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CHOROBY NOWOTWOROWE U SENIORÓW

Problem medyczny i społeczny

Piotr Fonrobert, 66 lat, pacjent onkologiczny,
prezes Stowarzyszenia Pomocy Chorym na
GIST i wiceprezes Polskiej Koalicji Pacjentów
Onkologicznych, w trakcie leczenia dwóch
chorób nowotworowych nie przestaje
działać na rzecz pacjentów.
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Od Redakcji

Drodzy Czytelnicy
Seniorzy są grupą, której potrzeby od wielu lat nie były dostrzegane. Nasze społeczne
zainteresowanie i wrażliwości, chęć niesienia wsparcia skoncentrowana była głównie
na osobach młodszych. Dotyczy to zarówno rozwiązań systemowych tworzonych przez
państwo, jak i pozainstytucjonalnej pomocy świadczonej na rzecz osób starszych przez
nieliczne organizacje pozarządowe. Potrzeby zdrowotne, trudności codziennego życia
seniorów przez lata były nie rozwiązywane.
Nie jest to tylko problem polski, ale światowy, związany ze starzeniem się społeczeństw,
zwłaszcza tych najbogatszych, gdzie średnia życia, m.in. dzięki lepszej opiece medycznej
i socjalnej znacznie się wydłuża. Z drugiej strony tradycyjny model, oparty
na wielopokoleniowej rodzinie, we współczesnym świecie przestaje funkcjonować, stąd
przybywa ludzi nie tylko starszych, ale i samotnych, nie mogących liczyć na opiekę najbliższych. Tylko w nielicznych krajach
anglosaskich czy skandynawskich wprowadzono programy systemowej opieki medycznej i socjalnej. Wyniki badań wskazują,
że koszty opieki medycznej nad objętym taką skoordynowaną pomocą pacjentem geriatrycznym są niższe i jest on dłużej
samodzielny, a także w mniejszym stopniu korzysta ze świadczeń opieki zdrowotnej.
W Polsce również dostrzegamy wyzwanie, jakim jest starzenie się społeczeństwa. Obecnie, co czwarty Polak jest seniorem,
czyli osobą w wieku 60 lat i powyżej, a według prognozy GUS w 2050 r. ludność w tym wieku stanowić będzie około 40%
naszego społeczeństwa. Zaspokojenie potrzeb, tej w najbliższym czasie największej polskiej populacji, wymaga strategicznego,
skoordynowanego planu działań, w który włączonych powinno być kilka resortów, w tym Ministerstwo Rodziny i Polityki
Społecznej, Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Finansów. Stworzenie takiego planu nie jest proste, ponieważ starość, która jest
najdłuższym czasem naszego życia - teoretycznie liczącym nawet 60 lat – to aż trzy okresy: wczesny od 60. do 74. roku życia,
późny od 75. do 89. lat. i długowieczność powyżej 90. roku życia. Każdy z tych okresów wiąże się z innymi potrzebami
i problemami seniorów.
W 2018 r. Rada Ministrów przyjęła uchwałę. pt. „Polityka społeczna wobec osób starszych 2030. Bezpieczeństwo – Uczestnictwo
– Solidarność”, w której określiła priorytety działań na najbliższą dekadę, dotyczących m.in. promocji zdrowia i wprowadzających
realizację programów rządowych, takich jak SENIOR+ czy AKTYWNI+ W poprawę systemowej opieki nad seniorami włączył
się także prezydent, który wystąpił z inicjatywą ustawy o Centrach Zdrowia 75+, opracowaną przez ekspertów Narodowej Rady
Rozwoju. Zakłada ona utworzenie sieci oddziałów geriatrycznych i placówek opieki integrujących elementy opieki medycznej
i społecznej. Projekt tej ustawy czeka na decyzję polityków. To co udało się już dokonać, to na bieżąco akutalizowana lista leków
75+, udostępnianych darmowo dla seniorów, na której obecnie znajduje się ponad 2050 produktów leczniczych. Wsparciem
finansowym dla seniorów są też 13. i 14. emerytury, które pozwalają na realizację ich dotąd niezaspokojonych potrzeb.
Także system polskiej opieki nad chorymi na nowotwory potrzebuje opracowania planu działania wobec osób w wieku
podeszłym. Warto zauważyć, że na nowotwory, po chorobach układu krążenia umiera najwięcej Polaków (25%). W onkologii
wiek senioralny liczy się do 65. roku życia, bowiem według danych epidemiologicznych jest to czas naszego życia, w którym
najczęściej ujawniają się choroby nowotworowe. Potrzebny jest więc program profilaktyki nowotworów dla osób w tym wieku –
Onkologiczni 65+. Seniorzy stanowią bowiem w Polsce blisko 60% populacji chorych, u których w ostatnich latach wykrywane są
nowotwory; u 167 tysięcy osób, u których rozpoznano raka w 2018 roku, prawie 99 tysięcy to osoby po 65. roku życia. Mało
kto wie, że już od lat 90. minionego wieku coraz powszechniej uznaje się geriatrię onkologiczną jako podspecjalność onkologii
klinicznej. Jest to na tyle rzadka specjalność – zwłaszcza że dotyczy tak dużej grupy chorych onkologicznie – że z trudem
udało mi się znaleźć specjalistów w tym obszarze. Tym większa jest moja wdzięczność dla dr Agnieszki Jagiełło-Gruszfekd
i dr Romana Dubiańskiego, którzy podjęli się przedstawienia tego tematu na łamach GŁOSU. Zwrócili Oni uwagę na specyfikę
chorób nowotworowych u pacjentów w wieku podeszłym, a zwłaszcza odrębność standardów postępowania terapeutycznego,
które powinny uwzględniać indywidualizację leczenia wynikającą z choroby, stanu zdrowia, wieku, wielochorobowości,
a przede wszystkim tzw. kruchości pacjenta w starszym wieku.
Ten numer „Głosu Pacjenta Onkologicznego” powstał pod Patronatem Honorowym Rzecznika Praw Pacjenta, który rok 2020
ogłosił ROKIEM POLSKIEGO SENIORA. Biuro RRP zaplanowało w związku z tym wiele działań, w tym spotkania, debaty
z udziałem ekspertów, decydentów, podczas których w bezpośrednim kontakcie z osobami reprezentującymi środowisko seniorów
miały się toczyć dyskusje na temat opieki senioralnej. Niestety pandemia koronawirusa pokrzyżowała te plany. Zamiast pracy
nad zmianami systemowymi Rzecznik i jego Zespół musieli się zająć codziennym wsparciem pacjentów w podeszłym wieku,
aby pomóc im pokonać w tym trudnym czasie różne przeszkody, również prawne, które utrudniały seniorom proces diagnostyki
i leczenia, a ich bliskim opiekę. Mimo pandemii Rzecznikowi udało się złożyć – i co najważniejsze wprowadzić – rozwiązania
prawne i organizacyjne, dzięki którym życie seniorów i ich opiekunów, ale także innych pacjentów w czasie pandemii stało się
łatwiejsze. Działania te zostały zauważone i docenione przez pacjentów.
										Redaktor naczelna
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2020 – ROK POLSKICH SENIORÓW
Rok 2020 Rzecznik Praw Pacjenta ogłosił Rokiem Polskich
Seniorów, podejmując jednocześnie ważne zadania
dotyczące wsparcia osób starszych w czasie pandemii,
propozycji zmian legislacyjnych i rozwiązań organizacyjnych
zapewniających lepszą opiekę nad seniorami, wobec
wyzwania jakim jest starzenie się społeczeństwa.
O działaniach Rzecznika Praw Pacjenta na rzecz seniorów
w 2020 roku informuje dyrektor Marzanna Bieńkowska.
Rok 2020 w działaniach Rzecznika Praw
Pacjenta był ROKIEM POLSKICH
SENIORÓW. W ostatnich latach, jak
wynika z danych GUS obserwujemy
nasilający się proces starzenia się społeczeństwa. Udział osób starszych w populacji mieszkańców Polski systematycznie
rośnie.

Według prognozy GUS, liczba
ludności w wieku 60 lat i więcej
w Polsce, w roku 2030 ukształtuje
się na poziomie 10,8 mln osób,
a w 2050 – 13,7 mln. Do roku
2050 ludność w tym wieku
stanowić będzie około 40%
społeczeństwa1.
Na podstawie analizy tych danych można
wysnuć wniosek, że potrzeby w zakresie
ochrony zdrowia, uczestnictwa w życiu
społecznym oraz zwiększania możliwości zaangażowania osób starszych –
czasem z niepełnosprawnościami –
wymaga tworzenia sprzyjających
zmian w otoczeniu każdego polskiego emeryta, rencisty czy osoby
z niepełnosprawnościami. Na zagadnienia te należy spoglądać z perspektywy zdrowotnej, społecznej i ekonomicznej.
Rok Seniora a czas pandemii
Rozpoczynaliśmy Rok Seniora z ogromnym zaangażowaniem i planem realizacji wielu spotkań i rozmów z tą grupą.
Niestety sytuacja wokół nas uległa zmianie w związku z pandemią choroby
COVID-19. Wprowadzono szereg obo-

strzeń, w tym związanych z pozostawaniem w domach, ograniczaniem kontaktów, zachowywaniem dystansu. Sytuacja wymusiła na seniorach izolację, co
nie pozostało bez wpływu na ich stan
zdrowia czy dostęp do świadczeń zdrowotnych. Problemy pojawiały się też
w związku ze strachem i obawą o własne
zdrowie i życie. Dlatego też w swoich
działaniach skupiliśmy się na informacji,
edukacji oraz wsparciu seniorów.
Dzięki pomocy doświadczonych konsultantów pod bezpłatnym numerem
800 190 590 seniorzy mogli uzyskać
sprawdzone i rzetelne informacje
z zakresu praw pacjenta i możliwości
rozwiązywania pojawiających się problemów. W przypadkach wyjątkowych,
w których narażone było zdrowie i życie pacjenta, pracownicy podejmowali
interwencje wyjaśniające u zarządzających podmiotami leczniczymi czy też
poprzez kontakt z osobami pełniącymi
w placówce rolę pełnomocników ds.
praw pacjenta. Dotyczyło to osób z różnymi schorzeniami, także onkologicznymi. Pacjenci mogli tu uzyskać informacje o ośrodkach i instytucjach, które
udzielały pomocy psychologicznej.
Seniorzy sprawni elektronicznie mogli
znaleźć na stronie Rzecznika najważniejsze informacje, w tym odpowiedzi
na trudne pytania związane z sytuacją
epidemiczną.
W związku z Rokiem Seniora na stronie Rzecznika Praw Pacjenta została
utworzona zakładka „Dla seniora” –
na której opisywaliśmy każde prawo pacjenta w sposób przystępny i zrozumiały.

W zakładce „Edukacja, Bezpieczeństwo,
Wsparcie” seniorzy mogli uzyskać
odpowiedzi na najczęściej zadawane
pytania. Powstały też filmy edukacyjne
z udziałem osób starszych.
Na podstawie stałego monitoringu informacji medialnych i sygnałów wpływających do Biura podejmowaliśmy
wiele działań, m.in. w zakresie zakazu
odwiedzin u osób bliskich, w tym seniorów przebywających w podmiotach
leczniczych, wskazując m.in. na kwestię
ostatniego pożegnania z członkiem
rodziny. Wystąpiliśmy też do dyrektorów
podmiotów medycznych o respektowanie prawa pacjenta do poszanowania
godności, które obejmuje także prawo
do umierania w spokoju i godności.
Teleporady
Pojawił się też problem korzystania
z opieki lekarskiej za pośrednictwem
teleporady.

Zaapelowaliśmy, by oceniając
potrzeby pacjentów i wybierając
optymalną drogę udzielania
świadczeń zdrowotnych, nie
stosowano automatyzmu
w wyborze rozwiązań
telemetrycznych, jako
potencjalnie bezpieczniejszych.
Konieczna jest każdorazowa
ocena rzeczywistej potrzeby
osobistego kontaktu z lekarzem,
uwzględniająca dobro pacjenta
i staranność udzielania świadczeń.

1/ https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/osoby-starsze/osoby-starsze/sytuacja-osob-starszych-w-polsce-w-2018-roku,2,1.html
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Zwróciliśmy uwagę, że na każdym
etapie udzielania świadczeń należy zapewnić pacjentowi prawo do świadczeń zdrowotnych zgodnych z aktualną wiedzą medyczną i udzielanych
z należytą starannością. Ważne było
przekazywanie informacji rodzinie i osobom bliskim o stanie zdrowia pacjenta. Stąd wspólnie z Prezesem Urzędu
Ochrony Danych Osobowych przygotowaliśmy „Wytyczne dotyczące realizacji prawa do informacji przez osoby
uprawnione na odległość”. Przedstawione wytyczne regulują zasady kontaktu na odległość z osobą upoważnioną
przez pacjenta przytomnego, ale także
z osobą bliską, której pacjent z uwagi
na stan zdrowia nie mógł upoważnić
do uzyskania informacji o swoim stanie
zdrowia.
Postulaty zmian prawnych
Epidemia Covid-19 pokazała w jak
trudnej sytuacji są pensjonariusze
Domów Pomocy Społecznej. W domach tych przebywają osoby starsze
i często z niepełnosprawnościami.

• wsparcia seniorów w kontakcie
z rejestracją,
• możliwości uzyskania wizyty
domowej lub umówienia się na
osobistą wizytę z lekarzem,
• szerszą opiekę nad pacjentem po
hospitalizacji i niepełnosprawnym.
Dla osób, które już doświadczyły pogorszenia się jakości życia, istotna jest
realizacja prawa dostępu do świadczeń
zdrowotnych zgodnych z aktualną wiedza medyczną. Z tych względów należy
rozważyć wprowadzenie systemu opieki nad osobami starszymi – z uwzględnieniem poszczególnych kategorii
wiekowych seniorów – obejmującego
m.in. przygotowanie kompleksowej
strategii dla kilku polityk publicznych,
w której opieka zdrowotna stanowi tylko cześć usług oferowanych seniorowi
przez państwo.
Komunikacja z seniorem
Bardzo ważna jest komunikacja z seniorami w zakresie przestrzegania prawa do informacji i wyrażania zgody.

Zabiegaliśmy o zmiany w ustawie
o prawach pacjenta i Rzeczniku
Praw Pacjenta, które mają na
celu ustanowienie nowego prawa
pacjenta do pomocy ze strony
jednostek zapewniających
całodobową opiekę, m.in.
w Domach Pomocy Społecznej,
w uzyskaniu i korzystaniu
ze świadczeń zdrowotnych.

Osoby starsze z wieloma
schorzeniami i w związku
z tym wielolekowością przy
przekazywaniu informacji
o zaleceniach i zasadach leczenia
wymagają empatii i zrozumienia
– postulowaliśmy o praktyczne
szkolenia, kierowane do osób
wykonujących zawody medyczne
w zakresie etyki i komunikacji
z osobami starszymi.

Poza tym zaproponowaliśmy zmiany
legislacyjne w zakresie dostępu osoby
bliskiej do dokumentacji medycznej
nieprzytomnego pełnoletniego pacjenta
przebywającego w szpitalu. Wskazaliśmy także na potrzebę wprowadzenia
do polskiego systemu prawnego instytucji kuratora medycznego, wyznaczanego przez sąd, w celu wyrażania zgody
na leczenie nieprzytomnego pacjenta.
Kurator medyczny z mocy prawa miałby
uprawnienie do dostępu do dokumentacji medycznej pacjenta oraz do informacji o jego stanie zdrowia.
Rzecznik Praw Pacjenta skierował
też do Ministra Zdrowia wystąpienie,
w którym zawarł wnioski i rekomendacje w zakresie poszczególnych
praw pacjenta. Dotyczyły one m. in.:

Opieka pielęgnacyjna
dla osób 75+
Należy też zasygnalizować problem
bezpłatnej dodatkowej opieki pielęgnacyjnej dla osób powyżej 75. roku
życia. Bardzo często, pomimo funkcjonalnej niepełnosprawności, takie osoby
nie dysponują formalnym potwierdzeniem swojego statusu. Z tych względów
nie są w świetle ustawy traktowane jako
osoby niepełnosprawne, a ich rodzina,
w przypadku gdy chce świadczyć dodatkową opiekę pielęgnacyjną, musi
ponosić jej koszty.
Proponowana zmiana legislacyjna w tym
zakresie mogłaby zachęcić część rodzin
do realizacji takiej opieki nad seniorem,
która sprawowana jest mniej chętnie niż
opieka nad najmłodszym członkiem
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rodziny. Postulowana zmiana miałaby
w tym kontekście walor edukacyjny,
gdyż podkreśliłaby wagę relacji rodzinnych w opiece nad osobą starszą.

Zwróciliśmy się do ministra
zdrowia o rozważenie możliwości
zmiany legislacyjnej w zakresie
art. 34 ust. 3 ustawy o prawach
pacjenta przez dodanie osób
starszych powyżej 75. roku życia
do grupy, w której za dodatkową
opiekę pielęgnacyjną nie pobiera
się opłat.
Warto w tym aspekcie obserwować prace nad wdrażaniem propozycji przedstawionej przez Kancelarię Prezydenta:
Centra Zdrowia 75+, która częściowo
odpowiada na pilną potrzebę nierównego dostępu do specjalistów. Zauważyć jednak należy, że obecnie nie ma
skoordynowanych programów ogólnokrajowych dla pacjentów powyżej 60.
roku życia, których aktywność i zabezpieczenie potrzeb w okresie wczesnej
starości w dużym stopniu wpłynie na
późniejszą jakoś życia.
Grupa ta wymaga skoordynowanych
rozwiązań wielu polityk publicznych
i holistycznego podejścia w leczeniu,
opiece i instytucji wsparcia.
Podnoszenie jakości życia wśród osób
starszych musi kompleksowo opierać
się na dwóch filarach: edukacji dzieci
i młodzieży oraz organizacji profilaktyki dorosłych w średnim wieku.
Ważne jest, aby dotrzeć z informacją
o konieczności działań prewencyjnych
do ogółu społeczeństwa; m.in. przekonywać o wpływie odpowiedniego
stylu życia jednostki na zdrowie, w tym
starzenia się, zapobiegania chorobom
oraz leczenia.
Trudno w tak krótkim podsumowaniu
wymienić wszystkie działania na rzecz
osób starszych. Wszystkim dziękujemy
za współpracę w Roku Seniora.

