecznik pra-
sowy Fundacji DKMS.

Świadoma decyzja to realna pomoc
Potencjalnym dawcą szpiku może zostać każda ogólnie  
zdrowa osoba pomiędzy 18. a 55. rokiem życia, której  
wskaźnik masy ciała (BMI) nie przekracza 40. Ale to nie 
wszystko. Przede wszystkim powinniśmy tę decyzję podjąć 
świadomie, bo od niej może kiedyś zależeć czyjeś zdrowie,  
a nawet życie.
Rejestracja w bazie dawców szpiku Fundacji DKMS to bardzo 
odpowiedzialny krok. Każda osoba, która chce zostać poten- 
cjalnym dawcą szpiku, powinna podjąć tę decyzję świadomie 
i zapoznać się z informacjami na temat idei dawstwa szpiku. 
Oczywiście w życiu są różne sytuacje – czasami zmienia się 
nasz stan zdrowia czy pojawiają się problemy w życiu prywat-
nym, na które nie mamy wpływu, a wymagają wycofania się 
z procedury. To, na co potencjalny dawca szpiku ma w pełni 
wpływ, to aktualizacja swoich danych – podkreśla Magdalena  
Przysłupska.
W Polsce co roku do procedury poszukiwania niespo- 
krewnionego dawcy zostaje zakwalifikowanych ponad 700 
pacjentów. Dla części z nich jedyną szansą na powrót do 
zdrowia jest przeszczepienie krwiotwórczych komórek 
macierzystych. Pomimo że w bazie Fundacji DKMS  
zarejestrowanych jest blisko 1,7 mln dawców, to ciągle co 
5. polski pacjent nie znajduje swojego „bliźniaka gene- 
tycznego”.
Gdy dochodzi do możliwości oddania krwiotwórczych komórek 
macierzystych, a dawca wycofuje się przed samym pobraniem, 
to konsekwencje dla pacjenta mogą być poważne – nie tylko 
straci on nadzieję, ale może stanowić to ogromne zagrożenie 
dla jego życia. Trzeba pamiętać o tym, że gdy dawca wyra-
zi chęć pomocy drugiej osobie, przejdzie pomyślnie badania  
i rozpocznie przygotowania do procedury, to takie same przy-
gotowania rozpocznie również pacjent. U chorego przed trans-
plantacją przeprowadzany jest tzw. etap kondycjonowania. 
Mówiąc najprościej – niszczenia chorego szpiku za pomocą 
chemioterapii i radioterapii, który ma zastąpić zdrowy szpik od 
dawcy. To w konsekwencji wiąże się z tym, że pacjent pozba- 
wiony jest układu krwiotwórczego, a co za tym idzie – odpor-
ności i wówczas każda infekcja stanowi dla niego zagrożenie. – 
tłumaczy dr Tigran Torosian, dyrektor medyczny Fundacji 
DKMS.
Dawstwo szpiku jest dobrowolne, a my jako Fundacja nie wy-
wieramy żadnej presji na dawcach. To musi być ich przemyśla-
na decyzja. Bardzo zależy nam na tym, żeby potencjalni dawcy 
podejmowali decyzję świadomie i mieli wiedzę na temat tego, 
jak wygląda procedura oddania krwiotwórczych komórek ma-
cierzystych. Dlatego właśnie nieustannie prowadzimy działa-
nia edukacyjne w zakresie idei dawstwa szpiku i podkreślamy, 
że jest to decyzja, która może mieć realny wpływ na czyjeś 
życie. Najlepszym przykładem tego są nasi dawcy faktyczni  
i pacjenci, którzy otrzymali szansę na życie. – podsumowuje 
Magdalena Przysłupska.

Do obejrzenia na Youtube:
https://youtube.com/embed/LKTtAFeH1HE
https://youtube.com/embed/6FfjqIXy_WM
https://youtube.com/embed/5948LFU1z9E
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Dr Joanna Filipowska – kierownik Zakładu Rehabilitacji  
w Białostockim  Centrum Onkologii zachęca ozdrowieńców 
do rehabilitacji pocovidowej w domu, do wykonywania 
ćwiczeń kontrolujących oddech i zapoznania się pozycjami 
pomagającymi pokonać uczucie duszności, które towarzyszy 
wielu pacjentom po chorobie COVID-19.

COVID-19 to ogromne wyzwanie medyczne i społeczne, 
zarówno w trakcie leczenia, jak również po nim, widzimy to 
coraz dokładniej. W grupie pacjentów po przebyciu Covid-19 
pojawiają się różne następstwa zdrowotne i funkcjonalne, 
niektóre z nich mogą prowadzić do niepełnosprawności.

Część ozdrowieńców do pełnego powrotu do zdrowia 
wymaga usprawniania. To nowa grupa pacjentów, 
której problemy dopiero poznajemy. Wymagają  
oni rehabilitacji oddechowej, neurologicznej,  
poprawy wydolności, łagodzenia licznych  
dolegliwości bólowych, wsparcia psychologicznego. 

Ozdrowieńcy różnią się wydolnością i stanem funkcjonal-
nym. Niektórzy bardzo szybko wracają do siebie, praktycznie 
niezauważenie. Pewna grupa wymaga jednak komplekso- 
wego usprawniania przez specjalistyczne ośrodki, bez takiej 
pomocy nie wraca do sprawności. 

Program pilotażowy w zakresie rehabilitacji leczniczej po 
przebytej chorobie COVID-19 jest prowadzony od września 
2020 r. w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki 
Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA w Głuchołazach 
im. św. Jana Pawła II, na podstawie Rozporządzenia Mini- 
stra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego w zakresie 
rehabilitacji leczniczej dla świadczeniobiorców po przebytej 
chorobie COVID-19. Aktualnie obserwujemy powstawanie 
stacjonarnych specjalistycznych ośrodków rehabilitacji po- 
covidowej finansowanych przez NFZ, planowane jest też 
powstawanie pocovidowej rehabilitacji ambulatoryjnej.

Według WHO najczęstsze problemy i objawy zgła- 
szane przez pacjentów po COVID-19 to:

•  obniżenie wydolności oddechowo-krążeniowej – szybkie 
 męczenie,
•  zaburzenia neurologiczne,
•  zaburzenia wyższych czynności nerwowych –„mgła  
 mózgowa”,
•  przewlekłe zmęczenie,
•  bezsenność,
•  zaburzenia nerwicowe, lęk,
•  obniżenie nastroju,
•  sztywność stawów, przykurcze,

•  zaniki mięśniowe,
•  bóle klatki piersiowej,
•  brak smaku i węchu, halucynacje węchowe,
•  wypadanie włosów,
•  problemy z prawidłową emisją głosu, połykaniem, 
•  deficyty pamięci u pacjentów leczonych ze wspomaga- 
 niem wentylacji (za pomocą rurki intubacyjnej).

Rehabilitacja pocovidowa w domu
Są też ozdrowieńcy, którzy mogą dojść do siebie w domu, 
zaczynając od uaktywniania się w czynnościach dnia codzien- 
nego. Dobrze, jeśli będą również wykonywać odpowiednie 
ćwiczenia i spełniać zalecenia. Należy pamiętać, że dobór 
aktywności i ćwiczeń ma być dostosowany do możliwości 
ozdrowieńca. Jeżeli są jakieś wątpliwości czy obawy, należy 
zasięgnąć konsultacji specjalisty, lekarza lub fizjoterapeuty.

Na co zwracać uwagę:
•  wykonywane aktywności nie mogą nadmiernie męczyć, 
 powodować dolegliwości bólowych lub dużego dyskom- 
 fortu, jeśli coś cię niepokoi skontaktuj się ze swoim 
 lekarzem,
•  ważne są proste ćwiczenia, w tym ćwiczenia oddechowe, 
 spokojne dawkowanie wysiłku fizycznego,
•  ćwiczenia i aktywności wykonywane często, a po trochę 
 (np. 3 do 10 minut co 2-3-4 godziny),
•  pamiętamy o skupieniu się na wykonaniu danego  
 ćwiczenia.

Ćwiczenia oddechowe – bardzo ważny element 
rehabilitacji POCOVIDOWEJ
Jeśli masz kłopoty z oddychaniem ta technika kontrolowa- 
nego oddychania pomoże Ci się zrelaksować oraz odzyskać 
kontrolę nad oddechem:

•  Usiądź w wygodnej pozycji z podparciem.
•  Połóż jedną dłoń na klatce piersiowej, drugą na brzuchu.
•  Zamknij oczy, jeśli dzięki temu łatwiej się zrelaksujesz 
 (lub pozostaw otwarte) i skup się na swoim oddechu.
•  Powoli wykonuj wdech przez nos (lub usta, jeśli nie 
 możesz oddychać przez nos) i wydychaj powietrze  
 ustami. 
•  Podczas wykonywania oddechów poczujesz, że dłoń  

REHABILITACJA  
POCOVIDOWA W DOMU
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 na brzuchu unosi się wyżej niż dłoń na klatce piersiowej.
•  Postaraj się wkładać w oddychanie minimalną ilość 
 wysiłku i dbaj o to, aby wykonywane przez Ciebie odde- 
 chy były powolne, spokojne i płynne. 
•  Jednorazowo wykonujemy 3-4 oddechy, w zakresie 
 dużym, ale dla nas komfortowym.
•  Dobrze takie oddechy powtarzać co 2 godziny w ciągu 
 dnia, w wywietrzonym pomieszczeniu. 

Postępowanie w przypadku duszności 
Jedną z najczęstszych dolegliwości, której doświadczają osoby 
po przejściu choroby COVID-19 jest uczucie duszności. Brak 
tchu, niemożność zaczerpnięcia oddechu może wywołać 
uczucie niepokoju, co dodatkowo pogarsza funkcje odde-
chowe organizmu. Zachowanie spokoju oraz zapoznanie się 
z technikami postępowania w przypadku duszności pozwolą 
złagodzić te dolegliwości. 

1. Ułożenie na boku z podparciem 
Leżenie na boku z lekko ugiętymi kolanami; głowa i szyja pod-
parte poduszkami.
2. Pozycja siedząca z pochyleniem do przodu
Usiądź przy stole i pochyl górną część tułowia do przodu. 
Głowę i szyję oprzyj na poduszce, a ramiona ułóż luźno na 
stole. Możesz również przyjąć tę pozycję bez użycia poduszek.  
3. Pozycja siedząca z pochyleniem do przodu
Usiądź na krześle, pochyl się do przodu w taki sposób, aby łok-
cie spoczywały na kolanach lub podłokietnikach fotela. 

4. Pozycja stojąca z pochyleniem do przodu i pod-
parciem
Stojąc, pochyl się do przodu i oprzyj rękoma o oparcie krzesła 
lub inny stabilny przedmiot.
5. Pozycja stojąca z podparciem pleców
Oprzyj się plecami o ścianę, ręce opuszczając luźno wzdłuż 
tułowia. Twoje stopy powinny być lekko rozstawione i znaj-
dować się w odległości około 30 cm od ściany.

Jeśli poczujesz poważne nasilenie duszności i dolegliwości nie zmniejszą się po zastosowaniu  
prezentowanych ćwiczeń, skontaktuj się z lekarzem.

