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PiĊknych dni w Īyciu które bĊdą wypeánione nadzieją.
DuĪo pogody oraz ducha w sercu
Pozytywnego nastawienia do kaĪdego dnia
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https://www.facebook.com/pages/Powerphoto/
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Current&Future
Warszawa
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Odbyáa siĊ trzecia Konferencji poĞwiĊcona teraĨniejszoĞci i przyszáoĞci w leczeniu szpiczaka
plazmocytowego. KonferencjĊ organizują wspólnie Polskie Towarzystwo Hematologów i Transfuzjologów
oraz Polska Grupa Szpiczakowa. Podczas spotkania uczestnicy zapoznali siĊ z najnowszymi postĊpami,
jakie dokonaáy siĊ w leczeniu i diagnostyce tej choroby. Konferencja poáączona ze spotkaniem roboczym
Polskiej Grupy Szpiczakowej.
Podczas Konferencji wykáady prowadzili miĊdzynarodowi eksperci w dziedzinie szpiczaka plazmocytowego
Michele Cavo, Mario Boccadoro, Michel Delforge, Stefan Knop, Tomasz Wróbel.
Program wykáadów poniĪej:
09:00 – 10:45 Treatment continuit y in RRMM patients
09:00 – 09:30 Treatment of patients with relapsed/refractory MM prof. Stefan Knop (Germany)
09:30 – 10:00 Optimal sequencing of therapy prof. Mario Boccadoro (Italy)
10:00 – 10:30 Treatment approaches in elderly frail patients prof. Michele Cavo (Italy)
11:00 – 12:45 LONG TERM SAFETY OF NOVEL THERAPIES IN RRMM PATIENTS
11:00 – 11:30 Long term safety of novel therapies in RRMM patients dr Tomasz Wróbel (Poland)
11:30 – 12:00 Prevention and management of novel treatment-related thromboembolic events prof. Anetta Undas (Poland)
12:00 – 12:30 Management of supportive therapy in MM prof. Michel Delforge (Belgium)
13:45 – 15:30 Future directions in MM Treatment
13:45 – 14:15 Clonal tide and its implications for future treatment strategies prof. Gareth Morgan (UK)
14:15 – 14:45 Consolidation and maintanance in MM Treatment dr Grzegorz CharliĔski (Poland)
14:45 – 15:15 Experiences with IMID’s in other hematological malignancies prof. Krzysztof Giannopoulos (Poland)

Konferencja odbyáa siĊ dziĊki zaangaĪowaniu Pani Prof. dr hab. med. Anny DmoszyĔskiej
Kierownik Katedry i Kliniki Hematoonkologii i Transplantacji
Szpiku Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Po obronie pracy
doktorskiej podjĊáa podoktoranckie studia w szpitalu Saint Louis
w ParyĪu, wáaĞnie tam na Uniwersytecie Paryskim otrzymaáa
tytuá Assistant Etranger. Odbyáa równieĪ staĪe za granicą, m. in.
w Kopenhadze, Wiedniu, Pradze i Mediolanie.
Specjalizacje:
Choroby
Transplantologia kliniczna

wewnĊtrzne

,Hematologia

PrzynaleĪnoĞü do towarzystw i organizacji:
Polskie Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów stanowisko viceprezesa, Polska Grupa Szpiczakowa - twórczyni
i przewodnicząca, AmerykaĔskie Towarzystwo Hematologów,
Europejskie Towarzystwo Hematologów ,European Myeloma
Network - czáonek zarządu
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2 luty 2013 DZIEē DRZWI OTWARTYCH W OĝRODKACH ONKOLOGICZNYCH
W POLSCE
Cel akcji to promowanie zasad Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem, propagującego postawy
prozdrowotne i czujnoĞü onkologiczną, w tym takĪe profilaktykĊ wtórną, sáuĪącą wczesnemu wykrywaniu
nowotworów, takich jak: rak piersi, rak szyjki macicy i rak jelita grubego.
Organizatorem akcji jest kaĪdego roku Polska Unia Onkologii.
W ramach akcji odbywaáy siĊ :
- bezpáatne porady onkologiczne
- badania profilaktyczne (mammografia, cytologia, USG, badania krwi, wedáug zaleceĔ lekarza),
- zwiedzanie ciekawych Oddziaáów i Zakáadów diagnostyczno-leczniczych danej placówki
- wykáady i pogadanki na temat profilaktyki antynowotworowej oraz wspóáczesnych moĪliwoĞci
wykrywania nowotworów,
- promocja i ksztaátowanie wáaĞciwych postaw zdrowotnych spoáeczeĔstwa.

ĝwiatowa Organizacji Zdrowia (WHO) podaje, iĪ co roku nowotwory záoĞliwe są wykrywane u 12-13 mln
ludzi. W 2008 r. nowotwory byáy przyczyną zgonu 7,6 mln ludzi, co stanowiáo 13 proc. wszystkich zgonów.
Z Krajowego Rejestru Nowotworów wynika, Īe w 2009 r. chorobĊ nowotworową wykryto w Polsce u 156
tys. osób, a liczba zgonów z tego powodu wyniosáa 93 tys.
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4 luty 2013 ĝwiatowy DzieĔ Walki z Rakiem lub ĝwiatowy DzieĔ Raka (ang.
World Cancer Day)

http://www.worldcancerday.org
Od 2005 roku DzieĔ Walki z Rakiem jest organizowany pod egidą MiĊdzynarodowej Unii do Walki
z Rakiem (International Union Against Cancer - UICC) - organizacji pozarządowej z siedzibą w Genewie.
ĝwiĊto ustanowione na ĝwiatowym Szczycie Walki z Rakiem zorganizowanym pod egidą prezydenta
Francji i dyrektora generalnego UNESCO w lutym 2000 roku w ParyĪu. Na spotkaniu przyjĊto KartĊ
Paryską, w myĞl której rządy krajów Ğwiata, które ją podpisaáy, zobowiązaáy siĊ do stworzenia programów
zapobiegających i metod leczenia chorób nowotworowych.
W tym roku po raz pierwszy Sowie Oczy znalazáy siĊ na mapie organizacji pacjentów, które czynnie
uczestniczą w pomocy chorym.
http://www.worldcancerday.org/events-map

VII Forum Liderów Organizacji Pacjentów 11-12 lutego 2013r. ĝwiatowy DzieĔ
Chorego „Na co moĪe liczyü polski pacjent?"
ĝwiatowy DzieĔ Chorego zostaá ustanowiony przez papieĪa Jana Pawáa II w dniu 11 maja 1992 r. w 75. rocznicĊ objawieĔ fatimskich i w 11. rocznicĊ zamachu na jego Īycie na placu Ğw. Piotra w Rzymie.
Byá obchodzony co roku w którymĞ z sanktuariów maryjnych w róĪnych czĊĞciach Ğwiata.
Od 2009 r. zgodnie z wolą papieĪa Benedykta XVI obchody mają charakter diecezjalny.
DzieĔ Chorego wyznaczono na 11 lutego, gdyĪ tego dnia w 1984 r. ogáoszono pierwszy w dziejach
KoĞcioáa List Apostolski Jana Pawáa II "Salvifici doloris", poĞwiĊcony wartoĞci ludzkiego cierpienia.
PapieĪ odniósá siĊ w nim do ewangelicznej nauki o cierpieniu i zaapelowaá do wáadz zachĊcając je, by
uwagĊ i zainteresowanie KoĞcioáa cierpieniem uznaáy za okazjĊ "do dialogu, spotkania i wspóápracy w
budowaniu spoáecznoĞci, która poprzez troskĊ o cierpiących bĊdzie czyniü postĊpy na drodze
sprawiedliwoĞci, wolnoĞci, miáoĞci i pokoju".
Gáówne obchody pierwszego ĝwiatowego Dnia Chorego odbyáy siĊ w 1993 r. w Lourdes we Francji,
z udziaáem papieĪa Jana Pawáa II.