Drodzy Seniorzy! Pamiętajcie,
że zawsze możecie skontaktować
się z Biurem Rzecznika Praw
Pacjenta przez bezpłatną
infolinię 800 190 590. Tam
zawsze uzyskacie informacje,
wsparcie i pomoc, a Wasze
sprawy są wśród priorytetów
działalności Rzecznika.
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SKOORDYNOWANA OPIEKA NAD SENIOREM

Z prof. dr hab. n. med. Tomaszem Targowskim, krajowym
konsultantem w dziedzinie geriatrii, kierownikiem Kliniki
i Polikliniki Geriatrii w Narodowym Instytucie Geriatrii,
Reumatologii i Rehabilitacji rozmawiamy o wyzwaniu,
jakim jest zapewnienie skoordynowanej opieki medycznej
i socjalnej polskim seniorom.
Panie profesorze, co czwarty Polak jest seniorem, szacunkowo, ilu pacjentów wymaga w Polsce opieki geriatrycznej?
Z całej populacji seniorów, można oczywiście szacunkowo
uznać, że mniej więcej 1/3 wymaga bezwzględnie opieki
geriatrycznej. Aczkolwiek, trudno tutaj podawać dokładne
dane z uwagi na fakt, że geriatrzy zajmują się chorobami
wszystkich ludzi powyżej 60. roku życia. Starość dzielimy
umownie na trzy okresy: wczesny od 60. do 74. roku życia,
późny od 75. do 89. r. ż. i długowieczność powyżej 90. roku
życia. Z reguły w każdym z tych okresów dominują inne potrzeby i problemy zdrowotne. W geriatrii nie zapominamy
o najmłodszych seniorach, tych po 60. roku życia. Wtedy
możemy jeszcze pomóc w zachowaniu dobrego stanu zdrowia i sprawności zalecając interwencje w zakresie poprawy
sprawności ruchowej, jakości i stanu odżywienia oraz lepszej
kontroli chorób przewlekłych. Najstarsi i najciężej chorzy
są pacjentami z pogranicza opieki długoterminowej i geriatrycznej.
Jakie są najczęstsze choroby wieku starszego?
Są bardzo różne. Większości wiek senioralny kojarzy się ze
schyłkiem życia. Proszę pamiętać o tym, że za starość przyjmuje się umownie czas powyżej 60 r. życia, a nasz zegar biologiczny jest teoretycznie „zaprogramowany” na 120 lat, czyli
starość może trwać nawet dwa razy dłużej niż umownie trwa
młodość. Przyjmujemy, że okres młodości to okres do 30. roku
życia, potem jest wiek dojrzały do 60. roku życia, a potem
właśnie starość. Polacy w starszym wieku są dosyć schorowaną populacją. Najczęściej osoby w starszym wieku cierpią na
kilka schorzeń przewlekłych. W naszym kraju dominuje kardio-metaboliczny i pneumonologiczny wzorzec zachorowań.
Polacy chorują najczęściej na choroby układu krążenia, choroby metaboliczne, zaburzenia lipidowe, cukrzycę, przewlekłe
choroby układu oddechowego (przede wszystkim obturacyjne choroby dróg oddechowych takie jak POChP i astma oskrzelowa). Wiek podeszły to również nowotwory. Zaraz po
schorzeniach układu sercowo-naczyniowego, nowotwory
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złośliwe odpowiadają za mniej więcej 25% zgonów. Najgroźniejszy z nich to rak płuca. Choroby układu krążenia są
przyczyną około 31% zgonów. Z opublikowanych przez Państwowy Zakład Higieny danych wynika, że w Polsce w roku
2019 czwarte miejsce wśród najczęstszych przyczyn zgonów
zajęła choroba Alzheimera.
Opieka nad pacjentem geriatrycznym to coraz częściej
długoterminowa opieka medyczna, a także opieka socjalna. Jest to wyzwanie dla systemu ochrony zdrowia i opieki społecznej, ponieważ społeczeństwo się starzeje, mamy
coraz więcej seniorów wokół siebie. Jak ten problem jest
rozwiązywany?
W chwili obecnej nie jest to zbyt dobrze rozwiązywane.
W Polsce opieka medyczna i opieka socjalna to dwa oddzielne
rodzaje opieki. Mamy dwa oddzielne ministerstwa, które się
tym zajmują, kiedyś zajmowało się jedno. Istnieje potrzeba
ścisłej współpracy tych dwóch resortów w koordynowaniu
opieki nad pacjentami w starszym wieku. Starzejemy się po
prostu jako społeczeństwo, mamy mały wskaźnik urodzeń.
Nie przybywa nam więc ludzi młodych, którzy podjęliby
opiekę nad starszymi. Siłą rzeczy muszą być wypracowane
wspólne modele opieki socjalnej i medycznej. Niektóre modele już częściowo funkcjonują w krajach skandynawskich
czy anglosaskich, gdzie bardzo dużo mówi się o konieczności
koordynowania opieki nad seniorami. Mówi się nawet o tzw.
case managerach, czyli profesjonalnych opiekunach, którzy
dbają w sposób holistyczny o różne aspekty życia codziennego
seniorów, w odróżnieniu od opiekunów pomocy opieki socjalnej, których zadania opiekuńcze są stosunkowo ograniczone.
Case manager to profesjonalny opiekun odpowiadający za seniora i pomagający w zaspokajaniu potrzeb środowiskowych,
zdrowotnych, umawianiu wizyt u specjalistów, organizowaniu sprzętu ortopedycznego i rehabilitacyjnego, materiałów
pielęgnacyjnych dla seniora, etc. Dba również o jego aktywizację społeczną (spacer, zakupy, spotkania z innymi seniorami). Opieka społeczna w dosyć ograniczonym zakresie
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realizuje tego typu zadania. Na pewno stoimy przed wyzwaniami przyszłości, żeby coś takiego stworzyć. Istnieją oczywiście obiecujące plany, np. jest inicjatywa prezydencka, którą
opracowali eksperci Narodowej Rady Rozwoju – koncepcja
ustawy o Centrach Zdrowia 75+, która zakłada utworzenie
sieci oddziałów geriatrycznych i placówek opieki integrujących
elementy opieki medycznej, jak i społecznej. Projekt tej ustawy
jest konsultowany obecnie przez decydentów polityki zdrowotnej. Wiem, że trwają rozmowy pomiędzy Ministerstwem Zdrowia a Narodową Radą Rozwoju na jego temat. Pandemia oczywiście spowolniła prace nad tym projektem. Miejmy nadzieję,
że ta koncepcja się w końcu zmaterializuje. Takie programy
zintegrowanej opieki geriatrycznej nad seniorem sprawdzają
się. Z wielu badań z piśmiennictwa fachowego z ostatnich 20,
czy 25 lat, wynika, że koszty opieki medycznej nad „dobrze zaopiekowanym” pacjentem geriatrycznym są niższe z perspektywy społecznej. Jest to po prostu bardziej opłacalna forma opieki. Taki pacjent zużywa mniej zasobów systemu opieki
zdrowotnej, rzadziej wymaga wizyt w podmiotach leczniczych
i instytucjonalizacji w domach opieki, jest dłużej samodzielny.
Lepiej funkcjonuje w środowisku domowym.
To są wyzwania, a czy w ostatnich latach mamy jakieś
osiągnięcia w zakresie opieki geriatrycznej?
Osiągnięciem jest na pewno lista leków 75+, udostępnienie
darmowych leków dla seniorów, która jest na bieżąco aktualizowana. Obecnie znajduje się na niej ponad 2050 produktów leczniczych. Od nowego roku istnieje możliwość przepisywania tych leków przez specjalistów innych dziedzin.
Choć tu jest pewien problem do pokonania, ponieważ mogą
z tego udogodnienia korzystać tylko pacjenci zarejestrowani
w systemie e-pacjent, a nie każdy senior radzi sobie z używaniem tej elektronicznej platformy. W podstawowej opiece
zdrowotnej jest wyższa stawka kapitacyjna za osoby w starszym
wieku. W listopadzie 2020 roku został powołany do życia Fundusz Medyczny, w którym zaplanowany jest subfundusz na
tworzenie nowych i modernizację starych oddziałów geriatrycznych w Polsce.
Wiemy, że lekarzy geriatrów brakuje. Jaką rolę może pełnić
POZ, czy może on zastąpić geriatrę?
Lekarz POZ pełni na co dzień ogromną rolę w opiece medycznej nad seniorami. Geriatrów jest mało, bodajże 521
w całym kraju, w porównaniu do lekarzy innych specjalności, jest to znikoma liczba. Lekarzy internistów mamy około
30 tys., lekarzy rodzinnych prawie 12 tys. W sumie to rzesza
40 tys. lekarzy pracujących często w POZ. Jednak z tego, co
obserwujemy, wiedza na temat geriatrii wśród kolegów specjalistów jest często fragmentaryczna. Istnieje duża potrzeba
upowszechniania wiedzy na temat specyficznych problemów,
które występują u pacjentów geriatrycznych. Jeśli chodzi
o systemowe działania to Centra Zdrowia 75+ mogłyby być
rozwiązaniem tego problemu, gdyż w założeniach mają to
być wydzielone części POZ-u lub AOS-u, w których będą
pracować lekarze różnych specjalności, np. interniści, lekarze
rodzinni, etc. i w każdej chwili będą mogli zasięgnąć konsultacji geriatry z koordynującego ośrodka geriatrycznego.
W projekcie CZ 75+ planuje się utworzenie sieci oddziałów
geriatrycznych obejmującej cały kraj. Jest założenie, że każdy
jeden oddział geriatryczny sieci miałby pod opieką trzy
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Centra Zdrowia 75+. Przewidziana była wzajemna współpraca
między oddziałem sieci a Centrum Zdrowia 75+.
Czy w ośrodkach tych jest przewidziana rehabilitacja,
gdyż pacjenci w starszym wieku jej wymagają?
Tak, rehabilitacja jest niezwykle potrzebna. Przy Centrach powinna działać rehabilitacja. Pojawiają się również inne koncepcje, np. NFZ proponuje utworzenie tak zwanej podstawowej opieki fizjoterapeutycznej, gdzie grupa fizjoterapeutów
mogłaby tworzyć, finansowany przez NFZ podmiot świadczący usługi rehabilitacyjne. Taka POF współpracowałaby
z POZ. Myślę, że to też mogłoby się wpisywać w Centra Zdrowia 75+, ale koncepcje systemowe muszą być ostatecznie zatwierdzone przez polityków. Niestety trendu demograficznego
w naszym kraju nie zmienimy i prędzej czy później musimy się
z tym zmierzyć.
Jakby Pan ocenił sytuację pacjenta geriatrycznego w pandemii?
Z sygnałów, które do mnie napływają od konsultantów wojewódzkich wynika, że zwłaszcza w drugim półroczu dostępność do opieki geriatrycznej drastycznie zmalała. Oddziały
geriatryczne były przekształcane często w oddziały dla chorych
na COVID. Wiemy, że na najcięższy przebieg COVID-19
narażone były najczęściej osoby starsze. Już w pierwszym
półroczu ubiegłego roku o 1/3 spadła dostępność hospitalizacji geriatrycznych. Natomiast w poradniach geriatrycznych,
liczba porad była na zbliżonym poziomie w porównaniu do lat
wcześniejszych. Znacznie jednak zmniejszyła się liczba wizyt
z bezpośrednim kontaktem pacjenta z lekarzem, seniorzy
częściej korzystali z teleporad. Prowadzone były badania
przez Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej, w których
stwierdzono, że starsi pacjenci skarżą się na znaczne utrudnienia w dostępie do lekarzy specjalistów w okresie pandemii.
Seniorzy nie mieli zazwyczaj problemu z uzyskaniem recept
(teleporady), ale doskwierał im brak bezpośredniego kontaktu
z lekarzem. Skarżyli się również na uczucie wykluczenia i samotność w pandemii.
Mówił Pan o najczęściej występujących chorobach w wieku
starszym. Jaką ilość wśród wymienionych stanowią choroby związane ze zdrowiem psychicznym?
Generalnie przed pandemią problem zaburzeń depresyjnych
dotyczył kilkunastu procent pacjentów populacji senioralnej. Przyczyn takiego stanu jest wiele: ludzie przestają już być
aktywni zawodowo, mają poczucie wykluczenia społecznego, nieprzydatności w rodzinie. Do tego dochodzi wielochorobowość, dolegliwości bólowe, poczucie gorszej jakości życia,
często uczucie straty po śmierci osób najbliższych. Problemy
związane z zaburzeniami depresyjnymi i lękowymi od dawna
uważane są – podobnie jak otępienia – za jeden z tzw. wielkich problemów geriatrycznych. W dobie COVID-19 myślę,
że odsetek tych pacjentów na pewno wzrósł. Widzimy we
własnych obserwacjach, że np. izolacja społeczna pacjentów
geriatrycznych z powodu restrykcji związanych z pandemią
powoduje nasilenie zaburzeń poznawczych u chorych z zespołami otępiennymi.
Bardzo dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała Aleksandra Rudnicka
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Choroba nowotworowa w wieku podeszłym
Dr n. med. Roman Dubiański i dr n. med.
Agnieszka Jagiełło-Gruszfeld z Kliniki
Nowotworów Piersi i Chirurgii
Rekonstrukcyjnej, Narodowego Instytutu
Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie –
Państwowego Instytutu Badawczego
w Warszawie przedstawią problemy leczenia
i edukacji chorób nowotworowych u seniorów,
co wobec starzenia się społeczeństwa jest
wyzwaniem dla opieki medycznej.
Nowotwory złośliwe to coraz częstszy
problem zdrowotny – według najnowszych dostępnych danych w 2018
roku chorobę nowotworową zdiagnozowano u ponad 167 tysięcy osób
w Polsce.

Biorąc pod uwagę fakt, że ryzyko
wystąpienia nowotworu wzrasta
z wiekiem, a średnia długość
życia ulega stałemu wzrostowi –
w 2018 roku 14% mężczyzn
i 20% kobiet przekroczyło 65. rok
życia – przybywa stale chorych
w wieku podeszłym
wymagających leczenia i opieki
onkologicznej, co stanowi duże
wyzwanie i wymaga współpracy
lekarzy różnych specjalizacji,
w tym oczywiście geriatrów.
Ze wspomnianych 167 tysięcy osób,
u których rozpoznano nowotwory
złośliwe w 2018 roku, prawie 99 tysięcy to osoby po 65. roku życia. Należy
podkreślić, że w populacji osób 65+
odnotowuje się stały wzrost zachorowalności na nowotwory złośliwe. Przy
czym u mężczyzn obserwuje się w tej
grupie wiekowej spadek umieralności,
a u kobiet jej wzrost. Nadal najwięcej
zgonów z powodu nowotworów złośliwych przypada na siódmą i ósmą
dekadę życia.
Najczęstsze nowotwory
w grupie 65+
Najczęstszymi nowotworami złośliwymi u kobiet w grupie wiekowej 65+ są:
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• rak piersi – 18% zachorowań, 14%
zgonów,
• rak jelita grubego – 12% zachorowań, 13% zgonów,
• rak płuca – 11% zachorowań
i najwięcej zgonów – 17%,
• rak trzonu macicy – 7% zachorowań, 4% zgonów,
• rak jajnika – 4 % zachorowań, 5%
zgonów.
U mężczyzn po 65. roku życia najczęściej występującym nowotworami
złośliwymi są:
• rak gruczołu krokowego, stanowi
prawie ¼ wszystkich zachorowań
na nowotwory złośliwe w tej grupie
wiekowej – 23%, odpowiada za 13%
zgonów,
• rak płuca – 17% zachorowań,
największa liczba zgonów, aż 28%,
• rak jelita grubego – 13% zachorowań, 14% zgonów,
• rak pęcherza moczowego – 8%
zachorowań, 7% zgonów,
• rak żołądka – 4% zachorowań, 6%
zgonów.

Wraz wiekiem zmienia się
struktura zachorowań na
nowotwory złośliwe – wyraźnie
spada częstość zachorowań na
białaczki, chłoniaki i złośliwe
nowotwory mózgu, będące
najczęstszymi nowotworami
złośliwymi w najmłodszej
populacji (do 20. roku życia),
w kolejnych dekadach życia
rośnie zachorowalność na raka
piersi, raka płuca, raka gruczołu
krokowego i raka jelita grubego.

Leczenie onkologiczne
u seniorów
W wyniku naturalnej tendencji starzenia się społeczeństwa problematyka
leczenia osób w podeszłym wieku staje się wyzwaniem dla medycyny. Cała
fizjologia starzenia się organizmu, jak
również współistniejące choroby i ich
leczenie, mają znaczący wpływ na bezpieczeństwo i skuteczność terapii onkologicznych. Oczekiwane są w związku
z tym jasne wytyczne onkologicznego
postepowania terapeutycznego w tej
grupie wiekowej. Wybór terapii powinien być uzależniony od tzw. wieku
biologicznego, chorób towarzyszących, stosowanych leków oraz od
prawdopodobieństwa uzyskania korzyści dla pacjenta, takich jak wydłużenie życia i poprawa jego jakości.
Podkreśla się, że w procesie starzenia występują zmiany na poziomie
molekularnym, które przypominają
proces karcinogenezy. W miarę upływu lat zmiany fizjologiczne dokonujące się w procesie starzenia stopniowo
wpływają na zmniejszenie rezerw czynnościowych poszczególnych narządów
i układów.
Szczególnie wśród pacjentów w najstarszych grupach wiekowych, bardzo
ważna jest indywidualizacja postępowania wobec choroby nowotworowej.

Już od lat 90-tych XX. wieku
coraz powszechniej uznaje się
geriatrię onkologiczną jako
podspecjalność onkologii
klinicznej.
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W związku z tym, że pacjenci 65+ nie
stanowią homogennej grupy, zasadne
jest wprowadzenie dodatkowych instrumentów pozwalających ocenić
ogólny stan pacjenta przed podjęciem
decyzji o sposobie leczenia onkologicznego. Jednym z narzędzi pozwalających na wybór optymalnej terapii są
Skale Całościowej Oceny Geriatrycznej, które wnoszą wiele istotnych
informacji na temat stanu zdrowia pacjenta w podeszłym wieku, a w szczególności pozwalają wytypować grupę
chorych z cechami „kruchości”.

Ta grupa chorych musi być
traktowana bardzo indywidualnie,
gdyż zazwyczaj pojawienie się
cech „kruchości” wiąże się nie
tylko ze znacznym ryzykiem
wystąpienia powikłań leczenia,
koniecznością nieplanowanych
hospitalizacji, a także wzmożonej
opieki na pacjentem, ale też
przede wszystkim znacznie
ogranicza przewidywany czas
przeżycia pacjenta.