1 2

3
4 5

Przygotowano na podstawie zaleceń WHO
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Mgr inż. Iwona Sajór – dietetyk kliniczny, ekspert ds.  
żywienia Fundacji DKMS i Centrum Edukacji Zdrowotnej, 
doktorantka na Wydziale Nauki o Zdrowiu Warszawskiego 
Uniwersytetu Medycznego, członek Polskiego Towarzystwa 
Dietetyki i Polskiego Towarzystwa Medycyny Stylu Życia. 
Doświadczenie zawodowe zdobywała w Klinice Chorób 
Metabolicznych i Gastroenterologii Mazowieckiego Szpitala 
Bródnowskiego w Warszawie, kierowała Pracownią  
Prewencji i Leczenia Żywieniowego Nowotworów  
w Instytucie Żywności i Żywienia.

Dieta wzmacniająca odporność  
w okresie pandemii COVID-19

W obecnej sytuacji epidemiologicznej coraz bardziej zwra-
camy uwagę na naturalne sposoby wzmacniania odpor-
ności organizmu. Oprócz odpowiedniej ilości snu, redukcji 
czynników stresogennych i regularnej aktywności fizycznej, 
bardzo ważny dla poprawnego funkcjonowania układu im-
munologicznego jest sposób żywienia. Dieta zawierająca 
wszystkie niezbędne składniki odżywcze, a także błonnik 
pokarmowy i polifenole oddziałuje korzystnie na poprawę 
odporności na wiele sposobów. Odpowiednia ilość energii 
w diecie, pochodząca z węglowodanów, białka i tłuszczów 
zapewnia odporność komórkową, syntezę cytokin, wydzie- 
lanie przeciwciał oraz umożliwia funkcjonowanie komórek 
żernych pochłaniających patogeny. Antyoksydanty zawarte 
w warzywach i owocach zwalczają powstające w organizmie 
wolne rodniki tlenowe uszkadzające zdrowe komórki. Wiele 
roślinnych składników pożywienia wykazuje działanie 
przeciwzapalne, jak również stymuluje wzrost korzystnej 
mikroflory jelitowej, wpływającej bezpośrednio na odpo- 
wiedź układu immunologicznego. Stawka jest wysoka, warto 
więc przyjrzeć się codziennej diecie i uważnie komponować 
skład posiłków.

Stan odżywienia a odporność  
Komórki układu odpornościowego żyją krótko – niektóre 
zaledwie 1,5 doby – i ulegają ciągłej odnowie, a do tego pro-
cesu potrzebują stałego dowozu składników odżywczych po-
chodzących z diety. Ważne jest to, aby ilość tych składników 
nie była ani zbyt mała, ani zbyt duża.

Badania potwierdziły, że zarówno niedożywienie jak 
i przekarmienie i nadmierna masa ciała obniżają 
znacząco odporność organizmu. Najlepiej więc jeść 
tyle, aby utrzymywać wagę na stałym poziomie,  
w prawidłowych granicach wskaźnika stanu  
odżywienia BMI między 18,5 a 24,9 kg/m2. 

Wskaźnik ten można łatwo policzyć dzieląc aktualną masę 
ciała w kg przez wzrost w metrach podniesiony do kwadratu 
(np. dla osoby ważącej 60 kg i mierzącej 1,65 m wynosi on 
22, 1 kg/m2). U pacjentów w trakcie intensywnego lecze-
nia onkologicznego niski wskaźnik BMI może dodatkowo 
wpływać niekorzystnie na przebieg samej terapii, dlatego 
ważne jest regularne kontrolowanie wagi i niedopuszczanie 
do jej nadmiernej utraty. 

Węglowodany, tłuszcze, białko a odporność 
Wszystkie makroskładniki zawarte w pożywieniu są nie- 
zbędne dla prawidłowego funkcjonowania układu odpor-
nościowego. Węglowodany są podstawowym źródłem 
energii dla organizmu, odżywiają większość jego komórek 
zapewniając im sprawne działanie. Białko jest składnikiem 
cytokin, które biorą udział w odpowiedzi układu odpor-
nościowego na wszelkiego rodzaju infekcje wirusowe, bak-
teryjne czy grzybicze. Tłuszcze w odpowiednich propor- 
cjach mogą zmniejszać stan zapalny w organizmie i wpły-
wać pozytywnie na skład mikroflory jelitowej. Wszystkie te 
składniki wchodzą w skład naszej codziennej diety, ale nie 
w każdej postaci służą odporności. Spośród cennych źródeł 
węglowodanów należy wybierać warzywa, owoce i nisko-
przetworzone produkty zbożowe. Węglowodany pocho-
dzące z cukru, słodyczy, wyrobów cukierniczych czy słodkich 
napojów spożywane w znacznych ilościach sprzyjają powsta- 
waniu stanu zapalnego w organizmie i większej podatności 
na choroby.

Nadmiar białka zwierzęcego w diecie, szczególnie 
 duża ilość wędlin i czerwonego mięsa, zaburza  
skład ważnej w kształtowaniu odporności mikroflory  
jelitowej i sprzyja powstawaniu komórek  
nowotworowych.
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Warto o tym pamiętać i sięgać po zróżnicowane źródła  
białka: roślinne – kasze, ryż, makarony, płatki zbożowe, na-
siona roślin strączkowych oraz zwierzęce – ryby, drób, jaja 
i nabiał. U pacjentów w trakcie leczenia onkologicznego 
zapotrzebowanie na pełnowartościowe białko jest większe. 
Proporcja pomiędzy produktami roślinnymi i zwierzęcymi 
powinna wynosić 1:1, natomiast u osób po przebytej choro-
bie nowotworowej optymalnie będzie, gdy wyniesie 2:1.
Wśród dostępnych źródeł tłuszczu należy zwrócić uwagę na 
oleje typu lniany, rzepakowy, oliwę z oliwek, a także ziar-
na, orzechy i ryby morskie. Są to produkty bogate w wielo-
nienasycone kwasy tłuszczowe, których organizm człowieka 
nie potrafi sam wytwarzać, a są niezbędne m.in. w obronie 
organizmu przed infekcjami, a także w zmniejszeniu na-
silenia obecnego już stanu zapalnego. Natomiast tłuszcze  
o działaniu prozapalnym to przede wszystkim częściowo 
utwardzane oleje roślinne (palmowy, kokosowy czy sło- 
necznikowy) – składniki niektórych twardych margaryn 
do pieczenia, lodów, wyrobów czekoladowych, ciastek, zup  
i sosów w proszku, kostek rosołowych, słonych przekąsek, 
potraw typu fast-food.
Robiąc zakupy warto uważnie zapoznać się ze składem pro-
duktów przed włożeniem ich do koszyka. W ten sposób 
można eliminować żywność wysokoprzetworzoną, która 
zawiera częściowo utwardzane tłuszcze, dużą ilość cukru 
i soli, syropy glukozowo-fruktozowe, słodziki, glutami- 
nian sodu, azotany i azotyny. Regularne spożywanie takich 
produktów osłabia pracę układu immunologicznego. Zamiast 
nich lepiej wybierać produkty możliwie jak najbardziej natu-
ralne, bez licznych dodatków, a ulubione dania i desery przy-
gotowywać w domu na bazie dobrej jakości składników.

Witaminy i składniki mineralne a odporność
Kolejnym sprzymierzeńcem w budowaniu i wzmacnianiu  
odporności są witaminy, składniki mineralne i polifenole. 
Prawdziwą ich skarbnicą są warzywa, owoce, zioła, 
przyprawy, zboża, ziarna, orzechy. Wśród mikroskładników 
o największym wpływie na sprawne działanie układu im-
munologicznego wymienia się witaminy A, E, C i D oraz 
cynk, selen i żelazo.
Witamina A (retinol, β-karoten i inne karotenoidy) jest 
niezbędna do wzrostu i różnicowania się komórek układu 
odpornościowego, prawidłowego przebiegu reakcji immuno-
logicznej oraz utrzymania ciągłości błon śluzowych przewo-
du oddechowego, pokarmowego i moczowego. W przypad-
ku jej niedoboru dochodzi do złuszczania się i rogowacenia 
nabłonka, co ułatwia rozwój bakterii i może być przyczyną 
zakażenia. Dobrym źródłem witaminy A jest masło, miękkie 
margaryny do smarowania pieczywa, wątróbka, ryby, nabiał,  
jaja oraz warzywa i owoce (marchew, papryka, brokuły,  
szpinak, sałata, morele, brzoskwinie, śliwki, wiśnie).
Witamina E (tokoferole, tokotrienole) jest silnym antyoksy-
dantem hamującym wolne rodniki, uczestniczy we wzroście 
komórek i utrzymaniu przepuszczalności błon komórkowych, 
chroni wielonienasycone kwasy tłuszczowe przed utlenia- 
niem. Największe jej ilości znajdują się w olejach roślinnych, 
miękkich margarynach, migdałach, orzechach laskowych  
i włoskich, pestkach dyni i słonecznika oraz warzywach  
i owocach (kapusta, papryka, natka pietruszki, pomidor,  
szpinak, czarne jagody).

Witamina C chroni komórki przed uszkodzeniami neutra- 
lizując wolne rodniki, pobudza działanie układu immunolo- 
gicznego zwiększając wydzielanie cytokin. Ostatnie badania 
wskazują, że witamina C nie tylko chroni przed infekcja-
mi wirusowymi, ale może również łagodzić ich przebieg.  
W połączeniu z witaminą E jej działanie w tych obszarach 
jest jeszcze silniejsze, dlatego warto łączyć źródła pokar-
mowe tych dwóch witamin w codziennych posiłkach. Wita-
mina C występuje głównie w owocach (porzeczki, truskaw-
ki, agrest, pomarańcze, cytryny, kiwi, acerola, dzika róża)  
i warzywach (kalafior, kapusta, brukselka, brokuły, natka  
pietruszki, czerwona papryka).
Witamina D to tak naprawdę grupa związków, spośród 
których największe znaczenie dla odporności ma forma po- 
pularnie określana jako witamina D3. Wśród wielu funkcji, 
które pełni w organizmie największe znaczenie wywiera na 
modulowanie aktywności układu odpornościowego i mikro-
flory jelitowej, zwiększa też wchłaniania wapnia w jelicie, 
hamuje nadmierne namnażanie się komórek oraz reguluje 
ich wzrost i różnicowanie. Niestety ze źródeł pokarmowych 
dostarczamy jedynie około 20% niezbędnej ilości wita-
miny D i to pod warunkiem, że regularnie spożywamy tłuste 
ryby morskie, jaja, margaryny miękkie wzbogacane witaminą 
D, glony, grzyby, oleje rybie (tran) i nabiał. Pozostała ilość  
witaminy D wytwarzana jest w skórze pod wpływem 
promieni słonecznych – wystarczy 15 minut na słońcu 
między godz. 10 a 15 z odsłoniętymi ramionami i nogami 
(bez stosowania kremów z filtrem). Jednak w naszym kraju, 
z uwagi na położenie geograficzne, nie gwarantujące odpo- 
wiedniego nasłonecznienia przez większość roku, zalecana 
jest suplementacja witaminy D3 od września do maja lub 
nawet całorocznie u osób powyżej 65 r.ż. Przed zastosowa- 
niem suplementacji warto jednak najpierw ocenić stężenie 
witaminy D w organizmie i skonsultować z lekarzem dawkę 
w przypadku niedoboru.
Cynk jest składnikiem, którego nie może zabraknąć w orga-
nizmie, ponieważ wchodzi w skład ponad 300 enzymów, jest 
silnym przeciwutleniaczem, kształtuje odpowiedź immuno-
logiczną, stabilizuje błony komórkowe, warunkuje aktywność 
bakteriobójczą. Jego niedobór może zakłócić pracę limfo-
cytów i obronę organizmu przed patogenami. W odpo- 
wiedzi na zakażenie bakteryjne czy wirusowe jego stężenie  
w osoczu spada, co oznacza, że organizm zużywa go więcej  
w tym okresie. Warto wiedzieć, że największe ilości cynku 
znajdują się w pełnoziarnistym pieczywie, kaszy gryczanej, 
ryżu, rybach, mięsie, wątróbce, serach żółtych, owocach 
morza, jajach, białej fasoli, orzechach, sezamie, nasionach 
słonecznika i dyni, kakao, imbirze.
Selen jest ważnym składnikiem wielu enzymów o działaniu 
antyoksydacyjnym, hamuje też wzrost komórek nowotwo- 
rowych na różnych etapach karcinogenezy. Jego niedobór 
wpływa istotnie na obniżenie mechanizmów obronnych 
organizmu – osłabia odpowiedź komórkową i zmniejsza 
aktywność komórek układu immunologicznego. Dobrym 
źródłem pokarmowym selenu są: ryby, skorupiaki, mięso, 
nasiona roślin strączkowych, kasza gryczana, mleko i jego 
przetwory, drożdże, czosnek, kukurydza, orzechy, kakao, 
banany. Przyswajanie selenu ułatwiają witaminy A, E i C, 
dlatego dobrze jest uwzględnić to podczas komponowania 
posiłków.
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Żelazo to także składnik mineralny niezbędny dla utrzy-
mania odporności, ponieważ jest składnikiem enzymów 
zapewniających prawidłowe działanie komórek układu im-
munologicznego. Jak ważną pełni rolę, można zauważyć 
przy niedokrwistości spowodowanej niedoborem żelaza, 
gdy gwałtownie zwiększa się podatność na wszelkie infek-
cje. Podstawowym źródłem żelaza w żywności są produkty 
zwierzęce (podroby, wołowina, cielęcina, jaja, ryby), ale część 
produktów roślinnych też zawiera znaczne ilości tego skład-
nika (nasiona roślin strączkowych, płatki owsiane, kasze, 
kapusta, szpinak, buraki czerwone, natka pietruszki). Aby 
zwiększyć przyswajalność żelaza, warto spożywać produkty 
będące jego źródłem razem z tymi, które są bogate w wita-
minę C.

