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NASZA SOWA Numer 4   
 
 
 
 
                                                         Pi knych dni w yciu które b d  wype nione nadziej .   
                                                         Du o pogody oraz ducha w sercu 
                                                         Pozytywnego nastawienia do ka dego dnia           

                                      WESO EGO ALLELUJA  
 
 

 
https://www.facebook.com/pages/Powerphoto/ 
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KRONIKA WYDARZE   
 
Current&Future Perspectives of MM Treatment, 11-12 stycznia 2013, 
Warszawa 
 
Odby a si  trzecia Konferencji po wi cona tera niejszo ci i przysz o ci w leczeniu szpiczaka 
plazmocytowego. Konferencj  organizuj  wspólnie Polskie Towarzystwo Hematologów i Transfuzjologów  
oraz Polska Grupa Szpiczakowa. Podczas spotkania uczestnicy zapoznali si  z najnowszymi post pami, 
jakie dokona y si  w  leczeniu i diagnostyce tej choroby. Konferencja po czona ze spotkaniem roboczym 
Polskiej Grupy Szpiczakowej. 
 
Podczas Konferencji wyk ady prowadzili mi dzynarodowi eksperci w dziedzinie szpiczaka plazmocytowego 
Michele Cavo, Mario Boccadoro, Michel Delforge, Stefan Knop, Tomasz Wróbel.  
 
Program wyk adów poni ej: 
 
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 Charli ski (Poland) 
 
14:45 – 15:15 Experiences with IMID’s in other hematological malignancies  prof. Krzysztof Giannopoulos (Poland) 
 
Konferencja odby a si  dzi ki zaanga owaniu Pani Prof. dr hab. med. Anny Dmoszy skiej 
 

 
 

Kierownik  Katedry i Kliniki Hematoonkologii i Transplantacji 
Szpiku Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Po obronie pracy 
doktorskiej podj a podoktoranckie studia w szpitalu Saint Louis 
w Pary u, w a nie tam na Uniwersytecie Paryskim otrzyma a 
tytu  Assistant Etranger. Odby a równie  sta e za granic , m. in. 
w Kopenhadze, Wiedniu, Pradze i Mediolanie. 

Specjalizacje: Choroby wewn trzne ,Hematologia 
Transplantologia kliniczna 

Przynale no  do towarzystw i organizacji:  

Polskie Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów - 
stanowisko viceprezesa, Polska Grupa Szpiczakowa - twórczyni 
i przewodnicz ca, Ameryka skie Towarzystwo Hematologów, 
Europejskie Towarzystwo Hematologów ,European Myeloma 
Network - cz onek zarz du 
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2 luty 2013  DZIE  DRZWI OTWARTYCH W O RODKACH ONKOLOGICZNYCH 
W POLSCE 
 
Cel akcji to promowanie zasad Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem, propaguj cego postawy 
prozdrowotne i czujno  onkologiczn , w tym tak e profilaktyk  wtórn , s u c  wczesnemu wykrywaniu 
nowotworów, takich jak: rak piersi, rak szyjki macicy i rak jelita grubego. 
 
Organizatorem akcji jest ka dego roku  Polska Unia Onkologii. 
 
W ramach akcji odbywa y si  : 
-  bezp atne porady onkologiczne 
-  badania profilaktyczne (mammografia, cytologia, USG, badania krwi, wed ug zalece  lekarza), 
-  zwiedzanie ciekawych Oddzia ów i Zak adów diagnostyczno-leczniczych danej placówki 
-  wyk ady i pogadanki na temat profilaktyki antynowotworowej oraz wspó czesnych mo liwo ci  
     wykrywania nowotworów, 
- promocja i kszta towanie w a ciwych postaw zdrowotnych spo ecze stwa. 
 

                                               
 
 

wiatowa Organizacji Zdrowia (WHO) podaje, i  co roku nowotwory z o liwe s  wykrywane u 12-13 mln 
ludzi. W 2008 r. nowotwory by y przyczyn  zgonu 7,6 mln ludzi, co stanowi o 13 proc. wszystkich zgonów.  
Z Krajowego Rejestru Nowotworów wynika, e w 2009 r. chorob  nowotworow  wykryto w Polsce u 156 
tys. osób, a liczba zgonów z tego powodu wynios a 93 tys. 
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4 luty 2013 wiatowy Dzie  Walki z Rakiem lub wiatowy Dzie  Raka (ang. 
World Cancer Day)   
 

  
                   http://www.worldcancerday.org 
 
Od 2005 roku Dzie  Walki z Rakiem jest organizowany pod egid  Mi dzynarodowej Unii do Walki           
z Rakiem (International Union Against Cancer - UICC) - organizacji pozarz dowej z siedzib  w Genewie. 
 

wi to ustanowione na wiatowym Szczycie Walki z Rakiem zorganizowanym pod egid  prezydenta 
Francji i dyrektora generalnego UNESCO w lutym 2000 roku w Pary u. Na spotkaniu przyj to Kart  
Parysk , w my l której rz dy krajów wiata, które j  podpisa y, zobowi za y si  do stworzenia programów 
zapobiegaj cych i metod leczenia chorób nowotworowych. 
 
W tym roku po raz pierwszy Sowie Oczy znalaz y si  na mapie organizacji pacjentów, które czynnie 
uczestnicz  w pomocy chorym. 
http://www.worldcancerday.org/events-map 

 
VII Forum Liderów Organizacji Pacjentów 11-12 lutego 2013r. wiatowy Dzie  
Chorego „Na co mo e liczy  polski pacjent?" 
 

wiatowy Dzie  Chorego zosta  ustanowiony przez papie a Jana Paw a II w dniu 11 maja 1992 r. -    
w 75. rocznic  objawie  fatimskich i w 11. rocznic  zamachu na jego ycie na placu w. Piotra w Rzymie.  
By  obchodzony co roku w którym  z sanktuariów maryjnych w ró nych cz ciach wiata. 
Od 2009 r. zgodnie z wol  papie a Benedykta XVI obchody maj  charakter diecezjalny.  
 
Dzie  Chorego wyznaczono na 11 lutego, gdy  tego dnia w 1984 r. og oszono pierwszy w dziejach 
Ko cio a List Apostolski Jana Paw a II "Salvifici doloris", po wi cony warto ci ludzkiego cierpienia.  
Papie  odniós  si  w nim do ewangelicznej nauki o cierpieniu i zaapelowa  do w adz zach caj c je, by 
uwag  i zainteresowanie Ko cio a cierpieniem uzna y za okazj  "do dialogu, spotkania i wspó pracy w 
budowaniu spo eczno ci, która poprzez trosk  o cierpi cych b dzie czyni  post py na drodze 
sprawiedliwo ci, wolno ci, mi o ci i pokoju".  
G ówne obchody pierwszego wiatowego Dnia Chorego odby y si  w 1993 r. w Lourdes we Francji,           
z udzia em papie a Jana Paw a II. 
 

  

Organizator: Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej  
powsta  w 2004 roku, fundacja powo ana przez ksi dza Arkadiusza Nowaka.  
http://www.prawapacjenta.eu 

Dzia alno  Instytutu ukierunkowana na wspieranie rozwi za  systemowych 
d cych do poprawy sytuacji pacjentów, zwi kszenia wiadomo ci 
obywatelskiej  
w dziedzinie praw pacjenta oraz polityki zdrowotnej pa stwa. 

Instytut realizuje swoje zadania statutowe poprzez prowadzenie kampanii 
spo ecznych i edukacyjnych, organizowanie debat publicznych, konferencji, 
szkole  oraz innych wydarze  zwi zanych z problematyk  ochrony zdrowia. 

Zakres dzia alno ci Instytutu to doradztwo prawne dla pacjentów oraz dla 
reprezentuj cych ich interesy organizacji pozarz dowych. 
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Podobnie jak w latach ubieg ych Instytut stworzy  mo liwo  wspólnego spotkania, wymiany pogl dów         
i do wiadcze  oraz zaprezentowano interesuj ce wyk ady oraz panele warsztatowe. Uczestnikami 
konferencji byli liderzy ponad 170 organizacji pacjenckich. Konferencja jest cz ci  projektu „Szkolenie 
liderów organizacji  i stowarzysze  pacjentów, jako istotny element edukacji obywatelskiej w efektywnym 
dochodzeniu i egzekwowaniu praw pacjentów”. 
Odby  si  dialog z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia oraz Narodowego Funduszu Zdrowia.  
Spotkanie mia o charakter o ywionej dyskusji, podczas której omawiano bie ce problemy zwi zane          
z systemem ochrony zdrowia. 
 
