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Choroby rzadkie nie mogą być tematem tabu!

Kiedy myślimy o chorobach rzadkich wydaje nam się, że 
to problem innych ludzi, który przez całe życie będzie nam 
daleki. Nie zdajemy sobie sprawy, że może on dotyczyć nie 
tylko nas samych, ale także naszych bliskich, przyjaciół 
czy rodziny. Mówiąc o pacjentach z chorobami rzadkimi 
widzimy jedynie ludzi, którzy całe życie spędzają w szpitalu, 
nie mogą samodzielnie funkcjonować, nie chodzą do pracy 
czy do szkoły. Do niedawna choroby rzadkie kojarzono tylko 
z małymi dziećmi. Okazuje się jednak, że wielu z nas może 
żyć z chorobami rzadkimi w ogóle nie wiedząc o ich istnie-
niu. Niektóre z nich nie dają żadnych objawów przez wiele 
lat życia, a manifestują się niespodziewanie, z dnia na dzień. 
Pacjenci z chorobami rzadkimi nie są odosobnionymi przy-
padkami, profesor dr hab. med. Anna Kostera-Pruszczyk, Kie-
rownik Katedry i Kliniki Neurologii Warszawskiego Uniwer-
sytetu Medycznego podkreśla, że może na nie cierpieć około 
6-8 proc. społeczeństwa, czyli ponad 2,5 miliona Polaków. 

Choroby rzadkie w wielu przypadkach mają postępu-
jący przebieg, mogą prowadzić do niepełnosprawności, 
utrudniają lub uniemożliwiają samodzielne funkcjo-
nowanie. Dlatego nie dotyczą tylko chorego, ale także 
jego całej rodziny i bliskich, którzy każdego dnia muszą 
zapewnić mu dostęp do leczenia oraz odpowiednią,  
często całodobową opiekę. 

Diagnostyka chorób rzadkich jest bardzo trudna
Symptomy chorób rzadkich są bardzo różnorodne,  
wiele z nich nie ma swoistych objawów, które w pierwszym 

Więcej informacji na stronie: www.chorobyrzadkie.com

Niewiele o nich wiemy, boimy się o nich rozmawiać, a okazuje się,  
że nawet 8 proc. z nas może cierpieć z powodu schorzeń, określanych  
mianem rzadkich. Dlaczego pacjenci z chorobami rzadkimi są wciąż 
niezauważalni, a ich potrzeby spychane są na boczny tor?

Polska jest na ostatnim miejscu, jeśli chodzi 
o dostęp do nowoczesnych leków sierocych, 
które leczą pacjentów z chorobami rzadkimi. 
Nasi pacjenci mają obecnie dostęp do około 
28 preparatów, a zarejestrowanych leków jest 
ponad 200. Oczywiście w żadnym kraju nie ma 
dostępu do wszystkich substancji, ale finansuje 
się ich sporą część. Cały czas mówimy o tym, że 
polska gospodarka rozwija się w zaskakująco 
szybkim tempie, wszyscy zauważamy wiele 
pozytywnych zmian. To wstyd, że w kraju, 
który jest 11. gospodarką na świecie, ciągle 
zapominamy o tych najbardziej cierpiących, 
tych którzy sami często nie są w stanie walczyć 
o swoje prawa i dostęp do leczenia.

Mirosław Zieliński  
Prezes Krajowego Forum 
na Rzecz Terapii Chorób Rzadkich 
ORPHAN

momencie wskazywałyby określoną jednostkę choro-
bową. Od momentu pojawienia się pierwszych obja-
wów do postawienia prawidłowej diagnozy często 
mija wiele miesięcy, a nawet lat. Pomimo ciągłego 
rozwoju medycyny i dostępu do wielu badań, diagno-
styka chorób rzadkich jest bardzo kosztowna. Więk-
szość badań nie jest refundowana przez Narodowy 
Fundusz Zdrowia, przez co pacjenci muszą ponosić 
bardzo wysokie koszta związane z wykonaniem testów, 
a to niestety dopiero początek ogromnych wydatków  
związanych z chorobą. 

Kosztowne leczenie
Leczenie chorób rzadkich wymaga codziennego przyj-
mowania drogich leków. Wiele z nich nie jest w całości 
refundowana. Na dostęp do nowoczesnych terapii w Pol-
sce najczęściej mogą liczyć tylko chorzy biorący udział  
w badaniach klinicznych. 

Wciąż wiele mówi się o tym, że zmiany są konieczne, 
od lat trwają prace nad stworzeniem Narodowego Planu 
dla Chorób Rzadkich, który ma usprawnić diagnostykę, 
leczenie tych schorzeń i wprowadzić rozwiązania wspie-
rające chorego i jego opiekunów na wszystkich płaszczy-
znach życia, ułatwiające funkcjonowanie w społeczeń-
stwie i poprawiające jakość życia. Do tej pory jednak 
pacjentom z chorobami rzadkimi i ich rodzinom nie 
zaproponowano konkretnego rozwiązania, które w zna-
czący sposób poprawiłoby ich komfort życia.

PARTNERZY WYDANIA
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PANEL EKSPERTÓW

CHOROBA RZADKA, ALE CZY NA PEWNO...?

Od 2016 roku w Polsce działa Stowarzyszenie na rzecz 
osób z niedoborem alfa-1 antytrypsyny. Jakie są cele 
stowarzyszenia i co do tej pory udało się osiągnąć?
Nasze Stowarzyszenie powstało przede wszyst-
kim po to, by pomagać, edukować i wspierać osoby  
z niedoborem alfa-1 antytrypsyny. Jest to choroba 
rzadka, o której istnieniu wie naprawdę niewiele osób, 
nawet nie wszyscy lekarze spotkali się z nią w swo-
jej praktyce. Dlatego zdiagnozowanie jej, szczególnie  
u dziecka, jest dla rodziców wielkim szokiem. Na początku 
rodzice często są bardzo zagubieni i nie wiedzą, gdzie 
mają szukać pomocy. Naszym celem jest przede 
wszystkim utworzenie grupy wsparcia dla rodziców 
i pacjentów z problemem niedoboru alfa-1 antytryp-
syny, wymienianie się doświadczeniami, pomaganie 
sobie w trudnych sytuacjach związanych z chorobą. 
Stowarzyszenie pomaga także trafić pacjentom z nowo 
postawionym rozpoznaniem do wyspecjalizowanych 
lekarzy i szpitali. Niestety w Polsce nie ma ich wielu, 
a nie każdy lekarz POZ potrafi prawidłowo wskazać 
taką placówkę i pomóc choremu na dalszej ścieżce 
leczenia. Dodatkowo, staramy się brać czynny udział 
we wszystkich spotkaniach, na których poruszane są 
tematy związane z chorobami rzadkimi. 

Z jakimi problemami borykają się rodzice dzieci 
chorujących i pacjenci z niedoborem alfa-1 
 antytrypsyny? 
Przez to, że w Polsce wciąż brakuje świadomości 
o istnieniu niedoboru alfa-1 antytrypsyny, rodzice  
i pacjenci na każdym kroku napotykają wiele proble-
mów. W przypadku małych dzieci, leczenie choroby 
jest bardzo kosztowne. W Polsce brakuje pieniędzy 
na refundację leków stosowanych w chorobach rzad-
kich, które są podstawą skutecznej terapii. W kraju jest 
także bardzo ograniczony dostęp do wyspecjalizowa-
nych placówek medycznych, rodzice często muszą 
dojeżdżać wiele kilometrów do Warszawy, aby móc 
leczyć swoje dzieci. 

Co powinno się zmienić, aby pacjenci z niedo-
borem alfa 1-antytrypsyny byli lepiej leczeni  
w naszym kraju?
Aby poprawić komfort życia chorych z niedoborem 
alfa-1 antytrypsyny, podobnie jak w przypadku innych 
pacjentów z chorobami rzadkimi, potrzebne są zmiany 
systemowe. Od lat czekamy na stworzenie Narodo-
wego Planu dla Chorób Rzadkich, którego powsta-
nie przekładane jest z roku na rok. Chorzy potrzebują 
przede wszystkim nowoczesnych metod leczenia, 
do których mają już dostęp pacjenci w wielu krajach 
europejskich. Życzylibyśmy sobie również, by lekarze 
pierwszego kontaktu mieli większą wiedzę na temat 
chorób rzadkich, potrafili pomóc osobom ze stwier-
dzonym niedoborem, a także, by nie bali się konsul-
tować ich w poradniach genetycznych i kierowali na 
potrzebne badania. 

DIAGNOZA DLA CHOREGO NIE POWINNA BYĆ WYROKIEM,  
A IMPULSEM DO DBANIA O ZDROWIE SWOICH PŁUC.

Robert Durlik 
Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Osób 

z Niedoborem alfa-1 antytrypsyny

Niedobór alfa-1 antytrypsyny (alfa-1 AT) jest chorobą 
rzadką, ale w porównaniu do innych schorzeń określa-
nych mianem „rzadkich”, występuje relatywnie często. 
Trzeba podkreślić, że nie znamy dokładnej liczby Polaków  
z ciężką postacią tego deficytu, a więc tą formą niedo-
boru, która ma na ogół poważne następstwa zdrowotne. 

Nasze badania wskazują, że pojawia się z częstością  
1 na 6 tys. żywych urodzeń, co oznacza, że w Polsce 
żyje nawet około 6 tys. osób z ciężkim niedoborem. 
Tymczasem pod opieką naszego ośrodka jest około 
130 pacjentów z całej Polski. Najczęstszym następ-
stwem ciężkiego niedoboru są schorzenia układu 
oddechowego pod postacią wcześnie rozwijającej się 
rozedmy płuc, przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, 
astmy oskrzelowej czy też rozstrzeni oskrzeli. Szcze-
gólnie narażone są osoby palące, również biernie lub 
eksponowane na działanie wziewnych zanieczyszczeń, 
oparów chemicznych. 

Czy w Polsce możliwa jest pełna diagnostyka niedoboru alfa-1 
antytrypsyny (alfa-1 AT)? Czy wykonuje się badania przesiewowe? 
Czy diagnostyka tego niedoboru jest trudna lub kosztowna?
W Polsce posiadamy narzędzia diagnostyczne, potrzebne 
aby rozpoznać niedobór alfa-1 AT. Zakład Genetyki  
i Immunologii Klinicznej działający w Instytucie Gruźlicy  

Prof. dr hab. n. med. Joanna Chorostowska-Wynimko  
Kierownik Zakładu Genetyki i Immunologii Klinicznej, 

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc

i Chorób Płuc w Warszawie posiada doświadczony zespół, 
umiejętności i wyposażenie. Dzięki współpracy z Polską 
Fundacją na Rzecz Chorych z Niedoborem AAT, od kilku lat 
prowadzimy program bezpłatnych badań diagnostycznych 
skierowanych do pacjentów z całej Polski. Współpracu-
jemy również z Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie  
w zakresie diagnostyki niedoboru u dzieci. Co więcej, 
nasz Zakład wykonuje także badania dla części krajów 
Europy Środkowo-Wschodniej, gdzie pełna diagnostyka 
nie jest możliwa. Całą diagnostykę wykonujemy na pod-
stawie próbki plam wysuszonej krwi pobranej na spe-
cjalną bibułę. Lekarz może ją od nas otrzymać nieodpłat-
nie, wystarczy zadzwonić. Badania, jak wspominałam, 
wykonujemy nieodpłatnie, a w przypadku potwierdzenia 
niedoboru AAT, bezpośrednio kontaktujemy się z leka-
rzem w celu ustalenia dalszego postępowania diagno-
stycznego i możliwych opcji leczenia. Często proponu-
jemy wizytę w Instytucie i konsultację specjalistyczną. 

Jaka jest świadomość lekarzy na temat diagnostyki niedoboru 
alfa-1 AT? Czy ustalenie rozpoznania wpływa na postępowanie 

lekarskie? Czy wiedza o niedoborze jest ważna dla przyszłości 
chorego?
Niestety lekarze w Polsce wciąż jeszcze za mało wie-
dzą o niedoborze alfa-1 AT, badania diagnostyczne 
zlecane są zbyt rzadko. Osoba z rozpoznaniem nie-
doboru musi bezwzględnie unikać kontaktu z dymem 
tytoniowym, nie tylko nie może być czynnym pala-
czem, ale także biernym. Istotne jest także unikanie 
ekspozycji na czynniki drażniące w domu, a także  
w pracy. U osoby z niedoborem, zwłaszcza jeśli roz-
poznano przewlekłą chorobą układu oddechowego, 
należy skrupulatnie prowadzić proces leczenia, zgod-
nie z aktualnymi zaleceniami, a zwłaszcza szybko  
i stanowczo wkraczać z lekami w razie infekcji. Bar-
dzo podkreślamy znaczenie regularnych szczepień 
przeciwko grypie i pneumokokom, które istotnie 
ograniczają liczbę zakażeń, a także zmniejszają ich 
intensywność. 

Czy każdej osobie z wrodzonym niedoborem alfa-1 AT grozi ciężka 
rozedma płuc? Czy można zapobiec zmianom destrukcyjnym 
zachodzącym w układzie oddechowym i zahamować ich rozwój?
Rozpoznanie choroby, nawet w młodym wieku, wcale 
nie oznacza, że w przyszłości na pewno pojawi się 
ciężka rozedma płuc. Na rozwój powikłań płucnych 
ma wpływ wiele innych czynników genetycznych 

i środowiskowych. Podstawowe znaczenie ma jednak 
jakość powietrza, które trafia do płuc, a więc przede 
wszystkim ewentualne palenie papierosów. Płuca 
osoby z ciężkim niedoborem są bezbronne wobec 
szkodliwego działania dymu tytoniowego. Diagnoza 
dla chorego nie powinna być wyrokiem, a impulsem 
do dbania o zdrowie swoich płuc. 

Jak leczy się w Polsce niedobór alfa-1 AT? Czy leczenie jest 
refundowane?
Jak wspominałam, chorobę płuc leczymy zgodnie  
z aktualną wiedzą, aczkolwiek ze szczególną staran-
nością. Natomiast jedyną formą terapii niedoboru jest 
dożylna suplementacja brakującego białka alfa-1 anty-
trypsyny, w formie wlewów dożylnych, podawanych 
co tydzień już do końca życia. Leczenie suplementa-
cyjne jest bardzo kosztowne, białko alfa-1 antytryp-
syny pozyskiwane jest z osocza zdrowych dawców. 
Niestety w Polsce nie jest ono refundowane, choć 
wiemy, że dla części naszych chorych jest jedyną 
szansą na spowolnienie postępu choroby płuc. 

LEKARZE W POLSCE WCIĄŻ 
JESZCZE ZA MAŁO WIEDZĄ 
O NIEDOBORZE ALFA-1 
ANTYTRYPSYNY, A BADANIA 
DIAGNOSTYCZNE ZLECANE 
SĄ ZBYT RZADKO.



MATERIAŁY PRZYGOTOWANE I POCHODZĄCE OD MEDIAPLANET

4  WWW.CHOROBYRZADKIE.COM MEDIAPLANETNIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY MEDIAPLANET, DYSTRYBUOWANY WRAZ Z DZIENNIKIEM „RZECZPOSPOLITA”

PANEL EKSPERTÓW

CHOROBA VON WILLEBRANDA – WYZWANIA DIAGNOSTYKI I LECZENIA

Więcej informacji na stronie: www.chorobyrzadkie.com

Jakie jest podłoże choroby von Wil-
lebranda i kto najczęściej zapada na 
tę chorobę? 
Choroba von Willebranda to jedna z naj-
częściej występujących skaz krwotocz-
nych. Mówi się o niej niewiele, a według 
badań amerykańskich naukowców, może 
ona dotyczyć nawet 3 proc. ogólnej popu-
lacji. W Polsce nie wiemy dokładnie ilu 
chorych cierpi na ten typ skazy krwotocz-
nej, nie jest prowadzony rejestr takich 
pacjentów, wielu z nich może także nie 
mieć postawionej prawidłowej diagnozy 
– choroba von Willebranda często jest 
mylona z hemofilią typu A. Szacuje się, 
że ten problem dotyczy w Polsce około 
1,3 proc. populacji. Choroba von Wil-
lebranda jest schorzeniem o podłożu 
genetycznym. Od hemofilii odróżnia ją 

CHOROBA VON WILLEBRANDA MOŻE DOTYCZYĆ LUDZI 
W RÓŻNYM WIEKU. MOŻE ZOSTAĆ WYKRYTA ZARÓWNO 
U NOWORODKÓW, JAK I W DOROSŁYM ŻYCIU.