Dlatego w przypadku takich chorych
wszelkie decyzje dotyczące wdrożenia
potencjalnie toksycznych metod terapii onkologicznych wymaga dokładnego przeanalizowania pod kątem potencjalnych korzyści, zagrożeń oraz
pogorszenia codziennego funkcjonowania i aktywności chorego.
W porównaniu do młodszych pacjentów, osoby starsze są bardziej
narażone na poważne działania niepożądane, które skutkują przerwaniem leczenia lub otrzymaniem mniejszej dawki leku, co może wpłynąć na
skuteczność terapii.
Międzynarodowe Towarzystwo
Onkologii Geriatrycznej
Jak wspomniano wcześniej, leczenie osób w wieku podeszłym, częściej
będących w gorszym stanie ogólnym,
mających liczne współistniejące choroby i, nie rzadko, wymagających opieki
osób trzecich, stanowi spore wyzwanie
dla onkologów. Na szczęście dysponujemy coraz większą wiedzą na temat
opieki onkologicznej i leczenia osób
starszych z chorobą nowotworową.
Bardzo dużo w tym zakresie zawdzię-
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czamy Międzynarodowemu Towarzystwu Onkologii Geriatrycznej
(International Society of Geriatric
Oncology, SIOG). To towarzystwo naukowe, którego członkami są zarówno
onkolodzy jak i geriatrzy, pielęgniarki, rehabilitanci, pracownicy socjalni
oraz inne osoby zainteresowane leczeniem i zajmujące się na co dzień osobami w wieku podeszłym z chorobami
nowotworowymi. SIOG organizuje co
roku konferencję, na której przedstawiane są najnowsze doniesienia naukowe z zakresu onkologii geriatrycznej
oraz następuje wymiana doświadczeń
specjalistów z różnych części świata.
Eksperci tworzą także zalecenia postępowania z chorymi z poszczególnymi nowotworami. SIOG organizuje
także kursy z onkologii geriatrycznej
oraz zajmuje się propagowaniem tej
dziedziny i edukacją w jej zakresie.
Aktywnymi członkami SIOG są autorzy
powyższego tekstu, mający nadzieję,
że również w Polsce uda się wdrożyć
do codziennej praktyki onkologicznej
międzynarodowe standardy leczenia
seniorów z chorobą nowotworową.
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WSPARCIE OSÓB STARSZYCH W ZAKRESIE
OPIEKI SENIORALNEJ I ZDROWOTNEJ

Działania realizowane przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej
Polityka senioralna jest obszarem działań Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. W jej
ramach realizowane są programy rządowe na rzecz seniorów. Część z nich jest prowadzona
przez organizacje pozarządowe, w tym wspierające pacjentów onkologicznych. Warto, aby
zapoznali się z nimi zarówno seniorzy, jak i liderzy naszych organizacji. Seniorzy, aby
uzyskać pomoc i wsparcie, a organizacje, aby realizować swoje statutowe cele i się rozwijać.
W trosce o zachowanie zdrowia i godnych warunków życia seniorów – Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej
określiło priorytetowe obszary polityki senioralnej w dokumencie rządowym, przyjętym przez Radę Ministrów w dn.
26.10.2018 r. pt. Polityka społeczna wobec osób starszych
2030. Bezpieczeństwo – Uczestnictwo – Solidarność
(uchwała nr 161 Rady Ministrów z dnia 26 października
2018 r.). Polityka uwzględnia 7 obszarów polityki społecznej
dotyczących ogółu osób starszych oraz obszary działań skierowane bezpośrednio do niesamodzielnych osób starszych
i ich opiekunów.
Jednym z priorytetowych obszarów jest Promocja zdrowia,
profilaktyka chorób, dostęp do diagnostyki, leczenia i rehabilitacji, w ramach którego zaplanowano szereg działań
w zakresie:
• wzmacniania odpowiedzialności za zdrowie oraz wspierania pozytywnych postaw w zakresie stylu życia poprzez
promowanie zdrowia oraz zapobieganie chorobom;
• rozwoju telemedycyny i teleopieki oraz dostępu do udogodnień technicznych, rekompensujących utraconą
sprawność i wspierających samodzielność osób starszych;
• zapewnienia optymalnego dostępu do świadczeń opieki
zdrowotnej, w tym opieki podstawowej, specjalistycznej,
świadczeń rehabilitacyjnych, uzdrowiskowych i profilaktycznych, tak w zakresie zdrowia fizycznego, jak i psychicznego, niezbędnych by utrzymać samodzielność
funkcjonalną;
• kształcenia kadr medycznych na potrzeby sprawowania
opieki nad osobami starszymi.
Ministerstwo realizuje także działania w zakresie stworzenia kompleksowego systemu wsparcia niesamodzielnych
osób starszych, który swoją pomocą obejmie zarówno różnorodne formy opieki nad tymi osobami, ale także zapewni
wsparcie opiekunom niesamodzielnych osób starszych, m. in.
poprzez dostęp do oferty opieki w placówkach stacjonarnych,
a także świadczeń opiekuńczo-pielęgnacyjnych, udzielanych
przez profesjonalnych opiekunów w miejscu zamieszkania.
Równolegle, realizowane są działania edukacyjne skierowane
do osób w wieku 60 lat i więcej w zakresie troski o zdrowie
i kondycję psychofizyczną organizmu, które ograniczają rozwój lub skutki niekorzystnych procesów zdrowotnych.
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Kluczowym elementem poprawy jakości i satysfakcji z życia
seniorów jest także aktywność społeczna, która umożliwia
nawiązanie trwałych relacji z innymi ludźmi, zachowanie
samodzielności i energii do podejmowania nowych zadań,
urozmaicających życie codzienne po zakończeniu aktywności
zawodowej.
Programy na rzecz seniorów
realizowane w ostatnich latach
W związku z tym, w ostatnich latach Ministerstwo realizowało
dwa programy rządowe – Program na rzecz Aktywności
Społecznej Osób Starszych (ASOS) oraz Program Senior+.
W ramach Programu ASOS na terenie całej Polski realizowane były inicjatywy, których celem było zagospodarowanie potencjału osób, które zakończyły swoją aktywność
zawodową, ale nadal chciały się uczyć, rozwijać talenty,
poznawać ludzi i miejsca, poprawiać swoją kondycję
fizyczną i psychiczną, czy angażować się w życie lokalnej
społeczności.
Wśród dofinansowanych projektów znalazły się m.in.:
• zajęcia z zakresu edukacji zdrowotnej, m.in. wykłady,
szkolenia, spotkania z lekarzami, pielęgniarkami dietetykami, na temat udzielania pierwszej pomocy, chorób
wieku dojrzałego, roli profilaktyki zdrowotnej w życiu
seniora itp.,
• zajęcia sportowe oraz rekreacyjne takie jak: nordic
walking, fitness, aerobik, aktywności na basenie, pilates,
a także wycieczki edukacyjno-krajoznawcze,
• warsztaty z zakresu promocji zdrowia, np. warsztaty
zdrowego żywienia, warsztaty kulinarne, treningi zdrowego trybu życia, prozdrowotne sposoby spędzania wolnego
czasu,
• warsztaty psychologiczne – psychoedukacja, treningi
interpersonalne oraz zajęcia antystresowe.

Na finansowanie Programu Aktywności Społecznej
Osób Starszych (ASOS) do 2020 r. z budżetu państwa
zostało przeznaczonych łącznie 280 mln zł. Z ponad
2 700 projektów skorzystało prawie 1 400 tys. osób
starszych, w tym wiele tysięcy niepełnosprawnych
seniorów.
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Program Senior+ polegał na wsparciu gmin i powiatów
w tworzeniu placówek – Dziennych Domów i Klubów Senior+, które dają seniorom możliwość aktywnego spędzenia
czasu – 8 godz. dziennie – oferując różnorodne działania: od
pomocy w czynnościach dnia codziennego, zapewnienie m.in.
jednego posiłku i pielęgnowanie więzi międzypokoleniowych,
zajęcia ruchowe i aktywny udział w życiu kulturalnym.

Program usług opiekuńczych
Opieka 75+
Corocznie obserwuje się także wzrost liczby osób korzystających z usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania. Z analizy rocznych sprawozdań resortowych wynika, że w gminach
wiejskich, miejskich oraz miejsko-wiejskich następuje wzrost
liczby osób, którym świadczone są usługi opiekuńcze.

Do końca 2019 r. na terenie całego kraju powstało

W resorcie Rodziny został opracowany także

777 ośrodków wsparcia Senior+, w tym 282 Dzienne

Program Opieka 75+, którego celem jest rozwój

Domy i 495 Klubów Senior+. W edycji 2020

i poprawa dostępności do usług opiekuńczych,

Programu, do dofinansowania rekomendowano

w tym specjalistycznych usług opiekuńczych

kolejnych 858 ofert na łączną kwotę 73 mln zł.

zarówno dla osób samotnych, jak również
pozostających w rodzinach będących w wieku

Kontynuacja programu
Senior+
W latach 2021-2025 kontynuowany będzie Program Senior+. Program zapewni wsparcie seniorom poprzez m.in.
umożliwienie korzystania z:
• oferty na rzecz społecznej aktywności,
• usługi w zakresie aktywności ruchowej lub kinezyterapii,
• oferty edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej
– w zależności od potrzeb stwierdzonych w środowisku
lokalnym,
• udostępnianie seniorom infrastruktury pozwalającej na
aktywne spędzanie wolnego czasu, czy zaktywizowanie
i zaangażowanie seniorów w działania samopomocowe
i na rzecz środowiska lokalnego.
Środki finansowe przeznaczone na realizację Programu
to 300 mln zł.

Program AKTYWNI+
W związku z zakończeniem w 2020 r. programu ASOS
w Ministerstwie zaprojektowany został nowy Program
o podobnym charakterze – Program Aktywni+, którego
celem jest zwiększenie uczestnictwa osób starszych we
wszystkich dziedzinach życia społecznego oraz wspieranie
aktywności organizacji pozarządowych działających na ich
rzecz.
W ramach Programu zaplanowano dofinansowywanie
projektów w ramach 4 priorytetowych obszarów wsparcia:
• aktywność społeczna,
• partycypacja społeczna,

75 lat i więcej.
Program Opieka 75+ adresowany jest do gmin miejskich,
wiejskich, miejsko – wiejskich do 60 tys. mieszkańców.
Gmina może skorzystać z dofinansowania ze środków budżetu
państwa na świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, jeżeli: dane świadczenie
realizuje samodzielnie tj. przez pracowników ośrodka pomocy społecznej, urzędu gminy lub innych gminnych jednostek organizacyjnych (zatrudnionych na umowę o pracę)
lub zleca realizację przedmiotowego zadania organizacjom
pozarządowym lub kupuje usługi opiekuńcze od podmiotów
sektora prywatnego.

W 2019 roku z Program Opieka 75+ realizowało
435 gmin usługami dla 5 143 osób na kwotę 9 671
561 zł. Z kolei w 2020 r. przystąpienie do realizacji
programu zadeklarowało 542 gminy z usługami
dla prawie 6 500 osób.
Oszacowana przez Wojewodów wysokość środków na realizację Programu Opieka 75+ – edycja 2020 wyniosła
prawie 22,0 mln.

Polityka senioralna nadal pozostaje priorytetem
Rady Ministrów. W projektowaniu nowych
rozwiązań szczególnie istotne są inicjatywy, które
gwarantują poczucie szeroko rozumianego
bezpieczeństwa, zapobiegają marginalizacji
i wykluczeniu społecznemu, a także gwarantują
osobom starszym samodzielne, niezależne
i satysfakcjonujące życie w zdrowiu.

• włączenie cyfrowe,
• przygotowanie do starości.
Budżet Programu Aktywni+ w latach 2021-2025 wyniesie
200 mln zł.
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Moja historia
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DUŻO JESZCZE PRZED NAMI
Piotr Fonrobert – prezes Stowarzyszenia Pomocy Chorym
na GIST i wiceprezes Polskiej Koalicji Pacjentów
Onkologicznych dzieli się swoimi refleksjami z 12-letniego
doświadczenia życia z nowotworami, funkcjonowania
pacjenta w systemie ochrony zdrowia, współpracy chorego
z lekarzem i roli organizacji pacjentów we wprowadzaniu
zmian systemowych. Jak zauważa, wiele już zrobiono, ale
dużo jeszcze przed nami.
Zazwyczaj historie pacjentów opowiadane są w szablonowy sposób: byłem
zdrowy, przypadkowe badania, no i zawalenie się dotychczasowego, bezpiecznego życia. Następnie terapie, mniejsze
lub większe wsparcie najbliższych i życie
z niechcianym onkologicznym gościem.

Nie chcę, aby moja historia była
„skrojona” według tego szablonu chciałbym przekazać, że choroba,
mimo wszystko może mieć
pozytywne aspekty, które może
odnaleźć każdy z nas.
Ilość ofiarowanego mi na tych łamach
miejsca pozwala jedynie na kilka refleksji.
Wkraczając na szlak pacjenta, zaczynałem stopniowo poznawać zawiłości
systemu opieki zdrowotnej. Zaskoczyło
mnie, że nie jest tak jak powszechnie się
sądzi, że zasłyszane historie o mrożących krew w żyłach przypadkach – jakie
miały miejsce i które prawdopodobnie
będą także moim udziałem, gdy zacznę
być leczony – to jedynie opowieści bez
potwierdzenia.
Ani lekarze, ani oferowane przez nich
terapie nie stawiają nas na przegranej pozycji, nawet w przypadkach
uważanych za trudne i źle rokujące.
Ośrodki onkologiczne oprócz coraz lepiej wykształconej kadry lekarskiej dysponują niezłą diagnostyką, w tym przede
wszystkim obrazową. Powoduje to, że
opowieści o tym jak pacjenta podczas
operacji otworzono i natychmiast zaszyto z uwagi na znaczne zaawansowanie
choroby, stają się legendami mijającymi
się całkowicie z prawdą.
Stąpając po meandrach drogi pacjenta, dowiedziałem się o możliwych i dostępnych terapiach, ich plusach i ewentualnych minusach – tzw. działaniach
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niepożądanych. Ze zdziwieniem stwierdziłem, że istnieją procedury, które
wykluczają możliwość leczenia niezgodnego z zaleceniami, mimo że możliwych
ścieżek terapeutycznych może być wiele,
tak jak odmian pojawiającego się u nas
onkologicznego „szczęścia” (raka).
Przy moim pierwszym nowotworze
(GIST – podścieliskowy nowotwór przewodu pokarmowego zaliczany do rodziny SARCOMA) sprawa wydawała mi
się w miarę prosta. Schemat leczenia od
początku był jednoznacznie zdefiniowany – chirurgia i czekanie na ewentualne
pojawienie się przerzutów. Gdyby się
one pojawiły, to czekały w pogotowiu
dwie opcje farmakologiczne (obecnie
jest już ich pięć!), które u znacznej
części chorych zmieniają chorobę
w przewlekłą. Zapewniają one, że wysiłek pacjenta to jedynie pamiętanie
o braniu, zazwyczaj raz dziennie, zaordynowanego leku i poddawaniu się
w określonych terminach monitorowaniu stanu zdrowia.

Od samego początku starałem się
przyglądać postępowi wiedzy, jaki
odbywa się w leczeniu mojego
nowotworu. To niebywały proces.
Już dziś horyzont przeżywalności
pacjenta z GIST to nawet 20 lat.
Przed rozpoczęciem terapii zajrzałem
do Internetu, czy znajdę jakiekolwiek
informacje o osiągnięciach naukowych
osób, które będą mnie leczyć. Z niekłamanym zdziwieniem stwierdziłem,
że „mój” chirurg – wówczas z tytułem
doktora nauk medycznych – posiada bardzo bogaty dorobek naukowy
w liczących się w świecie periodykach
medycznych. Później miałem przyjemność widywania Profesora na wielu

krajowych i zagranicznych konferencjach. Dowiedziałem się o badaniach
klinicznych prowadzonych także w naszym kraju, pozwalających na stały
i dynamiczny postęp. Pozwoliło mi to
na weryfikację powszechnego poglądu,
że lekarze są jedynie zajęci prywatną
praktyką. W swych wypełnionych kalendarzach znajdują „okienka” na edukowanie nas – pacjentów. Są częstymi
gośćmi na realizowanych przez nasze
organizacje konferencjach, forach
i spotkaniach. Niestety z uwagi na
dzisiejsze realia pandemiczne wszystkie edukacyjne działania odbywają się
w Internecie.

Dzisiaj wiem także, że pacjenci,
poprzez swoje organizacje,
współpracują ze wszystkimi
„graczami” związanymi
z systemem ochrony zdrowia.
Jesteśmy wszędzie – Senat, Sejm,
prezydent, Rząd i jego agencje
a nawet NIK. Wszędzie tam
dbamy o interesy pacjenta.
Czy coś z tego wszystkiego wynika
– popatrzmy choćby na pakiet onkologiczny, ustawę Sejmu o prawach
pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,
czy zapis o prawie każdego pacjenta
do leczenia bólu. A także ostatnie akty
prawne dotyczące Narodowej Strategii
Onkologicznej, Funduszu Medycznego, czekające nas wdrożenie Krajowej
Sieci Onkologicznej. Czy warto było
być aktywnym w tworzeniu takich
zmian – odpowiedź jest jednoznacznie
pozytywna.
Oczywiście jest jeszcze sporo do zrobienia. Obecnie oprócz wszystkich
dotychczasowych problemów czekają-

„Głos Pacjenta Onkologicznego” nr 6, grudzień 2020

Projekt realizowany ze środków PFRON
cych na rozwiązanie doszedł jeszcze
jeden, o kapitalnym znaczeniu dla nas
pacjentów. To wypracowanie modelu
wspólnego podejmowania decyzji
(SDM – Shared decision making)
o leczeniu raka przez lekarza i pacjenta. Ten proces coraz częściej staje się standardem nie tylko w krajach,
które uważamy za raje terapeutyczne,
ale także i na naszym podwórku. Nie
mam tu na myśli podpisywania zgód
na zaproponowane terapie, ale przedstawienie przez lekarzy możliwości
leczenia i wspólny wybór ścieżki terapeutycznej. Z jednej strony lekarz – osoba o wielkim zasobie wiedzy merytorycznej, a z drugiej przestraszony pacjent,
który prawie błaga o życie.