W czasie spotkania El bieta Lampka (Sowie Oczy) wraz z Jackiem Gugulskim (Prezes Polskiej Koalicji 
Organizacji Pacjentów Onkologicznych) oraz Krystyn  Wechmann (Viceprezes PKOPO) wr czyli Ministrowi 
Zdrowia Bartoszowi Ar ukowiczowi petycj  chorych na ch oniaka Hodgkina popart  przez ponad 9900 osób 
dotycz c  przyspieszenia dostepno ci 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 Ar ukowicz, redaktor Kamil Durczok 
                     
 

    
 
 od lewej: Prezes NFZ Agnieszka Pachciarz, ks.dr Arkadiusz            Prezes PKOPO Jacek Gugulski z Ministrem Zdrowia     
 Nowak, Konsultant krajowy ds. Onkologii Prof. dr hab. med. 
 Maciej Krzakowski      
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Agenda spotkania: 
Dzie  I – 11.02.2013 r. (poniedzia ek) 
 
Powitanie uczestników – Ks. Arkadiusz Nowak - Prezes Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej 
 
Na co mo e liczy  polski pacjent? – debata o problemach onkologii z udzia em Bartosza Ar ukowicza, ministra zdrowia i Agnieszki 
Pachciarz, prezes NFZ ; prowadz cy red. Kamil Durczok; uczestnicy: organizacje pacjentów, eksperci, media 
 
Panel z udzia em przedstawiciela MZ i NFZ: dyskusja na tematy mi.n :chorób rzadkich,dost pno ci do leczenia po uko czeniu 18 
lat (uprzednia opieka pediatryczna), spraw leków refundowanych chemioterapia niestandardowa,diabetologia,choroby psychiczne, 
reforma NFZ 
 
Dzie  II – 12.02.2013 r. (wtorek) 
 
Jak dzia a  odpowiedzialnie? Odpowiedzialny biznes a organizacje pozarz dowe. 
 
„Barometr zaufania do biznesu” – Marta Daszuta (Agencja Edelmann) 
 
„Odpowiedzialno  – obowi zek nie tylko dla biznesu” - Mirella Panek- Owsia ska, Prezes Forum Odpowiedzialnego Biznesu 
 
„Kodeks Etyki organizacji pacjentów” – Magdalena Bojarska – Cz onek Zarz du Instytutu 
 
Sesje warsztatowe 
 
„Miotacze Slajdów do lamusa, jak osi gn  cele prezentacji multimedialnych”Miros aw u awnik 
 
„Sztuka autoprezentacji. Jak Ci  widz …tak si  sprzedasz” Zbigniew Lazar 
 
„Wyst pienia publiczne, wyst pienia medialne, 100 rzeczy, o których warto pami ta ” Anna K dzierska 
 
 
 

Uroczysta Gala wr czenia Nagród w. Kamila – Muzeum Kolekcji 
Jana Paw a II – Galeria Porczy skich z udzia em najwy szych w adz 
ko cielnych i pa stwowych 

 

                                                                    
 
 
Nagroda w. Kamila - patrona chorych i pracowników s u by zdrowia - ustanowiona zosta a w 2007 r.         
z inicjatywy Zakonu Pos uguj cych Chorym oraz Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej.  
Przyznawana co roku z okazji wiatowego Dnia Chorego a jej g ówn  ide  jest przybli anie, promowanie 
osób oraz instytucji, które w sposób szczególny przyczyni y si  do budowania kultury mi osierdzia, 
akceptacji i solidarno ci z osobami cierpi cymi i ich rodzinami. 
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G ówn  ide  nagrody jest okazanie wdzi czno ci tym, którzy z wielk  trosk  i bezinteresowno ci  buduj  
kultur  mi osierdzia, akceptacji chorych i ich rodzin, staj c si  g osem tych, którzy sami nie s  w stanie 
domaga  si  przestrzegania swoich praw. Nagroda jest symbolem pomocy niesionej ka demu choremu, 
bez wzgl du na jego wiatopogl d, wyznawan  wiar , czy rodzaj choroby. 
 
W tegorocznej Gali wr czenia nagród uczestniczy  premier Donald Tusk oraz przedstawiciele najwy szych 
w adz pa stwowych i ko cielnych oraz twórcy ycia publicznego. 
 
Laureaci : Nagroda Specjalna za wybitne osi gni cia w s u bie chorym:

aktor Jerzy Stuhr za odkrywanie nadziei w najtrudniejszych chwilach ycia, dzielenie si  ni  z innymi          
i ukazanie w asnym przyk adem, e cierpieniu mo na nada  sens.

konsultant krajowy w dziedzinie transplantologii klinicznej prof. Wojciech Rowi ski           
w uznaniu ca okszta tu dorobku naukowego, pionierskich osi gni  medycznych oraz za donios y osobisty 
wk ad w rozwój transplantologii w Polsce. 
 
Fundacja Ewy B aszczyk "Akogo?". za wieloletni  aktywno  filantropijn  wykraczaj c  poza utarte 
granice oraz determinacj  w skutecznym zrealizowaniu projektu kliniki „Budzik”. 
 

 
 
W kategorii "Pracownicy s u by zdrowia z pasj  realizuj cy swoj  misj  dla dobra chorych i cierpi cych", 
nagrod  g ówn  uhonorowano krajowego konsultanta w dziedzinie onkologii prof. Macieja 
Krzakowskiego  „w uznaniu dorobku naukowego oraz za dotychczasow  ofiarn  s u b  dla dobra chorych 
onkologicznie i godn  na ladowania szlachetn  postaw  lekarza".  
 

 

W tej samej kategorii wyró niono ponadto : dr
med. Jawiga Pyszkowska (Konsultant Wojewódzki
w dziedzinie Medycyny Paliatywnej – woj. l skie)
za ca okszta t dokona w rozwój ruchu
hospicyjnego w Polsce i godn na ladowania,
szlachetn postaw lekarza.

Beata Stepanow (Centrum Edukacji i
Specjalistycznej Opieki Medycznej w Kleczewie) za
wzorow postaw piel gniarki oraz spo eczne
zaanga owanie dla dobra pacjentów chorych
diabetologicznie.
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W kategorii "Stowarzyszenia i organizacje pacjentów, b d ce wzorem opieki nad chorymi i ich rodzinami" 
g ówna nagroda trafi a do naszych kolegów z Fundacji "Wygrajmy zdrowie" im. prof. Grzegorza Madeja  
 
 

   
 
Wyró niono w tej kategorii : 
 
 

    
 
 

   
 
 
 

"W uznaniu za wieloletni  edukacj  
spo eczn  w dziedzinie uroonkologii 
oraz za dotychczasow  dzia alno  dla 
dobra chorych".  

Nagrod  odebra  Prezes Fundacji 
Szymon Chrostowski 

Stowarzyszenie Debra Polska „Kruchy 
Dotyk”  

W uznaniu zas ug za bezinteresown  
opiek  nad najm odszymi pacjentami oraz 
upowszechnianie wiedzy o rzadkich 
chorobach skóry. 

Ogólnopolskie Stowarzyszenie 
Pomocy Chorym Na Przewlek  
Bia aczk  Szpikow   

Za wieloletnie zaanga owanie osób 
pracuj cych w Stowarzyszeniu oraz 
pomoc i wsparcie udzielane chorym na 
przewlek  bia aczk  szpikow  i ich 
rodzinom. 

Nagrod  odebra  Prezes Stowarzyszenia  
Jacek Gugulski 
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rodki publicznego przekazu oraz twórcy ycia publicznego promuj cy edukacj  zdrowotn : 

 
- Nagroda G ówna - Dorota Romanowska (Newsweek) za umiej tno  czenia profesjonalizmu 
dziennikarskiego ze spo eczn  wra liwo ci  oraz mistrzostwo w przekazie trudnej wiedzy o zdrowiu 
poprzez s owo pisane. 
 
- Wyró nienie - Joanna Morga (PAP) za dziennikarsk  trosk  i rzecznictwo w obronie praw chorych oraz 
sumienny przekaz medialny w autorskich materia ach. 
 
