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Choroby rzadkie są częste
Pacjenci dotknięci rzadkimi chorobami nie Potrzebują lePszego traktowania, Potrzebują wyrównania 
szans w dostęPie do leczenia. bez tego zawsze Pozostaną Poszkodowani. kto twierdzi inaczej jest 
w błędzie. jeżeli tak myśli decydent, to mamy Poważny Problem. 

stanowisko

Parlamentarnego zespołu ds. chorób rzadkich 
i Parlamentarnego zespołu ds. onkologii w sprawie 
kryterium wysokości progu kosztu uzyskania dodat-
kowego roku życia skorygowanego o jakość (cost per 
Qaly) i odnoszenia wyników klasycznej analizy eko-
nomicznej do progu opłacalności

Parlamentarny Zespół ds. Chorób Rzadkich oraz Par-
lamentarny Zespół ds. Onkologii, mając na uwadze, 
zarówno aspekty merytoryczne, jak również istotne 
potrzeby społeczne i zdrowotne polskich Pacjentów, 
w rezultacie posiedzenia w dniu 9 września 2014 roku, 
po zapoznaniu się ze stanowiskami ekspertów oraz 
przedstawicieli środowisk pacjentów z zagadnieniem 
zastosowania w/w kryterium, jako czynnika ogranicza-
jącego dostęp pacjentów do innowacyjnych terapii sie-
rocych, zdecydowały się zająć stanowisko w sprawie.

zważywszy, że:

1. Brak ustawowych regulacji w zakresie chorób rzad-
kich (w tym rzadkich schorzeń onkologicznych), do-
tychczasowe doświadczenia oraz wyraźne potrzeby 
społeczne idące w ślad za doktryną europejską, 
promującą egalitarne podejście wobec chorób rzad-
kich, wyrażaną w konsultacjach, zaleceniach Rady 
i przedmiotowych rozporządzeniach UE ( (2009/C 
151/02); Rozp. [WE] 141/2000), wskazują na potrze-
bę nowelizacji tzw. ustawy refundacyjnej;

2. Choroby rzadkie zostały wskazane jako obszar prio-
rytetowy działań Unii Europejskiej w zakresie zdro-
wia publicznego;

3. Zarówno zalecenia EUCERD, EUROPLAN, jak i przy-
jęta przez Ministra Zdrowia struktura Narodowego 
Planu dla Chorób Rzadkich zakładają potrzebę 
zwiększenia dostępu do innowacyjnych leków oraz 
technologii medycznych;

4. Stanowiska eksperckie oraz zalecenia z debaty EU-
ROPLAN II oraz Petycja Kongresu Chorób Rzadkich 
i Leków Sierocych, a także wnioski krajowych orga-
nizacji Pacjentów, wskazują na społecznie uzasad-
nioną potrzebę egalitarnego traktowania chorób 
rzadkich i niezbędne, zgoła odmienne finansowe 
podejście do zagadnień efektywności kosztowej 
w ramach oceny sierocych technologii medycznych 
(OMP – orphan medicinal product), prowadzonej 
w ramach postępowań administracyjnych o objęcie 
leków i technologii sierocych refundacją;

5. Pomimo korzystnych wyników ekonomiczne-
go rozwoju kraju i średniego w skali UE wskaź-
nika PKB per capita, w Polsce od lat notowany 
jest najniższy poziom refundacji leków sierocych

(OMP) w UE, co opóźnia i ogranicza wyrównanie 
dostępu pacjentów cierpiących na rzadkie choroby 
do leków sierocych. Spośród 94 zarejestrowanych 
przez COMP sierocych produktów medycznych, 
w Polsce refundowane jest tylko 14. 

6. Ustawowa dyspozycja zaleca alokację oszczędności 
występujących po stronie Narodowego Funduszu 
Zdrowia na leczenie Pacjentów z wykorzystaniem 
nowoczesnych technologii medycznych. Do takich 
zaliczają się OMP. 

7. Dotychczasowe stanowiska Zespołu ds. Chorób 
Rzadkich dotyczące rekomendowania refundacji nie 
znalazły odzwierciedlenia w kolejnych obwieszcze-
niach Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundo-
wanych leków, środków spożywczych specjalnego 
przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów me-
dycznych.

Zespół Parlamentarny ds. Chorób Rzadkich wraz Par-
lamentarnym Zespołem ds. Onkologii, z zaangażowa-
niem i w trosce o dobro oraz prawa polskich Pacjentów, 
wykonując swoje parlamentarne regulaminowe zada-
nia, rekomendują Ministrowi Zdrowia RP oraz podle-
głym mu organom i zespołom doradczym (AOTM i Ko-
misja Ekonomiczna), aby do czasu nowelizacji ustawy 
refundacyjnej, we wszystkich przypadkach toczących 
się i przyszłych procesów administracyjnych o objęcie 
leków refundacją, wydając decyzję administracyjną 
o objęciu refundacją i ustaleniu urzędowej ceny zbytu 
leków, środków spożywczych specjalnego przezna-
czenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, 
które na podstawie odrębnych przepisów oznaczone 
zostały jako sierocy produkt leczniczy dla konkretne-
go wskazania medycznego (rejestracja OMP przez 
COMP/EMA) lub przeznaczone są do terapii konkret-
nych wskazań onkologicznych w schyłkowej fazie ży-
cia, nie uwzględniał kryterium, o którym mowa w art. 
12 pkt. 13, przy czym rekomendowane odstąpienie od 
stosowania w/w kryterium dotyczy dotychczas nie re-
fundowanej w Polsce technologii medycznej, w spra-
wie której złożony został pierwszy wniosek o objęcie 
refundacją, w danym wskazaniu medycznym, którego 
zachorowalność nie przekracza więcej niż 1 przypadek 
na 50 tysięcy mieszkańców lub którym dotknięte jest 
nie więcej niż 700 osób w kraju.

Podpisali:

Poseł barbara czaplicka  
Przewodnicząca Parlamentarnego Zespołu  
ds. Chorób Rzadkich

Poseł alicja dąbrowska  
Przewodnicząca Parlamentarnego Zespołu  
ds. Onkologii

Poszczególne występują rzadko. Są po-
ważne, przewlekłe, bolesne – w więk-
szości śmiertelne. Przeważnie dotyczą 

dzieci. Szacuje się, że istnieje około ośmiu 
tysięcy takich schorzeń. W Unii Europejskiej 
łącznie cierpi na nie 6-8 procent społeczeń-
stwa, co w Polsce przekłada się na zawrotną 
liczbę około 2 milionów pacjentów. Choroby 
rzadkie, jako specyficzny, zaniedbany obszar, 
dostrzeżono stosunkowo niedawno. W Euro-
pie działania zmierzające do poprawy wiedzy 
i standardów leczenia rozpoczęły się w ostat-
niej dekadzie ubiegłego wieku. 

noblesse oblige, wsPólnie dzień 
Po dniu

Członkowstwo w Unii Europejskiej zobo-
wiązuje, a ona w zakresie chorób rzadkich 
przez ostanie 20 lat nie próżnowała. Najistot-
niejsze wydarzenia wskazujące na kierunek 
i charakter traktowania chorób rzadkich to:

•	 Dyrektywa 141/2000 tworząca Komitet ds. 
Leków Sierocych COMP i ustanawiająca 
status leku sierocego. Towarzyszyło jej po-
wołanie zespołu doradców przekształco-
nego potem w Komitet Ekspertów UE ds. 
Chorób Rzadkich – EUCERD

•	 Ostatnie dwie strategie zdrowotne UE 
wskazują rzadkie choroby jako priorytet

•	 Dokument Rady UE z czerwca 2009 r. 
w sprawie działań w dziedzinie rzadkich 
chorób, zalecał państwom członkowskim 
wdrożenie Narodowych Planów dla Chorób 
Rzadkich, najpóźniej przed końcem 2013 r.

Działania te jednoznacznie wskazują któ-
rędy droga do celu. Wskazują na filozofię trak-
towania chorób rzadkich. Nie można być wo-
doodpornym na emanujący z nich egalitarny 
charakter. Obecna doktryna chorób rzadkich 

rozumie egalitaryzm jako równość szans, dla 
diagnostyki, terapii, leków a przede wszystkim 
dla chorych i ich rodzin, żyjących na co dzień 
z chorobą rzadką, wśród nas. 

jak nie Plan, to co? doraźnie

Zarządzanie tak pojemnym obszarem 
zdrowotnym jakim są choroby rzadkie nie jest 
łatwe. W Polsce przystępując do prac nad Na-
rodowym Planem wszyscy byli tego świado-
mi. Jesteśmy również świadomi tego, że po-
mimo prawie dwuletniego opóźnienia i tak 
planu nie da się uniknąć. I całe szczęście. Teraz 
jednak trzeba zdecydować czy polski plan bę-
dzie mierny i prawie nic nie zmieni, czy też fak-
tycznie, jak tego oczekują Pacjenci i lekarze, 
a także społeczeństwo, będzie rzetelny i stwo-
rzy efektywny system leczenia oraz opieki dla 
chorych i ich rodzin. Szkoda tylko i wstyd, że 
robimy to jako ostatni w Europie.

Pomimo znacznego i niczym nie uspra-
wiedliwionego opóźnienia w przyjęciu polskie-
go planu dla chorób rzadkich, rok temu środo-
wiska pacjenckie uzgodniły z Ministrem Zdro-
wia wdrażanie tych jego obszarów, które nie 
wymagają formalnego uchwalenia przez rząd. 
Uzgodniono rozpoczęcie prac nad rejestrem 
chorób rzadkich, ustanowienie kryteriów i sie-
ci ośrodków referencyjnych oraz zwiększenie 
refundacji leków sierocych. Nihil novi, te ob-
szary były od dawna jasno zdefiniowane w do-
kumencie opracowanym przez ministerialny 
Zespół ds. Chorób Rzadkich, już w 2012 roku. 
Podkreślić trzeba, że są stale wspierane przez 
parlamentarzystów.  

W przypadku rejestru zapowiedziano roz-
budowę istniejącego rejestru wad wrodzonych 
o bazę rzadkich chorób Orphanet. Niestety, to 
jest jednak za mało. O czymś znacznie więk-
szym mówią zalecenia EUCERD oraz projekt 
Planu Narodowego, opracowany przez wspo-
mniany wyżej Zespół.

Sieć ośrodków referencyjnych dla chorób 
rzadkich to filar całego przyszłego systemu. 
Sieć bez ośrodków nie powstanie, taka już na-
tura każdej sieci. Problematyka ich wyłonienia 
i kryteria były w tym tygodniu dyskutowane 
podczas pierwszego, od dwóch lat, spotkania 
Zespołu w pełnym jego składzie. Faktycznie 
powiało trochę optymizmem, oby. Były cie-
kawe pomysły i zalecenia. Jednakże budując 
tą, jakże istotną dla systemu i realizacji Planu 
Narodowego, referencyjność trzeba pamiętać 
o odpowiednim finansowaniu, poprzez właści-
wą, tj. prawidłowo zinwentaryzowaną i wyce-
nioną ścieżkę terapeutycznego postępowania 
z chorobą. Docelowo, dla każdej z 8000 tysię-
cy chorób. Referencja zawsze kosztuje, nieza-
leżnie jakiego obszaru życia dotyczy. Pominąć 
tego się nie da. Inaczej to będą tylko ładne cer-
tyfikaty na ścianach w klinikach.