Dr. n. med. Andrzej Mital 
Specjalista chorób wewnętrznych i hematologii,  
Gdański Uniwersytet Medyczny,  
Katedra i Klinika Hematologii i Transplantologii 

przede wszystkim sposób dziedzicze-
nia. W przypadku choroby von Wille-
branda mamy do czynienia z dziedzi-
czeniem autosomalnym, dlatego na ten 
typ skazy krwotocznej chorują zarówno 
kobiety, jak i mężczyźni. Choroba von 
Willebranda może dotyczyć ludzi w róż-
nym wieku, w zależności od objawów  
i wywiadu rodzinnego może zostać wykryta 
już w pierwszych dniach życia dziecka,  
a może także zacząć manifestować się 
dopiero w dorosłym życiu, np. krwoto-
kiem podczas operacji.
 
Jak klasyfikujemy chorobę von Wille-
branda i jak manifestują się poszcze-
gólne podtypy tej skazy krwotocznej? 
Istnieją trzy typy choroby von Willebranda. 
Typ I stanowi około 75 proc. wszystkich 
przypadków i ma najłagodniejszy przebieg.  
W tym typie choroby najczęstsze objawy 
to obfite miesiączki, krwawienia z nosa, 
łatwe siniaczenie, obfite krwawienie w 
wyniku uszkodzenia naskórka, po ekstrakcji 
zęba czy podczas zabiegu operacyjnego. 

W typie II u chorych mamy do czynienia 
z zaburzeniami czynnościowymi czyn-
nika von Willebranda, któremu zawsze 
towarzyszy jego zmniejszona aktywność. 
Objawy w typie II choroby są niemal iden-
tyczne jak w typie I. Typ III to najcięższa 
postać choroby von Willebranda, cha-

rakteryzuje się ona praktycznie całko-
witym brakiem we krwi pacjenta czyn-
nika von Willebranda. Objawy choroby 
są bardziej nasilone niż w pozostałych 
dwóch typach. Oprócz wyżej wymie-
nionych, mogą także pojawić się krwa-
wienia z przewodu pokarmowego czy 
krwawienia do stawów mięśni. 

Jak leczy się chorobę von Willebranda? 
Czy oprócz leczenia objawów stosuje 
się także terapię profilaktyczną, która 
zabezpiecza chorego przed wystąpie-
niem krwawień?
Chorobę von Willebranda leczymy na dwa 
sposoby. W lżejszych typach schorzenia 
stosujemy terapię objawową. U pacjen-
tek z obfitymi miesiączkami podajemy 
antykoncepcję, która zmniejsza inten-

sywność krwawień oraz desmopresynę 
w postaci donosowej. Tak samo postę-
pujemy w przypadku silnych krwawień 
powstałych w wyniku urazów. Drugi spo-
sób leczenia (profilaktyka) to podawa-
nie pacjentowi osoczopochodnych kon-
centratów FVIII zawierających vWF. Jest 
to terapia wskazana przede wszystkim  
u pacjentów w ciężkiej postaci cho-
roby, w typie III oraz u tych, u których 
leczenie desmopresyną nie przyniosło 
oczekiwanych skutków. Koncentraty  
w przeciwieństwie do desmopresyny 
mogą być stosowane przez długi czas. 

Czy wszystkie koncentraty podawane 
pacjentom są takie same? Które z nich 
wykazują najskuteczniejsze działanie 
terapeutyczne?
Poszczególne koncentraty różnią się mię-
dzy sobą stosunkiem ilościowym vWF 
do FVIII, jak również zawartością dużych 
multimerów vWF, dlatego schematy ich 
dawkowania oraz skuteczność kliniczna 
nie są jednakowe. Uważam, że w lecze-
niu krwawień w przebiegu choroby von 
Willebranda dobrą skuteczność wykazują 
koncentraty o stosunku vWF:FVIII prze-
kraczającym 1, jednakże w wielu w wielu 
przypadkach złotym standardem o naj-
większej skuteczności są te o stosunku 
vWF:VIII równym lub przekraczającym 2.

Czy klasyfikacja choroby von Wil-
lebranda i jej objawy są takie same  
u dzieci i u osób dorosłych?
Klasyfikacja choroby u dzieci i u doro-
słych jest taka sama. W zależności od 
typu choroby von Willebranda, jej objawy 
mogą pojawić się w różnym wieku.  
U pacjentów z najcięższym typem scho-
rzenia, pierwsze symptomy choroby 
– łatwość siniaczenia się, czy wylewy 
krwi do stawów i mięśni, najczęściej 
pojawiają się w wieku niemowlęcym, 
kiedy dziecko zaczyna podejmować 
próby samodzielnego poruszania się 
(zazwyczaj około 6-8 miesiąca życia). 
U małych dzieci może także pojawić się 
krwawienie przy ząbkowaniu czy krwa-
wienie z nosa. W okresie pokwitania,  
u dziewczynek obserwuje się także obfite, 
często krwotoczne miesiączki. Jest to 
dość charakterystyczny objaw tego typu 
skazy krwotocznej, który nie powinien 
być lekceważony przez młode kobiety, 
a także przez ich rodziców. 

Jak diagnozuje się chorobę von Wil-
lebranda? Czy do postawienia osta-
tecznego rozpoznania potrzebne jest 
wykonanie specjalistycznych badań?
Diagnostyka choroby von Willebranda, 
zarówno u osób dorosłych, jak i u dzieci, 
nie jest skomplikowana. Nie dysponu-
jemy jednak pojedynczym, swoistym 
badaniem przesiewowym, które od razu 
pozwalałoby postawić pewne rozpozna-
nie. Na początku postępowania należy 
przeprowadzić z pacjentem dokładny 
wywiad osobniczy i rodzinny, ponieważ 
choroba von Willebranda jest schorze-
niem dziedzicznym oraz wykonać pod-
stawowe badania, takie jak morfologia, 
APTT, czas krzepnięcia, czas protrom-
binowy fibrynogen, a następnie stęże-
nie vWF w osoczu (vWF:Ag), aktywność 
vWF (vWF:RCo) oraz aktywność proko-
agulacyjną czynnika VIII (FVIII:C). Aby 
określić dokładny podtyp schorzenia, 
trzeba także wykonać w niektórych 
przypadkach dokładniejsze badania, 
np.analizę multimerów vW. Najczę-
ściej trudność lekarzom, szczególnie 
pierwszego kontaktu, sprawia trafienie 
na właściwą ścieżkę diagnostyczną. 
Lekarze nie zawsze kojarzą objawy 
zgłaszane przez pacjenta właśnie z tą 
skazą krwotoczną.

Dr hab. n. med. Paweł Łaguna 
Katedra i Klinika Pediatrii Hematologii i Onkologii WUM

 Wczesne rozpoznanie choroby von Willebranda i odpowiednia profilaktyka , pozwalają pacjentom cierpiącym 
na to schorzenie na komfortowe życie. Ważne jest jednak, by chory pozostawał pod opieką poradni specjalistycznej  
i miał dostęp do leków, które zabezpieczą go przed krwawieniami.

głównych objawów 
skazy krwotocznej5 Obfite miesiączki1/

Częste lub przedłużające się  
krwawienia z nosa 2/

Łatwe powstawanie siniaków3/
Przedłużające się krwawienia w wyniku 
urazu, po porodzie lub po zabiegu  
operacyjnym 

4/
Przedłużające się krwawienia z błony  
śluzowej jamy ustnej po zabiegach  
stomatologicznych 5/

Desmopresyna to substancja najczęściej 
stosowana w leczeniu choroby von Wil-
lebranda. Czy może ona być podawana 
wszystkim pacjentom, także małym  
dzieciom?
Desmopresyna jest z powodzeniem stoso-
wana u pacjentów z pierwszym i drugim 
typem choroby. Substancja ta powoduje 
zwiększenie zawartości stężenia czynnika 
von Willebranda i czynnika VIII w krwio-
biegu, przez co stymuluje uwalnianie tych 
czynników w ziarnistościach śródbłonka 
naczyniowego do osocza. Trzeba jednak 
pamiętać, że w ciągu 5–7 dni od rozpoczęcia 
podawania leku, dochodzi do wyczerpania 
śródbłonkowych zapasów czynnika vWF, 
a podawanie leku staje się nieskuteczne. 
Desmopresyna może być podawana dzie-
ciom po ukończeniu drugiego roku życia.  
U młodszych oraz cierpiących na ciężki III 
typ choroby pacjentów, w leczeniu obja-
wowym stosujemy osoczopochodne kon-
centraty czynnika VIII zawierające czynnik 
von Willebranda. Potrzeba stosowania 
koncentratów może pojawiać się także 
podczas przygotowania pacjenta do pla-
nowej operacji, np. u dzieci – usunięcia 
migdałka. Koncentraty zabezpieczają 
chorego przed masywnym krwawieniem 
podczas zabiegu.

Jak wygląda postępowanie z małym 
pacjentem, u którego zdiagnozowano 
vWD? Gdzie sprawowana jest opieka 
nad chorym? Jakie badania kontrolne 
musi mieć wykonywane?
W Polsce obecnie funkcjonuje 16 ośrod-
ków leczenia skaz krwotocznych. Leczeni 
tam są pacjenci z różnymi schorzeniami, 
również z chorobą von Willebranda. 
Pacjenci z postawionym rozpoznaniem 
powinni zgłaszać się do poradni co naj-
mniej raz w roku. Osoba cierpiąca na 
chorobę von Willebranda powinna także 
zawsze mieć przy sobie specjalną kartę 
chorego na hemofilię i inne wrodzone 
skazy krwotoczne chorego. W książeczce 
umieszczone są wszelkie informacje na 
temat pacjenta oraz wskazówki doty-
czące udzielania mu pierwszej pomocy. 
W przypadku dzieci bardzo ważna jest 
także rola rodziców i uświadomienie 
opiekunów dziecka, dziadków czy pań w 
przedszkolu o chorobie, a także o zasa-
dach postępowania z dzieckiem w razie 
pojawienia się krwawienia.
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 Wczesne rozpoznanie choroby von Willebranda i odpowiednia profilaktyka , pozwalają pacjentom cierpiącym 
na to schorzenie na komfortowe życie. Ważne jest jednak, by chory pozostawał pod opieką poradni specjalistycznej  
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PANEL EKSPERTÓW

LEKARSTWO NA OSTRĄ BIAŁACZKĘ 
PROMIELOCYTOWĄ – NIE DLA KAŻDEGO

Więcej informacji na stronie: www.chorobyrzadkie.com

Pacjenci cierpiący na ostrą białaczkę pro-
mielocytową to jedni z najlepiej rokujących 
chorych z ostrą białaczką szpikową. Nawet 
90 proc. pacjentów, u których włączono 
odpowiednie leczenie, ma szanse na  
całkowite pokonanie choroby. Wciąż  
jednak 10 proc. chorych, u których  
rozpoczęto terapię cytostatykami umiera  
z powodu powikłań podczas chemioterapii.

Od kilku lat dostępna jest innowacyjna metoda lecze-
nia, która daje szansę na przeżycie w remisji nawet 
w 98 proc. wszystkich przypadków, nie jest ona jed-
nak dostępna dla polskich pacjentów w pierwszym 
rzucie choroby. 

W Polsce każdego roku na ostrą białaczkę promie-
locytową zapada od 150 do 200 pacjentów. Możliwe, 
że dane te są niedoszacowane, a chorzy umierają  
z powodu tego typu białaczki szpikowej jeszcze przed 
postawieniem diagnozy. U chorych trafiających do 
oddziałów specjalistycznych stosuje się chemiote-
rapię. Leczenie jest skuteczne i w większości przy-
padków uzyskujemy remisję choroby, często jednak 
niesie za sobą poważne powikłania.

Leczenie ostrej białaczki szpikowej
Dotychczas standardem w leczeniu ostrej białaczki 
promielocytowej była terapia oparta na podawaniu 
cytostatyków w połączeniu z kwasem trans-retino-

POLSCY PACJENCI, MIMO OGROMNYCH STARAŃ I WSPARCIA ZE STRONY 
ŚRODOWISKA LEKARSKIEGO, NADAL NIE DOCZEKALI SIĘ REFUNDACJI  
NOWEJ TERAPII.

Prof. dr hab. n. med.  
Agnieszka Wierzbowska 
Specjalista hematolog, Katedra i Klinika Hematologii 
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Wojewódzkie  
Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii  
i Traumatologii im M. Kopernika w Łodzi

wym (ATRA). Preparat ten wnika do chorych komó-
rek nowotworowych i stymuluje ich dojrzewanie do 
prawidłowych krwinek białych. Dzięki dołączeniu 
kwasu trans-retinowego do chemioterapii, udaje się 
uzyskać remisję choroby nawet u 90 proc. chorych 
z białaczką promielocytową, a wieloletnie przeżycie, 
powyżej 5 lat, u 85-90 proc. przypadków. Kluczowe 
jest, aby kwas trans-retinowy podać jak najwcześniej, 
już w przypadku podejrzenia choroby. Zabezpiecza to 
chorego przed ciężkimi w skutkach krwotokami, które 
są charakterystyczne dla tego typu białaczki i bardzo 
niebezpieczne. Po potwierdzeniu rozpoznania, pacjen-
towi podaje się także cytostatyk. Taki sposób leczenia 
jest bardzo skuteczny, ale jak w każdym przypadku 
zastosowania chemioterapii, może nieść za sobą 
ciężkie powikłania. Zdecydowana większość chorych 
dobrze reaguje na podawane leki, istnieje jednak grupa 
pacjentów, u których już po pierwszym cyklu terapii 
pojawiają się poważne, zagrażające życiu infekcje.  
W organizmie chorego dochodzi do zahamowania 
funkcji szpiku kostnego, zmniejsza się ilość neutro-
fili, przez co pacjent narażony jest na rozwój bardzo 
poważnych, nawet śmiertelnych zakażeń. Infekcje czę-
sto mogą obejmować całe zespoły narządów, manife-
stują się bardzo wysoką, trudną do obniżenia gorączką, 
a nieleczone – w szybkim czasie doprowadzają do 
śmierci pacjenta. W przypadku pojawienia się infekcji, 
lekarz prowadzący jest zmuszony do podania choremu  
antybiotyków o szerokim spektrum działania. 

W ostatnim czasie u dwóch pacjentów przeby-
wających na naszym oddziale doszło do powikłań 
po zastosowaniu takiej chemioterapii. Jeden z nich 
zmarł w wyniku ciężkiej infekcji, drugiemu po trud-
nej walce udało się pokonać infekcję, ale jej poważne 
skutki będą mu towarzyszyć prawdopodobnie do 
końca życia. Infekcje nie są jedyną konsekwencją 
stosowania terapii opartej na cytostatykach. Pomimo 
dużej skuteczności, leczenie podstawowym cytosta-
tykiem – antybiotykiem antracyklinowym, jest obcią-
żone istotną kardiotoksycznością. U chorych może 
dojść do poważnych uszkodzeń serca, nawet wiele 
lat po zakończeniu leczenia. U pacjentów poddanych 
takiemu leczeniu mogą w przyszłości wystąpić także 
wtórne nowotwory. 

Przełom w terapii ostrej białaczki 
promielocytowej
Trzy lata temu, w 2015 roku wyniki prowadzonych 
przez grupę naukowców badań, potwierdziły sku-
teczność innej terapii, którą można stosować  
u pacjentów z ostrą białaczką promielocytową. Nowa 
metoda to skojarzona terapia celowana. Przełomem 
w leczeniu tego typu ostrej białaczki promielocyto-
wej jest możliwość całkowitego wyłączenia z terapii 
cytostatyków. Dzięki temu nie narażamy naszych 
pacjentów na powikłania po chemioterapii, a wie-
loletnie przeżycie w remisji choroby uzyskuje aż 

98 proc. chorych poddanych leczeniu. Oczywiście, 
terapia celowana nie jest wolna od powikłań, ale nie 
są one tak poważne i tak częste jak w przypadku 
zastosowania cytostatyków. Efektywność terapii 
celowanej jest potwierdzona w przypadku chorych 
niskiego i pośredniego ryzyka, badania dotyczące 
pacjentów z grupy wysokiego ryzyka wciąż jeszcze 
trwają. Mimo udowodnionej skuteczności terapii  
i dopuszczenia jej przez Europejską Agencję Leków 
do leczenia, nie jest ona refundowana w Polsce dla 
pacjentów w pierwszym rzucie choroby, czyli dla 
tych, którzy najbardziej jej potrzebują. Nowocze-
sny lek jest dostępny dla chorych w wielu krajach 
europejskich, między innymi w Niemczech i we 
Francji. Polscy pacjenci, mimo ogromnych starań 
i wsparcia ze strony środowiska lekarskiego, nadal 
nie doczekali się refundacji tego preparatu. Warto 
podkreślić, że ostra białaczka promielocytowa jest 
chorobą rzadką. Możliwość zastosowania inno-
wacyjnej terapii celowanej istnieje u niewielkiej 
grupy, zaledwie u około 100-150 pacjentów rocz-
nie. Hematolodzy podkreślają, że terapia celowana 
nie tylko podniesie skuteczność leczenia, ale także 
znacznie poprawi komfort życia pacjentów cierpią-
cych na ten typ białaczki. Zastosowanie tej inno-
wacyjnej metody leczenia pozwala uniknąć także 
poważnych schorzeń, które mogłyby się pojawić 
w przypadku szeroko stosowanej terapii opartej 
na cytostatykach. 