- Wyró nienie – Ewa Podolska (TOK FM) za profesjonalizm warsztatu dziennikarskiego, redakcj  
programów o zdrowiu i chorobach na antenie radia TOK FM oraz osobisty wk ad w kszta towanie 
prozdrowotnych zachowa  Polaków. 
 
Galeria zdj  : 

  
 

    
Od lewej: El bieta Lampka (Sowie Oczy)                                                                  Nagrodzeni na scenie  
Jacek Gugulski (Prezes PKOPO)  
Krystyna Wechmann (Amazonki, Vice Prezes PKOPO) 



11

 
Wieczorn  uroczysto  u wietni a Królewska Orkiestra Symfoniczna.Wyst py wiatowej s awy by y 
wspania  niezapomniana uczt  dla ducha.  
 

  
 
Kapitu a Nagrody w. Kamila 2013 
 
- Jego Ekscelencja Ks. Abp W adys aw Zió ek – Metropolita Archidiecezji ódzkiej 
- o. Arkadiusz Nowak – Prowincja  Zakonu Pos uguj cych Chorym – Ojcowie Kamilianie          
- Magdalena Bojarska – Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej 
- Jadwiga Kami ska – Prezes Dziennikarskiego Klubu Promocji Zdrowia 
- El bieta Radziszewska – lekarz medycyny, pose  na Sejm RP    
- Eleni Tzoka – artystka, przedstawicielka wiata kultury 
- prof. dr hab. med. Marek Jarema – Krajowy Konsultant w dziedzinie Psychiatrii  
- ks. prof. dr hab. Miros aw Kalinowski – Dziekan Wydzia u Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 
 

RÓD A OPRACOWANIA: PAP, INSTYTUT PRAW PACJENTA I EDUKACJI ZDROWOTNEJ 
www.prawapacjenta.eu 
 
Dzi kujemy równie  za udost pnienie zdj  naszemu Koledze Janowi Salamonikowi z Ogólnopolskiego 
Stowarzyszenia Pomocy  Chorym Na Przewlek  Bia aczk  Szpikow , cz onka Polskiej Koalicji Organizacji  
Pacjentów Onkologicznych  
 

   
 

RAK. TO SI  LECZY! 
Ogólnopolska kampania spo eczna na rzecz walki z rakiem  
wystartowa a 4 lutego 2013roku w wiatowy Dzie  Walki  
z Rakiem. 
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MATERIA Y PRASOWE  
Zadaniem Kampanii jest walka ze spo ecznymi stereotypami na temat chorób nowotworowych oraz 
zach cenie Polaków do bada  profilaktycznych.  
To kampania, która poprzez wskazywanie sposobów wczesnej diagnostyki i innowacyjnych metod 
leczenia, obalanie mitów i przes dów zwi zanych z nowotworami oraz pokazywanie pozytywnych 
przyk adów ma przekona  Polaków, e rak w por  wykryty jest uleczalny. 
 
Organizatorem kampanii jest Fundacja Rosa, której merytorycznego wsparcia udzieli y: Polska 
Koalicja Organizacji Pacjentów Onkologicznych, Polskie Towarzystwo Onkologiczne oraz 
Towarzystwo Chirurgów Polskich.  
 
Dzi ki wspó pracy tych rodowisk powsta a platforma www.raktosieleczy.pl, która gromadzi  b dzie 
informacje przydatne ka demu, kto poszukuje wiedzy o dost pnych badaniach profilaktycznych, o rodkach 
medycznych, metodach leczenia, wskazówkach.  
Jak zapowiada Bohdan Pecuszok, Prezes Fundacji Rosa, edukacja i dora ne zaspokajanie potrzeb 
pacjentów onkologicznych jest priorytetem fundacji na najbli sze lata. 
 
Organizatorzy kampanii pragn  równie  prze ama  l k przed nowotworem i zmieni  j zyk opisuj cy go. 
Dlatego zaprosili do wspó pracy znanych i lubianych aktorów z ró nych pokole , aby zach cali Polaków do 
bada : Jerzego Stuhra, Cezarego Pazur , Stanis awa Mikulskiego i Jaros awa Boberka.  
 
W przygotowanych na rzecz kampanii spotach przemówi  do nas lekkim j zykiem znanym z polskich 
filmów, mówi c o sprawach nielekkich.  
- Czasami problem nale y o mieszy , eby przesta  by  dla nas problemem, a reszt  zajm  si  lekarze – 
mówi Cezary Pazura, który zaanga owa  si  w kampani . -  "Rak. To si  leczy!".  
Je eli wszyscy w to uwierzymy i b dziemy diagnozowa  go w por , to go okie znamy.  
Nasi bliscy nie b d  odchodzi , tylko b d  z nami. 
 
Podobnego zdania s  stowarzyszenia skupiaj ce pacjentów onkologicznych. 
- Taka akcja jest potrzebna. Musimy mówi  Polakom cz sto i g o no, e trzeba si  bada , bo wczesna 
diagnostyka pozwala na uratowanie ycia.  
Jako Polska Koalicja Organizacji Pacjentów Onkologicznych staramy si  przekona  naszych rz dz cych 
do takich zmian systemowych, aby onkologia sta a si  najwy szym priorytetem.  
By chorzy onkologicznie byli skuteczniej diagnozowani i leczeni. Ale wszystko zaczyna si  w naszej – 
Polaków wiadomo ci, bo przede wszystkim powinni my wierzy , e raka si  leczy. A to ma 
fundamentalne znaczenie w procesie leczenia – t umaczy Jacek Gugulski, Prezes Polskiej Koalicji 
Organizacji Pacjentów Onkologicznych. 
 
W kampani  zaanga owa o si  równie  wielu specjalistów oraz firm, które we w asnym zakresie prowadzi y 
dot d batali  o podniesienie poziomu wiedzy Polaków na temat raka i korzystania z dost pnych na rynku 
bada  diagnostycznych oraz metod leczenia, a tak e finansowania kosztów terapii i rehabilitacji.  
S  w ród nich: ING ycie, Nutricia, Lilly, Roche, Celgene i Glaxo Smith Kline. 
Kampania potrwa do 25 marca, a jej fina em by a uroczysta gala wyemitowana w TVP. 
 
Oficjalna strona kampanii: www.raktosieleczy.pl 
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Geneza kampanii RAK. TO SI  LECZY! 
Rak 
Choroba naszej cywilizacji. Wed ug American Society of Clinical Oncology w 2030 r. a  o 75% zwi kszy si  
na wiecie zachorowalno  na raka.  
Rak atakuje bez wzgl du na wiek, zasobno  portfela czy styl ycia. Czasem bywa bezlitosny, jednak 
coraz cz ciej udaje si  z nim wygra . Wcze nie wykryty i w a ciwie leczony mo e by  pokonany nawet w 
stu procentach. Na wiecie jest ju  28 milionów ludzi, którzy wygrali z rakiem. To oznacza, e coraz wi cej 
nowotworów z o liwych przestaje by  chorob  mierteln . 
Nowotwory s  coraz wi kszym wyzwaniem dla wiata, ale coraz skuteczniej potrafimy je leczy . 
 
Kosztowna niewiedza 
Polacy nie doceniaj  wagi profilaktyki, przede wszystkim w kwestii zdrowia i ycia. Nie badaj  si , bo wol  
„nie wiedzie ” lub zg aszaj  si  do lekarza, gdy choroba jest zaawansowana, a jej leczenie trudniejsze  
i kosztowniejsze. Wed ug prognostyk, nowotwory b d  g ównymi chorobami w Polsce.  W 2009 roku na 
raka zachorowa o prawie 140 tysi cy osób. Obecnie oko o 400 tysi cy osób jest chorych i yje  
z nowotworem. Wed ug polskich statystyk do roku 2025 chorych na raka b dzie oko o 600 tysi cy osób. 
Oznacza to, e w niedalekiej przysz o ci nowotwory b d  g ównymi 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 spo eczne tabu. Wp ywa na wycofanie si  z ycia zawodowego  
i spo ecznego, wywo uje poczucie bezsilno ci i izolacji. Nawet sposób mówienia o raku przesi kni ty jest  
defetyzmem, a przecie  pozytywne nastawienie jest niemal tak samo wa ne jak odpowiednia terapia. 
 