Moja historia
Ale zarówno w moim przypadku, jak
i wielu innych, o których opowiadali mi
przyjaciele z organizacji pacjentów, ten
model współpracy daje nam pacjentom
dodatkowe wzmocnienie psychiczne.
Czujemy się bardziej doceniani, ponieważ lekarz staje się dla nas bardziej
„naszym” lekarzem, a my – mam nadzieję – bardziej „jego” pacjentem.
Dużo jeszcze przed nami.
No cóż. Nie jesteśmy krezusami finansowymi. Każdy kraj buduje swą potęgę
na zasobach wypracowanych przez
swych obywateli. Tak jak i nie stać każdego z nas na Mercedesa czy Rolls-Royca,
tak i nie stać nas na wszystkie, dostępne
na świecie terapie. Pewnie, żeby się
chciało!

TAK SOBIE MYŚLĘ…
Helenka Pawlak jest jedną z nestorek Poznańskiego
Towarzystwa Amazonek. Podeszły wiek, niedawny nawrót
choroby nowotworowej nie odebrały jej radości i chęci życia.
Zachowuje aktywność w życiu codziennym, utrzymuje
kontakty z koleżankami z klubu, choć teraz w czasie
pandemii ograniczone do rozmów telefonicznych.
To już blisko ćwierć wieku, od czasu kiedy zdiagnozowano u mnie raka
piersi. Było to w lutym 1996 r. Kiedy
zachorowałam byłam już seniorką, miałam 63 lata. Zaczęło się od guzka,
który wyczułam w piersi. Było to w czasie mojego wyjazdu w góry, po których
zawsze lubiłam chodzić. Szybko wróciłam do Poznania i wykonałam mammografię, choć 3 miesiące temu byłam
na tym badaniu, które nic nie wykazało.

Pracowałam w służbie zdrowia
i byłam świadomą pacjentką,
wiedziałam, co takie guzki mogą
oznaczać. Moje podejrzenia
potwierdziły się, był to rak piersi.
Szybko wykonano u mnie
operację. To radyklane
chirurgiczne leczenie, nawet
nie uzupełnione chemio- czy
radioterapią okazało się skuteczne
na wiele lat.

Podczas operacji usunięto mi też 3 węzły
chłonne. Przez 14 dni leżałam w szpitalu. Później rozpoczęłam leczenie
hormonalne tamoksyfenem, które kontynuowałam przez 5 lat.
Niestety, po przeszło 20 latach, w 2017
roku rak powrócił w postaci przerzutów
do kości. Wykryto go przypadkowo
w czasie rezonansu magnetycznego
wykonanego zupełnie z innego powodu – wady wzroku, zeza zbieżnego,
który pojawił się u mnie w sposób dość
nagły. Aby potwierdzić podejrzenie raka
skierowano mnie na tomografię pozytonową (PET). Po tym badaniu już nie
było wątpliwości. Rak zajął moją czaszkę i cały kręgosłup, które wyglądają jak
siateczka. Prowadzę leczenie dwóch
chorób. Przerzuty do kości wymagają stałej terapii, wiem że muszę ją stosować dożywotnio. Co miesiąc mam
podawaną kroplówkę z leku, który nie
jest refundowany, ale nie jest też drogi, na szczęście stać mnie, żeby kupić
go sobie prywatne. Jestem także pod
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opieką radiologa, co jakiś czas mam
naświetlania, w ramach terapii przeciwbólowej. Leczę się też w poradni przeciwbólowej. Stosuję się do zaleceń
lekarzy; wiem, że nie wolno mi dźwigać,
bo to grozi złamaniem kręgosłupa
i przerwaniem rdzenia kręgowego. Pandemia koronawirusa nie przeszkadza mi
w prowadzeniu leczenia. Uważam, że
w przypadku zaprzestania leczenia choroby przewlekłej, a taki jest mój rak,
zaprzestanie terapii może być groźniejsze od zakażenia koronawirusem.
Równolegle leczę się z powodu zeza,
który jest głównie chorobą dzieci, a mnie
przydarzył się na starość. To leczenie dla
osób starszych prowadzi jedna prywatna
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klinika w Poznaniu. Niestety nie widzę
na prawe oko. Mimo tych chorób nie
poddaję się. Nie są one dla mnie powodem do wyłączenia się z życia, zaprzestania aktywności. Nie ukrywam swojej
choroby przed rodziną i przyjaciółmi,
którzy wiedzą, co mnie spotkało i pomagają mi w codziennym życiu, sprzątaniu, zakupach. Mam to ogromne szczęście, że nie jestem osobą samotną.

Wiele osób dziwi się, że mimo
podeszłego wieku – mam blisko
90 lat, częściowej utraty wzroku
i choroby nowotworowej tak
dobrze funkcjonuję. Zawdzięczam
to mojemu charakterowi – zawsze
byłam, mimo trudności pogodną
osobą, z uśmiechem na twarzy
– ale także mojej rodzinie, która
otacza mnie opieką i miłością.
Bardzo ważna część mojego życia to
Amazonki, praca w klubie, wsparcie dla
kobiet z rakiem piersi. Dwa miesiące
po operacji poszłam do klubu, który
w tym czasie był na etapie organizacji.
Byłam jedną z pierwszych członkiń
Poznańskiego Towarzystwa Amazonek,
mam legitymację z 17 numerem, dziś
jest nas w klubie 400. Bardzo szybko
znalazłam tam swoje miejsce. Krysia
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– nasza prezes zauważyła, że sprawnie
piszę na maszynie – wtedy nie było
komputerów – i powierzyła mi funkcję
sekretarza klubu, którą pełniłam przez
11 lat. Potem zostałam skarbnikiem i jestem nim do dnia dzisiejszego. Po dwóch
latach pracy w klubie, poszłam na szkolenie Ochotniczek, czyli Amazonek,
które wspierają chore na oddziałach.
Wśród licznych projektów, które realizuje nasze Towarzystwo bardzo lubię
pracę przy organizacji Ogólnopolskiej
Spartakiady Amazonek. Jako najstarsza
uczestniczka wypuszczam do nieba na
otwarcie Spartakiady, ku radości swojej
i koleżanek, różowe baloniki. Jest to już
tradycja. Organizuję też wyjazdy integracyjne po Wielkopolsce śladem historii Polski. Zwiedzamy w czasie tych
wypraw okoliczne zameczki – Kórnik,
Gniezno. Bardzo ważna była też dla
mnie praca przy Telefonie Zaufania dla
pacjentek.

Bycie z Amazonkami przez tyle
lat nauczyło mnie, jak ważne jest
bezpośrednie, ludzkie wsparcie.
Kiedyś wsparcie dawałam innym,
teraz kiedy jestem jedną z nestorek, koleżanki otaczają mnie
niezwykłą troską, za co jestem im
niezmiernie wdzięczna.

Nawet teraz w czasie pandemii, kiedy
osobiste kontakty są ograniczone, spotkania w klubie nie odbywają się, koleżanki nie zapominają o mnie i dzwonią,
pytając co u mnie słychać. Bardzo są mi
potrzebne te rozmowy. Mam ogromną
satysfakcję, że moja praca została zauważona i doceniona. Zostałam odznaczona Kryształowym Łukiem Amazonki oraz Srebrną Pieczęcią prezydenta
miasta Poznania.
Dla każdej osoby leczonej z powodu
choroby nowotworowej, każdy rok życia, każdy dzień jest bezcenny. Dlatego
tak ważne są dla nas rocznice kolejnego
roku życia po diagnozie raka, które są
może nawet ważniejsze od dnia naszych
urodzin.

Nawet będąc ozdrowieńcami,
żyjemy ze świadomością, że
choroba może powrócić, ale nie
powinno nam to odbierać radości
i chęci do życia. Tak sobie myślę
spacerując z kijkami po parku,
słuchając ptaszków, patrząc na
łabędzie, ciesząc się pięknem
przyrody…

Helenka Pawlak na XX Ogólnopolskiej Jubileuszowej Spartakiadzie „Amazonek”, 2014 r.
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Jakość życia w chorobie onkologicznej

Terapia osteoporozy i przerzutów do kości
Prof. dr hab. n. med. Ewa Marcinowska-Suchowierska,
specjalista w zakresie chorób wewnętrznych i geriatrii.
Członkini towarzystw naukowych m.in.: Polskiego
Towarzystwa Medycyny Rodzinnej, Polskiego Towarzystwa
Endokrynologicznego i European Vitamin D Association.
Członek Rady ds. Ochrony Zdrowia, Narodowej Rady
Rozwoju przy Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej.
Przewodnicząca Zespołu Ekspertów ds. Osteoporozy.
Założycielka Fundacji Krok po kroku. Jej zainteresowania
naukowe dotyczą zaburzeń gospodarki wapniowofosforanowo-magnezowej, witaminy D i chorób
metabolicznych kości, a zwłaszcza osteoporozy u osób
starszych. Z prof. Ewą Marcinowską-Suchowierską
rozmawiamy o diagnostyce i leczeniu osteoporozy
oraz przerzutów do kości w chorobach nowotworowych.
Pani profesor, czy osteoporoza jest groźną chorobą, jakie
mogą być jej konsekwencje?
Osteoporoza jest uogólnioną chorobą szkieletu, a u jej podstaw
leży obniżenie wytrzymałości szkieletu kości, co zwiększa jej
łamliwość i sprzyja powstaniu złamania. Częstość występowania osteoporozy wzrasta wraz z wiekiem, co jest następstwem
postępującego ubytku kości i także innych, niekorzystnych
czynników. Są to czynniki ryzyka zwane klinicznymi, które
niezależnie od naszej masy kostnej, zwiększają ryzyko złamań.
Jakie są czynniki ryzyka występowania osteoporozy? Czy
jest to choroba tylko osób starszych? Czy można jej zapobiegać poprzez dietę czy suplementację, np. witaminy D?
Najbardziej narażone na powstanie osteoporozy są: kobiety po menopauzie i osoby starsze (mężczyźni i kobiety) po
65. roku życia. Wiek i płeć mają szczególne znaczenie jako
czynniki ryzyka, dlatego stanowią one podstawę podziału
osteoporozy pierwotnej, inaczej inwolucyjnej, na dwa podtypy: osteoporozę pomenopauzalną oraz starczą. W związku
z wydłużeniem się czasu życia i zwiększeniem odsetka ludzi
starszych w populacji częstość występowania osteoporozy i to
tej jawnej klinicznie – ujawniającej się złamaniami będzie coraz
większa. Złamanie u osoby starszej w wyniku osteoporozy jest
następstwem nie tylko zaniku kostnego związanego z wiekiem,
ale także zwiększonej skłonności do upadków. Bez upadku nie
ma złamań. Osteoporoza stanowi poważny problem zdrowotny i społeczny ze względu na jego niekorzystne następstwa.
Złamanie zmniejsza bowiem naszą sprawność, samodzielność,
wzmaga zapotrzebowanie na pomoc w naszych codziennych
czynnościach, innych osób, a także zwiększa śmiertelność.
Dlatego właśnie odpowiednio wcześnie trzeba wprowadzić
działania zapobiegające rozwojowi osteoporozy i wystąpieniu
pierwszego złamania (prewencja pierwotna), a u osób, które
już doznały złamania włączyć leczenie farmakologiczne celem
zmniejszenia wystąpienia następnego złamania (prewencja
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wtórna). Niedobór witaminy D i wapnia w organizmie sprzyja
rozwojowi osteoporozy, dlatego należy je suplementować. Jest
to ważne, ponieważ generalnie populacja w Polsce, zwłaszcza
osób starszych, ma te niedobory z powodu ich niskiej podaży
do organizmu.
Jakie badania powinny wykonać osoby po 60. roku życia
(kobiety po 60., mężczyźni po 65. roku życia), aby zweryfikować stan swoich kości, zanim dojdzie do złamania?
Problem polega na tym, że osteoporoza przez dziesiątki lat
rozwija się skrycie, chory nie odczuwa żadnych dolegliwości.
Często pierwszym objawem jest ostry ból kości, wskutek jej
złamania po niewielkim urazie, upadku (z wysokości własnej).
Może to sugerować już zaawansowaną osteoporozę. Jaka jest
diagnostyka, aby to wcześniej wychwycić? Nie mamy jednego
nieinwazyjnego badania, które nam powie, czy nasze kości są
słabe i czy jesteśmy narażeni na złamanie osteoporotyczne.
Możemy ocenić zagrożenie wystąpienia złamania u indywidualnego pacjenta w ciągu najbliższych 10 lat, weryfikując
obecność lub brak czynników sprzyjających złamaniu (tzw.
czynniki ryzyka złamania); źródłem tych informacji jest wywiad. Jeśli mamy wysokie ryzyko złamania to dalsze postępowanie lekarskie jest zindywidualizowane i niejednokrotnie
wymaga wykonania dodatkowych badań, w tym laboratoryjnych, radiologicznych, a także badania densytometrycznego.
Krążą mity, że osteoporoza to choroba kobiet o drobnej
budowie, zwłaszcza blondynek. Co Pani profesor może na
ten temat powiedzieć?
To są rzeczywiście czynniki ryzyka (wymienione przez Panią),
które niezależnie od naszej masy kostnej sprzyjają złamaniom. Innymi czynnikami, których obecność zwiększa ryzyko
złamania to: wystąpienie złamania po upadku, np. przedramienia, (uznawane często za nieważne – w skutkach), wystąpienie złamania zwłaszcza szyjki kości udowej (biodra) u matki
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(wskazuje na obciążenie genetyczne), współistnienie reumatoidalnego zapalenia stawów, przewlekłe używanie glikokortykosteroidów a także palenie papierosów, spożywanie alkoholu
(więcej niż 3 jednostki dziennie).
W czym pomocne jest badanie FRAX?
FRAX jest narzędziem, za pomocą którego można obliczyć
i przedstawić w postaci liczby ryzyko złamania w ciągu najbliższych 10 lat u indywidualnego pacjenta. Zostało ono opracowane i zarekomendowane przez WHO do wykorzystania
w codziennej praktyce lekarskiej. Jeśli u naszego pacjenta
stwierdzamy wysokie ryzyko złamania to profesjonalista zadecyduje o dalszym postępowaniu diagnostycznym, które pomoże wyjaśnić, czy jest to osteoporoza pierwotna, czy wtórna
i na tej podstawie podjąć stosowne działania profilaktyczne
lub lecznicze.
Takim narzędziem, jakim jest badanie FRAX, dysponuje
lekarz rodzinny czy musi to być specjalista?
Każdy lekarz (bez względu na specjalizację), pytając o kliniczne
czynniki ryzyka złamania, w trakcie wywiadu (wiek, niska
masa ciała, czynniki genetyczne, przebyte złamania, stosowane
leki, używki), jest w stanie ocenić u danego pacjenta ryzyko
wystąpienia złamania osteoporotycznego w ciągu następnych
10 lat. Przeprowadzenie takiej oceny ułatwiają algorytmy
(w postaci elektronicznej), które są dostępne dla każdego
lekarza na stronie internetowej, np. Polskiej Fundacji Osteoporozy. Najprościej mówiąc, jeśli mamy jeden czynnik to ryzyko złamania jest prawdopodobnie małe, a jeśli występuje ich
więcej, ryzyko złamania jest większe, ale jego wartość obliczy
dokładnie lekarz. Na przykład: mam 60 lat, mam niską masę
ciała, palę papierosy, piję alkohol, matka miała złamanie szyjki kości udowej – to wtedy sama liczba, obecność aż 5 czynników wskazuje na duże ryzyko złamania osteoporotycznego.
Zadaniem lekarza POZ lub innego specjalisty jest podjęcie
odpowiednich kroków w zakresie konieczności dalszej diagnostyki różnicowej lub podjęcia działań profilaktycznych lub
leczniczych. Natomiast my sami, patrząc krytycznie na swoje
czynniki ryzyka, dobrze orientujemy się w zagrożeniu rozwojem jawnej klinicznie osteoporozy.
Jeśli już mamy zdiagnozowaną osteoporozę lub wczesną
postać, osteopenię, jak ją leczymy?
Dla uporządkowania, osteoporoza w ujęciu densytometrycznym to jest masa kostna (BMD) mniejsza niż -2,5 (np. -2,6,
-2,7) odchylenia standardowego od szczytowej masy kostnej,
(tzw. T-score), ale osteoporoza to także złamanie niskoenergetyczne (złamanie z wysokości własnej), nawet przy dobrej
BMD (osteoporoza jawna klinicznie). Czyli jeśli mamy osteoporozę bez złamań, tylko obniżone BMD to lekarz decyduje o dalszym postępowaniu mającym na celu zapobieganie
pierwszemu złamaniu. Natomiast jeśli mamy jawną klinicznie
osteoporozę (złamanie), to celem leczenia jest zapobieganie
wystąpieniu następnemu złamaniu (złamanie prognozuje
złamanie) poprzez włączenie leczenia farmakologicznego indywidualnie dobranego przez lekarza, z uwzględnieniem zarówno wskazań, jak i przeciwskazań do jego stosowania.
Może to być doustny, dożylny czy podskórny lek – pamiętajmy o tym decyduje lekarz, biorąc pod uwagę całość
zdrowia pacjenta. Natomiast, jeżeli wynik densytometryczny
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wskazuje na osteopenię (T-score powyżej -2,4 np, -2,0, -1,0)
i nie mam czynników ryzyka, to sama osteopenia nie wymaga
leczenia tylko obserwacji, natomiast jeśli mam w densytometrii osteopenię i występują czynniki ryzyka modyfikalne
(takie jak niedostateczne spożycie wapnia, niedobory witaminy D, niska masa ciała, nadużywanie alkoholu, nikotynizm),
trzeba je wyeliminować, a istniejące niedobory wapnia i witaminy D suplementować.
Kiedy pacjent ma już włączone leczenie, czy może je przerwać, np. z w powodu pandemii?
Osteoporoza jest chorobą przewlekłą, w związku z tym, leczenie jest przewlekłe. Musi trwać w czasie, nie możemy go odstawiać. Każdy lek ma swój czas działania, po którym działanie
wygasa, czyli przerwanie terapii osteoporozy powoduje brak
dalszej ochrony kości. W zależności od tego, jak mamy ustawioną terapię indywidualną (rodzaj leku, droga jego podania
i częstotliwość), terapia osteoporozy musi być kontynuowana
zgodnie z zaleceniami lekarskimi. Mamy tutaj wskazówkę, że
sami nie powinniśmy przerwać leczenia. Sytuacja epidemiologiczna jest w tej chwili generalnie niekorzystna dla leczenia
chorób przewlekłych, w tym osteoporozy. Musimy mieć kontakt z lekarzem POZ, niekoniecznie bezpośredni, może to być
teleporada i wystawienie e-recepty celem kontynuacji leczenia.
Jeśli mamy osobę, która ma wskazania do rozpoczęcia leczenia
to powinna ona mieć bezpośredni kontakt z lekarzem, który
po zbadaniu dobierze indywidualną terapię. Jest to obecnie
niejednokrotnie trudne do zrealizowania, ze względów epidemiologicznych, ale nie powinno się rozpoczynać terapii przewlekłej choroby, bez badania pacjenta i jego całościowej oceny
z uwzględnieniem innych chorób (zwłaszcza u osób starszych).
Pani profesor, jaki jest związek osteoporozy z chorobami
nowotworowymi, agresywnymi terapiami w nich stosowanymi, czy zwiększają one ryzyko zachorowania na osteoporozę?
Niemal wszystkie choroby nowotworowe wywierają negatywne działanie na szkielet. Uszkodzenie kości w wyniku nowotworu, może mieć charakter uogólniony, jak ogniskowy
(przerzutowy). Układ kostny stanowi bardzo częste miejsce
przerzutów nowotworowych. W raku piersi szkielet jest najczęściej pierwszą lokalizacją przerzutów odległych, a także
pierwszą manifestacją wznowy choroby. Podobnie u mężczyzn
z rakiem stercza, zajęty jest często układ kostny. W innych
nowotworach, takich jak nowotwór płuca, układu pokarmowego, układu moczowo-płciowego, przerzuty do kości
występują u 15-30% chorych na te nowotwory. Oczywiście,
jeżeli mamy przerzut do kości to sprzyja on złamaniu patologicznemu, które wymaga stosownego leczenia. Może to być
leczenie operacyjne, promieniami rentgena lub odblokowujące kompresję rdzenia kręgowego; w zależności od lokalizacji
przerzutu. Trzeba podkreślić, że utrata masy kostnej u osób
z chorobą nowotworową jest większa niż u osób bez choroby
nowotworowej (porównywalnej pod względem płci i wieku)
i następstwem wielu złożonych procesów, w tym nie tylko niekorzystnego działania komórek nowotworowych, ale również
leków stosowanych w leczeniu nowotworu: różnego rodzaju
chemioterapeutyków, glikokortykoidów, inhibitorów aromatazy (u kobiet z nowotworem piersi), terapii antyandrogenowych
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(u mężczyzn z nowotworem stercza). Trzeba zaznaczyć, że
zarówno rak piersi, jak i gruczołu krokowego są najczęściej
nowotworami hormonozależnymi i ta terapia jest niezbędna.
Mówi się, że osteoporoza nie boli. Ale w połączeniu
z przerzutami do kości, takie objawy już występują?
Generalnie biorąc sam ubytek masy kostnej spowodowany
osteoporozą czy chorobą nowotworową nie boli. Bolą złamania kości z jakiegokolwiek powodu by nie były. Dolegliwości
bólowe mogą także występować z powodu naciekania kości,
okostnej w chorobie nowotworowej; niejednokrotnie jeszcze
przed złamaniem.
W przypadku przerzutów do kości stosuje się zaawansowane, precyzyjne metody diagnostyczne. Jakie badania
lekarz powinien zlecić, a pacjent wykonać, aby stwierdzić
przerzuty do kości?
„Klasyczne” metody obrazowania przerzutów do układu kostnego to badania rentgenowskie i scyntygrafia. Ale te badania
mają ograniczoną czułość i swoistość, a także są obarczone
szerokim marginesem rozpoznań zarówno fałszywie dodatnich, jak i ujemnych. Dlatego znajdują one zastosowanie
w tzw. screeningu. Więcej informacji i lepszej jakości możemy
uzyskać z badań tomograficznych i rezonansu magnetycznego.
Umożliwiają one odróżnienie złamań osteoporotycznych od
patologicznych w wyniku zmian przerzutowych.
Jak możemy leczyć przerzuty do kości w chorobie nowotworowej?
Jest to leczenie specjalistyczne, niejednokrotnie operacyjne,
w razie potrzeby rentgenoterapia lub inne, dobrane indywidualnie do pacjenta i zaawansowania choroby. Jak już wcześniej
wspomniałam, ryzyko złamań niskourazowych u chorych na
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nowotwór bez przerzutów do układu kostnego jest większy niż
u osób zdrowych, dlatego jeśli pacjent ma rozpoznaną chorobę
nowotworową (zwłaszcza raka piersi czy raka gruczołu krokowego), należy rozważyć leczenie chroniące kość, takie jak przy
osteoporozie (np. bisfosfoniany). Jeżeli mamy zmiany przerzutowe, czyli jawne zmiany nowotworowe w układzie kostnym,
stosujemy farmakoterapię również, ale w znacznie większych
dawkach, nowotworowych. Na przykład, to co stosujemy
dożylnie raz na rok w osteoporozie, przy zmianach nowotworowych stosujemy raz na kilka miesięcy lub to co zalecane jest w osteoporozie raz na pół roku – stosujemy znacznie
częściej (raz na miesiąc czy trzy miesiące), a jednorazowa
dawka leku jest zwiększona. Czyli leczenie zmian kostnych
w chorobie nowotworowej zależy od zawansowania zmian
w szkielecie i zawsze powinno być ono zindywidualizowane
i prowadzone pod kontrolą specjalisty.
Czy pacjenci onkologiczni w Polsce mają dostęp do innowacyjnych terapii, tak jak w innych krajach Europy?
W chorobie nowotworowej czy przerzutach stosuje się leki
hamujące nadmierną resorpcję kostną. Lekami z grupy bisfosfonianów dysponujemy i to zarówno w postaci doustnej jak
i dożylnej, czyli można powiedzieć, że dostępność tej grupy
leków jest dobra, a cena przystępna (są w większości refundowane). Problemem może być tylko niemożność ich stosowania w formie doustnej z racji licznych przeciwskazań, zwłaszcza u chorych na nowotwory, a podanie dożylne leku często jest trudne ze względów proceduralnych, wymaga bowiem
hospitalizacji, co w dobie pandemii nie jest łatwe. Leczenie
denosumabem, w większej dawce i częściej niż w osteoporozie,
w chorobie nowotworowej z przerzutami, jest w gestii
onkologii i nie jest refundowane.

