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Mamy problem

fot. ARChIWUM PRYWAtNE

PAWEŁ KRUŚ	|	REDAKTOR	PROWADZĄCY/	WYDAWCA

C zęść dermatologiczna tego wydania 
„Świata Lekarza” ma charakter in-
terwencyjny. Chcemy wesprzeć śro-

dowisko lekarzy dermatologów w  działa-
niach na rzecz obrony pacjentów przed 
zabiegami „leczniczymi” wykonywanymi 
przez osoby nieuprawnione. Wszyscy wie-
my, czym może grozić wycinanie czernia-
ków w  zakładach kosmetycznych – bez 
diagnostyki i wiedzy medycznej? Groza.
 Potrzebna jest zdecydowana interwen-
cja administracji ochrony zdrowia. Szyb-
ka, masowa i  skuteczna, najlepiej wspar-
ta kampanią edukacyjną w mediach. I o to 
apelujemy.
 Dermatologia jest czasem postrzega-
na, jako dziedzina, która zajmuje się uro-
dą. Zbyt rzadko i zbyt cicho mówi się o tym, 

że walczy z  łuszczycą, nowotworami skóry, 
reumatoidalnym zapaleniem stawów oraz 
– niesłusznie przemilczanymi – chorobami 
przenoszonymi drogą płciową. To choroby 
masowe, ważne dla zdrowia publicznego, 
zagrażające życiu. 
 Na refundację leków niezbędnych der-
matologom budżet wydaje tylko 20 milio-
nów złotych rocznie. To zbyt małe nakłady 
w  stosunku do skali zagrożeń chorobami 
dermatologicznymi. 
 Wierzę, że sytuacja lekarzy dermatolo-
gów, o  której mówią prof. Joanna Narbutt 
i  prof. Barbara Zegarska, ulegnie radykal-
nej zmianie.
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pRoF. BaRBaRa zegaRska
W medycynie estetycznej mamy dziś wiele 
nieprawidłowości, wynikających głównie stąd,  
że brakuje odpowiednich regulacji prawnych,  
co sprzyja wielu nadużyciom.  
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pRoF. małgoRzata  
sokołowska-wojDyło 
Chłoniaki pierwotne skóry są niestety 
nieuleczalne. Metody terapii zależą od podtypu 
rozrostu limfocytarnego.
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DR ewa chleBus 
Stosunkowo niedawno pojawiła się nowa 
postać choroby, nazwana trądzikiem ludzi 
dorosłych (TLD)  lub trądzikiem późnego wieku.



Udowodnione działanie 
prowadzące do 

zmniejszenia ryzyka 
sercowo-naczyniowego1,2

Znacząca 
redukcja masy ciała3-9

Victoza® redukuje ryzyko zgonu 
z przyczyn sercowo-naczyniowych1 u pacjentów 

z cukrzycą typu 2 i wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym*

Znacząca
redukcja HbA1C

3-9

Mediana czasu 
obserwacji: 
3,8 lat

Mediana dawki 
dobowej produktu 
Victoza®: 
1,78 mg

Jedyny analog GLP-1 
zmniejszający 

ryzyko 
sercowo-naczyniowe1,2

22%  
Redukcja ryzyka 
zgonu z przyczyn 

sercowo-
naczyniowych

Redukcja ryzyka zgonu 
z przyczyn sercowo-naczyniowych
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MIESIĄCE OD RANDOMIZACJI

*  Wysokie ryzyko sercowo-naczyniowe zdefiniowano jako: wiek ≥50 lat oraz co najmniej jedna współistniejąca choroba sercowo-naczyniowa lub wiek ≥60 lat oraz występowanie co najmniej jednego czynnika ryzyka 
sercowo-naczyniowego w ocenie badacza. 

GLP-1 (ang. glucagon-like peptide-1) - analog ludzkiego glukagonopodobnego peptydu-1; ST = opieka standardowa;  CI = przedział ufności
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Bezwzględna redukcja zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych wynosiła 1,3%. W grupie otrzymującej produkt Victoza® zaobserwowano mniej zgonów z przyczyn 
sercowo-naczyniowych (219 pacjentów [4,7%]) niż w grupie placebo (278 [6,0%]) (HR =  0,78, 95% CI: 0,66-0,93; P=0,007). 

Victoza® + ST
Placebo  + ST

Nonfatal MI (P=0.11)

Hazard ratio, 0.78 (95% CI, 0.66-0.93)

Nonfatal Stroke (P=0.30)

Cardiovascular death (P=0.007)
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NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO: Victoza®, 6 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań w fabrycznie napełnionym wstrzykiwaczu. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY: 1 ml roztworu zawiera 6 mg liraglutydu (analog 
ludzkiego glukagonopodobnego peptydu-1 (GLP-1) otrzymywany w Saccharomyces cerevisiae w wyniku rekombinacji DNA). Jeden fabrycznie napełniony wstrzykiwacz zawiera 18 mg liraglutydu w 3 ml roztworu. Pełny 
wykaz substancji pomocniczych: disodu fosforan dwuwodny, glikol propylenowy, fenol, woda do wstrzykiwań. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA: Roztwór do wstrzykiwań. Przezroczysty, bezbarwny lub prawie bezbarwny 
izotoniczny roztwór; pH=8,15. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE: Wskazania do stosowania: Produkt leczniczy Victoza® jest wskazany do stosowania u dorosłych z niedostatecznie kontrolowaną cukrzycą typu, 2 jako 
uzupełnienie odpowiedniej diety i wysiłku fizycznego: w monoterapii, u pacjentów, u których stosowanie metforminy jest niewskazane ze względu na nietolerancję lub istniejące przeciwwskazania; jako leczenie dodane 
do terapii cukrzycy innymi produktami leczniczymi. Dawkowanie i sposób podawania: Dawkowanie: Aby zwiększyć tolerancję w żołądku i jelitach dawka początkowa wynosi 0,6 mg liraglutydu na dobę. Po upływie 
co najmniej tygodnia dawkę należy zwiększyć do 1,2 mg. Dla części pacjentów korzystne może okazać się zwiększenie dawki z 1,2 mg do 1,8 mg i w zależności od odpowiedzi klinicznej, po upływie minimum jednego 
tygodnia dawkę można zwiększyć do 1,8 mg w celu dodatkowej poprawy kontroli glikemii. Dobowe dawki większe niż 1,8 mg nie są zalecane. Produkt leczniczy Victoza® może być dołączony do dotychczasowego 
leczenia metforminą lub metforminą skojarzoną z tiazolidynedionem. Dotychczasowe dawki metforminy i tiazolidynedionu mogą pozostać niezmienione. Produkt leczniczy Victoza® może być dołączony do dotychczasowego 
leczenia pochodną sulfonylomocznika lub metforminą skojarzoną z pochodną sulfonylomocznika lub insuliną. W celu zmniejszenia ryzyka hipoglikemii należy rozważyć zmniejszenie dawki pochodnej sulfonylomocznika 
lub insuliny w przypadku dołączenia produktu leczniczego Victoza® do leczenia pochodną sulfonylomocznika lub insuliną. Samodzielne sprawdzanie stężenia glukozy we krwi nie jest konieczne w celu dostosowania dawki 
produktu leczniczego Victoza®. Jednak w przypadku rozpoczynania leczenia produktem leczniczym Victoza® w skojarzeniu z pochodną sulfonylomocznika lub insuliną może okazać się konieczne samodzielne kontrolowanie 
stężenia glukozy we krwi w celu dostosowania dawki pochodnej sulfonylomocznika lub insuliny. Szczególne grupy pacjentów: Pacjenci w podeszłym wieku (powyżej 65 lat): Nie ma konieczności dostosowywania 
dawki w związku z wiekiem pacjenta. Zaburzenia czynności nerek: Nie ma konieczności dostosowywania dawki u pacjentów z łagodnymi, umiarkowanymi lub ciężkimi zaburzeniami czynności nerek. Nie ma 
doświadczenia w stosowaniu produktu u pacjentów z chorobą nerek w stadium końcowym i dlatego produkt leczniczy Victoza® nie jest zalecany do stosowania w tej grupie pacjentów. Zaburzenia czynności wątroby: 
Nie ma konieczności dostosowywania dawki u pacjentów z łagodnymi lub umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby. Produkt leczniczy Victoza® nie jest zalecany do stosowania u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami 
wątroby. Dzieci i młodzież: Nie określono bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności produktu leczniczego Victoza® u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat. Nie ma dostępnych danych. Sposób podawania: Produktu 
leczniczego Victoza® nie wolno podawać dożylnie ani domięśniowo. Produkt leczniczy Victoza® podawany jest raz na dobę o dowolnej porze, niezależnie od posiłków i może być wstrzykiwany podskórnie w okolicę 
brzucha, udo lub ramię. Miejsce wstrzykn ięcia i porę podania można zmienić bez dostosowywania dawki. Lepiej jest jednak wstrzykiwać produkt leczniczy Victoza® w przybliżeniu o tej samej porze dnia, po wybraniu 
najbardziej dogodnej pory. Produkt leczniczy Victoza® nie powinien być stosowany, jeśli nie jest przezroczysty i bezbarwny lub prawie bezbarwny. Produktu leczniczego Victoza® nie należy stosować, jeśli był on zamrożony. 
Produkt leczniczy Victoza® można podać stosując igły o długości do 8 mm i grubości od 32G. Wstrzykiwacz jest przeznaczony do stosowania z igłami jednorazowymi typu NovoFine® lub NovoTwist®. Opakowanie nie 
zawiera igieł. Pacjenta należy poinformować, aby usuwał igłę do wstrzykiwań zgodnie z lokalnymi wymaganiami po każdym wstrzyknięciu i przechowywał wstrzykiwacz bez nałożonej igły. Zapobiega to zanieczyszczeniu, 
zakażeniu i wyciekowi produktu leczniczego. Zapewnia to precyzyjne dawkowanie. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Specjalne ostrzeżenia i środki 
ostrożności dotyczące stosowania: Liraglutydu nie należy stosować u chorych na cukrzycę typu 1 ani w leczeniu cukrzycowej kwasicy ketonowej. Liraglutyd nie jest zamiennikiem insuliny. Nie ma doświadczenia w 
leczeniu pacjentów z zastoinową niewydolnością serca klasy IV według NYHA (New York Heart Association), dlatego też nie zaleca się stosowania liraglutydu w tej grupie pacjentów. Doświadczenie w stosowaniu u 
pacjentów z nieswoistym zapaleniem jelit oraz gastroparezą cukrzycową jest ograniczone. Stosowanie liraglutydu nie jest zalecane u tych pacjentów, gdyż wiąże się z wystąpieniem przejściowych działań niepożądanych 
ze strony układu pokarmowego, w tym nudności, wymiotów i biegunki. Ostre zapalenie trzustki: Podczas stosowania agonistów receptora GLP-1 zaobserwowano wystąpienie ostrego zapalenia trzustki. Pacjentów należy 
poinformować o charakterystycznych objawach ostrego zapalenia trzustki. W przypadku podejrzenia zapalenia trzustki, należy zaprzestać stosowania liraglutydu; po potwierdzeniu ostrego zapalenia trzustki, leczenie 
liraglutydem nie powinno być wznawiane. Choroba tarczycy: W badaniach klinicznych, szczególnie u pacjentów z istniejącymi wcześniej chorobami tarczycy, odnotowane były działania niepożądane dotyczące tarczycy, 
takie jak powiększenie tarczycy. Dlatego w tej grupie pacjentów należy zachować ostrożność podczas stosowania liraglutydu. Hipoglikemia: U pacjentów przyjmujących liraglutyd w skojarzeniu z pochodną sulfonylomocznika 
lub insuliną może wystąpić zwiększone ryzyko hipoglikemii. Ryzyko hipoglikemii można zmniejszyć, zmniejszając dawkę pochodnej sulfonylomocznika lub insuliny. Odwodnienie: U pacjentów leczonych liraglutydem 
zaobserwowano przedmiotowe i podmiotowe objawy odwodnienia, w tym zaburzenia czynności nerek i ostrą niewydolność nerek. Pacjenci leczeni liraglutydem powinni zostać poinformowani o ryzyku odwodnienia w 
związku z działaniami niepożądanymi ze strony żołądka i jelit i o konieczności zapobiegania odwodnieniu. Działania niepożądane: Podsumowanie profilu bezpieczeństwa: W pięciu dużych długoterminowych badaniach 
klinicznych fazy IIIa ponad 2500 pacjentów otrzymało leczenie produktem leczniczym Victoza® w monoterapii lub w skojarzeniu z metforminą, pochodną sulfonylomocznika (z metforminą lub bez niej) lub metforminą i 
rozyglitazonem. Najczęściej zgłaszanymi działaniami niepożądanymi w czasie badań klinicznych były zaburzenia ze strony układu pokarmowego: nudności i biegunka występowały bardzo często, natomiast wymioty, 
zaparcie, ból brzucha i dyspepsja występowały często. Na początku leczenia wymienione działania niepożądane dotyczące układu pokarmowego mogą występować częściej. Reakcje te zwykle ustają w ciągu kilku dni lub 
tygodni kontynuowania leczenia. Ból głowy oraz zapalenie nosa i gardła również były częste. Ponadto, hipoglikemia występowała często, a podczas stosowania liraglutydu w skojarzeniu z pochodną sulfonylomocznika 
– bardzo często. Ciężką hipoglikemię obserwowano głównie w leczeniu skojarzonym z pochodną sulfonylomocznika. Tabelaryczne zestawienie działań niepożądanych: W tabeli wymieniono działania niepożądane 
zgłoszone w długoterminowych kontrolowanych badaniach fazy IIIa, w badaniu LEADER (długoterminowym badaniu oceniającym incydenty sercowo-naczyniowe) i zgłoszenia spontaniczne (po wprowadzeniu produktu 
do obrotu). Częstość wszystkich działań niepożądanych została obliczona na podstawie ich częstości w trakcie badań klinicznych fazy IIIa. Częstość definiuje się w następujący sposób: bardzo często (≥1/10); często (≥1/100 
do <1/10); niezbyt często (≥1/1 000 do <1/100); rzadko (≥1/10 000 do <1/1 000); bardzo rzadko (<1/10 000); nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych). W obrębie każdej grupy 
częstości, działania niepożądane są przedstawione według zmniejszającej się ciężkości tych zdarzeń.      

Klasyfikacja układów  
i narządów MedDRA

Bardzo  
często Często Niezbyt często Rzadko Bardzo rzadko

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze zapalenie nosa i gardła, zapalenie oskrzeli

Zaburzenia układu immunologicznego  reakcje 
anafilaktyczne

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania hipoglikemia, brak łaknienia, zmniejszenie apetytu odwodnienie

Zaburzenia układu  nerwowego ból głowy, zawroty głowy

Zaburzenia serca przyspieszenie częstości akcji serca

Zaburzenia żołądka i jelit
nudności,  
biegunka

wymioty, dyspepsja, ból w górnej części brzucha, zaparcie, zapalenie 
żołądka, nadmierna produkcja gazów jelitowych, wzdęcie brzucha, refluks 
żołądkowo-przełykowy dolegliwości brzuszne, ból zęba

niedrożność jelit
zapalenie trzustki 
(w tym martwicze 
zapalenie trzustki)

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych
kamica żółciowa, zapalenie 
pęcherzyka żółciowego

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej wysypka pokrzywka, świąd

Zaburzenia nerek i dróg moczowych
zaburzenia czynności nerek, 
ostra niewydolność nerek

Zaburzenia ogólne i stany w  miejscu podania zmęczenie, reakcje w miejscu wstrzyknięcia złe samopoczucie

Badania diagnostyczne zwiększone stężenie lipazy* zwiększone stężenie amylazy*

* Działania niepożądane pochodzące z kontrolowanych badań klinicznych fazy IIIb oraz IV, tylko wtedy, gdy były one oceniane.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych : Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie 
stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem 
Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa,  
tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU: Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK-2880 
Bagsværd, Dania. NUMERY POZWOLEŃ NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU:  EU/1/09/529/001-005, Produkt leczniczy Victoza® wydawany jest z przepisu lekarza – (Rp). Cena detaliczna – 603,61 zł za opakowanie 
(2 fabrycznie napełnione wstrzykiwacze). Każdy wstrzykiwacz zawiera 3 ml roztworu wystarczającego na 30 dawek po 0,6 mg, 15 dawek po 1,2 mg lub 10 dawek po 1,8 mg. Lek pełnopłatny. Skrócona Informacja  
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Trzeba rozsądnie patrzeć zarówno 
na technologie lekowe, jak i nielekowe. 

fOT.	TOMAsZ	ADAMAsZEk



99

Jakie priorytety ma Pan na najbliższą przyszłość 
– do września – jeśli chodzi o politykę lekową? 

Spraw do rozpatrzenia jest wiele, ale chcemy też do-
kończyć to, co zostało rozpoczęte w  tej kadencji: no-
welizację ustawy refundacyjnej, ustawy o  zawodzie 
farmaceuty, zmianę Prawa farmaceutycznego. Istotne 
będzie także usprawnienie prac Komisji Ekonomicznej 
i Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji.

Jakie zmiany w nowelizacji ustawy refundacyjnej 
Pan przewiduje? 

Ustawa jest w trakcie prac wewnętrznych i nie przybrała 
jeszcze ostatecznego kształtu. Dlatego jest za wcześnie 
by mówić o  szczegółowych rozwiązaniach. Planujemy 
istotną zmianę dotyczącą paybacku. Są też projektowa-
ne zmiany w zakresie programów lekowych. 