Polifenole a odporność
Polifenole to grupa związków aktywnych biologicznie wy- 
stępujących w większości roślin. Mają one duży potencjał 
antyoksydacyjny, dlatego wspomagają działanie ukła-
du odpornościowego. Szczególnie dużo polifenoli mają 
zielona herbata, kawa, winogrona, owoce jagodowe, jabłka  
(w skórce), cytrusy, warzywa kapustne (brokuł, jarmuż, ka-
pusta) i cebulowe, kakao, oliwa z oliwek, orzechy. Często 
produkty te są określane jako „super żywność” i niektóre 
z nich są aktualnie stosowane w badaniach, które mają 
ocenić czy ich spożycie ma wpływ na ryzyko zakażenia 
koronawirusem. Na te wyniki będzie trzeba jeszcze pocze-
kać, ale produkty te warto włączać do codziennej diety (o ile 
nie ma przeciwwskazań lub dolegliwości po ich spożyciu), 
aby chronić organizm przed innymi infekcjami. 

Dieta a mikroflora jelitowa i odporność 
Bardzo ważnym elementem układu odpornościowego  
w organizmie jest mikroflora jelitowa, czyli bakterie bytujące 
na powierzchni błony śluzowej jelit. W jelitach zamieszkuje 
około 2 kg (100 bilionów) bakterii, które biorą udział w me-
tabolizmie niektórych składników pokarmowych, wpływają 

na aktywację komórek odpornościowych, zapewniają szczel-
ność bariery jelito-krwioobieg, utrzymują równowagę ukła-
du immunologicznego. Na skład mikroflory jelitowej mają 
wpływ różne czynniki środowiskowe (wiek, dieta, stan odży-
wienia, aktywność fizyczna, alkohol, stres, niektóre leki) i to 
czy będzie ona stanowiła tarczę obronną przez zakażeniami  
w dużej mierze zależy od nas samych.
Do nawyków żywieniowych, które stymulują rozwój ko- 
rzystnych bakterii w jelitach należy: 

•  spożywanie produktów bogatych w błonnik pokarmowy 
  – pełnoziarnistych produktów zbożowych (szczególnie 
 z owsa i jęczmienia), warzyw, owoców, orzechów, ziaren  
 i nasion roślin strączkowych,
•  jedzenie produktów zawierających bakterie probiotyczne 
 (jogurt, kefir, warzywa kiszone),
•  spożywanie produktów zawierających witaminę D oraz 
 okresowa suplementacja tej witaminy,
•  unikanie żywności wysokoprzetworzonej, produktów 
 i potraw zawierających znaczną ilość cukru dodanego, 
 tłuszczów nasyconych, soli,
•  rezygnacja z alkoholu. 

Podsumowując, należy podkreślić, że budowanie 
odporności to proces. Nie da się tego zrobić w ciągu 
tygodnia czy dwóch. Niemniej warto włożyć trochę 
wysiłku i zmodyfikować nieco swoje nawyki  
żywieniowe, a dodatkowo poruszać się każdego dnia 
(wyjść choćby na 30 minutowy spacer) i koniecznie 
spać przynajmniej 7-8 godzin na dobę. Te czynniki 
mogą zwiększyć obronę organizmu nie tylko przed 
koronawirusem SARS-CoV-2, ale także przed innymi 
infekcjami i w sytuacji, gdy pomimo wszystko  
zachorujemy – pozwolą szybciej się zregenerować. 

Poradnia Praw Pacjenta
W ramach projektu „Sieć dla zdrowia” już w marcu 2021 r. 
rusza Poradnia Praw Pacjenta, w której eksperci udzielać 
będą bezpłatnych porad z zakresu praw pacjenta, konsultacji  
publicznych, spraw administracyjnych.
Z usług poradni mogą skorzystać bezpłatnie organizacje  
działające w obszarze ochrony zdrowia. Pytania dotyczące 
praw pacjenta lub działania systemu ochrony zdrowia moż-
na przesyłać na adres poradnia@prawapacjenta.eu. Istnieje  
także możliwość skorzystania z porady telefonicznej po 
wcześniejszym umówieniu się: tel. +48 22 628 08 63 od po-
niedziałku do piątku w godz. 10:00-16.00. 
Porad udzielać będą radcy prawni: Dorota Karkowska, 
ekspert w dziedzinie praw pacjenta oraz Beata Estero-
wicz-Orzechowska z Kancelarii Karkowska Orzechows-
ka Kancelaria Radców Prawnych. Nasi eksperci sprawdzą  
projekty poprawek, które chcieliby Państwo zgłosić w kon-
sultacjach społecznych oraz pomogą w sformułowaniu treści 

pism urzędowych.  Projekt „Sieć dla zdrowia” jest realizowa-
ny z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Kra-
jowy, finansowanego z Funduszy EOG.
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Cel FutureProofing Healthcare
Inicjatywa FutureProofing Healthcare ma na celu „sfo-
tografowanie” obrazu systemów ochrony zdrowia w danym 
momencie. Obraz ten umożliwia uchwycenie, a następ-
nie porównywanie i ocenę przyjętych przez różne państwa 
rozwiązań stymulujących rozwój systemów ochrony zdrowia. 
Dzięki temu, możliwe jest promowanie najlepszych praktyk 
poprzez dyskusję skoncentrowaną na przyszłości i opartą  
o praktyczne rozwiązania. Ideą tworzenia Indeksów nie jest 
dyskryminowanie czy podkreślanie pozycji w Indeksie, ale 
konstruktywne poszukiwanie rozwiązań i ulepszanie sys-
temów tak, aby odpowiadały potrzebom przyszłych spo- 
łeczeństwa, a w szczególności pacjentom. 

Indeks Zrównoważonego Rozwoju  
Systemów Ochrony Zdrowia

W ramach FutureProofing Healthcare od 2018 r. tworzony 
jest Indeksu Zrównoważonego Rozwoju Systemów Ochrony 
Zdrowia oraz indeksy odnoszące się do wybranych obszarów 
terapeutycznych, istotnych z punktu widzenia pacjentów.  
W 2018 r. opublikowany został Indeks Raka Piersi, w 2019 r. 
– Indeks Stwardnienia Rozsianego. W 2020 r. obszarem zain-
teresowań ekspertów stała się medycyna personalizowana.

Indeks Medycyny Personalizowanej 2020
Indeks Medycyny Personalizowanej 2020 (FutureProofing 
Healthcare Personalised Healthcare Index 2020) został opra-
cowany i opublikowany w 2020 r. na podstawie danych 
zgromadzonych na internetowej platformie www.Future-
ProofingHealthcare.com. Platforma ta umożliwia tworzenie 
analiz porównawczych bieżącej kondycji systemów ochrony 
zdrowia w wybranych państwach Europy oraz świata. Gro-
madzi ogólnodostępne dane opublikowane przez prestiżowe 
instytucje, takie jak: WHO, OECD, Bank Światowy, Eurostat 
czy Kopenhaski Instytut Badań nad Przyszłością. Warunkiem  
włączenia danych do Indeksu było zapewnienie nie tylko 
porównywalnej metody ich zbierania, aktualność danych, ale 
także przekonanie, że będą one publikowane regularnie.
Medycyna personalizowana opiera się na zastosowaniu 
kryteriów molekularnych do wyboru właściwej strategii 
terapeutycznej dla konkretnego pacjenta w danym czasie. 
Może ona określać molekularne predyspozycje danej oso-
by do konkretnej choroby i pomóc w podjęciu działań pre-
wencyjnych. Dynamiczny rozwój indywidualnego podejścia 
terapeutycznego jest bezpośrednio związany ze znaczącym 
postępem badań nad genetyką człowieka, który zadział się  
w ostatniej dekadzie1.

Indeks Medycyny Personalizowanej 2020
 – co oznacza dla polskiego pacjenta

Dr n. med. Jakub Gierczyński, MBA,  
w imieniu Polskiego Panelu Ekspertów  
prezentuje miejsce Polski w Indeksie  
Medycyny Personalizowanej 2020, analizuje  
nasze wyniki, przedstawiając silniejsze  
i słabsze strony naszego systemu ochrony 
zdrowia w obszarze medycyny  
personalizowanej. 36 zdobytych przez 
Polskę punktów w porównaniu do 73, które 
zdobył lider Indeksu – Finlandia wskazują, 
że jesteśmy w połowie drogi.

1/ http://pkmp.org.pl/strona/czym-jest-medycyna-personalizowana
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Mapa termiczna medycyny personalizowanej
Indeks Medycyny Personalizowanej 2020 (Personalised 
Healthcare Index) ocenia postęp prac nad wdrożeniem 
systemów leczenia personalnego w wybranych państwach. 
Przedstawia ogólny wynik danego państwa w zakresie me-
dycyny personalizowanej oraz w konkretnych parametrach 
oceny. W Indeksie Medycyny Personalizowanej analizie pod-
dane zostały europejskie systemy ochrony zdrowia z: Austrii,  
Belgii, Bułgarii, Chorwacji, Czech, Cypru, Danii, Estonii, Fin-
landii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Litwy, 
Luksemburga, Łotwy, Malty, Niemiec, Kanady, Norwegii, Pol-
ski, Portugalii, Rumunii, Serbii, Słowacji, Słowenii, Szwajcarii, 
Szwecji, Węgier, Wielkiej Brytanii, Włoch oraz – po raz pier-
wszy – krajów spoza Europy: Kanady, Izraela i Turcji.
Analiza wyników Indeksu Medycyny Personalizowanej 
2020 pokazuje, że proces wprowadzenia i rozpowszechnie-
nia medycyny personalizowanej jest obecny we wszystkich 
państwach, natomiast widoczna jest duża różnica między 
krajami, jeśli chodzi o stopień jej wdrożenia. Na zamie- 
szczonej poniżej grafice – mapie termicznej, można dostrzec, 
w którym miejscu jest dane państwo i które parametry wpły-
wające na rozwój medycyny personalizowanej w ich sys-
temach ochrony zdrowia wymagają jeszcze wsparcia. Kolora-
mi w odcieniu zieleni zaznaczono obszary zajmujące wysokie 
miejsce w rankingu, natomiast kolorami w odcieniu czerwie-
ni – niskie.