    Organizator: Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej
powstaá w 2004 roku, fundacja powoáana przez ksiĊdza Arkadiusza Nowaka.
http://www.prawapacjenta.eu
DziaáalnoĞü Instytutu ukierunkowana na wspieranie rozwiązaĔ systemowych
dąĪących do poprawy sytuacji pacjentów, zwiĊkszenia ĞwiadomoĞci
obywatelskiej
w dziedzinie praw pacjenta oraz polityki zdrowotnej paĔstwa.
Instytut realizuje swoje zadania statutowe poprzez prowadzenie kampanii
spoáecznych i edukacyjnych, organizowanie debat publicznych, konferencji,
szkoleĔ oraz innych wydarzeĔ związanych z problematyką ochrony zdrowia.
Zakres dziaáalnoĞci Instytutu to doradztwo prawne dla pacjentów oraz dla
reprezentujących ich interesy organizacji pozarządowych.
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Podobnie jak w latach ubiegáych Instytut stworzyá moĪliwoĞü wspólnego spotkania, wymiany poglądów
i doĞwiadczeĔ oraz zaprezentowano interesujące wykáady oraz panele warsztatowe. Uczestnikami
konferencji byli liderzy ponad 170 organizacji pacjenckich. Konferencja jest czĊĞcią projektu „Szkolenie
liderów organizacji i stowarzyszeĔ pacjentów, jako istotny element edukacji obywatelskiej w efektywnym
dochodzeniu i egzekwowaniu praw pacjentów”.
Odbyá siĊ dialog z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia oraz Narodowego Funduszu Zdrowia.
Spotkanie miaáo charakter oĪywionej dyskusji, podczas której omawiano bieĪące problemy związane
z systemem ochrony zdrowia.
W czasie spotkania ElĪbieta Lampka (Sowie Oczy) wraz z Jackiem Gugulskim (Prezes Polskiej Koalicji
Organizacji Pacjentów Onkologicznych) oraz Krystyną Wechmann (Viceprezes PKOPO) wrĊczyli Ministrowi
Zdrowia Bartoszowi Aráukowiczowi petycjĊ chorych na cháoniaka Hodgkina popartą przez ponad 9900 osób
dotyczącą przyspieszenia dostepnoĞci refundacyjnej leku Adcetris.

od lewej: Minister Igor Radziewicz – Winnicki,

od lewej:redaktor Kamil Durczok,Prezes NFZ
Agnieszka Pachciarz, ks dr Arkadiusz Nowak

Minister Zdrowia Bartosz Aráukowicz, redaktor Kamil Durczok

od lewej: Prezes NFZ Agnieszka Pachciarz, ks.dr Arkadiusz
Nowak, Konsultant krajowy ds. Onkologii Prof. dr hab. med.
Maciej Krzakowski

Prezes PKOPO Jacek Gugulski z Ministrem Zdrowia
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Agenda spotkania:
DzieĔ I – 11.02.2013 r. (poniedziaáek)
Powitanie uczestników – Ks. Arkadiusz Nowak - Prezes Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej
Na co moĪe liczyü polski pacjent? – debata o problemach onkologii z udziaáem Bartosza Aráukowicza, ministra zdrowia i Agnieszki
Pachciarz, prezes NFZ ; prowadzący red. Kamil Durczok; uczestnicy: organizacje pacjentów, eksperci, media
Panel z udziaáem przedstawiciela MZ i NFZ: dyskusja na tematy mi.n :chorób rzadkich,dostĊpnoĞci do leczenia po ukoĔczeniu 18
lat (uprzednia opieka pediatryczna), spraw leków refundowanych chemioterapia niestandardowa,diabetologia,choroby psychiczne,
reforma NFZ
DzieĔ II – 12.02.2013 r. (wtorek)
Jak dziaáaü odpowiedzialnie? Odpowiedzialny biznes a organizacje pozarządowe.
„Barometr zaufania do biznesu” – Marta Daszuta (Agencja Edelmann)
„OdpowiedzialnoĞü – obowiązek nie tylko dla biznesu” - Mirella Panek- OwsiaĔska, Prezes Forum Odpowiedzialnego Biznesu
„Kodeks Etyki organizacji pacjentów” – Magdalena Bojarska – Czáonek Zarządu Instytutu
Sesje warsztatowe
„Miotacze Slajdów do lamusa, jak osiągnąü cele prezentacji multimedialnych”Mirosáaw ħuáawnik
„Sztuka autoprezentacji. Jak CiĊ widzą…tak siĊ sprzedasz” Zbigniew Lazar
„Wystąpienia publiczne, wystąpienia medialne, 100 rzeczy, o których warto pamiĊtaü” Anna KĊdzierska

Uroczysta Gala wrĊczenia Nagród ĝw. Kamila – Muzeum Kolekcji
Jana Pawáa II – Galeria PorczyĔskich z udziaáem najwyĪszych wáadz
koĞcielnych i paĔstwowych



Nagroda Ğw. Kamila - patrona chorych i pracowników sáuĪby zdrowia - ustanowiona zostaáa w 2007 r.
z inicjatywy Zakonu Posáugujących Chorym oraz Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej.
Przyznawana co roku z okazji ĝwiatowego Dnia Chorego a jej gáówną ideą jest przybliĪanie, promowanie
osób oraz instytucji, które w sposób szczególny przyczyniáy siĊ do budowania kultury miáosierdzia,
akceptacji i solidarnoĞci z osobami cierpiącymi i ich rodzinami.
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Gáówną ideą nagrody jest okazanie wdziĊcznoĞci tym, którzy z wielką troską i bezinteresownoĞcią budują
kulturĊ miáosierdzia, akceptacji chorych i ich rodzin, stając siĊ gáosem tych, którzy sami nie są w stanie
domagaü siĊ przestrzegania swoich praw. Nagroda jest symbolem pomocy niesionej kaĪdemu choremu,
bez wzglĊdu na jego Ğwiatopogląd, wyznawaną wiarĊ, czy rodzaj choroby.
W tegorocznej Gali wrĊczenia nagród uczestniczyá premier Donald Tusk oraz przedstawiciele najwyĪszych
wáadz paĔstwowych i koĞcielnych oraz twórcy Īycia publicznego.
Laureaci : Nagroda Specjalna za wybitne osiągniĊcia w sáuĪbie chorym:

aktor Jerzy Stuhr za odkrywanie nadziei w najtrudniejszych chwilach Īycia, dzielenie siĊ nią z innymi
i ukazanie wáasnym przykáadem, Īe cierpieniu moĪna nadaü sens.

konsultant krajowy w dziedzinie transplantologii klinicznej prof. Wojciech RowiĔski
w uznaniu caáoksztaátu dorobku naukowego, pionierskich osiągniĊü medycznych oraz za doniosáy osobisty
wkáad w rozwój transplantologii w Polsce.
Fundacja Ewy Báaszczyk "Akogo?". za wieloletnią aktywnoĞü filantropijną wykraczającą poza utarte
granice oraz determinacjĊ w skutecznym zrealizowaniu projektu kliniki „Budzik”.

W kategorii "Pracownicy sáuĪby zdrowia z pasją realizujący swoją misjĊ dla dobra chorych i cierpiących",
nagrodą gáówną uhonorowano krajowego konsultanta w dziedzinie onkologii prof. Macieja
Krzakowskiego „w uznaniu dorobku naukowego oraz za dotychczasową ofiarną sáuĪbĊ dla dobra chorych
onkologicznie i godną naĞladowania szlachetną postawĊ lekarza".

W tej samej kategorii wyróǏniono ponadto : dr
med. Jawiga Pyszkowska (Konsultant Wojewódzki
w dziedzinie Medycyny Paliatywnej – woj. ƑlČskie)
za caųoksztaųt dokonaŷ w rozwój ruchu
hospicyjnego w Polsce i godnČ naƑladowania,
szlachetnČpostawħlekarza.
Beata
Stepanow
(Centrum
Edukacji
i
Specjalistycznej Opieki Medycznej w Kleczewie) za
wzorowČ postawħ pielħgniarki oraz spoųeczne
zaangaǏowanie dla dobra pacjentów chorych
diabetologicznie.
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W kategorii "Stowarzyszenia i organizacje pacjentów, bĊdące wzorem opieki nad chorymi i ich rodzinami"
gáówna nagroda trafiáa do naszych kolegów z Fundacji "Wygrajmy zdrowie" im. prof. Grzegorza Madeja

"W uznaniu za wieloletnią edukacjĊ
spoáeczną w dziedzinie uroonkologii
oraz za dotychczasową dziaáalnoĞü dla
dobra chorych".
NagrodĊ odebraá Prezes
Szymon Chrostowski

Fundacji

WyróĪniono w tej kategorii :

Stowarzyszenie Debra Polska „Kruchy
Dotyk”
W uznaniu zasáug za bezinteresowną
opiekĊ nad najmáodszymi pacjentami oraz
upowszechnianie wiedzy o rzadkich
chorobach skóry.