Komunikacja lekarz–pacjent senior
w chorobach przewlekłych na przykładzie
leczenia osteoporozy
Z prof. Ewą Marcinowską-Suchowierską na przykładzie osteoporozy rozmawiamy
o komunikacji lekarza z pacjentem w starszym wieku istotnej w prowadzeniu terapii
chorób przewlekłych, wymagającej zachowania ciągłości leczenia.
Przejdźmy do komunikacji między lekarzem a pacjentem w wieku senioralnym, która jest utrudniona. Na jakie
bariery komunikacyjne wynikające z wieku chorego powinien zwrócić uwagę lekarz?
To jest szeroki temat. Osteoporoza jest jedną z chorób przewlekłych, które wymaga wieloletniego leczenia. Zaniechanie
terapii ma negatywny wpływ na przebieg choroby i powoduje
wzrost ryzyka złamań i niesprawności funkcjonalnej. Właściwa relacja, współpraca chorego z lekarzem oparta na komunikacji odgrywa zasadniczą rolę w stosowaniu się pacjenta
w odniesieniu do przyjmowania leków. Na tę relację składają
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się indywidualne cechy pacjenta, a wśród nich duże znaczenie mają: wiek (zazwyczaj im pacjent starszy tym gorsza komunikacja), płeć (mężczyźni są trudniejsi w komunikowaniu),
stan cywilny (osoby samotne mają trudności w nawiązaniu
kontaktu), percepcja (gorsze funkcje poznawcze utrudniają komunikację), osobowość, charakter (własne przyzwyczajenia),
wiedza pacjenta na temat choroby (komunikacja jest łatwiejsza
jeśli pacjent posiada podstawową wiedzę na temat tej choroby
i konieczności jej przewlekłej terapii). Z powyższego wynika,
że z jednym najważniejszych kryteriów wyboru leku przez
lekarza dla pacjenta jest uwzględnienie indywidualnych cech
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jąc się tylko np. na działaniach niepożądanych leków, to nie
zechce ich stosować. Natomiast klucz do sukcesu terapii tkwi
w edukacji pacjenta w zakresie istoty samej choroby, uświadomieniu ryzyka związanego z samą chorobą oraz odpowiedniej motywacji pacjenta do leczenia.
Czy wskazane jest, żeby chory przyszedł z opiekunem,
z kimś z rodziny do lekarza?
Kiedy starzejemy się pomyślnie, tylko metrykalnie, mamy
bardzo dobry kontakt, wszystko rozumiemy, dobrze widzimy
i słyszymy, to spokojnie dotrzemy sami do lekarza i zapamiętamy wszystkie wskazówki lekarskie. Natomiast jeśli
chory ma jakąś niepełnosprawność, źle widzi, źle słyszy, ma
zaburzone funkcje poznawcze, to pomoc osoby opiekującej
się chorym ułatwi nie tylko dotarcie do lekarza, ale będzie
pomocna w rozwiązaniu problemów komunikacyjnych pacjent – lekarz. Będzie także niezastąpionym odbiorcą przygotowanych i przekazanych do realizacji zaleceń lekarskich.

pacjenta w tym akceptacja przez pacjenta długotrwałej terapii
i przestrzegania zaleceń terapeutycznych, tzn. stosowanie się
pacjenta do zaleceń lekarskich oraz wytrwałość w ich realizacji, czyli długości leczenia.
Jak w takim razie przygotować się na wizytę u lekarza, żeby
lekarz mógł dobrać lek i przygotować zalecenia?
Kiedy pacjent ma wszystkie informacje dotyczące problemów
zdrowotnych (spisane leki lub posiada dokumentację lekarską)
i przychodzi sam do lekarza, zazwyczaj lekarz nie ma problemu z doborem leku na osteoporozę. Dobra komunikacja
pacjent – lekarz pozwala nie tylko zmotywować pacjenta do
leczenia, ale uświadomić mu konieczność wieloletniego leczenia. Znacznie trudniej dobrać właściwe leczenie osteoporozy
u osoby z zaburzeniami pamięci, zaburzeniami poznawczymi,
która nie zawsze jest w stanie sformułować swoje dolegliwości, jakie leki przyjmuje i nie posiada żadnej, albo znikomą dokumentację dotyczącą swojego zdrowia. Zazwyczaj ten problem występuje u osób w mocno zaawansowanym wieku, które
mają inne choroby, przyjmują wiele leków. Często chorzy nie
zdają sobie sprawy, że trzeba przynieść spis zażywanych leków
celem właściwego doboru leczenia innej, często nowej choroby
z uwzględnieniem pozostałych, wcześniej stosowanych terapii. Dlatego tak ważne jest, aby opiekunowie chorego zadbali
o tę dokumentację i dali ją choremu, a najlepiej gdyby razem
z chorym byli przynajmniej na pierwszej wizycie lekarskiej.
Czy zauważa Pani profesor poprawę w poziomie edukacji
pacjentów?
Edukacja pacjentów zwłaszcza w przypadku rozpoznania nowego schorzenia i/lub rozpoczęcia nowego leczenia (np. osteoporozy) ma ogromne znaczenie w zwiększeniu skuteczności
leczenia tej choroby. Ze względu na wagę problemu powinna
być ona prowadzona przez wyedukowany personel medyczny
z udziałem mediów. Obecnie zauważa się dużą poprawę w tym
zakresie. Jest to ważne ponieważ, jeśli pacjent opiera swoją
wiedzę tylko o dane zawarte w ulotkach lekowych koncentru-
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Terapie w chorobach przewlekłych są stosowane w różny
czasowo sposób. Czasami pacjent może zapomnieć o terminie dawki, zwłaszcza jeśli przyjmuje lek tylko w niektórych dniach tygodnia. Jakie ma Pani profesor rady
dla pacjentów o sposobach przypominania sobie o lekach?
Przyjmowanie leków powinno być dokładnie rozpisane,
kiedy je przyjmować, w jakich dawkach, o jakich porach,
przed czy po jedzeniu itd. Warto też zaznaczyć, że terapii nie
powinno się przerywać (bez wiedzy lekarza), a w przypadku
zapomnienia o przyjęciu leku w określonym czasie należy go
przyjąć następnego dnia, tygodnia (w zależności od rodzaju
leczenia). Podsumowując ważne jest, aby sposób przyjmowania leków był dla pacjenta jasny, zrozumiały (najlepiej zapisany
w postaci schematu), a przedtem pacjent miał pełne przekonanie, że osteoporoza jest chorobą przewlekłą, istnieje
konieczność jej wieloletniego leczenia i kontroli lekarskiej
przynajmniej raz do roku.
Większość osób starszych ma wielochorobowość. Często lekarz, specjalista w zakresie określonych schorzeń nie
bierze pod uwagę innych chorób, czy wieku pacjenta. Kto
powinien koordynować leczenie, czy np. lekarz rodzinny?
Pacjent w późnej starości, czyli po 75. roku życia, to pacjent prawie zawsze z wielochorobowością i wielolekowością.
Wszystkie dane o pacjencie, jego chorobach, lekach, posiada
lekarz POZ, ponieważ jest najbliżej pacjenta. Zatem to lekarz
POZ powinien koordynować leczenie pacjenta z wielochorobowością, wielolekowością, chociaż jest to dosyć trudne
w dzisiejszych czasach, zwłaszcza u ludzi starszych. Pacjent
posiadający wykaz przyjmowanych leków od różnych specjalistów, trafiając do lekarza, który zajmuje się osteoporozą,
powinien go udostępnić, a lekarz uwzględnić w proponowanej
terapii osteoporozy. Gdybym popatrzyła na rolę lekarza pracującego w Poradni Osteoporozy to zadaniem jego jest ustalenie
leczenia choroby lub jego weryfikacja (zawsze z uwzględnieniem wielolekowości i wielochorobowości), kontrola skuteczności leczenia z wykorzystaniem densytometrii i/lub
markerów biochemicznych przemian kostnych.
Rozmawiała Aleksandra Rudnicka
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Zasady żywienia seniorów
z chorobą nowotworową
Mgr inż. Iwona Sajór – dietetyk kliniczny, ekspert ds.
żywienia Fundacji DKMS i Centrum Edukacji Zdrowotnej,
doktorantka na Wydziale Nauki o Zdrowiu Warszawskiego
Uniwersytetu Medycznego, członek Polskiego Towarzystwa
Dietetyki i Polskiego Towarzystwa Medycyny Stylu Życia.
Doświadczenie zawodowe zdobywała w Klinice Chorób
Metabolicznych i Gastroenterologii Mazowieckiego Szpitala
Bródnowskiego w Warszawie, kierowała Pracownią
Prewencji i Leczenia Żywieniowego Nowotworów
w Instytucie Żywności i Żywienia.
Wraz z wiekiem rośnie ryzyko rozwoju wielu chorób, w tym
nowotworów złośliwych. Jest to związane przede wszystkim
ze stopniowym wyczerpywaniem się funkcji naprawczych
organizmu, a także z oddziaływaniem czynników środowiskowych, takich jak nieprawidłowa dieta, niska aktywność
fizyczna czy nałogi. W Polsce osoby powyżej 65. roku życia
najczęściej zapadają na raka jelita grubego, płuca, prostaty,
piersi, macicy, jajnika, żołądka, trzustki, pęcherza moczowego, nerki oraz na białaczki i chłoniaki. Sposób żywienia
uwzględniający potrzeby starzejącego się organizmu jest
jednym z elementów wspierających terapię przeciwnowotworową.
Wpływ terapii onkologicznych na stan odżywienia
osób starszych
Pacjenci onkologiczni w starszym wieku są dużo bardziej
narażeni na rozwój niedożywienia i kacheksji nowotworowej. Jest to związane z samym procesem fizjologicznego starzenia się organizmu, w przebiegu którego dochodzi
do stopniowego upośledzenia funkcjonowania wielu
narządów (m.in. żołądka, wątroby, trzustki, jelit, nerek),
a także do utraty beztłuszczowej masy ciała – czyli ubytku
tkanki mięśniowej. Te naturalnie zachodzące z upływem lat
procesy są dodatkowo nasilane poprzez obecność choroby
i skutki intensywnego leczenia przeciwnowotworowego.