Ostra białaczka promielocytowa  
jest chorobą znacznie częściej 
występującą u ludzi rasy orientalnej  
i jest to o tyle ważne, że największe  
osiągnięcia dotyczące jej leczenia 
pochodzą z Chin. Dotyczą one tego,  
że dwa leki pierwotnie stosowane  
w zupełnie innych wskazaniach  
okazały się wybitnie skuteczne  
w leczeniu tej choroby nowotworowej.

Jeden z nich to lek na trądzik, drugi nato-
miast już blisko sto lat temu stosowany 
był w przewlekłej białaczce szpikowej. 
Obydwa leki od lat stosowane są także  
w Polsce w leczeniu ostrej białaczki pro-
mielocytowej, a ich skojarzenie tworzy tera-
pię celowaną. Podaje się ją jednak dopiero  
w razie oporności na chemioterapię.

Z przedstawionych kilka lat temu badań 
wynika, że najlepsze efekty leczenia  
u chorych na białaczkę promielocytową 
otrzymujemy po podaniu terapii celowa-
nej opartej na skojarzeniu dwóch leków 
niecytostatycznych, nawet w począt-
kowym stadium choroby. Jej ogromną 
zaletą jest mniejsza toksyczność niż  
w przypadku chemioterapii. Stosowanie 
terapii celowanej w leczeniu białaczki 
promielocytowej, także w początkowej 
fazie choroby, to międzynarodowy stan-
dard postępowania.

Nie ma dobrych statystyk dotyczących 
zachorowalności na tę chorobę w Polsce. 
Liczba nowych przypadków nie przekra-
cza jednak 50 osób rocznie, z czego ¼ 
pacjentów ma chorobę wysokiego ryzyka, 
w której nadal zalecane jest leczenie sko-
jarzeniem kwasu transretinowego i che-
mioterapii. Rzeczywiście, dzięki takiemu 
leczeniu, chorzy mają ponad 90 proc. 
szanse na pokonanie choroby i powrót 
do aktywnego życia. Poważnym proble-
mem nadal jest to, że ostra białaczka 
promielocytowa w fazie początkowej czę-
sto objawia się poważnym krwotokiem, 
co może się skończyć śmiercią chorego 
przed rozpoczęciem leczenia. To praw-
dziwy dramat, kiedy chory, w przypadku 
którego medycyna dysponuje bardzo 
skutecznym leczeniem, umiera przed 
jego zastosowaniem. Niezwykle ważne 
jest, aby w razie jej podejrzenia, chorzy 
byli maksymalnie szybko przenoszeni 
do oddziałów hematologicznych, gdzie 
mogą zostać uratowani.

Prof. dr hab. med.  
Wiesław Wiktor Jędrzejczak 
Katedra i Klinika Hematologii,  
Onkologii i Chorób Wewnętrznych, 
Samodzielny Publiczny Centralny  
Szpital Kliniczny, Konsultant Krajowy  
ds. Hematologii
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WYZWANIA

Czym jest i na czym polega efekt nocebo?
Łacińskie słowo nocebo oznacza „będę szkodzić”. Efekt nocebo 
to coś, co szkodzi zdrowiu pacjenta i powodzeniu jego tera-
pii. Efekt nocebo jest odwrotnością efektu placebo, działa 
dokładnie na takiej samej zasadzie. Różni się tylko rezultatem 
 – w przypadku placebo otrzymujemy pozytywny efekt lecze-
nia, w przypadku nocebo dochodzi do niepowodzenia terapii. 
W wyniku braku wiary pacjenta w skuteczność leczenia, u 
chorego pojawiają się tzw. działania niepożądane stosowanej 
przez pacjenta terapii. 

Kiedy u chorego może pojawić się efekt nocebo? 
Tak naprawdę zawsze wszystko zależy od tego, z jakim pacjen-
tem mamy do czynienia. Efekt nocebo może pojawić się np. 
z powodu zmiany wyglądu tabletek, które chory przyjmował 
wcześniej. Pacjent przestaje wierzyć w skuteczność terapii, bo 
środek jest mniejszy i w jego przekonaniu będzie mniej sku-
teczny. Dzieje się tak również, gdy pacjentowi zostanie przepi-
sany przez lekarza tańszy odpowiednik lub kiedy chory prze-
czyta w ulotce o możliwych działaniach niepożądanych lub 
zostanie o nich poinformowany przez lekarza. Na wielu ludzi 
działa także siła sugestii, negatywne doświadczenia innych 
pacjentów przyjmujących lek. 

Czy istnieje grupa ludzi, u których nocebo pojawia się 
częściej?
Według badań i obserwacji prowadzonych przez lekarzy, efekt 
nocebo częściej dotyczy kobiet oraz osób starszych. Może także 
nasilać się u pacjentów z wieloma schorzeniami, u hipochon-
dryków, osób ze skłonnością do depresji oraz tych, którzy spo-
dziewają się wystąpienia choroby, np. kiedy w rodzinie przod-
kowie umierali z powodu nowotworów. 

Czy istnieją badania naukowe, które potwierdzają istnie-
nie efektu nocebo?
Już w  1948 roku przez naukowców z Uniwersytetu w Bostonie 
przeprowadzone zostały badania dotyczące efektu nocebo. 
Dotyczyły one czynników, które sprzyjają rozwojowi schorzeń 

układu krążenia u kobiet. Podczas analizy danych, przeprowa-
dzonej po kilku dekadach od rozpoczęcia badania, okazało się, 
że te spośród jego uczestniczek, które wierzyły w swoją podat-
ność na tego typu schorzenia, były czterokrotnie bardziej nara-
żone na ryzyko zgonu z powodu chorób sercowo-naczyniowych 
niż te, które nie żywiły takiego przekonania. Przy czym u pań 
z obu grup stwierdzono te same czynniki ryzyka, m.in. wyso-
kie stężenie cholesterolu, wysokie ciśnienie i nadwagę. Obec-
nie najczęściej spotykanym efektem nocebo jest uczulenie na 
penicylinę. Po jej podaniu około 10 proc. pacjentów odczuwa 
działania niepożądane. W wyniku badań wykazano, że aż 97 
proc. przypadków reakcji alergicznych związanych z podaniem 
tego leku jest właśnie wynikiem efektu nocebo.

Czy efekt nocebo spowodowany jest tylko działaniem 
naszej psychiki?
Przeprowadzone badania dowodzą, że efekt nocebo jest wyni-
kiem procesów zachodzących w całym organizmie. W przy-
padku efektu nocebo mamy do czynienia z uruchomieniem 
rezerw obronnych organizmu (uruchomienie układu immuno-
logicznego) na indukowany słowem stres i zagrożenie. W orga-
nizmie gwałtownie rośnie poziom kortyzolu – hormonu stresu, 
który wywołuje lawinę niekorzystnych reakcji fizjologicznych. 

Czy efekt nocebo może być niebezpieczny?
Zjawisko efektu nocebo stawia przed lekarzami i całym perso-
nelem medycznym ogromne wyzwanie. Lekarz, który rozma-
wia z pacjentem, musi być także psychologiem, który z jednej 
strony powinien przekazać mu rzetelne informacje na temat 
jego leczenia, w tym także poinformować go o możliwości poja-
wienia się skutków ubocznych terapii. Z drugiej jednak strony 
powinien być ostrożny w przekazywaniu tych informacji oraz 
przewidzieć, że część opisywanych przez chorego objawów może 
nie wynikać z działania leku, a właśnie z powodu efektu nocebo. 
Skutecznym rozwiązaniem mogą być szkolenia personelu 
medycznego, nie tylko lekarzy, ale także pielęgniarek z zakresu 
komunikacji interpersonalnej, które pomogą im świadomie 
wykorzystywać „moc” swoich słów.

 Czy skuteczna dotąd terapia może przestać działać tylko dlatego, że producent zmienił wygląd tabletek?  
Wydawać by się mogło, że nie. A jednak efekt nocebo – podstępny szkodnik, może zmienić nastawienie pacjenta  
do terapii i doprowadzić go nawet do śmierci. 

EFEKT NOCEBO – CZY SKUTECZNA TERAPIA MOŻE SZKODZIĆ PACJENTOWI?
NOWOŚCI

Prof. dr hab. med.  
Marek Wojtukiewicz 
Kierownik Kliniki Onkologii,  

Uniwersytet Medyczny  
w Białymstoku, Białostockie 

Centrum Onkologii

Więcej informacji znajdziecie na stronie: 
www.byczdrowym.info

W Polsce raka nerki rozpoznaje się u około 4,5 tys. osób rocznie. To 
obecnie szósty najczęściej występujący nowotwór wśród mężczyzn. 
Choroba początkowo nie daje żadnych objawów, dlatego często 
wykrywana jest w zaawansowanym stadium, już z przerzutami do 
innych organów. Z tego powodu na raka nerki w Polsce przedwcze-
śnie umiera ponad połowa zdiagnozowanych pacjentów. Jednak, 
jak podkreślają eksperci, dzięki wdrożeniu innowacyjnego leczenia 
wkrótce może się to zmienić. 

Dzięki dostępowi do nowych terapii, polscy pacjenci z nowotwo-
rem nerki będą mogli być leczeni na światowym poziomie i zgodnie 
z możliwościami współczesnej medycyny. Nowe terapie to najwięk-
sza szansa dla pacjentów, u których rokowania były do tej pory niepo-
myślne, a zastosowane dotąd terapie zawiodły. Majowa aktualizacja 
listy refundacyjnej przynosi bardzo dobre i długo wyczekiwane wiado-
mości dla chorych z zaawansowanym rakiem nerkowokomórkowym 
– mówi Prof. Piotr Wysocki, kierownik Katedry i Kliniki Onkologii Uni-
wersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum i prezes Polskiego 
Towarzystwa Onkologii Klinicznej.

Według ekspertów, dotychczasowe opcje terapeutyczne, szcze-
gólnie u pacjentów, u których rak nerki wykrywany był w późnym 
etapie choroby, były niewystarczające, a średni czas przeżycia 
chorych wynosił około 2. lat. Problem stanowi też rozwijająca się 
stopniowo w trakcie prowadzonego leczenia oporność nowotworu 
na stosowany lek oraz ograniczone opcje leczenia kolejnych linii  

w przypadku, gdy oporność ta już się rozwinie. Dr n. med. Jakub Żołnierek  
z Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w War-
szawie podkreśla, że włączenie leków nowej generacji to sukces, 
zarówno z perspektywy pacjentów, jak i lekarzy, których możliwości 
leczenie były do tej pory niewielkie. 

Wśród nowo zrefundowanych terapii duże doświadczenie kliniczne 
mamy z lekiem kabozantynib. To innowacyjna terapia dla pacjentów  
z zaawansowanym rakiem nerkowokomórkowym i jedyny środek, który  
w monoterapii raka nerki prowadzi do poprawy wszystkich trzech 
najważniejszych parametrów oceny skuteczności leków onkologicz-
nych: zwiększa odsetek chorych, u których udaje się zmniejszyć masę 
guza, spowalnia postęp choroby, przedłuża przeżycie chorych – mówi  
dr n. med. Jakub Żołnierek.

Środowisko pacjentów i ekspertów na decyzję Ministra Zdrowia 
oczekiwało od miesięcy. O dostęp do innowacyjnych terapii apelo-
wali także przedstawiciele Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicz-
nych oraz Fundacja Wygrajmy Zdrowie. 

Nowe propozycje leczenia dla pacjentów z zawansowanym rakiem 
nerki to wielka szansa dla chorych. Cieszymy się, że udało się wpro-
wadzić zmiany, które pozwolą na leczenie zgodnie z europejskimi  
i światowymi standardami. Obraz chorowania na zaawansowa-
nego raka nerki będzie się zmieniać i to daje wielkie nadzieje na 
poprawę trudnej dotychczas sytuacji pacjentów – podkreśla Beata  
Ambroziewicz, prezes Fundacji Wygrajmy Zdrowie.

PACJENCI Z RAKIEM NERKI  
OTRZYMAJĄ INNOWACYJNE LECZENIE

Prof. Piotr Wysocki 
Kierownik Katedry 

i Kliniki Onkologii Uniwersytetu 
Jagiellońskiego Collegium Medicum 

i Prezes Polskiego Towarzystwa 
Onkologii Klinicznej

Dr n. med. Jakub Żołnierek 
Centrum Onkologii Instytutu 
im. Marii Skłodowskiej-Curie 

w Warszawie

Więcej informacji na stronie:  
www.byczdrowym.info

 Po wielu miesiącach starań o dostęp do leczenia, pacjenci z rakiem nerki doczekali się  
decyzji o refundacji innowacyjnych terapii. Na obowiązującej od maja 2018 r. liście leków  
refundowanych pojawiły się leki nowej generacji. Dla osób z zaawansowanym  
nowotworem nerki to szansa na dłuższe i lepszej jakości życie. 

CIESZYMY SIĘ, 
ŻE UDAŁO SIĘ 
WPROWADZIĆ
ZMIANY, KTÓRE 
POZWOLĄ 
NA LECZENIE 
ZGODNIE Z 
EUROPEJSKIMI
I ŚWIATOWYMI 
STANDARDAMI.

EFEKT NOCEBO MOŻE 
POJAWIĆ SIĘ NP. Z POWODU 
ZMIANY WYGLĄDU TABLETEK, 
KTÓRE CHORY PRZYJMOWAŁ 
WCZEŚNIEJ. PACJENT 
PRZESTAJE WIERZYĆ  
W SKUTECZNOŚĆ TERAPII, 
BO ŚRODEK JEST MNIEJSZY 
I W JEGO PRZEKONANIU 
BĘDZIE MNIEJ SKUTECZNY.
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PANEL EKSPERTÓW

W Polsce obecnie około 20 tysięcy pacjentów 
poddawanych jest dializom. Największa część 
chorych, około 19 tysięcy, ma wykonywane hemo-
dializy w stacjach dializ. Około tysiąca chorych 
leczonych jest za pomocą dializy otrzewnowej, 
którą wykonuje się samodzielnie w domu. 

Musimy pamiętać, że nikt nie jest dializowany dla 
przyjemności. Wszyscy ludzie poddawani diali-
zom potrzebują do życia sztucznej nerki, wielu 
z nich czeka także na przeszczepienie narządu, 
ale ogromna część nie kwalifikuje się do trans-
plantacji i jest skazana na dializy do końca życia. 
Konieczność wykonywania dializ zmienia całe życie 
pacjenta. Trzy razy w tygodniu spędza on praktycz-
nie cały dzień w stacji dializ, często przez to nie 

PRZESZCZEPÓW W NASZYM 
KRAJU MOGŁOBY BYĆ 
WIĘCEJ, NIESTETY WCIĄŻ 
BRAKUJE NARZĄDÓW,  
KTÓRE MOGŁYBY BYĆ 
PRZEKAZANE BIORCOM.

GDY NERKI ODMAWIAJĄ POSŁUSZEŃSTWA

Prof. dr hab. med. Ryszard Gellert 
Klinika Nefrologii i Chorób Wewnętrznych, 

Studium Kliniczno-Dydaktyczne Centrum Medycznego 
Kształcenia Podyplomowego, Szpital Bielański

Więcej informacji na stronie: www.byczdrowym.info

PRZEŁOM W LECZENIU PACJENTÓW 
CHORYCH NA PRZEWLEKŁĄ NIEWYDOLNOŚĆ NEREK

może pozwolić sobie na normalną pracę, ciężko 
jest mu prowadzić życie rodzinne i społeczne.  
Z pacjentem na niewydolność nerek choruje cała 
rodzina, każdego dnia muszą oni podporządkowy-
wać swoje życie do trybu życia chorego – trudno 
jest podróżować, wyjechać na wakacje, trzeba 
pamiętać o odpowiedniej diecie, wizytach u lekarza.

Dializuje się nie tylko osoby starsze i scho-
rowane, u których choroba nerek pojawiła się  
z wiekiem wraz z innymi schorzeniami, ale także 
dzieci i ludzi bardzo młodych, którzy od urodze-
nia chorują na choroby nerek.

Niestety, w większości przypadków pacjenci są 
poddawani dializom z powodu utraty zdolności 
ich własnych nerek do oczyszczania organizmu 
z toksyn w wyniku powikłań spowodowanych 
innymi chorobami. Najczęściej jest to cukrzyca 
oraz choroby cywilizacyjne, takie jak miażdżyca 
czy nadciśnienie tętnicze. Choroby nerek czę-
sto przez wiele lat nie dają żadnych wyraźnych, 
charakterystycznych objawów, mogą „po cichu” 
rozwijać się nawet przez kilkadziesiąt lat. Należy 
podkreślić, że w przypadku większości chorych 
z niewydolnością nerek, moglibyśmy uniknąć 
leczenia radykalnego i dializ, pod warunkiem, że 
byliby oni lepiej leczeni z powodu chorób przewle-
kłych, a problemy z nerkami byłyby u nich szybciej  
zdiagnozowane. 