Ogólnopolskie
Pomocy
Chorym
BiaáaczkĊ Szpikową

Stowarzyszenie
Na
Przewlekáą

Za wieloletnie zaangaĪowanie osób
pracujących w Stowarzyszeniu oraz
pomoc i wsparcie udzielane chorym na
przewlekáą biaáaczkĊ szpikową i ich
rodzinom.
NagrodĊ odebraá Prezes Stowarzyszenia
Jacek Gugulski
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ĝrodki publicznego przekazu oraz twórcy Īycia publicznego promujący edukacjĊ zdrowotną:
- Nagroda Gáówna - Dorota Romanowska (Newsweek) za umiejĊtnoĞü áączenia profesjonalizmu
dziennikarskiego ze spoáeczną wraĪliwoĞcią oraz mistrzostwo w przekazie trudnej wiedzy o zdrowiu
poprzez sáowo pisane.
- WyróĪnienie - Joanna Morga (PAP) za dziennikarską troskĊ i rzecznictwo w obronie praw chorych oraz
sumienny przekaz medialny w autorskich materiaáach.
- WyróĪnienie – Ewa Podolska (TOK FM) za profesjonalizm warsztatu dziennikarskiego, redakcjĊ
programów o zdrowiu i chorobach na antenie radia TOK FM oraz osobisty wkáad w ksztaátowanie
prozdrowotnych zachowaĔ Polaków.
Galeria zdjĊü :



Od lewej: ElĪbieta Lampka (Sowie Oczy)
Jacek Gugulski (Prezes PKOPO)
Krystyna Wechmann (Amazonki, Vice Prezes PKOPO)



Nagrodzeni na scenie
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Wieczorną uroczystoĞü uĞwietniáa Królewska Orkiestra Symfoniczna.WystĊpy Ğwiatowej sáawy byáy
wspaniaáą niezapomniana ucztą dla ducha.

Kapituáa Nagrody ĝw. Kamila 2013
- Jego Ekscelencja Ks. Abp Wáadysáaw Zióáek – Metropolita Archidiecezji àódzkiej
- o. Arkadiusz Nowak – Prowincjaá Zakonu Posáugujących Chorym – Ojcowie Kamilianie
- Magdalena Bojarska – Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej
- Jadwiga KamiĔska – Prezes Dziennikarskiego Klubu Promocji Zdrowia
- ElĪbieta Radziszewska – lekarz medycyny, poseá na Sejm RP
- Eleni Tzoka – artystka, przedstawicielka Ğwiata kultury
- prof. dr hab. med. Marek Jarema – Krajowy Konsultant w dziedzinie Psychiatrii
- ks. prof. dr hab. Mirosáaw Kalinowski – Dziekan Wydziaáu Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
ħRÓDàA OPRACOWANIA: PAP, INSTYTUT PRAW PACJENTA I EDUKACJI ZDROWOTNEJ
www.prawapacjenta.eu
DziĊkujemy równieĪ za udostĊpnienie zdjĊü naszemu Koledze Janowi Salamonikowi z Ogólnopolskiego
Stowarzyszenia Pomocy Chorym Na Przewlekáą BiaáaczkĊ Szpikową, czáonka Polskiej Koalicji Organizacji
Pacjentów Onkologicznych