Państwami, które znalazły się w pierwszej trójce  
Indeksu Medycyny Personalizowanej i zdobyły  
najwyższą liczbę punktów są Finlandia, Niemcy  
i Szwecja. Należy jednak zwrócić uwagę, że nawet  
te kraje nie uzyskały najwyższej 100. punktowej  
oceny. Finlandia, będąca na pierwszym miejscu, 
zdobyła 73 pkt., Niemcy i Szwecja – po 69 pkt.  
Na przeciwległym biegunie Indeksu znalazły się  
Serbia, Cypr i Rumunia, uzyskując kolejno 17, 22  
i 26 pkt. Lidera rankingu, Finlandię od ostatniej Serbii 
dzieli aż 56 punktów. Średnia dla wszystkich krajów 
to 47 punktów.

W czołówce Indeksu, ale również poszczególnych para-
metrów oceny są te państwa, które wcześniej wprowadziły 
system wymiany danych zdrowotnych oraz upowszech-
niły cyfryzację zdrowia. Zauważyć można również, że nie 
we wszystkich przypadkach odsetek PKB przeznaczany na 

zdrowie w danym państwie jest kluczowy w osiągnięciu do-
brze funkcjonującego modelu medycyny personalizowanej. 
Kluczowe znaczenie mają tutaj sposób finansowania, 
zarządzania, ale także rozwiązania legislacyjne i infrastruk-
turalne w danym obszarze. 

Miejsce Polski w Indeksie  
Medycyny Personalizowanej

W ogólnej ocenie Indeksu Medycyny  
Personalizowanej Polska znalazła się na 26 miejscu, 
zdobywając 36 punktów na 100 możliwych. Spośród 
wszystkich 4 parametrów, najwyżej oceniony  
został parametr Produkty i technologie medyczne  
(19 miejsce), najniżej natomiast Infrastruktura 
e-zdrowia (29 miejsce). Warto zwrócić uwagę,  
iż w żadnym parametrze oceny Polska nie zdołała 
uzyskać 40 punktów, będąc zawsze daleko za średnią 
dla wszystkich państw i tylko w jednym parametrze 
Produkty i technologie medyczne znalazła się  
w drugiej dziesiątce ocenionych krajów. 

Miejsce Polski w parametrze  
Infrastruktura Zdrowia

W parametrze Infrastruktura zdrowia (Health Context, 
Planning and Enablers) Polska zajęła 24 miejsce, zdobywa- 
jąc 38 punktów. Średnia dla tego parametru to 47 punk-
tów. Najwyższy wynik w tym parametrze Polska osiągnęła  
w mierniku Liczba akredytowanych biobanków. Mimo że 
Polska zajęła aż 9. pozycję, uzyskała jedynie 10 na 100 możli-
wych punktów. Z czego wynika tak wysoka pozycja przy nie- 
wielkiej liczbie punktów? Dane pokazują, że w wielu krajach 
brakuje biobanków, które uzyskały akredytację. Stąd też, nawet 
ich niewielka liczba pozwala krajowi być wśród liderów.
Najniższą pozycję w tym parametrze, a zarazem w całym 
Indeksie, Polska zajęła w mierniku Gotowość społeczeń- 
stwa do dzielenia się danymi – 31. miejsce na 34 kraje.  
Z badań branych pod uwagę przy opracowaniu raportu wy- 
nika, że ponad 40% Polaków nie jest skłonnych do udostęp-
nienia swoich danych osobowych w żadnym celu. Jedynie 30% 
zgodziłoby się udostępnić dane medyczne w celu poprawy 
opieki medycznej. Krajem, który wypadł najlepiej w omawia- 
nym parametrze jest Finlandia. Zdobyła ona aż 90 na 100 
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możliwych punktów. Kraj ten w niemal każdym mierniku zajął 
miejsce na podium.

Pozycja Polski w parametrze  
Infrastruktura e-zdrowia

Polska zajęła 29 miejsce w parametrze Infrastruktura 
e-zdrowia (Health Information and IT), uzyskując 32 punk-
ty. Jest to parametr oceny, w którym nasz kraj zajął najniższą 
lokatę. Średnia dla tego parametru to 54 punkty. Na słabą 
pozycję Polski wpływ miał m.in. wynik w mierniku: Dostęp 
pacjentów do danych medycznych – 28 miejsce. Wynik ten, 
oparty na raporcie przygotowanym przez Światową Organi-
zację Zdrowia, pokazuje znikomy dostęp, jak mają Polacy do 
swoich danych medycznych, możliwości ich usuwania czy ko-
rekty2.
Mimo dalekiego miejsca, jakie Polska zajęła w tym para-
metrze, w mierniku Rejestrów onkologicznych, uzyskała 
maksymalną liczbę 100 punktów, dzieląc jednakże pierwszą 
pozycję z 19 innymi państwami3. Wyprzedziła w tym zakresie 
kraje takie jak: Niemcy, Francję czy Szwajcarię. Analizując 
pozycję Polski w tym parametrze należy zwrócić uwagę na 
daty pochodzenia raportów źródłowych. Wiele z nich ma 4-5 
lat. Polska dość wcześnie rozpoczęła prace nad informatyzacją  
ochrony zdrowia, jednak nie radziła sobie w tym obszarze. 
Dopiero od ok. 3 lat nadrabia zaległości. Wiele rozwiązań 
zostało wprowadzonych relatywnie niedawno, dlatego też nie 
zostały ujęte w analizach. Niemniej, dziś nie ma nowszych, 
obiektywnych i porównywalnych międzynarodowo danych 
źródłowych. Wśród wszystkich państw Indeksu Medycyny 
Personalizowanej, w parametrze Infrastruktura e-zdrowia 
pierwsze miejsce zajęła Estonia (94 pkt). Uzyskała maksy-
malną liczbę punktów niemal w każdym mierniku.

Miejsce Polski w parametrze  
Produkty i technologie medyczne

W parametrze Produkty i technologie medyczne (Health 
Products and Technologies) Polska zajęła 19 miejsce, zdoby-
wając 38 punktów. Jest to parametr, w którym nasz kraj 
wypadł najlepiej. Średnia dla wszystkich krajów to 46 punk-
tów.
Stosunkowo dobre miejsce Polska zawdzięcza wysokiej 
pozycji m.in. w miernikach Procent populacji korzystający  
z medycznych urządzeń mobilnych – 14. miejsce (50 pkt) oraz 
Dostęp do terapii CAR-T – 12. miejsce (jednak zdobywa-
jąc tylko 10 punktów). Analizując badania brane pod uwagę 
przy mierniku dot. stosowania urządzeń mobilnych, widoczny 
jest wpływ osób młodych, w przedziale wiekowym 25-34 lata, 
które stanowią ponad 38% wszystkich użytkowników me- 
dycznych urządzeń mobilnych w Polsce.
Najsłabsze miejsce Polska otrzymała w mierniku Dostęp do 
leczenia – 24 miejsce. Raport IQVIA, opublikowany w 2020 r.,  
pokazuje, że na 178 zatwierdzonych przez EMA terapii  
medycznych w latach 2015-2018, w Polsce dostępne były 
zaledwie 42 (24%). Na czele omawianego parametru znajdują 
się Niemcy, które zdobyły 93 na 100 możliwych punktów.

2/ https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/204523/9789241565219_eng.pdf?sequence=1 str. 283
3/ https://canceratlas.cancer.org/data/map/

Miejsce Polski w obszarze Usługi zdrowotne
Polska w parametrze Usługi zdrowotne (Health Services) 
uplasowała się na 23 miejscu, zdobywając 35 punktów. Śred-
nia dla wszystkich państw to 42 punkty. Najwyższe miejsce 
nasz kraj uzyskał w mierniku Liczba inicjatyw opieki koor-
dynowanej, zdobywając wysokie, 7 miejsce, jednak tylko 30 
punktów.  Polska otrzymała niską punktację, ponieważ w kraju 
nie ma ustalonej jasnej polityki ukierunkowanej na wdrażanie 
inicjatyw opieki koordynowanej. Dodatkowo istnieją inne 
czynniki hamujące ich wprowadzanie – m.in. kwestia „sztyw- 
ności kadr” (braku umiejętności skutecznego wdrożenia ini- 
cjatyw) czy przestarzałe systemy informatyczne, które 
uniemożliwiają zintegrowany przepływ informacji. Stosun- 
kowo dobre pozycje Polska uzyskała także w miernikach: 
Wskaźnik nierówności (współczynnik Giniego) – 11 miej- 
sce i 70 punktów, zdobywając wyższą lokatę niż Niemcy czy 
Wielka Brytania, a także Procent PKB przeznaczany na B&R 
(Badania i Rozwój) w zakresie zdrowia – 13 miejsce i 40 
punktów oraz Dostęp do testów genetycznych (w raku piersi) 
– 14 miejsce i 10 punktów.
Z kolei niski wynik Polska uzyskała w mierniku Wyko-
rzystanie telemedycyny, uzyskując jedynie 26 miejsce i 50 
punktów. W badaniu branym pod uwagę przy ocenie tego 
miernika opiniowane było między innymi funkcjonowanie: 
teleradiologii, teledermatologii, czy zdalny monitoring pacjen-
ta, przy czym żadna z opcji nie została oceniona jako działająca 
sprawnie. Najwyższy wynik w parametrze Usługi zdrowotne 
uzyskała Holandia, która otrzymała 67 punktów.

Rekomendacje Polskiego Panelu Ekspertów
Rekomendacje Polskiego Panelu Ekspertów dla Polski  
w pracach którego uczestniczyli: dr Małgorzata Gałązka- 
Sobotka, dr Jakub Gierczyński, prof. Ryszard Gellert,  
Wiktor Janicki, prof. Beata Jagielska oraz prezes PKPO  
Krystyna Wechmann:

•  Wzrost finansowania ochrony zdrowia i zmiana modelu 
 jego organizacji, jako warunek niezbędny do wdrażania 
 medycyny personalizowanej do 2025 r.,
•  Zakończenie procesu wdrażania interoperacyjnych sys- 
 temów gromadzenia i udostępniania danych medycznych 
 na potrzeby pomiaru efektywności zdrowotnej do 2025 r.  
•   Rozszerzenie dostępu do diagnostycznych testów gene- 
 tycznych dla wszystkich nowotworów (w oparciu o wy- 
 tyczne towarzystw naukowych) oraz stworzenie narzędzi 
 monitorujących ten dostęp do 2025 r.
•   Włączenie do programów nauczania medycznego 
 informacji dot. dostępności do procedur umożliwiają- 
 cych wdrażanie medycyny personalizowanej (informacja  
 na temat tych procedur może być dostępna m.in. na 
 stronie CMKP) do 2023 r. 
•   Edukacja pomocniczych kadr medycznych odciążają- 
 cych personel medyczny z prac administracyjnych oraz 
 wprowadzenie zawodu kodera medycznego, który 
 zapewnia poprawność wprowadzania danych (z uwzględ- 
 nieniem właściwego wynagrodzenie tego stanowiska)  
 do 2023 r.
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•   Uwzględnienie w rozwoju medycyny personalizowanej 
 perspektywy pacjenta, która oznacza łatwy dostęp do 
 danych medycznych oraz partnerską komunikację mię- 
 dzy lekarzem a pacjentem na całej ścieżce jego leczenia 
 do 2023 r. 