Od początku kadencji mowa była o wprowadzeniu 
rTr – refundacyjnego trybu rozwojowego – to 
pomysł wiceministra Krzysztofa Łandy, czy też 
ITr – innowacyjnego trybu rozwojowego. Czy 
uważa Pan, że fi rmy produkujące i inwestujące 
w Polsce powinny mieć preferencje, jeśli chodzi 
o refundację leków?

Projektem zajmuje się Ministerstwo Przedsiębiorczo-
ści, którego zadaniem jest pobudzanie gospodarki 
i zastosowanie wysoko innowacyjnych technologii. Mi-
nisterstwo Zdrowia jest zainteresowane tym, by finan-
sować jak najwięcej efektywnych technologii. 

Pana zdaniem, gdy chodzi o refundację, to 
powinniśmy stawiać na choroby rzadkie czy często 
występujące, jak choroby serca czy cukrzyca?

Te dwa elementy muszą być równoważne i są równo-
ważone. Niektóre leki, np. w  chorobach rzadkich, nie 
osiągają efektywności kosztowej, a  mimo to są finan-
sowane. Obecnie jest refundowanych sporo takich te-
rapii. Musi to jednak być równomierne. Interesują nas 
też choroby występujące często, główni zabójcy Pola-
ków w  takich dziedzinach, jak: kardiologia, diabetolo-

gia, onkologia. Pojawia się wiele nowych leków, czę-
sto kosztownych. Jest to sporym wyzwaniem, biorąc 
pod uwagę to, że wiele mamy do zrobienia w zakresie 
najprostszych dziedzin nielekowych, takich jak np. do-
stęp do kardiologa, diabetologa, dobra ścieżka tera-
peutyczna u  lekarza POZ. Myślę, że trzeba rozsądnie 
patrzeć zarówno na technologie lekowe, jak i nieleko-
we. Warto dodać, że w szpitalnictwie mamy dobrą sy-
tuację: gdy pacjent ma w trybie pilnym do wykonania 
operację, to w Polsce można zrobić niemal wszystko, 
i to na światowym poziomie. Należy zwiększyć dostęp-
ność do lekarza POZ i lekarza specjalisty oraz stworzyć 
dobrą opiekę ambulatoryjną, by nie dopuszczać do za-
ostrzenia choroby.

A to nie jest trochę wybieg z pana strony? 
Odpowiada Pan za politykę lekową, a mówi 
o dostępie do lekarza. 

Nie, ja raczej mówię: polityka lekowa jest ważna, ale 
pamiętajmy też o  technologiach nielekowych. Zupeł-
nie inaczej patrzylibyśmy na leczenie pacjentów, gdy-
byśmy zwracali również uwagę na koszty po stronie 
ZUS: zasiłków, rent, zwolnień lekarskich. Widzielibyśmy 
wtedy pełne koszty choroby. Zwykle interesuje nas to, 
żeby lek był tańszy, a  bardzo trudno jest analizować 
sytuację z perspektywy wszystkich stron, także z per-
spektywy wpływu na gospodarkę. 

Czyli jest Pan za tym, by brać pod uwagę 
koszty społeczne. Czy przy okazji negocjacji 
cenowych komisji ekonomicznej ten wątek się 
zaczyna pojawiać? 

AOTMiT poszerza swoją perspektywę przy ocenianiu 
leków. Perspektywa kosztów społecznych nie jest na 
razie priorytetem, gdyż tego typu oszacowania czę-
sto są trudne. Nie jest udowodnione, że w przypad-
ku przyjmowania jednego leku pacjent dostanie zwol-
nienie na 7 dni, a w przypadku innego – na miesiąc. 
Trudno o  pozyskanie tego typu danych, choć teore-
tycznie NFZ wszystkie je posiada. Można by to wszyst-

Nie	mam	dylematów,	
co trzeba refundować 

Z WICEMINISTREM	ZDROWIA	maciejem miłkowskim ROZMAWIAJĄ	
KATARZYNA	PINKOSZ	I PAWEŁ	KRUŚ.	
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ko wyliczyć, gdyż NFZ nie tylko płaci za usługi zdro-
wotne, lecz także dostaje informację o  składkach, 
wie, kiedy było zwolnienie, kiedy pacjent przechodzi 
na rentę.

Czyli można się spodziewać, że te dane będą 
brane pod uwagę?

Docelowo tak. Takie dane braliśmy już pod uwagę, np. 
przy okazji endoprotezoplastyki: analizowaliśmy czas 
oczekiwania na operację, koszty leków, absencji choro-
bowej, hospitalizacji z powodu wydłużenia się oczeki-
wania na operację. Dlatego staramy się obecnie przy-
spieszyć zabiegi, by jako społeczeństwo nie ponosić 
tych dodatkowych kosztów. 

Ma Pan dylemat: czy wydać 20 mln na lek 
dla 100 pacjentów z chorobą rzadką, czy na 
chorobę częstą, np. dla 50 tys. diabetyków, 
którzy od 15 lat nie mają możliwości 
zastosowania nowych technologii? 

Nie mam takich dylematów, i  jedna, i  druga kwestia 
jest równie ważna. Nie chodzi o  wybór, czy refundo-
wać leki na choroby rzadkie, czy często występujące. 
I  jedne, i  drugie technologie trzeba udostępniać pa-
cjentom, jednak za każdym razem trzeba to bardzo 
mocno i z pełną odpowiedzialnością przemyśleć. Pro-
gramy lekowe idą w  kierunku znalezienia podgrupy 
osób, która do tej pory nie miała możliwości leczenia. 
Efekt kliniczny nowych leków często jest niewymierny, 
trudny do oszacowania i zweryfikowania. Technologie 
lekowe często nie dają tak spektakularnych efektów 
jak metody zabiegowe stosowane np. w zawale serca 
czy chirurgicznym leczeniu nowotworów. Warto wspie-
rać leki skuteczne, tak jak w  przypadku WZW typu C. 
Po zastosowaniu leczenia mamy tu klarowną sytuację 
pacjent chory/pacjent zdrowy.

Jednak takich możliwości całkowitego 
wyleczenia jest niewiele, większość chorób jest 
przewlekłych, można je jednak kontrolować. 
Przykładem jest m.in. diabetologia.

Patrzymy na ceny referencyjne w innych krajach i oka-
zuje się, że np. w Wielkiej Brytanii, Danii czy Norwegii 
ceny leków mogą być niższe. Być może jednym z kry-
teriów, które Komisja Ekonomiczna powinna brać pod 
uwagę, jest zamożność społeczeństwa, czyli to, na co 
nas stać. Nasz PKB na obywatela jest znacznie niższy 
niż w  Wielkiej Brytanii, ceny u  nas powinny więc być 
dwa razy niższe. Z drugiej strony jesteśmy atrakcyjnym 
krajem dla firm farmaceutycznych ze względu na wiel-
kość naszej populacji. 

Oczekiwanie, że firmy obniżą ceny, jest 
zrozumiałe. Tylko jak to robić, by nie cierpieli 

pacjenci, którzy nie mają dostępu do nowych 
terapii?

Jeśli leki kupimy tanio, to wszyscy będą zadowoleni: fir-
ma, bo podpisze kontrakty, pacjenci – bo będą mieć 
leki i my, bo będziemy je mieć nie dla jednej, tylko dla 
dwóch grup. A  jeśli chodzi o  diabetologię, to wydatki 
na nią są bardzo wysokie. 

Jednak ok. 40 proc. tego budżetu pochłania 
refundacja pasków do mierzenia poziomu cukru. 
To dobra proporcja? Nie można części tych 
pieniędzy przeznaczyć na nowoczesne terapie?

Na pewno trzeba zweryfikować kwestię refundacji pa-
sków. Jeśli chodzi o ich ceny, często są one wyższe niż 
w innych krajach UE. Gdy chodzi o nowe leki przeciw-
cukrzycowe, to powodują one mniej powikłań kardio-
logicznych. Jednak pamiętajmy, że wprowadzenie ja-
kichkolwiek zmian wymaga czasu i  ich dogłębnego 
przemyślenia. 
 Nie ukrywam, że czekamy na obniżenie cen i na leki 
generyczne. Mamy niezaspokojone potrzeby w  wielu 
chorobach i  w  wielu programach lekowych. Niektóre 
firmy uważają, że z refundacji trzeba wyrzucić wszyst-
kie leki, których koszt jest poniżej 10 zł miesięcznie, bo 
wtedy znajdą się środki na refundację nowych tech-
nologii. Nie zgadzam się z tym. Często te tanie leki są 
bardzo efektywne. Powinniśmy mocno wspierać leki 
i  technologie bardzo efektywne. Moim zdaniem, po-
winny być refundowane z urzędu.

Na przykład jakie?
Będziemy analizować pełen zakres leków na receptę, 
nie tylko refundowanych, lecz także tych sprzedawa-
nych z odpłatnością 100 proc. To dopiero daje możli-
wość realizowania polityki lekowej. Dane, które mamy, 
będą mogły być podstawą do przemodelowania syste-
mu refundacyjnego. Już pojawiło się pewne przemode-
lowanie przy okazji leków 75+. Pewne rzeczy wymaga-
ją tu zmiany, m.in. to, żeby wszyscy lekarze, a nie tylko 
lekarze pierwszego kontaktu, mogli wystawiać recepty 
na te leki. Być może warto też pomyśleć o rozszerze-
niu grup uprawnionych. 

Czyli np. kolejne grupy pacjentów dostałyby 
leki za darmo?

Będziemy to analizować. 

Gdyby miał Pan trzy razy więcej pieniędzy na 
leki niż dziś, byłoby na co je wydać?

Nowych technologii czekających na wprowadzenie jest 
bardzo dużo. Gdybyśmy porozumieli się ze wszystkimi 
firmami, popracowali z  Komisją Ekonomiczną, to dziś 
na nowe terapie moglibyśmy wydać tyle, ile wynosi cały 
budżet Polski. 
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H ymn lekarzy mówi: „O, Medycyno, szlachet-
na pani, myśli wzięłaś me i  serce”. Słowa 
te dotyczą każdego lekarza. A  ten zawód 
zdobywa się po latach trudnych, pełnych 

wyrzeczeń studiów, ze świadomością, że czeka stałe 
uzupełnianie wiedzy i  zgodna z etyką służba chorym 
25 godzin na dobę, każdego dnia, po kres życia. Wie-
le osób, mając powołanie, poświęca medycynie cały 
swój czas, wypoczynek, a  niekiedy życie. „Gdybyśmy 
weszli w  dziedziniec przytułku dzieci w  Paryżu, wzrok 
nasz spotkałby się ze skromnym grobowcem, na któ-
rym wypisane są nazwiska (…) 4 młodych lekarzy. Jeden 
z  nich miał zaledwie lat 20. (…) Poniżej napis: „Ofiary 
poświęcenia, zgasłe przy ratowaniu chorych dzieci”. Nie-
podobna czytać (…) bez wzruszenia, unieśmiertelnia on 
pamięć serc szlachetnych, które nie zapomniały, że za-
miłowanie nauki winno jednoczyć się z miłością ludzko-
ści”. Tak pisał Gaston Tis-
sandier, przed wiekiem.1 
Tak, tysiące lekarzy traci-
ło życie, ratując chorych, 
jak brat św. Jana Pawła II, 
lekarz, gdy czuwając przy 
21-letniej chorej na pło-
nicę, 4 dni później zmarł. 
Miał zaledwie 26 lat.2

 Jest jednak wielu le-
karzy, którzy odnieśli suk-
cesy nie w  medycynie, 
ale również w  innych na-
ukach. O kilku z nich pra-
gnę wspomnieć. 

Denis papin (1647-1712) – kształcił się na lekarza 
w  Paryżu, lecz nauki doświadczalne i  mechanika tak 
go pociągały, że dla nich porzucił medycynę. Pracując 
w Anglii, wynalazł autoklaw oraz pierwszy tłokowy sil-
nik parowy, a także piec do topienia szkła i odśrodko-
wą pompę wirową.3

luigi galVani (1737-1798) – włoski lekarz, fizyk, fizjo-
log, franciszkanin. Odkrył istnienie zjawisk elektrycz-
nych w  tkankach zwierzęcych, dzięki czemu zwrócił 
uwagę uczonych na nową dziedzinę wiedzy, nazwaną 
później elektrochemią.4

julius RoBeRt Von mayeR (1814-1878) – niemiecki 
lekarz i  fizyk. Ukończył medycynę w Tybindze. W cza-
sie rejsu do Indonezji sformułował zasadę zachowa-
nia energii w formie zgodnej z pierwszą zasadą termo-

dynamiki.5

helmholtz heRmann Von helmholtz 
(1821-1894) – niemiecki lekarz, fizyk, filozof i wy-
nalazca. Jest twórcą zasady zachowania energii. 
Zajmował się mechaniką, akustyką, termodyna-
miką, światłem i  elektrycznością. Skonstruował 
pierwszy oftalmoskop oraz rezonator nazwany 
jego imieniem. Próbował wyjaśnić mechanizm 
produkcji energii w gwiazdach.

samuel thomas Von sÖmmeRing (1755-
1830) – niemiecki lekarz, anatom, fizyk, pa-

Felieton

męczennicy medycyny i herosi nauki

pRoF. DR haB. meD. jeRzy woy-wojciechowski |	PREZES	HONOROWY	POLSKIEGO	
TOWARZYSTWA	LEKARSKIEGO,	PREZES	RADY	FUNDACJI	IM.	JAKUBA	HR.	POTOCKIEGO

Jest wielu lekarzy, którzy odnieśli sukcesy nie w medycynie, 
ale również w innych naukach. O kilku z nich pragnę wspomnieć. 

 Kocioł będący pierwowzorem autoklawu i szybkowaru (1681), 
wynalazek Denisa Papina, © Depositphotos Inc.



Kontrola zaostrzeń 
w atopowym 
zapaleniu skóry1

Postaw na skuteczną terapię proaktywną2

teraz 
nowa wielkość opakowania



(takrolimus 0.03%, 0.1% maść)