Wiod ce tematy kampanii 
 
• Jak przedstawiaj  si  statystyki zachorowa  na raka w Polsce wg wieku, p ci i rodzaju raka? Jakie 
s  prognozy, je li nie zaczniemy si  bada ? Dzi  mamy 400 tys. osób choruj cych na raka rocznie, ale 
prognozy przewiduj , e do 2025 roku ta liczna wzro nie do 600 tys. rocznie. Naszym ekspertem w tej 
tematyce jest prof. dr hab. Jacek Jassem, szef zespo u merytorycznego kampanii „Rak. To si  leczy!”, 
Prezes Polskiego Towarzystwa Onkologicznego.  
 
• Jednym z cz sto poruszanych w trakcie kampanii tematów b dzie kwestia ywienia osób, u których 
zdiagnozowano nowotwór. Jak wa na jest wspó praca na linii lekarz-pacjent-osoba bliska i edukacja nt. 
mo liwo ci wsparcia terapii przez odpowiednie ywienie, które cz sto decyduje o yciu osoby dotkni tej 
nowotworem. Wiedz  na ten temat b dzie dzieli  si  dr hab. n. med. Stanis aw K k, prezes Polskiego 
Towarzystwa ywienia Pozajelitowego i Dojelitowego. 
 
• Kolejnym istotnym tematem b dzie finansowanie leczenia.  
Chcemy rozmawia   o problemach finansowych, z jakimi w obliczu chorób nowotworowych musz  zmierzy  
zarówno  lekarze, pacjenci, ale tak e MZ i NFZ.  O tym, e leczenie chorych na raka powinno by  
kompleksowe, finansowanie efektywne, a dost p do wiadcze  medycznych powszechny.   
Czy do czasu, kiedy w Polsce nie zajd  odpowiednie zmiany, mo na zadba  o swoje bezpiecze stwo 
finansowe i ycie? W jaki sposób? O tym mówi  b d  eksperci ING ycie. 
 
• Podczas kampanii specjali ci mówi  b d  o przyczynach raka, mi dzy innymi raka szyjki macicy, 
na którego zachorowalno  jest wci  za wysoka w Polsce na tle Europy, mimo dost pno ci szczepionek. 
Dlaczego z nich nie korzystamy? Co wiemy na temat zapobieganiu temu rodzajowi nowotworu? 
 
• Kolejnym tematem kampanii b d  leki innowacyjne, dzi ki którym skuteczno  leczenia 
przeciwnowotworowego wzros a w ostatnich dwóch dekadach o ok. 30%. Dzi ki nim leczenie jest 
wygodniejsze i skuteczniejsze dla pacjenta, a skutki uboczne terapii znacznie mniej dotkliwe. Nawet nawrót 
choroby nie oznacza przegranej. Dodatkowo eksperci opowiedz  o tym, jak rozwin y si  techniki 
operacyjne (np. operacje oszcz dzaj ce piersi), techniki ma oinwazyjne w operacjach raka oraz techniki 
napromieniania. 
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• Konieczno  zaanga owania si  w kampani  rodowiska lekarzy  - wszak to w ich r kach le y 
zarówno namówienie pacjentów do bada , jak i stworzenie im poczucia bezpiecze stwa wtedy, gdy tego 
najbardziej potrzebuj . S  tacy lekarze i s  takie oddzia y.  
Podczas kampanii „Rak. To si  leczy!” chcemy pokaza  pozytywne przyk ady lekarzy, oddzia ów, osi gni  
w dziedzinie onkologii, akcji spo ecznych i stowarzysze , które aktywnie dzia aj  na rzecz polskiej 
onkologii.  
 
• Jednym z cz sto poruszanych w tków b d  aspekty psychologiczne choroby nowotworowej, 
poczucie zagubienia i wyobcowania spo ecznego, zw aszcza w tym stadium, gdy wida  jej fizyczne objawy. 
W zakresie psychoonkologii doradza  nam b dzie El bieta Po arowska z Centrum Onkologii Instytut 
im. Marii Sk odowskiej-Curie w Warszawie. 
 
• Ostatnim, cho  tak e wa nym tematem, na który chcemy zwróci  uwag  podczas kampanii, s  
obci enia spo eczno-ekonomiczne, które powoduj  choroby nowotworowe.  
W leczeniu raka bardzo wa ny jest aspekt finansowy - inwestycje w leczenie raka, tak e w drogie leki 
zwracaj  nie tylko w postaci uratowanego ycia ale tak e, zapobiegaj  niepe nosprawno ci, wydatkom na 
opiek , renty, etc. Chorzy, którzy uzyskuj  takie korzy ci z terapii, wracaj  do pracy, p ac  podatki  
i generuj  dochód narodowy.  Na wiecie powszechnie prowadzone s  wyliczenia, jakie obci enia 
spo eczno-ekonomiczne powoduj  choroby nowotworowe,  
 
Opracowanie i materia y oficjalne Kampanii : 
  
Alicja Zakrzewska, agencja Fama PR 
e-mail: alicja@famapr.pl, kom. 605 73 46 38 
 
Anna Nowocie -Rega, Fundacja Rosa 
e-mail: ania@fundacjarosa.pl, kom. 607 233 699  
 

 
Kampania jest bezprecedensowym wydarzeniem w naszym kraju, adna z dotychczasowych kampanii nie 
mia a takiego rozmachu a i sposób w jaki przekonuje si  Polaków do bada  profilaktycznych – lekki, 
komediowy, ustami znanych i lubianych – zas uguje na uwag . 
  
Wszystkie organizacje zrzeszone w Polskiej Koalicji OrganizacjiPacjentów Onkologicznych s  opisane jako 
partnerzy kampanii na stronie http://www.raktosieleczy.pl/partnerzy.  
 
19 marca 2013 Teatr Polski Warszawa – Gala Kampanii  
 
Historyczny, pe en emocji, wzrusze  i niesamowitych wra e  wieczór. 
Gal  poprowadzi  Tomasz Kammel.Genez  Kampanii przedstawi  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  

 



15

 

 fot. Darek Kawka/CAE. 
 
 
Finali ci i zwyci zcy plebiscytu „Z ote Krople Rosy”. 
 
 

  
Od lewej : Katarzyna Grochola, El bieta Wojdy a,B.Pecuszok 
fot. Darek Kawka 
 

  
 
Od lewej: dr Iwona Drab- Mazur, Bohdan Pecuszok 
fot. Darek Kawka 
 
 

Laureatem w kategorii "Oddzia  onkologiczny 
najbardziej przyjazny pacjentowi w Polsce" zosta  
Oddzia  Onkologii Klinicznej, Szpitala 
Wojewódzkiego w Tarnobrzegu - nowoczesne 
centrum onkologiczne, w którym po o ony zosta  
nacisk na leczenie oszcz dzaj ce u pacjentek 
z rakiem piersi, ograniczaj ce konieczno  
wykonywania radykalnych amputacji piersi. 
Centrum jest najnowocze niejszym i jedynym 
o rodkiem w promieniu 100 km od Tarnobrzega 
oferuj cym pacjentom mo liwo  uzyskania 
pomocy w leczeniu chorób onkologicznych.

W kategorii "Cz owiek najbardziej zaanga owany  
w problematyk  onkologiczn " zwyci y a Pani 
El bieta Wojdy a.  

Dzia a na rzecz kobiet z rakiem piersi, organizuj c 
bezp atne badania oraz akcje, imprezy i happeningi 
nag a niaj ce problemy nowotworowe. Jest 
przewodnicz c  Stowarzyszenia „Zawsze Kobieta”.  

W 2007 roku za o y a Centrum Odnowy Biologicznej 
„Wellness”

Ambasadorzy Kampanii: 
Jaros aw Boberek, Cezary 
Pazura, Jerzy Stuhr, Dorota 
Stali ska 
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Od  lewej:T.Kammel,J.Jassem,B.Pecuszok,Ma gorzata i Tomasz Osuchowie 
fot. Darek Kawka 
 

   
fot. Darek Kawka/CAE. 
 