Indeks Medycyny Personalizowanej 2020  
wg Krystyny Wechmann, prezes PKPO

Indeks Medycyny Personalizowanej 2020 analizuje szeroko ro-
zumianą infrastrukturę systemu ochrony zdrowia oraz dostęp do 
sprzętu wykorzystywanego w placówkach świadczących usługi 
medyczne i urządzeń osobistych, które pozwalają na stałe mo- 
nitorowanie stanu zdrowia pacjenta. Indeks zwraca uwagę  
na rozwiązania technologiczne wspierające prace personelu  
medycznego i dostęp do badań genomu komórek nowotwo- 
rowych, pozwalających zaoferować choremu leczenie, które  
w najwyższym stopniu wpływa na sukces terapeutyczny. Bada- 
nie genetyczne tkanki nowotworowej stanowi podstawę określe-
nia najbardziej skutecznej terapii. Obserwując postęp medycyny 
i korzyści, które płyną dla pacjentów z zastosowania osiągnięć 
medycyny personalizowanej, jestem przekonana, iż badanie 
genomu nowotworów jest niezbędne i powinno być przeprowa- 
dzane zawsze tam, gdzie technologia i wiedza na to pozwalają.

Z punktu widzenia pacjentów, istotnym elementem medycyny 
personalizowanej jest komunikacja między lekarzem a chorym. 
Relacja pacjent-lekarz nie została ujęta w Indeksie, być może ze 
względu na trudność w uchwyceniu zmiennej dla całej populacji 
analizowanych krajów. Ten dialog pozwala jednak na stworzenie 
indywidualnej ścieżki leczenia pacjenta, zrozumienie nowej sy-
tuacji chorego, zaplanowanie przebiegu terapii, dobór właściwe-
go leczenia dostosowanego do preferencji czy stylu życia chorego, 
a także zarządzanie działaniami niepożądanymi.
Medycynę personalizowaną rozumiemy również jako moż-
liwość bardziej swobodnego stosowania leków przez lekarza 
prowadzącego. Obecnie programy lekowe nadal bardzo rygo-
rystycznie ograniczają grupę pacjentów, którzy mogą korzystać 
z leczenia w Polsce, podczas gdy w innych krajach leczenie jest 
dostępne dla szerszych grup chorych.
Analizując wynik Polski w Indeksie Medycyny Personalizowanej, 
niezmiernie cieszy mnie fakt, że jest on kolejnym rankingiem, 
który pokazuje, że sytuacja polskich pacjentów stale się popra-
wia. Minął czas, kiedy polscy pacjenci byli w najtrudniejszej 
sytuacji w całej Europie i z zazdrością obserwowali możliwości, 
jakie dają inne systemy ochrony zdrowia. Mimo iż nadal wiele 
wyzwań stoi przed nami, pokonaliśmy długą drogę, aby popra- 
wić los pacjentów w naszym kraju.

W naszym cyklu prezentującym zawody pomocnicze  
w ochronie zdrowia rozmowa o koderze medycznym  
z dr n. o zdrowiu Michałem Chrobotem – prezesem 
Zarządu Polskiego Towarzystwa Koderów Medycznych, 
członkiem Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego 
oraz Stowarzyszenia Menedżerów Ochrony Zdrowia.  
Dr Michał Chrobot ukończył studia magisterskie w zakresie 
finansów, prawa, a także zarządzania w podmiotach  
leczniczych. Pracował w Świętokrzyskim OW NFZ.  
Od 2008 roku jest zatrudniony w Świętokrzyskim Centrum 
Onkologii, obecnie na stanowisku kierownika Działu  
Kontraktowania, Rozliczeń i Statystyki Medycznej. 

Panie doktorze, jaka jest rola kodera medycznego w polskim 
systemie ochrony zdrowia? Jaki wpływ ma jego praca na ja-
kość opieki nad pacjentem? 
Praca kodera medycznego nie wpływa bezpośrednio na ja-
kość opieki nad pacjentem. Rolą kodera jest optymalizowanie 
przychodu placówek medycznych z tytułu realizacji świad-
czeń udzielanych w ramach umów z NFZ. W wielu systemach 
na świecie odpowiednio wykształcony koder pozwala na 
odciążenie personelu medycznego, w tym przede wszystkim 

lekarskiego, od wielu obowiązków administracyjnych, w tym 
uzupełnianiu danych statystyczno-medycznych na potrzeby  
rozliczeń z NFZ (przypisanie rozpoznań wg ICD-10 czy ko-
dów wykonanych procedur medycznych wg ICD 9 CM,  
w oparciu o prowadzoną przez lekarza dokumentację  
medyczną) czy wypełnianiu aplikacji informatycznych NFZ 
(AP-DiLO czy SMPT). To, co najważniejsze, praca kodera 
„uwalnia” czas personelu medycznego, który może skupić się 
mocniej na samym pacjencie (poświęcić mu więcej czasu)  

KIM JEST KODER MEDYCZNY?
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i prowadzonym procesie diagnostyczno-terapeutycznym,  
a nie na „papierach”.
Oczywiście należy obiektywnie uznać, że posiadanie wykwali-
fikowanego personelu, który dba o wywiązywanie się placówki 
z coraz obszerniejszych obowiązków sprawozdawczych oraz  
o optymalny przychód z NFZ, poprawia funkcjonowanie  
i płynność finansową świadczeniodawców. A to pośrednio 
wpływa na całość ich funkcjonowania, także wobec pacjentów, 
co byłoby w bezpośrednim interesie pacjentów, to wpro- 
wadzenie zmiany w art. 24 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r.  
o prawach pacjenta i Rzeczniku Prawa Pacjenta, czyli w ust. 2 
po punkcie 1 dopisać punkt 1a) koder medyczny, dzięki czemu 
będzie miał on ustawowy dostęp do dokumentacji medycznej, 
a tym samym do bieżącej weryfikacji prawidłowości wyka-
zanych do rozliczenia świadczeń zdrowotnych. Dzięki temu 
NFZ zapłaci za świadczenia rzeczywiście wykonane na rzecz 
pacjenta.

Jaką wiedzę i umiejętności powinien posiadać koder, aby 
sprostać tym zadaniom? 
Koder medyczny powinien posiadać wiedzę z zakresu pod-
stawowych nauk medycznych odnoszącą się do struktury  
i funkcji organizmu ludzkiego, znać zagadnienia związane  
z epidemiologią. Ponadto posiadać umiejętność organizowa- 
nia udzielania świadczeń medycznych finansowanych ze środ-
ków publicznych wraz z gromadzeniem danych, umożliwiają-
cych ich rozliczenie. Powinien umieć posługiwać się klasyfi- 
kacjami medycznymi stosowanymi w wymianie informacji  
na terenie placówki medycznej oraz w kontakcie tej placówki 
z innymi instytucjami udzielającymi świadczeń, finansującymi 
te świadczenia lub prowadzącymi statystyki w zakresie zdro-
wia. Znać procedury diagnostyczne stosowane w placówce me-
dycznej oraz umieć je ewidencjonować. Wiedzieć, jak rozliczać 
zużywane leki, środki i materiały medyczne. Znać podstawy 
prawne systemów rozliczeniowych stosowanych w ochronie 
zdrowia i potrafić je stosować w zakresie przetwarzania po- 
trzebnych informacji. Posiadać umiejętność komunikowania 
się z personelem medycznym, udzielającym i ewidencjonują-
cym świadczenia opieki zdrowotnej oraz potrafić zgromadzić 
informacje potrzebne do wyceny świadczenia medycznego. 
Koder medyczny powinien znać podstawy funkcjonowania  
elektronicznych systemów wymiany informacji, strukturę 
komunikatu wymiany informacji pomiędzy placówką me-
dyczną a płatnikiem, posiadać umiejętność posługiwania się 
systemem informatycznym w zakresie aplikacji służących do 
przetwarzania ewidencyjnych danych medycznych. Koder 
powinien mieć także wiedzę prawną z zakresu zachowania ta-
jemnicy służbowej obowiązującej personel medyczny, a także 
ochrony danych wrażliwych, zgodnie z wytycznymi RODO.

Czyli koder to zawód wysoce interdyscyplinarny łączący 
wiedzę medyczną, prawniczą, ekonomiczną i informatycz- 
ną, a nawet w zakresie komunikacji. Jakie wykształcenie 
powinien mieć koder medyczny? 
W naszej opinii należy umożliwić dostęp do zawodu osobom 
z wykształceniem średnim i właściwym kursem lub przeszko- 
leniem zawodowym (młodszy koder medyczny). Specjalistą 
mogłaby zostać osoba z wyższym wykształceniem kierun-
kowym (studia licencjackie i/lub magisterskie, o ile w planie 

studiów znajdą się niezbędne elementy dotyczące kodowania  
świadczeń) lub ukończonymi studiami podyplomowymi.  
Dlatego też idealnym trybem kształcenia koderów byłaby 
specjalizacja na kierunku zdrowia publicznego, gdzie znaczna 
część ww. wiedzy i umiejętności jest już w programie kształ- 
cenia. Specjalizacja polegałaby na dodaniu do planu zajęć 
tematów ściśle związanych z kodowaniem informacji me- 
dycznej, kontraktowaniem i rozliczaniem świadczeń. Niestety 
od sierpnia 2018 r., kiedy to opublikowano pierwszy projekt, 
nie możemy doczekać się wejścia w życie zmiany rozporządze-
nia Ministra Zdrowia w sprawie kwalifikacji wymaganych od 
pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy  
w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami, 
które wprowadziłoby do polskiego porządku prawnego stano- 
wisko kodera medycznego, o co Zarząd Polskiego Towarzy- 
stwa Koderów Medycznych zabiega od 2011 r. 