Nazwa produktu leczniczego: Protopic 0,03% maść; Protopic 0,1% maść. Skład jakościowy i ilościowy: 1 g produktu leczniczego Protopic 0,03% maść zawiera 0,3 mg takrolimusu w postaci takrolimusu jednowodnego 
(0,03%).1 g produktu leczniczego Protopic 0,1% maść zawiera 1,0 mg takrolimusu w postaci takrolimusu jednowodnego (0,1%). Substancje pomocnicze o znanym działaniu: Butylohydroksytoluen (E321) 15 mikrogra-
mów/g maści. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1 CHPL. Postać farmaceutyczna: Maść. Wskazania do stosowania: Produkt leczniczy Protopic 0,03% maść jest wskazany do stosowania u dorosłych, 
młodzieży i dzieci w wieku od 2 lat. Leczenie fazy ostrej: Dorośli i młodzież (w wieku 16 lat i powyżej): Leczenie umiarkowanych i ciężkich postaci atopowego zapalenia skóry u dorosłych w przypadkach braku dostatecznej 
odpowiedzi lub braku tolerancji na leczenie konwencjonalne, takie jak miejscowe stosowanie kortykosteroidów. Dzieci (w wieku 2 lat i powyżej): Leczenie umiarkowanych i ciężkich postaci atopowego zapalenia skóry u dzie-
ci w przypadkach, gdy konwencjonalne leczenie, takie jak miejscowe stosowanie kortykosteroidów nie przyniosło oczekiwanego rezultatu. Leczenie podtrzymujące: Leczenie umiarkowanych do ciężkich postaci atopowego 
zapalenia skóry w celu zapobiegania nawrotom i przedłużenia okresów bez nawrotów u pacjentów, u których z dużą częstością występuje zaostrzenie choroby (tj. 4 razy w roku lub częściej) i którzy początkowo odpowiada-
li na leczenie takrolimusem w maści dwa razy na dobę przez okres maksymalnie 6 tygodni (zmiany całkowicie ustąpiły, prawie całkowicie ustąpiły lub są łagodne). Produkt leczniczy Protopic 0,1% maść jest wskazany do 
stosowania u dorosłych i młodzieży (16 lat i powyżej). Dawkowanie i sposób podawania: Leczenie produktem Protopic powinno być zapoczątkowane przez lekarzy z doświadczeniem w rozpoznawaniu i leczeniu atopowe-
go zapalenia skóry. Dawkowanie: Leczenie fazy ostrej: Maść Protopic można stosować w leczeniu krótkotrwałym lub długotrwałym leczeniu przerywanym. Nie należy stosować produktu w sposób ciągły długotrwale. Lecze-
nie maścią Protopic należy rozpocząć, gdy wystąpią pierwsze przedmiotowe i podmiotowe objawy choroby. Maść Protopic należy stosować na każdy chorobowo zmieniony obszar skóry do czasu, gdy zmiany całkowicie 
ustąpią, prawie całkowicie ustąpią lub staną się łagodne. Następnie rozważa się, czy u pacjentów właściwe jest zastosowanie leczenia podtrzymującego (patrz poniżej). W przypadku pierwszego nawrotu objawów choroby, 
należy wznowić leczenie. Dorośli i młodzież (w wieku 16 lat i powyżej): Leczenie należy rozpocząć od stosowania produktu Protopic 0,1% maść dwa razy na dobę i kontynuować aż do czasu ustąpienia zmian. Jeżeli objawy 
choroby powrócą, należy ponownie rozpocząć leczenie stosując Protopic 0,1% maść dwa razy na dobę. Jeśli pozwala na to stan kliniczny, należy podjąć próbę zmniejszenia częstości nanoszenia maści lub zastosować pro-
dukt o mniejszej mocy - Protopic 0,03% maść. Ogólnie poprawę obserwuje się w ciągu jednego tygodnia od rozpoczęcia leczenia. Jeżeli po dwóch tygodniach od rozpoczęcia leczenia nie obserwuje się objawów poprawy, 
należy rozważyć inne opcje leczenia. Osoby starsze: Nie przeprowadzono określonych badań u osób starszych. Jednakże dostępne dane kliniczne dotyczące tej grupy pacjentów nie wskazują na konieczność jakiegokolwiek 
dostosowania dawki. Populacja dzieci i młodzieży: U dzieci w wieku od 2 do 16 lat należy stosować wyłącznie produkt o mniejszej mocy - Protopic 0,03% maść. Leczenie należy rozpocząć od stosowania maści dwa razy na 
dobę przez okres do trzech tygodni. Następnie częstość stosowania należy zmniejszyć do jednego razu na dobę do czasu ustąpienia zmian (patrz punkt 4.4 ChPL). Do czasu uzyskania dalszych danych, nie należy stosować 
maści Protopic u dzieci w wieku poniżej 2 lat. Leczenie podtrzymujące: U pacjentów, którzy stosowali maść z takrolimusem 2 razy na dobę i odpowiadali na leczenie trwające do 6 tygodni (zmiany całkowicie ustąpiły, prawie 
całkowicie ustąpiły lub są łagodne) właściwe jest wdrożenie leczenia podtrzymującego. Dorośli i młodzież (w wieku 16 lat i powyżej): Pacjenci dorośli powinni stosować produkt Protopic 0,1% maść. Maść Protopic, aby zapo-
biec zaostrzeniu choroby, należy nanosić raz na dobę przez dwa dni w tygodniu (np. w poniedziałek i w czwartek) na powierzchnię skóry zazwyczaj objętą atopowym zapaleniem. Należy zachować 2-3 dniowe przerwy 
w leczeniu między nanoszeniem maści. Po 12 miesiącach leczenia lekarz powinien ocenić stan pacjenta i zdecydować, czy kontynuować leczenie podtrzymujące pomimo braku danych o bezpieczeństwie leczenia podtrzy-
mującego, prowadzonego dłużej niż przez 12 miesięcy. W przypadku nawrotu objawów należy powrócić do leczenia maścią dwa razy na dobę (patrz powyżej „Leczenie fazy ostrej”). Osoby starsze: Nie przeprowadzono 
określonych badań u osób starszych (patrz powyżej „Leczenie fazy ostrej”). Populacja dzieci i młodzieży: U dzieci (w wieku od 2 do 16 lat) należy stosować wyłącznie produkt o mniejszej mocy - Protopic 0,03% maść. Maść 
Protopic, aby zapobiec zaostrzeniu choroby, należy nanosić raz na dobę przez dwa dni w tygodniu (np. w poniedziałek i w czwartek) na powierzchnię skóry zazwyczaj objętą atopowym zapaleniem. Należy zachować 2-3 
dniowe przerwy w leczeniu między nanoszeniem maści. Ocena stanu dziecka po 12 miesiącach leczenia powinna uwzględniać wstrzymanie leczenia do czasu rozważenia potrzeby jego kontynuowania i oceny przebiegu 
choroby. Maści Protopic nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 2 lat do czasu uzyskania dalszych danych. Sposób podawania: Cienką warstwę maści Protopic należy nanieść na chorobowo zmienioną lub zazwyczaj 
zmienioną powierzchnię skóry. Maść Protopic można stosować na każdą część ciała, w tym na twarz, szyję oraz na zgięcia, z wyjątkiem błon śluzowych. Maści Protopic nie należy stosować pod opatrunkiem okluzyjnym, 
ponieważ nie badano u pacjentów tego sposobu podawania (patrz punkt 4.4 ChPL). Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną, makrolidy lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 
6.1 ChPL. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania: W czasie leczenia maścią Protopic należy ograniczać narażanie skóry na działanie promieniowania słonecznego oraz unikać promieniowania 
ultrafioletowego pochodzącego z solarium, leczenia UVB lub UVA w skojarzeniu z psoralenami (PUVA) (patrz punkt 5.3 ChPL). Lekarz powinien zalecić pacjentom odpowiednie metody ochrony przed promieniowaniem sło-
necznym, takie jak ograniczenie do minimum czasu przebywania na słońcu, stosowanie produktów zawierających filtry przeciwsłoneczne oraz okrywanie skóry odpowiednią odzieżą. Maści Protopic nie należy stosować na 
zmienioną chorobowo powierzchnię skóry, jeżeli uważa się, że mogą to być zmiany nowotworowe lub przednowotworowe. Jeżeli na skórze wystąpi jakakolwiek nowa zmiana, inna niż dotychczasowy wyprysk w obrębie 
leczonej powierzchni skóry, powinien ją ocenić lekarz. Nie zaleca się stosowania maści zawierającej takrolimus u pacjentów z wadą bariery skórnej, taką jak zespół Nethertona, rybia łuska blaszkowata, uogólniona erytroder-
mia lub skórną chorobą przeszczep przeciw gospodarzowi. Te choroby skóry mogą zwiększyć wchłanianie takrolimusu. W leczeniu tych chorób skóry nie zaleca się również stosowania takrolimusu doustnie. W przypadku 
występowania powyższych chorób, po wprowadzeniu produktu do obrotu zgłaszano przypadki zwiększonego stężenia takrolimusu we krwi. Należy zachować ostrożność podczas długotrwałego stosowania maści Protopic 
u pacjentów z rozległymi zmianami chorobowymi skóry, zwłaszcza u dzieci (patrz punkt 4.2 ChPL). Pacjenci, zwłaszcza dzieci i młodzież powinni w czasie leczenia maścią Protopic pozostawać pod stałą kontrolą, w celu 
oceny odpowiedzi na leczenie i konieczności kontynuacji leczenia. Po 12 miesiącach ocena ta powinna uwzględniać wstrzymanie leczenia maścią Protopic u dzieci (patrz punkt 4.2 ChPL). Zdolność do miejscowego działania 
immunosupresyjnego (z możliwością pojawienia się zakażeń lub nowotworów skóry) w czasie długotrwałego leczenia (tj. latami) pozostaje nieznana (patrz punkt 5.1 ChPL). Protopic zawiera substancję czynną takrolimus, 
inhibitor kalcyneuryny. U pacjentów po przeszczepieniu narządów długotrwałe narażenie na silną immunosupresję w czasie układowego stosowania inhibitorów kalcyneuryny wiąże się ze zwiększonym ryzykiem rozwoju 
chłoniaków i nowotworów złośliwych skóry. U pacjentów, którzy stosują maść zawierającą takrolimus obserwowano przypadki nowotworów złośliwych, w tym chłoniaka skóry (np. chłoniak z limfocytów T) i inne rodzaje 
chłoniaków oraz raki skóry (patrz punkt 4.8 ChPL). Maści Protopic nie należy stosować u pacjentów z wrodzonym lub nabytym upośledzeniem odporności lub pacjentów leczonych lekami immunosupresyjnymi. U pacjentów 
z atopowym zapaleniem skóry leczonych maścią Protopic nie stwierdzono znaczącego układowego stężenia takrolimusu. Powiększenie węzłów chłonnych w badaniach klinicznych zgłaszano niezbyt często (0,8%). Więk-
szość tych przypadków była związana z zakażeniem (skóra, układ oddechowy, zęby) i ustępowała pod wpływem odpowiedniego leczenia antybiotykami. Chorzy po przeszczepach poddawani leczeniu immunosupresyjnemu 
(np. takrolimus stosowany ogólnie) narażeni są na zwiększone ryzyko rozwoju chłoniaka. Dlatego też pacjenci otrzymujący produkt Protopic, u których wystąpiło powiększenie węzłów chłonnych, powinni pozostawać pod 
kontrolą w celu upewnienia się, że zmiany węzłów chłonnych całkowicie ustąpiły. Powiększenie węzłów chłonnych występujące w chwili zapoczątkowania leczenia powinno być zbadane i monitorowane. W przypadku 
utrzymywania się powiększenia węzłów chłonnych należy wyjaśnić jego etiologię. Jeśli brak pewności co do etiologii powiększenia węzłów chłonnych lub wystąpiła ostra mononukleoza zakaźna, należy rozważyć przerwanie 
leczenia produktem Protopic. Nie określono wpływu leczenia maścią Protopic na rozwijający się układ immunologiczny u dzieci w wieku poniżej 2 lat (patrz punkt 4.1 ChPL). Nie badano skuteczności i bezpieczeństwa maści 
Protopic w leczeniu atopowego zapalenia skóry z towarzyszącym zakażeniem. Przed rozpoczęciem stosowania maści Protopic należy zlikwidować zakażenie w miejscu leczenia. Pacjenci z atopowym zapaleniem skóry 
wykazują skłonność do powierzchniowych zakażeń skóry. Leczenie maścią Protopic może się wiązać ze zwiększonym narażeniem na zapalenie mieszków włosowych oraz zakażenie skóry wywołane wirusem Herpes sim-
plex (wyprysk opryszczkowy, opryszczka zwykła, opryszczka wargowa, wysiew ospopodobny Kaposiego) (patrz punkt 4.8 ChPL). W przypadku występowania tych zakażeń należy ocenić stosunek ryzyka do korzyści 
związany z zastosowaniem maści Protopic. W ciągu 2 godzin od zastosowania maści Protopic nie należy stosować środków zmiękczających na tę samą powierzchnię. Nie oceniano wpływu równoczesnego stosowania in-
nych środków stosowanych miejscowo. Brak doświadczenia z równoczesnym stosowaniem układowo działających steroidów lub środków immunosupresyjnych. Należy zwrócić szczególną uwagę, aby unikać kontaktu 
z oczami lub błonami śluzowymi. Jeśli maść przypadkowo zastosowana zostanie na te powierzchnie, należy ją starannie zetrzeć i (lub) spłukać wodą. Stosowanie maści Protopic pod opatrunkiem okluzyjnym nie było bada-
ne u pacjentów. Opatrunki okluzyjne nie są zalecane. Podobnie jak przy innych produktach leczniczych stosowanych miejscowo, pacjenci powinni umyć ręce po naniesieniu maści, o ile ręce nie są celem leczenia. Takrolimus 
jest w znacznym stopniu metabolizowany w wątrobie i pomimo że stężenia we krwi są małe po leczeniu miejscowym, maść powinna być ostrożnie stosowana u pacjentów z niewydolnością wątroby (patrz punkt 5.2 ChPL). 
Protopic maść zawiera butylohydroksytoluen (E321), substancję pomocniczą, która może po-wodować miejscowe reakcje skórne (np. kontaktowe zapalenie skóry), lub podrażnienia oczu lub błon śluzowych. Działania nie-
pożądane: W badaniach klinicznych, około 50% pacjentów doświadczyło różnego rodzaju reakcji niepożądanych pod postacią podrażnienia skóry w miejscu zastosowania. Uczucie pieczenia i świąd były bardzo częste, za-
zwyczaj łagodne do umiarkowanych, z tendencją do ustępowania w ciągu tygodnia od rozpoczęcia leczenia. Rumień był częstą reakcją niepożądaną. Uczucie ciepła, parestezje i wysypka w miejscu zastosowania były również 
często obserwowane. Często występowała nietolerancja alkoholu (wypieki lub podrażnienie skóry po spożyciu napojów alkoholowych). Pacjenci mogą być narażeni na zwiększone ryzyko wystąpienia zapalenia mieszków 
włosowych, trądziku lub zakażenia wirusem Herpes. Działania niepożądane o prawdopodobnym związku z leczeniem zestawiono poniżej zgodnie z klasyfikacją układów i narządów. Częstość występowania określono nastę-
pująco: bardzo często ( 1/10), często ( 1/100 do < 1/10) i niezbyt często ( 1/1 000 do < 1/100). W obrębie każdej grupy o określonej częstości występowania objawy niepożądane są wymienione zgodnie ze zmniejszają-
cym się nasileniem. Zakażenia i zarażenia pasożytnicze - często: miejscowe zakażenie skóry niezależnie od specyficznej etiologii obejmujące m.in.: wyprysk opryszczkowy, zapalenie mieszków włosowych,  zakażenie skóry 
wywołane wirusem Herpes simplex, zakażenie wywołane wirusami Herpes, wysiew ospopodobny Kaposiego*; częstość nieznana: zakażenie oka wirusem opryszczki*. Zaburzenia metabolizmu i odżywiania - często: nieto-
lerancja alkoholu (wypieki lub podrażnienie skóry po spożyciu napojów alkoholowych). Zaburzenia układu nerwowego - często: parestezje i dyzestezje (zwiększona wrażliwość skóry, uczucie pieczenia). Zaburzenia skóry 
i tkanki podskórnej - często: świąd; niezbyt często: trądzik*; częstość nieznana: trądzik różowaty*, plamy soczewicowate*. Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania - bardzo często: pieczenie i świąd w miejscu podania; 
często: ciepło, rumień, ból, podrażnienie, parestezje i wysypka w miejscu podania; częstość nieznana: obrzęk w miejscu podania*. Badania - częstość nieznana: zwiększone stężenie leku*. Po wprowadzeniu do obrotu:  
u pacjentów stosujących maść zawierającą takrolimus zgłaszano przypadki nowotworów złośliwych, w tym chłoniaka skóry (np. chłoniak z limfocytów T) i wystąpienie innego rodzaju chłoniaków oraz raka skóry. Leczenie 
podtrzymujące: w badaniu klinicznym oceniającym leczenie podtrzymujące (stosowanie maści dwa razy w tygodniu) u dorosłych i u dzieci z umiarkowaną i ciężką postacią atopowego zapalenia skóry obserwowano zdarze-
nia niepożądane, które występowały z częstością większą niż w grupie kontrolnej: liszajec w miejscu podania (7,7% u dzieci) i zakażenia w miejscu podania (6,4% u dzieci i 6,3% u dorosłych). Populacja dzieci i młodzieży:  
częstość, rodzaj i ciężkość reakcji niepożądanych u dzieci są podobne do zgłaszanych u dorosłych. Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych: Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie 
podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać 
wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produk-
tów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, PL-02 222 Warszawa, Tel.: +48 22 49 21 301, Faks: +48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl 
Podmiot odpowiedzialny posiadający pozwolenie na dopuszczenie do obrotu: LEO Pharma A/S, Industriparken 55, 2750 Ballerup, Dania.
Numery pozwoleń na dopuszczenie do obrotu: EU/1/02/201/001, EU/1/02/201/002, EU/1/02/201/005.
Kategoria dostępności: Produkt leczniczy wydawany z przepisu lekarza. Szczegółowe informacje o tym produkcie leczniczym są dostępne na stronie internetowej Europejskiej Agencji Leków www.ema.europa.eu. 
Data zatwierdzenia ulotki : czerwiec 2016. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego w Polsce: LEO Pharma Sp. z o.o. 02-674 Warszawa,  
ul Marynarska 15, tel: 22 244-18-40. Data uaktualnienia: czerwiec 2018 
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leontolog i  wynalazca. Gimnazjum 
ukończył w  Toruniu, a  uniwersytet 
w  Getyndze. Badał układ nerwowy. 
Pierwszy stwierdził, że palenie tyto-
niu powoduje nowotwory. W  1809 
roku skonstruował telegraf elektro-
chemiczny. Jego imieniem nazwano 
krater na Księżycu.

paul-Émile Botta (1802-1870) 
– francuski lekarz (pochodzenia 
włoskiego) i  archeolog. Zdecydo-
wał się poznawać świat, pływając 
na statkach, gdzie był chirurgiem. 
W  1842 roku rząd Francji miano-
wał go konsulem w  Mosulu (peł-
nił także tę funkcję w  Trypolisie 
i  Aleksandrii). Wtedy zaintereso-
wał się archeologią i  odkrył asy-
ryjskie inskrypcje w Chorsabadzie. 
Botta uważał, że odnalazł zaginio-
ną Niniwę (w rzeczywistości był to 
pałac Sargona II). Wyniki badań ar-

cheologicznych zapewniły mu wy-
sokie uznanie. 

thomas young (1773-1829) – wy-
bitny lekarz, fizyk i egiptolog angiel-
ski, jak mówili współcześni „człowiek, 
który wiedział wszystko”. Young od-
czytał hieroglify egipskie, a jako fizyk 
badał interferencje światła i akomo-
dację oka. Był członkiem Królewskie-
go Towarzystwa Naukowego.6

 Tych herosów nauki nie zawsze 
akceptowali współcześni, np. Papi-
nowi zniszczono jego pierwszy sta-
tek parowy, a  Mayera, jako wariata 
leczono psychiatrycznie. Jednak ich 
dzieła przetrwały dla dobra nauki 
i  medycyny. Nauka daje ludzkości 
lepszy świat, a  sztuka leczenia jest 
najpiękniejsza. Dzieła wielkich po-
przedników kontynuują w  imię naj-
wyższych wartości ciągle pełni za-

PRZYPISY:
1.  Gaston Tissandier „Męczennicy w imię nauki”, 

X rozdział pt. „Lekarze”. Tłumaczenie z francu-
skiego Kamil Gilbert. Wydanie drugie. Gebeth-
ner i Wolf, 1906. 

2.  Jerzy Woy-Wojciechowski „Jan Paweł II i medy-
cyna”. Wyd. Domena, 2007.

3.  Denis Papin urodził się w  Chitenay koło Blo-
is. Jako protestant, w 1675 roku wyemigrował 
do Anglii. W 1698 roku skonstruował pierwszy 
tłokowy silnik parowy, który umożliwił budowę 
statków parowych. 