Niedożywienie u osób starszych manifestuje się nie
tylko utratą masy ciała, ale również osłabieniem siły
mięśni i sprawności ruchowej, niedokrwistością,
depresją, obniżeniem odporności, większą
podatnością na infekcje, trudnościami w gojeniu
się ran pooperacyjnych i dłuższą rekonwalescencją.
Jednocześnie u osób niedożywionych obserwuje się
gorszą odpowiedź organizmu na leczenie,
co niekorzystnie wpływa na rokowanie.
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Szczególnie narażone na wyniszczenie nowotworowe są
osoby starsze, które jeszcze przed zdiagnozowaniem choroby miały jakieś deficyty składników odżywczych. A nie
jest to rzadkością, ponieważ w procesie starzenia się organizmu dochodzi do pogorszenia pracy przewodu pokarmowego, co utrudnia spożywanie odpowiedniej pod względem
ilości i jakości diety. Częste u osób starszych są trudności
w żuciu pokarmu spowodowane brakami w uzębieniu,
zmniejszone wydzielanie śliny i odczuwanie smaku, zaburzenia trawienia i wchłaniania składników odżywczych oraz
spowolnienie perystaltyki jelit i zaparcia.
Zapobieganie niedożywieniu u seniorów w trakcie
leczenia onkologicznego
Mając na względzie skuteczność leczenia przeciwnowotworowego należy zadbać o utrzymanie prawidłowego stanu
odżywienia osoby chorej. Z racji zmian zachodzących
w organizmie wraz z wiekiem oraz współistnienia niektórych chorób przewlekłych i konieczności ich leczenia,
u seniorów częściej obserwuje się niedobory niektórych
składników w porównaniu z młodszą częścią populacji.
Dotyczy to przede wszystkim: pełnowartościowego białka,
wapnia, witaminy B6 i B12, kwasu foliowego, żelaza, cynku, witaminy D, antyoksydantów (witaminy A, E i C) oraz kwasów
tłuszczowych omega-3. Są to bardzo ważne dla organizmu
seniora składniki, dlatego produkty będące ich źródłem powinny wchodzić w skład codziennej diety seniora (tabela 1).
Wszystkie te składniki są również niezbędne do wspomagania organizmu w walce z chorobą nowotworową. Pełnowartościowe białko jest niezbędne do prawidłowej pracy układu
odpornościowego oraz odbudowy uszkodzonych w trakcie
leczenia tkanek. Kwasy tłuszczowe omega-3 pozwalają
zmniejszać nasilenie stanu zapalnego towarzyszącego chorobie nowotworowej oraz zmniejszają ryzyko rozwoju niedożywienia i depresji. Wapń odpowiada nie tylko za stan kości
i zębów, ale zapewnia także prawidłową pracę serca i układu

19

Jakość życia w chorobie onkologicznej
Tabela 1. Źródła pokarmowe wybranych składników
odżywczych
SKŁADNIK
ODŻYWCZY

ŹRÓDŁO POKARMOWE

Pełnowartościowe
białko

jaja, chude mięso, ryby, nabiał, soja,
orzechy

Kwasy tłuszczowe
omega-3

ryby (łosoś, pstrąg tęczowy, śledź,
makrela, sardynka, tuńczyk, halibut),
oleje (lniany, rzepakowy, sojowy, z pestek
dyni), siemię lniane, orzechy włoskie,
soja, algi

Wapń

mleko (zwykłe lub bez laktozy), jogurt,
kefir, maślanka, sery twarogowe
i dojrzewające („żółte), konserwy rybne
(sardynki, szprotki), figi suszone, morele,
kapusta, brukselka, kalarepa, brokuły,
natka pietruszki, fasolka szparagowa,
jarmuż, szpinak, soja, fasola, bób, jaja,
płatki owsiane, mak, sezam, słonecznik,
migdały, wody mineralne wapniowomagnezowe, napoje roślinne wzbogacane wapniem (sojowy, ryżowy, owsiany,
migdałowy)

Witamina B6

kasza gryczana, pieczywo mieszane,
otręby pszenne, fasola, mięso, ryby, jaja,
kapusta pekińska, brukselka, papryka
czerwona, ziemniaki

Witamina B12

mleko i produkty mleczne, ryby, mięso,
wątróbka, jaja

Kwas foliowy

szpinak, szparagi, rzepa, brukselka,
brokuły, buraki, sałata, kapusta, kalafiory,
pomidory, natka pietruszki, szczypiorek,
kiełki, cukinia, nasiona roślin
strączkowych, awokado, pomarańcza,
maliny, banany, orzechy i nasiona,
drożdże, jaja

Żelazo

mięso, wątróbka, pasztety domowe, ryby,
jaja, biała i czerwona fasola, ciecierzyca,
soczewica, soja, kapusta, szpinak, buraki
czerwone, natka pietruszki, fasolka
szparagowa zielona, kasze, płatki owsiane

Cynk

pełnoziarniste pieczywo, kasza gryczana,
ryż, ryby, mięso, wątróbka, sery żółte,
owoce morza, jaja, biała fasola, orzechy,
sezam, nasiona słonecznika i dyni, kakao,
imbir

Witamina C

porzeczki, truskawki, agrest, pomarańcze,
cytryny, kiwi, kalafior, kapusta, natka
pietruszki, czerwona papryka

Witamina D

ryby (szprotka, sardynki, śledź, łosoś,
makrela, tuńczyk), mleko i przetwory
mleczne, masło, tran i oleje rybie

Witamina A

sery żółte, mleko, tłuste ryby, podroby,
jaja, masło, margaryny do smarowania,
marchew, szpinak, jarmuż, pomidor,
czerwona papryka, dynia, sałata, bataty,
wiśnie, morele, brzoskwinie, śliwki

Witamina E

oleje roślinne (słonecznikowy, sojowy,
rzepakowy, orzechowy, kukurydziany,
oliwa z oliwek), margaryny do smarowania, nasiona słonecznika i dyni, orzechy
włoskie i laskowe, migdały, kapusta biała,
papryka czerwona, natka pietruszki,
pomidor, szpinak, jagody, jabłka
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naczyniowego, które są bardziej obciążone przez chorobę
nowotworową i jej leczenie. Witamina D i cynk to składniki
stymulujące odporność. Witaminy A, C i E neutralizują wolne
rodniki tlenowe, zabezpieczając komórki przed uszkodzeniami. Natomiast żelazo i witaminy B6, B12 i kwas foliowy to
składniki odpowiedzialne za tworzenie krwinek czerwonych
i zapobieganie wystąpieniu anemii.
Aby pokryć zapotrzebowanie organizmu osoby starszej
w czasie leczenia onkologicznego na wszystkie niezbędne
składniki odżywcze, codzienna dieta powinna być jak
najbardziej urozmaicona. W jej składzie każdego dnia
powinny znaleźć się:
• warzywa i owoce – im bardziej kolorowe tym lepiej,
powinny stanowić dodatek do każdego posiłku, o ile to
możliwe chociaż połowa z nich powinna być zjadana
na surowo, a częściowo mogą być także podawane
w postaci soków lub koktajli warzywno-owocowych
(200-400 ml dziennie),
• produkty zbożowe – pieczywo mieszane i graham, płatki
zbożowe, drobne i grubsze kasze, makarony lub ryż
powinny być wkomponowane w skład większości
posiłków,
• przetwory mleczne – jogurty, kefiry, zsiadłe mleko czy
sery twarogowe powinny być spożywane regularnie,
a jeśli występuje nietolerancja laktozy, należy sięgać po
produkty bezlaktozowe lub dodawać enzym laktazę do
produktów mlecznych,
• jaja, ryby i chude mięso to produkty dostarczające
wartościowego białka, dlatego naprzemiennie powinny
być obecne w głównych posiłkach seniora,
• oleje roślinne, świeże masło, orzechy i ziarna uzupełniają dietę w tłuszcze i warto dodawać do je do posiłków
w niewielkich ilościach.
Seniorzy mający problemy z gryzieniem pokarmów lub
ich trawieniem często rezygnują ze spożywania cennych
produktów spożywczych, co stwarza ryzyko niedoborów.
Niezmiernie ważne jest zatem, aby otrzymywali dobrze zbilansowane posiłki przygotowane w taki sposób, aby te problemy ominąć, nie rezygnując z witamin i składników mineralnych, tak potrzebnych w czasie choroby. Twardsze warzywa
czy owoce można zetrzeć na tarce, zmiksować lub przecisnąć
przez praskę. Grubsze kasze, czy brązowy ryż, można gotować
trochę dłużej do miękkości, a następnie dodatkowo rozgnieść
lub zmielić. Podobnie z orzechami i ziarnami – po zmieleniu
czy zmiksowaniu nadal będą źródłem zdrowych tłuszczów.
Mięso będzie łatwiejsze do trawienia, jeśli będzie podane
w postaci gotowanych lub duszonych pulpetów czy klopsów.
Suplementacja diety seniora w trakcie leczenia
onkologicznego
Zapotrzebowanie na większość składników odżywczych
w diecie osoby starszej można pokryć za pomocą diety.
Warunkiem jest jednak regularne jedzenie 5-6 wartościowych posiłków dziennie, co 2-3 godziny, niepomijanie
żadnego z nich, a do tego wykorzystywanie świeżych, jak
najmniej przetworzonych produktów ze wszystkich podstawowych grup spożywczych.
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Wyjątkiem jest witamina D, którą osoby starsze
powinny suplementować przez cały rok, ponieważ
z wiekiem zdolność syntetyzowania tej witaminy
przez skórę pod wpływem promieni słonecznych
ulega zmniejszeniu, a źródła pokarmowe są
niewystarczające.
Zdarza się, że dieta osób starszych z różnych powodów
nie pokrywa zapotrzebowania na energię lub składniki
odżywcze. Rośnie wówczas ryzyko niedożywienia i słabszej
skuteczności terapii onkologicznej. Ważne jest więc, aby
w miarę możliwości jeszcze przed rozpoczęciem leczenia
wyrównać istniejące niedobory żywieniowe. W tym celu
dietę należy uzupełnić o tzw. doustne suplementy pokarmowe, czyli specjalne preparaty do żywienia medycznego
zawierające potrzebne składniki. Preparaty te są w postaci płynu lub proszku i zawierają jeden lub wiele składników
odżywczych w zależności od potrzeb (np. samo białko lub
węglowodany, tłuszcze, białko, witaminy i składniki mineralne). Należy je dobierać u seniorów indywidualnie,
uwzględniając wydolność nerek, wątroby czy trzustki.
W wyborze odpowiedniego preparatu może pomóc lekarz,
pielęgniarka, dietetyk lub farmaceuta.

Doustne suplementy pokarmowe sprawdzą się
również w okresie okołooperacyjnym, a także
w czasie chemio- lub radioterapii, ponieważ
zapotrzebowanie na energię i składniki odżywcze
jest w tym czasie większe, a zjedzenie odpowiednich ilości pożywienia może być utrudnione przez
występujące dolegliwości. Takie uzupełnienie
diety będzie zapobiegało chudnięciu i wyniszczaniu
organizmu, a także będzie przyspieszało regenerację
po zakończeniu leczenia.
Należy też podkreślić, że stosowanie różnych innych suplementów, zawierających witaminy, składniki mineralne,
zioła czy wyciągi roślinne bez porozumienia z lekarzem
onkologiem może być dla osób w starszym wieku groźne.
Po pierwsze może dojść do interakcji pomiędzy składnikami
suplementów a składnikami chemioterapii, wskutek czego
skuteczność leczenia maleje a rośnie toksyczność. Po drugie
takie preparaty mogą wchodzić również w niebezpieczne
interakcje z innymi lekami stosowanymi przez starszego
pacjenta.
Nawodnienie u osoby starszej
Z wiekiem maleje zawartość wody w organizmie, a dodatkowo następuje upośledzenie fizjologicznego odruchu
pragnienia. Z tego powodu osoby starsze rzadziej sięgają
po napoje i są podatne na szybkie odwodnienie. Sytuację tę
mogą pogarszać niektóre choroby (np. cukrzyca, choroby
nerek, nadciśnienie tętnicze, choroba niedokrwienna serca,
choroba Parkinsona czy Alzheimera) i stosowane leki (np.
odwadniające). W trakcie leczenia onkologicznego wypijanie odpowiedniej ilości napojów przez osobę starszą
jest niezmiernie istotne, bo odwodnienie może gwałtownie pogorszyć stan pacjenta.
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Podczas przyjmowania chemioterapii konieczne
jest wypijanie większej ilości napojów (nawet około
3 litrów dziennie), aby możliwie jak najszybciej
wypłukać szkodliwe metabolity leków z organizmu.
Jeśli osoba starsza będzie piła za mało, wtedy mocz
będzie bardziej zagęszczony, a pozostałości leków
dłużej i mocniej będą oddziaływać na pęcherz
moczowy, co może doprowadzić do zakażenia,
a nawet uszkodzenia nerek.
Większą ilość napojów powinny wypijać również osoby
starsze, u których w trakcie leczenia przeciwnowotworowego
występują dolegliwości typu biegunki, nudności i wymioty
czy suchość w ustach.
Aby odpowiednio nawodnić organizm osoby starszej
należy podawać jej napoje przez cały dzień często, ale
w niewielkich porcjach (np. co pół godziny kilka łyków)
lub zapewnić do nich dostęp. Takie działanie pozwoli też
uniknąć nadmiernie częstych wizyt w toalecie, które często
powstrzymują seniorów przed piciem wystarczającej ilości
napojów. Przeciętnie osoba starsza powinna wypijać około
8 szklanek napojów dziennie (2 litry), ale optymalną ilość
najlepiej uzgodnić z lekarzem prowadzącym leczenie,
szczególnie osoby z niewydolnością nerek, wodobrzuszem,
obrzękami czy gorączką. Jeśli osoba starsza przyjmuje jakiekolwiek leki, należy zadbać, aby popijała je wodą, co pozwoli
uniknąć skutków interakcji.
Do nawadniania można wykorzystywać nie tylko wodę (przegotowaną, niegazowaną mineralną i źródlaną), słabe napary
herbat, kompoty owocowe, ale również buliony warzywne
lub rozcieńczone chude rosoły, zupy, naturalne soki i koktajle warzywno-owocowe czy fermentowane napoje mleczne
(maślanki, kefiry, jogurty).
Aktywność fizyczna
Ważnym elementem wspierającym żywienie seniora
w trakcie choroby nowotworowej jest ruch. Ma on duże
znaczenie dla przebiegu leczenia, ponieważ zmniejsza stan
zapalny w organizmie, spowalnia utratę mięśni, a także –
co bardzo ważne – poprawia apetyt, wspomaga trawienie
i pracę jelit, zapobiega zaparciom.
Wiele osób w starszym wieku stopniowo rezygnuje z aktywności fizycznej, a w czasie choroby nowotworowej dodatkowo ją zmniejsza ze względu na odczuwane osłabienie. Takie
osoby częściej dotyka depresja, co jeszcze pogarsza sytuację.
Osoby w starszym wieku należy zachęcać do utrzymania
regularnej aktywności fizycznej. Seniorzy bardziej aktywni
nie powinni rezygnować z ruchu, ewentualnie mogą zmniejszyć jego natężenie i częściej robić przerwy na odpoczynek.
Osoby starsze, dotąd mało aktywne, odniosą korzyści
z wprowadzenia nawet niewielkiego wysiłku w czasie terapii, np. codziennych spacerów czy gimnastyki. Natomiast
dla starszych pacjentów niemogących samodzielnie wychodzić z domu pomocne będą proste ćwiczenia w łóżku, przy
krześle czy balkoniku. Ważne, aby aktywność była dobrana
do indywidualnych możliwości chorego i była regularna.
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Sprzęt do rehabilitacji onkologicznej
w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej
Poprawa jakości życia pacjentów z chorobami nowotworowymi jest jednym z celów
Narodowej Strategii Onkologicznej możliwym do osiągnięcia przede wszystkim dzięki
wprowadzeniu rehabilitacji onkologicznej do kompleksowej opieki nad pacjentem
z chorobą nowotworową. Do tego potrzebny jest specjalistyczny personel i specjalny sprzęt.
Jak informuje prof. Piotr Majcher, konsultant krajowy w dziedzinie rehabilitacji medycznej,
w 2020 r. po raz pierwszy od wielu lat przeznaczono na zakup sprzętu do rehabilitacji
onkologicznej kwotę blisko 10 mln zł w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej.
Jest to pierwszy krok w kierunku zwiększenia i podniesienia jakości oraz bezpieczeństwa
świadczeń w zakresie rehabilitacji onkologicznej.
Szanowna Pani Redaktor,
W 2020 roku po raz pierwszy w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej realizowano zadanie pn.: „Zakup sprzętu do rehabilitacji onkologicznej”. Na realizatorów przedmiotowego zadania wybrano jedynie 22 jednostki, które spełniały kryteria
merytoryczne. Część jednostek, które prowadzą rehabilitację onkologiczną nie spełniały w 2020 roku postawionych kryteriów
wyboru. Jednostki te także powinny aplikować o nowoczesny sprzęt do rehabilitacji onkologicznej. Miały one rok czasu, aby
dostosować się do stawianych wymogów. Z drugiej strony, konieczne jest także skorygowanie niektórych kryteriów merytorycznych pozyskiwania tego sprzętu. Spowoduje to zwiększenie jednostek aplikujących o sprzęt do rehabilitacji onkologicznej,
co zdecydowanie wpisuje się w program Narodowej Strategii Onkologicznej na kolejne lata.
Rehabilitacja lecznicza w Polsce, a tym bardziej rehabilitacja onkologiczna były znacząco niedoinwestowane. Dotychczas rehabilitacja onkologiczna bazowała na tradycyjnym, nieefektywnym i wysłużonym sprzęcie rehabilitacyjnym niezapewniającym
efektywności i jakości prowadzonej rehabilitacji. Bezpieczeństwo pacjentów z chorobą nowotworową, którzy byli leczeni z wykorzystaniem tego „starego”, wysłużonego sprzętu rehabilitacyjnego, było zagrożone, co wiąże się ze specyfiką leczenia onkologicznego i jego następstw wynikających z samego leczenia, jaki i możliwych jego powikłań. Realizacja ww. zadania w 2020 r.
zmieniła tę sytuacje i częściowo poprawiła opiekę nad pacjentem onkologicznym, tak jak zakłada to Narodowa Strategia
Onkologiczna.
Realizacja w 2020 roku zadania pn.: „Zakup sprzętu do rehabilitacji onkologicznej” jedynie częściowo zaspokoiła też potrzeby realizatorów tego zadania w konieczny sprzęt do rehabilitacji onkologicznej. Przyjęty limit kwotowy realizacji zadania,
dla poszczególnego realizatora do kwoty 500 000 zł, ograniczył możliwości aplikacji o kolejny niezbędny sprzęty do rehabilitacji onkologicznej. Wynikało to z ograniczonych środków finansowych przyznanych na realizacje ww. zadania, do kwoty
9 892 242,65 zł. Cele stawiane w Narodowej Strategii Onkologicznej na lata 2020-2030 to również znacząca poprawa jakości
życia pacjenta z chorobą nowotworową, ale także szybszy powrót do zdrowia, pracy i społeczeństwa lub ograniczenie niepełnosprawności. Celów tych nie sposób zrealizować bez wczesnej rehabilitacji onkologicznej opartej na nowoczesnym, efektywnym
i bezpiecznym dla pacjenta z chorobą nowotworową sprzęcie do rehabilitacji onkologicznej.
Ośrodki rehabilitacji onkologicznej powinny być nadal corocznie doinwestowywane w sprzęt do rehabilitacji onkologicznej
zarówno te, które już pozyskały częściowo wymagany sprzęt, jak i te, które nie miały dotychczas możliwości aplikowania
w ramach ww. zadania. Umożliwi to wyposażanie ich w coraz to bardziej specjalistyczny sprzęt do rehabilitacji onkologicznej.
Oznacza to konieczność kontynuowania przez kolejne lata zadania pn.: „Zakup sprzętu do rehabilitacji onkologicznej” w celu
osiągnięcia satysfakcjonującego poziomu opieki nad pacjentem onkologicznym wynikającego z Narodowej Strategii Onkologicznej.
Z poważaniem
dr hab. n. med. Piotr Majcher
prof. UM w Lublinie
konsultant krajowy w dziedzinie rehabilitacji medycznej
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GIMNASTYKA DLA SENIORA

Dr Joanna Filipowska – kierownik Zakładu Rehabilitacji
w Białostockim Centrum Onkologii, radzi starszym
pacjentom onkologicznym, jak zachować aktywność
fizyczną nawet podczas pandemii. Pani doktor prezentuje
ćwiczenia, które można wykonać nie wstając z łóżka,
w ramach porannej gimnastyki.
Zima, blisko rok od rozpoczęcia pandemii COVID-19
jeszcze bardziej unieruchomiła nas w domu i ograniczyła
naszą aktywność. Szczególnie seniorzy od początku pandemii ograniczyli aktywność do minimum, a niektórzy nie
opuszczają swoich domów. Unieruchomienie prowadzi do
zaburzeń w pracy całego organizmu w tym mięśni i stawów,
pracy układu sercowo naczyniowego, oddechowego, pokarmowego, nerwowego jak i obniżania nastroju, może prowadzić do upadków i urazów.
Dodatkowo brak ruchu i częste umilanie sobie życia drobnymi przyjemnościami, słodyczami powoduje przybieranie
na wadze. Powstałe w ten sposób błędne koło z jednej strony prowadzi do narastania różnych dolegliwości i objawów,
a z drugiej jeszcze bardziej ogranicza aktywność.
Pandemia ograniczyła lub utrudniła możliwości korzystania
z rehabilitacji, w każdej postaci. A istniejące problemy narastają i dołączają się do nich nowe. Każda forma aktywności
fizycznej ma duże znaczenie, warto o niej pamiętać i dbać
o czas poświęcony ruchowi.
Warto urozmaicać naszą aktywność, korzystać z różnych
form ruchu. Spacery na świeżym powietrzu, także z kijkami, taniec lub po prostu parę ruchów do ulubionej muzyki,
solo, w parze, ćwiczenia z YouTube (ćwiczenia dla Seniorów,
Yoga, Pilates) i inny lubiane formy ruchu. Warto też korzystać
z aplikacji liczących pokonane w ciągu dnia kroki – nawet
informacyjnie, aby zobaczyć, ile tej aktywności mamy tak
naprawdę. I w zależności od uzyskanej informacji modelować swoją aktywność.
Zalecenia WHO
Światowa Organizacja Zdrowia w 2020 roku opublikowała
nowe rekomendacje dotyczące aktywności fizycznej. Eksperci Guideline Development Group przeanalizowali dowody
naukowe odnośnie związku między aktywnością fizyczną,
siedzącym trybem życia a zdrowiem w różnych grupach
populacji.
Zgodnie z nowymi rekomendacjami dorośli (18-64 lata) powinni wykonywać aktywność fizyczną przez 150–300 minut
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tygodniowo o umiarkowanej intensywności lub 75–150 minut
o dużej intensywności. Ćwiczenia te powinny być wykonywane 2 lub więcej dni w tygodniu, ponieważ zapewniają one
dodatkowe korzyści zdrowotne.