Co zmieniłoby w polskim systemie ochrony zdrowia 
wprowadzenie zawodu kodera medycznego, czy mówiąc  
najprościej zapanowałby ład i porządek i np. lekarze 
wiedzieliby, jak funkcjonuje procedura Ratunkowego 
Dostępu do Technologii Lekowych? 
W naszej ocenie istnieje olbrzymia potrzeba utworzenia nowe-
go zawodu, profesjonalisty w ochronie zdrowia – kodera me-
dycznego. Osoba ta będzie dbała nie tylko o dobrze rozumiany 
interes placówek medycznych, ale także wspomoże admini- 
stracyjno-rozliczeniową pracę lekarzy oraz stanie na straży 
poprawności rozliczanych świadczeń z zapisami dokumen- 
tacji medycznej (co leży także w interesie płatnika publiczne-
go) m.in. w zakresie wspomnianego RDTL. Wprowadzenie 
tego zawodu pozwoli także na pozyskanie do systemu ochrony 
zdrowia części osób posiadających wykształcenie kierunkowe, 
np. w zakresie zdrowia publicznego. Pozwoli to również na 
sprofesjonalizowanie procesu kontraktowania i rozliczania 
po stronie świadczeniodawców. Mając na uwadze powyższe 
należy przyjąć i wymagać od uczelni wyższych, kształcących 
na kierunku koder medyczny lub pokrewnych, opracowania 
programów kształcenia umożliwiających końcowe uzyskanie 
kompetencji kodera medycznego. Dlatego też deklarowaliśmy, 
co nadal podtrzymujemy, chęć ścisłej współpracy z Minister- 
stwem Zdrowia w zakresie opracowania tzw. „sylwetki absol-
wenta”. Ciągle mamy nadzieję, że to się wkrótce stanie. Jest już 
pierwszy zwiastun – jesienią 2019 r. na wydziale Collegium 
Medicum Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, 
swoją naukę rozpoczął pierwszy rocznik studentów zdrowia 
publicznego z modułem statystyki i dokumentacji medycznej 
(kodera medycznego). W 2021 roku PTKM dzięki współpracy 
z uczelniami wyższymi rozpocznie także kształcenie koderów 
w formie studiów podyplomowych w Warszawie i Łodzi.
Tak więc, aby sprofesjonalizować i uporządkować nasz 
system ochrony zdrowia, a co za tym idzie, podnieść ja-
kość opieki koderzy medyczni są niezbędni, podobnie jak 
koordynatorzy pacjentów, asystenci lekarzy. Należy więc 
jak najszybciej rozwinąć system ich kształcenia i przyznać 
status zawodu medycznego, czego Panu jako prezesowi  
Polskiego Towarzystwa Koderów Medycznych życzymy  
i czemu będziemy sekundować.

Rozmawiała Aleksandra Rudnicka
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Dr n. med. Jakub Gierczyński, MBA, ekspert systemu ochrony zdrowia, oraz red. Aleksandra 
Rudnicka wyjaśniają – na przykładzie leczenia skojarzonego stosowanego w przewlekłej 
białaczce limfocytowej – na czym polega wartość terapii ograniczonych w czasie zarówno 
dla pacjenta, jak i dla systemu.

TERAPIE OGRANICZONE W CZASIE

Terapie ograniczone w czasie  
w systemie zdrowia opartym na wartości

Stosowanie terapii przeciwnowotworowych ograniczonych  
w czasie w pierwszych liniach leczenia poprawia efekty 
kliniczne i zwiększa ich efektywność z perspektywy syste-
mowej. 

Terapie ograniczone w czasie wykazują się wysoką 
skutecznością przy pełnej przewidywalności kosztów, 
w ściśle zdefiniowanym czasie terapii – np. w okresie 
1-2 lat. Miernikiem systemu opieki zdrowotnej  
skoncentrowanym na wartości, jakości świadczonych 
usług (ang. Value Based Health Care, VBHC) jest 
iloraz wyniku zdrowotnego do nakładów  
poniesionych na jego osiągnięcie. 

Innymi słowy, jest to relacja efektów zdrowotnych, m.in. czasu 
do remisji choroby i wydatków, które ponieśliśmy w okresie 
roku, czy dwóch lata terapii vs. wydatki na terapię pacjenta 
przez okres kilku lat do progresji choroby. Przy zastosowa-
niu tego miernika terapie ograniczone w czasie wykazują 
znaczną przewagę w porównaniu do dotychczasowych te- 
rapii stosowanych w sposób przewlekły. 

Dostępność terapii ograniczonych  
w czasie dla polskiego pacjenta z PBL

Terapie ograniczone w czasie są niekwestionowanym postę- 
pem w onkohematologii. 

Przykładem terapii ograniczonych w czasie  
mających zastosowanie w leczeniu przewlekłej  
białaczki limfocytowej są terapie: dwuletnia –  
wenetoklaks z rytuksymabem (VenR) oraz  
jednoroczna – wenetoklaks z obinutuzumabem 
(VenO).

W ostatnich latach nastąpiła znacząca poprawa w dostępie 
refundacyjnym do skutecznych terapii przewlekłej białaczki 
limfocytowej.  W styczniu 2019 r. został zrefundowany wene-
toklaks dla pacjentów z mutacją TP53 lub delecją 17p, którzy 
przestali odpowiadać na ibrutynib, a od listopada 2019 r. – 
wenetoklaks w skojarzeniu z rytuksymabem w terapii chorych 
bez i z delecją 17p lub/i mutacją TP53. Od stycznia 2021 r. 
refundowany jest ibrutynib w leczeniu chorych na przewle- 
kłą białaczkę limfocytową bez delecji 17p lub mutacji TP53.  
Trzeba powiedzieć, że wszystkie leki, o które postulowała 
Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych w ciągu ostat-

nich trzech lat zostały zrefundowane, choć postulaty doty-
czące potrzeb i zmian w programach lekowych nie były krót-
kie. Dzięki partnerskiej współpracy z ministrem Maciejem 
Miłkowskim i jego zespołem udało się zrealizować potrzeby 
refundacyjne wielu grup pacjentów onkologicznych. Terapia 
dwuletnia VenR refundowana w drugiej linii leczenia u pa- 
cjentów opornych i nawrotowych z przewlekłą białaczką 
limfocytową została ostatnio także udostępniona chorym,  
u których nawrót nastąpił w czasie dłuższym niż pół roku  
od rozpoczęcia leczenia.

Korzyści dla pacjenta  
z terapii ograniczonych w czasie

W terapii przewlekłej białaczki limfocytowej wytyczne 
kliniczne rekomendują stosowanie skutecznych terapii –  
w tym terapii celowanych ograniczonych w czasie – w pier-
wszej linii leczenia, aby dać pacjentowi najwięcej szans na 
sukces terapeutyczny. Obecnie polscy klinicyści i pacjenci  
oczekują na refundację wenetoklaksu z obinutuzumabem  
w pierwszej linii leczenia chorych z przewlekłą białaczką lim-
focytową (PBL) – schematu leczenia stosowanego przez okres 
1 roku. W marcu 2020 r. wenetoklaks został zarejestro- 
wany w Unii Europejskiej do stosowania w terapii sko-
jarzonej z obinutuzumabem w I linii leczenia PBL – bez 
ograniczeń co do stanu ogólnego oraz zaburzeń cytogenetycz- 
nych. Dodanie wenetoklaksu do obinutuzumabu prowadzi 
do istotnego statystycznie wydłużenia przeżycia wolnego od 
progresji oraz zwiększenia odsetka pacjentów uzyskujących 
odpowiedź na leczenie, w tym odpowiedź całkowitą oraz 
negatywizację choroby resztkowej.

Nowy schemat leczenia – wenetoklaks z obinituzumabem – 
zarejestrowano na podstawie badania klinicznego, w którym 
porównano go do obowiązującego dotąd standardu leczenia, 
czyli immunochemioterpii obinutuzumab w połączeniu z chlo-
rambucylem.   

U pacjentów leczonych nowym schematem odsetki  
odpowiedzi oraz eliminacji minimalnej choroby 
resztkowej były o wiele wyższe, a czas do progresji 
istotnie dłuższy w porównaniu do chorych leczonych 
immunochemioterapią. Ryzyko progresji u chorych 
leczonych nową terapią skojarzoną zmniejszyło się  
aż o prawie 70 proc. Badania potwierdzają też, że  
w dwa lata po zakończeniu rocznej terapii celowanej  
aż 82 proc. pacjentów wcześniej nieleczonych nie  
miało nawrotu choroby. Jest spektakularny wynik.
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Nowa terapia pozwala na uzyskanie u większości chorych 
eliminacji minimalnej choroby resztkowej, o której mówimy, 
kiedy liczba komórek nowotworowych w szpiku i we krwi 
spada poniżej 1 na 10 tys. zdrowych leukocytów. Negatywi- 
zacja minimalnej choroby resztkowej oznacza znacznie lepsze 
rokowania i możliwość odstawienia terapii, co jest szczególnie 
ważne dla osób z wielochorobowością, które mogą uniknąć  
działań niepożądanych kolejnej terapii.

W warunkach polskich schemat złożony  
z wenetoklaksu i obinutuzumabu, jeżeli zostanie 
refundowany w ramach programu lekowego, będzie 
stanowić preferowaną terapię, ponieważ przyczyni 
się do uzyskania większych korzyści zdrowotnych 
przy niższych kosztach. Terapia VenO trwająca 1 rok 
i zastosowana w pierwszej linii leczenia przewlekłej 
białaczki limfocytowej zagwarantuje lepsze wyniki 
zdrowotne w zakresie przeżycia wolnego od progresji 
choroby (PFS) i przeżycia wolnego od zdarzeń (EFS) 
oraz wydłużenie czasu do następnej terapii (TTNT) 
nawet do 4 lat.

Dla pacjenta, który ma za sobą roczny cykl leczenia wene-
toklaksem z obinutuzumabem, świadomość życia przez 
cztery lata w dobrym zdrowiu bez konieczności stosowania 
terapii jest bezcenna, gwarantując mu wyższą jakość życia. 
Czas podawania wenetoklaksu z obinituzumabem jest jesz- 
cze krótszy, bo ograniczony tylko do jednego roku. Oznacza 
to ogromną korzyść dla jakości życia, zwłaszcza pacjentów 
z wielochorobowością, a takimi w większości są chorzy  
z przewlekłą białaczką limfocytową. Dla tych osób to moż-
liwość uniknięcia terapii z powodu kolejnej choroby – PBL,  
a także działań niepożądanych tego leczenia.  

Korzyść ta będzie jeszcze większa, jeśli pacjenci dostaną lek 
w pierwszej linii leczenia. Po pierwsze dlatego, że – jak to 

potwierdzają badania – w pierwszej linii należy stosować 
najlepsze, najbardziej skuteczne dostępne leczenie. Nowo- 
twór jest wówczas najbardziej podatny na terapię, można 
go w największym stopniu zniszczyć i nie dopuścić do pow- 
stania przerzutów czy kolejnych mutacji. Po drugie, podając  
pacjentowi w pierwszej linii terapię celowaną, zamiast  
wyniszczającej cały organizm chemioterapii, zapewniamy 
lepsze rokowanie i skuteczniejsze leczenie.

To ewidentna korzyść dla pacjentów, dlatego umożliwienie 
tej terapii dla grupy pacjentów zmagających się też z innymi 
chorobami, jest bardzo potrzebne.

Opłacalność dla systemu  
terapii ograniczonych w czasie

Z perspektywy systemowej przekłada się to na oszczędności 
w zakresie braku konieczności stosowania terapii drugolinio-
wych przez okres co najmniej czterech lat, zmniejszenia liczby 
hospitalizacji oraz utrzymania lepszej jakości życia pacjen-
ta. Jednocześnie daje gwarancję płatnikowi publicznemu na 
zdefiniowanie konkretnego budżetu na leczenie schematem 
jednorocznym – VenO. 

Argument oszczędności budżetu NFZ wynikających  
z odsunięcia w czasie konieczności finansowania 
terapii w zakresie drugiej linii leczenia, jest nie do 
przecenienia w kontekście refundacji terapii  
ograniczonych w czasie stosowanych w I linii  
leczenia przewlekłej białaczki limfocytowej.