W przypadku uzgodnionego zwiększenia re-
fundacji leków sierocych, pacjentów i lekarzy 

spotkało duże rozczarowanie. Pomimo ewiden-
tnych korzyści klinicznych leczenia i co za tym 
idzie rekomendacji różnych instytucji oraz eks-
pertów wydano szereg negatywnych decyzji dla 
leków, w tym na chorobę Fabry›ego, Niemanna 
Picka i późną postać choroby Parkinsona – APD. 
Powód jedyny, kryterium kosztowe przekroczo-
ne. Tu wskazać należy na publikowane obok, 
bardzo istotne doktrynalne zalecenie Zespołów 
Parlamentarnych. Zabrakło woli, Ministra. Szko-
da, bo Polska pod względem poziomu refundacji 
leków sierocych zajmuje ostatnie miejsce w EU. 
O tym, że ten stan trzeba zmienić rozwodzić się 
nie będę. To oczywiste.

ku Potomnym …

Skoro jako obywatele pragnęliśmy człon-
kowstwa w UE, to cieszmy się nim, ale z całym 

„dobrodziejstwem inwentarza”, z problemem 
zdrowotnym rzadkich chorób również. Potrze-
bę egalitaryzmu wobec terapii chorób rzad-
kich trzeba stale przypominać. Temu też służą 
coroczne obchody Światowego Dnia Chorób 

Rzadkich. Zapraszamy.

mirosław zieliński, Prezes Krajowego 
Forum na rzecz terapii chorób rzadkich – 
Orphan, www.rzadkiechoroby.pl 

Wszystkich pragnących wspie-
rać obchody Światowego Dnia 

Chorób Rzadkich oraz pozostałe inicjatywy 
i działalność Stowarzyszenia prosimy o do-
konywanie darowizn na rachunek bankowy 
Krajowego Forum Orphan w Banku PEKAO 
SA: 95 1240 2887 1111 0010 4061 0271. 
Bardzo dziękujemy. Zarząd KFO

!
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1. w związku z wieloma różnorodnymi ob-
jawami stwardnienie guzowate nosi miano 
schorzenia o wielu twarzach. na czym pole-
ga złożoność tej choroby ?

Prof. dr hab. n med. danuta Perek: Okre-
ślenie to odnosi się do różnorodnych, wie-
lonarządowych objawów, pojawiających się 
w różnym okresie życia i o różnym nasileniu. 
SG spowodowane jest mutacją dwóch genów 
kodujących białka w tak zwanym szlaku m-
-TOR, odpowiedzialne za prawidłowe różni-
cowanie i dojrzewanie komórek tworzących 
skórę, mózg, serce, nerki, wątrobę, siatków-
kę i płuca. Zaburzenia spowodowane mutacją 
prowadzą do powstawania w nich guzków czy 
guzów. Pierwszymi objawami, już w okresie 
płodowym są zmiany w sercu, które zmniejsza-
ją się i samoistnie zanikają. Równie wcześnie 
mogą pojawić się zmiany w mózgu-guzki ko-
rowe, będące przyczyną napadów padaczko-
wych. W mózgu mogą występować inne zmia-
ny, najgroźniejszym z nich jest gwiaździak ol-
brzymiokomórkowy, podwyściółkowy SEGA, 
który może prowadzić do powstania wodogło-
wia, wzmożonego ciśnienia śródczaszkowego. 
Powstają też zmiany w nerkach, niebezpiecz-
ne są także zmiany w płucach, które występu-
ją głównie u kobiet. Najbardziej widoczne obja-
wy to zmiany skórne, odbarwienia skóry wystę-

pujące w postaci plam o nierównych brzegach, 
najczęściej na tułowiu w okolicy lędźwiowej. 
Jeżeli jest ich 3 lub więcej to jest to istotny ob-
jaw SG. Ponadto występują plamy tzw. skó-
ry szagrynowej, powierzchnia skóry nierówna, 
przebarwiona- przypomina skórkę pomarań-
czy. Charakterystyczny jest też objaw confetti, 
białe plamki występujące najczęściej w okolicy 
kończyn. Na twarzy, częściej u dzieci już star-
szych pojawiają się guzki, o czerwono sinawym 
zabarwieniu na policzkach, nosie i brodzie. Ko-
lejnym objawem skórnym jest płaski włókniak 
umiejscowiony najczęściej w okolicy czołowej.

2. z czego wynika trudność w diagnozie 
stwardnienia guzowatego?

d.P.: Głównie z braku świadomości rodzi-
ców o istnieniu tej choroby i objawach jej towa-
rzyszących, ale także niestety braku tej świa-
domości wśród lekarzy POZ. Pacjent podczas 
każdej wizyty u lekarza powinien być rozebra-
ny, przy pierwszej wizycie szczególnie, aby le-
karz mógł obejrzeć skórę. Chociaż pamiętam 
pacjenta, który na czole miał charakterystycz-
nego dla SG włókniaka i nie był diagnozowany 
w kierunku tej choroby!! Do CZD trafił już z du-
żym guzem w nerce. Diagnoza mogłaby być 
postawiona wcześniej, jednak nikt nie zwrócił 
uwagi na ten objaw. Rodzice także muszą ob-
serwować swoje dzieci, w przypadku SG przy 
braku wcześniejszych objawów kardiologicz-
nych czy neurologicznych, to właśnie objawy 
skórne powinny być sygnałem alarmowym.

3. jakie istnieją możliwości terapeutyczne tej 
choroby? 

d.P.: Do niedawna, w przypadku podwyściół-
kowego gwiaździaka czy zmian w nerkach była 
to wyłącznie operacja. Od jakiegoś czasu ist-
nieje celowana terapia, która hamuje i odwraca 
skutki mutacji genów, która dokonała się u cho-
rego. Substancja ewerolimus została przebada-
na w USA i zarejestrowana do leczenia w SEGA 
w USA i w Europie. Ma potwierdzoną wyso-
ką skuteczność, w momencie kiedy guz rośnie, 
stąd wskazanie do jej podania to moment rozro-
stu guza. Muszę przytoczyć przykład pacjenta, 
który od wczesnego dzieciństwa był wielokrot-
nie operowany z powodu SEGA poza naszym 
ośrodkiem. Niestety po kolejnych operacjach 
guz odrastał i stał się nieoperacyjny. Ostatnim 
ratunkiem było odprowadzanie płynu mózgo-
wo-rdzeniowego przez dren zewnętrzny założo-
ny do komory mózgu, żeby obniżać wzmożone 
ciśnienie śródczaszkowe. Dziecko było przykute 
do łóżka szpitalnego, ze względu na ogromne 
ryzyko zakażenia. Właśnie u niego zastosowa-
liśmy wspomnianą innowacyjną terapię i dzięki 
niej, w krótkim czasie, po zmniejszeniu guza za-
istniała możliwość założenia tradycyjnego dre-
nażu, co oznaczało zielone światło na wypisanie 
pacjenta do domu. Dla mnie był to jeden z tzw. 
przełomów w medycynie. Substancja eweroli-
mus powoduje remisję choroby – po 3-6 miesią-
cach. U zdecydowanej większości dzieci docho-
dzi do wyraźnego zmniejszenie guza, wówczas 
cofają się wszystkie objawy. Jednak niestety 
musi być stosowany w sposób ciągły do okre-
su dojrzałości. Leczenie takie daje nam jeszcze 
inną możliwość, która wcześniej nie była osią-
galna – może przygotować chorego do zabie-
gu operacyjnego. Guz zmniejsza się, zmienia 
się jego charakter – staje się możliwy do zope-

rowania. Wówczas długotrwałe leczenie nie jest 
konieczne.

4. a czy w Polsce pacjenci mają dostęp do ta-
kiej terapii?

d.P.: Terapia, która została przebadana pod 
względem efektywności klinicznej oraz bezpie-
czeństwa stosowania, zarejestrowana w USA 
i Europie nie jest refundowana w naszym kraju. 

Pacjenci z nieoperacyjnymi zmianami typu 
SEGA lub masywnymi zmianami w nerkach 
mogą być leczeni innymi inhibitorami szlaku 
m-TOR, które jednak nie zostały zarejestro-
wane w SG. Stwardnienie Guzowate to choro-
ba genetyczna; wszystkie tkanki są zmienione 
i reakcja na leki, ich profil toksyczności, szcze-
gólnie przy wysokich dawkach, mogą być nie-
przewidywalne. Skoro dysponujemy substan-
cją przebadaną i zarejestrowaną, terapia nie-
zarejestrowaną jest nielogiczna. Nawet dla 
często występujących chorób brak jest leków 
zarejestrowanych dla dzieci – w przypadku 
Stwardnienia Guzowatego takie badania zo-
stały zrobione, a my nie korzystamy z ich do-
brodziejstwa – to niezrozumiałe. Tym bar-
dziej, że pacjenci, którzy potrzebują terapii są 
tak nieliczni – SG występuje z częstością od 7 
do 12 przypadków na 100 000, z czego ponad 
połowa to ludzie bardzo dobrze funkcjonujący, 
niezdiagnozowani. U pozostałych guzy móz-
gu typu SEGA lub AML w nerkach wymagają-
ce leczenia farmakologicznego to zapewne ja-
kieś 25%. W skali kraju to bardzo małe liczby. 
Czy niższa cena kuracji może równoważyć brak 
sprawdzonej wiedzy na temat skuteczności le-
czenia i bezpieczeństwa pacjenta?

stwardnienie Guzowate
cHoroBa o wieLu twarzacH

Prof. dr hab. n. med. danuta Perek
Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa  
Onkologii i Hematologii Dziecięcej, Przewodni-
cząca Polskiej Grupy Neuroonkologii Dziecięcej, 
Wieloletni Kierownik Kliniki Onkologii w IPCZD

stwardnienie guzowate to choroba, która dotyka wielu narządów. w skutek mutacji w genach guzki oraz guzy mogą 
Powstać na skórze oraz w wielu narządach: w mózgu, sercu, nerkach, wątrobie, siatkówce oraz Płucach.

choroby rzadkie to uPośledzające, zagrażające życiu schorzenia, które wystęPują u mniej niż 1 na 2000 osób. dotychczas 
zidentyFikowano ok. 7000 takich chorób. Pacjenci z rzadko wystęPującą chorobą stanowią 6-8 % PoPulacji zjednoczonej euroPy. 

Dla większości z tych schorzeń nie 
opracowano skutecznego leczenia, 
a większość leków stosowana jest 

poza wskazaniami. Trudności w opracowa-
niu i wprowadzeniu optymalnego sposobu 
leczenia schorzeń rzadko występujących wy-
nikają z faktu, że w tak nielicznej grupie pa-
cjentów bardzo trudno jest przeprowadzić 
kontrolowane, randomizowane badania kli-
niczne. Ponadto przemysł farmaceutyczny 
może nie być zainteresowany rozwojem pro-
duktów leczniczych stosowanych w choro-
bach rzadkich, dla malej liczebnie grupy cho-

rych, ze względu na niski poziom ekonomicz-
nych efektów skali. 

w trosce o równy dostęP do 
teraPii

Zauważono, że pacjenci z chorobami 
rzadkimi nie mają równego dostępu do od-
powiednich terapii, często nie są oni objęci 
kompleksową opieką tak, jak ma to miejsce 
w przypadku chorych ze schorzeniami wystę-
pującymi często. 