4.  Luigi Galvani od 1763 roku był profesorem 
na uniwersytecie w Bolonii. Badając żaby, do-
konał słynnego odkrycia zjawiska pobudzenia 
elektrycznego narządów. Wyniki badań oraz 
swoją teorię elektryczności zwierzęcej ogło-
sił w  traktacie De viribus electricitatis in motu 

musculari commentarius w  1971 roku. Te ba-
dania zainspirowały Alessandra Voltę do ba-
dań i  skonstruowania pierwszej baterii elek-
trycznej. 

5.  Julius Robert von Mayer urodził się jako syn 
aptekarza w  1814 roku w  Heilbronn. W  cza-
sie rejsu w  tropiki odkrył zasadę zachowania 
energii oraz mechaniczny równoważnik cie-
pła. Po powrocie w 1841 próbował opubliko-
wać swoją pracę w Annalen der Physik und Che-
mie, ale została odrzucona. W 1842 roku jego 
pracę opublikował Annalen der Chemie und 
Pharmacie. Odkrycie to nie znalazło zrozumie-
nia, co skłoniło Mayera do próby samobójczą 
i spowodowało kalectwo. Był leczony psychia-
trycznie. Zmarł na gruźlicę. W 1862 John Tyn-
dall uznał pierwszeństwo Mayera przed Jo-

ule'em w odkryciu zasady zachowania energii. 
Patrz tygodnik „Wszechświat” 14.03.1908.

6.  Thomas Young jako dziecko nie uczęszczał 
często do szkoły, bo nie było na to stać jego 
rodziców. Był najstarszym z  10 dzieci kup-
ca i bankiera. W wieku zaledwie 2 lat nauczył 
się czytać. Znał 14 języków, m.in. grekę, łaci-
nę, hebrajski, perski i arabski. Był uzdolniony 
muzycznie. Medycynę studiował w  Londynie 
i Getyndze. W wieku 20 lat wyjaśnił akomoda-
cję oka. W  1801 roku, w  wieku 28 lat, został 
profesorem w Royal Institution. Od 1813 roku 
usiłował tłumaczyć egipskie hieroglify. Pomógł 
mu w  tym kamień z  Rosetty (odkryty przez 
kap. P. F. Boucharda z armii Napoleona), gdzie 
był ten sam tekst po grecku i  hieroglifami. 
W 1814 roku Young odczytał hieroglify. 

Portret Thomasa Younga, autor: Henry Adlard,  
ok. 1830 roku, źródło: National Portrait Gallery  
w Londynie 

Portret Denisa Papina, L0017587 Portrait of Denis 
Papin holding diagram of steam engine, źródło: 
Wellcome Library, London. Wellcome Images, 
images@wellcome.ac.uk

Portret Helmholtza Hermanna von Helmholtz,  
© Depositphotos Inc.

Portret Paul-Émile Botty, © Depositphotos Inc.

pału nowi następcy, jak chociażby 
James P. Allison, nagrodzony ostat-
nio Noblem, który dla wytchnie-
nia od immunologii gra z zespołem 
Checkmates w  Teksasie bluesa na 
organkach. I wszystko gra. 
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Moskwa nie zamierza rezygnować ze 
swojej polityki i przyłączać się do de-
mokratycznej wspólnoty. Nie ma ta-
kiej tradycji, a  jej elity chcą znaczyć 
w  świecie jak najwięcej. Mogą utrzy-

mać swoją pozycję jednego z najważniejszych graczy 
na arenie światowej tylko za pomocą potęgi militar-
nej i uzależniania wszystkich od swoich zasobów pa-
liw i  innych złóż naturalnych. Gospodarczo Rosja od 
dawna się nie liczy. Gospodarki dużo mniejszych kra-
jów europejskich są dużo silniejsze i  nowocześniej-
sze. Militarnie natomiast jest obok Stanów Zjedno-
czonych i Chin największą potęgą na świecie i mimo 
innych słabości jest nie do pokonania, choćby z tego 
powodu, że jest mocarstwem nuklearnym. Przekleń-
stwem Rosji są jej bogactwa naturalne. Brak demo-
kracji i  wewnętrznej gospodarki wolnorynkowej po-
woduje, że to bogactwo jest marnotrawione i  nie 
stanowi silnego impulsu rozwojowego. Oligarchiczna 
struktura władzy i  niesprawiedliwy podział dochodu 
narodowego są hamulcami dla gospodarki i  rozwoju 
społecznego. Taki kraj nie jest partnerem dla Unii Eu-
ropejskiej i  jej poszczególnych krajów, tylko rywalem, 
którego celem jest osłabianie wspólnoty europejskiej 
i podważanie sojuszu euro-amerykańskiego. Rosja na 
wiele sposobów stara się osłabić jedność Europy. Jej 
strategiczny cel jest jasny. To podporządkowanie so-
bie poszczególnych krajów Europy Wschodniej, w tym 
Polski, oraz osłabienie Zachodu i skłócenie go. 
 Nie da się obliczyć, na ile brexit jest dziełem rosyj-
skiej propagandy, ale jest pewne, że Rosja się z  tego 
cieszy i  że wszelkimi sposobami, choćby za pomo-
cą zręcznej propagandy, dążyła do zasiania nieufno-

ści i niechęci wobec Unii wśród obywateli tego kraju. 
Świadczy o tym duża aktywność rosyjskich trolli inter-
netowych i  wywiadu w  Wielkiej Brytanii. Niewątpliwie 
to rosyjskie wpływy zdecydowały o  ostatecznym zwy-
cięstwie Donalda Trumpa w  wyborach prezydenckich 
w  USA. Jego wroga wobec Unii Europejskiej polityka 
jest Rosji bardzo na rękę. Zjednoczona Europa musi 
się zmierzyć również z  piątą kolumną różnej maści 
mniej i  bardziej agresywnych eurosceptyków, którzy 
osłabiają ją z  powodów ideologiczno-doktrynalnych 
lub nacjonalistycznych. Utrzymanie obecnego porząd-
ku w Europie jest możliwe tylko pod warunkiem utrzy-
mania wspólnych wartości, takich jak demokracja, po-
lityka społeczna, praworządność, prawa obywateli, 
regulowany z powodów społecznych, ale wolny rynek. 
 Dużo czasu minęło od ostatniej wojny, która tak 
bardzo okaleczyła nasz kraj. Czujemy się bezpieczni 
i  stajemy się coraz bogatsi. Warto pamiętać, że tylko 
silna Unia Europejska, zdolna przeciwstawić się impe-
rialnym naciskom, może zagwarantować nam bezpie-
czeństwo i  dobrobyt. Osłabianie Unii i  wspieranie jej 
przeciwników jest piłowaniem gałęzi, na której siedzi-
my. Najbliższe wybory eurodeputowanych pokażą, do-
kąd zmierzamy. Wychodząca z Unii Wielka Brytania to 
poważne osłabienie również naszej pozycji. Europejski 
Parlament pod silnym wpływem wrogów Unii, którzy 
staliby się jej reprezentantami, grozi nam trudnymi do 
wyobrażenia konsekwencjami. Wartości, które stwo-
rzyły Unię i gwarantują jej członkom pokój i dobrobyt, 
nie są dane raz na zawsze. Jeszcze niedawno ich nie 
mieliśmy, a za chwilę możemy je stracić. To będą bar-
dzo ważne wybory. Można zaryzykować twierdzenie, 
że mogą się okazać ważniejsze niż wybory do Sejmu.  

Nadchodzące wybory do Parlamentu europejskiego będą bardzo ważne, szczególnie 
dla Polski i innych krajów naszej części europy narażonych na znalezienie się 

w strefi e wpływów neoimperialnej i niedemokratycznej rosji. 

jaRosław gugała |	DZIENNIKARZ,	POLSAT

ważą się losy europy,	a wraz	z nią	Polski
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XXXi czwartek chirurgiczny. 
studencko-lekarska konferencja 

naukowo-szkoleniowa

21 marca 2019 roku w auli Centrum Dydaktycznego WUM odbyła się kolejna konferencja 
z cyklu Czwartki Chirurgiczne. Tegoroczna impreza cieszyła się dużą popularnością. Do 

sukcesu frekwencyjnego przyczynił się zarówno temat „Zastosowanie chirurgii plastycznej 
we współczesnej medycynie”, jak i zaproszeni goście, wybitni specjaliści.

Organizatorem Czwartków jest Studenckie Koło 
Naukowe „ByPass” działające przy Oddzia-
le Chirurgii Ogólnej i  Onkologicznej Szpitala 

Praskiego. Opiekunem Koła, a zarazem pomysłodaw-
cą cyklu, jest prof. Waldemar Kostewicz, specjalista 
chirurgii naczyniowej, prezes Polskiego Towarzystwa 
Lekarskiego. Coroczne konferencje są adresowane 
przede wszystkim do studentów medycyny, ale tak-
że lekarzy, fizjoterapeutów i  osób zainteresowanych 
medycyną.
 Z  roku na rok rośnie popularność tych spo-
tkań wśród studentów. Nie dziwi więc, że tegorocz-
ny Czwartek zgromadził rekordową publiczność. Do 
sukcesu frekwencyjnego przyczynił się zarówno temat 
„Zastosowanie chirurgii plastycznej we współczesnej 
medycynie”, jak i zaproszeni goście, wybitni specjaliści. 
Konferencja składała się z  dwóch części: wystąpień 
studentów, młodych lekarzy poruszających tematykę 
chirurgii rekonstrukcyjnej i wystąpień ekspertów
 Podczas każdego spotkania studenci prezentu-
ją przypadki kliniczne, które podlegają ocenie zasia-
dającej na widowni publiczności. Do konkursu prac 
przystąpiło pięcioro studentów. W wyniku głosowania 
zwyciężyła Barbara Święchowicz z  Uniwersyteckiego 

Szpitala Klinicznego w Łodzi za wykład „Rekonstrukcja 
końca nosa – opis przypadku”. 
 Po rozstrzygnięciu konkursu rozpoczęła się część 
ekspercka konferencji. Tegoroczną nowością było in-
terdyscyplinarne potraktowanie tematyki chirurgii pla-
stycznej. Dzięki zaproszeniu prawników praktyków 
dyskusja o  chirurgii plastycznej zyskała wymiar ogól-
nospołeczny. Prelekcję ekspertów rozpoczęły wystą-
pienia mecenasów Pawła Strzelca i  Andrzeja Gir-
dwoynia, którzy poruszyli problem obowiązujących 
przepisów dotyczących zabiegów chirurgii plastycznej, 
praw i  obowiązków zarówno pacjentów, jak i  lekarzy, 
zabezpieczenia prawnego obydwu stron uczestniczą-
cych w zabiegach i rozstrzygania sporów ze szczegól-
nym uwzględnieniem dobrodziejstwa mediacji. 
 Następnie głos zabrali specjaliści w  dziedzinie 
chirurgii plastycznej – dr Marek Szczyt i  dr Michał 
Charytonowicz. Dr Michał Charytonowicz (specjali-
sta chirurgii plastycznej, członek Polskiego Towarzy-
stwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycz-
nej oraz Polskiego Towarzystwa Leczenia Oparzeń) nie 
tylko opisał medyczne zagadnienia z obszaru chirurgii 
plastycznej, ale też przy okazji obrazowo przedstawił 
problemy i  trudności natury etycznej, z  jakimi mierzą 

fOT.	TOMAsZ	ADAMAsZEk
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się lekarze i wagę odpowiedzialności, którą ponoszą, 
decydując o zabiegu. 
 Dr Marek Szczyt (jeden z  najbardziej znanych 
i  cenionych chirurgów plastyków w  Polsce, członek 
Zarządu oraz rzecznik prasowy Polskiego Towarzy-
stwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i  Este-
tycznej) wygłosił fascynujący wykład o  fenomenie 
specjalności, jaką jest chirurgia plastyczna. O wyjąt-
kowości tej dziedziny medycyny może świadczyć pra-
dawna historia chirurgii plastycznej sięgająca staro-
żytności. Pierwsze operacje plastyczne wykonywał 
3 tysiące lat temu indyjski lekarz Sushruta. Koleb-
ką polskiej chirurgii plastycznej był szpital rejonowy 
w  Polanicy-Zdroju, a  jej prekursorem dr Stanisław 
Michałek-Grodzki, który zorganizował tam pierwszy 
oddział chirurgii plastycznej. Za pomocą przemawia-
jących do wyobraźni ilustracji dr Szczyt przedstawił, 
jak przez dekady następował dynamiczny rozwój tej 
dziedziny od chirurgii rekonstrukcyjnej po nowocze-
sną medycynę estetyczną posługującą się najnow-
szymi metodami operacyjnymi. Istotnym elementem 
pracy chirurgów plastycznych jest współpraca i  wy-
miana doświadczeń z lekarzami innych specjalności. 
 Na zakończenie prelekcję wygłosił prof. Zbigniew 
Lew-Starowicz, psychiatra i  psychoterapeuta, ogól-
nopolski konsultant z dziedziny seksuologii i  psy-
chiatrii, prezes Zarządu Głównego Polskiego Towa-
rzystwa Seksuologicznego. Główny nacisk położył 
na ogólnoludzką potrzebę akceptacji, czemu sprzy-
ja medycyna estetyczna. Akceptacja własnego ciała 
w istotny sposób wpływa na zdrowie psychiczne i fi-
zyczne. Zabiegi chirurgiczne zmieniają wizerunek na 
korzyść, co bezsprzecznie podnosi jakość życia. Nie 
bez znaczenia jest również poprawa relacji z partne-
rem, a szerzej z otoczeniem. Profesor w barwny spo-
sób przedstawił szereg badań na poparcie tej tezy.
 Następna Ogólnopolska Studencka Konferencja 
Naukowa XXXII Czwartek Chirurgiczny już za rok.

Agnieszka Krawczyk
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Pionierska	operacja	implantacji	
stentgraftu	fenestrowanego	„in	situ”	

laserem eksimerowym
W drugiej połowie lutego br. w Klinice Chirurgii Ogólnej, endokrynologicznej i Chorób 

Naczyń współpracującej z II Zakładem radiologii Klinicznej Warszawskiego Uniwersytetu 
Medycznego (UCK CSK) przeprowadzono pierwszą w Polsce implantację stentgraft u 
fenestrowanego „in situ” laserem eksimerowym w leczeniu tętniaka okołonerkowego.

Operację przeprowadził zespół 
w składzie: prof. Zbigniew 
Gałązka, dr Rafał Maciąg (ra-

diolog), dr med. Jacek Kurnicki,   dr 
med. Remigiusz Gelo (anestezjolog).
 Unikatowy, pionierski zabieg wy-
konano u 71-letniego   chorego 
z tętniakiem aorty brzusznej średnicy 
6 cm, który obejmował odejścia tętnic 
nerkowych. W pierwszym etapie zało-
żono rozwidlony stentgraft, który za-
kotwiczono poniżej odejścia tętnicy 
krezkowej górnej, jednocześnie przy-
krywając obie tętnice nerkowe. Na-
stępnie za pomocą laserowego cew-
nika wprowadzonego przezskórnie do 
aorty brzusznej dokonano fenestra-
cji „in situ” w materiale endoprotezy. 
Przez wytworzone w ten sposób otwo-
ry implantowano pokrywane stenty, 
przez które uzyskano bardzo dobry 
napływ krwi do obu nerek. Przebieg 
pooperacyjny był bez powikłań i w 

czwartej dobie po zabiegu pacjent zo-
stał wypisany z kliniki z prawidłowym 
stężęniem kreatyniny. Należy podkre-
ślić, że poza względami medycznymi 
ważne są też aspekty ekonomiczne, 
gdyż ten sposób wyłączenia tętniaka 
z krążenia jest znacznie tańszy w po-
równaniu z produkowanymi komercyj-
nie stentgraftami fenestrowanymi.  
 Klinika Chirurgii Ogólnej, Endokry-
nologicznej i Chorób Naczyń WUM 
jest obecnie wiodącym ośrodkiem 
w Polsce w leczeniu wewnątrznaczy-
niowym tętniaków aorty obejmują-
cych tętnice trzewne. Poza tym od 
wielu lat zespół chirurgów naczynio-
wych Kliniki wykonuje z powodzeniem 
również implantacje stentgraftów do 
tętniaków aorty piersiowej, w ostrych 
rozwarstwieniach aorty oraz w   le-
czeniu pękniętych tętniaków aorty 
brzusznej lub piersiowej. 

(źródło: Biuro Prasowe WUM)
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wum dziękuje jurkowi owsiakowi i wośp

Jerzy Owsiak odebrał z rąk Jego Magnifi cencji prof. Mirosława Wielgosia - rektora 
WUM uchwałę Senatu Uniwersytetu popierającą działania Wielkiej Orkiestry 

Świątecznej Pomocy.

Podczas uroczystości szefowi WOŚP towarzyszyli 
prof. Bohdan Maruszewski, prof. Piotr Burczyń-
ski, a także członkowie i przyjaciele fundacji.     