Mając na uwadze przede wszystkim dobro pacjenta, to w przy- 
padku terapii skojarzonej wenetoklaksu z obinituzumabem, 
bardzo ważna jest też niezaprzeczalna korzyść farmako- 
ekonomiczna tej terapii. Jest to leczenie ograniczone w czasie,  
trwające jeden rok, a zatem nie obciążające systemu wielolet-
nim ponoszeniem kosztów leczenia pacjenta, co uwzględnia-
jąc jej wartość kliniczną, czyni tę terapię dominująca  –  naj- 
bardziej wartościową dla pacjenta i systemu.

dr n. med. Jakub Gierczyński

red. Aleksandra Rudnicka

Dr n. med. Jakub Gierczyński, MBA, ekspert ochrony zdrowia doskonale zna-
jący mechanizmy działania systemowego oraz red. Aleksandra Rudnicka  
od lat obserwująca i komentująca zmiany w działaniach polskiej służby 
zdrowia, a zwłaszcza w opiece onkologicznej, zapraszają czytelników  
„Głosu Pacjenta Onkologicznego” do wspólnego redagowania działu „Pacjent 
w systemie”. 
Jeśli masz jakieś pytania, szczególnie interesuje Cię jakiś problem  
z tego obszaru napisz do nas, a my postaramy się odpowiedzieć. A może masz 
jakiś konstruktywny pomysł – nie tylko krytykę – jak poprawić system ochrony 
zdrowia, napisz o tym, opublikujemy Twój tekst.

rzecznik@pkopo.pl
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Zapewnienie refundacji leczenia im-
munoterapią 20 pacjentów z rakiem 
z komórek Merkla w ramach pro-
gramu lekowego sprawi, że ta mała 
grupa chorych będzie leczona, tak 
jak pozostali pacjenci z nowotwora-
mi skóry w Polsce i Europie, a rak ten 
nie będzie oznaczał ich wykluczenia – 
apelują w kampanii społecznej Polska 
Koalicja Pacjentów Onkologicznych 
i Stowarzyszenie Sarcoma. Z okazji 
zbliżającego się Światowego Dnia Walki 
z Rakiem przygotowaliśmy kampanię 
wpierającą małą grupę pacjentów cho-
rujących na tę ultrarzadką chorobę.
Rak skóry z komórek Merkla, to nie- 
zwykle rzadki nowotwór o wysokiej 
złośliwości, w fazie przerzutowej o ro-

Rak z komórek Merkla

kowaniu niemal dwukrotnie gorszym 
niż czerniak.  Na tę ultrarzadką chorobę 
w Polsce zapadają rocznie 1-2 osoby  
na milion. W Europie zachorowalność 
na raka z komórek Merkla sięga rocz- 
nie 2500 osób, a umieralność około 
1000. Chorzy na raka z komórek Mer- 
kla to w większości mężczyźni; osoby  
w starszym wieku, wymagające opieki.
O niedostrzeganych i marginalizowa- 
nych potrzebach tej grupy pacjentów 
mówią pacjentki – Panie Maria, Cecylia 
i Leokadia – bohaterki kampanii „Rak  
z komórek Merkla, czy musi wyklu- 
czać?” prowadzonej na Facebooku 
przez Polską Koalicję Pacjentów  
Onkologicznych i Stowarzyszenie Po-
mocy Chorym na Mięsaki i Czerniaki 

SARCOMA. Jak zauważają pacjentki, 
diagnoza tej choroby jest problemem 
dla lekarzy. Jest ona często mylona z ra- 
kiem podstawnokomórkowym, stosun- 
kowo łagodnym nowotworem skóry,  
a przez złe rozpoznanie jest niewłaściwie 
leczona, co dodatkowo przyczynia się 
do jej rozwoju. Rak z komórek Merkla  
objawia się guzami zlokalizowanymi  
na widocznych częściach ciała chorego, 
najczęściej na głowie, szyi, kończynach, 
co sprawia, że pacjent cierpi nie tylko 
fizycznie, ale i psychicznie, zaczyna 
unikać kontaktów z otoczeniem, prze-
bywania wśród ludzi. W konsekwencji 
staje się osobą wykluczoną.
U 50% chorych w momencie roz-
poznania obecne są już przerzuty do 
węzłów chłonnych. W pierwszej linii 
leczenia stosuje się u nich chemiotera-
pię, a w drugiej terapię wspomagającą. 
Nowoczesnym leczeniem stosowanym 
u pacjentów z przerzutowym rakiem  
z komórek Merkla jest immunoterapia  
(avelumab), która poprawia o 100% 
czas przeżycia chorych. Jest to lecze- 
nie podnoszące jakość życia pacjentów,  
sprawiające, że znikają krępujące 
w kontaktach społecznych zmiany 
skórne. Immunoterapia jest dostępna 
dla chorych na raka z komórek Mer- 
kla tylko w procedurze Ratunkowego 
Dostępu do Technologii Lekowych. 
Mamy nadzieję, że ta terapia pojawi się 
na kolejnej liście refundacyjnej.

Lista technologii lekowych o wysokim 
poziomie innowacyjności 
26 lutego 2021 r., zgodnie z założonym w Ustawie o Funduszu 
Medycznym w terminie 3 miesięcy, Agencja Oceny Tech-
nologii Medycznych opublikowała pierwszą Listę technologii 
lekowych o wysokiej innowacyjności, które mogą być refun-
dowane w ramach wczesnego warunkowego dostępu. Na liście 
są leki dla pacjentów onkologicznych i hematoonkologicznych 
m.in. leczonych z powodu GIST, raka piersi, niedokrwistości, 

chłoniaka rozlanego z dużych komórek B. Według opinii ek-
spertów lista jest bardzo krótka. Niektórzy oczekiwali, że zna-
jdzie się na niej czterokrotnie więcej pozycji. Pacjenci jednak 
mają nadzieję, że ta lista otworzy drogę do szybkiej refundacji 
najnowszych terapii.

https://www.aotm.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci/wykaz- 
technologii-lekowych-o-wysokim-poziomie-innowacyjnosci/
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portalu. Systematycznie wysyłamy do 
naszych subskrybentów newslettery  
z onko-newsami, bogate w infografiki  
i materiały multimedialne ze świata 
onkologii. W najbliższym czasie zapre- 
zentujemy nową bardziej przejrzystą  
i funkcjonalną odsłonę naszego portalu.
Dziękujemy wszystkim autorom – 
specjalistom, nie tylko z dziedziny 
onkologii, ale i nauk medycznych,  
nauki o zdrowiu i prawa za pracę pro  
publico bono na rzecz pacjentów  
onkologicznych, za dzielenie się swoją 
ekspercką wiedzą.

Zespół Redakcji glospacjenta.pl

Mija rok od inauguracji pierwszego  
w Polsce portalu pacjentów onkologicz- 
nych glospacjenta.pl. Nie przez przy- 
padek rozpoczął on swoją działalność 
4 lutego, kiedy obchodzimy Światowy 
Dzień Walki z Rakiem. Misją nasze-
go portalu jest bowiem wsparcie pa- 
cjentów onkologicznych i ich bliskich, 
dostarczanie im wiedzy i informacji 
na temat nowotworów i kompleksowej 
opieki onkologicznej, tak aby żaden 
pacjent nie czuł się bezradny wobec 
diagnozy raka i wiedział, jak się leczyć 
i jak żyć z nowotworem.  Właśnie żyć, 
a nie walczyć, bo walka niszczy i od- 
biera siły, a zrozumienie i akceptacja  
tej choroby pozwala nawet z nią cieszyć 
się życiem.
Codziennie publikujemy najnowsze do-
niesienia ze świata onkologii, staramy 

1. urodziny portalu glospacjenta.pl

się w prosty sposób tłumaczyć pacjen- 
tom i ich bliskim trudne tematy,  
przedstawiamy i komentujemy ważne 
rozporządzenia, decyzje oraz zmiany  
ważne dla polskiej onkologii podej- 
mowane przez decydentów. Prezentu-
jemy działania i osiągnięcia organizacji 
pacjentów onkologicznych, dzielimy się 
doświadczeniami. 
Wychodząc naprzeciw aktualnym 
oczekiwaniom odbiorców, związanych  
z sytuacją pandemii w ostatnim roku 
skupiliśmy się na produkcji materiałów 
wideo. 
Możemy pochwalić się ponad 80 pro-
dukcjami opublikowanymi w ostatnim 
półroczu na naszym kanale na YouTube 
(ponad 1200 wyświetleń w ciągu ostat-
niego miesiąca) i w naszej WIDEOTECE 
PACJENTA ONKOLOGICZNEGO na 

Bezpieczne leczenie chorych z rakiem jelita grubego

Po roku od pierwszych de-
cyzji Narodowego Funduszu 
Zdrowia, umożliwiającej sto- 
sowanie chemioterapii w do- 
mu, obecnie wszyscy pacjen- 
ci z rakiem jelita grubego 
będą mogli otrzymać che- 
mioterapię w warunkach  
domowych – także w przy- 

padku, gdy są objęci programem lekowym. Dla pacjentów to 
ogromna wygoda i bezpieczeństwo zwłaszcza w dobie pan-
demii COVID-19, a dla systemu ochrony zdrowia ogranicze-
nie liczby hospitalizowanych pacjentów i realne oszczędności.
Od 1 marca 2020 roku pacjenci, którzy nie byli jednocześnie  
w programach lekowych raka jelita grubego, mogli poddawać się 
terapii w domu, w najbardziej sprzyjających dla siebie warun- 
kach. Niestety komfort ten był ograniczony do jednej grupy 
pacjentów. Chorzy, u których istniała konieczność podawania 
jednocześnie z chemioterapią, leków z programu lekowego, nie 
mieli takiej możliwości. – wyjaśnia Iga Rawicka, wiceprezes 
Fundacji EuropaColon Polska. Już wkrótce wielu pacjentów 
będzie mogło skorzystać z leczenia pompami infuzyjnymi 
we własnych domach. Jak wylicza prof. Lucjan Wyrwicz, che-
mioterapia domowa będzie również realną oszczędnością 
dla systemu ochrony zdrowia. Przyjmując, że co roku blisko 
2000 chorych otrzymywało średnio 20 kursów chemioterapii 
rocznie przez dwie kolejne doby w warunkach szpitalnych – 
dla wyliczeń musimy uwzględnić jeszcze tylko tzw. średnie 
obłożenie w ciągu roku łóżka szpitalnego w onkologii, które 
wynosi około 70%. Wprowadzając chemioterapię z wykorzysta-

niem infuzorów elastomerowych uwalniamy średniorocznie 313 
łóżek szpitalnych! Doskonały ruch! Cieszy mnie fakt, że dzięki 
współpracy z pacjentami i Fundacją EuropaColon Polska udało 
się to rozwiązanie wdrożyć dla całej populacji chorych zmaga-
jących się z rakiem jelita grubego – podkreśla prof. Lucjan 
Wyrwicz. Zdaniem klinicystów istotnym jest również to, że 
chemioterapia w warunkach domowych to ogromna wygod-
na i bezpieczeństwo dla pacjentów – szczególnie w kontekście  
trwającej od roku pandemii COVID-19. Wielu pacjentom 
otrzymywanie chemioterapeutyku za pośrednictwem infu-
zora elastomerowego pozwala na utrzymanie aktywności za-
wodowej i normalne funkcjonowanie w społeczeństwie.
Chemioterapia domowa to właściwy kierunek rozwoju opieki 
onkologicznej, zgodny z założeniami Krajowej Sieci Onkolo- 
gicznej, według których powinniśmy dążyć do przybliżenia  
pacjentowi opieki wysokiej jakości. Podstawowym jednak 
warunkiem rozpowszechnienia tej formy chemioterapii, która  
z pewnością jest dla pacjenta bardziej komfortowa, jest 
zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa. Nie 
wyobrażam sobie, aby w tym procesie nie uczestniczyli koor-
dynatorzy opieki onkologicznej, tak aby pacjent w przypadku 
wystąpienia powikłań był w stałym kontakcie ze szpitalem. 
– podkreślił dr hab. Adam Maciejczyk, onkolog, prezes Pol-
skiego Towarzystwa Onkologicznego, dyrektor Dolnośląskiego 
Centrum Onkologii.
O terapii pacjentów z rakiem jelita grubego pisaliśmy  
w Głosie Pacjenta Onkologicznego nr 1/2015, poświęconym 
onkologii w warunkach domowych.