Aby wyjść im naprzeciw powołano przy 
Europejskiej Agencji Leków w 2000 roku 
Komitet ds. Sierocych Produktów Leczni-
czych. U podstaw tej inicjatywy leżą poza-
ekonomiczne, społeczne wartości wynika-
jące z potrzeb pacjentów. W skład Komitetu 
wchodzą przedstawiciele państw członkow-
skich Unii Europejskiej oraz przedstawicie-
le pozarządowych organizacji społecznych 
zrzeszających rodziny pacjentów. Głównym 
celem Komitetu jest merytoryczna ocena 
produktów leczniczych rozwijanych w cho-
robach rzadkich. Zachętą dla producentów 
są zwolnienia z opłat za porady naukowe, 
a przede wszystkim czasowa (dziesięciolet-
nia) ochrona rynkowa produktu, który uzy-
ska rejestrację dla schorzenia rzadko wystę-
pującego. Podczas ponad 15-letniego okre-
su działalności Komitetu 100 leków uzyskało 
rejestrację ze statusem leku sierocego w Eu-
ropie dla konkretnego wskazania. Ponadto 
zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 
lipca 2008 roku został powołany w Polsce 

Zespół do spraw Chorób Rzadkich. Prace 
Zespołu służą poprawie dostępu do infor-
macji, diagnostyki, terapii i opieki dla cho-
rych na choroby rzadkie. 

onkologia a choroby rzadkie

W onkologii dziecięcej, dziedzinie, którą 
reprezentuję, wszystkie nowotwory (białacz-
ki, nowotwory ośrodkowego układu nerwo-
wego, chłoniaki, nowotwory układu współ-
czulnego, tkanek miękkich, nerek, wątroby) 
należą do tzw. chorób rzadkich. Leczenie no-
wotworów u dzieci w Polsce jest bardzo do-
brze zorganizowane, a wprowadzenie ujed-
noliconych programów diagnostyczno te-
rapeutycznych, zaakceptowanych przez 
Polskie Towarzystwo Onkologii i Hematologii 
Dziecięcej, spowodowało, że wyniki lecze-
nia dzieci w Polsce nie odbiegają od świato-
wych. Postęp w leczeniu chorób nowotworo-
wych wieku dziecięcego dokonał się przede 
wszystkim dzięki międzynarodowym, wie-
loośrodkowym, niekomercyjnym badaniom 
klinicznym. Wpłynęło to nie tylko na popra-
wę wyleczalności, ale pozwoliło również na 
zgromadzenie i usystematyzowanie wiedzy 
o danej jednostce chorobowej. Istnieje jed-
nak wiele rzadkich chorób o nieznanej czę-
stości występowania, stąd tak ważną rolę od-
grywają rejestry chorób rzadkich. 

wyzwania i Problemy

Mimo tych wszystkich osiągnięć napoty-
ka się w onkologii dziecięcej, jak i w lecze-

niu innych rzadkich chorób, szereg proble-
mów. W ostatnim okresie, ze względu m.in. 
na uwarunkowania prawne nie uwzględnia-
jące szczególnego rodzaju badań klinicz-
nych, jakimi są badania niekomercyjne, (nie 
sponsorowane przez firmy farmaceutyczne) 
obserwuje się zmniejszenie liczby zarejestro-
wanych badań klinicznych u dzieci w Polsce. 
W ciągu ostatnich 20 lat nie obserwuje się 
również, aby dokonywał się postęp w zakre-
sie rozwoju nowych leków u dzieci, tak, jak 
dzieje się to u pacjentów dorosłych. Wobec 
powyższego w dalszym ciągu w przypadku 
braku skutecznych terapii stosuje się u dzie-
ci z chorobą nowotworową lub pacjentów 
z inną chorobą rzadką leki niezarejestrowane 
dla danego wskazania („off label”) lub leki za-
rejestrowane tylko u dorosłych. 

Parlament Europejski i Rada wydały roz-
porządzenie wprowadzające procedury 
przedkładania do oceny badań klinicznych 
z udziałem dzieci, a także procedury odpo-
wiedniej aktualizacji charakterystyk produk-
tów leczniczych oraz zmian w pozwoleniach 
na dopuszczenie produktów leczniczych do 
obrotu. Wszelkie powyższe działania – re-
jestracja leków do konkretnych wskazań, 
poszerzanie wskazań w przypadku leków 
o ustalonej skuteczności, ale nie niezareje-
strowanych do danego wskazania lub w da-
nej grupie wiekowej, mają na celu zapew-
nienie bezpieczeństwa produktów leczni-
czych w populacji dziecięcej i poprawienie 
ich dostępności. Jest to szczególnie ważne 
w aspekcie leczenia chorób rzadkich.

Leczenie cHoróB rzadkicH  
– szanse i wyzwania

Prof. nadzw. dr hab. n med. bożenna 
dembowska-bagińska, Kierownik Kliniki 
Onkologii, Instytut Pomnik Centrum Zdro-
wia Dziecka, Delegat Polski w Komitecie UE 
ds. Sierocych Produktów Leczniczych 

oNKologIA

3DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z GAZETĄ WYBORCZĄ. ZAWIERA WYŁĄCZNIE MATERIAŁY PRZYGOTOWANE I POCHODZĄCE OD WARSAWPRESS.



!

1. jak często chłoniak hodgkina diagnozo-
wany jest u dzieci i młodzieży?

dr n. med. tomasz ociepa: Chłoniak 
Hodgkina jest nowotworem relatywnie rzad-
kim i występuje z częstością ok. 6 przypad-
ków na 1 milion dzieci poniżej 15 roku życia 
i 12-14 przypadków na 1 milion pacjentów po-
między 15 a 20 rokiem życia. Z danych tych 
wynika, że każdego roku rozpoznajemy około 
100 nowych przypadków chłoniaka Hodgkina 
u dzieci, generalnie choroba ta częściej doty-
ka nastolatków niż dzieci młodszych. 

2. jakie symptomy powinny zaniepokoić 
rodziców i zasygnalizować konieczność 
zgłoszenia się do lekarza?

t.o.: Chłoniak Hodgkina, dawniej zwany 
ziarnicą złośliwą jest złośliwą chorobą ukła-
du chłonnego. Najczęstszym jego objawem 
jest stopniowe powiększanie się (zwykle jed-
nostronne) węzłów chłonnych szyjnych, choć 
tak naprawdę choroba może zaatakować czy 
rozwijać się w każdej grupie węzłów chłon-
nych. Często też dochodzi do zajęcia śród-
piersia, co wiąże się z powiększeniem węzłów 

chłonnych zlokalizowanych w klatce piersio-
wej. Wtedy też u dziecka mogą wystąpić 
przewlekły kaszel, a nawet stopniowo nasila-
jąca się duszność. U części pacjentów wystę-
pują również objawy ogólne choroby, o róż-
nym stopniu nasilenia tj. spadek masy ciała, 
przewlekła gorączka, nadmierna potliwość 
oraz świąd skórny. 

3. czy jesteśmy w stanie szybko i skutecz-
nie diagnozować chłoniaki u dzieci i mło-
dzieży w Polsce? 

t.o.: Tak! Diagnostyka i rozpoczęcie lecze-
nia chłoniaków u dzieci, jak i większości cho-
rób nowotworowych to kwestia dni, a czasem 
nawet godzin, a nie jak zakłada „pakiet onko-
logiczny” tygodni. Rozstrzygające jest zawsze 
badanie histopatologiczne (mikroskopowe) 
pobranego drogą operacyjną węzła chłonne-
go, to z reguły jest najbardziej czasochłonna 
procedura. Pozostałe badania, w tym badania 
obrazowe (tomografia komputerowa, rezo-
nans magnetyczny, badanie PET) czy punkcja 
szpiku, które służą do ustalenia stopnia za-
awansowania choroby, a przez to doboru od-
powiednio intensywnego leczenia, to już bar-
dzo szybka ścieżka diagnostyczna i w moim 
ośrodku wykonywane są niemalże z marszu. 

4. jakie metody leczenia stosuje się w tej 
grupie chorych i jakie są wyniki?

t.o.: Wyniki leczenia chłoniaka Hodgkina 
u dzieci i młodzieży są bardzo dobre. Możli-
wość uzyskania trwałej remisji, a więc po-
tocznie „wyleczenia” jest możliwa w ponad 
90% przypadków. Uzyskuje się to dzięki wie-
lolekowej chemioterapii oraz dodatkowo (już 
tylko w części przypadków) radioterapii. Jed-
nak u 10% pacjentów może dojść do progresji 
choroby w trakcie leczenia lub jej nawrotu tuż 
po jego zakończeniu. Świadczy to oczywiście 
o oporności nowotworu na konwencjonalną 
chemio- i radioterapię. 

5. czy istnieje jakaś szansa dla tych pacjen-
tów, którzy nie odpowiedzieli na zastoso-
wane leczenie?

t.o.: Oczywiście! Mamy kolejnej ge-
neracji leki cytostatyczne, inne schema-
ty chemioterapii z reguły niestety bardziej 

toksyczne, wreszcie wspomagamy się pro-
cedurami autologicznej lub allogenicznej 
transplantacji komórek hematopoetycz-
nych (czyli szpiku). Trzeba jednak uczciwie 
przyznać, że ich skuteczność jest wciąż da-
leka od zadowalającej. 

6. chorzy z chłoniakiem hodgkina w kra-
jach ue mają dostęp do nowoczesnych 
metod leczenia, czy w Polsce leczenie 
zgodne z najnowszymi standardami jest 
także możliwe? 

t.o.: Dzieci z chłoniakiem Hodgkina diag-
nozowane i leczone są w Polsce zgodnie 
z najnowszymi standardami. Te same sche-
maty tak diagnostyczne jak i terapeutyczne 
są stosowane w Niemczech, Holandii, Szwe-
cji, Danii, Norwegii i wielu innych krajach. 

Problem jednak zaczyna się w przypadku 
stwierdzenia wspomnianej wcześniej opor-
ności na leczenie (a więc progresji lub na-
wrotu choroby). W części tych przypadków 

niestety żadne konwencjonalne leki finanso-
wane w ramach ubezpieczenia zdrowotnego 
(NFZ) nie są trwale skuteczne. Na szczęście 
każdego roku pojawiają się nowe substancje 
chemiczne, nowe możliwości terapii, które 
torują sobie drogę do szerszego zastosowa-
nia w leczeniu szczególnie chorób nowotwo-
rowych. Do takich substancji należy brentu-
ximab vedotin. Jest to przedstawiciel tzw. 
terapii celowanej o doskonałej skuteczno-
ści i bardzo małej toksyczności, więc niemal-
że idealny. Co więcej skuteczny w chłoniaku 

Hodgkina, który nie odpowiada na klasyczną 
chemioterapię. 