W Polsce każdego roku wykonuje się około 
tysiąca przeszczepień nerek rocznie. Oznacza to, 
że w każdym roku 5 proc. pacjentów, którzy są 
poddawani dializom, otrzyma nową nerkę, która 
pozwoli im na normalne życie. Przeszczepów  
w naszym kraju mogłoby być więcej, niestety 
wciąż brakuje narządów, które mogłyby być  
przekazane biorcom. 

Pan Mirosław jest pacjentem stacji dializ od  
22 lat. Mówi, że w Polsce sytuacja osób dia-
lizowanych bardzo się polepszyła, ale nadal 
przydałyby się zmiany, które jeszcze bardziej 
poprawiłyby komfort życia chorych na niewy-
dolność nerek. 

Kiedy dowiedziałem się o mojej chorobie i o tym, 
że będę musiał być poddawany dializom, jeszcze 
nie do końca wiedziałem, z czym to wszystko się 
wiąże. Przez moją chorobę i długie zwolnienia lekar-
skie zostałem zwolniony z pracy i byłem zmuszony 
przejść na rentę. Wówczas moja żona zajęła się 
utrzymaniem rodziny, a ja dbałem o dom – musie-
liśmy zamienić się rolami. Brak pracy, nowe obo-
wiązki i przede wszystkim częste wizyty w stacji 
dializ, wymagały reorganizacji całego życia. Musia-
łem zaakceptować nową rzeczywistość, zrozumieć 
ją i przede wszystkim się do niej przyzwyczaić. 
Taka sytuacja nie jest łatwa dla nikogo, wymaga 
czasu i przede wszystkim wsparcia najbliższych 
nam osób. Ja to wsparcie miałem i pewnie dlatego 
od 22 lat żyję dzięki sztucznej nerce. 

Obecnie komfort życia pacjentów, którzy mają 
wykonywane dializy, jest dobry. Mamy zapewniony 
dostęp do nowoczesnych sprzętów, wszystkie są 
jednorazowego użytku, otrzymujemy transport 
na dializy, a stacji, w których można być dializo-
wanym, jest naprawdę wiele. Muszę przyznać, że 
porównując swoją obecną sytuację, do tej sprzed 
kilku, czy kilkunastu lat, bardzo dużo się zmie-
niło i to na lepsze. Myślę jednak, że jest jeszcze 
kilka obszarów, które można poprawić. Przede 
wszystkim pacjenci dializowani ze względu na 
to, że muszą przestrzegać bardzo skrupulatnie 
określonego jadłospisu – nie mogą przyjmować 
za dużo płynów, powinni w stacjach dializ być 

OBECNIE KOMFORT ŻYCIA 
PACJENTÓW, KTÓRZY MAJĄ 
WYKONYWANE DIALIZY,  
JEST DOBRY. MYŚLĘ JEDNAK, 
ŻE JEST JESZCZE KILKA 
OBSZARÓW, KTÓRE MOŻNA 
POPRAWIĆ.

Mirosław Mańka 
Pacjent stacji dializ od 22 lat

pod stałą opieką dietetyka. Rozmowa ze specja-
listą, otrzymanie konkretnych wskazówek jest 
zawsze o wiele bardziej skuteczne niż czytanie 
tabeli w podręcznikach, czy w broszurach. Kolej-
nym problemem osób dializowanych jest także 
brak dostępu do rehabilitacji ruchowej w trakcie 
i tuż po dializie. Dializa trwa około 4 godzin, jest 
wykonywana kilka razy w tygodniu. Pacjent pod-
czas niej nie może zmienić pozycji, zazwyczaj 
leży w fotelu. Kiedy spędza się tak kilka godzin, 
trudno jest wstać nawet zdrowemu człowiekowi, 
a musimy pamiętać, że pacjenci dializowani to 
często ludzie starsi, schorowani, którym ciężko 
jest się poruszać. Pomoc fizjoterapeuty byłaby 
dla nas nieoceniona. 

Hemodiafiltracja jest techniką 
dializacyjną stanowiącą połą-
czenie dyfuzji, będącej podsta-
wowym zjawiskiem wykorzysty-
wanym w hemodializie (metodzie 
powszechnie stosowanej w Pol-
sce) oraz konwekcji, stanowią-
cej podstawę techniki zwanej 
hemofiltracją.

Leczenie najbliższe naturze
Hemodiafilitracja (HDF) uważana 
jest za najlepszą i najbardziej 
wydajną metodę leczenia nerko-
zastępczego. Ta technika „inte-
ligentnej” hemodializy pozwala 
usuwać z organizmu wyłącznie 
toksyny i szkodliwe produkty 
przemiany materii, pozostawia-
jąc witaminy, minerały czy inne 
mikroelementy niezbędne do 
prawidłowego funkcjonowania 
organizmu. Skuteczniej usuwa 
fosforany, pozwala na lepszą 
kontrolę niedokrwistości oraz 
stężenia cholesterolu, zapobiega 
zmianom ciśnienia krwi pod-
czas zabiegu oraz pozwala na 
zmniejszenie stanów zapalnych. 
Dzięki wymienionym powyżej, 
korzystnym dla pacjenta dzia-
łaniom, hemodiafiltracja wyka-
zuje działanie kardioprotekcyjne, 
czyli chroniące serce i układ 
krążenia. Wpływa to korzyst-
nie na przeżycie pacjentów  
ze schyłkową niewydolnością 
nerek oraz na ich jakość życia. 
Badania kliniczne potwierdzają, 
że pacjenci leczeni tą metodą rza-
dziej trafiają do szpitala z powodu 
różnych powikłań związanych  
z leczeniem choroby nerek i dia-
lizoterapii. Można powiedzieć, 
że hemodiafiltracja jest obecnie 
najbliższą naturze terapią zastę-
pującą funkcjonowanie nerek.

Niepodważalne korzyści
Hemodiafiltracja jest techniką dia-
lizacyjną stanowiącą połączenie 
dyfuzji, będącej podstawowym 
zjawiskiem wykorzystywanym  
w hemodializie (metodzie po- 
wszechnie stosowanej w Pol-
sce) oraz konwekcji, stanowią-
cej podstawę techniki zwanej 
hemofiltracją. Opublikowane 
na przestrzeni kilkunastu ostat-
nich lat badania naukowe jed-
noznacznie wskazują na szereg 
cech korzystnych dla pacjentów, 
takich jak: stabilność hemodyna-

miczną i lepszą kontrolę ciśnie-
nia tętniczego, lepsze usuwanie 
płynów, wyższą eliminację „śred-
nich cząsteczek” oraz poprawę 
kontroli gospodarki wapniowo-
-fosforanowej oraz lipidowej.

Te wszystkie cechy sprawiają, 
że pacjent leczony za pomocą 
hemodiafiltracji jest mniej nara-
żony na powikłania wynikające 
z długotrwałego leczenia nerko-
zastępczego, lepiej się czuje, 
może więcej osiągnąć w życiu 
codziennym. Po prostu lepiej  
i dłużej żyje. Ograniczenie liczby 
powikłań, dzięki stosowaniu hemo-
diafiltracji sprawia, że pacjenci 
mogą być lepiej przygotowani 
do przeszczepu nerki. 

Niektóre badania, prowadzone 
na dużych grupach pacjentów 
wykazały, że leczenie HDF pozwo-
liło na 30-procentowe zmniej-
szenie śmiertelności pacjen-
tów w porównaniu z klasyczną 
hemodializą. 

Dla polskich pacjentów
Spośród ponad 20 tysięcy polskich 
pacjentów wymagających stałego 
leczenia nerkozastępczego, około 
19 tysięcy leczonych jest hemodia-
lizami. Pojawienie się możliwości 
stosowania bardziej skutecznej  
i wydajnej metody, jaką niewątpli-
wie jest hemodiafiltracja, stanowi 
dla tej grupy szansę na lepsze  
i dłuższe życie z mniejszymi powi-
kłaniami wynikającymi z samej 
choroby nerek oraz chorób towa-
rzyszących. Zdaniem ekspertów, 
największe korzyści z zamiany 
konwencjonalnej hemodializy na 
hemodialitrację, mogą odnieść 
pacjenci z niestabilnością hemo-
dynamiczną z objawami hipo-
tensji śróddializacyjnej, ze źle 
kontrolowanym nadciśnieniem 
tętniczym, pacjenci z amyloidozą 
oraz pacjentki w ciąży. 

Hemodiafiltracja może być wyko-
nywana w każdym ośrodku dia-
liz, który posiada odpowiednio 
wykształconą kadrę oraz sprzęt 
umożliwiający prowadzenie tego 
typu zabiegów. Wiele ośrodków 
w Polsce spełnia te warunki, więc 
kiedy tylko hemodiafiltracja sta-
nie się dostępna i finansowana 
przez Narodowy Fundusz Zdro-
wia, stacje dializ będą mogły włą-
czyć tę metodę do oferowanych 
form leczenia.

Prof. dr hab. n. med. Kazimierz Ciechanowski 
Kierownik Kliniki Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych 

 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
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badanych krajów. Badanie pokazało, że nastolatkowie i młodzi dorośli, 
czyli osoby w wieku 16-35 lat, są grupą wiekową używającą nowe substan-
cje psychoaktywne (NPS) najczęściej. Rynek nowych substancji psycho-
aktywnych zmienia się bardzo dynamicznie, o czym świadczy zarówno 
liczba NPS pojawiających się każdego roku w Europie, która oscyluje około 
100 (EMCDDA 2014), jak i zmiany w modelach ich dystrybucji 

Wychodząc naprzeciw tym wyzwaniom, Fundacja nawiązała współ-
pracę ze Społeczną Inicjatywą Narkopolityki, poszerzając swoje działa-
nia o dystrybucję specjalnych testów, które są w stanie sprawdzić, czy 
dana substancja, którą osoba zamierza sobie podać, jest faktycznie tym, 
co pozyskała. Niestety z informacji od osób używających testów, coraz 
więcej jest substancji zawierających bardzo groźne, a czasem śmiertelne 
fentanyle i ich pochodne. Zwiększanie świadomości i dystrybucja testów 
sprawia, że mamy kontakt z grupami osób najbardziej narażonymi na 
szkody zdrowotne związane z używaniem NPS. Jest to zawsze okazja do 
edukacji i informowaniu o różnych sposobach ograniczania szkód zdro-
wotnych oraz możliwości podjęcia leczenia. 

Interdyscyplinarne podejście do problematyki chemseksu to również 
ogromna szansa na skuteczną profilaktykę HIV. Osobom, które świado-
mie podejmują ryzykowne zachowania pod wpływem substancji, pro-
ponowana jest profilaktyka przedekspozycyjna (PrEP). PrEP jest metodą 
na ograniczenie zakażeń HIV wśród osób podejmujących najbardziej 
ryzykowne zachowania. Terapia nie jest niestety refundowana przez 
NFZ. Ważne jest wykonywanie regularnych badań, więc zalecamy wizyty 
u lekarza chorób zakaźnych.

CZYM RYZYKUJESZ?

Problem kontaktów seksualnych pod wpływam substancji psychoak-
tywnych, czyli takich, które mogą odbywać się, częściowo lub całkowicie 
poza świadomością osób do nich przystępujących, dotyczy wielu grup o 
różnej orientacji i preferencjach seksualnych. Każda z tych grup potrze-
buje indywidualnego, interdyscyplinarnego podejścia, gdzie w procesy 
modelowania włączeni są przedstawiciele danej grupy. 

Kontakty seksualne połączone ze stanem zmiany świadomości wywoła-
nym wprowadzeniem do organizmu nowych substancji psychoaktywnych 
(NPS), nie wpisują się w żadną istniejącą dotychczas linię profilaktyki czy 
edukacji. Nie możemy opierać się tu na schematach, które stosowaliśmy 
wobec klasycznych, zbadanych stymulantów, takich jak amfetamina, 
metaamfetamina czy kokaina. Działanie NPS wykracza dużo poza granice 
opisanych w nauce substancji, wyznaczając nowe ryzyka i zagrożenia. 
Pomimo ustabilizowania się poziomu rozpowszechnienia używania NPS 
w Polsce, wciąż obserwujemy wysoką liczbę zatruć tymi substancjami, 
w tym kilka tysięcy przypadków wymagających hospitalizacji oraz przy-
padki zgonów. Spowodowane jest to między innymi stale zmieniającą 
się ofertą NPS dostępnych na rynku, zmieniającymi się rzeczywistymi 
składami produktów sprzedawanych pod tymi samymi nazwami han-
dlowymi oraz błędami w procesie produkcji (np. zbyt duża moc produk-
tów sprzedawanych jako syntetyczne kannabinoidy).

Według badań I-TREND, niemal 30 proc. badanych użytkowników NPS  
z Polski, nie posiadało żadnych informacji na temat zażywanych przez 
nich produktów, a 25 proc. uważało, że takiej wiedzy w ogóle nie potrze-
buje, co w obydwu przypadkach było najwyższym wynikiem wśród  

Agata Kwiatkowska
Politolog, specjalista zdrowia publicznego, certyfikowany doradca Punktów Konsultacyjno-

-Diagnostycznych z zakresu HIV/AIDS, założycielka Forum Redukcji Szkód przy Katedrze 
Psychiatrii WUM, członkini Polskiego Towarzystwa Badań nad Uzależnieniami

 Kontakty seksualne pod wpływem substancji psychoaktywnych, tj. alkoholu,  
klasycznych narkotyków czy nowych substancji psychoaktywnych (NPS),  
potocznie nazywanych „dopalaczami”, stanowią w tej chwili jedno z największych 
wyzwań profilaktyki zdrowia publicznego. 

KONTAKTY 
SEKSUALNE 
POŁĄCZONE ZE 
STANEM ZMIANY 
ŚWIADOMOŚCI 
WYWOŁANYM 
WPROWADZENIEM 
DO ORGANIZMU NPS, 
NIE WPISUJĄ SIĘ  
W ŻADNĄ ISTNIEJĄCĄ 
DOTYCHCZAS LINIĘ 
PROFILAKTYKI CZY 
EDUKACJI.

Więcej informacji znajdziecie na stronie: 
www.byczdrowym.info
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PAMIĘTAJ O TYM, ŻE PROFILAKTYKA MOŻE UCHRONIĆ CIĘ 
PRZED ZAKAŻENIEM WIRUSEM HIV!
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: WWW.PREP.EDU.PL

Każdego roku w Polsce wykrywa się ponad 1200 nowych 
zakażeń HIV. Wśród osób z nowo wykrytym zakażeniem, 
największą grupę stanowią osoby mające ryzykowne 

kontakty seksualne (zarówno kontakty seksualne między męż-
czyznami, jak i kontakty heteroseksualne) – około 1000 przypad-
ków rocznie. Do zakażenia HIV w wyniku dożylnego używania 
narkotyków dochodzi obecnie rzadko, aczkolwiek rośnie liczba 
zakażeń związanych z kontaktami seksualnymi pod wpływem 
substancji takich mefedron czy metamfetamina (tzw. chem-
-sex). Profilaktyka przedekspozycyjna HIV (PrEP) to metoda 
bardzo skuteczna (zmniejszenie ryzyka o ponad 85 proc. sku-
teczności przy założeniu, że w momencie narażenia na zakaże-
nie, lek zdążył się wysycić w organizmie i jest prawidłowo stoso-
wany) i bezpieczna forma profilaktyki. Stosowana prawidłowo  
i regularnie przez osoby o zwiększonym ryzyku zakażenia HIV, 
pozwoli zmniejszyć liczbę nowych zakażeń i przypadków AIDS 
w naszym kraju.

być korzystną opcją. Profilaktyka przedekspozycyjna to także  
odpowiednia terapia dla pary starającej się o dziecko, gdy partner/
partnerka jest zakażony/a HIV, a HIV we krwi jest wciąż wykry-
walny mimo leczenia.

Tenofowir i emtrycytabina to dwie substancje, które 
stosowane w skojarzeniu istotnie zmniejszają ryzyko 
zakażenia HIV. Leki te blokują ważne etapy w cyklu 

namnażania się wirusa i utrudniają zakażenie.