RAK. TO SIĉ LECZY!
Ogólnopolska kampania spoáeczna na rzecz walki z rakiem
wystartowaáa 4 lutego 2013roku w ĝwiatowy DzieĔ Walki
z Rakiem.
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MATERIAàY PRASOWE
Zadaniem Kampanii jest walka ze spoáecznymi stereotypami na temat chorób nowotworowych oraz
zachĊcenie Polaków do badaĔ profilaktycznych.
To kampania, która poprzez wskazywanie sposobów wczesnej diagnostyki i innowacyjnych metod
leczenia, obalanie mitów i przesądów związanych z nowotworami oraz pokazywanie pozytywnych
przykáadów ma przekonaü Polaków, Īe rak w porĊ wykryty jest uleczalny.
Organizatorem kampanii jest Fundacja Rosa, której merytorycznego wsparcia udzieliáy: Polska
Koalicja Organizacji Pacjentów Onkologicznych, Polskie Towarzystwo Onkologiczne oraz
Towarzystwo Chirurgów Polskich.
DziĊki wspóápracy tych Ğrodowisk powstaáa platforma www.raktosieleczy.pl, która gromadziü bĊdzie
informacje przydatne kaĪdemu, kto poszukuje wiedzy o dostĊpnych badaniach profilaktycznych, oĞrodkach
medycznych, metodach leczenia, wskazówkach.
Jak zapowiada Bohdan Pecuszok, Prezes Fundacji Rosa, edukacja i doraĨne zaspokajanie potrzeb
pacjentów onkologicznych jest priorytetem fundacji na najbliĪsze lata.
Organizatorzy kampanii pragną równieĪ przeáamaü lĊk przed nowotworem i zmieniü jĊzyk opisujący go.
Dlatego zaprosili do wspóápracy znanych i lubianych aktorów z róĪnych pokoleĔ, aby zachĊcali Polaków do
badaĔ: Jerzego Stuhra, Cezarego PazurĊ, Stanisáawa Mikulskiego i Jarosáawa Boberka.
W przygotowanych na rzecz kampanii spotach przemówią do nas lekkim jĊzykiem znanym z polskich
filmów, mówiąc o sprawach nielekkich.
- Czasami problem naleĪy oĞmieszyü, Īeby przestaá byü dla nas problemem, a resztą zajmą siĊ lekarze –
mówi Cezary Pazura, który zaangaĪowaá siĊ w kampaniĊ. - "Rak. To siĊ leczy!".
JeĪeli wszyscy w to uwierzymy i bĊdziemy diagnozowaü go w porĊ, to go okieáznamy.
Nasi bliscy nie bĊdą odchodziü, tylko bĊdą z nami.
Podobnego zdania są stowarzyszenia skupiające pacjentów onkologicznych.
- Taka akcja jest potrzebna. Musimy mówiü Polakom czĊsto i gáoĞno, Īe trzeba siĊ badaü, bo wczesna
diagnostyka pozwala na uratowanie Īycia.
Jako Polska Koalicja Organizacji Pacjentów Onkologicznych staramy siĊ przekonaü naszych rządzących
do takich zmian systemowych, aby onkologia staáa siĊ najwyĪszym priorytetem.
By chorzy onkologicznie byli skuteczniej diagnozowani i leczeni. Ale wszystko zaczyna siĊ w naszej –
Polaków ĞwiadomoĞci, bo przede wszystkim powinniĞmy wierzyü, Īe raka siĊ leczy. A to ma
fundamentalne znaczenie w procesie leczenia – táumaczy Jacek Gugulski, Prezes Polskiej Koalicji
Organizacji Pacjentów Onkologicznych.
W kampaniĊ zaangaĪowaáo siĊ równieĪ wielu specjalistów oraz firm, które we wáasnym zakresie prowadziáy
dotąd bataliĊ o podniesienie poziomu wiedzy Polaków na temat raka i korzystania z dostĊpnych na rynku
badaĔ diagnostycznych oraz metod leczenia, a takĪe finansowania kosztów terapii i rehabilitacji.
Są wĞród nich: ING ĩycie, Nutricia, Lilly, Roche, Celgene i Glaxo Smith Kline.
Kampania potrwa do 25 marca, a jej finaáem byáa uroczysta gala wyemitowana w TVP.
Oficjalna strona kampanii: www.raktosieleczy.pl
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Geneza kampanii RAK. TO SIĉ LECZY!
Rak
Choroba naszej cywilizacji. Wedáug American Society of Clinical Oncology w 2030 r. aĪ o 75% zwiĊkszy siĊ
na Ğwiecie zachorowalnoĞü na raka.
Rak atakuje bez wzglĊdu na wiek, zasobnoĞü portfela czy styl Īycia. Czasem bywa bezlitosny, jednak
coraz czĊĞciej udaje siĊ z nim wygraü. WczeĞnie wykryty i wáaĞciwie leczony moĪe byü pokonany nawet w
stu procentach. Na Ğwiecie jest juĪ 28 milionów ludzi, którzy wygrali z rakiem. To oznacza, Īe coraz wiĊcej
nowotworów záoĞliwych przestaje byü chorobą Ğmiertelną.
Nowotwory są coraz wiĊkszym wyzwaniem dla Ğwiata, ale coraz skuteczniej potrafimy je leczyü.
Kosztowna niewiedza
Polacy nie doceniają wagi profilaktyki, przede wszystkim w kwestii zdrowia i Īycia. Nie badają siĊ, bo wolą
„nie wiedzieü” lub zgáaszają siĊ do lekarza, gdy choroba jest zaawansowana, a jej leczenie trudniejsze
i kosztowniejsze. Wedáug prognostyk, nowotwory bĊdą gáównymi chorobami w Polsce. W 2009 roku na
raka zachorowaáo prawie 140 tysiĊcy osób. Obecnie okoáo 400 tysiĊcy osób jest chorych i Īyje
z nowotworem. Wedáug polskich statystyk do roku 2025 chorych na raka bĊdzie okoáo 600 tysiĊcy osób.
Oznacza to, Īe w niedalekiej przyszáoĞci nowotwory bĊdą gáównymi chorobami w Polsce.
Stereotypy
Najgorsi wrogowie w profilaktyce i leczeniu nowotworów. Dla wielu Polaków rak oznacza wyrok. Niewiedza
na temat tej choroby czyni z niej spoáeczne tabu. Wpáywa na wycofanie siĊ z Īycia zawodowego
i spoáecznego, wywoáuje poczucie bezsilnoĞci i izolacji. Nawet sposób mówienia o raku przesiąkniĊty jest
defetyzmem, a przecieĪ pozytywne nastawienie jest niemal tak samo waĪne jak odpowiednia terapia.
Wiodące tematy kampanii
•
Jak przedstawiają siĊ statystyki zachorowaĔ na raka w Polsce wg wieku, páci i rodzaju raka? Jakie
są prognozy, jeĞli nie zaczniemy siĊ badaü? DziĞ mamy 400 tys. osób chorujących na raka rocznie, ale
prognozy przewidują, Īe do 2025 roku ta liczna wzroĞnie do 600 tys. rocznie. Naszym ekspertem w tej
tematyce jest prof. dr hab. Jacek Jassem, szef zespoáu merytorycznego kampanii „Rak. To siĊ leczy!”,
Prezes Polskiego Towarzystwa Onkologicznego.
•
Jednym z czĊsto poruszanych w trakcie kampanii tematów bĊdzie kwestia Īywienia osób, u których
zdiagnozowano nowotwór. Jak waĪna jest wspóápraca na linii lekarz-pacjent-osoba bliska i edukacja nt.
moĪliwoĞci wsparcia terapii przez odpowiednie Īywienie, które czĊsto decyduje o Īyciu osoby dotkniĊtej
nowotworem. Wiedzą na ten temat bĊdzie dzieliá siĊ dr hab. n. med. Stanisáaw KáĊk, prezes Polskiego
Towarzystwa ĩywienia Pozajelitowego i Dojelitowego.
•
Kolejnym istotnym tematem bĊdzie finansowanie leczenia.
Chcemy rozmawiaü o problemach finansowych, z jakimi w obliczu chorób nowotworowych muszą zmierzyü
zarówno lekarze, pacjenci, ale takĪe MZ i NFZ. O tym, Īe leczenie chorych na raka powinno byü
kompleksowe, finansowanie efektywne, a dostĊp do ĞwiadczeĔ medycznych powszechny.
Czy do czasu, kiedy w Polsce nie zajdą odpowiednie zmiany, moĪna zadbaü o swoje bezpieczeĔstwo
finansowe i Īycie? W jaki sposób? O tym mówiü bĊdą eksperci ING ĩycie.
•
Podczas kampanii specjaliĞci mówiü bĊdą o przyczynach raka, miĊdzy innymi raka szyjki macicy,
na którego zachorowalnoĞü jest wciąĪ za wysoka w Polsce na tle Europy, mimo dostĊpnoĞci szczepionek.
Dlaczego z nich nie korzystamy? Co wiemy na temat zapobieganiu temu rodzajowi nowotworu?
•
Kolejnym tematem kampanii bĊdą leki innowacyjne, dziĊki którym skutecznoĞü leczenia
przeciwnowotworowego wzrosáa w ostatnich dwóch dekadach o ok. 30%. DziĊki nim leczenie jest
wygodniejsze i skuteczniejsze dla pacjenta, a skutki uboczne terapii znacznie mniej dotkliwe. Nawet nawrót
choroby nie oznacza przegranej. Dodatkowo eksperci opowiedzą o tym, jak rozwinĊáy siĊ techniki
operacyjne (np. operacje oszczĊdzające piersi), techniki maáoinwazyjne w operacjach raka oraz techniki
napromieniania.
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•
KoniecznoĞü zaangaĪowania siĊ w kampaniĊ Ğrodowiska lekarzy - wszak to w ich rĊkach leĪy
zarówno namówienie pacjentów do badaĔ, jak i stworzenie im poczucia bezpieczeĔstwa wtedy, gdy tego
najbardziej potrzebują. Są tacy lekarze i są takie oddziaáy.
Podczas kampanii „Rak. To siĊ leczy!” chcemy pokazaü pozytywne przykáady lekarzy, oddziaáów, osiągniĊü
w dziedzinie onkologii, akcji spoáecznych i stowarzyszeĔ, które aktywnie dziaáają na rzecz polskiej
onkologii.
•
Jednym z czĊsto poruszanych wątków bĊdą aspekty psychologiczne choroby nowotworowej,
poczucie zagubienia i wyobcowania spoáecznego, zwáaszcza w tym stadium, gdy widaü jej fizyczne objawy.
W zakresie psychoonkologii doradzaü nam bĊdzie ElĪbieta PoĪarowska z Centrum Onkologii Instytut
im. Marii Skáodowskiej-Curie w Warszawie.
•
Ostatnim, choü takĪe waĪnym tematem, na który chcemy zwróciü uwagĊ podczas kampanii, są
obciąĪenia spoáeczno-ekonomiczne, które powodują choroby nowotworowe.
W leczeniu raka bardzo waĪny jest aspekt finansowy - inwestycje w leczenie raka, takĪe w drogie leki
zwracają nie tylko w postaci uratowanego Īycia ale takĪe, zapobiegają niepeánosprawnoĞci, wydatkom na
opiekĊ, renty, etc. Chorzy, którzy uzyskują takie korzyĞci z terapii, wracają do pracy, páacą podatki
i generują dochód narodowy. Na Ğwiecie powszechnie prowadzone są wyliczenia, jakie obciąĪenia
spoáeczno-ekonomiczne powodują choroby nowotworowe,
Opracowanie i materiaáy oficjalne Kampanii :
Alicja Zakrzewska, agencja Fama PR
e-mail: alicja@famapr.pl, kom. 605 73 46 38
Anna NowocieĔ-Rega, Fundacja Rosa
e-mail: ania@fundacjarosa.pl, kom. 607 233 699

Kampania jest bezprecedensowym wydarzeniem w naszym kraju, Īadna z dotychczasowych kampanii nie
miaáa takiego rozmachu a i sposób w jaki przekonuje siĊ Polaków do badaĔ profilaktycznych – lekki,
komediowy, ustami znanych i lubianych – zasáuguje na uwagĊ.
Wszystkie organizacje zrzeszone w Polskiej Koalicji OrganizacjiPacjentów Onkologicznych są opisane jako
partnerzy kampanii na stronie http://www.raktosieleczy.pl/partnerzy.

19 marca 2013 Teatr Polski Warszawa – Gala Kampanii
Historyczny, peáen emocji, wzruszeĔ i niesamowitych wraĪeĔ wieczór.
GalĊ poprowadziá Tomasz Kammel.GenezĊ Kampanii przedstawiá Prezes Fundacji Rosa
Bohdan Pecuszok a jej merytoryczne onkologiczne podstawy Prof. dr hab. med. Jacek Jassem.

Tomasz Kammel, Prof. dr hab. med.
Jacek Jassem oraz Prezes Fundacji
Rosa, Bohdan Pecuszok
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Ambasadorzy Kampanii:
Jarosáaw Boberek, Cezary
Pazura, Jerzy Stuhr, Dorota
StaliĔska

fot. Darek Kawka/CAE.

FinaliĞci i zwyciĊzcy plebiscytu „Záote Krople Rosy”.