Krystyna Wechmann, nominowana w kategorii "Cz owiek najbardziej zaanga owany w problematyk  
onkologiczn ", prezeska Federacji Stowarzysze  AMAZONKI reprezentuje ruch kobiet z rakiem piersi - 
najwi ksz  organizacj  kobiec  w Polsce, Vice Prezes Polskiej Koalicji Organizacji Pacjentów 
Onkologicznych. 
 

 fot. Darek Kawka/CAE. 
 

"Kampania/akcja spo eczna lub edukacyjna 
najbardziej zaanga owana w walk  z rakiem 
w roku 2012 w Polsce". 

Laureat w kategorii kampania 2012  - wspania a 
mi dzynarodowa onko-olimpiada dla dzieci 
i m odzie y organizowana przez Fundacj  
Spe nionych Marze  Ma gorzaty i Tomasza 
Osuchów 
http://www.spelnionemarzenia.waw.pl/  

Stanis aw Soyka i Kasia Kowalska 
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fot. Darek Kawka/CAE. 
 

  
fot. Darek Kawka 
 

 
fot. Darek Kawka/CAE. 
 
 
 

Marcelina 

Marek Piekarczyk, IRA  

i Patrycja Markowska 

Stanis aw Soyka i Janusz Yanina Iwa ski 
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I jeszcze kilka zdj  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. 
Ca y dochód z cegie ek-biletów przeznaczony dla tych, których nie obj a 
refundacja. 
 
 
 
Polecamy :  
 
Podr cznik dla chorego                                       Dr med. Grzegorz Charli ski 
                                                                                   Dr hab. med. Krzysztof Giannopoulos 

 
 
Walka ze szpiczakiem mnogim wymaga cis ej wspó pracy chorego z lekarzem i lekarza z chorym. Do tego 
niew tpliwie potrzebny jest wspólny, zrozumia y dla obu stron j zyk. Bior c po uwag , e we wst pnej fazie 
leczenia dla chorego wszystko jest nowe, niezrozumia e i niekiedy przera aj ce, to pozycja „Szpiczak 
plazmocytowy” stanowi  b dzie równie  swojego rodzaju „s ownik” umo liwiaj cy precyzyjne 
porozumiewanie si  pomi dzy lekarzem i chorym. 
 
Podr cznik ten jest syntetycznym zbiorem podstawowych informacji o szpiczaku plazmocytowym  
i o sposobach jego leczenia przeznaczonym zarówno dla pacjenta jak i dla najbli szych osób 
wspomagaj cych chorego w walce z tym nowotworem 
 
PODR CZNIK DOST PNY NA STRONACH: Hematoonkologia.pl  i www.sowieoczy.pl  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Szpiczak plazmocytowy” jest opracowaniem 
przeznaczonym przede wszystkim dla chorych na ten 
nowotwór   

Autorzy w przyst pny sposób omawiaj  problematyk  
szpiczaka plazmocytowego, okre lanego równie  jako 
szpiczak mnogi.  

Ksi ka ta stanowi równie  podr cznik dla chorego 
opisuj c podstawy biologii szpiczaka.  

We wst pie przedstawiane s  objawy kliniczne, które 
mog  nasun  podejrzenie tej choroby oraz kryteria 
rozpoznania szpiczaka mnogiego jak i 
rekomendowane badania diagnostyczne.  

W kolejnych rozdzia ach opisano tak e cele 
terapeutyczne i obecnie stosowane metody lecznicze. 
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Ksi ka „Zwyci y  chorob ” autorstwa psychoonkologa, pioniera terapii 
Simontonowskiej w Polsce, Mariusza Wirgi. 
 

    
 

"Nowotwory z o liwe w Polsce w 2010 r." najnowsze dane 
epidemiologiczne (Centrum Onkologii-Instytut Warszawa) 
 
W 2010 r. po raz kolejny (pocz wszy od 2007 r.) liczba zg oszonych zachorowa  u kobiet przekroczy a 
liczb  zachorowa  u m czyzn.  
W Polsce yje blisko 360 tys. osób z chorob  nowotworow  rozpoznan  w ci gu ostatnich pi ciu lat. 
 
W 2010 r. Krajowy Rejestr Nowotworów otrzyma  informacje o 70 024 pierwszorazowych zg oszeniach 
nowotworów z o liwych u m czyzn i 70 540 u kobiet ( cznie ponad 140 tys. zg osze  nowotworowych). 
Oszacowanie liczby zachorowa  w 2010 r. - bior c pod uwag  kompletno  rejestracji - wskazuje, i  liczba 
nowych zachorowa  wynosi a oko o 155 tys. Na ka de 100 tys. polskiej populacji przypada 365 
zachorowa  z powodu nowotworów z o liwych. 
 
U m czyzn dominuje rak: p uca (21 proc.), gruczo u krokowego (13 proc.). jelita grubego (11 proc.), 
p cherza moczowego (7 proc.) oraz o dka (5 proc.) Pozosta e 41 proc. stanowi  inne nowotwory. 
 
W przypadku kobiet najwi kszy problem to rak: piersi (23 proc.), jelita grubego (10 proc.), p uca (9 proc.), 
trzonu macicy (7 proc.), jajnika (5 proc.) oraz szyjki macicy (4 proc.). Pozosta e nowotwory stanowi  42 
proc. zachorowa . 
 
W 2010 r. liczba zgonów z powodu nowotworów z o liwych w ród m czyzn wynosi a oko o 52 tys.,  
a w ród kobiet - oko o 41 tys.  Najcz stsz  przyczyn  zgonów u obu p ci s  nowotwory p uca. 
 
W przypadku m czyzn rak p uca stanowi  w 2010 r. przyczyn  31 proc. zgonów.  
Nowotwory jelita grubego sta y si  przyczyn  11 proc. zgonów, gruczo u krokowego - 8 proc., o dka - 7 
proc., p cherza moczowego - 5 proc., trzustki - 4 proc. Nowotwory nerki, mózgu, krtani oraz bia aczki by y 
przyczyn  po 3 proc. zgonów. Pozosta e 21 proc. zgonów spowodowa y inne nowotwory. 
 
Najwi kszym zabójc  kobiet okaza  si  w 2010 r. rak p uca (15 proc.), a nast pnie rak piersi (13 proc.).  
W 12 proc. przypadków przyczyn  mierci by  rak jelita grubego, w 6 proc. - rak jajnika, w 5 proc. - rak 
trzustki, tak e w 5 proc. - rak o dka, w 4 proc. - rak szyjki macicy.  
Za kolejne przypadki zgonu (po 3 proc.) odpowiadaj  raki mózgu, trzonu macicy oraz bia aczki.  
Pozosta e 31 proc. zgonów spowodowa y inne nowotwory. 
 
W populacji kobiet w rednim wieku (45-64 lata) udzia  zgonów z powodu nowotworów z o liwych  
w zgonach ogó em systematycznie wzrasta: w 1980 r. wynosi  on 37 proc. w 2000 - 44 proc., w 2010 - 49 
proc. 

„Ksi ka w zwi z ej i przyst pnej formie wprowadza czytelnika w sfer
medycyny psychosomatycznej.

Przedstawia czynniki osobowo ciowe i emocjonalne le ce u podstaw
wielu chorób.

Przeznaczona jest dla tych, którzy chc nauczy si rozumie samych
siebie, radzi sobie ze stresem i negatywnymi emocjami, rozwija swoj
osobowo i poprzez osi gni cie harmonii psychicznej odczuwa szcz cie
oraz czerpa z ycia w ka dym momencie.” (z czwartej strony ok adki)
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Nowotwory z o liwe jako przyczyna zgonu w takiej samej populacji wiekowej u m czyzn pozostaj   
w ostatnich dwóch dekadach na sta ym poziomie (29 proc.). 
 
Analizy 5-letnich prze y  pacjentów z chorobami nowotworowymi zdiagnozowanych w latach 2003-2005 
wskazuj  na wzrost wska nika prze y  w porównaniu do lat 2000-2003 . 
 
Najwi ksza poprawa nast pi a w ród chorych na nowotwory gruczo u krokowego (o 11 punktów 
procentowych), bia aczki (6-7 punktów procentowych) oraz ch oniaki (5 punktów procentowych). 
 
Do raków najlepiej rokuj cych u m czyzn nale  nowotwory j dra i tarczycy, a u kobiet - trzonu macicy  
i czerniaki. Najgorzej rokuj cymi nowotworami u m czyzn s : rak p uca, prze yku i o dka, u kobiet - rak 
p uca. 
 