Ważna jest regularność i testowanie. Wykonanie odpowied-
nich badań diagnostycznych przed rozpoczęciem profi-
laktyki, regularne ich powtarzanie, a także przyjmowanie 

leków zgodnie z zaleceniami, gwarantuje bezpieczeństwo i skutecz-
ność PrEP. Skuteczna profilaktyka jest zależna od odpowiedniego 
stężenia leku w tkankach, co hamuje możliwość namnażania wirusa  
i zapobiega nowemu zakażeniu. Bardzo ważne jest wykluczenie 

Prof. dr hab. n. med.  
Miłosz Parczewski 

Kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych,  
Tropikalnych i Nabytych Niedoborów  

Immunologicznych PUM,  
Prezes Polskiego Towarzystwa 

Nukowego AIDS, MD PhD,  
Professor of Medicine, President 
of Polish Scientific AIDS Society, 

Department of Infectious, Tropical  
Diseases and Immune Deficiency,  

Pomeranian Medical University 
in Szczecin

faktów 
na temat profilaktyki 
przedekspozycyjnej  

HIV (PrEP) 
 Do końca 2017 roku w Polsce zakażenie HIV zdiagnozowano u ponad 22 tysięcy 

osób. Liczba nowych rozpoznań z roku na rok rośnie, głównie w wyniku zakażeń  
nabywanych drogą kontaktów seksualnych, a nie jak przed laty, drogą dożylnego 
używania narkotyków. 

HIV i AIDS to w Polsce wciąż tematy tabu. Wielu Pola-
ków wciąż nie wie, jak przenosi się HIV, jak skutecz-
nie zabezpieczać się przed zakażeniem, ani jak i gdzie 
wykonać test na HIV. Należy pamiętać, że ryzyko zaka-

żenia rośnie istotnie u osób, które chorują na rzeżączkę, kiłę, 
chlamydiozę lub inne zakażenia przenoszone drogą płciową 
(STI – sexually transmitted infections). Z tego powodu nie-
zwykle ważna jest regularna diagnostyka i terapia, również  
w kierunku tych infekcji. PrEP powinien być rozważony u każ-
dej osoby, która miała rozpoznaną chorobę weneryczną.
 

Profilaktyka może uchronić Cię przed zakażeniem 
HIV. Profilaktyka przedekspozycyjna, czyli działa-
nia obejmujące między innymi test na HIV, badanie  

w kierunku innych chorób przenoszonych drogą płciową oraz 
przyjmowanie leku hamującego namnażanie HIV (przed sto-
sunkiem oraz odpowiednio po nim), istotnie zabezpiecza przed 
zakażeniem HIV. PrEP polega na przyjmowaniu jednej tabletki 
dziennie, tabletki składającej się z dwóch leków skierowanych 
przeciw HIV (dizoproksyl tenofowiru i emtrycytabina). Stosowa-
nie tych substancji powinno odbywać się pod kontrolą lekarską, 
zgodnie z ustalonym schematem oraz jest uwarunkowane wyko-
naniem (dość prostych) badań laboratoryjnych, tak aby zapewnić 
ich jak największą skuteczność i bezpieczeństwo. 

Stosowanie PrEP polecane jest głównie osobom szcze-
gólnie narażonym na zakażenie HIV. Dotyczy to osób 
często podejmujących ryzykowne zachowania seksu-

alne (np. stosunek bez prezerwatywy) oraz tych, których part-
ner seksualny jest zakażony HIV, ale nie leczy się antyretrowi-
rusowo lub leczy się nieskutecznie. PrEP jest także zalecany oso-
bom mającym kontakty seksualne z wieloma partnerami albo  
z osobami o nieznanym statusie zakażenia HIV. Jest to szczegól-
nie istotne w okresie wakacyjnym, kiedy to częściej dochodzi do 
przygodnych kontaktów seksualnych. Również jeśli przebyto cho-
robę przenoszoną drogą płciową, na przykład kiłę to PrEP może 

zakażenia HIV przed rozpoczęciem profilaktyki, gdyż jej stosowa-
nie u osób już zakażonych może prowadzić do rozwoju oporności 
wirusa na leki. Nieregularne przyjmowanie leków skutkuje nie-
uzyskaniem ochronnego stężenia leku w organizmie, a w efekcie 
– brakiem ochrony przed zakażeniem HIV. Zgodnie z aktualnymi 
wytycznymi i charakterystyką preparatu, zaleca się stosowanie 
leku raz dziennie (co 24 godziny). Zmniejszenie ryzyka zakażenia 
uzyskuje się po 7 dniach dla mężczyzn i po 20 dniach dla kobiet. 
Lek należy przyjmować jeszcze przez 2 dni po ostatnim narażeniu. 

PrEP jest bezpieczną metodą zapobiegania zakażeniu 
HIV. PrEP zawsze stosuje się pod opieką lekarza, a jego 
przepisanie wymaga recepty lekarskiej. Ważne jest, by 

udać się do doświadczonego specjalisty, najlepiej zajmującego 
się chorobami zakaźnymi, który dokładnie wyjaśni zasady PrEP, 
jak i innych dostępnych metod profilaktycznych. Niemniej jed-
nak każdy lekarz może przepisać leki oraz prowadzić PrEP. Przed 
rozpoczęciem PrEP, poza wykluczeniem zakażenia HIV, należy 
wykonać dokładne badania w kierunku chorób przenoszonych 
drogą płciową oraz wirusowego zapalenia wątroby typu B i C. 
Pacjenci przyjmujący PrEP nie zgłaszali poważnych dolegliwości 
wynikających z terapii, choć niekiedy skarżyli się na przemija-
jący ból brzucha i nudności.

PrEP nie jest drogi. Choć osoba decydująca się na terapię 
musi za nią zapłacić (terapia nie jest refundowana przez 
NFZ), to jej miesięczny koszt nie jest wysoki i wynosi 

mniej niż 150 zł. Należy do niego doliczyć jednak także koszt kon-
sultacji lekarskich oraz okresowych badań.

PrEP to metoda łatwo dostępna. W wielu miejscach  
w Polsce, w Warszawie, we Wrocławiu, Bydgoszczy, 
Szczecinie, Gdańsku, a wkrótce również w innych mia-

stach, można zgłosić się do ośrodków, które prowadzą PrEP.  
W większości tych miejsc na wizytę można umówić się telefo-
nicznie lub mailowo. Są to ośrodki niepubliczne.

Dane medyczne zawarte w wywiadzie konsultowano z dr n. med. Bartoszem Szetelą, za co serdecznie dziękujemy.

BYDGOSZCZ
Centrum Medyczne d3 Sp. z o.o.

ul. Cicha 24 lok. 2
Wtorki od 15:30 do 20:00,  
środy od 15:30 do 20:00

www.d3med.pl  
www.prepmed.pl 

@ rejestracja@d3med.pl
 tel. 508 61 61 30 
 tel. 52 364 54 58 

GDAŃSK
Centrum PrEP

ul. Grunwaldzka 549/1
Poniedziałki od 17:30 do 21:30

www.centrumprep.pl
@ kontakt@centrumprep.pl

 tel. 660 950 290

SZCZECIN
Centrum Medyczne Gumieńce

ul. Kazimierska 4/2, wejście od KuSłońcu
Wtorki od 15:00 do 20:00

www.cmg.szczecin.pl
 tel. 505 030 844
 tel. 91 835 63 63

WARSZAWA
Poradnia Specjalistyczna Chmielna Express

ul.Chmielna 4
Od poniedziałku do piątku  

od 07:30 do 20:00

www.chmielna4.pl
 tel. 22 511 50 40

WARSZAWA
Centrum Medyczne VERITAMED

Od poniedziałku do piątku  
od 08:00 do 21:00

w soboty od 09:00 do 15:00 
ul. Długa 27

rezerwacje ON-LINE: 
veritamed.com/umow-wizyte

veritamed.com
 tel. +48 22 873 80 08

@ kontakt@veritamed.com

WARSZAWA
Dermea

Od poniedziałku do piątku  
od 10:00 do 20:00

w soboty od 10:00 do 14:00 
ul. Noakowskiego 16 lokal 31

www.dermea.pl
 tel. 22 895 27 96 lub 22 506 62 00

@ dermea@dermea.pl

WROCŁAW
Poradnia Profilaktyczno-Lecznicza

ul. Wszystkich Świętych 2, 
wejście A porady PrEP  

Od poniedziałku do piątku od 08:00 do 20:00 
(godziny do ustalenia indywidualnie 

w rejestracji)

www.podwale-siedem.pl
 tel. 71 326 67 30

Czy wiesz, gdzie 
możesz zwrócić się 

po pomoc?9

WWW.PREP.EDU.PL
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Od jak dawna choruje Pani na SM? Jak dowiedziała się Pani 
o swojej chorobie?
Na stwardnienie rozsiane choruję już od 17 lat, kiedy zdiagnozo-
wano u mnie chorobę miałam 21 lat. Żyłam jak każda młoda kobieta 
– bardzo intensywnie, studiowałam, podróżowałam, uprawiałam 
sport, spotykałam się z przyjaciółmi. Wtedy nawet przez myśl nie 
przeszło mi, że mogę cierpieć na tak poważną, nieuleczalną chorobę. 

Stwardnienie rozsiane może dawać bardzo różne objawy. 
Jakie symptomy choroby wystąpiły u Pani? Czy od razu 
wskazywały na SM?
To był bardzo niespokojny tydzień, wiele w moim życiu się działo, 
ogarnęło mnie ogromne zmęczenie – nie widziałam w tym nic nie-
pokojącego, ciągle byłam zabiegana. Pewnego dnia z ręki wypadł 
mi kubek z kawą, ten fakt też pewnie bym przeoczyła, gdyby nie 
to, że zostałam oblana. Po namowie rodziny jeszcze w ten sam 
dzień udaliśmy się do szpitala, aby upewnić się, że wszystko jest 
w porządku. Niestety, okazało się, że nie jest. 

Dopiero po latach zauważyłam, że mój organizm już wcześniej 
sygnalizował mi, że dzieje się coś złego. Jako nastolatka bardzo inten-
sywnie uprawiałam sport, jednocześnie trenowałam trzy dyscypliny. 
Sporadycznie zdarzały mi się incydenty niedowładu, drętwienia  
w kończynach dolnych – wtedy lekarz jednak nie postawił mi żad-
nej diagnozy. Kiedy wiedziałam już o SM i przeglądałam kiedyś moją 
starą dokumentację medyczną, okazało się, że w jednej z kart była 
już wzmianka o stwardnieniu. Wtedy tajemniczy skrót „SM” nas nie 
zaniepokoił, a lekarz nie poinformował nas o swoich podejrzeniach. 

Dla wielu ludzi rozpoznanie SM to wyrok. Jak Pani zareago-
wała na informację o chorobie? Miała Pani wtedy siłę do walki?
Pamiętam, że po powrocie ze szpitala, a spędziłam w nim trzy tygo-
dnie, zamknęłam się w sobie. Nie chciałam z nikim rozmawiać, 

spotykać się. Dopiero po namowach przyjaciół i rodziny zaczęłam 
wychodzić do ludzi, wróciłam także na studia. Byłam pełna obaw, 
bo nie wiedziałam jak będzie wyglądać moje dalsze życie, ale posta-
nowiłam, że się nie poddam. To przede wszystkim dzięki wsparciu 
najbliższych udało mi się stanąć na nogi i podjąć walkę. Bez nich 
to wszystko nie byłoby możliwe.

Jak teraz wygląda Pani życie z chorobą? Czy SM w jakiś spo-
sób Panią ogranicza?
Żyję całkiem normalnie, wielu ludzi nie wierzy w to, że choruję na 
stwardnienie rozsiane. Społeczeństwo nadal kojarzy chorego na 
SM z osobą na wózku inwalidzkim, która nie może samodzielnie 
funkcjonować. Ja jestem dowodem na to, że leczone stwardnienie 
rozsiane nie przekreśla całego życia, że można z nim normalnie 
pracować, prowadzić życie rodzinne i przede wszystkim korzystać 
z życia. Mam to szczęście, że moja choroba przebiega dość łagodnie. 
Dotychczas wystąpiły u mnie dwa ciężkie rzuty, pierwszy 17 lat 
temu, drugi kiedy pojawiło się u mnie podwójne widzenie. Oczy-
wiście są momenty, w których czuję się gorzej. Organizm daje mi 
sygnały, że muszę trochę zwolnić, ale kilka dni odpoczynku spra-
wia, że czuję się lepiej. Do tego oczywiście cały czas muszę pamiętać  
o leczeniu. Obecnie jestem w programie lekowym, w którym raz  
w miesiącu zgłaszam się do szpitala, aby otrzymywać kolejną dawkę 
leku. Te wizyty na początku były dla mnie trudne, pojawiały się 
pytania o to, jak za kilka lat będzie wyglądało moje życie z chorobą. 

Co Pani zdaniem powinno się zmienić w Polsce, by pacjen-
tom z SM żyło się lepiej?
Pacjentom z SM potrzebne jest przede wszystkim kompleksowe 
wsparcie, dostęp do profesjonalnej rehabilitacji i pomocy psycho-
loga. Ważny jest także dostęp do nowoczesnych terapii lekowych 
– bez tego pacjenci z SM nie mają szans na komfortowe życie.

 Czy zdiagnozowanie stwardnienia rozsianego zawsze dla chorego oznacza wyrok? Pani Katarzyna choruje na SM  
od 17 lat. Pomimo nieuleczalnej choroby udaje jej się prowadzić normalne życie, jest mamą, pracuje i podróżuje. 

JA JESTEM 
DOWODEM NA 
TO, ŻE LECZONE 
STWARDNIENIE 
ROZSIANE NIE 
PRZEKREŚLA 
CAŁEGO ŻYCIA, 
ŻE MOŻNA Z NIM 
NORMALNIE
PRACOWAĆ, 
PROWADZIĆ ŻYCIE 
RODZINNE.

Katarzyna Lisewska 
Pacjentka chora na SM

Mam SM – żyję całkiem normalnie

W SM, wszystkie podejmowane działania są nakierowane 
na zahamowanie postępu choroby, by utrzymać pacjentów 
jak najdłużej w dobrej sprawności. Zarówno badania, jak  
i praktyka kliniczna pokazują, że największy sens ma wczesne 
leczenie, bo daje najlepsze efekty terapeutyczne. Tegoroczne 
motto kampanii SM – WALCZ O SIEBIE – „To Twój czas, Twoje 
życie!” odnosi się do całego procesu, od diagnozy, wyboru 
ścieżki leczenia, do świadomego zarządzania życiem z chorobą 
przewlekłą, tak aby ona nie dominowała życia. Szybko podjęte 
leczenie to największa szansa na wygraną walkę o sprawność. 
Przełomem stały się wprowadzone w ciągu ostatnich lat leki 
doustne i nowoczesne leki we wlewach. 

Nie należy przy tym zapominać o dotychczasowych terapiach, 
z ich udowodnionym profilem bezpieczeństwa. Personalizacja 
leczenia oraz kompleksowa opieka medyczna stały się w SM 
priorytetem. Znalazło to również odzwierciedlenie w nowym 
dziale Personalizacja Leczenia na portalu Szkoła Motywacji, 
gdzie pacjenci mogą znaleźć cenne informacje dotyczące 
najnowszych tendencji w podejściu do SM. Portal działa od roku, 
zrzeszył specjalistów chcących podzielić się swoją wiedzą już 
w ponad 200 filmach. Diagnoza, to czas na działanie, na wzięcie 
spraw również w swoje ręce. Na zdobywanie wiedzy, w tym 
o dostępnych terapiach. Na postawę aktywną. Dowiadujmy 
się, gdzie można jak najszybciej włączyć się w leczenie, 
opowiadajmy lekarzowi prowadzącemu o naszym planach 
życiowych, pracy, rodzicielstwie, tak żeby dobrać lek dla nas 
najlepszy. Miejmy świadomość – czasy się zmieniają i nasz 
aktywny udział jest niezbędny.

SZYBKO  
PODJĘTE 
LECZENIE  
TO NAJWIĘKSZA 
SZANSA NA 
WYGRANĄ  
WALKĘ  
O SPRAWNOŚĆ.

Malina Wieczorek 
Prezes Fundacji SM 
– WALCZ O SIEBIE

Więcej informacji na stronie: www.byczdrowym.info

SYLWETKA
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PANEL EKSPERTÓW

SYTUACJA POLEK 
ZE STWARDNIENIEM ROZSIANYM (SM)

Więcej informacji na stronie: www.byczdrowym.info

Z drugiej strony te idealne kobiety trudniej 
radzą sobie z samoakceptacją. Nie podoba 
się nam nasza waga, kształt nosa czy 
ust. Próbujemy to zmieniać, maskować 
strojem czy makijażem, nieraz bardziej 
radykalnymi zabiegami. A co się dzieje po 
usłyszeniu takiej diagnozy jak stwardnie-
nie rozsiane? Z pewnością rodzi się wiele 
wątpliwości, czy damy radę. Kobiety mogą 
wówczas myśleć o rezygnacji ze swoich 
planów zawodowych, marzeń o posia-
daniu rodziny czy też z rozwijania pasji.