W kategorii "Czáowiek najbardziej zaangaĪowany
w problematykĊ onkologiczną" zwyciĊĪyáa Pani
ElĪbieta Wojdyáa.
Dziaáa na rzecz kobiet z rakiem piersi, organizując
bezpáatne badania oraz akcje, imprezy i happeningi
nagáaĞniające
problemy
nowotworowe.
Jest
przewodniczącą Stowarzyszenia „Zawsze Kobieta”.
W 2007 roku zaáoĪyáa Centrum Odnowy Biologicznej
„Wellness”
Od lewej : Katarzyna Grochola, ElĪbieta Wojdyáa,B.Pecuszok
fot. Darek Kawka
Laureatem w kategorii "Oddziaá onkologiczny
najbardziej przyjazny pacjentowi w Polsce" zostaá
Oddziaá
Onkologii
Klinicznej,
Szpitala
Wojewódzkiego w Tarnobrzegu - nowoczesne
centrum onkologiczne, w którym poáoĪony zostaá
nacisk na leczenie oszczĊdzające u pacjentek
z rakiem piersi, ograniczające koniecznoĞü
wykonywania radykalnych amputacji piersi.
Centrum jest najnowoczeĞniejszym i jedynym
oĞrodkiem w promieniu 100 km od Tarnobrzega
oferującym pacjentom moĪliwoĞü uzyskania
pomocy w leczeniu chorób onkologicznych.
Od lewej: dr Iwona Drab- Mazur, Bohdan Pecuszok
fot. Darek Kawka
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"Kampania/akcja spoáeczna lub edukacyjna
najbardziej zaangaĪowana w walkĊ z rakiem
w roku 2012 w Polsce".
Laureat w kategorii kampania 2012 - wspaniaáa
miĊdzynarodowa onko-olimpiada dla dzieci
i máodzieĪy organizowana przez FundacjĊ
Speánionych MarzeĔ Maágorzaty i Tomasza
Osuchów
http://www.spelnionemarzenia.waw.pl/

Od lewej:T.Kammel,J.Jassem,B.Pecuszok,Maágorzata i Tomasz Osuchowie
fot. Darek Kawka

fot. Darek Kawka/CAE.
Krystyna Wechmann, nominowana w kategorii "Czáowiek najbardziej zaangaĪowany w problematykĊ
onkologiczną", prezeska Federacji StowarzyszeĔ AMAZONKI reprezentuje ruch kobiet z rakiem piersi najwiĊkszą organizacjĊ kobiecą w Polsce, Vice Prezes Polskiej Koalicji Organizacji Pacjentów
Onkologicznych.

Stanisáaw Soyka i Kasia Kowalska

fot. Darek Kawka/CAE.
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Marcelina

fot. Darek Kawka/CAE.

Marek Piekarczyk, IRA
i Patrycja Markowska

fot. Darek Kawka

Stanisáaw Soyka i Janusz Yanina IwaĔski

fot. Darek Kawka/CAE.

17


I jeszcze kilka zdjĊü autorstwa Janka Salamonika:

IRA i Patrycja Markowska
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16 czerwca 2013 roku Ketevan "Katie"Melua w Sali Kogresowej
w Warszawie - Wielki Koncert Charytatywny w ramach kampanii.
Caáy dochód z cegieáek-biletów przeznaczony dla tych, których nie objĊáa
refundacja.

Polecamy :
PodrĊcznik dla chorego

Dr med. Grzegorz CharliĔski
Dr hab. med. Krzysztof Giannopoulos
„Szpiczak plazmocytowy” jest opracowaniem
przeznaczonym przede wszystkim dla chorych na ten
nowotwór
Autorzy w przystĊpny sposób omawiają problematykĊ
szpiczaka plazmocytowego, okreĞlanego równieĪ jako
szpiczak mnogi.
KsiąĪka ta stanowi równieĪ podrĊcznik dla chorego
opisując podstawy biologii szpiczaka.
We wstĊpie przedstawiane są objawy kliniczne, które
mogą nasunąü podejrzenie tej choroby oraz kryteria
rozpoznania szpiczaka mnogiego jak i
rekomendowane badania diagnostyczne.
W kolejnych rozdziaáach opisano takĪe cele
terapeutyczne i obecnie stosowane metody lecznicze.

Walka ze szpiczakiem mnogim wymaga Ğcisáej wspóápracy chorego z lekarzem i lekarza z chorym. Do tego
niewątpliwie potrzebny jest wspólny, zrozumiaáy dla obu stron jĊzyk. Biorąc po uwagĊ, Īe we wstĊpnej fazie
leczenia dla chorego wszystko jest nowe, niezrozumiaáe i niekiedy przeraĪające, to pozycja „Szpiczak
plazmocytowy” stanowiü bĊdzie równieĪ swojego rodzaju „sáownik” umoĪliwiający precyzyjne
porozumiewanie siĊ pomiĊdzy lekarzem i chorym.
PodrĊcznik ten jest syntetycznym zbiorem podstawowych informacji o szpiczaku plazmocytowym
i o sposobach jego leczenia przeznaczonym zarówno dla pacjenta jak i dla najbliĪszych osób
wspomagających chorego w walce z tym nowotworem
PODRĉCZNIK DOSTĉPNY NA STRONACH: Hematoonkologia.pl i www.sowieoczy.pl
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KsiąĪka „ZwyciĊĪyü chorobĊ” autorstwa psychoonkologa, pioniera terapii
Simontonowskiej w Polsce, Mariusza Wirgi.

„KsiČǏkawzwiħzųejiprzystħpnejformiewprowadzaczytelnikawsferħ
medycynypsychosomatycznej.
PrzedstawiaczynnikiosobowoƑcioweiemocjonalneleǏČceupodstaw
wieluchorób.
Przeznaczonajestdlatych,którzychcČnauczyđsiħrozumieđsamych
siebie,radziđsobiezestreseminegatywnymiemocjami,rozwijađswojČ
osobowoƑđipoprzezosiČgniħcieharmoniipsychicznejodczuwađszczħƑcie
orazczerpađzǏyciawkaǏdymmomencie.”(zczwartejstronyokųadki)

"Nowotwory záoĞliwe w Polsce w 2010 r." najnowsze dane
epidemiologiczne (Centrum Onkologii-Instytut Warszawa)
W 2010 r. po raz kolejny (począwszy od 2007 r.) liczba zgáoszonych zachorowaĔ u kobiet przekroczyáa
liczbĊ zachorowaĔ u mĊĪczyzn.
W Polsce Īyje blisko 360 tys. osób z chorobą nowotworową rozpoznaną w ciągu ostatnich piĊciu lat.
W 2010 r. Krajowy Rejestr Nowotworów otrzymaá informacje o 70 024 pierwszorazowych zgáoszeniach
nowotworów záoĞliwych u mĊĪczyzn i 70 540 u kobiet (áącznie ponad 140 tys. zgáoszeĔ nowotworowych).
Oszacowanie liczby zachorowaĔ w 2010 r. - biorąc pod uwagĊ kompletnoĞü rejestracji - wskazuje, iĪ liczba
nowych zachorowaĔ wynosiáa okoáo 155 tys. Na kaĪde 100 tys. polskiej populacji przypada 365
zachorowaĔ z powodu nowotworów záoĞliwych.
U mĊĪczyzn dominuje rak: páuca (21 proc.), gruczoáu krokowego (13 proc.). jelita grubego (11 proc.),
pĊcherza moczowego (7 proc.) oraz Īoáądka (5 proc.) Pozostaáe 41 proc. stanowią inne nowotwory.
W przypadku kobiet najwiĊkszy problem to rak: piersi (23 proc.), jelita grubego (10 proc.), páuca (9 proc.),
trzonu macicy (7 proc.), jajnika (5 proc.) oraz szyjki macicy (4 proc.). Pozostaáe nowotwory stanowią 42
proc. zachorowaĔ.
W 2010 r. liczba zgonów z powodu nowotworów záoĞliwych wĞród mĊĪczyzn wynosiáa okoáo 52 tys.,
a wĞród kobiet - okoáo 41 tys. NajczĊstszą przyczyną zgonów u obu páci są nowotwory páuca.
W przypadku mĊĪczyzn rak páuca stanowiá w 2010 r. przyczynĊ 31 proc. zgonów.
Nowotwory jelita grubego staáy siĊ przyczyną 11 proc. zgonów, gruczoáu krokowego - 8 proc., Īoáądka - 7
proc., pĊcherza moczowego - 5 proc., trzustki - 4 proc. Nowotwory nerki, mózgu, krtani oraz biaáaczki byáy
przyczyną po 3 proc. zgonów. Pozostaáe 21 proc. zgonów spowodowaáy inne nowotwory.
NajwiĊkszym zabójcą kobiet okazaá siĊ w 2010 r. rak páuca (15 proc.), a nastĊpnie rak piersi (13 proc.).
W 12 proc. przypadków przyczyną Ğmierci byá rak jelita grubego, w 6 proc. - rak jajnika, w 5 proc. - rak
trzustki, takĪe w 5 proc. - rak Īoáądka, w 4 proc. - rak szyjki macicy.
Za kolejne przypadki zgonu (po 3 proc.) odpowiadają raki mózgu, trzonu macicy oraz biaáaczki.
Pozostaáe 31 proc. zgonów spowodowaáy inne nowotwory.
W populacji kobiet w Ğrednim wieku (45-64 lata) udziaá zgonów z powodu nowotworów záoĞliwych
w zgonach ogóáem systematycznie wzrasta: w 1980 r. wynosiá on 37 proc. w 2000 - 44 proc., w 2010 - 49
proc.
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Nowotwory záoĞliwe jako przyczyna zgonu w takiej samej populacji wiekowej u mĊĪczyzn pozostają
w ostatnich dwóch dekadach na staáym poziomie (29 proc.).
Analizy 5-letnich przeĪyü pacjentów z chorobami nowotworowymi zdiagnozowanych w latach 2003-2005
wskazują na wzrost wskaĨnika przeĪyü w porównaniu do lat 2000-2003 .
NajwiĊksza poprawa nastąpiáa wĞród chorych na nowotwory gruczoáu krokowego (o 11 punktów
procentowych), biaáaczki (6-7 punktów procentowych) oraz cháoniaki (5 punktów procentowych).
Do raków najlepiej rokujących u mĊĪczyzn naleĪą nowotwory jądra i tarczycy, a u kobiet - trzonu macicy
i czerniaki. Najgorzej rokującymi nowotworami u mĊĪczyzn są: rak páuca, przeáyku i Īoáądka, u kobiet - rak
páuca.
Generalnie: 5-letnie przeĪycia w Europie wynoszą ogóáem (mĊĪczyĨni i kobiety) 52 proc. W Polsce 45,5 proc.