Generalnie: 5-letnie prze ycia w Europie wynosz  ogó em (m czy ni i kobiety) 52 proc. W Polsce - 
45,5 proc. 
 
Przeczytaj wi cej : Iwona B czek/Rynek Zdrowia | 19-03-2013 
 
 
K CIK PSYCHOLOGICZNY 
 

                                                                 Autor : Marzena Ol dzka 
                                                                                                Polskie Towarzystwo Terapii EMDR 
                                                                                                www.emdr.org.pl 
 
„Choroba nowotworowa” – tak  diagnoz  s yszy wielu pacjentów.  
Taka diagnoza, niezale nie od rodzaju nowotworu i szans na jego zwalczenie, sama w sobie potrafi           
w znacznym stopniu pozbawi  si  i ch ci do walki. To dodatkowy bonus, jaki dostajemy od nowotworu – 
strach. Jest on tym bardziej niebezpieczny, e dotyka nie tylko samego pacjenta, ale i wszystkie bliskie mu 
osoby – rodzin , przyjació . 
Lekarze mówi  zazwyczaj w takiej sytuacji „musisz walczy , musisz by  silny !” a bliskim ka  wzi  si  w 
gar  i wspiera  pacjenta, nie okazywa  w asnego strachu czasem przera enia… Niestety nie zawsze jest 
to takie proste. 
Cz sto zdarza nam si  s ysze  od pacjentów klinik onkologicznych, e nie maj  si y na to, eby walczy   
i z chorob  i ze strachem. Tym bardziej, ze jest on niejako podwójny – i ich samych jako chorych i strach 
ich rodzin, które paradoksalnie czuj  si  zobligowani wspiera .  
Bardzo cz sto konsekwencj  tego jest trzymanie w tajemnicy przed wszystkimi  
informacji o diagnozie. L k przed tym, eby „nie martwi ” rodziny jest tak silny, e do ostatniej chwili 
zmagaj  si  z tym sami. S  jednak równie  takie sytuacje, kiedy chory informuje o tym swoich bliskich od 
razu oczekuj c wsparcia, pocieszenia i spotyka si   
z bezradno ci …  
Nie jest atwo by  rodzin  osoby chorej na raka. Nikt nas nie uczy jak si  w takiej sytuacji zachowywa ,  
o czym rozmawia , na co zwraca  uwag  a co pomija  milczeniem. 
Nie mo na tego nigdzie prze wiczy , nikt nie prowadzi szkole  z „bycia rodzin  chorego onkologicznie”.  
Ka dy z nasz zapewne wcze niej spotka  si  z nowotworem w ród bli szych lub dalszych znajomych,  
w telewizji, prasie. Ka dy zapewne równie  wiedzia , e nowotwór jest niezwykle egalitarn  chorob  – nie 
czyni ró nicy ze wzgl du na zasobno , inteligencj , wiek, e mo e to spotka  równie  nas.  
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Jednak, kiedy naprawd  dotyka NAS zawsze jest to zaskoczeniem, szokiem, zawsze wydaje si  to 
nieprawdopodobne.  
Zadajemy sobie dziesi tki pyta  – dlaczego akurat ja? Dlaczego akurat teraz? Czym sobie na to 
zas u y em/ am? 
Na ko cu za  – niezale nie od tego, czy choroba dotkn a na samych, czy te  kogo  z naszych bliskich – 
pojawiaj  si  pytania o to, co b dzie dalej i czy b dzie jakie  ”dalej”..? 
Wtedy w a nie zaczynamy si  ba . 
Co wi c robi  w sytuacji, kiedy musimy zmaga  si  nie tylko z chorob , ale i z w asnym strachem? Co 
robi , kiedy z takim samym strachem zmagaj  si  ci, którzy powinni stanowi  dla nas oparcie i dodawa  
nam si ? 
Wydaje si , e to jest w a nie moment, w którym najwi ksz  szans  na udzielenie pomocy ma kto   
z zewn trz – czasem jest to grupa wsparcia, czasem bywa to równie  terapeuta. 
Bardzo cz sto zdarza mi si  s ysze  od pacjentów, którym zasugerowano takie spotkanie, pytanie – Ale po 
co?  
Czy terapeuta sprawi, e przestan  by  chory?  
Czy wyleczy mnie z raka? 
Niestety nie da si  na tak postawione pytanie odpowiedzie  twierdz co.  
Nie – psychoterapeuta nie potrafi leczy  nowotworu, ale potrafi pomóc tak pacjentowi jak i jego rodzinie 
przej  przez proces leczenia. 
Leczenie nowotworu nie jest ani atwe ani szybkie. Potrzebne s  do tego wszystkie si y, jakie potrafi 
zgromadzi  zarówno pacjent jak i osoby, które go wspieraj . Strach jest w tym przypadku czynnikiem, który 
nam te si y odbiera.  
W dzisiejszych czasach bardzo wielu lekarzy zwraca uwag  na to, jak bardzo istotne w leczeniu jest 
nastawienie pacjenta. W wielu publikacjach zapewne mo na znale  dowody na to, e strach i brak wiary 
w wyzdrowienie os abia dzia anie wszelkich terapii medycznych, wydaje si  jednak, e  aby potwierdzi  
akurat t  tez  nie trzeba si ga  a  do fachowej literatury. Pewnie ka demu z nas nie raz zdarzy o si  
martwi  si  czym  d u sz  chwil  i ka dy z nas potem odczuwa  tego fizyczne skutki.  
W momencie, kiedy dowiadujemy si  o chorobie i zaczyna si  w nas rodzi  l k przed tym, co b dzie, 
rozpoczyna si  dok adnie ten sam proces – tyle, e bardziej intensywny… 
L k, strach, niepewno  powoduj , e wpadamy w swego rodzaju spiral  bezradno ci. Nie potrafimy ani 
my le , ani skupi  si  na czymkolwiek innym ni  choroba. 
Przychodz  momenty, kiedy wydaje nam si , e ju  nic nie zale y od nas. 
Mo e w a nie dlatego warto porozmawia  czasem z kim , kto nie jest ani lekarzem ani nie nale y  
do rodziny. Mo e w a nie terapeuta pomo e nam takiej sprali l ku unikn   
albo si  z niej wyrwa . 
Jest wiele rodzajów terapii, które wspomagaj  osoby chore – równie  te, u których zdiagnozowano chorob  
nowotworow . 
Terapia EMDR skupia si  g ównie na obni aniu/redukowaniu poziomu l ku.  
Strach to jednak bardzo niewdzi czny przeciwnik. Wi kszo  podej  terapeutycznych stara si  pokaza  
pacjentowi inne perspektywy, mo liwo ci - bazuj c na naszej umiej tno ci logicznego my lenia  
i racjonalnego przetwarzania informacji.  
Co jednak, je li strach nam te mo liwo ci ogranicza?  
W naszym spo ecze stwie bardzo cz sto jeszcze pokutuje prze wiadczenie, e zdiagnozowanie 
nowotworu pozbawia nas wszelkich szans – niezale nie od tego, jaki jest to nowotwór. Trudno jest w takiej 
sytuacji przekonywa  pacjenta, eby si  nie ba . 
To nie jest strach irracjonalny, pozbawiony podstaw – jest przecie  diagnoza. 
Nasze przekonanie o jej nieuchronno ci sprawia, e boimy si  czego  bardzo konkretnego – boimy si , e 
przegramy z chorob  i nawet najg bszego pok ady racjonalizmu i logiki nie zawsze s  w stanie z tej sieci 
strachu si  wyrwa . 
Mo e warto wi c w takiej sytuacji odwo a  si  do naszego sprzymierze ca, którego istnienie i rol  nie 
zawsze do ko ca sobie u wiadamiamy – do naszego mózgu. 
Podstawowym za o eniem terapii EMDR jest to, e tego rodzaju traumatyczne wydarzenia  
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i intensywno  emocji jaka si  z nimi wi e, potrafi  zaburzy , zablokowa  nasz  zdolno  do 
przetwarzania informacji  a konsekwencje tego odczuwamy zarówno na poziomie afektywnym jak  
i poznawczym czy fizycznym. Nie od egnuj c si  wi c od standardowych technik terapeutycznych, EMDR 
stara si  wykorzystywa  nasze mo liwo ci wykraczaj ce poza sfer  poznawcz .  
Terapeuta EMDR w swojej praktyce, zgodnie z do  precyzyjnie okre lonym protoko em, wykorzystuje 
równie  bodziec zewn trzny w postaci bilateralnej stymulacji mózgu. Brzmi w sposób skomplikowany 
jednak w swoim praktycznym wymiarze jest do  proste – stymulacja wp ywa na obni enie poziomu 
strachu i pobudza te procesy w mózgu, które zosta y przez ten strach zdominowane.  
U ywaj c bardziej specjalistycznych okre le  – stymulacja redukuj c poziom l ku uaktywnia bardziej 
adaptacyjne formy przetwarzania informacji. 
Pocz tkowo ta forma terapii stosowana by a tylko wobec weteranów wojennych. Potem okaza o si , e 
tego rodzaju intensywnych emocji i uczu  do wiadczaj  nie tylko ludzie, którzy walczyli na wojnie, ale 
do wiadcza ich równie  wi kszo  z nas konfrontuj c si  z chorobami, wypadkami, przemoc … 
Od ponad dwudziestu lat prowadzone s  badania, które potwierdzaj  skuteczno  terapii EMDR. 
Wykorzystywana jest ona nie tylko w niesieniu pomocy ofiarom katastrof, kataklizmów (tsunami, powodzie, 
trz sienia ziemi), wypadków, przemocy (fizycznej, psychicznej, seksualnej), ale równie  w przypadku 
pacjentów i ich bliskich, którzy nie potrafi  poradzi  sobie z chorob  i strachem, który niesie ona ze sob . 
 