Ale Pani nie zrezygnowała?
Nie, nie zrezygnowałam. Wierzę, że wszystko 
zależy od indywidualnego podejścia do 
życia. Nawet jeśli kobieta żyje z diagnozą 
choroby przewlekłej, takiej jak SM, nie zna-
czy, że ma się poddać. Wierzę, że można 
tak zorganizować życie, żeby choroba nie 
przeszkadzała w realizacji celów. Wszystko 
jest kwestią planowania i takiego uło-
żenia aktywności, aby np. uwzględniały 
rutynowe wizyty w szpitalu. A te z kolei 
obecnie wcale nie muszą być takie czę-
ste, ponieważ coraz wiecej o SM wiemy  
i również tzw. system ochrony zdrowia się 
do tego dostosowuje. Kluczem jest szyb-
kie włączenie w odpowiednią terapię oraz 
partnerskie relacje z lekarzem, rodziną, czy 
też z pracodawcą. Ale najważniejsze jest 
to, aby głośno mówić o swoich potrzebach 

NAWET JEŚLI KOBIETA ŻYJE Z DIAGNOZĄ
CHOROBY PRZEWLEKŁEJ, TAKIEJ JAK SM, 
NIE ZNACZY, ŻE MA SIĘ PODDAĆ.

Malina Wieczorek 
Prezes Fundacji „SM – walcz o siebie”

oraz o tym, co my możemy zaoferować 
swoją aktywną postawą. 

Czy to się sprawdza?
Oczywiście. I nie jestem jedyną kobietą  
z takim podejściem. Dane z raportu wska-
zują, że pomimo diagnozy, osoby z SM 
chcą i mogą żyć normalnie. Kobiety chcą 
być matkami, spełniać się zawodowo, 
realizować swoje pasje. Dlaczego mia-
łyby z tego rezygnować? Obecnie osoby 
z SM mogą zwyczajnie funkcjonować, żyć 
z diagnozą nieaktywnej de facto choroby. 
To tzw. parametr NEDA – do tego dążymy 
w najbliższych latach.

A co z karierą zawodową? 
W raporcie możemy przeczytać, że pra-
wie połowa kobiet całkowicie rezygnuje 

z pracy z powodu braku elastycznych 
godzin i niewystarczającej liczby przerw 
na odpoczynek. Receptą na tę sytuację 
może być zwiększanie świadomości SM 
w społeczeństwie, w tym też wśród praco-
dawców. Często brak elastyczności z ich 
strony wynika zwyczajnie z braku wiedzy  
o stwardnieniu rozsianym, a dobry pracow-
nik, fachowiec w danej dziedzinie, jest dziś 
na wagę złota. Znam bardzo dużo osób  
z SM, które kontynuują karierę zawodową, 
prowadzą firmy, żyją bardzo aktywnie. 
Podkreślam, iż sprzyja temu rozwój wie-
dzy i medycyny, dostęp do leków dla jak 
największej liczby potrzebujących. 

A co z macierzyństwem? W raporcie 
kobiety wskazują, że z powodu SM rezy-
gnują z posiadania dziecka. 
SM nie oznacza, że kobieta nie może mieć 
dziecka, wręcz przeciwnie. Owszem, macie-
rzyństwo lepiej zaplanować i skonsulto-
wać z lekarzem optymalny czas na zajście  
w ciążę. Tu podstawą jest szczera rozmowa. 
Nie tylko z lekarzem, ale też z partnerem.

No właśnie – kobiety wskazywały też,  
że SM determinowało ich decyzję  
o rozwodzie lub separacji. Z czego to 
może wynikać?
Powodów rozstania z partnerem może być 
wiele. SM może stać się jednym z nich, jeśli 

na przykład para nie może porozumieć się 
w kwestii założenia rodziny, czy wsparcia 
partnera w opiece nad dziećmi. Jednakże 
będę to ciągle podkreślać – podstawą jest 
głośne mówienie o swoich potrzebach  
i wgląd w potrzeby partnera. To się tyczy 
też związków bez SM. 

Jak według Pani można zmienić sytu-
ację kobiet z SM w Polsce?
Jak wspominałam, bardzo ważna jest edu-
kacja społeczeństwa, ale też kompleksowe 
wsparcie osób z SM, które może wpłynąć 
na lepszą jakość życia. Rozwiązaniem 
może być, ustanowienie skutecznych 
procedur diagnostycznych, szczególnie 
po ciąży, czy rozwój programów wspie-
rających kobiety w powrocie do aktyw-
nego życia społecznego i zawodowego.

Z raportu „Kobiety z SM” wynika, że wiele potrzeb kobiet z SM 
nie jest zaspokojonych. Nie od dziś wiadomo, że na kobietach 
spoczywa coraz więcej obowiązków. Świat wymaga od nas 
dypozycyjności w pracy, bycia perfekcyjną panią domu i mamą 
w pełni angażującą się w sprawy dzieci. 

ZINDYWIDUALIZOWANA TERAPIA 
SZANSĄ DLA PACJENTÓW Z SM

Co to jest stwardnienie rozsiane i czym 
się charakteryzuje?
Stwardnienie rozsiane (SM – sclerosis 
multiple) jest przewlekłą zapalną cho-
robą ośrodkowego układu nerwowego, 
w której dochodzi do uszkodzeń osłonek 
melinowych nerwów. Przyczyna stward-
nienia rozsianego nie jest do końca znana. 
Obecnie uważa się, że jest to schorze-
nie autoimmunologiczne, czyli takie,  
w którym układ immunologiczny cho-
rego zaczyna sam atakować i niszczyć 
własne komórki i tkanki. 

SM to choroba ludzi młodych, chorują 
na nią osoby między 15. a 35. rokiem 
życia, częściej kobiety niż mężczyźni. 

NASI PACJENCI TO BARDZO CZĘSTO
STUDENCI, MŁODZI PRACUJĄCY, OSOBY
ZAKŁADAJĄCE RODZINĘ, KOBIETY 
PLANUJĄCE CIĄŻĘ I MACIERZYŃSTWO.

Dr n.med. Katarzyna Kurowska 
Instytut Psychiatrii i Neurologii, II Klinika Neurologii

Przebieg schorzenia i jego objawy są 
bardzo indywidualne u poszczegól-
nych pacjentów. U jednych jedynym 
symptomem choroby jest zmęczenie, 
problemy z koncentracją, u innych 
wskutek uszkodzeń układu nerwo-
wego może dojść do poważnej nie-
pełnosprawności ruchowej. 

Dlaczego stwardnienie rozsiane ma 
większy wpływ na sytuację kobiet, 
niż mężczyzn?
Tak jak wcześniej wspominałam, SM 
to choroba, która pojawia się u ludzi 
młodych, a w przypadków występuje  
u kobiet. Nasi pacjenci to bardzo czę-
sto studenci, młodzi pracujący, osoby 
zakładające rodzinę, kobiety planujące 
ciążę i macierzyństwo. Choć samo 
stwardnienie rozsiane nie wpływa na 
zajście w ciążę, nie jest także powo-
dem niepłodności, to u kobiet często 
pojawia się obawa, że choroba unie-
możliwi im zajmowanie się dzieckiem. 

Czy SM wyklucza macierzyństwo? Czy 
pacjentki z SM mogą zajść w ciążę  
i bezpiecznie urodzić dziecko?
Stwardnienie rozsiane nie wyklucza 
macierzyństwa, ale pewne jest, że 
pacjentka planująca zajście w ciążę 
powinna o tym porozmawiać ze swoim 
lekarzem prowadzącym. Sam przebieg 
ciąży u chorej na SM niczym nie różni 
się od ciąży kobiety zdrowej. Ważne 

jest jednak, aby pacjentka z SM omó-
wiła z lekarzem sposób rozwiązania 
ciąży, karmienie piersią oraz powrót 
do leczenia po urodzeniu dziecka. 
Wszystkie te kwestie są bardzo ważne 
dla jej zdrowia i powinny być usta-
lane ze specjalistą indywidualnie. 
Lekarz zawsze uzgadnia z pacjentką 
dokładnie, jak będzie wyglądał każdy  
z tych etapów, bierze także pod uwagę 
jej wszystkie dolegliwości, dba rów-
nież o zdrowie i dobrobyt dziecka. 

Czy pacjenci często skarżą się na pro-
blemy zawodowe? Czy leczenie wpływa 
na ich pracę?

Leczone stwardnienie rozsiane nie 
powinno negatywnie wpływać na pracę 
zawodową pacjenta. Chciałabym pod-
kreślić, że większość osób chorujących 
na SM funkcjonuje całkiem normalnie, 
a otaczający ich ludzie mogą nawet 
nie wiedzieć o ich chorobie. Obecne 
metody leczenia, zindywidualizowana 
terapia, pozwalają chorym na SM pro-
wadzić życie zawodowe, rodzinne  
i społeczne. Ważne jest jednak, aby 
pacjent dbał swoje zdrowie, odżywiał 
się regularnie, przyjmował zalecone 
leki, odpoczywał, kiedy tego potrze-
buje i oczywiście kontrolował swój 
stan zdrowia. 

Istnieje jednak spora grupa pacjen-
tów, ponad 30 proc., która z powodu 
choroby pozostaje nieaktywna zawo-
dowo. Pracodawcy często boją się 
zatrudniać osoby chorujące na stward-
nienie rozsiane, kojarzą tę chorobę  
z częstymi pobytami w szpitalu, prze-
dłużającymi się zwolnieniami lekarskimi. 
Chorujący na SM wcale jednak nie zapa-
dają częściej na infekcje i wielu z nich 
także nie spędza tygodni na oddziałach 
szpitalnych. Bardzo byśmy chcieli, by 
chorujący na SM nie byli wykluczani  
z życia zawodowego i społecznego 
przez swoją chorobę. Postęp medy-
cyny i dzisiejsze metody leczenia 
pozwalają im cieszyć się naprawdę 
komfortowym życiem i zadowalającą 
sprawnością przez wiele długich lat.

Dzięki zindywidualizowanej terapii i nowoczesnym metodom 
leczenia, pacjenci chorujący na stwardnienie rozsiane mogą 
prowadzić normalny tryb życia, pracować, podróżować i mieć 
dzieci, a osoby z najbliższego ich otoczenia mogą nawet nie 
wiedzieć na co chorują.
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Czym jest stwardnienie rozsiane i ile osób w Polsce obecnie cierpi 
z powodu tej choroby?
Stwardnienie rozsiane (SM) to przewlekła choroba ośrodkowego układu 
nerwowego, której efektem jest jego wieloogniskowe uszkodzenie. Cho-
roba może przybierać wiele form i dawać, w zależności od zaawanso-
wania, bardzo różne objawy. Może ona występować w postaci remitu-
jąco-nawracającej, pierwotnie postępującej, wtórnie postępującej oraz 
postępująco-nawracającej. W zależności od postaci, chorobę charaktery-
zuje występowanie okresów pogorszenia (rzuty choroby) i remisji, czyli 
złagodzenia i stabilizacji objawów neurologicznych lub postępujące stop-
niowe pogarszanie stanu neurologicznego. Dokładna liczba chorych na 
SM w Polsce nie jest znana, ale chorobowość wyliczona na podstawie 
działającego w naszym kraju rejestru chorych na stwardnienie rozsiane 
RejSM, wynosi ponad 100 przypadków na 100 tys. populacji. Wskazuje 
to, że w Polsce mieszka ok. 40-45 tys. chorych na stwardnienie rozsiane. 
SM to choroba ludzi młodych, częściej kobiet w wieku produkcyjnym, 
zazwyczaj diagnozowana pomiędzy 20. a 40. rokiem życia. Są to więc 
osoby aktywne zawodowo, studiujące, rozwijające swoją karierę, zakła-
dające rodziny, posiadające małe dzieci. 

Jakie są objawy stwardnienia rozsianego? 
Każdy pacjent chorujący na stwardnienie rozsiane to indywidualny przy-
padek. W zależności od rozmieszczenia ognisk uszkodzenia w układzie 
nerwowym oraz od tego, w jakim stadium jest choroba, mogą u niego 
występować bardzo różne symptomy. Do typowych objawów choroby 
zalicza się niedowłady („paraliż”) kończyn, wzmożone napięcie mię-
śniowe, zaburzenia widzenia wynikające z zapalenia nerwu wzroko-
wego, oczopląs, podwójne widzenie, zaburzenia czucia (mrowienie, drę-
twienia, uczucie palącego gorąca), kłopoty z zachowaniem równowagi 
i z koordynacją ruchową, problemy z nietrzymaniem moczu. Czasem 
jednak u chorych pojawiają się mniej oczywiste objawy, takie jak zmę-
czenie, wyczerpanie, brak energii, które często są mylone przez lekarzy 
i pacjentów z przepracowaniem. 
 
Jak rozpoznaje się stwardnienie rozsiane? Czy diagnostyka tej 
choroby wymaga czasu? 
Obecnie stwardnienie rozsiane rozpoznaje się w oparciu o kryteria diagno-
styczne McDonalda z 2017 roku. W większości przypadków pozwalają one na 
szybkie postawienie rozpoznania, nawet już po pierwszym rzucie choroby.  
W przypadku podejrzenia SM przeprowadzane jest badanie neurolo-
giczne i dodatkowo każdemu pacjentowi wykonuje się także badanie 
rezonansu magnetycznego mózgu przed i po podaniu środka kontrasto-
wego. Bardzo pomocne bywa też badanie płynu mózgowo-rdzeniowego. 
Aby rozpoznać stwardnienie rozsiane musimy wykazać, że w układzie 
nerwowym chorego występuje kilka ognisk uszkodzenia, o czym mogą 
świadczyć zarówno objawy stwierdzone w trakcie badania neurologicz-
nego, jak i obraz rezonansu magnetycznego. Musimy też znaleźć dowody, 
że choroba ma charakter przewlekły, o czym świadczą powtarzające się 
rzuty choroby oraz występowanie w obrazie rezonansu magnetycznego 
ognisk chorobowych wzmacniających się po kontraście („świeżych”)  
i nie wzmacniających się („starych”). 

Bardzo ważnym warunkiem postawienia diagnozy jest także diagno-
styka różnicowa, czyli wykluczenie obecności innych chorób mogących 
tłumaczyć objawy pojawiające się u pacjenta. 

Dlaczego szybkie postawienie diagnozy jest ważne dla zdrowia  
i życia pacjenta?
Trzeba pamiętać, że nieleczone stwardnienie rozsiane może prowadzić do bar-
dzo poważnej niepełnosprawności, zarówno ruchowej, jak i poznawczej. Niele-
czony chory w krótkim czasie, w młodym wieku, może stać się osobą wymaga-
jącą opieki, nie mogącą poruszać się o własnych siłach. Szybka diagnoza pozwala 
na szybkie włączenie leczenia modyfikującego przebieg choroby, które jest tym 
skuteczniejsze, im wcześniej zostanie zastosowane. Z kolei prawidłowo dobrane 
leczenie z użyciem nowoczesnych preparatów, pozwala złagodzić przebieg cho-
roby, zwolnić narastanie niepełnosprawności. Sprawia to, że pacjent ma szansę 
na normalne uczestniczenie w życiu społecznym, rodzinnym i zawodowym. 

Jak w Polsce leczy się SM? Czy pacjenci mają dostęp do wszystkich 
nowoczesnych terapii, które stosowane są w innych krajach?
Trzeba podkreślić, że aktualnie lekarze na całym świecie nie dysponują lekiem, 
który byłyby w stanie całkowicie wyleczyć stwardnienie rozsiane. W Polsce 
teoretycznie dostępne są dla chorych na SM wszystkie leki zarejestrowane  
w Unii Europejskiej. Nie wszystkie jednak są refundowane w ramach progra-
mów lekowych. W praktyce dostęp naszych pacjentów do niektórych terapii, 
szczególnie najnowszych leków, jest utrudniony.

Mówiąc o nowoczesnych terapiach SM mamy przede wszystkim na myśli 
leki modyfikujące przebieg postaci rzutowo-nawracającej choroby, nazywane 
też lekami immunomodulacyjnymi. Są to preparaty, dzięki którym jesteśmy  
w stanie złagodzić przebieg i spowolnić rozwój schorzenia. Nasi pacjenci są nimi 
leczeni w ramach dwóch programów lekowych: I i II linii. Zazwyczaj zaczynamy 
leczenie preparatami I linii, jeżeli jednak okażą się one nieskuteczne, pacjent 
może rozpocząć terapię lekami II linii, które uważane są za skuteczniejsze, ale 
ich stosowanie niesie też ze sobą nieco większe ryzyko działań niepożądanych. 
Niestety nastąpić to może dopiero po pełnym roku – jeśli preparaty nie wykażą 
skutecznego działania – wówczas zostają oni zakwalifikowani do II linii leczenia. 
W ciężkich przypadkach (nazywanych RES – rapidly evolving symptoms), czyli  
u pacjentów z szybko postępującą, ciężką postacią choroby, chorym można podać 
alemtuzumab i to już w ramach pierwszej linii. Dzięki temu pacjenci nie muszą 
oczekiwać 12 miesięcy na zakwalifikowanie się do skutecznej dla nich linii leczenia.