Przeczytaj wiĊcej : Iwona Bączek/Rynek Zdrowia | 19-03-2013

KĄCIK PSYCHOLOGICZNY

Autor : Marzena OlĊdzka
Polskie Towarzystwo Terapii EMDR
www.emdr.org.pl
„Choroba nowotworowa” – taką diagnozĊ sáyszy wielu pacjentów.
Taka diagnoza, niezaleĪnie od rodzaju nowotworu i szans na jego zwalczenie, sama w sobie potrafi
w znacznym stopniu pozbawiü siá i chĊci do walki. To dodatkowy bonus, jaki dostajemy od nowotworu –
strach. Jest on tym bardziej niebezpieczny, Īe dotyka nie tylko samego pacjenta, ale i wszystkie bliskie mu
osoby – rodzinĊ, przyjacióá.
Lekarze mówią zazwyczaj w takiej sytuacji „musisz walczyü, musisz byü silny !” a bliskim kaĪą wziąü siĊ w
garĞü i wspieraü pacjenta, nie okazywaü wáasnego strachu czasem przeraĪenia… Niestety nie zawsze jest
to takie proste.
CzĊsto zdarza nam siĊ sáyszeü od pacjentów klinik onkologicznych, Īe nie mają siáy na to, Īeby walczyü
i z chorobą i ze strachem. Tym bardziej, ze jest on niejako podwójny – i ich samych jako chorych i strach
ich rodzin, które paradoksalnie czują siĊ zobligowani wspieraü.
Bardzo czĊsto konsekwencją tego jest trzymanie w tajemnicy przed wszystkimi
informacji o diagnozie. LĊk przed tym, Īeby „nie martwiü” rodziny jest tak silny, Īe do ostatniej chwili
zmagają siĊ z tym sami. Są jednak równieĪ takie sytuacje, kiedy chory informuje o tym swoich bliskich od
razu oczekując wsparcia, pocieszenia i spotyka siĊ
z bezradnoĞcią…
Nie jest áatwo byü rodziną osoby chorej na raka. Nikt nas nie uczy jak siĊ w takiej sytuacji zachowywaü,
o czym rozmawiaü, na co zwracaü uwagĊ a co pomijaü milczeniem.
Nie moĪna tego nigdzie przeüwiczyü, nikt nie prowadzi szkoleĔ z „bycia rodziną chorego onkologicznie”.
KaĪdy z nasz zapewne wczeĞniej spotkaá siĊ z nowotworem wĞród bliĪszych lub dalszych znajomych,
w telewizji, prasie. KaĪdy zapewne równieĪ wiedziaá, Īe nowotwór jest niezwykle egalitarną chorobą – nie
czyni róĪnicy ze wzglĊdu na zasobnoĞü, inteligencjĊ, wiek, Īe moĪe to spotkaü równieĪ nas.
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Jednak, kiedy naprawdĊ dotyka NAS zawsze jest to zaskoczeniem, szokiem, zawsze wydaje siĊ to
nieprawdopodobne.
Zadajemy sobie dziesiątki pytaĔ – dlaczego akurat ja? Dlaczego akurat teraz? Czym sobie na to
zasáuĪyáem/áam?
Na koĔcu zaĞ – niezaleĪnie od tego, czy choroba dotknĊáa na samych, czy teĪ kogoĞ z naszych bliskich –
pojawiają siĊ pytania o to, co bĊdzie dalej i czy bĊdzie jakieĞ ”dalej”..?
Wtedy wáaĞnie zaczynamy siĊ baü.
Co wiĊc robiü w sytuacji, kiedy musimy zmagaü siĊ nie tylko z chorobą, ale i z wáasnym strachem? Co
robiü, kiedy z takim samym strachem zmagają siĊ ci, którzy powinni stanowiü dla nas oparcie i dodawaü
nam siá?
Wydaje siĊ, Īe to jest wáaĞnie moment, w którym najwiĊkszą szansĊ na udzielenie pomocy ma ktoĞ
z zewnątrz – czasem jest to grupa wsparcia, czasem bywa to równieĪ terapeuta.
Bardzo czĊsto zdarza mi siĊ sáyszeü od pacjentów, którym zasugerowano takie spotkanie, pytanie – Ale po
co?
Czy terapeuta sprawi, Īe przestanĊ byü chory?
Czy wyleczy mnie z raka?
Niestety nie da siĊ na tak postawione pytanie odpowiedzieü twierdząco.
Nie – psychoterapeuta nie potrafi leczyü nowotworu, ale potrafi pomóc tak pacjentowi jak i jego rodzinie
przejĞü przez proces leczenia.
Leczenie nowotworu nie jest ani áatwe ani szybkie. Potrzebne są do tego wszystkie siáy, jakie potrafi
zgromadziü zarówno pacjent jak i osoby, które go wspierają. Strach jest w tym przypadku czynnikiem, który
nam te siáy odbiera.
W dzisiejszych czasach bardzo wielu lekarzy zwraca uwagĊ na to, jak bardzo istotne w leczeniu jest
nastawienie pacjenta. W wielu publikacjach zapewne moĪna znaleĨü dowody na to, Īe strach i brak wiary
w wyzdrowienie osáabia dziaáanie wszelkich terapii medycznych, wydaje siĊ jednak, Īe aby potwierdziü
akurat tĊ tezĊ nie trzeba siĊgaü aĪ do fachowej literatury. Pewnie kaĪdemu z nas nie raz zdarzyáo siĊ
martwiü siĊ czymĞ dáuĪszą chwilĊ i kaĪdy z nas potem odczuwaá tego fizyczne skutki.
W momencie, kiedy dowiadujemy siĊ o chorobie i zaczyna siĊ w nas rodziü lĊk przed tym, co bĊdzie,
rozpoczyna siĊ dokáadnie ten sam proces – tyle, Īe bardziej intensywny…
LĊk, strach, niepewnoĞü powodują, Īe wpadamy w swego rodzaju spiralĊ bezradnoĞci. Nie potrafimy ani
myĞleü, ani skupiü siĊ na czymkolwiek innym niĪ choroba.
Przychodzą momenty, kiedy wydaje nam siĊ, Īe juĪ nic nie zaleĪy od nas.
MoĪe wáaĞnie dlatego warto porozmawiaü czasem z kimĞ, kto nie jest ani lekarzem ani nie naleĪy
do rodziny. MoĪe wáaĞnie terapeuta pomoĪe nam takiej sprali lĊku uniknąü
albo siĊ z niej wyrwaü.
Jest wiele rodzajów terapii, które wspomagają osoby chore – równieĪ te, u których zdiagnozowano chorobĊ
nowotworową.
Terapia EMDR skupia siĊ gáównie na obniĪaniu/redukowaniu poziomu lĊku.
Strach to jednak bardzo niewdziĊczny przeciwnik. WiĊkszoĞü podejĞü terapeutycznych stara siĊ pokazaü
pacjentowi inne perspektywy, moĪliwoĞci - bazując na naszej umiejĊtnoĞci logicznego myĞlenia
i racjonalnego przetwarzania informacji.
Co jednak, jeĞli strach nam te moĪliwoĞci ogranicza?
W naszym spoáeczeĔstwie bardzo czĊsto jeszcze pokutuje przeĞwiadczenie, Īe zdiagnozowanie
nowotworu pozbawia nas wszelkich szans – niezaleĪnie od tego, jaki jest to nowotwór. Trudno jest w takiej
sytuacji przekonywaü pacjenta, Īeby siĊ nie baá.
To nie jest strach irracjonalny, pozbawiony podstaw – jest przecieĪ diagnoza.
Nasze przekonanie o jej nieuchronnoĞci sprawia, Īe boimy siĊ czegoĞ bardzo konkretnego – boimy siĊ, Īe
przegramy z chorobą i nawet najgáĊbszego pokáady racjonalizmu i logiki nie zawsze są w stanie z tej sieci
strachu siĊ wyrwaü.
MoĪe warto wiĊc w takiej sytuacji odwoáaü siĊ do naszego sprzymierzeĔca, którego istnienie i rolĊ nie
zawsze do koĔca sobie uĞwiadamiamy – do naszego mózgu.
Podstawowym zaáoĪeniem terapii EMDR jest to, Īe tego rodzaju traumatyczne wydarzenia
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i intensywnoĞü emocji jaka siĊ z nimi wiąĪe, potrafią zaburzyü, zablokowaü naszą zdolnoĞü do
przetwarzania informacji a konsekwencje tego odczuwamy zarówno na poziomie afektywnym jak
i poznawczym czy fizycznym. Nie odĪegnując siĊ wiĊc od standardowych technik terapeutycznych, EMDR
stara siĊ wykorzystywaü nasze moĪliwoĞci wykraczające poza sferĊ poznawczą.
Terapeuta EMDR w swojej praktyce, zgodnie z doĞü precyzyjnie okreĞlonym protokoáem, wykorzystuje
równieĪ bodziec zewnĊtrzny w postaci bilateralnej stymulacji mózgu. Brzmi w sposób skomplikowany
jednak w swoim praktycznym wymiarze jest doĞü proste – stymulacja wpáywa na obniĪenie poziomu
strachu i pobudza te procesy w mózgu, które zostaáy przez ten strach zdominowane.
UĪywając bardziej specjalistycznych okreĞleĔ – stymulacja redukując poziom lĊku uaktywnia bardziej
adaptacyjne formy przetwarzania informacji.
Początkowo ta forma terapii stosowana byáa tylko wobec weteranów wojennych. Potem okazaáo siĊ, Īe
tego rodzaju intensywnych emocji i uczuü doĞwiadczają nie tylko ludzie, którzy walczyli na wojnie, ale
doĞwiadcza ich równieĪ wiĊkszoĞü z nas konfrontując siĊ z chorobami, wypadkami, przemocą…
Od ponad dwudziestu lat prowadzone są badania, które potwierdzają skutecznoĞü terapii EMDR.
Wykorzystywana jest ona nie tylko w niesieniu pomocy ofiarom katastrof, kataklizmów (tsunami, powodzie,
trzĊsienia ziemi), wypadków, przemocy (fizycznej, psychicznej, seksualnej), ale równieĪ w przypadku
pacjentów i ich bliskich, którzy nie potrafią poradziü sobie z chorobą i strachem, który niesie ona ze sobą.