W przypadku osób po 65. roku życia, także osób
z niepełnosprawnościami czy chorobami
przewlekłymi, należy zachować ostrożność,
jeśli jest taka potrzeba przed podjęciem ćwiczeń
trzeba skonsultować się z lekarzem.
Na co zwracać uwagę:
• wykonywane aktywności nie mogą powodować dolegliwości bólowych lub dużego dyskomfortu, jeśli coś cię
niepokoi skontaktuj się ze swoim lekarzem,
• ważne są proste ćwiczenia, w tym ćwiczenia oddechowe,
dbanie o prawidłową postawę, wydłużenie (elongacja)
ciała, poranny rozruch,
• ćwiczenia i aktywności wykonywane często, a po trochę
(np. 3 do 10 minut, co 2-3-4 godziny),
• pamiętamy jednak na skupieniu się na tym co robimy
i zaangażowanym wykonaniu ćwiczeń (nie możemy
w tym czasie myśleć o zielonych migdałach, gotowanym
obiedzie, czy oglądać telewizji),
• to co jest dobre dla innych nie musi być dobre dla mnie
(rodzaje ćwiczeń, czas ich trwania).
Ćwiczenia oddechowe
Wykonujemy je w rozluźnieniu, w każdej pozycji (leżącej,
siedzącej, na stojąco) i na spacerze. Wykonujemy spokojny wdech nosem wciągając powietrze do płuc, a następnie
wykonujemy ustami spokojny i wolny wydech, starając się
wydmuchać całe zalegające w nas powietrze (nasz osobisty
smog).
W ten sposób poprawiamy dostarczanie tlenu do każdej
komórki, wydalamy dwutlenek węgla i inne substancje
przemiany materii, uruchamiamy klatkę piersiową i tkanki,
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z których się składa, uruchamiamy całe ciało i korzystnie na
nie oddziałujemy. Jednorazowo wykonujemy 3-4 oddechy,
w zakresie dużym, ale dla nas komfortowym. Dobrze takie
oddechy powtarzać co 2 godziny w ciągu dnia, w wywietrzonym pomieszczeniu lub na świeżym powietrzu.
Prawidłowa postawa
Prosty termin, jakże trudna do uzyskania pozycja naszego
ciała. Życie nas stresuje, przygniata i tracimy piękne postawy. Dlatego pamiętajmy o trzymaniu się prosto, wyciągajmy
nasz kręgosłup i całe ciało, zwracajmy uwagę na ustawienie
głowy, szyi, barków. Warto postawę korygować w lustrze, ale
także w oknie czy szybie wystawy sklepu, który mijamy. Poza
lepszym samopoczuciu przy dobrej postawie, nasze ciało
i jego narządy też są dobrze ustawione i lepiej pracują, tkanki są właściwie napięte i mniej jest dolegliwości bólowych.
Dodatkowo dajemy dobry przykład pokoleniu smartfonów
– naszym dzieciom i wnukom.

Projekt realizowany ze środków PFRON
Rozruch poranny… w łóżku
Rozruch poranny dobrze jest przeprowadzić jeszcze w łóżku lub po wstaniu, co nas rozbudzi i ułatwi wstawanie
i aktywność przez cały dzień.

Po krótkim rozciąganiu i przeciąganiu, warto tu
wziąć przykład z naszych pupili kotów i psów, i po 4
głębokich oddechach, wykonujemy proste ruchy w
stawach zaczynając od obwodu ciała. Czas trwania
ćwiczeń i liczba powtórzeń ruchu są bardzo indywidualne i dobrane do naszych możliwości, może to
być 6-8 powtórzeń każdego ruchu, ale mogą być też
2-3, w zależności od naszej kondycji i samopoczucia. W trakcie ćwiczeń pamiętamy o oddechu. Jeśli
to nasza pierwsza aktywność od dłuższego czasu,
przez pierwsze dni ćwiczmy mniej niż więcej.

Ćwiczenia kończyn dolnych

Ćwiczenia zaczynamy od prawej kończyny dolnej, a potem lewej lub obiema kończynami dolnymi razem, w zależności od własnych
możliwości.
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Napinamy mięśnie brzucha 6-8 razy.
Ćwiczenia kończyn górnych

Przechodzimy do ćwiczeń kończyn górnych, które również wykonujemy od stawów obwodowych.

5 głębokich oddechów.
Powoli wstajemy.
1. Leżąc, staramy się popatrzeć najpierw w prawo skręcając szyję i nos w kierunku barku, a następnie w lewo.
2. Przewracamy się na bok, opuszczamy kończyny dolne i unosimy tułów.
3. Powoli siadamy i powoli wstajemy starając się wykonać ruch kręgosłupem, a nie ciągnąc się do przodu od głowy.
4. Wstajemy i korygujemy postawę rozciągając się.
Pamiętajmy, każda forma aktywności fizycznej ma duże znaczenie, warto o niej pamiętać i dbać o czas poświęcony ruchowi.

MIŁEGO DNIA!
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JAKIE CHOROBY LECZY PRZESZCZEPIENIE
SZPIKU I KOMÓREK MACIERZYSTYCH?

Przeszczepienie szpiku i krwiotwórczych komórek
macierzystych stosowane jest w procesie leczenia chorób
krwi zarówno nowotworowych, jak i nienowotworowych.
Jego celem jest całkowite wyleczenie choroby oraz
wydłużenie życia chorego. O tym, jakie choroby leczy
przeszczepienie szpiku mówi dr Tigran Torosian, lekarz
hematolog, dyrektor medyczny Fundacji DKMS.
Jakie choroby leczy przeszczepienie szpiku?
Przeszczepienie szpiku jest niekiedy kluczowym
etapem leczenia złośliwych nowotworów krwi: ostrej białaczki limfoblastycznej, ostrej i przewlekłej
białaczki szpikowej, różnych rodzajów chłoniaków.
Wskazania do transplantacji szpiku obejmują
także inne postacie białaczek, chłoniaków, szpiczaka mnogiego, osteomielofibrozę, zespoły mielodysplastyczne.
Czy przeszczepieniem szpiku można leczyć
również choroby nienowotworowe?
Tak, oczywiście. Transplantacją szpiku leczymy obecnie ponad 100 różnych chorób. Do tych
nienowotworowych należą m.in.: ciężka anemia
aplastyczna, wrodzone niedokrwistości i nieprawidłowości hemoglobiny (np. talasemie), wrodzone,
ciężkie zaburzenia odporności czy niektóre choroby metaboliczne. Obecnie trwają również badania
nad możliwością leczenia osób chorych na różne
choroby autoimmunologiczne, tj. stwardnienie
rozsiane, poprzez wykonanie autotransplantacji
(z wykorzystaniem komórek macierzystych chorego).

powikłań, dlatego decyzję o przeszczepieniu
podejmuje się tylko wtedy, kiedy oczekiwane
korzyści znacznie przewyższają ryzyko i nie ma
innych, skuteczniejszych metod leczenia. Podjęcie
takiej decyzji jest często wielostopniowe. Pierwszy
etap, czyli tak zwaną kwalifikację wstępną, rozpoczyna lekarz hematolog, prowadzący chorego.
To on stwierdza i sugeruje potrzebę przeprowadzenia transplantacji komórek krwiotwórczych i powiadamia o tym właściwy zespół transplantacyjny,
z którym wspólnie określają argumenty przemawiające za i przeciwko wykonaniu przeszczepienia. Istnieją międzynarodowe standardy opisujące
różne rozpoznania i sytuacje, w których transplantacja jest wskazana, sytuacje, w których nie wiadomo dokładnie, czy będzie ona skuteczna oraz jednostki chorobowe, przy których podjęcie takiego
działania nie ma medycznego uzasadnienia i nie
przynosi pacjentom korzyści. Jednak niezależnie
od tych standardów, każdy przypadek jest oceniany indywidualnie. Czasami, pomimo braku ewiPARTNEREM DZIAŁU HEMATOONKOLOGIA JEST

Jak kwalifikuje się pacjenta do przeszczepienia?
Transplantacja szpiku lub komórek macierzystych to metoda obarczona dużym ryzykiem
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dentnych, typowych wskazań, wykonywane są
procedury przeszczepienia „ratunkowego”. Dzieje
się tak w sytuacji, kiedy transplantacja jest w danym
przypadku jedyną szansą na pokonanie choroby.

stadium jej zaawansowania i tzw. czynników
rokowniczych, czyli np. zaburzeń genetycznych,
chorób towarzyszących, które występują u pacjenta. Według danych Poltransplantu, w 2014 roku
56% dorosłych i 84% dzieci przeżyło co najmniej
Kiedy wykonuje się przeszczepienie szpiku?
36 miesięcy po transplantacji (szpik od dawcy
To kwestia, która zależy od bardzo wielu czyn- zgodnego 10/10). W porównaniu do roku 2013
ników, m.in. od choroby, stanu pacjenta, jego to wzrost o 3% w przypadku pacjentów dorosłych
rokowań, a także od dostępności zgodnego dawcy. i aż o 18% w przypadku dzieci. Statystyki są optyNp. w przypadku ostrych białaczek najlepiej jest mistyczne.
wykonać przeszczepienie w pierwszej remisji
choroby, jeśli pacjent ma duże ryzyko nawrotu. Jakie są pierwsze oznaki tego, że przeszczepienie
W przypadku zespołów mielodysplastycznych się udało?
transplantację wykonuje się zaraz po rozpoznaniu Po około dwóch tygodniach od przeszczepienia
choroby lub zastosowaniu leczenia – przy tej cho- pierwszą oznaką powodzenia jest wzrost liczby
robie, przeszczepienie szpiku to jedyna szansa na białych krwinek, który jest dowodem na to, że nowe
wyleczenie.
komórki macierzyste działają dobrze, wypełniając
swoje zadanie w budowaniu zdrowych komórek
Jakie są szanse na wyleczenie chorego dzięki krwi. Zwykle dzieje się to znacznie szybciej
przeszczepieniu szpiku?
w przypadku przeszczepienia komórek macieTransplantacja szpiku znacząco zwiększa szanse rzystych z krwi obwodowej niż w przypadku
chorych na wyleczenie choroby. Lepsze rokowa- przeszczepienia szpiku kostnego. Jeśli liczba biania mają młodsze osoby, przede wszystkim dzie- łych krwinek wzrasta, wzrasta również szansa
ci. Przeżywalność zależy od rodzaju choroby, pacjenta na nowe życie.

Dr Kazimierz Hałaburda z Kliniki Transplantacji Komórek Krwiotwórczych, Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie podczas
rozmowy z pacjentem.
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POLSKIE CENTRUM BIOBANKOWANIA

Poznanie genetycznych przyczyn rozwoju nowotworu zmieniło postrzeganie chorób
onkologicznych i otworzyło nowe możliwości leczenia. Aby jednak przeprowadzić
wiarygodne badania genetyczne, niezbędny jest dostęp do właściwie zabezpieczonego
materiału biologicznego. Obecnie, pacjenci mogą zdeponować próbkę guza, korzystając
z działalności specjalistycznych biobanków.
Genetyka zaczyna odgrywać coraz
większą rolę w diagnostyce i leczeniu
chorób onkologicznych. Postęp w tej
dziedzinie ułatwia pracę lekarzom, a pacjentom daje nadzieję na skuteczniejsze
leczenie choroby nowotworowej.
Bankowanie a biobankowanie
Biobanki służą przede wszystkim
przechowywaniu materiału biologicznego jak również danych medycznych
w celach naukowych. Mogą przechowywać materiał biologiczny pacjentów
zdrowych, ale również chorych i specjalizować się w przechowywaniu próbek dotyczących konkretnego schorzenia – są to tzw. biobanki specjalistyczne.
Z tego względu, znalazły zastosowanie
między innymi w onkologii. Jednym
z biobanków, zajmujących się przechowywaniem próbek nowotworowych,
jest Polskie Centrum BioBankowania.
Bankowanie to przechowywanie
materiału pobranego od pacjenta
w celu wykorzystania go do
późniejszej diagnostyki pod kątem
genetycznym. BioBankowanie
natomiast to wykorzystanie
materiału biologicznego i/lub
danych mu towarzyszących,
w projektach naukowych. Te dane
to zarówno informacje o zdrowiu
uczestnika badania, jak również
wnioski z analiz wykonanych
z wykorzystaniem Jego materiału
biologicznego – informuje
Katarzyna Ferdyn, dyrektor
Polskiego Centrum BioBankowania.
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Podążając za postępami
w nauce
Dzięki bankowaniu, pacjenci mogą
zdeponować własną tkankę, aby wykorzystać ją do szczegółowej diagnostyki
całogenomowej, która pozwala poznać
genetyczne przyczyny nowotworu. Wykonując badanie, zarówno pacjent, jak
i lekarz odnoszą wiele korzyści. Otrzymują bowiem sugestię doboru terapii
spersonalizowanej, która ma największe
szanse na powodzenie.
Wraz z rozwojem medycyny
i genetyki, stało się jasne, że
proces powstawania nowotworu
jest niesłychanie skomplikowany.
Guz zlokalizowany w tym samym
narządzie, może być spowodowany
zupełnie odmiennymi mutacjami,
dlatego aby odpowiednio dobrać
skuteczne metody leczenia, istotne
jest zrozumienie tych procesów.
Pobranie tkanki nowotworowej
pozwala na porównanie jej DNA
z materiałem genetycznym tkanek
zdrowych i wykrycie najbardziej
istotnych mutacji guza, co z kolei
umożliwia często zastosowanie
terapii celowanej – dobranej do
konkretnego typu mutacji, dzięki
czemu zwiększa się szansę na
poprawę wyników leczenia.
– tłumaczy doktor nauk
medycznych Jarosław Krupa,
chirurg specjalizujący się
w leczeniu nowotworów piersi.