 Rektor prof. Mirosław Wielgoś odczytał treść przy-
jętej jednogłośnie 21 stycznia 2019 roku, uchwały:         
„My, Senat Warszawskiego Uniwersytetu Medyczne-
go dziękujemy Jurkowi Owsiakowi i  Wielkiej Orkie-
strze Świątecznej Pomocy za ogromne wsparcie jakie-
go Fundacja od wielu lat udziela szpitalom klinicznym 
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i  całej pol-
skiej medycynie. Dzięki istnieniu WOŚP i  energii Jur-
ka Owsiaka możemy skuteczniej pomagać pacjentom. 
Polska ochrona zdrowia nie byłaby w  tym miejscu, 
w którym jest, gdyby nie działalność Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy, tysięcy wolontariuszy i milionów 
darczyńców. Skala wsparcia Fundacji dla placówek me-
dycznych jest nie do przecenienia. WOŚP wyposaża 
szpitale kliniczne WUM od pierwszego Finału w 1993 
roku. Łączna wartość urządzeń medycznych przekaza-
nych naszym jednostkom wynosi 23 872 667 złotych. 
Społeczność akademicka Warszawskiego Uniwersy-
tetu Medycznego zawsze wspierała Fundację i  nadal 
będzie grać razem z Wielką Orkiestrą Świątecznej Po-
mocy. Tolerancja, niesienie dobra, pomaganie innym, 
wrażliwość na potrzeby drugiego człowieka, solidar-
ność ze słabszymi to idee, którymi się kierujemy w ży-
ciu oraz w  duchu których kształcimy i  wychowujemy 
kolejne pokolenia studentów i  młodych kadr nauko-
wych. Wokół idei wspólnego tworzenia dobra i wspar-

cia bliźniego udało się Fundacji Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy zgromadzić miliony ludzi, a Orkiestra 
stała się fenomenem nie tylko w Polsce, ale na całym 
świecie. Nie zaprzepaszczajmy tej cennej i potrzebnej 
Inicjatywy. Bądźmy razem, dzielmy się dobrem, w so-
lidarności i bliskości szukajmy siły i oparcia, by Wielka 
Orkiestra Świątecznej Pomocy grała do końca świata 
i jeden dzień dłużej.”
 Jerzy Owsiak dziękując za wyróżnienie zaznaczył: 
„Kiedy 27 lat temu organizowaliśmy pierwszy Finał Or-
kiestry, a  naszą ambicją było zebranie pieniędzy na 
zakup płucoserca na oddział kardiochirurgii dziecię-
cej CZD, nawet przez chwilę nie przypuszczaliśmy, że 
zmierzymy się z niezwykłą materią jaką jest ludzka soli-
darność, życzliwość, radość tworzenia i wspólnego by-
cia, a przede wszystkim chęć niesienia pomocy innym. 
Ta energia przełożona została na blisko 60 000 urzą-
dzeń medycznych, które pracują w polskich szpitalach, 
nie tylko dziecięcych. Najbardziej cieszy nas natomiast 
fakt, że od samego początku mogliśmy skupiać się na 
urządzeniach z najwyższej półki. Jesteśmy zachwyceni, 
że przez 27 lat mogliśmy realizować nasze marzenia 
skupiając się na wytyczaniu nowych standardów pra-
cy lekarzy i  personelu medycznego. Jesteśmy dumni, 
że w  polskich szpitalach pracuje sprzęt taki sami jak 
w  najbardziej renomowanych szpitalach świata. I  to 
jest największy sens działania Orkiestry – odważne de-
cyzje, śmiałe marzenia i  zaufanie do wszystkich, którzy 
nam pomagają.” (Źródło: Biuro Prasowe WUM).
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Dermatolog dziś diagnozuje i leczy pacjentów 
całościowo, patrząc nie tylko na skórę, ale na 

cały organizm. Jeśli ma podejrzenie, że choroba 
dotyczy nie tylko skóry, kieruje chorego do 

innych specjalistów. 

DErmatologia
2019
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Chłoniaki skóry uważane są za rzadkie choroby 
nowotworowe. Czy obserwuje się wzrost liczby 
zachorowań?

Chłoniaki pierwotne skóry należą do chorób rzadkich. 
Chorobowość ziarniniaka grzybiastego i chłoniaka ana-
plastycznego CD30+ (stanowią większość chłoniaków 
skóry T-komórkowych) szacuje się w Polsce na 0,0016 
proc. populacji. Większość pacjentów to dorośli. Z całą 
pewnością do naszego ośrodka klinicznego zgłasza się 
coraz więcej pacjentów.

Co wiemy o etiologii tych chorób?
Choć coraz więcej wiemy o mechanizmach zachodzą-
cych podczas rozwoju i progresji chłoniaków skóry (roli 
konkretnych miRNA, onkogenów i cytokin itd.), jednak 
wciąż nie są znane przyczyny ich wystąpienia u danego 
pacjenta. Niektóre badania donoszą o związku przewle-
kłego stanu zapalnego i następowym rozwoju limfoproli-
feracji (wiadomo np., że ciężki przebieg atopowego zapa-
lenia skóry promuje rozwój chłoniaków), o zawodowym, 
przewlekłym narażeniu na czynniki chemiczne, o związ-
ku z kolonizacją skóry przez gronkowca złocistego i roli 
enterotoksyn w progresji choroby, w niektórych podty-
pach chłoniaków – o roli wirusów (HTLV-1 i HTLV-2, EBV, 
HHV8, CMV). Choć dane na ten ostatni temat pozostają 
kontrowersyjne, to wiadomo, że czynniki immunosupre-
syjne promują progresję choroby.

Niektóre objawy chłoniaków skóry przypominają 
inne choroby dermatologiczne. Czy w związku 

z tym zdarzają się problemy np. ze zbyt późnym 
rozpoznaniem?

Szczególną trudność sprawiają wczesne stadia choro-
by - np. objawy ziarniniaka grzybiastego w stadium ru-
mieniowym mogą imitować wyprysk, atopowe zapalenie 
skóry (AZS), neurodermit, łuszczycę, osutki polekowe. 
Problemy diagnostyczne sprawia również stan erytro-
dermii, czyli uogólniony stan zapalny skóry (ponad 80 
proc. powierzchni skóry jest zajęte przez chorobę). Ery-
trodermia również może być objawem wymienionych 
chorób zapalnych, a także ziarniniaka grzybiastego lub 
agresywnej postaci chłoniaka skóry z komórek T – ze-
społu Sezary’ego. O ile w przypadku erytrodermii le-
karz POZ skieruje pacjenta natychmiast do dermato-
loga, w tym często na oddział szpitalny czy do kliniki, 
co może przyspieszyć postawienie rozpoznania, to we 
wczesnych stadiach choroby lekarz POZ może podjąć 
sam leczenie miejscowe. Jednak gdy nie uzyska popra-
wy – skieruje pacjenta do dermatologa. Znam pacjent-
kę, którą zdiagnozował prawidłowo lekarz rodzinny. Nie 
należy obwiniać lekarzy rodzinnych o opóźnienie dia-
gnozy u pacjentów z chłoniakami skóry. Przyczyną jest 
raczej biologia choroby i jej przebieg. Nawet w ośrod-
kach o wysokim stopniu referencyjności czasem dopie-
ro trzecia czy czwarta biopsja skóry potwierdza rozpo-
znanie chłoniaka (także w renomowanych ośrodkach 
światowych). Wynika to z faktu, że np. we wczesnym 
stadium ziarniniaka grzybiastego naciek limfocytów sta-
nowi mieszaninę komórek nowotworowych i zapalnych 
i pobrana prawidłowo biopsja może wykazać głównie 
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stan zapalny, pomimo etiologii nowotworowej. W wy-
borze miejsca biopsji możemy wspierać się derma-
toskopem lub wideodermatoskopem, a to narzędzie 
pracy dermatologów, których wiedza na temat dermo-
skopii jest z pewnością coraz większa. Do postawienia 
prawidłowej diagnozy niezbędny jest również doświad-
czony patolog i pracownia, w której można wykonać 
odpowiednie badania immunohistochemiczne. Bez 
tych ostatnich nie jest możliwe różnicowanie podtypów 
chłoniaków pierwotnych skóry. 

Jak się diagnozuje chłoniaki skóry?
Podstawą rozpoznania jest obraz kliniczny i badanie 
histopatologiczne skóry, a w przypadkach zaawanso-
wanych także węzła chłonnego (który należy pobrać 
w całości). Pomocne są badania obrazowe (RTG klatki 
piersiowej, USG jamy brzusznej czy tomografia kompu-
terowa) pozwalające na potwierdzenie lub wykluczenie 
pierwotnie skórnej natury nowotworu. O tym, że obraz 
kliniczny ma ogromne znaczenie, mogą przekonać się 
pacjenci cierpiący na lymphomatoid papulosis – chłonia-
ka o łagodnym, wieloletnim przebiegu, którego podtypy 
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mogą histopatologicznie imitować m.in. ziarniniaka grzy-
biastego, ziarnicę złośliwą czy chłoniaka epidermotropo-
wego CD8+. Lymphomatoid papulosis nie wymaga in-
tensywnego leczenia, a np. ziarnica złośliwa tak. Uznanie 
wyniku badania histopatologicznego za ostateczny, bez 
uwzględnienia obrazu klinicznego, może doprowadzić 
do „przeleczenia” pacjenta i związanych z tym powikłań.

Na czym polega leczenie?
Chłoniaki pierwotne skóry są niestety nieuleczalne. Me-
tody terapii zależą od podtypu rozrostu limfocytarne-
go. Ziarniniak grzybiasty we wczesnych stadiach powi-
nien być leczony przez dermatologa – podstawą terapii 
są glikokortykosteroidy o najwyższej mocy aplikowane 
miejscowo, miejscowo stosowane retinoidy i fototera-
pia (UVB311, PUVA, UVA1). Gdy te metody nie prowadzą 
do uzyskania remisji, dermatolog może wdrożyć meto-
treksat (jak w łuszczycy) lub może poprosić o pomoc he-
matologa bądź onkologa o wdrożenie interferonu alfa 
(samodzielnie albo w połączeniu z fototerapią). W przy-
padku braku skuteczności dwóch metod systemowych 
– polski pacjent może być włączony do programu NFZ 
z beksarotenem (program prowadzą zarówno dermato-
lodzy, jak i hematolodzy oraz onkolodzy). W części przy-
padków pomocna jest radioterapia prowadzona przez 
onkologów. W przypadkach, które nie odpowiadają na 
wymienione leki, można rozważyć przeszczep komórek 
macierzystych allo-HSCT, który, oprócz możliwości remi-
sji choroby – wiąże się niestety z ryzykiem licznych powi-
kłań. Chemioterapia systemowa powinna być ostatnim 
wyborem – nie pozwala na wyleczenie choroby, a rów-
nież wiąże się z powikłaniami. Terapia chłoniaków pier-
wotnych skóry B-komórkowych wymaga radioterapii 
i m.in. rytuksymabu. Chłoniaki o agresywniejszym prze-
biegu wymagają innych terapii – niestety nie wszystkie 
one są dostępne w Polsce. 

Jakie to są terapie?
Pacjenci z zespołem Sezary’ego mają w Polsce pro-
blem z dostępem do fotoferezy pozaustrojowej. U pa-
cjentów z ziarniniakiem grzybiastym nie możemy zasto-
sować inhibitorów HDAC, denileukin diftitoks czy też 
brentuksymabu vedotin. Ten ostatni lek, zawierający 
m.in. przeciwciało monoklonalne skierowane przeciw-
ko CD30 powiązane kowalencyjnie z jednometylowaną 
aurystatyną E, jest wysoce skuteczny w ziarniniaku grzy-
biastym z transformacją CD30+ i z chłoniakiem anapla-
stycznym pierwotnie skórnym CD30+. Wyniki badania 
klinicznego 3. fazy ALCANZA z brentuksymabem vedo-
tin vs wybór lekarza (beksaroten i metotreksat) wykaza-
ły jednoznacznie wysoką skuteczność nowego leku – co 
niezwykle ważne – także w zaawansowanych stadiach 
choroby, w których w Polsce nie możemy zaoferować 
pacjentom leków dostępnych za granicą. Liczymy więc 

na program lekowy NFZ z brentuksymabem vedotin. 
Dzięki temu programowi szansę na przedłużenie życia 
będzie miała grupa pacjentów w zaawansowanych sta-
diach choroby.

Ilu pacjentów potrzebuje takich terapii?
Szacujemy, że kilkudziesięciu rocznie.

Prowadziła Pani wraz zespołem 
współpracowników badania nad jakością życia 
osób dotkniętych tą chorobą. Co z nich wynika?

Trwa opracowywanie wyników badania nad jakością ży-
cia u pacjentów z chłoniakami pierwotnie skórnymi T-ko-
mórkowymi („Chłoniaki, których nie znamy, problem, 
którego nie widzimy”) pod patronatem Polskiego To-
warzystwa Dermatologicznego, Gdańskiego Uniwersy-
tetu Medycznego i Polish Lymphoma Research Group, 
wspieranego przez Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych 
na Chłoniaki „Przebiśnieg”, Stowarzyszenie Wspierają-
ce Chorych na Chłoniaki „Sowie Oczy”, Instytut Praw Pa-
cjenta i Edukacji Zdrowotnej oraz Federację Pacjentów 
Polskich (FPP) i Krajowe Forum na rzecz terapii chorób 
rzadkich Orphan.
 Jednoznacznie możemy powiedzieć, że Polscy pa-
cjenci wiedzą, że nie mają dostępu do wszystkich me-
tod terapii osiągalnych za granicą. Problemem mogą być 
również terapie w Polsce dostępne. Przykładowo: część 
pacjentów musi dojeżdżać 3-4 razy w tygodniu do ośrod-
ków fototerapii kilkadziesiąt kilometrów w jedną stronę. 
Opatrunki, które muszą być regularnie zmieniane w za-
awansowanych stadiach choroby (wrzodziejące guzy), 
niestety kosztują, konsumując znaczną część budżetu 
pacjentów. Zmiana opatrunków jest również czasochłon-
na – przychodzą pacjenci, u których procedura trwa każ-
dorazowo, ze względu na liczne zmiany, około 45 minut. 
Ich lokalizacja np. na plecach – wymaga pomocnika, któ-
ry powinien umieć opatrunki wykonać – najlepiej pie-
lęgniarki, czego system niestety nie zapewnia. Kolejny-
mi problemami pacjentów z CTCL są uporczywy świąd 
utrudniający codzienne funkcjonowanie, zaburzający sen 
i prowadzący do depresji, stygmatyzacja w zaawansowa-
nych stadiach choroby (erytrodermia lub rozpadające się 
guzy utrudniają relacje ze znajomymi i kontakty intymne). 
Zarówno wygląd pacjentów, jak i absorbujące leczenie 
uniemożliwia części pacjentów regularną pracę. Koniecz-
ność opieki nad pacjentem kilku specjalistów jednocze-
śnie (np. pacjent leczony fototerapią i interferonem alfa 
musi uczęszczać 3-4 razy w tygodniu na zabiegi zaleca-
ne przez dermatologa i co miesiąc po lek do hematologa 
lub onkologa) również ogranicza czas pacjentów i utrud-
nia codzienne funkcjonowanie. Musimy o tych proble-
mach rozmawiać, by móc wystarać się o pomoc dla tej 
wąskiej, ale potrzebującej grupy chorych.

Rozmawiał Andrzej Dziurdzikowski
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Dermatolog, wenerolog, immunolog, 
patomorfolog… Sądząc po tym, w czym się Pan 
wyspecjalizował, jakie dziedziny medycyny 
znajdują się w obszarze Pańskich zainteresowań 
i po Pana osiągnięciach, jest Pan medycznym 
Leonardem da Vinci…

Przede wszystkim jestem dermatologiem, a te inne dzie-
dziny wcale nie są inne, bo ściśle ze sobą związane i do-
tyczą schorzeń skóry. Także patomorfologią czy immu-
nologią zajmuję się w zakresie chorób skóry, a więc jak 
najbardziej jest to dermatologia. 

I jeszcze dermatologia estetyczna. Stworzył 
Pan poradnik, „Dermatologia estetyczna”, 
choć słuszniej byłoby go określić jako dzieło. 
To pierwsze opracowanie, tak całościowo 
przedstawiające przegląd metod zabiegowych 
stosowanych w kosmetologii i medycynie 
estetycznej. Można w nim znaleźć nie tylko 
rzetelne, wszechstronne informacje medyczne, 

ale także informacje z zakresu historii, prawa, 
psychologii, anatomii, jak również informacje 
o lekach i suplementach diety. To ogromna praca!

Jeśli chodzi o dermatologię estetyczną, to mogę powie-
dzieć, że stanowi ona nie więcej niż 5 proc. mojej prak-
tyki, natomiast pozostałe 95 proc. to pacjenci dermato-
logiczni.

I właśnie z myślą o takich pacjentach 
w 2012 roku na Wydziale Nauk Medycznych 
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 
utworzył Pan Klinikę Dermatologii.

A  dokładnie – Katedrę i  Klinikę Dermatologii, Chorób 
Przenoszonych Drogą Płciową i  Immunologii Klinicznej. 
Dziś w  klinice przeprowadzamy szerokie spektrum za-
biegów. Poza oddziałem posiadamy gabinet dermato-
chirurgiczny, pracownie diagnostyki fotodermatologicz-
nej i  fototerapii, pracownię dermatoskopii, alergologii. 
Mamy też pracownię immunodermatologii, która po-
zwala nam na pełną diagnostykę chorób immunolo-

Dermatologia jest mocno 
niedofinansowana, a skutki	

takiej	polityki	już	widać
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gicznych skóry. Jesteśmy jednym z  trzech ośrodków 
w  Polsce, które rozwinęły terapię fotodynamiczną. To 
nowoczesna, mało inwazyjna metoda m.in. leczenia 
zmian przedrakowych i  nowotworów skóry. W  klinice 
wykonywane są ponadto m.in. zabiegi krioterapii i elek-
trokoagulacji, leczenie laserem CO2 oraz leczenie biolo-
giczne łuszczycy.
 O tym, jak potrzebne było stworzenie takiej placów-
ki i o tym, jak ważną spełnia ona rolę, świadczy rosnąca 
liczba pacjentów, nie tylko z naszego województwa, ale 
też pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, podlaskiego, 
a nawet mazowieckiego.