https://europacolonpolska.pl/
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Nowy portal onkorodzice.pl 

Nowy portal onkorodzice.pl, który 
rusza właśnie 15 lutego w Międzynaro-
dowy Dzień Walki z Nowotworami  
u Dzieci, powstał z inicjatywy środo- 
wiska medycznego, Fundacji ISKIER-
KA oraz firm technologicznych 3Soft 
i Netology. Patronem merytorycznym 
jest Polskie Towarzystwo Onkologii  
i Hematologii Dziecięcej. Rezultatem 
tej współpracy jest obszerna, rzetelna  
baza wiedzy na temat nowotworów 
dziecięcych, z której mogą korzystać 
zarówno rodzice chorujących dzieci, 
jak i środowisko medyczne. Ma ułatwić 
wymianę doświadczeń z innymi rodzi-
cami znajdującymi się w podobnej 
sytuacji oraz dać wsparcie w wielu 
obszarach związanych z onkologią  
dziecięcą.
Podczas choroby nowotworowej dziec-
ka rodzice wkraczają w nieznany świat, 
który próbują zrozumieć. Ogrom infor-
macji dostępny w sieci powoduje jed-
nak szum i dezorientację. Dodatkową 
trudnością jest język medyczny i termi-
nologia, często utrudniająca poruszanie 
się wśród specjalistycznych publikacji.
Dobra współpraca tworzy dobre projek-
ty. Jako rodzic, który sam towarzyszył 
w leczeniu własnego dziecka dumna je-
stem, że my rodzice jesteśmy siłą, która 
daje oparcie naszym dzieciom, ale i też 
nam samym. Z tej siły rodziców powstał 
portal ONKORODZICE –  efekt dobrej 
współpracy oraz połączenia różnych 
kompetencji, wiedzy i potencjału świata  

nauki. – mówi Jolanta Czernicka- 
Siwecka, prezes Fundacji ISKIERKA, 
organizacji, która jest opiekunem 
portalu.
To miejsce, w którym wiedza jest po-
dana w sposób prosty i przystępny. 
Redaktorem Naczelnym portalu jest 
Ewa Majewska – mama, która sama 
mierzyła się z chorobą nowotworową 
własnego dziecka.  Opiekuje się grupą 
wsparcia na Facebooku dla rodziców 
dzieci chorych na nowotwory hemato-
logiczne (liczącą 1700 członków) oraz 
współtworzy stronę bialaczka.org
Po diagnozie zaczęłam poszukiwać in-
formacji o leczeniu, procedurach i poję-
ciach medycznych, diecie, rehabilitacji. 
Wszystko po to, aby jak najlepiej poznać 
chorobę, wspierać syna podczas procesu 
leczenia i łagodzić skutki uboczne oraz 

z większym spokojem i zrozumieniem 
rozmawiać z lekarzami. Mocno wierzę, 
że wiedza oswaja strach i pomaga nam, 
onkorodzicom, lepiej wspierać nasze 
walczące dzieci, a wymiana doświad-
czeń daje poczucie, że nie jesteśmy w tej 
walce sami – jesteśmy razem, silniejsi. 
Wiele razy przekonałam się, jak trudno 
dotrzeć do rzetelnych źródeł informacji, 
często znajdowałam je dopiero w za-
granicznych naukowych publikacjach. 
Dlatego teraz swoją wiedzą, doświad-
czeniem i dobrym słowem staram się po-
magać innym onkorodzicom.

Raz w miesiącu, w pierwsze czwartki, 
odbywać się będą cykliczne WEBI-
NARY z ekspertami skierowane do 
rodziców, jak i wszystkich zaintereso-
wanych. 

Każdego roku w Polsce diagnozuje się 
około 1100 - 1200 przypadków nowych 
zachorowań na nowotwory u dzieci, 
spośród których najczęściej występują- 
cymi są: nowotwory układu krwio- 
twórczego – w szczególności białaczka, 
guzy mózgu, chłoniaki, mięsaki.

Dzieci, nastolatki, młodzi chorzy na 
nowotwory na szczęście stanowią zni-
komy 1% pacjentów onkologicznych, 

Międzynarodowy Dzień Walki z Nowotworami
u Dzieci

a ich leczenie – choć w większości 
bardzo intensywne – przynosi zna-
komite rezultaty, bo aż 80% wyleczal-
ność. To cieszy, ponieważ w przypadku 
tej grupy pacjentów możemy mówić  
o wieloletnich 50-60 przeżyciach. Cie- 
szy również fakt, że dzieci są leczone 
przez zaangażowanych, wysokiej klasy 
specjalistów, zgodnie z międzynarodo- 
wymi standardami. Są pacjentami, któ- 
rych otaczamy szczególną troską, a ich 

potrzeby dotyczące dostępu do terapii 
ratujących życie, rehabilitacji, w tym 
wsparcia psychicznego, a także możli-
wości udziału w badaniach klinicznych 
i płynnego przejścia z opieki pediatry-
cznej do opieki dla dorosłych, są dla 
nas wszystkich priorytetem, o którym 
pamiętamy nie tylko 15 lutego, kiedy 
obchodzimy Międzynarodowy Dzień 
Walki z Nowotworami u Dzieci. 



JACEK GUGULSKI 
6 lutego 2021 r. zmarł Jacek  
Gugulski, współzałożyciel  
i pierwszy prezes Polskiej 
Koalicji Pacjentów Onkolo- 
gicznych, wieloletni prezes  
Ogólnokrajowego Stowarzy- 
szenia Pomocy Chorym Na 
Przewlekłą Białaczkę Szpi-
kową.
Przez ponad 20 lat zabiegał  

POŻEGNANIA
EDWARD OLECH 
13 stycznia 2021 odszedł 
od nas Pan Edward Olech, 
wspaniały ojciec, a przede 
wszystkim dobry uczynny 
człowiek. Pan Edward był 
pacjentem z przewlekłą bia- 
łaczką limfocytową, swoją  
postawą wspierał innych 
chorych. We wzruszającym 
wystąpieniu podczas posie- 

o dostęp do nowoczesnej, kompleksowej opieki onkolo- 
gicznej. Miał zaledwie 52 lata. Od 1999 roku, zmagał się 
z przewlekłą białaczką szpikową. Rozwijające się choroby 
współistniejące w ostatnim czasie uniemożliwiły mu działal-
ność społeczną. Był czołowym liderem środowiska pacjentów 
onkologicznych, autorytetem dla chorych i szanowanym 
partnerem dla decydentów.

dzenia Parlamentarnego Zespołu ds. Organizacji Ochrony 
Zdrowia we wrześniu 2019 roku apelował o konieczność 
wprowadzenia zmian w programach lekowych dla pacjentów 
hematoonkologicznych.
Pana Edwarda zapamiętamy jako osobę niezwykle odważną, 
która pomogła w staraniach o wprowadzenie ważnego leku, 
wydłużającego i poprawiającego jakość życia pacjentów  
z PBL.

Pożegnania
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12 lutego br.  prezydent Andrzej Duda powołał Radę ds. Ochrony Zdrowia, która  
zaczyna pracę od wielkiego wyzwania, jakim jest pandemia COVID-19. Wśród 
nowo powołanych członków Rady znalazła się Krystyna Wechmann, prezes  
Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych oraz prezes Federacji Stowarzyszeń 
AMAZONKI. Gratulujemy!

Powołanie rady ds. Ochrony zdrowia

Lista Stu Pulsu Medycyny 2020

Po raz kolejny członkowie 
kapituły wyłonili laureatów 
prestiżowego plebiscytu Lis-
ta Stu – najbardziej wpły-
wowych osób w polskiej me-
dycynie i systemie ochrony 
zdrowia. Liderami Listy Stu 
2020 zostali: prof. dr hab. n. 

med. Krzysztof Simon oraz dr n. ekon. Adam Niedzielski. 
Od 19 lat „Puls Medycyny” wyróżnia osoby, które mają szcze-
gólny wpływ na rozwój polskiej medycyny, a od 6 lat także te, 
które przyczyniają się do poprawy systemu ochrony zdrowia 
w Polsce. Jak co roku, kandydaci oceniani byli przez kapitułę 
składającą się z wybitnych ekspertów – osobno w obu kate- 
goriach: Medycyna i System Ochrony Zdrowia. Jurorzy brali  
pod uwagę osiągnięcia i dokonania kandydatów w 2020 roku,  
reputację zawodową i wpływy w środowisku oraz siłę pub-

licznego oddziaływania – w każdej z tych kategorii mogli 
przyznać od 0 do 10 punktów. Gratulujemy wszystkim, którzy 
znaleźli się na Liście Stu Pulsu Medycyny. Miło nam poinfor-
mować, że w tym roku dwie przedstawicielki Polskiej Koalicji 
Pacjentów Onkologicznych znalazły się na Liście Stu w kate- 
gorii System Ochrony Zdrowia, prezes  Krystyna Wechmann 
na 47. miejscu, a na 63. miejscu Aleksandra Rudnicka,  
rzecznik PKPO, która po raz pierwszy znalazła się w tak 
zaszczytnym gronie.

Lista Stu w kategorii Medycyna: 
https://pulsmedycyny.pl/lista-stu-2020-

medycyna-1110578

Lista Stu w kategorii System Ochrony Zdrowia: 
https://pulsmedycyny.pl/lista-stu-2020-system-

ochrony-zdrowia-1110577
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ZARZĄD
Prezes – Krystyna Wechmann
Prezes Federacji Stowarzyszeń 
„Amazonki”

Członek Zarządu – Piotr Fonrobert  
Prezes Stowarzyszenia Pomocy Chorym 
na GIST

Członek Zarządu – Jan Salamonik  
Wiceprezes Stowarzyszenia Chorych na 
Przewlekłą Białaczkę Szpikową

RADA
Przewodniczący – Paweł Moszumański
Założyciel Stowarzyszenia Wspierającego 
Chorych na Chłoniaki „Sowie Oczy”

Wiceprzewodniczący:

Dorota Kaniewska
Wiceprezes Polskiego Towarzystwa 
Stomijnego POL-ILKO

Ryszard Lisek
Członek Zarządu Głównego Polskiego 
Towarzystwa Stomijnego POL-ILKO

Romana Nawara
Prezes Warszawskiego Stowarzyszenia 
Amazonki

Krzysztof Żbikowski
Wiceprezes Stowarzyszenia Chorych na 
Przewlekłą Białaczkę Szpikową,  
Prezes Stowarzyszenia Pomocy Chorym 
na Nowotwory Krwi w Zamościu

Dołącz do nas na Facebooku: facebook.com/KoalicjaPacjentow
Czytaj „Głos Pacjenta Onkologicznego” na www.pkopo.pl 

Poznaj pierwszy portal pacjentów onkologicznych www.glospacjenta.pl
Oglądaj filmy edukacyjne na kanale YouTube PKPO.