Czy nowoczesne terapie poprawiają komfort życia pacjentów z SM?
Zdecydowanie tak. Pierwsze wprowadzone do lecznictwa leki immunomo-
dulacyjne były podawane tylko w postaci iniekcji wykonywanych zazwyczaj 
kilka razy w tygodniu. Było to sporym wyzwaniem dla niektórych pacjentów 
i wiązało się niekiedy z działaniami niepożądanymi, takimi jak ból, zaczerwie-
nienie i obrzęk w miejscu podania. Aktualnie w ramach programów lekowych 
dostępne są już także leki doustne (np. teriflunomid, fumaran dwumetylu, fin-
golimod). Pacjenci leczeni w programie lekowym przyjmują leki samodzielnie 
w domu, pozostając oczywiście pod kontrolą specjalisty neurologa – do szpi-
tala zgłaszają się tylko w celu wykonania badań kontrolnych i odbioru leku.  
W ostatnich latach do terapii stwardnienia rozsianego zarejestrowane zostały 
leki powodujące tzw. rekonstytucję („odbudowę) układu immunologicznego. 
Leki te podane przez krótki okres czasu (kilka dni) wywołują długo utrzymujące 
się (miesiące – lata) korzystne zmiany w układzie immunologicznym pacjenta.  
W Polsce od niedawna refundowany jest jeden z nich: alemtuzumab, dwa 
kolejne (ocrelizumab, kladrybina) oczekują na refundację. 

Dostęp do nowoczesnych terapii to ogromny przełom w leczeniu stwardnie-
nia rozsianego, szczególnie w przypadku pacjentów z agresywną postacią  
choroby, u których niepełnosprawność pogłębiała się bardzo szybko.

 Pacjenci chorujący na stwardnienie rozsiane mają obecnie w ramach programów  
lekowych dostęp do preparatów, które w znaczący sposób poprawiają ich komfort  
życia i rokowanie. 

MÓWIĄC O 
NOWOCZESNYCH 
TERAPIACH SM MAMY 
PRZEDE WSZYSTKIM  
NA MYŚLI LEKI 
MODYFIKUJĄCE  
PRZEBIEG POSTACI 
RZUTOWO- 
-NAWRACAJĄCEJ 
CHOROBY, NAZYWANE 
TEŻ LEKAMI IMMUNO-
MODULACYJNYMI.  
SĄ TO PREPARATY,  
DZIĘKI KTÓRYM  
JESTEŚMY W STANIE 
ZŁAGODZIĆ PRZEBIEG 
I SPOWOLNIĆ ROZWÓJ 
SCHORZENIA.

Prof. dr hab. med. 
Alina Kułakowska 

Klinika Neurologii Uniwersytetu 
Medycznego w Białymstoku

Więcej informacji na stronie:
www.byczdrowym.info

DOSTĘP DO NOWOCZESNEJ TERAPII LEKOWEJ  

– SZANSA DLA CHORYCH NA STWARDNIENIE ROZSIANE

NOWOŚCI
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PANEL EKSPERTÓW

Rdzeniowy zanik mięśni to choroba o podłożu gene-
tycznym. Prowadzi ona do nieodwracalnych uszko-
dzeń neuronów ruchowych. U pacjenta dochodzi do 
niedowładów wiotkich mięśni, postępującego zaniku 
mięśni szkieletowych, a w niektórych przypadkach 
do zaburzeń połykania oraz do niewydolności układu 
oddechowego. 

Ile osób w Polsce może chorować na rdzeniowy zanik 
mięśni i u kogo najczęściej rozpoznaje się tą chorobę? 
W Polsce szacuje się, że schorzenie może dotyczyć 
około 700 pacjentów. Każdego roku SMA rozpoznaje 
się u około 40-50 chorych. Istnieją cztery typy rdze-
niowego zaniku mięśni. W I typie choroby, objawy 
pojawiają się przed ukończeniem 6. miesiąca życia 
dziecka. W II typie choroby objawy pojawią się między  

SMA DIAGNOZUJE SIĘ ZA POMOCĄ
BADAŃ GENETYCZNYCH.  
PO POJAWIENIU SIĘ NIEPOKOJĄCYCH 
OBJAWÓW LEKARZ ZALECA 
WYKONANIE TESTÓW Z KRWI.

CZYM JEST SMA I JAKIE JEST 
PODŁOŻE TEJ CHOROBY? 

Prof. dr hab. med. Barbara Steinborn 
Kierownik Katedry i Kliniki Neurologii Wieku  

Rozwojowego UM im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, 
Przewodnicząca ZG Polskiego Towarzystwa  

Neurologów Dziecięcych

Więcej informacji na stronie: www.chorobyrzadkie.com

NASZA CÓRKA ŻYJE DZIĘKI PIERWSZEJ 
NA ŚWIECIE TERAPII SMA

Pacjenci z SMA przez wiele lat byli praktycznie 
pozbawieni możliwości leczenia. Czy obecnie istnieje 
terapia, która jest w stanie spowolnić lub zatrzymać 
rozwój rdzeniowego zaniku mięśni? 

Dotychczas pacjenci chorujący na wszystkie typy 
SMA nie mieli praktycznie szans na leczenie choroby. 
Lekarze mogli łagodzić dolegliwości bólowe chorych 
i wspierać ich poprzez rehabilitację. W 2016 roku w 
USA został zarejestrowany lek, który dał pacjentom 
chorującym na SMA nadzieję na skuteczną terapię. 
Nusinersen jest substancją zwiększającą ilość prote-
iny SMN kodowanej przez gen SMN2, co przywraca 
funkcjonowanie neuronów i zapobiega ich obumie-
raniu w związku z SMA.

Czy nowoczesne preparaty, które wykazują sku-
teczność leczenia u chorych z SMA są dostępne w 
Polsce dla wszystkich pacjentów? Czy chorzy mogą 
liczyć na ich refundację? 
W Polsce jeszcze przed oficjalną rejestracją nusiner-
senu uruchomiony został program rozszerzonego 
dostępu do leku (EAP), gdzie firma produkująca lek 
udostępniła go nieodpłatnie dla grupy pacjentów z 
SMA typu 1. Początkowo do programu zakwalifiko-
wano 10 pacjentów, później program rozszerzono i 
obecnie około 40 pacjentów jest leczonych za pomocą 
tej substancji.

Jakie pozytywne skutki nowoczesnej terapii zauważa 
Pani u swoich pacjentów? Czy możemy już mówić 
o przełomie w leczeniu SMA? 
Leczenie pacjentów chorujących na rdzeniowy zanik 
mięśni za pomocą nusinersenu przynosi na pewno 
zadowalające efekty. Wyniki opublikowanych badań 
międzynarodowych i dłuższe obserwacje w ośrod-
kach stosujących ten lek już dłużej, są więcej niż 
pozytywne. Preparat ten jednak jest obecnie ogromną 
nadzieją dla wszystkich chorych. 

Czy sądzi Pani, że w najbliższym czasie pojawią 
się preparaty, które będą w stanie całkowicie zni-
welować objawy SMA? 
Na całym świecie cały czas trwają badania nad 
nowymi lekami, również nad lekami na rdzeniowy zanik 
mięśni. Takie prace dają nadzieję nam – lekarzom,  
a także pacjentom żyjącym z SMA, że może za kilka 
lat to schorzenie nie będzie już chorobą prowadzącą 
do niepełnosprawności, a w najcięższych przypad-
kach, do śmierci.

Jakie są główne problemy polskich pacjentów choru-
jących na rdzeniowy zanik mięśni? Z jakimi wyzwa-
niami muszą mierzyć się lekarze? 
Największym problemem polskich chorych z SMA 
jest przedłużający się proces refundacji i niejasne 
zasady finansowania tego leku. Jest to dla nas leka-
rzy szczególnie trudna sytuacja, jeśli wiemy, że ist-
nieje potencjalnie skuteczna metoda powstrzymania 
choroby, ale nie możemy jej zaproponować naszym 
pacjentom.

Dr hab. Maria Mazurkiewicz-Bełdzińska 
Neurolog dziecięcy,  

Klinika Neurologii Rozwojowej GUMed

 

Natalia ma 3 lata, od urodzenia choruje na rdzeniowy 
zanik mięśni. Lekarze w Polsce nie dawali jej żad-
nych szans – dopiero nowoczesna terapia i leczenie 
za granicą sprawiły, że udało się zatrzymać rozwój 
śmiertelnej choroby. 

Jak dowiedzieli się Państwo o chorobie córki?
Natalia jest naszym drugim dzieckiem. Syn urodził się  
zdrowy. Druga ciąża też przebiegała prawidłowo, począt-
kowo nic nie wzbudzało naszych podejrzeń. Pierwsze 
objawy choroby pojawiły się u Natalki, kiedy miała  
3 miesiące – wtedy jeszcze nikt nie podejrzewał, że 
może być nieuleczalnie chora.

Jakie symptomy SMA wystąpiły u Natalii? Czy od 
razu wskazywały, że córka choruje na rdzeniowy 
zanik mięśni?
Natalka do trzeciego miesiąca życia rozwijała się nor-
malnie. Zauważyliśmy jednak, że zaczęła mieć pro-
blem z podnoszeniem główki. Córka na początku pod-
nosiła główkę leżąc na brzuszku, ale nagle z dnia na 
dzień przestała to robić. Na początku mówiono nam, 
że każde dziecko rozwija się inaczej i kazano nam 
poczekać, jednak po miesiącu pojawiły się kolejne 
objawy choroby. Kiedy kładliśmy Natalkę na plecach, 
praktycznie wcale nie poruszała nogami, bawiła się 
rączkami, natomiast nóżki leżały nieruchomo. Wtedy 
szybko udaliśmy się na prywatną wizytę u neurologa. 
Lekarz zlecił wykonanie badań, w tym także badań 
genetycznych, w międzyczasie rozpoczęliśmy reha-

POSTANOWILIŚMY, ŻE SIĘ NIE PODDAMY, 
ZACZĘLIŚMY SZUKAĆ MOŻLIWOŚCI 
LECZENIA POZA GRANICAMI KRAJU. 
NATALKA DOSTAŁA SIĘ DO PROGRAMU  
WE FRANCJI. JUŻ PO KILKU DAWKACH LEKU 
CHOROBA PRZESTAŁA POSTĘPOWAĆ.

Karolina Kaczyńka 
Mama Natalki chorej na SMA
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bilitację córki. Dokładną diagnozę postawiono, kiedy 
Natalia miała 6 miesięcy – okazało się, że choruje na 
najcięższy typ SMA. 

Jak zmieniło się Państwa życie, kiedy dowiedzieli-
ście się o chorobie córki?
W jednej chwili nasz świat się zawalił, byliśmy załamani. 
Lekarze nie dawali Natalce żadnych szans. Trzy lata 
temu w Polsce nie było dostępu do leku, który mógłby 
pomóc Natalce. Lekarze przygotowywali nas na najgor-
sze, radzili abyśmy szukali dla córki miejsca w hospi-
cjum. My jednak postanowiliśmy, że się nie poddamy, 
zaczęliśmy szukać możliwości leczenia poza granicami 
kraju. Natalka dostała się do programu we Francji. Już 
po kilku dawkach leku choroba przestała postępować. 

Jakie pozytywne skutki terapii zauważyli Państwo u córki? 
Czy Natalii udało się rozwinąć kolejne umiejętności?
Każdego dnia zauważamy pozytywne skutki terapii. 
Nasza córka żyje, a przecież nikt nie dawał jej szans. 
Największym osiągnięciem w życiu naszej córki jest 
utrzymanie ciała w pozycji siedzącej, a także samo-
dzielne poruszanie się na wózku inwalidzkim. Codziennie 
widzimy wiele mniejszych i większych efektów lecze-
nia, które pozwalają jej na odrobinę samodzielności.

6. a 18. miesiącem życia, III typ może być rozpoznany 
w dzieciństwie, po okresie kiedy dziecko zaczyna 
samodzielnie chodzić, tj. po 18. m-cu życia. W typie 
IV objawy zwykle rozpoczynają się w wieku dorosłym, 
tj. po ukończeniu 18 r.ż. 

Jakie są pierwsze objawy SMA? Co powinno zanie-
pokoić rodziców? Jak diagnozuje się rdzeniowy 
zanik mięśni? 
W zależności od typu SMA, u pacjenta występują różne 
objawy choroby. W I typie niepokojący dla rodziców powi-
nien być brak postępu w rozwoju ruchowym dziecka. 
Dziecko może mieć problem z unoszeniem głowy, łatwo 
się męczyć przy jedzeniu lub cicho płakać. Występują 
objawy obniżonego napięcia mięśniowego, tzw. wiot-
kość mięśniowa (hipotonia). Mogą także pojawić się 
deformacje kręgosłupa i klatki piersiowej, drżenie pal-
ców, języka, zaburzenia oddychania. W II typie choroby 
objawy są łagodniejsze, u pacjenta może pojawić się 
osłabienie mięśni, zaburzenia połykania, przykurcze sta-
wowe, zniekształcenia klatki piersiowej i skolioza. Dodat-
kowo – chory może cierpieć z powodu częstych, ciężko 
leczących się infekcji układu oddechowego. W III typie 
SMA objawy najczęściej pojawiają się po prawidłowym 
czasie prawidłowego rozwoju dziecka i z wiekiem nara-
stają. Polegają na stopniowym pojawieniu się niedowła-
dów wiotkich kończyn. SMA diagnozuje się za pomocą 
badań genetycznych. Po pojawieniu się niepokojących 
objawów lekarz zaleca wykonanie testów z krwi.

Jak wygląda przebieg choroby? Czy jest to schorze-
nie postępujące? 
SMA jest schorzeniem postępującym. W I typie cho-
roby niepodjęcie leczenia i rehabilitacji, w tym także 
wsparcia oddechowego, prowadzi do szybkiej śmierci 
pacjenta. Objawy choroby postępują dynamicznie, 
pacjent nie tylko ma problemy z samodzielnym poru-
szaniem się, ale także z oddychaniem, przełykaniem 
– często wymaga całodobowej opieki.

PERSPEKTYWY DLA PACJENTÓW
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Wkrocz w nowy 
standard

ładowania aparatów 
słuchowych

1/4 miliona osób 
zaufało aparatom słuchowym 
marki Phonak z ładowalnymi 
akumulatorami litowo-jonowymi

 Ładowanie już w 2 godziny

Niezwykle szybkie ładowanie

Ładowanie w podróży 

W tym nieograniczony  
przekaz strumieniowy

Cały dzień słuchania

Technologia akumulatorów 
litowo-jonowych Phonak

Do 6 lat działania akumulatora*

O 15% większa wytrzymałość 
od urządzeń bateryjnych

15%

Z jakiego powodu ludzie najczęściej cierpią na niedo-
słuch. Czy to tylko problem osób w podeszłym wieku?
W Polsce i na całym świecie najwięcej osób cierpi z powodu 
niedosłuchu starczego – związanego ze starzeniem się narządu 
słuchu. Jest to proces fizjologiczny, który następuje u wszyst-
kich ludzi, u jednych jednak posuwa się szybciej, u innych 
wolniej. Problemy ze słuchem najczęściej pojawiają się mię-
dzy 60. a 65. rokiem życia – dotyczą około 10 proc. populacji. 
U osób starszych, po 65. roku życia niedosłuch występuje czę-
ściej i może dotyczyć nawet 40 proc. ogółu. Problem niedo-
słuchu może być także wynikiem ekspozycji na niesprzyja-
jące warunki akustyczne, pracę w hałasie, głośne słuchanie 
muzyki. W takich przypadkach częściowa utrata słuchu może 
pojawić się wcześniej niż wskutek fizjologicznego starzenia 
się narządu słuchu. Niedosłuch to także problem dzieci, u któ-
rych jest wynikiem różnych komplikacji powstałych w życiu 
płodowym, podczas porodu lub tuż po urodzeniu. 

Niedosłuch to poważny problem, utrudnia życie spo-
łeczne, sprawia, że cierpiący na niego często czuje się 
wykluczony z życia społecznego. Czy na niedosłuch 
choruje cała rodzina pacjenta?
Pacjent cierpiący z powodu niedosłuchu często nie jest zrozu-
miany przez otaczających go ludzi. Przez to, że ma problemy  
z prawidłowym rozumieniem mowy, unika spotkań towarzy-
skich. Może być także uciążliwy dla domowników, przez to,  
że bardzo głośno ogląda telewizję, bądź słucha radia. Codzienne 
przebywanie z osobą niesłyszącą jest trudne dla domowników 
i wymaga od nich empatii oraz zrozumienia. 