A skoro już mowa o roli, powiedział Pan kiedyś, 
że dziś dermatologia nie jest od wypisywania 
recepty na maść. To od czego jest, jak można by to 
najkrócej określić?

Dziś diagnozujemy i leczymy pacjentów całościowo, pa-
trząc nie tylko na skórę, ale na cały organizm. A przy oka-
zji niejednokrotnie wpływamy na inne choroby ogólno-
ustrojowe. Jeśli mamy podejrzenie, że choroba dotyczy 
nie tylko skóry, kierujemy do innych specjalistów, z któ-
rymi się kontaktujemy. Traktujemy pacjenta holistycz-
nie, takiego traktowania uczymy też naszych studentów. 

Co jeszcze, poza podejściem do chorego, co 
dotyczyć powinno nie tylko dermatologii, 
zmieniło się w ciągu kilkudziesięciu ostatnich lat 
konkretnie w dermatologii? Czy możemy mówić 
o jakichś przełomach? 

Wiele zmieniło się w podejściu samych lekarzy. Np. kie-
dyś bielactwo uważano za problem głównie estetyczny 
i pozostawiano bez żadnej terapii. Dziś wiadomo, że to 
schorzenie całego organizmu, o podłożu autozapalnym, 
podobnie jak łuszczyca, i  wymaga leczenia. Większa 
jest też świadomość w  społeczeństwie, co m.in. wyni-
ka z  różnych akcji i  kampanii, np. dotyczących czernia-
ka czy łuszczycy.
 Natomiast jeśli chodzi o przełomy w dermatologii, to 
niewątpliwie za taki można uznać wprowadzenie do te-
rapii sterydów w latach 70., retinoidów z początkiem lat 
80., fototerapii, cyklosporyn, inhibitorów, a teraz mamy 
leki biologiczne.

Tylko że dostęp do tych ostatnich w Polsce 
jest bardzo utrudniony ze względu na brak 
refundacji…

I nie tylko z  tego powodu. Bardzo restrykcyjne są pro-
gramy lekowe, leki biologiczne odstawia się pacjentowi 
po roku, bo tylko na tyle zezwalają urzędnicy. Tak jest 
np. w  przypadku łuszczycy. A  kiedy pacjentowi po tym 
roku się pogarsza, musi starać się o ponowną terapię, 
co nie jest łatwe. W innych krajach chorego leczy się tak 
długo, jak długo jest to potrzebne, jak długo wymaga 

tego choroba. O tym powinni decydować lekarze, a nie 
urzędnicy, którzy nie biorą pod uwagę również skutków 
ekonomicznych takich decyzji, świadczących o  ich głu-
pocie i arogancji. 

Wiele uwagi w swoich pracach poświęca 
Pan wenerologii, jako jeden z nielicznych 
głośno domaga się Pan reaktywacji poradni 
wenerologicznych. To konieczne?

Choroby przenoszone drogą płciową wcale nie zginę-
ły, a dziś jest ich z każdym rokiem coraz więcej, stąd ko-
nieczność przywrócenia poradni, które mogłyby się zaj-
mować tylko nimi. Dermatolodzy nie potrafią ich dobrze 
diagnozować, w  laboratoriach, nieprzygotowanych na 
rozpoznawanie chorób wenerycznych, uzyskuje się nie-
prawidłowe wyniki, dlatego do nas trafiają osoby z  fał-
szywymi wynikami. I  to jest naprawdę duży procent! 
A o tym, jak duża jest skala problemu, może świadczyć 
fakt, że mieliśmy nawet zgon noworodka z powodu kiły 
wrodzonej. 

Jakie schorzenia dermatologiczne, Pana 
zdaniem, stanowią dziś największe wyzwania 
w dermatologii? 

To niewątpliwie schorzenia, z którymi nie możemy sobie 
poradzić, dziś jeszcze nieuleczalne, jak atopowe zapale-
nie skóry czy łuszczyca. Dziś możemy te choroby jedynie 
zaleczać, wydłużając okresy remisji.

A co jest do zrobienia w medycynie estetycznej? 
Co prawda popyt rodzi podaż, ale ta podaż, 
biorąc pod uwagę powstające jak grzyby 
po deszczu gabinety upiększania urody, 
niekoniecznie profesjonalne, stanowi problem.

Ja, jako dermatolog, mogę mówić o zabiegach wykony-
wanych na twarzy. A to, co jest najważniejsze – zabiega-
mi estetycznymi na twarzy powinni zajmować się wyłącz-
nie dermatolodzy. Nie ma u nas specjalizacji medycyna 
estetyczna i właściwie niemożliwe jest stworzenie takiej, 
bo każdy lekarz musiałby przejść przez wszystkie specja-
lizacje, co trwałoby i 40 lat. Dlatego zabiegami na twarzy 
powinni zajmować się dermatolodzy, zabiegami w obrę-
bie oczu – okuliści, domena chirurgów to chirurgia pla-
styczna, a  ginekologów – zabiegi w  obrębie miejsc in-
tymnych. 

O tym, że za medycynę estetyczną biorą 
się niefachowcy, świadczy liczba procesów 
sądowych. Jak mógłby Pan określić dobrze 
wykonany zabieg np. na twarzy?

Idealny zabieg to taki, po którym teściowa pacjentki po-
wie: Mówisz, że jesteś zmęczona, a w ogóle tego po to-
bie nie widać…

Rozmawiała Bożena Stasiak
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Trądzik kojarzy nam się głównie 
z nastolatkami, tymczasem to choroba nie 
tylko młodych osób. Ostatnio coraz częściej 
słyszy się, że występuje również u dorosłych.

Co prawda typowe zmiany trądzikowe, w różnym na-
sileniu, występują u 80-100 proc. osób w wieku po-
między 11. a  25. rokiem życia, jednak stosunkowo 
niedawno pojawiła się nowa postać choroby, nazwa-
na trądzikiem ludzi dorosłych (TLD)  lub trądzikiem 

późnego wieku. Okazuje się, że zmiany trądzi-
kowe występują aż u  ponad 54 proc. ko-

biet i 40 proc. mężczyzn po 25. roku 
życia. 

 Współczynnik występowania 
tej choroby u dorosłych, w po-

szczególnych grupach wieko-
wych, przedstawia się na-

stępująco: w  grupie osób 
w  wieku 20-29 lat – 50,9 
proc. u kobiet i 42,5 proc. 
u mężczyzn, w grupie 30-
39 lat – 35,2 proc. u ko-
biet i  20,1 proc. u  męż-
czyzn, w  grupie 40-49 
lat – 26,3 proc. u kobiet 
i  12 proc. u  mężczyzn, 

trądzik 
dorosłych 

to	wyzwanie
ROZMOWA 

Z DR n. meD. ewĄ chleBus 
Z KLINIKI	NOVA	DERM.
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po 50. roku życia – 15, 3 proc. u  kobiet i  7,3 proc. 
u mężczyzn. 
 Trądzik dorosłych odkryto całkiem niedawno. 
Pierwsza przełomowa praca dotycząca tego schorze-
nia została opublikowana w 1997 r. w „British Journal 
Dermatological”. Wykazano w niej, że na przełomie lat 
80. i 90. średni wiek pacjentów z trądzikiem zwiększył 
się z  20,5 do 26,5 lat. Początkowo trądzik dorosłych 
określano mianem trądziku kobiet dorosłych, mimo że 
dotyka on również mężczyzn. 

Jakie są przyczyny trądziku dorosłych?
Do rozwoju choroby przyczynia się wzmożona pro-
dukcja sebum, nadmierne rogowacenie ujść mieszków 
włosowych, namnażanie bakterii Propionibacterium 
acnes. Ogromną rolę odgrywa też stres, jak również, 
w  przypadku kobiet, odstawienie leków antykoncep-
cyjnych. 

Czy leczenie trądziku u osób po 25. roku życia 
powinno wyglądać inaczej niż u nastolatków?

Nie, leczenie jest podobne, bez względu na wiek. Te-
rapia zależy od stopnia intensywności choroby. Jeśli 
zmiany skórne są nasilone, zaleca się leczenie doust-
ne. Jako terapię pierwszego rzutu stosuje się antybio-
tyki w  dawkach subbakteryjnych, najczęściej z  grupy 
tetracyklin. Duża skuteczność antybiotyków wiąże się 
jednak z dużym obciążeniem dla organizmu, pojawia-
ją się działania niepożądane, np. dolegliwości żołądka 
i  jelit czy nadwrażliwość na światło. Antybiotyki są do-
bre na początek leczenia trądziku, gdyż rezultaty są 
szybko widoczne.
 W  przypadku cięższych, przewlekłych i  opornych 
na terapię postaci choroby stosuje się leki doustne, 
które zawierają izotretinoinę (lek z grupy retinoidów). 
W  przypadku zaburzeń hormonalnych włącza się leki 
hormonalne. Istotną rolę odgrywa leczenie miejsco-
we. Najczęściej stosuje się retinoidy, kwas azelainowy, 
nadtlenek benzoilu, antybiotyki stosowane miejscowo, 
substancje powodujące złuszczanie naskórka, a  także 
hamujące produkcję melaniny. Nadtlenek benzoilu wy-
kazuje działanie przeciwbakteryjne, likwiduje zaskórni-
ki i hamuje produkcję łoju. Niestety, może powodować 
podrażnienia skóry (zaczerwienienia, pieczenie i  zbyt 
silne łuszczenie) i wysuszenie. Czasami może dojść do 
reakcji alergicznych. Preparaty zawierające nadtlenek 
benzoilu są bardzo skuteczne. 
 W  terapii podtrzymującej rekomendowane są pi-
lingi chemiczne, czasem łączone z mikrodermabrazją. 
Najlepsze efekty występują po pilingach pirogrono-
wych i salicylowych. 
 Bardzo istotne jest leczenie doustne. Tetracykliny 
dają mało efektów niepożądanych, ale trudno co chwi-
lę je powtarzać. 

 Do naprawy uszkodzeń skóry po trądziku stosu-
je się natomiast pilingi z  wykorzystaniem retinoidów 
i kwasu trójchlorooctowego.
 Retinoidy eliminują nieprawidłowości procesu ro-
gowacenia, hamują produkcję sebum, regulują proces 
odnawiania skóry. Kwas witaminy A normalizuje zabu-
rzony proces rogowacenia. Pomaga oderwać się od 
siebie sklejonym komórkom rogowym, co powoduje 
otwarcie zaskórników. Poza tym normalizuje chorobo-
wo powiększone gruczoły łojowe i działa bakteriobój-
czo. Byłby to idealny środek przeciwko trądzikowi, gdy-
by nie jego zasadnicza wada – bardzo silnie podrażnia 
skórę. Kuracja jest trudna, wymaga uwagi i precyzyjne-
go przestrzegania zaleceń lekarza.
 Inaczej jest z  pochodnymi kwasu witaminy A, 
zwłaszcza z  izotretinoiną. Sprawdziła się ona już 20 
lat temu jako lek doustny, zwłaszcza w  ciężkich przy-
padkach trądziku młodzieńczego, głównie u chłopców. 
Dla nich był to prawdziwie cudowny środek likwidujący 
nadmierne wydzielanie sebum i  stany zapalne. U  ko-
biet terapię należy przeprowadzać bardzo ostrożnie. 
Bezwzględnie muszą one stosować skuteczne środki 
antykoncepcyjne, gdyż w przypadku ciąży może dojść 
do deformacji płodu. Izotretinoina mimo efektów nie-
pożądanych jest bardzo ważnym lekiem przy leczeniu 
trądziku dorosłych.

W trakcie leczenia izotretinoiną często pojawia 
się wysuszenie skóry. Jak wtedy o nią dbać? 

W  przypadku leczenia izotretinoiną wysuszenie skó-
ry występuje niemal u 100 proc. osób. Konieczne jest 
stosowanie preparatów nawilżających i łagodnych bez-
detergentowych środków myjących. Odpowiednia pie-
lęgnacja nawilżająca w  trakcie leczenia izotretinoiną 
w dużym stopniu pozwala zredukować objawy sucho-
ści skóry. Preparaty powinny być dobrze tolerowane 
i wykazywać wysoką skuteczność w nawilżaniu.
 Zimą to mniejszy problem niż latem, jednak warto 
pamiętać, że pacjenci z  trądzikiem wymagają specjali-
stycznej ochrony przeciwsłonecznej. Produkty powinny 
mieć lekką konsystencje, nie natłuszczać skóry i nie za-
wierać substancji komedogennych. To ważne szczegól-
nie u  osób, u  których po ustąpieniu zmian zapalnych 
występują przebarwienia. Jeśli u  pacjenta podczas le-
czenia izotretinoiną dodatkowo jest stosowana terapia 
hormonalna jako leczenie wspomagające lub antykon-
cepcyjne, to warto pamiętać, że leki te mogą stymulo-
wać lub zaostrzać przebarwienia, dlatego ważne jest za-
lecanie ochrony przeciwsłonecznej. Koniecznie trzeba 
zwrócić uwagę, czy dany produkt przeciwsłoneczny jest 
przeznaczony do pielęgnacji skóry trądzikowej.

W leczeniu trądziku wykorzystuje się także 
kwasy owocowe. 

DeRmatologia



3535

Tak, wykorzystuje się np. jabłkowy, mlekowy, cytryno-
wy. Najczęściej stosowany jest kwas glikolowy uzyski-
wany z  trzciny cukrowej. Może być stosowany przez 
pacjenta w domu lub, w dużych stężeniach, przez le-
karza w formie pilingu. Kwas owocowy działa podobnie 
jak kwas witaminy A, ale znacznie mniej skutecznie. Nie 
wywołuje jednak takich podrażnień. Jest też stosowany 
do wygładzania blizn po trądziku.

Czy w przypadku trądziku mogą być 
pomocne zabiegi oczyszczające w gabinetach 
kosmetycznych?

Zabiegi w  salonach kosmetycznych nie są wskazane. 
Cery trądzikowej nie oczyszczamy poprzez mecha-
niczne usuwanie zaskórników czy wyciskanie wykwi-
tów ropnych. 

Jak prawidłowo pielęgnować skórę 
trądzikową?

Należy do tego stosować dermokosmetyki do cery trą-
dzikowej. Właściwa pielęgnacja jest na tyle ważna, że 
przy lekkim nasileniu zmian może przez długi czas być 
jedyną formą leczenia. Pielęgnacja jest ważna także 
podczas leczenia, w okresie wyciszenia choroby, czyli 
tzw. remisji, jak również pomiędzy okresami zaostrzeń 
w postaci nawrotowej choroby. 

Na czym polega działanie nowoczesnych 
dermokosmetyków do pielęgnacji skóry 
trądzikowej?

Powinny one łączyć działanie regulujące wydzielanie 
sebum, ograniczające rozwój bakterii, keratolityczne, 
złuszczające i zmniejszające ilość zaskórników. Jedno-
cześnie formuły kosmetyków muszą być tak dobrane, 
żeby nie powodowały podrażnień, tylko je łagodziły, 
oraz żeby nie nasilały przesuszenia skóry.
 Podstawowym składnikiem preparatów przeciw- 
trądzikowych dostępnych bez recepty jest kwas salicy-
lowy (betahydroksykwas). To substancja złuszczająca, 
przeciwzaskórnikowa i  przeciwzapalna. Kwas salicy-
lowy często jest łączony z  kwasem glikolowym, okre-
ślanym jako alfahydroksykwas, a  także z  kwasem lak-
tobionowym. Obydwa działają przeciwzaskórnikowo, 
złuszczająco, powodują lepsze nawilżenie skóry i przy-
wracają jej jednolity wygląd. Ważnym składnikiem jest 
cynk, który ogranicza rozwój bakterii, działa przeciwza-
palnie. Podobną rolę odgrywa amid kwasu nikotyno-
wego.
 Skóra trądzikowa jest skłonna do podrażnień, 
szczególnie u pacjentów po 25. roku życia, dlatego ko-
smetyki do jej pielęgnacji powinny mieć właściwości 
nawilżające. Wykorzystywane jest działanie kwasu hia-
luronowego. Preparaty powinny działać też przeciwło-
jotokowo, przeciwbakteryjnie i przeciwzapalnie.

Preparaty myjące są w postaci żelu, pianki, 
toniku, pilingu. Czym kierować się przy ich 
wyborze?

Do oczyszczania i codziennej pielęgnacji proponuje się 
różne formy kosmetyków myjących, ponieważ skóra trą-
dzikowa może być pogrubiała, łojotokowa, ale również 
bardzo wrażliwa, łatwo reagująca na wszystkie bodźce, 
nawet mycie. Pacjent może dobrać odpowiedni kosme-
tyk. Skóry wrażliwe lepiej tolerują płyny micelarne. 

Czy kobiety ze zmianami trądzikowymi mogą 
stosować podkłady pod makijaż?