NIEZAPOMNIANE CHWILE 
 
Szczyty ycia – trekking wokó  Masywu Mont Blanc  
Dominik Makowski 
W dniach od 21 do 31 lipca 2012 odby  si  trekking wokó  Masywu Mont Blanc w ramach cyklicznego 
projektu „Szczyty ycia” organizowanego przez Fundacj  Pokonaj Raka.  
 
Celem projektu jest pokazanie osobom, które dowiaduj  si  o chorobie, e raka mo na pokona  i wróci  do 
normalnego ycia pe nego pasji i marze .  
W tym niezwyk ym wydarzeniu wzi em udzia  jako cz onek Stowarzyszenia Sowie Oczy, a oto moja 
relacja: 
          O trekkingu dowiedzia em si  na jednej ze swoich kontrolnych wizyt.  
Id c na ni  nie zdawa em sobie sprawy z tego, e oprócz tej dobrej wiadomo ci dotycz cej mojego zdrowia 
otrzymam te  drug … jeszcze lepsz !  
Kiedy Pani dr El bieta Lampka zaproponowa a mi wyjazd w Alpy w takim a nie innym celu, nie zawaha em 
si  ani przez sekund . Moja zdrowotna przygoda zacz a si  w roku 2003, dok adnie dzie  po studniówce- 
to w a nie wtedy dowiedzia em si , e dopad  mnie nowotwór zwany ch oniakiem Hodgkina. Bitwa  
z chorob  trwa a 7 lat.  
W ci gu tego czasu otrzyma em olbrzymi  ilo  chemioterapii, przeszed em radioterapi  i dwa przeszczepy 
szpiku. Dwa lata temu moje zmagania z nowotworem zako czy y si - czy definitywnie tego nie wie nikt. 
Postanowi em, e wezm  si  za siebie. Wiele nas ucha em si  o tym, e po takich przej ciach mog  
zapomnie  o dobrej kondycji. Chwyci em za rower i od tamtego momentu pokonuj c coraz to wi cej 
kilometrów wyrabia em swoj  form . Tak, wi c projekt „szczyty ycia”, w którym mia em wzi  udzia  by  dla 
mnie osobi cie strza em w dziesi tk .  
Do tego wszystkiego dochodzi  fakt, e od roku z apa em tak zwanego bakcyla na góry.  
Do tej pory w drowa em po pi knych Gorcach, a teraz czeka  mnie wyjazd w o wiele wy sze i pi kniejsze 
Alpy. Zacz em przygotowania. Oczywi cie numerem jeden moich treningów by a jazda na rowerze.  
Do tego do czy em d ugie spacery oraz wchodzenie na 10 pi tro tam i z powrotem.  
Dzie  wyjazdu zbli a  si  wielkimi krokami i ju  nie mog em si  doczeka  tego, co b dzie mi dane prze y   
i zobaczy . 
      Nadszed  dzie  21 lipca, spakowany w dwa du e plecaki ruszy em do Krakowa, sk d mia  odjecha  
nasz autokar. Na miejscu od razu pozna em wspania ych i otwartych ludzi, mi dzy innymi Kasi  
Gulczy sk - inicjatork  tej niezwyk ej wyprawy. W trekkingu wokó  Masywu Mont Blanc mia o wzi  
udzia  ok. 40 osób, z czego 11 to te, które wygra y walk  z nowotworem.  
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W ród tych niezwyk ych zwyci zców by a grupa Amazonek, które we wrze niu zdobywaj  najwy szy 
szczyt Afryki, – czyli Kilimandjaro. Na miejsce dojechali my po 24 godzinach jazdy.  
Jak e szeroki by  mój u miech, kiedy tu  po przebudzeniu za oknem autokaru ujrza em rozpo cieraj ce si  
górskie widoki.  
Nasz  pierwsz  baz  noclegow  by a wysoko po o ona Pila, z której rozpo ciera a si  przepi kna 
panorama na Dolin  Aosty. Po dobrze przespanej nocy przebudzi em si  pe en optymizmu i górskiej 
werwy.  
Pierwszego dnia mieli my zdoby  prze cz Grand Col Ferret znajduj c  si  na 2537 m n.p.m.  
W po owie drogi zdobywania owej prze czy po raz pierwszy podczas tego wyjazdu u wiadomi em sobie, 
po co tu jestem. Dopad o mnie pierwsze powa ne zm czenie i wiedzia em, e musz  rozpocz  walk  ze 
swoimi s abo ciami. Taka by a idea tego wyjazdu i bardzo j  wzi em do siebie.  
Ka da osoba walcz ca z chorob  musi podj  aktywn  walk , szczególnie w sferze psychicznej.  
Przez te wszystkie lata zmagania si  z nowotworem zauwa y em, e bardzo wiele zale y od naszej 
psychiki i, e tak naprawd  w niej wszystko si  rozgrywa.  
Góry s  bardzo wymagaj ce, wi c zdobywanie ich szczytów jest symbolem takiej wewn trznej walki. 
W druj c po górach nauczy em si  jednej istotnej rzeczy. Kiedy jest si  w trakcie jakiego  bardziej 
stromego podej cia, wtedy pod wp ywem zm czenia przychodz  do g owy ró ne pesymistyczne my li typu 
„ca ja tu robi ”, „nie mam si y”, „mam ju  do ”, i za nic w wiecie nie mo na im ulec.  
Naprawd  warto, bo kiedy zdob dzie si  szczyt, wszystkie te z e my li znikaj  i cz owieka przepe nia 
rado  i satysfakcja z tego, e uda o si  zaj  tak wysoko. Oczywi cie wszystko si  sprawdzi o.  
Kiedy zdobyli my prze cz by em po prostu przeszcz liwy!!! 
Cudowne widoki, które rozpo ciera y si  przed moimi oczami wynagrodzi y mi wszystko, przez co 
przeszed em. Tak, wi c moja w drówka po Alpach ju  pierwszego dnia przybra a posta  bardzo 
symboliczn  i tak  stawa a si  coraz bardziej z ka dym nast pnym dniem.  
Nazajutrz poinformowano nas, e dzielimy si  na dwie grupy: pierwsza dla tych, którzy chcieliby zrobi  
tras  krótsz  i prostsz , a druga dla tych, co d u sz  i trudniejsz . Przez chwilk  ogarn o mnie wahanie, 
ale szybko si  opami ta em mówi c sobie: „pami taj, po co tu jeste !!!”.  
Trasa faktycznie by a o wiele d u sza i oczywi cie walka ze swoimi pesymistycznymi my lami podczas tego 
podej cia toczy a si  zawzi cie.  
Kiedy zdobyli my Col de Balme (2204 m n.p.m.) otworzy y si  przed nami najpi kniejsze w ca ym rejonie 
Mont Blanc panoramy – widoczki jak zwykle wynagrodzi y wszystko. Wariant trasy d u szej i krótszej 
mieli my do wyboru a  do ko ca wyjazdu. Za ka dym razem bi em si  z my lami, ale oczywi cie 
ostatecznie zawsze wybiera em ten d u szy, czu em po prostu na sobie wielk  odpowiedzialno  za 
symbolik  tych w drówek.  
Kolejna trasa by a moj  ulubion  i najmilej j  wspominam, cho  by a chyba najbardziej ekstremalna. 
W drowali my jedn  z najs ynniejszych w Alpach dróg - Balkonem Po udniowym w masywie Les 
Aiguilles Rouges.  
S owo „w drowali my” chyba nie jest tu w a ciwym okre leniem- my si  tam raczej wspinali my.  
Drabinki, klamry i a cuchy to element charakterystyczny tej niezwyk ej trasy.  
Naszym celem tego dnia by o przepi kne jezioro Lac Blanc.  
By o tam po prostu wspaniale! Mia o si  wra enie, e jest si  w jakiej  bajce!  
Przez kolejne trzy dni nasz  baz  noclegow  by o Chamonix.  
Pierwszy dzie  pobytu w tej miejscowo ci, by  dniem takim bardziej turystycznym.  
Najpierw wjechali my (najwy ej wje d aj c  kolejk  linow  w ca ej Europie) na szczyt Aiquille du Midi 
znajduj cy si  na wysoko ci 3842 m n.p.m. Taka wysoko  to ju  jest co – mo na wtedy zazna  
prawdziwej pot gi gór. Chyba nie da si  ukry , e rado  w takim miejscu jest spot gowana bardziej, kiedy 
wejdzie si  tu na w asnych nogach. Mieli my okazje zobaczy , jak wygl da zdobywanie takiego szczytu. 
Po nie nej grani na szczyt Aiquille du Midi wchodzili w a nie alpini ci.  
Taka wspinaczka by a kiedy  moim marzeniem, poniek d nadal nim jest, ale my l , e mój rozs dek raczej 
nie pozwoli by mi teraz na takie wyzwanie. Tak naprawd  mo na si  zabi  spadaj c z kraw nika, ale 
chyba lepiej nie kusi  losu…… zw aszcza, kiedy ma si , dla kogo y .  
Tego dnia zaliczyli my jeszcze dwie kolejki: jedn  (linow ) wjechali my na Le Brezent, a drug  (torow ) 
dojechali my do miejsca, w którym mo na by o wej  do wn trza lodowca Mer de Glace.  
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Kolejne dni przynosi y coraz to wi ksze wyzwania pod wzgl dem trudno ci i nie mówi  tu o trudno ci  
w sensie wysoko ci i d ugo ci marszu, (cho  takie te  mia y miejsce).  
Chodzi mi o to, e z ka dym nast pnym dniem kumulowa o si  zm czenie, przez co trudniej by o 
kondycyjnie przej  ka d  nast pna tras . Tak jak wspomina em codziennie mo na by o wybra  d u sz  
lub krótsz  tras , wi c takie skumulowane we mnie zm czenie by o takim moim kusicielem 
podpowiadaj cym mi, abym da  sobie spokój, wybra  krótsz  tras  i nie struga  bohatera.  
Jednak za ka dym razem udawa o mi si  owemu kusicielowi odpowiedzie  bezczelnie eby si  uspokoi  
i zdecydowa  si  na tras  d u sz .  
 