Jak pomóc osobie cierpiącej z powodu niedosłuchu? 
Czy noszenie aparatu słuchowego zawsze musi wiązać 
się z poczuciem dyskomfortu?
Najlepszą metodą na to, by pomóc osobie, która ma problemy 
z prawidłowym słyszeniem, jest umówienie jej na wizytę  
u lekarza specjalisty. Audiolog, foniatra lub otolaryngolog zba-
dają narząd słuchu, ocenią ubytek i zaproponują właściwy apa-
rat słuchowy a także  zalecą odpowiednią rehabilitację. Trzeba 

pamiętać, że używanie aparatu słuchowego powinno zawsze 
odbywać się po konsultacji ze specjalistą i należy go zakupić  
w profesjonalnym salonie, a nie w markecie. Obecnie na rynku 
mamy ogromny wybór aparatów słuchowych, możemy je 
dopasować do naszych indywidualnych potrzeb. Dzięki bez-
przewodowym systemom dopasowują się one także do otocze-
nia, w jakim w danym momencie przebywa użytkownik i np. 
pomagają lepiej zrozumieć mowę w zatłoczonym autobusie. 

Jakie nowoczesne rozwiązania zastosowane w apara-
tach słuchowych pozwalają pacjentom żyć bardziej 
komfortowo?
Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom pacjent przede wszyst-
kim nie musi wstydzić się tego, że nosi aparat słuchowy.  
W ostatnich latach, dzięki innowacyjnej technologii udało 
się tak zminimalizować te urządzenia, że są one praktycz-
nie niezauważalne dla otoczenia. Aby ułatwić korzystanie 
z aparatów osobom starszym, zrezygnowano z ich zasilania 
tradycyjnymi bateriami. 

Dzięki specjalnym urządzeniom, aparat słuchowy można 
ładować np. w nocy, podczas snu, kiedy pacjent nie korzysta 
z urządzenia. Nowoczesne aparaty słuchowe pozwalają na 
lokalizację dźwięku, umożliwiają optymalizację głośności  
w odbiorze różnych dźwięków spotykanych w otoczeniu, przy 
tym eliminują hałas zakłócający odbiór. Oczywiście poprawia 
to rozumienie mowy. Aparat słuchowy powinien być dopaso-
wany do indywidualnych możliwości osoby niedosłyszącej 
przez profesjonalnego protetyka słuchu. Każdy użytkownik 
aparatu słuchowego ma zapewniony okresowy kontakt z pro-
tetykiem słuchu, pozwalający na skorygowanie ustawienia 
aparatu, poprawiając korzystny efekt jego działania. Praktycz-
nie przydatne mogą być słuchawki bezprzewodowe pomaga-
jące w odbiorze telewizji lub radia, bez obciążania domowni-
ków podwyższonym natężeniem tych odbiorników. Należy 
jednak pamiętać, że planując zakup takich urządzeń najlepiej 
wybrać się do wyspecjalizowanego sklepu firmowego, w któ-
rym można kupić atestowany sprzęt, a nie tańszy zamiennik, 
który może spowodować nawet trwałe uszkodzenie słuchu.

 Światowa Organizacja Zdrowia uznała niedosłuch za dwunastą najpoważniejszą  
chorobę, która dotyka społeczeństwa. Jak pomóc osobie niedosłyszącej? Czy każdy, 
kto nosi aparat słuchowy, skazany jest na stygmatyzację? 

CODZIENNE 
PRZEBYWANIE 
Z OSOBĄ 
NIESŁYSZĄCĄ  
JEST  TRUDNE  
DLA DOMOWNIKÓW
I WYMAGA  
OD NICH  
EMPATII ORAZ  
ZROZUMIENIA.

Prof. dr hab. med. 
Andrzej Obrębowski 

Specjalista w zakresie otolaryngologii, 
audiologii i foniatrii

Więcej informacji znajdziecie na stronie: 
www.byczdrowym.info

INSPIRACJE

Gdy słuch zawodzi

Jeszcze kilka lat temu aparat słuchowy kojarzył nam się z du-
żym urządzeniem na baterie, które skupiało wzrok przechod-
niów. Osoby używające aparatów były z tego powodu często 
stygmatyzowane i wykluczone ze społeczeństwa. Nowoczesne 
urządzenia proponowane dziś przez producentów są nie tylko 
dyskretne i komfortowe, ale także przystosowują się do potrzeb 
użytkownika – pozwalają cieszyć się doskonałym dźwiękiem  
w każdym środowisku.

NAJSZYBCIEJ ŁADUJĄCY SIĘ I NAJDŁUŻEJ DZIAŁAJĄCY  
APARAT SŁUCHOWY
Nowa technologia wielokrotnego ładowania zastosowana w apara-
tach słuchowych Phonak Audéo B zapewnia ciągłe działanie urzą-
dzenia przez 24 godziny już po jednym naładowaniu, bez użycia 
tradycyjnych baterii. Dzięki zastosowaniu akumulatora litowo-jono-
wego jest to najszybciej ładujący się i najdłużej działający aparat 
słuchowy, jaki kiedykolwiek powstał. To innowacyjne rozwiązanie 
jest szczególnie wygodne dla osób starszych, które dotychczas 
miały problem z wymianą bardzo małych baterii. W zależności od 
potrzeb użytkownika, Aparat Audéo B-R można także wyposażyć  
w kilka różnych, kompaktowych opcji ładowania, z których można 
korzystać w dowolnym miejscu, także bez dostępu do prądu, np. 
podczas wakacji. 

DOPASOWANY DO TWOICH POTRZEB 
Aparaty słuchowe Phonak Audéo B i Audéo B-R wyposażone zostały  
w unikatowy system AutoSense OS. Rozpoznaje on otoczenie  
w jakim znajduje się użytkownik i nieustannie dopasowuje ustawie-
nia do jego potrzeb. Opcja ta nie wymaga uruchamiania żadnych 

dodatkowych funkcji, wystarczy włączyć urządzenie, a ono samo 
wybierze dla Ciebie najlepsze ustawienia. 

Aparaty słuchowe Phonak powstały po to, by ułatwiać życie ich 
użytkownikom. Wspomagają one osoby niedosłyszące w różnych 
sytuacjach słuchowych, w których mogą się znaleźć każdego dnia. 
Nie ważne czy chcesz w danej chwili posłuchać śpiewu ptaków  
w lesie, czy stoisz w kolejce – system AutoSense OS cały czas ana-
lizuje otaczające Cię dźwięki, co 0,4 sekundy określa sytuację aku-
styczną, w jakiej się znajdujesz, korzysta i miksuje wiele funkcji, aby 
utworzyć ponad 200 ustawień i dopasować się do Ciebie. 

MOŻESZ USŁYSZEĆ WIĘCEJ 
Dobre rozumienie mowy to kolejny bardzo istotny problem osób 
zmagających się z niedosłuchem. Szczególnie w zatłoczonym miej-
scu, w którym dociera do nas wiele dźwięków trudno jest wychwycić 
poszczególne słowa naszego rozmówcy. Wspomniany wcześniej 
system operacyjny AutoSense OS, dzięki Obuusznej Technologii 
VoiceStream symuluje przetwarzanie, jakie zachodzi w mózgu, gdy 
sygnał dochodzi do obojga uszu i przeciwdziała problemom odbior-
czym w trudnych sytuacjach akustycznych. Ta funkcja znacznie uła-
twia słyszenie obojgiem uszu podczas rozmowy telefonicznej lub 
gdy użytkownik nie widzi twarzy rozmówcy. 

Udoskonalając nasze produkty, cały czas troszczymy się o oso-
by niedosłyszące. Proponujemy im nowe rozwiązania, które mają 
ułatwić ich życie i poprawić komfort użytkowania aparatów słucho-
wych. Pacjenci doceniają w nich nie tylko niezawodność i estetycz-
ny wygląd, ale także łatwość obsługi, brak potrzeby wymiany baterii. 
Jest to duże ułatwienie, szczególnie dla osób starszych nie mają-
cych już tak sprawnych palców, jak kiedyś. 

 Innowacyjne rozwiązania zastosowane w aparatach słuchowych pozwalają osobom cierpiącym 
z powodu niedosłuchu żyć bez ograniczeń. 

Nowoczesna technologia  
wspiera osoby niedosłyszące 
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www.phonak.pl/ladowalnosc* Przyspieszone badanie laboratoryjne,  
wykonane w temperaturze pokojowej.
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Dla osób pragnących utrzymać 
właściwy poziom cukru we krwi. 

NOWOŚĆ

GO
OD

 M
ANUFACTURING PRACTICE

CONSISTENT QUALITYprzed
1x
1x

Zalecane stosowanie:

SKŁADNIKI PRODUKTU:
wspierają utrzymanie właściwego poziomu glukozy  we krwi
wpływają na metabolizm glukozy i węglowodanów, 
zmniejszając ich przyswajanie
wspierają redukcję apetytu i zmniejszenie odczucia smaku 
słodkiego
ułatwiają utrzymanie właściwej masy ciała

BOGATY 
SKŁAD

w korzystnej 
cenie

ekstrakt z liści morwy białej (w tym 2 mg DNJ) 200mg
ekstrakt z liści gurmaru 200mg
chrom 20μg 
witaminy: B6 0,7mg, B12 1,25μg, C 40mg, D 12,5μg i E 6mg
kwas foliowy 200μg SUPLEMENT DIETY

WYZWANIA

Szacuje się, że w Polsce na cukrzycę choruje  
ok. 3 mln osób. Z czego wynika powszechność  
tej choroby?
Po pierwsze zaznaczmy, że są dwa typy cukrzycy – 1. 
i 2. Dominuje ten drugi – to aż 80-85 proc. wszystkich 
przypadków. I choć coraz więcej osób choruje z powodu 
obu typów cukrzycy, to ich przyczyny są odmienne.  
W przypadku cukrzycy typu 2. są one znane od dawna. 
To epidemia otyłości związana z siedzącym trybem życia 
i niezdrową, wysokokaloryczną dietą oraz starzenie się 
społeczeństwa.

A jeżeli chodzi o cukrzycę typu 1.?
Obecnie w Polsce choruje z jej powodu sto kilkadziesiąt 
tysięcy osób. Tu również obserwujemy wzrost chorobo-

Czy możemy zapobiec  cukrzycy?
Tak. Typu 2. Natomiast nie ma dobrych sposobów na zapo-
bieganie cukrzycy typu 1. Skupmy się na tej pierwszej. Aby 
działania prewencyjne dotyczące cukrzycy typu 2. były 
skuteczne, zmiany muszą zachodzić na poziomie społe-
czeństwa. Przede wszystkim wychowania dzieci – już w 
wieku przedszkolnym. Aby młodzi zdrowo się odżywiali 
i więcej się ruszali, muszą wiedzieć, że powinni to robić.

Choć regularnie prowadzone są kampanie społeczne 
promujące zdrowy tryb życia, to wciąż w Polsce  
króluje przysłowiowy schabowy z kapustą.
Nie ma nic złego w tym, że ten schabowy od czasu do 
czasu znajdzie się na talerzu. Chodzi o to, by pojawiały się 
na nim również owoce, warzywa, ryby. Zdrowa dieta, to 

 Z roku na rok zwiększa się liczba osób chorych na cukrzycę. By profilaktyka  
była skuteczna, konieczne są zmiany w sposobie życia społeczeństw. 

CUKRZYCA – CHOROBA DOBROBYTU

Prof. dr hab. n. med.  
Maciej Małecki 
Katedra Chorób Metabolicznych CM UJ,  
Prezes Polskiego Towarzystwa 
Diabetologicznego

MUSIMY LICZYĆ NA MĄDRYCH 
LEKARZY, KTÓRZY ZLECĄ 
NAM OKRESOWE BADANIE 
POZIOMU GLUKOZY WE KRWI.

Więcej informacji znajdziecie na stronie: 
www.byczdrowym.info

wości (liczba chorych w określonej grupie) i zapadalno-
ści (liczba nowych przypadków) na tę chorobę. Tyle, że 
w tym przypadku nie bardzo wiadomo z czego wynika 
ten trend. Niewątpliwie łączy się on ze zmianami cywi-
lizacyjnymi, społecznymi, które się dokonały po upadku 
poprzedniego systemu.

Czyli?
Innym sposobem żywienia, ekspozycji na pewne anty-
genty, wychowywania dzieci. Ta tendencja dotyczy 
wszystkich krajów byłego bloku wschodniego.

Jak wygląda sytuacja  w porównaniu do zachodu 
Europy?
Jeżeli chodzi o cukrzycę typu 2., to nie ma większych róż-
nic między tym, co obserwujemy w Polsce a tym, co się 
dzieje w krajach Europy Zachodniej. Natomiast w przy-
padku cukrzycy typu 1. „gonimy” Europę. Po upadku 
ancien regime dokonaliśmy skoku cywilizacyjnego,  
a wraz z nim zaczęła się zwiększać liczba chorych.

dieta zróżnicowana. Trzeba znaleźć złoty środek. Tak, by 
nie zmieniać całkowicie naszych kulturowych przyzwycza-
jeń, a jednocześnie wzbogacać tę dietę o to, co jest zdrowe.

Czy poza dietą możemy coś zrobić aby, się ochronić 
przed cukrzycą?
Na pewno powinniśmy dbać o prawidłową sylwetkę. Wię-
cej się ruszać. Trzeba modyfikować nasze przyzwyczajenia 
poprzez zmniejszenie spożycia kalorii, świadome zwięk-
szenie ruchu. Można dyscyplinować się przez codzienny 
odczyt wagi. To są proste rzeczy, ale przekładają się na 
nasz stan zdrowia. 

A czy Polacy badają sobie cukier?
Niestety w badaniach okresowych zdolności do pracy nie 
ma obowiązku wykonania takich badań. Są tylko zalecenia 
Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, które definiują, 
kiedy powinno się je wykonać. Dlatego trzeba liczyć na 
mądrych lekarzy, którzy zlecą badanie na poziom glukozy. 
Wielu takich jest.

Suplementacja  
w cukrzycy

Osłabienie organizmu u diabetyków, będące 
skutkiem wieloletniego podwyższonego 
poziomu glukozy, może powodować rozwój 
powikłań cukrzycowych, które wiążą się  
z narastającym stresem oksydacyjnym.  
Suplementacja przeciwutleniaczami może 
pomóc organizmowi w zahamowaniu  
aktywności wolnych rodników.

Niedobory
Wysoki poziom glukozy w surowicy krwi  
może powodować utratę wielu składników  
– takich jak cynk, chrom i magnez – poprzez 
nerki, a niektóre leki przyjmowane przez 
pacjentów obniżają wchłanianie substancji  
odżywczych w jelitach, wywołując ich  
niedobory. Również niezdrowa dieta,  
stosowana przez wielu pacjentów z cukrzycą, 
jest zbyt uboga w witaminę D3 i kwas foliowy.

Lepsza kontrola 
poziomu glukozy
Niektóre suplementy skutecznie poprawiają 
oporność insulinową (obniżoną wrażliwość 
organizmu na działanie hormonu), dzięki 
czemu glukoza może łatwiej dostawać się  
do wnętrza komórek.

Zmniejszanie apetytu 
Niektóre suplementy mogą być bardzo pomocne 
w ograniczaniu nadmiernej ochoty na jedzenie, 
szczególnie węglowodanów.

Witaminy 
Witamina E i C, czyli przeciwutleniacze  
(antyoksydanty), działają jak tarcza  
obronna przed szkodliwym wpływem  
na organizm wolnych rodników.

Zioła mają moc
Wyciąg z liści morwy, dzięki zawartym  
składnikom hamuje aktywność enzymów  
odpowiedzialnych za rozkład cukrów 
(sacharozy i skrobi) i ogranicza ich przemianę  
w glukozę. W wyniku tego procesu duża część 
węglowodanów pozostaje niestrawiona,  
co wpływa na obniżenie poziomu cukru we krwi. 
Lecznicze substancje czynne z morwy białej, 
blokując trawienie węglowodanów, znakomicie 
wspomagają proces odchudzania oraz  
zmniejszają łaknienie na słodycze. 6
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Badanie w kierunku HIV
jest bezpłatne, anonimowe
i łatwo dostępne. 6,7

Zrób test 
na HIV!1 wizyta w Punkcie

Konsultacyjno-
Diagnostycznym 2 rozmowa

z doradcą

3 pobranie
krwi

4 oczekiwanie
na wynik
(od jednego
do kilku dni)

5 osobiste 
odebranie wyniku
i poradnictwo
po-testowe

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) szacuje,
że pod koniec 2015 r. na świecie z HIV żyło około
36,7 milionów osób.1

Każdego dnia 3-4 osoby w Polsce
dowiadują się o swoim zakażeniu HIV.2,3

Co 5. osoba leczona z powodu
zakażenia HIV to kobieta. 4

Codziennie, z przyczyn związanych z HIV i AIDS, umiera ok. 3 tys. osób.1

Nawet 60% osób żyjących z HIV w Polsce 
może nie wiedzieć o swoim zakażeniu. 4

Średnio 8-10 lat można żyć z zakażeniem
HIV nie dającym żadnych objawów AIDS.5

Wiedza o HIV 
i AIDS w pigułce

HIV w liczbach