Lekarze najchętniej zakazaliby stosowania kryjących, 
ciężkich podkładów. Jednak kobiety nie chcą zrezygno-
wać z tego typu pielęgnacji, szczególnie gdy występują 
nawrotowe zmiany zapalne i przebarwienia. Przemysł 
kosmetyczny szuka kryjących substancji, które nie są 
komedogenne i  mogą być zastosowane w  kosmety-
kach przeznaczonych do makijażu skóry trądzikowej. 
Nowoczesne podkłady przeznaczone do skór trądziko-
wych nie powodują zaostrzeń choroby. 
Współczesne dermokosmetyki poprawiają wygląd skó-
ry, wyrównują, rozjaśniają i ujednolicają jej kolor. Od-
powiednio dobrana terapia jest warunkiem powodze-
nia w walce z tą chorobą. 

Sądząc po tak różnorodnych metodach terapii, 
leczenie trądziku nie jest łatwe?

To wciąż ogromne wyzwanie dla lekarzy. To wynika 
z  charakteru tej choroby, z  jej nieprzewidywalności. 
Jest ona przewlekła, o  niekontrolowanych zaostrze-
niach i  nieprzewidywalnych nawrotach, a  w  związku 
z tym o dużym ryzyku terapeutycznym. Każdy przypa-
dek wymaga indywidualnego podejścia i  na każdym 
etapie innych leków. 

Wróćmy jednak na koniec do trądziku – i tego 
młodzieńczego, i dorosłych. Czym one się 
różnią?

W  trądziku młodzieńczym występują liczne zaskórniki, 
zmiany zapalne, grudki i  krostki, głównie na czole, no-
sie, uszach – układ zmian przypomina literę T. W trądzi-
ku dorosłych, zwłaszcza u kobiet, zajęta jest dolna część 
twarzy – podbródek, linia żuchwy i szyja oraz linia brze-
gowa twarzy. Układ zmian przypomina literę U. W dol-
nej części twarzy mogą pojawiać się pojedyncze guzki. 

Wspomniała Pani, że leczenie trądziku jest 
ogromnym wyzwaniem dla lekarzy. Jakie 
przypadki są najtrudniejsze?

Najtrudniej leczy się trądzik skóry wrażliwej, a trzeba wie-
dzieć, że po 25. roku życia skóra zmienia się morfologicz-
nie i czynnościowo, stając się trudniejszą do leczenia.

Rozmawiała Bożena Stasiak
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Pani Profesor, odnoszę wrażenie, że 
w medycynie estetycznej dzieje się coś 
niedobrego. Przybywa gabinetów oferujących 
rozmaite zabiegi upiększające, odmładzające, 
ale jednocześnie coraz częściej słychać 
o powikłaniach będących konsekwencją 
takich zabiegów. rozumiem, że w czasach, 
kiedy piękna twarz staje się wizytówką, 
otwierającą wiele drzwi, popyt na tego typu 
usługi musi rosnąć. Ale jeśli za wykonywanie 
takich zabiegów zabiera się. . . górnik, który 
postanowił się przebranżowić i ma za sobą 
jedynie kilkugodzinny kurs, to coś jest 
zdecydowanie nie tak…

Zdecydowanie nie tak. Oczywiście powikłania poza-
biegowe mogą się przydarzyć każdemu, także leka-
rzowi, bo błędów nie popełnia tylko ten, kto nic nie 
robi. Ale lekarz za swoje błędy odpowiada, może być 
nawet pozbawiony prawa wykonywania zawodu. Tym-
czasem w  medycynie estetycznej mamy dziś wiele 
nieprawidłowości, wynikających głównie stąd, że bra-
kuje odpowiednich regulacji prawnych, co sprzyja 
wielu nadużyciom. Zabiegi inwazyjne medycyny este-
tycznej (iniekcje, osocze, nici) powinny być wykonywa-
ne wyłącznie przez lekarzy – dermatologów, chirur-
gów, chirurgów plastycznych (w  ramach specjalizacji 
trwającej 5 lat mają szkolenia) czy lekarzy innych spe-
cjalności, ale po odpowiednim szkoleniu, jeśli zabieg 
ma dotyczyć konkretnego obszaru. Czyli np. okuli-
sta wykonuje te zabiegi, które są związane z  okolicą 
oczu, laryngolog będzie wykonywał te, które dotyczą 
uszu itd. 
 Tymczasem dziś, właśnie na skutek luk w prawie, 
zabiegi medycyny estetycznej mogą wykonywać nie 
lekarze, głównie zajmują się nimi kosmetyczki i  ko-
smetolodzy, ale także osoby absolutnie niezwiązane 
z medycyną czy kosmetologią.

fryzjerzy, manikiurzystki, a słyszałam nawet 
o kelnerze, który robił to gdzieś na zapleczu 
salonu tatuaży…

Niestety, takie przypadki się zdarzają i  nic z  tym nie 
możemy zrobić, choć mieliśmy na ten temat spotka-
nia z posłami, senatorami, piszemy pisma do urzędów 
państwowych. W ubiegłym roku w marcu spotkaliśmy 
się w komisji senackiej, poruszając te problemy, zwra-
cając uwagę, że prawo nie nadąża za medycyną este-
tyczną, niestety nic z tego spotkania nie wynikło. O to, 
że należy jak najszybciej wprowadzić odpowiednie roz-
porządzenia, monitują od lat trzy działające na tere-
nie kraju towarzystwa dermatologiczne – Polskie To-
warzystwo Dermatologiczne, Stowarzyszenie Lekarzy 
Dermatologów Estetycznych oraz Polskie Towarzystwo 
Medycyny Estetycznej i  Anti-Aging. Mam nadzieję, że 
nasze głosy zostaną wreszcie wzięte pod uwagę przez 
Ministerstwo Zdrowia. 
 Nie może być tak, że ktoś kończy kilkugodzinny 
kurs, organizowany niestety również przez lekarzy, 
otrzymuje certyfikat i  już może przeprowadzać zabie-
gi medycyny estetycznej. Takie certyfikaty są komplet-
nie bezwartościowe. Wielu potencjalnym klientom jed-
nak wystarczają, by nabrać zaufania do kogoś, kto ma 
całą ścianę gabinetu wytapetowaną takimi certyfikata-
mi. A oddzielnym problemem jest sam gabinet. To nie-
rzadko zaplecze jakiejś innej placówki, sama widziałam 
taki „gabinet” na tyłach myjni samochodowej. Tak więc 
nierzadko te zabiegi są wykonywane nie dość, że nie 
przez lekarzy specjalistów, to w  niehigienicznych wa-
runkach. O powikłania w takich sytuacjach nietrudno. 

A jeśli już się pojawią, to wtedy interwencja 
lekarza jest oczywiście konieczna…

To zależy od rodzaju powikłań. Czasami brak efektu 
albo niewielkie powikłanie powoduje, że pacjenci szu-
kają innego gabinetu, gdzie inny „specjalista” może 
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dokonać poprawek. Czasami są one jednak na tyle 
widoczne i  dokuczliwe, że trzeba udać się do leka-
rza. A czasami powikłania ujawniają się kilka miesięcy 
później i może się zdarzyć, że pacjent nie kojarzy ich 
nawet z  dokonanym wcześniej zabiegiem, ale szuka 
pomocy u lekarza. Wiele z tych powikłań może być na-
prawdę poważne, to nie tylko jakieś powierzchniowe 
zmiany na skórze, ale poparzenia, guzy zniekształca-
jące twarz, infekcje wirusowe czy bakteryjne. Bo każ-
dy zabieg wykonany z naruszeniem ciągłości skóry jest 
ryzykowny i dlatego powinien być zarezerwowany wy-
łącznie dla lekarzy. Tak popularne dziś zabiegi jak wy-
pełnianie kwasem hialuronowym, zabiegi z  botuliną 
czy, dziś tak modna trichologia, nieumiejętnie wyko-
nane, mogą zagrażać nawet życiu. 
 Zagrożenie jest związane także z preparatami sto-
sowanymi w medycynie estetycznej. Te najtańsze, uży-
wane w  „gabinetach”, nie dość, że mogą okazać się 
nieskuteczne, to mogą zaszkodzić. 

Nie wylewajmy jednak dziecka z kąpielą. 
Część placówek medycyny estetycznej jest 
prowadzona zgodnie ze sztuką lekarską, 
zapewniając pacjentom wysoką 
skuteczność i bezpieczeństwo. A jednak 
to nie one są najbardziej popularne, 
najczęściej odwiedzane…

Niestety, ale to wynika z ceny. Te pseudo-
gabinety z  pseudofachowcami przycią-
gają ceną. Dobra jakość musi koszto-
wać, zwłaszcza materiały. Poza tym na 
pacjentów działają nieuczciwe chwyty 
reklamowe. Jeśli przeczytają, że „Tu 
tanio, szybko i  skutecznie usuniesz 
zmarszczki”, to działa na wyobraź-
nię. I decydują się, zamiast udać się 
do renomowanych gabinetów. 

Podsumowując, co, 
Pani zdaniem, jest 
najpilniejszego do 
zrobienia, żeby medycyna 
estetyczna stała się 
dziedziną bezpieczną 
dla pacjentów? 

Przede wszystkim regulacje 
prawne, a więc konieczność 
zajęcia stanowiska przez 
odpowiednie urzędy admi-
nistracji państwowej. 

Rozmawiała 
Bożena Stasiak
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Podobno na atopowe zapalenie skóry (AZS)
na początku naszej ery, ok. 120r. n.e. chorował 
jeden z cesarzy rzymskich, Oktawian August. 
Miał typowe objawy tej choroby. Jak i czy 
w ogóle go leczono, nie wiadomo. Ale i dziś, 
kiedy lekarze mają do dyspozycji wiele 
możliwości terapeutycznych, leczenie AZS nie 
jest proste. Z czego to wynika?

Choć atopowe zapalenie skóry jest jedną z  najczęst-
szych chorób skóry i  choć faktycznie mamy już wie-
le leków, jednak leczenie tej przewlekłej, zapalnej na-
wrotowej dermatozy nadal nastręcza wiele trudności. 
Wynika to m.in. stąd, że zmiany skórne w  przebiegu 
AZS są wynikiem wielu złożonych interakcji genetycz-
no-środowiskowo-immunologicznych z  nakładającym 
się defektem bariery skórno-naskórkowej i mogą mieć 
różny, w  zależności od wieku przebieg i  wymagać in-
nych opcji terapeutycznych. 

Podstawą w leczeniu AZS nadal są mGKS 
– leki sterydowe do stosowania miejscowego. 
Powodują jednak one sporo działań 
niepożądanych, dlatego niektórzy pacjenci 
rezygnują z nich. Przełomem, tak to oceniają 
dermatolodzy, okazały się preparaty nowej 
klasy o działaniu immunomodulującym, tzw. 
inhibitory kalcyneuryny. Czy te nowe leki mogą 
być alternatywą dla mGKS?

Te nowe leki mogą stanowić alternatywę dla tera-
pii sterydowej. W  badaniach porównawczych wyka-
zano, że takrolimus, stosowany miejscowo, zmniejsza 
ilość zaostrzeń i  ich nasilenie oraz znacząco wydłu-
ża czas do wystąpienia kolejnego zaostrzenia choro-
by – wg badań w  leczeniu proaktywnym do 142 dni 
vs 15 w  leczeniu reaktywnym, w stężeniu 0,1 procent 
we wskazaniu dla osób dorosłych. W jednym z badań, 
przeprowadzonych w  ramach projektu klinicznego, 

alternatywa dla terapii 
sterydowej	w	atopowym	

zapaleniu	skóry

ROZMOWA	Z DR HAB. N. MED. 
iRenĄ waleckĄ,	

PROF.	CMKP,	KIEROWNIKIEM	KLINIKI	
DERMATOLOGII	CMKP/CSK	MSWIA	

W WARSZAWIE.
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obejmującego ok. 16 tys. pacjentów, potwierdzono, że 
preparat ten jest skuteczny już w  pierwszych dniach 
stosowania, a  kolejne dni dość szybko stabilizują ob-
raz choroby dając dalszą poprawę. 
 Co ważne, takrolimus nie powoduje istotnych 
działań niepożądanych, poza ewentualnym przejścio-
wym uczuciem pieczenia i  rumienia 
w  miejscu aplikacji, poprawia funk-
cję bariery skórno-naskórkowej, pro-
wadzi do wzrostu grubości naskórka, 
cofania się zaników spowodowanych 
długotrwałym działaniem mGKS oraz 
co bardzo istotne, wzrostu syntezy 
kolagenu. 
 Kolejną właściwością jest działa-
nie proaktywne, przy kontynuacji te-
rapii dwa razy w tygodniu ogranicza-
jące częstotliwość zaostrzeń stanu 
zapalnego skóry. W trakcie terapii nie 
zaobserwowano zwiększenia często-
ści występowania infekcji bakteryjnych, wirusowych 
czy grzybiczych, nie stwierdzono zaburzeń odporno-
ści. 

Czy te preparaty można stosować jako 
leki pierwszego rzutu, czy też dopiero, gdy 
wcześniejsze leczenie zawodzi? 

Zasadniczo powinno się po nie sięgać, gdy terapia 
podstawowa i  innego rodzaju leczenie miejscowe nie 
skutkuje, w umiarkowanych i cięższych postaciach AZS. 

A co z ceną takiej terapii?
Należy pamiętać, że przy doborze leków dla niektó-
rych pacjentów bardzo istotna jest cena leku. Leka-
rze i  pacjenci często porównują jednostkową cenę 
takrolimusu i mGKS, jednak w dłuższym okresie cza-
su (na co są konkretne analizy ekonomiczne) te-
rapia proaktywna takrolimusem (dwa razy w  tygo-
dniu) w  AZS umiarkowanym i  ciężkim jest bardziej 
efektywna kosztowo niż stosowanie mGKS reaktyw-
nie ponieważ przy samej terapii reaktywnej mamy 
wielokrotnie więcej zaostrzeń o większym nasileniu, 
dodatkowo dochodzi stosowanie większych ilości 
emolientow oraz leków na infekcje skórne. Dodat-
kowo badania wskazują że z czasem ilość zużywane-
go produktu maleje o około 50 proc. w drugim roku 
stosowania, w porównaniu do pierwszych 6 miesię-
cy, co również przyczynia się do obniżenia kosztów 
terapii 

W pewnym momencie pojawiły się 
głosy, że inhibitory kalcyneuryny mogą 
jednak powodować niekorzystne objawy 
uboczne, słyszałam nawet określenie 
„kalcyneurynofobia”, czyli obawy związane ze 
stosowaniem tych leków.

Kolejne badania jednak tego nie potwierdziły, a opinia 
Amerykańskiego Towarzystwa Dermatologicznego czy 
badanie PEER są jednoznaczne – to leki bezpieczne. 
Co oczywiście nie znaczy, że mogą być stosowane bez 
wskazań lekarskich. Nie należy ich stosować u  dzie-
ci do 2. roku życia, u osób uczulonych na substancję 
czynną i  makrolidy, a  w  trakcie terapii takrolimusem 
trzeba ograniczyć do minimum narażenie skóry na 
promieniowanie słoneczne. Oczywiście trzeba pamię-
tać o  wskazaniach rejestracyjnych tj. takrolimus 0,1% 
przeznaczony jest dla dorosłych i  młodzieży powyżej 
16. roku życia, a takrolimus 0,03% dla dzieci powyżej 2 
lat i dorosłych. Jednakże to lekarz decyduje, jak długo, 
jak często i w jakich stężeniach lek będzie dla pacjen-
ta najwłaściwszy.
 W  każdym razie dla nas, dermatologów, to na-
prawdę przełom. 

Ale, niezależnie od pojawienia się nowych 
preparatów, chyba w dalszym ciągu ważna 
jest dbałość o skórę w warunkach domowych, 
unikanie czynników sprzyjających chorobie?

Oczywiście, o tym nie wolno zapominać, podstawą le-
czenia AZS zgodnie ze stanowiskiem ekspertów PTD 
jest połączenie codziennej terapii emolientowej i wła-
ściwej pielęgnacji skóry z  leczeniem przeciwzapalnym 
oraz unikanie kontaktu z  prowokującymi alergenami 
i czynnikami drażniącymi. 

Rozmawiała Bożena Stasiak

Nowe leki mogą stanowić alternatywę 
dla terapii sterydowej. W badaniach 
porównawczych wykazano, że 
takrolimus, stosowany miejscowo, 
zmniejsza ilość zaostrzeń i ich nasilenie.
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Czy łysienie androgenowe to powszechny 
problem?

PROF. LIDIA RUDNICKA: Łysienie androgenowe to zde-
cydowanie najczęstsza przyczyna nadmiernego wypada-
nia włosów u osób dorosłych, a częstość jej występowa-
nia wzrasta z wiekiem. Szacuje się, że problem dotyczy 
około połowy mężczyzn przed ukończeniem 50. roku ży-
cia i ponad 70 proc. powyżej 70. roku życia. Dla kobiet 
wartości te są nieco mniejsze i  wynoszą odpowiednio 
3-6 proc. poniżej 30. roku życia oraz 30-40 proc. po 50. 
roku życia.

Dlaczego mężczyzn dotyczy to częściej?
DR maRiusz sikoRa: W złożonej patogenezie łysienia 
androgenowego znaczącą rolę odgrywa predyspozycja 
genetyczna i to właśnie ona odpowiada za częstsze wy-
stępowanie choroby u mężczyzn. Istotne znaczenie przy-
pisuje się czynnikom hormonalnym, głównie androge-
nom, które dodatkowo sprzyjają szybszemu rozwojowi 
łysienia u mężczyzn. Nałożenie się tych procesów, wraz 
ze stanem zapalnym wokół mieszków włosowych, powo-
duje, że włosy stają się coraz cieńsze i krótsze, szybciej 
wypadają, z  opóźnieniem są zastępowane nowymi, aż 
ostatecznie dochodzi do ich całkowitej utraty.