Ostatniego dnia (dzie  wyjazdu) moja wewn trzna walka toczy a si  na ca ego. Wybór by  nast puj cy: 
mo na by o po prostu pozosta  w hotelu i czeka  a  do godziny wyjazdu, albo i  jeszcze w góry. 
Wybra em oczywi cie góry a najbardziej zaci ta walka z pesymistycznymi my lami mia a miejsce na 
bardzo d ugim i stromym podej ciu. My la em wówczas chyba o wszystkim - to by a ju  kulminacja 
skumulowanej kulminacji. Ostatecznie uda o si  dotrze  do celu i u miech jak zwykle zawita  na twarzy.  
 
I tak zako czy a si  moja w drówka wokó  Masywu Mont Blanc.  
Mam nadziej , e cho  odrobin  uda o mi si  odda  ducha walki, który towarzyszy  mi podczas tego 
wyjazdu. Nie chcia bym, aby cie pomy leli, e to wszystko by o dla mnie jak  tortur , co prawda, by em 
strasznie wym czony i schud em 5 kilo, ale rado  w sercu by a przeolbrzymia.  
Takie po yteczne przem czenie nazywam zawsze „pozytywnym zajechaniem”.  
 
Ciesz  si  z tego bardzo, e uda o mi si  w pe ni wykorzysta  ten czas sp dzony w Alpach, a jeszcze 
bardziej z tego, e potrafi em zwalczy  utarty schemat my lenia, e nowotwór to co , co bezpowrotnie 
niszczy ca e dotychczasowe ycie.  
 
Kiedy ju  po kilku miesi cach patrz  tak na spokój na te moje alpejskie w drówki, tylko utwierdzam si   
w przekonaniu, e to wszystko by o idealn  metafor  mojej osobistej walki z chorob . Tak jak niegdy   
w szpitalnych murach tak i tu w górskich krajobrazach toczy a si  walka z w asnymi s abo ciami, które 
ostatecznie zosta y pokonane, a wszechogarniaj ce szcz cie zago ci o w moim yciu.  
 
My l , e owa górska metafora nie tyczy si  tylko walki z nowotworem, tyczy si  ka dych naszych 
yciowych zmaga , je li nie b dziemy potrafili walczy  z tym, co w nas szare i ponure, to b dziemy 

musieli si  liczy , e pi kne i radosne promienie s o ca b d  rzadkim go ciem naszego ycia.  
 

   
   Kasia Gulczy ska                                                                                               Chamonix   
 
                 
 

    Dominik Makowski na szlaku 
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Grand Cold Ferret 2537 mnpm                                                                      Balkon Po udniowy 
 
 

              
 
          Wej cie na Col de Balme                                              Lac Blanc 2352 mnpm 
 
 

  
  Aiquille du Midi 3842 mnpm                                      Mer De Glace  
 

    Col de Balme 2204 mnpm 
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  Niezwyk a ekipa na Le Brezent 
 
 

   
Dolina Val Ferret                                                 Val Veny 
 
 

    Wi cej ogl daj na :   
     Masyw Mont Blanc - 2012http://www.youtube.com/watch?v=XTw9_SvdPQY” 
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                                                              ZARZ D 
 

El bieta Lampka              Ewa B o ska - Dec

KOMISJA REWIZYJNA 

                                                                                              

            Iwona Szymo ska                   Pawe  Senator Marta Swierczy ska                          

Znajdziesz nas : www.sowieoczy.pl lub http://pl-pl.facebook.com/Stowarzyszenie Wspieraj ce Chorych na 
Ch oniaki Sowie Oczy   

Zawsze mo na skontaktowa  si  poprzez: elampka@gmail.com  lub elampka@coi.pl  

Biuro: ul. Foksal 3/5 pok. 33 00 - 366 Warszawa Dom Dziennikarza 

Je li chcesz zamie ci  artyku  lub informacj  napisz elampka@gmail.com lub elampka@coi.pl

Zarz d  Zarzad@SowieOczy.pl  Komisja Rewizyjna Komisja@SowieOczy.pl   Kontakt do lekarza: elampka@coi.pl  

Opracowanie numeru (4) i Redaktor Naczelny: El bieta Wojciechowska-Lampka asystent naukowy  

Centrum Onkologii-Instytut Warszawa 

Biuletyn bezp atny. Wszelkie prawa autorskie zastrze one.

                                 Przedstawiamy Naszych Przyjació   

           Ul.Legionów 107 "D"/ 15  , Gdynia  81-472    www.pokonajraka.pl 

KRS 0000 387 370 NIP 586-22-68-625  konto:83 1240 5354 1111 0010 3987 9801  

                                 Prezes Fundacji : Katarzyna Gulczy ska                  

   Celem  dzia ania Fundacji  jest pokazanie osobom, które dowiaduj  si   
o chorobie,   e raka mo na pokona  i wróci  do ycia pe nego pasji i marze . 