7. Panie doktorze jakie są Pana doświad-
czenia związane z możliwością zastoso-
wania nowoczesnego leczenia chłoniaka 
hodgkina u Pana pacjenta? 

t.o.: Przed rokiem u 16 letniej Marty roz-
poznaliśmy chłoniaka Hodgkina. Początko-
wo pacjentka bardzo dobrze odpowiadała na 
chemioterapię. Jednak tuż po zakończeniu 
chemioterapii choroba ponownie dała o sobie 
znać. Kolejne cykle bardziej intensywnej che-
mioterapii połączone z autologicznym prze-
szczepem szpiku tylko na chwilę zatrzymywa-
ły chorobę. Zegar tykał, lista leków, które mo-
gliśmy zastosować była coraz krótsza. Wtedy 
zdecydowaliśmy się na zastosowanie brentu-
ximabu. Był tylko jeden problem. Koszt tera-
pii. Potrzebowaliśmy 6 dawek (na niespełna  
6-miesięczny okres terapii) przed kolejną 
próbą przeszczepienia szpiku. Kwota to ok.  
250 000 PLN. Wobec faktu, że NFZ nie finan-

suje takiej terapii, musieliśmy zdobyć środki 
samodzielnie. Udało się i Marta dosyć szybko 
zaczęła leczenie. Co więcej, bardzo szybko za-
obserwowaliśmy, że choroba zaczęła się wy-
cofywać, a po ostatniej podaży brentuximabu 
(po 6 dawce), żadne badanie nie potwierdziło 
obecności chłoniaka u Marty. Aktualnie Mar-
ta jest po allogenicznej transplantacji szpiku 
i w co głęboko wierzę, była to ostatnia prosta 
przed całkowitym zakończeniem jej leczenia. 

Rozmawiała: lilianna miśkiewicz

Najczęstszym objawem chłoniaka Hodgkina 
jest stopniowe powiększanie się (zwykle jed-
nostronne) węzłów chłonnych szyjnych, choć 
tak naprawdę choroba może zaatakować czy 

rozwijać się w każdej grupie węzłów chłonnych.

1. Panie Profesorze jak często w Polsce pada 
diagnoza chłoniaka hodgkina i czy istnieją  
grupy wiekowe, dla których prawdopodo-
bieństwo jej usłyszenia jest największe? 

Prof. dr hab. jan maciej zaucha: We-
dług danych Krajowego Rejestru Nowotwo-
rów (KRN) liczbę nowych zachorowań na HL 
szacuje się w Polsce na około 700-800 rocz-
nie, co stanowi 0,7-0,9% ogółu nowotworów 
i 12% wszystkich chłoniaków. Najnowsze dane 
dotyczące epidemiologii choroby na terenie 
Polski, są odmienne od dotychczasowych da-
nych pochodzących z KRN i sugerują znacznie 
wyższą liczbę nowych zachorowań rocznie, bo 
aż około 2000. Liczby te są trzykrotnie większe 
od dotychczasowych danych z KRN, co prze-
mawiałoby za znacznym niedoszacowaniem 
wcześniejszych danych, co wynika z niepełnej 
zgłaszalności zachorowań. 

2. jakie objawy powinny zasygnalizować 
nam możliwość zachorowania na chłonia-
ka hodgkina? które z nich jednoznacz-
nie wskazują na konieczność konsultacji 
lekarskiej? 

j.m.z: U części chorych rozwój i początkowo 
przebieg choroby jest bezobjawowy. Cho-
rzy przypadkowo wyczuwają sobie sami 
powiększone węzły chłonne. U innych chorych 
pojawiają się objawy początkowo mało specy-
ficzne takie jak uczucie zmęczenia, bóle pleców 
czy uporczywy świąd skóry. Ciekawym do dziś 
nie wyjaśnionym objawem są bóle pleców po 
spożyciu nawet niewielkiej ilości alkoholu. Do 
objawów alarmowych należy niewyjaśniona 
utrata masy ciała, pojawienie się potów noc-
nych i uporczywych gorączek. 

3. a jak Panie Profesorze przedstawia się ich 
szansa na wyleczenie w naszym kraju? 

j.m.z: Chłoniak Hodgkina jest jedną 
z niewielu chorób nowotworowych, w których 
w ciągu ostatnich dziesięcioleci wyniki lecze-
nia uległ znaczącej poprawie. W latach 40- tych 
XX wieku chorobę tę uważano za nieuleczalną, 
a całkowity odsetek przeżyć 5-cio letnich nie 
przekraczał 5%. Obecnie wyniki leczenia uzy-
skiwane za pomocą standardowej chemiotera-
pii w Polsce są podobne do tych uzyskiwanych 
na świecie. Za pomocą standardowej chemio-
terapii ABVD można wyleczyć około 70% cho-
rych . Kolejne 20% chorych można wyleczyć za 
pomocą chemioterapii II linii z następową wy-
soko dozowaną chemioterapią wspomaganą 
własnymi komórkami krwiotwórczymi, co na-
zywamy autologiczną transplantacją szpiku. 

4. u niektórych pacjentów terapia standar-
dowa nie przynosi zamierzonego efektu, 
często choroba nawraca, co dzieje się z tą 
grupą chorych? 

j.m.z: Z wcześniejszych wyliczeń wynika, 
że u około 10% chorych nie udaje się uzyskać 
wyleczenia w oparciu o standardowe proce-
dury terapeutyczne. Dotyczy to więc od 80 do 
200 chorych w Polsce. Jest to grupa pacjentów 
wprawdzie nie duża, ale znacząca; są to cho-
rzy pierwotnie oporni. Nie odpowiadając na 
terapię 2 linii ich rokowanie jest niestety złe. 

Dodatkowo istnieje grupa pacjentów, 
u których wysoko dawkowa chemioterapia, 
wspomagana komórkami układu krwiotwór-
czego nie doprowadziła do wyleczenia. U oko-
ło 1/3 pacjentów poddanych autotransplanta-
cji choroba wznawia się. Mamy zatem w sumie 
grupę chorych pierwotnie chemioopornych 

i tych u których doszło do wznowy. Sumarycz-
nie jest to około 10-15 % rozpoznań chłoniaka 
Hodgkina. U nich standardowe leczenie oraz 
terapia 2 linii nie jest skuteczna. Do grupy tej 
zaliczają się też starsi pacjenci, mają mniejsze 
szansę na uzyskanie odpowiedzi po pierwszej 
linii leczenia, a do tego nie są kandydatami do 
leczenia drugiej linii. 

Niestety dla tych wszystkich chorych w Pol-
sce nie mamy nic do zaoferowania, skazani są 
oni na powolną śmierć. 

Jednak na świecie dostępne są nowoczes-
ne terapie będące szansą dla tych chorych. 
Mowa tu o innowacyjnym przeciwciale bren-
tuximab, który pozwala na uzyskanie całkowi-
tej odpowiedzi u 30-40 % chorych opornych na 
jakąkolwiek dostępną terapię.

Największa zaleta tej terapii, szczególnie 
u ludzi młodych, polega na możliwości pomo- 
stowania, czyli doprowadzenia ich do eta-
pu przeszczepu szpiku od dawcy. Przeszczep 
od dawcy jest tylko możliwy u chorego, któ-
ry uzyskał dobrą odpowiedź na wcześniejsze 
leczenie. Brentuximab jest więc dla nich po-
mostem do tego etapu. Naturalnie jeżeli 
chory jest w odpowiednim stanie oraz wie-
ku. To kapitalna możliwość szczególnie dla 
ludzi młodych, którym można po tej terapii 
zaproponować procedurę transplantacji alo-
genicznej (od dawcy). Niestety, my w Polsce 
ze względu na brak refundacji nie możemy 
zaoferować tego rodzaju leczenia chorym na 
chłoniaka Hodgkina. 

5. jak wygląda kwestia dostępu do nowo-
czesnych terapii w Polsce na tle pacjentów 
z krajów ue? 

j.m.z: W przypadku terapii chłoniaka 
Hodgkina, przykładowo terapia wspomnia- 
nym wcześniej brentuximabem, który jest in-
nowacyjnym przeciwciałem skoniugowanym 
z cytostatykiem stosowanym z powodzeniem 
w jego opornych postaciach jest refundowa-
na we wszystkich krajach Unii Europejskiej 
za wyjątkiem Polski. Powiem uczciwie nie je-
stem tego w stanie zrozumieć! Pozostaje-
my zatem jedynym krajem, w którym pacjen-
ci nie mają dostępu do tej terapii w ramach 
publicznego ubezpieczenia zdrowotnego. Dla 
mnie największym problemem w Polsce jest 
fakt, że wniosek o refundacje terapii jakim-
kolwiek lekiem w ramach tzw. programów le-

kowych składa firma produkująca dany lek. 
W obowiązującym systemie prawnym nie ma 
możliwości, aby taki wniosek złożyli także sami 
lekarze. W chorobach rzadkich, firmy farma-
ceutyczne nie zawsze są zainteresowane skła-
daniem takich wniosków, ponieważ rynek zby-
tu takiego leku nie jest wielki. To zatem Państwo 
powinno podejmować odpowiedzialność za 
wdrożenie niezbędnego programu. W przypad-
ku chorób rzadkich nie da się przeprowadzać 
badań randomizowanych, czyli takich któ-
re porównują skuteczność nowego lecze-
nia z obowiązującym standardem. Wynika to 
z przyczyn oczywistych-nie ma wystarczającej 
liczby chorych do takich badań. Brak takich wy-
ników jest często doskonałą wymówką dla ciał 
decyzyjnych o braku refundacji danej terapii. 

6. chłoniak hodgkina dotyka zazwyczaj lu-
dzi młodych, leczenie ich nowoczesnymi te-
rapiami może sprawić, iż w krótkim okre-
sie czasu wrócą do pracy, normalnego życia 
w społeczeństwie. czy ta „opłacalność ” jest 
zauważalna? 

j.m.z: Wycena ludzkiego życia jest szale-
nie trudna, jednak w przypadku ludzi młodych 
taka kalkulacja zysków i start dla Państwa po-
winna być przeprowadzona. Problem jest jed-
nak w tym, że to Państwo na początku musi 
wyłożyć pieniądze na leczenie, za które zwrot 
przebiega powoli. Wyliczenie ile chory musi żyć 
i pracować, aby zwrócić Państwu za leczenie 
jest proste. Zakładając, że terapia kosztuje 100 
000 zł przy zwrocie Państwu przez chorego 10 
000 zł rocznie, czas jego pracy musi wynieść co 
najmniej 10 lat, aby pokryć koszty terapii. 

7. czy istnieją terapie, do których Pan Profe-
sor chciałby mieć dostęp w codziennej prak-
tyce klinicznej i dlaczego?

j.m.z: Jeśli chodzi o Chłoniaka Hodgkina 
chciałbym mieć dostęp do leczenia brentuxi-
mabem u chorych, u których mam możliwość 
przeprowadzenia alogenicznej transplantacji 
szpiku kostnego. Uważam zatem, iż kwestia 
dostępności terapii wymaga rozwiązania, tak 
aby pacjenci w naszym kraju także mieli do-
stęp i mogli korzystać z rozwiązań jakie niesie 
za sobą rozwój medycyny. 

Rozmawiała: kornelia nelec

nowoczesna teraPia cHłoniaka HodGkina 

nie dLa PoLaków
w Polsce chory, który nie odPowiada na standardową teraPię, skazany jest na Powolną śmierć. jako jedyny kraj w ue 
nie mamy reFundacji na nowoczesną teraPię dla Pacjentów z chłoniakiem hodgkina.

1. jakimi pacjentami zajmuje się stowarzy-
szenie sowie oczy i Przebiśnieg?

Stowarzyszenia „Sowie Oczy” oraz „Prze-
biśnieg” zajmują się chorymi z nowotworami 
układu chłonnego. Działania dotyczą wszyst-
kich pacjentów: aktualnie leczonych, oczeku-
jących na leczenie oraz w obserwacji. Wspie-
ramy także rodziny, najbliższych, przyjaciół.

2. z jakimi problemami pacjenci najczęściej 
zgłaszają się do stowarzyszenia?