Nowotwór to choroba
genetyczna
Każdy nowotwór to choroba genetyczna – zidentyfikowanie zmian, które
zaszły w komórkach nowotworu, jest
kluczowe w określeniu, jakie leki będą
skuteczne, a których należy unikać.
Liczne towarzystwa naukowe, w tym
prestiżowe Europejskie Towarzystwo
Onkologii Klinicznej (ESMO, ang. European Society for Medical Oncology),
zaleca przeprowadzenie diagnostyki
nowotworów pod kątem genetycznym.
Jak wyjaśnia dyrektor Polskiego Centrum BioBankowania:
Dzięki temu, iż Polskie Centrum
BioBankowania funkcjonuje

w strukturze MNM Diagnostics,
współpracujący z nami lekarze

mają dostęp do zespołu ekspertów,
którzy specjalizują się

w nowoczesnej diagnostyce

genetycznej, jaką jest profilowanie
całogenomowe. Lekarz otrzymuje
wyniki analizy, w postaci raportu,
w którym znajdzie kompleksowe
informacje na temat danego

przypadku. W oparciu o analizę

wyników, wskazywane są rodzaje
terapii celowanych, które mogą
pomóc danemu pacjentowi, jak
również te, które należałoby
wykluczyć, gdyż

najprawdopodobniej

nie przyniosą efektu.
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Dzięki kompleksowości usług, jakie
oferuje Polskie Centrum BioBankowania, korzyść odnosi zarówno lekarz,
jak i pacjent. Chory może przechować
fragment swojej tkanki, a wynik badań
genetycznych stanowi dla lekarza
wsparcie przy podejmowaniu decyzji
terapeutycznych.
Prawidłowo zabezpieczone DNA
umożliwia najwyższą jakość
wykonanych badań
Przechowywany fragment guza pochodzić może zarówno z biopsji
gruboigłowej, jak i z operacji usunięcia nowotworu. Materiał biologiczny
powinien być świeży – tkanki muszą
być przechowywane w odpowiednich
warunkach, bez uprzedniego utrwalenia w formalinie i parafinie. Taka preparatyka zapobiega degradacji DNA.
Jedynie odpowiednio przechowywany
i zabezpieczony fragment tkanki daje
gwarancję wykonania wysokiej jakości
badań genetycznych oraz pewność,
że wynik będzie prawidłowy. Dlatego
też niezbędne jest pobranie fragmentu
guza do specjalnego roztworu (buforu),
który zabezpiecza DNA przed degradacją, a następnie jego zamrożenie.
Po dotarciu do laboratorium
zestawu z pobraną tkanką
przeprowadzamy kontrolę jakości
i kwalifikujemy próbki do
przechowywania. Jeśli jakość oraz
ilość materiału biologicznego są
zgodne z przyjętymi kryteriami,
to materiał jest odpowiednio
preparowany, probówki oznaczane
są indywidualnie kodem
alfanumerycznym, a następnie
umieszczane w temperaturze -20°C.
Proces przechowywania zachodzi
w kontrolowanych, monitorowanych
warunkach zapewniając tym
samym spełnienie najwyższych
standardów jakości. – tłumaczy
dyrektor Katarzyna Ferdyn.

zakres przechowywanych tkanek będzie
obejmować także próbki pochodzące
z innych nowotworów.
Przeprowadzanie badań naukowych
z wykorzystaniem materiału pochodzącego z biobanku, jest niezwykle
korzystne, co podkreśla lekarz pracujący obecnie w Wielkiej Brytanii,
dr Jarosław Krupa.
Biobanki odgrywają kluczową
rolę w badaniach naukowych nad
nowotworami. Pozwalają lepiej
poznać mechanizmy prowadzące
do powstania nowotworu,
identyfikację kluczowych genów
czy białek w procesie leczenia,
pozwalają wyjaśnić przyczyny
oporności na terapię. – wyjaśnia
Jarosław Krupa.
Jak BioBankować?
Aby móc biobankować fragment tkanki
pacjent onkologiczny powinien zwrócić
się do lekarza prowadzącego, który pomoże mu w tej procedurze.
Materiał biologiczny jest pobierany
podczas planowego zabiegu biopsji
gruboigłowej lub operacji,
przeprowadzanych dla celów
diagnostycznych lub
terapeutycznych. To lekarz
kwalifikuje pacjenta do tych
zabiegów. – podkreśla Katarzyna
Ferdyn.
Polskie Centrum BioBankowania nawiązuje współpracę z kolejnymi jednostkami ochrony zdrowia, dlatego sieć

Działalność Polskiego Centrum
BioBankowania
Polskie Centrum BioBankowania zajmuje się bankowaniem i biobankowaniem tkanek głównie pochodzących
z raków jajnika i piersi. W przyszłości,
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szpitali, w których można biobankować tkankę, nieustannie się powiększa.
Dzięki temu z biobankowania może
skorzystać coraz większa grupa pacjentów.
Diagnozie raka towarzyszy całe mnóstwo trudnych emocji, wśród których
dominuje strach, poczucie zagubienia
i obawa o przyszłość.
Chcielibyśmy, żeby pacjent wiedział,
że w tym labiryncie niepewności nie
zostaje sam, że możemy mu pomóc
w leczeniu nowotworu. Chory nie
musi się ograniczać do utartych
szlaków terapeutycznych, gdyż
dajemy mu możliwość skorzystania
z diagnostyki, która zwiększa
szansę na dobranie właściwego
leczenia. Wystarczy, że podejmie
decyzję o bankowaniu fragmentu
guza. Zabezpieczając swoją tkankę,
zabezpiecza swoją szansę na
skorzystanie z nowoczesnych opcji
terapeutycznych – podsumowują
Katarzyna Ferdyn, dyrektor
Polskiego Centrum BioBankowania
oraz Aleksandra Szopa,
koordynator ds. biobankowania
Wykorzystanie potencjału przechowywania próbek nowotworu otwiera nowe
możliwości przed lekarzami i naukowcami, którzy mogą lepiej przyjrzeć się
mechanizmom zaangażowanym w powstanie nowotworów. Jednak przede
wszystkim jest to korzyść dla pacjentów,
którzy mogą skorzystać z rozwijających
się terapii celowanych.

WIĘCEJ INFORMACJI

o ofercie MNM Diagnostics oraz Polskiego Centrum BioBankowania

https://mnm.bio/pl
https://pcbb.pl
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ONKO-NEWS
LISTOPAD-GRUDZIEŃ 2020
ONCOweek 2020
30 listopada br. rozpoczął się II Podlaski
Tydzień Profilaktyki i Leczenia Chorób
Nowotworowych ONCOweek 2020
skierowany w szczególności do lekarzy
rodzinnych, pediatrów, internistów,
studentów kierunków medycznych
i specjalistów zajmujących się na co
dzień tematyką onkologii, a także pacjentów i ich rodzin. Inicjatorem konferencji jest Fundacja THORAX oraz
studenci i pracownicy Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. ONCOweek
2020 jest organizowana w całości pro
bono, a udział w konferencjach jest bezpłatny. W ramach ONCOweek 2020
odbyły się konferencje on-line dedyko-

wane: młodzieży szkół podstawowych
klas 6-8, organizacjom pozarządowym
skupionym wokół problemów pacjentów
oraz promujących zdrowy styl życia,
lekarzom i farmaceutom, studentom
medycyny, mieszkańcom województwa
podlaskiego. W ramach II Podlaskiego
Tygodnia Profilaktyki i Leczenia Chorób
Nowotworowych ONCOweek 2020 odbyła się konferencja naukowa, podczas
której rzecznik PKPO Aleksandra Rudnicka przedstawiła prezentację „Organizacje pozarządowe działające na
rzecz pacjentów i ochrony zdrowia –
funkcjonowanie w czasie pandemii
COVID-19”. Tematem przewodnim

tegorocznej konferencji ONCOweek
była profilaktyka i leczenie chorób nowotworowych płuc, skóry oraz głowy
i szyi w dobie pandemii COVID-19.

Zimowa Akademia Dobrych Praktyk
Akademie Dobrych Praktyk dają szanse
na wymianę poglądów i doświadczeń
liderom organizacji pacjentów, a także
na poszerzenie wiedzy na temat najnowszych osiągnieć w onkologii, dzięki
spotkaniom z ekspertami. W tym roku
Akademia Dobrych Praktyk, z powodu
pandemii koronawirusa odbyła się
w formule wirtualnego spotkania
transmitowanego na żywo. Do udziału
w spotkaniu zaprosiliśmy: ministra
Macieja Miłkowskiego, prof. Piotra
Rutkowskiego, prof. Marię Litwiniuk,
prof. Ewę Lech-Marańdę, prof. Jana
Styczyńskiego, prof. Macieja Krzakowskiego, prof. Marka Wojtukiewicza, dr Agnieszkę Kolasińską-Ćwikłę,
oraz liderów organizacji pacjentów.
Program warsztatów obejmował 8
tematycznych paneli poświęconym
różnym obszarom onkologii: rak płuca, rak piersi, nowotwory skóry, rak
wątrobowokomórkowy, nowotwory
neuroendokrynne, rak jelita grubego,
nowotwory u dzieci, choroby hematoonkologiczne. Odbył się panel z udziałem specjalisty, lekarza zakaźnika
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prof. Krzysztofa Tomasiewicza „Onkologia a koronawirus.” Do udziału w każdym z paneli zaprosiliśmy eksperta
oraz przedstawicieli organizacji pacjentów. Specjalista omówił najnowsze
osiągnięcia i wyzwania z danego obszaru onkologii, a liderzy przedstawili
działania swojej organizacji i problemy
związane z pandemią koronawirusa.

Relacja z Zimowej Akademii Dobrych
Praktyk jest dostępna na kanale
YOUTUBE Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych i w Wideotece
Pacjenta Onkologicznego na portalu:
glospacjenta.pl
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Spotkanie w Sejmie na temat
raka wątrobowokomórkowego
2 grudnia br. odbyło się spotkanie parlamentarnego podzespołu ds. onkologii pod przewodnictwem posła Marka
Hoka, którego tematem był „Rak wątrobowokomórkowy
– potrzeby, wyzwania i ocena obecnej sytuacji pacjentów
z tym nowotworem”.
W spotkaniu wzięli udział wybitni eksperci z zakresu
onkologii: prof. dr hab. Maciej Krzakowski – konsultant
krajowy w dziedzinie onkologii klinicznej, prof. dr hab. n.
med. Violetta Sulżyc-Bielicka z Kliniki Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, dr hab. n. med. Dariusz Zadrożny, prof.
Warmińsko-Mazurskiego Uniwersytetu Medycznego w Olsztynie, prof. dr hab. n. med. Marek Wojtukiewicz, kierownik
Kliniki Onkologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
oraz dr n. med. Leszek Kraj z Katedry i Kliniki Hematologii,
Onkologii i Chorób Wewnętrznych UCK WUM. Organizacje pacjentów reprezentowały Barbara Pepke, prezes Fundacji „Gwiazda Nadziei” i Aleksandra Rudnicka, rzecznik
PKPO, która przedstawiła najpilniejsze potrzeby pacjentów

z rakiem wątrobowokomórkowym: Sytuacja pacjentów
z rakiem wątrobowokomórkowym jest bardzo trudna, tym
bardziej, że są to chorzy, którzy mają krótki czas przeżycia.
Tylko 30 proc. pacjentów, udaje się wyleczyć i uratować przy
zastosowaniu procedur chirurgicznych, aż 70 proc. chorych
powinno być leczonych farmakologicznie. Obecnie w pierwszej linii dostępny jest jeden lek, który też jest podawany
z wyłączeniem pewnej grupy pacjentów, co nie jest to uzasadnione medycznie, ponieważ są chorzy, którzy odnieśliby
korzyść, gdyby otrzymaliby ten lek. Natomiast druga linia leczenia jest „pustynią”. Są obecnie zarejestrowane w Europie
3 leki, które mogłyby być stosowane w leczeniu II linii pacjentów z rakiem wątrobowokomórkowym. Jeden z nich jest już
w procesie refundacji i jego dostępność zależy już tylko od decyzji ministra. Czekamy na ten lek od dwóch lat i nie tracimy
nadziei. Pacjentom z rakiem wątrobowkomórkowym są też
potrzebne referencyjne placówki kompleksowej, wielospecjalistycznej opieki.

Konferencja rak wątrobowokomórkowy
11 grudnia br. odbyła się wirtualna
konferencja „Rak wątrobowokomórkowy – potrzeby i wyzwania” zorganizowana przez Polską Koalicję Pacjentów Onkologicznych z udziałem ekspertów i przedstawicieli organizacji
pacjentów, której tematem była opieka
nad pacjentami z rakiem wątrobowokomórkowym.
Spotkanie było skierowane do mediów,
pacjentów i ich bliskich. Jego celem było
upowszechnienie wiedzy na temat sytuacji pacjentów z rakiem wątrobowokomórkowym oraz dostępności do leczenia. Podczas konferencji zaproszeni
eksperci poruszyli najważniejsze zagadnienia dotyczące raka wątrobowokomórkowego: epidemiologii i profilaktyki,
diagnostyki, leczenia chirurgicznego
i przeszczepiania, terapii miejscowych,
leczenia systemowego dostępnego polskim pacjentom, perspektywy leczenia
– badań klinicznych, leków w rejestracji
i w procesie refundacji w Polsce.
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W konferencji udział wzięli: dr Leszek
Kraj, prof. Krzysztof Zieniewicz, prof.
Jarosław Ćwikła, dr Mirosław Nowicki,
prof. Andrzej Deptała, oraz przedstawicielka organizacji pacjentów Iga
Rawicka, prezes Fundacji EuropaColon
Polska im. Błażeja Rawickiego.

Relacja z konferencji „Rak wątrobowokomórkowy – potrzeby i wyzwania”
jest dostępna na kanale YOUTUBE
Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych i w Wideotece Pacjenta Onkologicznego na portalu:
glospacjenta.pl
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Konferencja
CHOROBY RZADKIE
16 listopada br., rozpoczęła się 4-dniowa naukowo-edukacyjna
konferencja „Choroby Rzadkie – diagnostyka i leki dedykowane ich terapii - Wyzwania dla Polski 2021” zorganizowana w trybie on-line. Pod koniec sierpnia 2020 roku, powołany
przez ministra zdrowia Zespół do spraw opracowania szczegółowych rozwiązań istotnych w obszarze chorób rzadkich,
przygotował projekt Narodowego Planu dla Chorób Rzadkich. Pod koniec tego roku planowane jest jego formalne
przyjęcie.

W konferencji wzięli udział eksperci ochrony zdrowia, klinicyści, prawnicy, eksperci ds. HTA i kryteriów MCDA, przedstawiciele organizacji pacjentów i Krajowego Forum Orphan,
minister i wiceministrowie zdrowia, prezes AOTMiT, posłowie
na Sejm RP oraz przedstawiciele przemysłu farmaceutycznego i jego organizacje branżowe. Polską Koalicję Pacjentów
Onkologicznych reprezentowała rzecznik Aleksandra
Rudnicka.

Krajowy Dzień Chorych
na Przewlekłą Białaczkę Limfocytową
W Instytucie Hematologii i Transfuzjologii odbyło się spotkanie liderów
organizacji hematoonkologicznych
z konsultant krajową w dziedzinie
hematologii prof. Ewą Lech-Marańdą
na temat zmian w polskiej hematologii
w minionym roku i sytuacji pacjentów
w czasie pandemii. PKPO, Stowarzyszenie Hematoonkolgiczni, Fundacja
DKMS i Fundacja Piękniejsze Życie
przekazali dla pacjentów Kliniki Hematologii IHiT świąteczne upominki
i zaproszenie na wirtualny spektakl do
teatru.
Przewlekła białaczka limfocytowa
(PBL) jest chorobą komórek szpiku
kostnego, w której dochodzi do namnażania nieprawidłowych limfocytów typu B we krwi i szpiku kostnym,
a w miarę postępu choroby także
w węzłach chłonnych, śledzionie i wątrobie. Przewlekła białaczka limfocytowa w 70 procentach dotyczy osób
starszych, po 65. roku życia, choć tę
chorobę diagnozuję się także u 10-15%
osób w wieku poniżej 50 r. ż. PBL jest
w zdecydowanej większości przypadków chorobą nieuleczalną, a celem
leczenia, jest kontrola progresji choroby, przedłużenie życia i poprawa jego
jakości. 1/3 pacjentów z chorobą stabilną, bezobjawową wymaga jedynie obserwacji (strategia wait & watch). U około
10% chorych występuje delecja 17p
(del17p) lub mutacja w genie TP53.

U tych chorych, stosuje się leczenie
oparte na ibrutynibie do czasu jego
nietolerancji lub progresji choroby.
W przypadku nawrotu choroby
w trakcie leczenia ibrutynibem stosowany jest wenetokłas w monoterapii.
Aktualnie w II linii leczenia dostępna
jest terapia skojarzona wenetoklaksem
z rytuksymabem dla pacjentów zarówno z, jak bez delecji 17p lub mutacji
TP53, która daje szansę na uzyskanie
negatywizacji tzw. minimalnej cho-

roby resztkowej i po dwóch latach terapii zakończenia leczenia. Obecnie
w procesie refundacji jest terapia
ibrutynibem także dla chorych bez
delecji p17p i mutacji TP53 i kolejna tzw. terapia czasowa, czyli wenetoklaks w połączeniu z obinituzumabem w I linii leczenia dla starszych
pacjentów z wielochorobowością,
u których po stwierdzeniu choroby
resztkowej możliwe jest zakończenie
leczenia po roku jej stosowania.

Przedstawicielki organizacji pacjentów na spotkaniu z prof. Ewą Lech-Marańdą w IHIT.
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Onko-news

Projekt realizowany ze środków PFRON

Animacje
o nowotworach
krwi
Z okazji Krajowego Dnia Chorych na
Przewlekłą Białaczkę Limfocytową
Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych przygotowała cykl 4 filmików animowanych o chorobach nowotworowych. Można je obejrzeć na
kanale YOUTUBE PKPO i w Wideotece Pacjenta Onkologicznego na portalu: glospacjenta.pl

PTOK w sprawie szczepienia
na COVID-19
Według stanowiska Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej pacjenci
z zaawansowaną chorobą nowotworową oraz poddawani aktywnemu leczeniu onkologicznemu stanowią grupę
wysokiego ryzyka ciężkiego przebiegu
COVID-19. W porównaniu do osób
zdrowych, u których ryzyko ciężkich
powikłań i zgonu z powodu COVID-19
wynosi około 2-3%, u chorych onkologicznych ryzyko to jest ponad dziesięciokrotnie większe. Dodatkowo,
zakażenie koronawirusem wiąże się
z bardzo dużym prawdopodobieństwem opóźnienia diagnostyki onkologicznej, odroczenia rozpoczęcia leczenia onkologicznego czy długotrwałych
przerw w przewlekłym leczeniu choroby nowotworowej. Tym samym, nawet

u chorych, u których przebieg COVID19 jest niepowikłany, może dojść
w czasie zakażenia i okresu rekonwalescencji, do znacznego postępu choroby
nowotworowej. To z kolei spowoduje, że część pacjentów straci szansę na
pełne wyleczenie, a inni nie będą już
nigdy mogli powrócić do efektywnego
leczenia onkologicznego. COVID-19
jest więc ogromnym zagrożeniem dla
chorych onkologicznych, nie tylko
z powodu powikłań zakażenia koronawirusem, ale również z powodu
istotnego wzrostu ryzyka zgonu na
choroby nowotworowej.
Szczepienie przeciwko COVID-19 stanowi więc ogromną szansę na uniknięcie zarówno wczesnych, jak i późnych

konsekwencji zakażenia i minimalizację zagrożeń związanych z chorobą
nowotworową.
Szczepionka przeciwko COVID-19,
podobnie jak szczepionka przeciwko
grypie, nie zawiera „żywych” form
wirusa. Nie stanowi więc żadnego
poważnego zagrożenia dla zdrowia
osoby poddawanej szczepieniu. Jedynymi działaniami ubocznymi są odczyny
w miejscu podania oraz reakcje alergiczne. Tym samym, podobnie jak
w przypadku szczepień przeciwko grypie, które są zalecane corocznie dla
chorych na nowotwory, szczepienie
przeciwko COVID-19, powinno od
zaraz stać się standardem postępowania wspomagającego w onkologii.

Magazyn „Stomik”
Zapraszamy do zapoznania się z piątym numerem magazynu „Stomik”, Polskiego Towarzystwa
Stomijnego POL-ILKO.
W numerze m.in. fakty i mity na temat likwidacji stomii, praktyczne porady dotyczące pielęgnacji stomii, wszystko co należy wiedzieć o kolonoskopii oraz aktualne limity refundacji
na sprzęt stomijny.
http://www.polilko.pl/wp-content/uploads/2020/12/STOMIK_5_2020.pdf
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