NIEZAPOMNIANE CHWILE
Szczyty Īycia – trekking wokóá Masywu Mont Blanc
Dominik Makowski
W dniach od 21 do 31 lipca 2012 odbyá siĊ trekking wokóá Masywu Mont Blanc w ramach cyklicznego
projektu „Szczyty Īycia” organizowanego przez FundacjĊ Pokonaj Raka.
Celem projektu jest pokazanie osobom, które dowiadują siĊ o chorobie, Īe raka moĪna pokonaü i wróciü do
normalnego Īycia peánego pasji i marzeĔ.
W tym niezwykáym wydarzeniu wziąáem udziaá jako czáonek Stowarzyszenia Sowie Oczy, a oto moja
relacja:
O trekkingu dowiedziaáem siĊ na jednej ze swoich kontrolnych wizyt.
Idąc na nią nie zdawaáem sobie sprawy z tego, Īe oprócz tej dobrej wiadomoĞci dotyczącej mojego zdrowia
otrzymam teĪ drugą… jeszcze lepszą!
Kiedy Pani dr ElĪbieta Lampka zaproponowaáa mi wyjazd w Alpy w takim a nie innym celu, nie zawahaáem
siĊ ani przez sekundĊ. Moja zdrowotna przygoda zaczĊáa siĊ w roku 2003, dokáadnie dzieĔ po studniówceto wáaĞnie wtedy dowiedziaáem siĊ, Īe dopadá mnie nowotwór zwany cháoniakiem Hodgkina. Bitwa
z chorobą trwaáa 7 lat.
W ciągu tego czasu otrzymaáem olbrzymią iloĞü chemioterapii, przeszedáem radioterapiĊ i dwa przeszczepy
szpiku. Dwa lata temu moje zmagania z nowotworem zakoĔczyáy siĊ- czy definitywnie tego nie wie nikt.
Postanowiáem, Īe wezmĊ siĊ za siebie. Wiele nasáuchaáem siĊ o tym, Īe po takich przejĞciach mogĊ
zapomnieü o dobrej kondycji. Chwyciáem za rower i od tamtego momentu pokonując coraz to wiĊcej
kilometrów wyrabiaáem swoją formĊ. Tak, wiĊc projekt „szczyty Īycia”, w którym miaáem wziąü udziaá byá dla
mnie osobiĞcie strzaáem w dziesiątkĊ.
Do tego wszystkiego dochodziá fakt, Īe od roku záapaáem tak zwanego bakcyla na góry.
Do tej pory wĊdrowaáem po piĊknych Gorcach, a teraz czekaá mnie wyjazd w o wiele wyĪsze i piĊkniejsze
Alpy. Zacząáem przygotowania. OczywiĞcie numerem jeden moich treningów byáa jazda na rowerze.
Do tego doáączyáem dáugie spacery oraz wchodzenie na 10 piĊtro tam i z powrotem.
DzieĔ wyjazdu zbliĪaá siĊ wielkimi krokami i juĪ nie mogáem siĊ doczekaü tego, co bĊdzie mi dane przeĪyü
i zobaczyü.
Nadszedá dzieĔ 21 lipca, spakowany w dwa duĪe plecaki ruszyáem do Krakowa, skąd miaá odjechaü
nasz autokar. Na miejscu od razu poznaáem wspaniaáych i otwartych ludzi, miĊdzy innymi KasiĊ
GulczyĔską- inicjatorkĊ tej niezwykáej wyprawy. W trekkingu wokóá Masywu Mont Blanc miaáo wziąü
udziaá ok. 40 osób, z czego 11 to te, które wygraáy walkĊ z nowotworem.
23