Wspólnie przeciwdziałamy poczuciu osa-
motnienia, niewiedzy i zagubienia wobec 
budzącego lęk rozpoznania. Podtrzymuje-
my na duchu, w codziennym życiu i w chwi-

lach trudnych. Pacjenci i ich rodziny są za-
gubieni, przerażeni zarówno diagnozą, jak 
i organizacją leczenia. Poszukują informa-
cji o ośrodkach leczenia. Są zaniepokojeni 
często brakiem konkretnego rozpoznania, 
przedłużającym się diagnozowaniem. Wie-
lokrotnie spotykamy się z nieprawidłowym 
działaniem lekarzy pod względem psycholo-
gicznym i medycznym. Pacjenci często nie 
znają własnych praw, nie wiedzą, gdzie zgła-
szać się w przypadkach, kiedy ich prawa są 
łamane. Pacjenci i ich rodziny oraz najbliż-
si proszą o umożliwienie dostępu do opieki 
psychoonkologicznej, prawnej. Potrzebują 
wiedzy i przekazania własnych doświadczeń 
w walce z chorobą.

3. na jakich działaniach skoncentrowana 
jest pomoc chorym na chłoniaka?

W obydwu Stowarzyszeniach dbamy, aby 
nasza pomoc była profesjonalna i jak najle-
piej zaspakajała potrzeby pacjentów. Prag-

niemy, aby informacje dostępne na naszych 
stronach internetowych były aktualne i praw-
dziwe. Zapewniamy dostęp do bezpłatnej 
opieki psychologicznej dla pacjentów i ich 
rodzin, ale i finansowanej przez Stowarzy-
szenie Przebiśnieg. Propagujemy wiedzę 
o chorobach układu chłonnego, możliwoś-
ciach, metodach ich rozpoznania, badaniach 
diagnostycznych, schematach postępowania 
leczniczego oraz dostępności leków (Porad-
nik „Chłoniaki – chcę wiedzieć więcej”).Pro-
wadzimy działalność edukacyjno-informacyj-
ną w zakresie propagowania wiedzy na temat 
chorób układu chłonnego i metod ich leczenia 
oraz szeroko pojętej problematyki onkolo-
gicznej( Biuletyn Nasza Sowa). Opracowuje-
my pakiety dla pacjentów rozpoczynających 
leczenie, zawierające podstawowe informa-
cje o chorobie, metodach leczenia, zalece-
niach dietetycznych, aspektach prawnych, 
a także informacje praktyczne (Przebiśnieg). 
W 2006 roku Sowie Oczy zainaugurowały 
ogólnopolską kampanię edukacyjną „Chło-

niak – nowotwór, który można pokonać. Zba-
daj się!”, której celem było podniesienie świa-
domości wśród Polaków na temat chłoniaków 
oraz ich objawów. Prowadzimy Kampanię 
„Zdemaskuj Chłoniaka” z okazji Światowe-
go Dnia Wiedzy o Chłoniakach (15 września).
Dodatkowo” Przebiśnieg” w styczniu organi-
zuje kampanię „Zapytaj bliskich o zdrowie”- 
z okazji Dnia Babci i Dziadka. Sowie Oczy są 
czynnym uczestnikiem Kampanii Rak.To się 
Leczy i corocznie Word Cancer Day (UICC). 

      Rozmawiała: kornelia nelec

stowarzyszenia na Pomoc cHorym!
dr elżbieta wojciechowska-lampka,  
Członek Zarządu Stowarzyszenia Sowie Oczy
maria szuba, Przewodnicząca Zarządu  
Stowarzyszenia Przebiśnieg 

możemy wyGrać waLkę  
z cHłoniakiem HodGkina

z dr n. med. tomaszem ociePą rozmawiamy o rozwoju medycyny oraz szansach i wyzwaniach w leczeniu chorych  
na chłoniaka hodgkina, oPornych na standardową teraPię. 

1. marta, kiedy usłyszałaś diagnozę chło-
niaka hogdkina miałaś 14 lat. jak poradzi-
liście sobie w tym momencie?

marta: W momencie kiedy przekazano mi 
tak złą informacje o rozpoznaniu u mnie chło-
niaka Hodgkina byłam zła na cały świat. Nie-
wiele wiedziałam o tej chorobie, sama myśl, 
iż jest to nowotwór była dla mnie ogromnym 
szokiem. W tym trudnym czasie pomogli mi 
moi najbliżsi. Zrozumiałam, że to nie koniec, 
lecz początek walki o moje zdrowie.

mama: Na początku pojawiła się chwila 
ogromnego załamania, ale już po chwili na-
braliśmy sił i zmobilizowaliśmy się do starcia 
z chorobą. Najtrudniejszym momentem było 
przekazanie córce diagnozy, pocieszałam się 
tylko informacją od doktora, iż nowotwór ten 

ma bardzo wysoką wyleczalność i 90% dzieci 
doskonale reaguje na leczenie. Co się okazało 
w późniejszym czasie, Marta nie znalazła się 
w tej grupie.

2. do jakich terapii zostałaś zakwalifikowa-
na w szpitalu przy ul. unii lubelskiej? 

marta: W Szczecińskim szpitalu po rozpozna-
niu choroby w kwietniu 2013 roku zastosowa-
no u mnie 6 cykli chemioterapii, jednak w bar-
dzo krótkim czasie od zakończonego leczenia 
w październiku pojawiła się u mnie wczesna 
wznowa choroby. Lekarze zdecydowali o wpro-
wadzeniu kolejnych dawek chemioterapii, a po 
nich autoprzeszczep szpiku, który wykonano 
w lutym 2014 roku w szpitalu w Bydgoszczy. Le-
czenie to przyniosło częściową poprawę stanu 
zdrowia, na koniec przeszłam jeszcze radiote-
rapię. Wszystko wskazywało na to, iż będzie to 
koniec mojej walki. Niestety, los nie okazał się 
tak łaskawy, w krótkim czasie pojawia się kolej-
na wznowa choroby.

3. Ponad 90% dzieci z chłoniakiem hodgki-
na z powodzeniem może być leczona stan-
dardowymi terapiami dostępnymi w Pol-
sce. ty niestety znalazłaś się w grupie tych 
10% dla których nie są one wystarczają-
ce. w jaki sposób dowiedziałyście się o no-
woczesnej terapii, która stanowiła jedyną 
szansę na wyzdrowienie?

mama: Nikt nie spodziewał się, iż Marta 
znajdzie się w tej wąskiej grupie “wyjątko-
wych pacjentów”, na których nie zadziałała 
standardowa terapia. Lekarze również. Za-
obserwowano u Marty bardzo trudny prze-
bieg choroby, wszelkie metody zawiodły, 
szanse na wyleczenie były znikome. Lekarz 
prowadzący Martę ze Szpitala w Szczeci-
nie dał nam promyk nadzieji. Poinformo-
wał nas o istnieniu nowoczesnej terapii 
brentuximabem, która w tym momencie 
była jedyną szansą dla Marty. Niestety za-
raz po tym dowiedzieliśmy się, iż terapia 
ta nie jest refundowana przez NFZ. Poja-

wił się problem, jak zebrać tak dużą kwo-
tę, jednak sama wizja, iż Marta może być 
zdrowa dała nam skrzydeł i ropoczeliśmy 
zbiórkę pieniędzy. Dzieki pomocy cudow-
nych lekarzy,Stowarzyszeń, Fundacji, Ro-
dziny i Przyjaciół – udało się.

4. marta, jesteś po przeszczepie szpiku 
kostnego, jakie jest twoje nastawienie, czy 
czujesz, że to już ostatni przystanek w tej 
walce?

marta: Myśl, iż jestem zdrowa dała mi jesz-
cze większą siłę podczas przeszczepu. Teraz 
jestem miesiąc po przeszczepie, czuję się do-
brze i bardzo się cieszę, że to już po wszyst-
kim. Pragnę wrócić do normalnego życia, 
szkoły, przyjaciół. Przeszłam tak długą i trud-
ną walkę o życie, teraz mogę z uśmiechem 
spojrzeć w przyszłość i zacząć spełniać swoje 
niezrealizowane jak dotąd marzenia. 

Rozmawiała: lilianna miśkiewicz

moja waLka z cHoroBą
Z martą oraz jej mamą rozmawiamy o trud-
nej walce z chłoniakiem Hodgkina.

dr tomasz ociepa, Klinika Pediatrii,  
Hematologii i Onkologii Dziecięcej Szpitala 
przy ul. Unii Lubelskiej w Szczecinie

Prof. dr hab. jan maciej zaucha
Gdyńskie Centrum Onkologii Szpitala Mor-
skiego im. PCK, Zakład Propedeutyki Onko-
logii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego 

dowiedz się więcej:

 sowie oczy  
www.sowieoczy.pl 

Przebiśnieg 
www.przebisnieg.org

DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z GAZETĄ WYBORCZĄ. ZAWIERA WYŁĄCZNIE MATERIAŁY PRZYGOTOWANE I POCHODZĄCE OD WARSAWPRESS. DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z GAZETĄ WYBORCZĄ. ZAWIERA WYŁĄCZNIE MATERIAŁY PRZYGOTOWANE I POCHODZĄCE OD WARSAWPRESS.4 5
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http://www.sowieoczy.pl
http://www.przebisnieg.org


1. choroba cushinga to choroba rzadka, ilu 
osób według epidemiologii dotyczy?

dr n. med. Przemysław witek: Choroba 
Cushinga należy do najrzadszych typów hor-
monalnie czynnych guzów przysadki. Można 
powiedzieć, że rocznie zachorowuje na nią od 1 
do 3 osób na milion. Przedstawiając to bardziej 
obrazowo, w takim mieście jak Warszawa co 
roku zachorowuje 5 osób, w Polsce natomiast 
problem dotyczy około 80-100 nowych zacho-
rowań rocznie.

2. jakie są przyczyny powstania choroby cus-
hinga? czy istnieje grupa, wśród której ryzy-
ko zachorowania jest wyższe?

P.w.: Przyczyną choroby Cushinga jest naj-
prawdopodobniej mutacja w obrębie komó-
rek przysadki mózgowej, niewielkiego gru-
czołu, który znajduje się w obrębie mózgowia. 
Z tego powodu dochodzi do rozwoju zwykle 
niewielkich, kilkumilimetrowych guzków, któ-
re zaczynają produkować w nadmiernych iloś-
ciach hormon zwany kortykotropiną, w skrócie 
ACTH. Pobudza on nadnercza do nadmiernej 
produkcji kortyzolu. Wydaje się, że nie istnieją 
żadne konkretne czynniki zewnętrzne sprzyja-
jące jej rozwojowi. Choroba Cushinga występu-
je natomiast od 4 do 8 razy częściej u kobiet niż 
u mężczyzn. 

3. co powinno zasugerować możliwość za-
chorowania, z jakimi objawami najczęściej 
zgłaszają się pacjenci?

P.w.: Pełnoobjawowa choroba Cushinga 
jest dosyć łatwa do rozpoznania. Problem po-
lega na tym, iż objawy niespecyficzne wystę-
pują dużo wcześniej zanim dojdzie do pełne-
go rozwoju choroby. Pacjenci z chorobą Cus-
hinga zwykle przybierają na wadze, ich twarz 
robi się okrąglejsza, dochodzi do odkładania 
się tkanki tłuszczowej w obrębie brzucha i kar-
ku, przy jednoczesnych zanikach mięśni i tłusz-
czu w obrębie kończyn. Ponadto pojawia się 
skłonność do bardzo intensywnego siniaczenia 
i wylewów podskórnych przy niewielkich ura-
zach lub wręcz samoistnie. Często pojawiają 
się powikłania metaboliczne i kardiologiczne: 
nadciśnienie tętnicze, zatorowość płucna, za-
krzepica żył głębokich kończyn dolnych oraz 
cukrzyca. Wielu pacjentów leczonych jest z po-
wodu powikłań, bez postawienia rozpoznania 
tej rzadkiej choroby. Na lekarzach pierwszego 
kontaktu spoczywa obowiązek podwyższonej 
czujności, a w przypadku charakterystycznych 

objawów konieczne jest skierowanie pacjenta 
do endokrynologa. 

4. w jaki sposób leczy się chorych, czy oprócz 
walki z objawami i schorzeniami towarzyszą-
cymi możliwa jest walka u podstaw powsta-
nia choroby?

P.w.: Optymalnym leczeniem jest leczenie 
chirurgiczne. Jest to operacja usunięcia zwykle 
niewielkiego kilkumilimetrowego guzka w ob-
rębie przysadki. Operacje takie wykonywane są 
w kilku ośrodkach w Polsce i polegają na usu-
nięciu zmiany z przysadki bez otwierania jamy 
czaszki. Usuwa się ją z dojścia przez przewody 
nosowe i zatokę klinową; jest to tzw. przezkli-
nowa operacja usunięcia guza przysadki. 

Metoda ta, choć najlepsza z możliwych, ma 
jednak swoje ograniczenia. Zmiany w przysad-
ce w chorobie Cushinga trudno jest uwidocznić 
nawet w badaniu rezonansu magnetycznego. 
U niektórych chorych pomimo potwierdzenia 
hormonalnego i typowych objawów nie udaje 
odnaleźć się źródła choroby i u takich pacjen-
tów próba leczenia operacyjnego bywa nie-
skuteczna. Drugi problem polega na tym, że 
w chorobie Cushinga zdarzają się nawroty – na-
wet po 10 -15 latach od leczenia operacyjnego. 
Chorzy z nawrotami stanowią mniej więcej 20-
25% z wszystkich zachorowań. 

5. a co w przypadku osób, które nie mogą 
być operowane czy istnieje dla nich szansa 
leczenia?

P.w.: Dotychczas mieliśmy możliwość sto-
sowania wyłącznie takich leków, które nie dzia-
łały w miejscu w którym znajduje się choroba, 
ale w nadnerczach, które wydzielają nadmier-
ne ilości kortyzolu. Problem polega na tym, iż 

leki z tej grupy (tzw. inhibitory steroidogenezy 
nadnerczowej) są często źle tolerowane i dlate-
go nie mogą być stosowane przez dużą grupę 
chorych. Innym sposobem leczenia jest obu-
stronne usunięcie nadnerczy. Jest to jednak 
ciężka operacja, związana z wieloma możliwy-
mi powikłaniami. Naraża ona pacjenta na do-
żywotnie stosowanie hydrokortyzonu, zastę-
pującego funkcję usuniętych nadnerczy. Po-
nadto u 1/3 chorych po takiej operacji może 
dojść do rozwoju tzw. zespołu Nelsona, a więc 
bardzo ekspansywnego guza przysadki. Można 
więc powiedzieć, iż jest to metoda stosowana 
w ostateczności.

Innym obiecującym sposobem leczenia, 
które dostępne jest od kilku lat jest pasyreotyd. 
Terapia ta działa w tym miejscu, gdzie zaczy-
na się choroba. Hamuje ona powiększanie się 
guzów przysadki, u części pacjentów prowa-
dzi do zmniejszenia guza, ale przede wszyst-
kim hamuje czynność hormonalną nowotworu 
w zakresie wydzielania ACTH, który rozpoczy-
na całą kaskadę objawów i powikłań, z którymi 
mamy do czynienia w chorobie Cushinga. Te-
rapia ta ma udokumentowane działanie u po-
kaźnej grupy chorych i dostępne są twarde do-
wody skuteczności takiego leczenia. Niestety 
obecnie pacjenci w Polsce nie mogą z niej ko-
rzystać. Terapia ta jest refundowana w więk-
szości krajów europejskich, łącznie z Bułgarią 
i Rumunią, a więc najbiedniejszymi krajami UE, 
natomiast nie jest refundowana w Polsce. Stąd 
też ta nieliczna grupa chorych, która jest obcią-
żona powikłaniami zdecydowanie skracający-
mi czas życia, która ma niemożliwą do opera-
cyjnego leczenia chorobę Cushinga pozostaje 
bez możliwości skorzystania z rozwoju medy-
cyny i tej terapii, która działa w miejscu gdzie 
zaczyna się choroba Cushinga. 

Opracowała: kornelia nelec

o objawach i sPosobach leczenia Pacjentów cierPiących na chorobę cushinga rozmawiamy z dr n. med. Przemysławem 
witkiem, adiunktem kliniki endokrynologii i teraPii izotoPowej wojskowego instytutu medycznego w warszawie.

starcie z cHoroBą cusHinGa

dr n. med. Przemysław witek, Adiunkt Kli-
niki Endokrynologii i Terapii Izotopowej Woj-
skowego Instytutu Medycznego w Warszawie

1. choroby hematoonkologiczne, to scho-
rzenia rzadkie. jaka jest częstotliwość wy-
stępowania szpiczaka mnogiego?

Prof. dr hab. grzegorz mazur: Szpi-
czak plazmocytowy to około 1-2% wszyst-
kich zachorowań na nowotwory, a 10-15% 
wśród nowotworów hematologicznych. 
W Polsce w 2011 r. zanotowano 1306 no-
wych zachorowań. Głównie chorują oso-
by po 65 rż. Szpiczak charakteryzuje się 
rozrostem plazmocytów w szpiku kost-
nym, które wytwarzają białko monoklo-
nalne. W miarę postępu choroby dochodzi 
do zmniejszenia odporności na zakażenia, 
niewydolności nerek, złamań patologicz-
nych kości oraz zespołu nadlepkości krwi, 

głównych przyczyn zgonów chorych na 
szpiczaka. 

2. Powstają coraz to nowsze terapie, obar-
czone mniejszymi efektami ubocznymi. 
dla kogo są one nadzieją oraz na czym 
polega ich innowacyjność? czy pacjenci 
w Polsce mają do nich dostęp? 

g.m.: Aktualnie stosowane schematy le-
czenia MM – w oparciu o substancje czynne 
tj. talidomid, lenalidomid czy bortezomib 
– znacznie wydłużyły całkowity czas prze-
życia chorych. Preferowana metoda terapii 
u młodszych pacjentów (<65 lat) obejmuje 
leczenie indukcyjne, a następnie autologicz-
ne przeszczepienie komórek macierzystych 
(ASCT). Wykazano wyraźne wydłużenie cza-
su przeżycia wolnego od progresji chorych 
przyjmujących lenalidomid w schemacie le-
czenia podtrzymującego po ASCT. Jeszcze 
w 2000 roku chorzy, od momentu rozpozna-
nia choroby, żyli nie dłużej niż 3-5 lat. Dzisiaj 
średnia przeżycia to około 10 lat, a niektórzy 
chorzy żyją nawet ponad 15 lat. Nowe tera-
pie, oparte o lenalidomid, pozbawione są 
neurologicznych działań niepożądanych, ta-
kich jak polineuropatia, a stosowanie lenali-
domidu przedłuża się do wielu miesięcy, aż 
do progresji choroby. Różnią się one tym od 
tradycyjnych cytotoksycznych leków, że po 
pierwsze – są lepiej tolerowane, po drugie – 
są aktywne, a po trzecie – działają również 
na środowisko komórki nowotworowej, od-
cinając zdolność tej komórki do wzrastania. 
Dzięki unikatowym mechanizmom działania 
istnieje możliwość uzyskania odpowiedzi na 
leczenie także u tych chorych, u których do-
szło do progresji po I linii leczenia. Dodatko-
wo nowoczesne podejście terapeutyczne po-
zwala na zastosowanie takiej terapii celem 
podtrzymywania uzyskanej remisji, dzięki 
temu przeżycie pacjentów chorych na szpi-

czaka ulega znacznemu przedłużeniu. Kom-
binacje wspomnianych substancji z dotych-
czas stosowanymi poprawiły leczenie, po-
zwalając uzyskać u wielu pacjentów nawet 
całkowitą remisję.

3. jak przedstawia się leczenie nawroto-
wego oraz opornego szpiczaka mnogiego 
w Polsce? 

g.m.: Mimo postępów w leczeniu 
u wszystkich pacjentów dochodzi do na-
wrotów choroby i ostatecznie do rozwoju 
oporności na dostępne leki. Należy pod-
kreślić, że chorzy na szpiczaka stanowią 
bardzo heterogenną grupę pod względem 
rokowniczym. Zalicza się do niej pacjentów 
z pierwotną opornością, którzy nie uzyskali 
odpowiedniej odpowiedzi na leczenie I rzu-
tu oraz chorych z pierwszym lub kolejny-
mi nawrotami, u których doszło do progre-
sji choroby po różnie długim okresie trwa-
nia remisji. Pierwotną oporność na leczenie 
określa się jako nieuzyskanie co najmniej 
częściowej odpowiedzi po leczeniu I linii 
trwającym minimum 6 tygodni lub wystą-
pienie choroby progresywnej podczas le-
czenia I linii. Nawrót jest definiowany jako 
wystąpienie cech progresji po okresie od-
powiedzi klinicznej uzyskanej za pomocą 
co najmniej jednej linii chemioterapii. Do-
datkowo, jeżeli progresja wystąpiła pod-
czas leczenia nawrotu lub odpowiedź na 
to leczenie utrzymywała się nie dłużej niż 
60 dni, stan taki określa się jako choro-
bę nawrotową i oporną. Nowa terapia im-
munomodulująca, oparta o pomalidomid, 
jak również inhibitor proteasomów dru-
giej generacji – karfilzomib wykazały dużą 
skuteczność w przypadku choroby nawro-
towej. W Polsce obie terapie są dostępne 
tylko w ramach badań klinicznych w posta-
ciach opornych na leczenie. 

możemy żyć dłużej ze szPiczakiem

Prof. dr hab. grzegorz mazur 
Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych,  
Zawodowych i Nadciśnienia Tętniczego  
Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego, 
Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Chorób 
Wewnętrznych

Problemy Pacjentów 
ze szPiczakiem!

Jednym z problemów pacjentów cho-
rujących na szpiczaka mnogiego jest 
polineuropatia, czyli nieodwracalne lub 
częściowo odwracalne uszkodzenie ner-
wów obwodowych spowodowane samą 
chorobą lub ubocznym działaniem te-
rapii. Pacjenci nie zgłaszają lekarzowi 
pierwszych objawów np. drżenie rąk, brak 
czucia lub nadreaktywnosc na dotyk. Cza-
sem sama zmiana dawki lub zmiana leku 
może uchronić chorych przed powikłania-
mi. Dlatego niezwykle ważna jest relacja 
lekarz–pacjent i wiedza na temat samej 
choroby.