WĞród tych niezwykáych zwyciĊzców byáa grupa Amazonek, które we wrzeĞniu zdobywają najwyĪszy
szczyt Afryki, – czyli Kilimandjaro. Na miejsce dojechaliĞmy po 24 godzinach jazdy.
JakĪe szeroki byá mój uĞmiech, kiedy tuĪ po przebudzeniu za oknem autokaru ujrzaáem rozpoĞcierające siĊ
górskie widoki.
Naszą pierwszą bazą noclegową byáa wysoko poáoĪona Pila, z której rozpoĞcieraáa siĊ przepiĊkna
panorama na DolinĊ Aosty. Po dobrze przespanej nocy przebudziáem siĊ peáen optymizmu i górskiej
werwy.
Pierwszego dnia mieliĞmy zdobyü przeáĊcz Grand Col Ferret znajdującą siĊ na 2537 m n.p.m.
W poáowie drogi zdobywania owej przeáĊczy po raz pierwszy podczas tego wyjazdu uĞwiadomiáem sobie,
po co tu jestem. Dopadáo mnie pierwsze powaĪne zmĊczenie i wiedziaáem, Īe muszĊ rozpocząü walkĊ ze
swoimi sáaboĞciami. Taka byáa idea tego wyjazdu i bardzo ją wziąáem do siebie.
KaĪda osoba walcząca z chorobą musi podjąü aktywną walkĊ, szczególnie w sferze psychicznej.
Przez te wszystkie lata zmagania siĊ z nowotworem zauwaĪyáem, Īe bardzo wiele zaleĪy od naszej
psychiki i, Īe tak naprawdĊ w niej wszystko siĊ rozgrywa.
Góry są bardzo wymagające, wiĊc zdobywanie ich szczytów jest symbolem takiej wewnĊtrznej walki.
WĊdrując po górach nauczyáem siĊ jednej istotnej rzeczy. Kiedy jest siĊ w trakcie jakiegoĞ bardziej
stromego podejĞcia, wtedy pod wpáywem zmĊczenia przychodzą do gáowy róĪne pesymistyczne myĞli typu
„ca ja tu robiĊ”, „nie mam siáy”, „mam juĪ doĞü”, i za nic w Ğwiecie nie moĪna im ulec.
NaprawdĊ warto, bo kiedy zdobĊdzie siĊ szczyt, wszystkie te záe myĞli znikają i czáowieka przepeánia
radoĞü i satysfakcja z tego, Īe udaáo siĊ zajĞü tak wysoko. OczywiĞcie wszystko siĊ sprawdziáo.
Kiedy zdobyliĞmy przeáĊcz byáem po prostu przeszczĊĞliwy!!!
Cudowne widoki, które rozpoĞcieraáy siĊ przed moimi oczami wynagrodziáy mi wszystko, przez co
przeszedáem. Tak, wiĊc moja wĊdrówka po Alpach juĪ pierwszego dnia przybraáa postaü bardzo
symboliczną i taką stawaáa siĊ coraz bardziej z kaĪdym nastĊpnym dniem.
Nazajutrz poinformowano nas, Īe dzielimy siĊ na dwie grupy: pierwsza dla tych, którzy chcieliby zrobiü
trasĊ krótszą i prostszą, a druga dla tych, co dáuĪszą i trudniejszą. Przez chwilkĊ ogarnĊáo mnie wahanie,
ale szybko siĊ opamiĊtaáem mówiąc sobie: „pamiĊtaj, po co tu jesteĞ!!!”.
Trasa faktycznie byáa o wiele dáuĪsza i oczywiĞcie walka ze swoimi pesymistycznymi myĞlami podczas tego
podejĞcia toczyáa siĊ zawziĊcie.
Kiedy zdobyliĞmy Col de Balme (2204 m n.p.m.) otworzyáy siĊ przed nami najpiĊkniejsze w caáym rejonie
Mont Blanc panoramy – widoczki jak zwykle wynagrodziáy wszystko. Wariant trasy dáuĪszej i krótszej
mieliĞmy do wyboru aĪ do koĔca wyjazdu. Za kaĪdym razem biáem siĊ z myĞlami, ale oczywiĞcie
ostatecznie zawsze wybieraáem ten dáuĪszy, czuáem po prostu na sobie wielką odpowiedzialnoĞü za
symbolikĊ tych wĊdrówek.
Kolejna trasa byáa moją ulubioną i najmilej ją wspominam, choü byáa chyba najbardziej ekstremalna.
WĊdrowaliĞmy jedną z najsáynniejszych w Alpach dróg - Balkonem Poáudniowym w masywie Les
Aiguilles Rouges.
Sáowo „wĊdrowaliĞmy” chyba nie jest tu wáaĞciwym okreĞleniem- my siĊ tam raczej wspinaliĞmy.
Drabinki, klamry i áaĔcuchy to element charakterystyczny tej niezwykáej trasy.
Naszym celem tego dnia byáo przepiĊkne jezioro Lac Blanc.
Byáo tam po prostu wspaniale! Miaáo siĊ wraĪenie, Īe jest siĊ w jakiejĞ bajce!
Przez kolejne trzy dni naszą bazą noclegową byáo Chamonix.
Pierwszy dzieĔ pobytu w tej miejscowoĞci, byá dniem takim bardziej turystycznym.
Najpierw wjechaliĞmy (najwyĪej wjeĪdĪającą kolejką linową w caáej Europie) na szczyt Aiquille du Midi
znajdujący siĊ na wysokoĞci 3842 m n.p.m. Taka wysokoĞü to juĪ jest coĞ– moĪna wtedy zaznaü
prawdziwej potĊgi gór. Chyba nie da siĊ ukryü, Īe radoĞü w takim miejscu jest spotĊgowana bardziej, kiedy
wejdzie siĊ tu na wáasnych nogach. MieliĞmy okazje zobaczyü, jak wygląda zdobywanie takiego szczytu.
Po ĞnieĪnej grani na szczyt Aiquille du Midi wchodzili wáaĞnie alpiniĞci.
Taka wspinaczka byáa kiedyĞ moim marzeniem, poniekąd nadal nim jest, ale myĞlĊ, Īe mój rozsądek raczej
nie pozwoliáby mi teraz na takie wyzwanie. Tak naprawdĊ moĪna siĊ zabiü spadając z krawĊĪnika, ale
chyba lepiej nie kusiü losu…… zwáaszcza, kiedy ma siĊ, dla kogo Īyü.
Tego dnia zaliczyliĞmy jeszcze dwie kolejki: jedną (linową) wjechaliĞmy na Le Brezent, a drugą (torową)
dojechaliĞmy do miejsca, w którym moĪna byáo wejĞü do wnĊtrza lodowca Mer de Glace.
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Kolejne dni przynosiáy coraz to wiĊksze wyzwania pod wzglĊdem trudnoĞci i nie mówiĊ tu o trudnoĞci
w sensie wysokoĞci i dáugoĞci marszu, (choü takie teĪ miaáy miejsce).
Chodzi mi o to, Īe z kaĪdym nastĊpnym dniem kumulowaáo siĊ zmĊczenie, przez co trudniej byáo
kondycyjnie przejĞü kaĪdą nastĊpna trasĊ. Tak jak wspominaáem codziennie moĪna byáo wybraü dáuĪszą
lub krótszą trasĊ, wiĊc takie skumulowane we mnie zmĊczenie byáo takim moim kusicielem
podpowiadającym mi, abym daá sobie spokój, wybraá krótszą trasĊ i nie strugaá bohatera.
Jednak za kaĪdym razem udawaáo mi siĊ owemu kusicielowi odpowiedzieü bezczelnie Īeby siĊ uspokoiá
i zdecydowaü siĊ na trasĊ dáuĪszą.
Ostatniego dnia (dzieĔ wyjazdu) moja wewnĊtrzna walka toczyáa siĊ na caáego. Wybór byá nastĊpujący:
moĪna byáo po prostu pozostaü w hotelu i czekaü aĪ do godziny wyjazdu, albo iĞü jeszcze w góry.
Wybraáem oczywiĞcie góry a najbardziej zaciĊta walka z pesymistycznymi myĞlami miaáa miejsce na
bardzo dáugim i stromym podejĞciu. MyĞlaáem wówczas chyba o wszystkim - to byáa juĪ kulminacja
skumulowanej kulminacji. Ostatecznie udaáo siĊ dotrzeü do celu i uĞmiech jak zwykle zawitaá na twarzy.
I tak zakoĔczyáa siĊ moja wĊdrówka wokóá Masywu Mont Blanc.
Mam nadziejĊ, Īe choü odrobinĊ udaáo mi siĊ oddaü ducha walki, który towarzyszyá mi podczas tego
wyjazdu. Nie chciaábym, abyĞcie pomyĞleli, Īe to wszystko byáo dla mnie jakąĞ torturą, co prawda, byáem
strasznie wymĊczony i schudáem 5 kilo, ale radoĞü w sercu byáa przeolbrzymia.
Takie poĪyteczne przemĊczenie nazywam zawsze „pozytywnym zajechaniem”.
CieszĊ siĊ z tego bardzo, Īe udaáo mi siĊ w peáni wykorzystaü ten czas spĊdzony w Alpach, a jeszcze
bardziej z tego, Īe potrafiáem zwalczyü utarty schemat myĞlenia, Īe nowotwór to coĞ, co bezpowrotnie
niszczy caáe dotychczasowe Īycie.
Kiedy juĪ po kilku miesiącach patrzĊ tak na spokój na te moje alpejskie wĊdrówki, tylko utwierdzam siĊ
w przekonaniu, Īe to wszystko byáo idealną metaforą mojej osobistej walki z chorobą. Tak jak niegdyĞ
w szpitalnych murach tak i tu w górskich krajobrazach toczyáa siĊ walka z wáasnymi sáaboĞciami, które
ostatecznie zostaáy pokonane, a wszechogarniające szczĊĞcie zagoĞciáo w moim Īyciu.
MyĞlĊ, Īe owa górska metafora nie tyczy siĊ tylko walki z nowotworem, tyczy siĊ kaĪdych naszych
Īyciowych zmagaĔ, jeĞli nie bĊdziemy potrafili walczyü z tym, co w nas szare i ponure, to bĊdziemy
musieli siĊ liczyü, Īe piĊkne i radosne promienie sáoĔca bĊdą rzadkim goĞciem naszego Īycia.

Dominik Makowski na szlaku

Kasia GulczyĔska

Chamonix
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Col de Balme 2204 mnpm

G

G

Grand Cold Ferret 2537 mnpm

WejĞcie na Col de Balme

Aiquille du Midi 3842 mnpm

G

Balkon Poáudniowy

Lac Blanc 2352 mnpm

Mer De Glace
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Niezwykáa ekipa na Le Brezent

Dolina Val Ferret

Val Veny

WiĊcej oglądaj na :

Masyw Mont Blanc - 2012http://www.youtube.com/watch?v=XTw9_SvdPQY”
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