Fundacja carita – żyć ze szpiczakiem 
wspólnie z ogólnokrajowym stowarzy-
szeniem Pomocy chorym na Przewlekłą 
białaczkę szpikową w ramach projektu 
wspólna droga realizuje program eduka-
cyjny dla pacjentow. Prowadzimy cykliczne 
spotkania Wspólnej Drogi, na które zapra-
szamy serdecznie wszystkich pacjentów!

W ramach programu:
• poruszamy tematykę diety
• dyskutujemy o prawach pacjenta
• pomagamy w rehabilitacji
• uczymy życia z chorobą w rodzinie 
• prowadzimy warsztaty integracyjne
• służymy pomocą psychologiczną

Więcej informacji na stronie:
www.fundacjacarita.pl

Twój 1% – Nasze życie KRS 0000080821 
Wszystkim wspierającym nas 
bardzo dziękujemy!
wiesława adamiec

!
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Mukowiscydoza to przewlekła choroba genetyczna. Objawia się 
dolegliwościami ze strony układu oddechowego i pokarmowego. 
Można z nią aktywnie żyć!
Chcesz dowiedzieć się więcej? Zajrzyj na Mukolife.pl

Tu wzajemnie się inspirujemy, motywujemy do działania
i pokazujemy, jak przezwyciężać gorsze momenty.

FUNDACJA POMOCY RODZINOM 
I CHORYM NA MUKOWISCYDOZĘ

Roche Polska Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 39B
02-672 Warszawa 
tel. (22) 345 18 88, fax (22) 345 18 74
www.roche.pl
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MuKowIScyDoZA

mukowiscydoza 
istnieje w PokoLeniacH
kiedy nie dotyka nas bezPośrednio rzadko wykazujemy chęć, by Poznać ją bliżej. zwłaszcza, 
gdy chodzi o chorobę genetyczną, chorobę rzadką. tymczasem większość z nas nie ma 
Pojęcia, jakiego rodzaju wadliwy gen Posiada i kiedy choroba objawi się w rodzinie.

Mukowiscydoza – choroba genetycz-
na, wyniszczająca, nieuleczalna, 
najczęstsza wśród chorób rzadkich. 

Jej nosiciele nie mają żadnych objawów. Po-
jawia się, gdy ze związku dwóch nosicieli ro-
dzi się chore dziecko.

Rodzina Joanny żyje z mukowiscydozą. 
Ona i jej mąż są nosicielami uszkodzone-
go genu wywołującego chorobę. Nie mie-
li o tym pojęcia. Chora jest ich nastoletnia 
córka, Ola. Badania genetyczne pokaza-
ły, że mukowiscydoza zagraża także innym 
członkom rodziny. O takich rodzinach mało 
wiemy. Od nas różnią się niewidocznym – 
z góry wyznaczoną granicą życia. Mukowi-
scydoza jest śmiertelna. – Kiedy córka jest 
zagadnięta o przyczynę kaszlu, mówi ma 
chorobę genetyczną – i tą informacją za-
myka sprawę. Więcej mówi tym, którzy 
rzeczywiście się zainteresują – mówi Joan-
na o swojej córce – Ma za sobą już bolesne 
doświadczenie niedowierzania, że mukowi-
scydoza jest wyniszczającą chorobą. Ludzie 
mają mało wyobraźni. Nie są w stanie pojąć, 
że wystarczy jedna poważna zapaść, a wy-
niszczany od urodzenia organizm po prostu 
się posypie. Tak, że nie będzie można oddy-
chać, tak że nie będzie ratunku. 

szkoła emPatii

Ola, jak i wielu innych chorych, musi robić 
pięć inhalacji dziennie, więc część z nich od-
bywa się w szkole. Ma bezgłośny inhalator, 
ale inhalacje stara się robić na przerwach lub 
na lekcjach, w czasie których czuje się bez-
piecznie. To bezpieczeństwo dotyczy posta-
wy nauczyciela, jego zrozumienia. Przy każ-
dym posiłku musi też łykać enzymy trzustko-
we, bo bez nich pokarm nie spełniłby swojej 
roli. Ola mogłaby jedząc – umrzeć z głodu. – 
W szkole rzadko kto rozumie, że moje dzie-
cko nie jest zagrożeniem dla innych – mówi 
Joanna – lata doświadczeń spowodowały, że 
nauczyłam się rozmawiać z nauczycielami. 
To nie było łatwe. Dziecko, które ciągle kasz-
le budzi lęk. A ten kaszel nie zaraża – to walka 
płuc o oddech. 

Mukowiscydoza jest chorobą ogólno-
ustrojową powodującą zaburzenia w narzą-
dach posiadających gruczoły śluzowe (głów-
nie w układzie oddechowym i pokarmowym). 
Objawia się przede wszystkim przewlekłą 
chorobą oskrzelowo-płucną oraz niewydol-

nością enzymatyczną trzustki, a więc zabu-
rzeniami trawienia i wchłaniania. Brak po-
wstrzymywania nadmiernie gromadzącego 
się w układzie oddechowym śluzu spowodu-
je, że płuca zmniejszają swoją powierzchnię 
oddechową, co prowadzi do uduszenia. Ka-
szel dzieci z mukowiscydozą jest elementem 
niezbędnym – służy usuwaniu nadmiernej 
ilości wydzieliny.

Rodzice chorych na mukowiscydozę dzie-
ci mówią, że w większości przypadków szko-
ła nie jest wyedukowana. Znam przypadek, 
gdy chora dziewczynka starała się ukrywać 
ataki kaszlu, by nie zwracać na siebie uwa-
gi. Kiedy jednak się to nie udawało, nauczy-
cielka twierdziła, że dziecko kaszle, bo symu-
luje chorobę. Sugerowała bardziej surowe 
ocenianie, by dziecko oduczyło się dostawać 
oceny “na litość”.

obowiązkowa wiedza

Mukowiscydoza wymaga opieki wielu 
specjalistów – Rodzice muszą cały czas my-
śleć o tym, jak pomóc swojemu dziecku. Spe-
cyfika mukowiscydozy polega na tym, że nie-
wielu jest lekarzy, którzy ogarniają chorobę 
w całości – hasło: lekarze to dla Joanny temat 
– rzeka. Jest gastroenterolog, jest pulmono-
log, jest specjalizacja. Kiedyś usłyszałam od 
lekarza: ”Proszę pani, ale mnie nie obchodzi 
żołądek, mnie obchodzą płuca”. Wtedy zro-
zumiałam, że to ja muszę wiedzieć wszystko, 
co tej choroby dotyczy. W Polsce zbyt mało 

jest ośrodków, które sprawują fachową opie-
kę nad dziećmi tak przewlekle chorymi. Je-
steśmy rozsiani po całym kraju, więc często 
wielu z nas musi pokonywać ogromne odle-
głości, by dotrzeć do właściwego lekarza. Ro-
dzice więc muszą myśleć medycznie o swoim 
dziecku; nie tylko się nim opiekować i dbać 
o to, by żyło mu się łatwiej w rodzinie. Często 
to jest za trudne – tak trudne, że ludzie tego 
nie wytrzymują. 

Mukowiscydoza jest podstępna – zosta-
wia czas, by przyzwyczaić się do bólu. Płuca 
stopniowo mają coraz mniejszą wydolność, 
a to przejawia się w trudnościach w poko-
nywaniu schodów, szybszym marszu – Mnie 
także umykają pewne rzeczy – mówi Joan-
na – to, że dziecko jest już w gorszej kondy-
cji. Ola od jakiegoś czasu widzi, że nie może 
pewnych rzeczy robić, pojawia się mnóstwo 
ograniczeń. Mówi, że pójdzie na studia, a po-
tem będzie robić coś fajnego. Kiedy to słyszę 
myślę: rób już teraz to coś fajnego. Nic nie 
możesz odkładać na później.

Każda choroba łączy się ze strachem, tym 
większym, gdy jest nieuleczalna. Od Joanny 
i podobnych jej kobiet nauczyłam się pozy-
tywnego myślenia, a przede wszystkim właś-
ciwego wartościowania i umiejętności do-
strzegania człowieka. Tego ostatniego my, 
zdrowi, narzekający na nasz ciężki pracują-
cy los, możemy się uczyć od nich – chorych. 
I dostrzegania piękna życia, które przecież 
także dla nas może okazać się za krótkie.

ewa wróbel

od 19 lat w walce  
z mukowiscydozą

matio – Fundacja Pomocy Ro-
dzinom i Chorym na Mukowiscydo-
zę od 19 lat walczy o poprawę ja-
kości życia swoich podopiecznych. 
Bycie innym jest nieraz bardzo bo-
lesne. Wiemy, jak bardzo, bo ludzie 
tworzący Fundację MATIO znają 
mukowiscydozę z własnego do-
świadczenia. Jest nim także utrata 
najbliższych. To doznanie spowo-
dowało wolę walki o los innych. Mu-
kowiscydoza nie daje wyraźnych 
oznak zewnętrznych, ale też nie 
rokuje wyleczeniem. Można starać 
się tylko opóźnić spustoszenia jakie 
sieje w organizmie chorych. Dzięki 
rozwojowi medycyny chorzy mogą 
osiągać wiek dojrzały (ok. 40 lat), 
co było niemożliwe jeszcze kilkana-
ście lat temu. Jest chorobą skom-
plikowaną i wymagająca wielu na-
kładów finansowych. To kosztuje. 
Chorzy niejednokrotnie wydają na 
leczenie od 800 nawet do 3000 zł 
miesięcznie.

Fundacja matio pomaga kom-
pleksowo – bo taka jest mukowi-
scydoza.
• pomagamy szerząc wiedzę – po-

przez wykłady, warsztaty, szko-
lenia;

• pomagamy, gdy naszym pod-
opiecznym brak funduszy – do-
finansowujemy zakup leków, 
udzielamy dotacji na nieraz nawet 
podstawowe potrzeby (zakup wę-
gla czy środków czystości);

• pomagamy, gdy nasi pod-
opieczni idą do szkoły – co roku 
finansujemy wyprawki szkolne;

• pomagamy, gdy inni dostają 
prezenty – organizujemy pacz-
ki świąteczne dla naszych pod-
opiecznych;

• pomagamy, gdy rodzice chorych 
potrzebują pomocy w domu;

• pomagamy wydając wiele wy-
dawnictw edukacyjnych;

• pomagamy… bo wiemy, 
jak to jest być niezrozu-
mianym.

Pomóż nam!

matio Fundacja Pomocy rodzi-
nom i chorym na mukowiscydozę 
krs: 0000097900
Fundacja Pomocy rodzinom i cho-
rym na mukowiscydozę matio,  
ul. celna 6, 30-507 kraków
www.mukowiscydoza.pl

!
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stowarzyszenie chorych na stwardnienie guzowate Powstało w czerwcu 2005 roku z inicjatywy gruPy rodziców chorych 
dzieci z gdyni i ma ono charakter ogólnoPolski.

w trosce o Pacjentów z sG!

!

Powstanie organizacji reprezentującej 
interesy osób chorych na SG była po-
dyktowana faktem braku w Polsce ja-

kiejkolwiek systemowej i kompleksowej opie-
ki zdrowotnej dla tej grupy chorych. W Polsce 
nie istnieje systemowa i kompleksowa opieka 
zdrowotna dla osób ze stwardnieniem guzo-
watym w tym klinik, w której chory byłby leczo-
ny na wszystkie objawy SG w jednym miejscu 
i bez względu na wiek chorego. Złożoność ob-
jawów i skutków w połączeniu z brakiem kom-
pleksowej, powszechnie dostępnej opieki dla 
chorych na SG w Polsce sprawia, że chorowanie 
i opiekowanie się chorymi w naszych realiach 
to dla rodzin wciąż walka o zdrowie i życie. Na 
opiekunach spoczywa odpowiedzialność za or-
ganizowanie, koordynowanie leczenia, pono-
simy też wiele kosztów tego leczenia, bowiem 
system refundacji nie przewiduje wielu świad-

czeń dla chorych. Diagnozowaniem SG i pro-
fesjonalnym leczeniem padaczek (wyłącznie 
u dzieci) zajmuje się – Klinika Neurologii i Epi-
leptologii CZD w Warszawie, kierowana przez 
prof. Sergiusza Jóźwiaka. Niestety jedna klinika 
neurologii dziecięcej nie jest w stanie zaspoko-
ić potrzeb wszystkich chorujących na SG dzie-
ci w Polsce, a dorosłych chorych na SG leczyć 
nie może. 

Mimo, że w rejestrze ICD, SG ma swój indy-
widualny symbol (Q85.1), to w krajowym wyka-
zie chorób przewlekłych nie figuruje.

 Z tego powodu nasi chorzy nie mogą liczyć na 
refundowane, gwarantowane świadczenia me-
dyczne, ani na refundację terapii lekowych dla 
SG. W kwietniu 2013 na polecenie MZ zespół pod 
kierownictwem dr.Jacka Gralińskiego (stowarzy-
szenie uczestniczyło) został opracowany Narodo-
wy Plan Leczenia Chorych Rzadkich do dnia dzi-

siejszego nie wdrożony. Dziwnym jest fakt, że MZ 
i NFZ nie chce skorzystać z wiedzy Prof. Sergiu-
sza Jóżwiaka światowej sławy lekarza, jednego 
z 5 wyznaczających trendy leczenia SG, z którego 
opinii korzystają inne kraje we wdrażaniu sposo-
bów leczenia tej ciężkiej choroby. 

andrzej chaberka  
Prezes Stowarzyszenia

stowarzyszenie jest organiza-
cją non- profit, a swoją działal-

ność opieramy na pracy społecznej ogó-
łu członków. jesteśmy organizacją oPP 
nasz krs 0000229137 prosimy o wsparcie 
przekazując 1% swojego podatku. 
adres naszej strony:  
www.stwardnienie-guzowate.eu

z dr krzysztoFem łandą, Prezesem Fundacji watch healthcare, eksPertem w dziedzinie ekonomiki 
zdrowia rozmawiamy o sztywnych kalkulacjach, które stanowią Przeszkodę w dostęPie chorych  
na schorzenia rzadkie do nowoczesnych teraPii. 

1. szacuje się, że aktualnie wyróżniamy 
około 6-8 tys. chorób rzadkich, przy czym 
istnieje zaledwie 80 leków sierocych, co 
oznacza, że na większość z nich nie ma do-
stępnej terapii farmakologicznej. z czego 
wynika taka sytuacja i jaki rozwój w tym 
obszarze Pan przewiduje?

dr krzysztof łanda: Na wstępie szalenie 
istotne jest to, że Komisja Europejska zauwa-
żyła bardzo podstawowy fakt istotny dla roz-
woju technologii leków sierocych. Zauważono 
mianowicie, że w chorobach rzadkich i ultra-
rzadkich nie mamy najczęściej żadnej techno-
logii o udowodnionej efektywności klinicznej, 
co jest w jawnym kontraście do sytuacji osób 
cierpiących na choroby powszechnie wystę-
pujące. Powstaje pytanie, dlaczego? Przemysł 
od dziesięcioleci skupiał się na chorobach po-
wszechnie występujących, dlatego, że inwe-
stując np. miliard euro w jakąś nową cząstecz-
kę zwrot z inwestycji występuje z bardzo dużej 
populacji, najczęściej kilkudziesięciu, kilkuset 
milionów osób, jeżeli chodzi o kraje wysoko 
rozwinięte. Co jasne, ochrona patentowa trwa 
przez wiele lat w związku z tym zwrot z inwe-
stycji jest duży i może być osiągnięty przy re-
latywnie niskiej cenie stosowanego leku. Zu-
pełnie inaczej sytuacja przedstawia się jeżeli 

chodzi o choroby rzadkie oraz choroby ultra-
rzadkie. Aby pobudzić przemysł do opraco-
wywania nowych technologii w chorobach 
rzadkich i ultrarzadkich Komisja Europejska 
przygotowała szereg rozwiązań związanych 
z ułatwieniami w kwestiach rejestracyjnych 
leków. Zachęca również państwa członkow-
skie do akceptacji znacznie wyższych cen le-
ków niż w chorobach powszechnych, umożli-
wiając zwrot z inwestycji.

Wiele krajów postępuje zgodnie z zalece-
niami Komisji Europejskiej i refundacja leków 
sierocych, czy też technologii sierocych odby-
wa się na innych zasadach niż dla leków stoso-
wanych w chorobach powszechnych. W przy-
padku schorzeń powszechnych mamy do czy-
nienie z podejściem utylitarnym, czyli value 
for money, co oznacza, iż analizy ekonomicz-
ne są podstawą podejmowania decyzji re-
fundacyjnych. Natomiast w przypadku leków 
sierocych szczególnie technologii, które są 
pierwszymi technologiami w danym wskaza-
niu, o udowodnionej efektywności klinicznej 
na świecie stosuje się inne podejście, egalitar-
ne. Podejście egalitarne zamiast klasycznych 
analiz ekonomicznych wymaga uzasadnienia 
ceny, często związane jest również z rozdzie-
leniem pieniędzy i wydzieleniem budżetów na 
finansowanie leków sierocych. Niestety w Pol-
sce ten standard nie obowiązuje.

2. Panie doktorze jak wygląda kwestia do-
stępu do leków na choroby rzadkie w Pol-
sce na tle innych krajów ue?

k.ł: Na tle innych krajów UE wygląda-
my źle, wręcz tragicznie. Co więcej wyglą-
damy bardzo źle również na tle krajów z ta-
kim samym albo mniejszym PKB na osobę. 
Po pierwsze w naszej nowej ustawie refun-
dacyjnej, która obowiązuje od 2012 roku nie 
mamy w ogóle podejścia egalitarnego, jest 
tylko i wyłącznie podejście utylitarne. Od 
wszystkich leków w tym od leków sierocych 
wymagane są analizy ekonomiczne, których 
wartość informacyjna na rzecz decyzji refun-
dacyjnych i cenowych jest po prostu żadna. 
Nie wacham się tego powiedzieć, ponieważ 
cena leku sierocego w największej mierze za-
leży od liczby leczonych przypadków, a nie 
od inkrementalnej efektywności klinicznej. 
W związku z tym klasyczna analiza ekono-
miczna nie ma tutaj praktycznie żadnej war-

tości i powinno się od tego odstąpić. Powin-
niśmy zaproponować podejście egalitarne 
i osobiście wierzę głęboko, że ono w ustawie 
refundacyjnej wcześniej czy później się po-
jawi. Sugerowałbym również zaplanowanie 
oddzielnego budżetu na finansowanie tech-
nologii sierocych. Cóż z tego, iż politycy wie-
lokrotnie obiecywali, iż powstanie Narodowy 
Plan Dla Chorób Rzadkich, regulujący kwe-
stie związane z lekami sierocymi. Te dekla-
racje w ogóle nie zostały dotrzymane. Więc 
moim zdaniem kolkwializując – nasi politycy 
stroją sobie z nas społeczeństwa żarty.

3. na czym polega ustawa lekowa, jakie 
znaczenie ma w odniesieniu do terapii cho-
rób rzadkich?

k.ł.: Ustawa refundacyjna ma zasadni-
cze znaczenie jeżeli chodzi o dostęp do le-
ków sierocych ponieważ stawia pewne ba-
riery i wymogi formalne, które są identyczne 
dla leków sierocych i dla tych stosowanych 
powszechnie. Niestety, jeżeli chodzi o ceny 
a w związku z tym wyniki klasycznych analiz 
ekonomicznych nie mają one szans konkuro-
wać z lekami stosowanymi powszechnie. 

Liczne gremia zgłaszały już latach 2009 
i 2010 konieczność otworzenia nowej drogi, 
odstąpienia od analiz ekonomicznych i włą-
czenia podejścia egalitarnego w przypadku 
chorób rzadkich i ultrarzadkich. Natomiast 
Ministerstwo nigdy nie wsłuchało się w ten 
głos, stąd mamy taką a nie inną sytuacje. Za-
chęcam wszystkich do zapoznania się z reko-

mendacją dwóch zespołów parlamentarnych, 
które niedawno się ukazały. W pełni podpisuje 
się pod tymi stanowiskami. Konieczność ob-
jęcia drogi egalitarnej w przypadku pierwszej 
technologii o udowodnionej efektywności kli-
nicznej w danym wskazaniu to jak najbardziej 
właściwe podejście. Co ważne, w nowych re-
komendacjach znajduje się punkt o przyjęciu 
w polskim prawie definicji choroby ultrarzad-
kiej, to właśnie ona ma znacznie większe zna-
czenie jeśli chodzi o ekonomikę zdrowia niż 
definicja choroby rzadkiej. 

4. żaden kraj ue oprócz Polski nie stosuje 
w odniesieniu do schorzeń rzadkich i ich te-
rapii wskaźnika kosztu uzyskania jednego 
Qualy, dlaczego w Polsce wciąż działamy 
w oparciu o sztywne kalkulacje i jaka jest 
szansa na zmianę

k.ł.: Koszt uzyskania jednego QUALy od-
nosi się do progu opłacalności i jest właśnie 
podejściem utylitarnym. Leki sieroce nie-
stety nie mogą zwykle spełnić tego postu-
latu, stąd kierowanie się tym współczynni-
kiem w Polsce jest głęboko niesprawiedliwe. 
Nierealnym jest, aby koszt jednego QUA-
Ly był poniżej trzykrotności 1PKB na osobę 
w Polsce. Nic więc dziwnego, iż jeżeli usta-
wa refundacyjna zawiera taki przymus to 
większość leków sierocych pozostaje poza 
refundacją. 

Jedyna szansa na zmianę na tym polu to 
zmiana ustawy refundacyjnej co, bez wątpli-
wości wcześniej czy później musi w Polsce 
nastąpić. Obecny kształt ustawy refundacyj-
nej jest szalenie niesprawiedliwy i krzywdzą-
cy dla osób chorujących na schorzenia rzad-
kie i ultrarzadkie. 

Myślę, że Polska nie ma prawa odwracać 
się od postępu w medycynie. Nie jesteśmy 
krajem biednym, jesteśmy krajem średnio-
zamożnym, który przez polityków określa-
ny jest mianem zielonej wyspy. My również 
powinniśmy partycypować w rozwoju me-
dycyny oraz technologii sierocych. Nasz kraj 
nie ma prawa krzywdzić cierpiących na scho-
rzenia rzadkie i ultrarzadkie, a refundacja nie 
może być zarezerwowana wyłącznie dla osób 
z chorobami powszechnymi – to nieludzkie.

Rozmawiała: lilianna miśkiewicz
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w największej mierze 
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Na okładce: Weronika Krutysz wraz z rodzi-
cami Mariolą oraz Januszem. Dziewczynka 
chora na Stwardnienie Guzowate od urodze-
nia. Obecnie gimnazjalistka.
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