Czy klinicznie proces ten przebiega inaczej 
u kobiet i mężczyzn?

pRoF. małgoRzata olszewska: U  mężczyzn naj-
bardziej charakterystyczne jest przesuwanie się linii czo-
łowej owłosienia ku tyłowi oraz przerzedzanie się włosów 
w okolicy wierzchołkowej. U kobiet z łysieniem androge-
nowym obserwuje się częściej centralne, rozlane prze-
rzedzenie włosów obejmujące okolicę czołową i ciemie-
niową lub przerzedzenie wyłącznie w  centralnej części 
okolicy czołowej, nazywane objawem szerokiego prze-
działka lub choinki bożonarodzeniowej. Linia czołowa 
owłosienia zazwyczaj pozostaje niezmieniona. Łysienie 
androgenowe typu męskiego, z tworzeniem zakoli, u ko-
biet występuje bardzo rzadko.

Skoro wspomnieli Państwo, że jest to najczęstsza 
przyczyna utraty włosów, to istnieją zapewne 
także inne. Z czym należy zatem różnicować 
łysienie androgenowe?

pRoF. małgoRzata olszewska: Najwięcej proble-
mów diagnostycznych sprawia łysienie androgenowe 
u kobiet, ponieważ przebiegając w sposób bardziej roz-
lany, często imituje inne typy łysienia. W  diagnosty-
ce łysienia androgenowego przede wszystkim musimy 
wykluczyć łysienie telogenowe i  łysienie czołowe blizno-
waciejące. Do innych przyczyn utraty włosów, których lo-
kalizacja może być podobna do łysienia androgenowego, 
należą: łysienie plackowate rozlane, trichotillomania lub 
liszaj płaski mieszkowy.

związek łysienia 
androgenowego	z ryzykiem	

sercowo-naczyniowym
Z pRoF. DR haB. n. meD. liDiĄ RuDnickĄ,	KIEROWNIKIEM	KATEDRY	I	KLINIKI	
DERMATOLOGICZNEJ	WARSZAWSKIEGO	UNIWERSYTETU	MEDYCZNEGO,	PREZES	

POLSKIEGO	TOWARZYSTWA	DERMATOLOGICZNEGO,	PROF. DR HAB. N. MED. 
małgoRzatĄ olszewskĄ,	ZASTĘPCĄ	KIEROWNIKA	KATEDRY	I	KLINIKI	

DERMATOLOGICZNEJ	WARSZAWSKIEGO	UNIWERSYTETU	MEDYCZNEGO,	REDAKTOR	
NACZELNĄ	DWUMIESIĘCZNIKA	„DERMATOLOGY	REVIEW/PRZEGLĄD	DERMATOLOGICZNY”	

OFICJALNEGO	PISMA	POLSKIEGO	TOWARZYSTWA	DERMATOLOGICZNEGO,	ORAZ	
DR. n. meD. maRiuszem sikoRĄ,	ADIUNKTEM	KATEDRY	I	KLINIKI	DERMATOLOGICZNEJ	
WARSZAWSKIEGO	UNIWERSYTETU	MEDYCZNEGO	ROZMAWIAŁA	RED.	BOŻENA	STASIAK.
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PROF. LIDIA RUDNICKA: Należy również wspomnieć, 
że wymienione rodzaje utraty włosów mogą ze sobą 
współistnieć. Stąd tak ważna jest konsultacja z  leka-
rzem dermatologiem w  ustaleniu przyczyn łysienia 
i  doborze odpowiedniej terapii. Poza oceną klinicz-
ną i  wywiadem, diagnostykę należy uzupełnić o  tri-
choskopię i  badania laboratoryjne. W  razie wątpliwo-
ści diagnostycznych wskazane jest wykonanie biopsji 
z  owłosionej skóry. Dzięki trichoskopii, nieinwazyjnej 
metodzie oceny skóry głowy, wprowadzonej do prak-
tyki klinicznej przez zespół kliniki pod moim kierow-
nictwem, diagnostyka różnicowa i monitorowanie sku-
teczności leczenia łysienia androgenowego stały się 
znacznie łatwiejsze. Wspólnie z  prof. Małgorzatą Ol-
szewską i doc. Adrianą Rakowską opracowałyśmy sto-
sowane na świecie kryteria trichoskopowe rozpozna-
nia łysienia androgenowego.

Skoro łysienie androgenowe, podobnie jak 
nadciśnienie tętnicze, jest bardzo częstą chorobą, 

a najczęstszą przyczyną zgonów w krajach 
rozwiniętych są choroby układu sercowo-
naczyniowego, to czy rzeczywiście można mówić 
o istnieniu jakiegoś związku pomiędzy nimi?

DR maRiusz sikoRa: Zdecydowanie tak. Posiadamy 
coraz więcej dowodów naukowych wskazujących na rze-
czywisty związek łysienia androgenowego ze zwiększo-
nym ryzykiem sercowo-naczyniowym. U osób z łysieniem 
androgenowym częściej, niż wynikałoby to ze statystyk, 
stwierdza się przyspieszony rozwój miażdżycy, zespół 
metaboliczny oraz obecność jego poszczególnych skła-
dowych, jak nadciśnienie tętnicze, zaburzenia lipidowe, 
insulinooporność i otyłość.

Czy związek łysienia androgenowego z ryzkiem 
chorób sercowo-naczyniowych to problem 
niedawno odkryty, czy istnieje od dawna?

DR maRiusz sikoRa: Pierwsza wzmianka o potencjal-
nym związku łysienia androgenowego z chorobami serca 

PrOf. LIDIA rUDNICKA: Szacuje się, że problem dotyczy około połowy mężczyzn przed 
ukończeniem 50. roku życia i ponad 70 proc. powyżej 70. roku życia.

fot. ARChIWUM PRYWAtNE
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została opublikowana na łamach „British Heart Journal” 
w  1972 roku. Prowadzone w  kolejnych latach badania 
epidemiologiczne tylko potwierdziły istnienie tego po-
wiązania.

PROF. LIDIA RUDNICKA: Dziś dysponujemy już wielo-
letnimi obserwacjami, które potwierdzają ten związek. 
Pozwolę sobie wymienić dwa najważniejsze badania. 
Pierwsze to trwająca od 1948 r. analiza populacji miasta 
Framingham (Framingham Heart Study), która wykazała 
związek pomiędzy szybkością progresji i  nasileniem ły-
sienia androgenowego u mężczyzn a wystąpieniem cho-
roby wieńcowej oraz zwiększonego ryzyka zgonu z  po-
wodu zawału serca. Drugie badanie (Copenhagen City 
Heart Study), 35-letnia obserwacja ponad 10 tysięcy ko-
biet i  mężczyzn, potwierdziło, że łysienie androgeno-
we zwiększa ryzyko wystąpienia choroby niedokrwien-
nej serca (1,4×) i zawału serca (1,57×), niezależnie od płci 
oraz obecności innych czynników ryzyka.

pRoF. małgoRzata olszewska: Również pośred-
nie dowody, pochodzące z badań obrazowych i  labora-
toryjnych, wskazują na związek łysienia androgenowe-
go i  ryzyka sercowo-naczyniowego. Ultrasonograficzna 

ocena grubości warstwy wewnętrznej i  środkowej ścia-
ny tętnic szyjnych, określanej jako wskaźnik IMT (intima-
media thickness), stanowi wyznacznik zaawansowania 
procesu miażdżycowego i  dodatnio koreluje z  całkowi-
tym ryzykiem sercowo-naczyniowym. Wielokrotnie wyka-
zano obecność znacznie większych wartości wskaźnika 
IMT u pacjentów z łysieniem androgenowym niż u osób 
z grupy kontrolnej.
 Podobnie stężenie w  surowicy biomarkerów ryzyka 
sercowo-naczyniowego, takich jak homocysteina czy li-
poproteina (a), jest znacznie większe u pacjentów z łysie-
niem androgenowym.

Pani prof. rudnicka wspomniała o dwóch 
badaniach epidemiologicznych, jednym 
dotyczącym populacji amerykańskiej i drugim 
związanym z obserwacją populacji duńskiej. A jak 
duży jest to problem w Polsce?

PROF. LIDIA RUDNICKA: Największy problem jest taki, 
że, podobnie jak dla wielu innych chorób, nie mamy od-
powiednich danych dotyczących populacji naszego kraju. 
Mogę jednak zdradzić Pani Redaktor, że we współpracy 
z Katedrą i Kliniką Kardiologii WUM intensywnie pracuje-
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PrOf. MAŁGOrZATA OLSZeWSKA: Najwięcej problemów diagnostycznych sprawia 
łysienie androgenowe u kobiet, ponieważ przebiegając w sposób bardziej rozlany, często 

imituje inne typy łysienia.

fot. fotoMED WUM
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my nad określeniem występowania różnych zmian der-
matologicznych u  pacjentów ze zwiększonym ryzykiem 
sercowo-naczyniowym.

A gdzie można by doszukiwać się związku 
pomiędzy łysieniem androgenowym a ryzykiem 
zdarzeń sercowo-naczyniowych?

DR maRiusz sikoRa: Przede wszystkim musimy zwró-
cić uwagę na bardzo zbliżone czynniki odpowiadające 
za rozwój łysienia androgenowego oraz zespołu meta-
bolicznego wraz z  jego wszystkimi składowymi. W  tych 
skomplikowanych powiązaniach biorą udział czynniki 
genetyczne (zwiększona wrażliwość na androgeny i  ak-
tywność 5α-reduktazy), hormonalne (zwiększone stęże-
nie insuliny, aldosteronu, leptyny) oraz zapalne (cytokiny, 
wolne rodniki tlenowe).

Czy w takim razie każde łysienie wiąże się 
z chorobami serca?

pRoF. małgoRzata olszewska: Jeśli chodzi o łysie-
nie androgenowe, to w  grupie najwyższego ryzyka roz-
woju chorób układu sercowo-naczyniowego znajdują się 
osoby z utratą włosów, która rozpoczęła się przed 30. ro-
kiem życia, szybko postępującym łysieniem oraz dużym 
nasileniem choroby.

DR maRiusz sikoRa: Poza łysieniem androgenowym, 
pojawiają się wyniki badań wskazujące na współistnie-
nie chorób serca i łysienia plackowatego. U myszy z do-
świadczalnym modelem łysienia plackowatego stwierdza 
się przyspieszony rozwój choroby wieńcowej i  włóknie-
nie serca. Badania u pacjentów z tą jednostką chorobo-
wą wykazały podwyższone stężenie troponin oraz zwięk-
szone ryzyko udaru.

PROF. LIDIA RUDNICKA: Wspomniane przez Pana Dok-
tora wyniki będą wymagały jeszcze potwierdzenia na 
większej grupie pacjentów. Należy zaznaczyć, że łysie-
nie plackowate ma nieco inny mechanizm niż androge-
nowe. W przypadku łysienia plackowatego utrata włosów 
związana jest z nieprawidłową reakcją układu odporno-
ściowego skierowaną przeciwko antygenom znajdującym 
się wewnątrz mieszków włosowych. Ten proces zapalny 
nie musi być ograniczony wyłącznie do skóry głowy. Po-
wiązanie pomiędzy chorobami sercowo-naczyniowymi 
a  dermatozami zapalnymi nie jest przecież czymś no-
wym w dermatologii. Związek ten został najlepiej pozna-
ny i scharakteryzowany dla łuszczycy.

pRoF. małgoRzata olszewska: Wymieniając już 
różne zmiany owłosionej skóry głowy i ich związek z ryzy-
kiem sercowo-naczyniowym, nie należy pominąć przed-
wczesnego siwienia. Ale szczegółowe zależności to już te-
mat na odrębny wywiad.

Dr MArIUSZ SIKOrA: Poza łysieniem 
androgenowym, pojawiają się wyniki badań 

wskazujące na współistnienie chorób serca 
i łysienia plackowatego. 

fOT.	PIOTr	grZElAk

Wracając zatem do łysienia androgenowego 
i ryzyka sercowo-naczyniowego, co wynika z tego 
związku dla pacjentów? Czy można mówić 
w tym przypadku o jakimś rodzaju profi laktyki?

DR maRiusz sikoRa: Chociaż istnieje kilka leków, które 
znalazły zastosowanie jednocześnie w chorobach kardio-
logicznych i  łysieniu androgenowym, to aktualnie mamy 
jeszcze za mało dowodów wskazujących, że leczenie ły-
sienia androgenowego może wpływać na zmniejszenie 
ryzyka sercowo-naczyniowego. 

PROF. LIDIA RUDNICKA: Nie zwalnia to jednak z  obo-
wiązku profilaktyki. Pacjenci z  łysieniem androgenowym 
powinni być okresowo monitorowani w celu identyfikacji 
innych czynników ryzyka chorób układu krążenia i  pró-
by odpowiedniej modyfikacji tych czynników. Na koniec 
przypomnę jeszcze wymienioną wcześniej przez prof. 
Olszewską grupę, na którą szczególnie musimy zwrócić 
uwagę, czyli pacjenci z łysieniem androgenowym o wcze-
snym początku (przed 30. rokiem życia), szybkiej progre-
sji zmian i dużym nasileniu choroby. 
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Choroby przenoszone drogą płciową gnębiły 
ludzkość od wieków. Identyfi kowano przede 
wszystkim kiłę i rzeżączkę. Dziś mniej się 
o nich mówi. Jaka jest w naszym kraju sytuacja 
epidemiologiczna tych chorób?

W ostatnich latach obserwuje się zmiany w epidemio-
logii chorób przenoszonych drogą płciową (STD). Tzw. 
klasyczne choroby weneryczne – kiła i rzeżączka sta-
nowią obecnie mniejszość chorób, z którymi zgłaszają 
się pacjenci do poradni chorób przenoszonych drogą 
płciową. Natomiast na pierwszy plan wysuwają się cho-
roby wirusowe, takie jak opryszczka genitalna, łagodne 
(brodawki, kłykciny) oraz przed- i nowotworowe zmiany 
wywoływane przez genitalne typy wirusa brodawczaka 
(HPV). Jednak kiła i rzeżączka wciąż pozostają choroba-
mi, których nie możemy „wykorzenić” z populacji. We-
dług Światowej Organizacji Zdrowia rocznie na świecie 
rozpoznaje się ponad 6 mln zachorowań na kiłę. W Eu-
ropie kiła z zapadalnością 6/100 tys. ludności zajmuje 
trzecie miejsce – po chlamydiozie i rzeżączce. W Polsce 
zgodnie z danymi Państwowego Zakładu Higieny naj-
więcej zgłoszonych zachorowań dotyczy kiły, a zapadal-
ność wynosi 4,14/100 tys. 

 Zakażenia cewki moczowej stanowią nieco inny 
problem. Według szacunkowych danych WHO oko-
ło 131 mln osób na całym świecie rocznie zakaża się 
Chlamydia trachomatis, a około 78 mln N. gonorrho-
eae (rzeżączka) i 143 mln T. vaginalis. W przypadku 
zakażeń dwoinką rzeżączki w Europie jest to odpo-
wiednio 19 na 100 tysięcy w UE i 1,3 na 100 tysię-
cy w Polsce. Niska liczba zarejestrowanych przy-
padków rzeżączki i chlamydiozy w Polsce może 
wynikać z niewystarczającej wykrywalności (brak 
szerokiego dostępu do czułych metod diagnostycz-
nych) i niepełnej rejestracji, mimo ustawowego obo-
wiązku zgłaszania tych chorób. 

Istnieją skuteczne leki?
O ile w przypadku kiły złotym standardem leczenia 
wciąż pozostaje skuteczna penicylina, to w przypad-
ku rzeżączki obserwujemy bardzo niepokojące zjawi-
ska. W 2017 roku dwoinki rzeżączki znalazły się na 
utworzonej przez WHO liście 12 patogenów, których 
lekooporność stanowi globalne zagrożenie dla zdro-
wia i które najpilniej wymagają stworzenia nowych an-
tybiotyków.

Na	plan	pierwszy	
wysuwają	się	choroby 

wirusowe przenoszone 
drogą płciową

ROZMOWA	Z	pRoF. DR. haB. n. meD. sławomiRem majewskim,	
KIEROWNIKIEM	KATEDRY	DERMATOLOGII	I	WENEROLOGII	II	WYDZIAŁU	

LEKARSKIEGO	WARSZAWSKIEGO	UNIWERSYTETU	MEDYCZNEGO,	
CZŁONKIEM	RZECZYWISTYM	POLSKIEJ	AKADEMII	NAUK.
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Kolejna kwestia to AIDS, którego wirus przenosi 
się nie tylko drogą płciową. Choroba pojawiła się 
w naszym kraju w latach 80. i jako nieuleczalna 
budziła wręcz grozę. Dziś większość ludzi sądzi, 
że to choroba biednych społeczeństw Afryki. Nas 
prawie nie dotyczy. Jak jest naprawdę?

Liczba osób żyjących z HIV w roku 2006 została oszaco-
wana na 36,7 mln. Od początku epidemii AIDS zmarło 
z tego powodu około 40 mln ludzi. Coraz powszechniej-
sze stosowanie nowoczesnych terapii przeciwretrowi-
rusowych doprowadziło do zmniejszenia liczby zgo-
nów z powodu AIDS o 48 proc. (1,9 mln w roku 2005 
i 1,0 mln w roku 2016). Liczba zgonów z powodu AIDS 
u dzieci do 15. roku życia zmniejszyła się w tym okresie 
o około 50 proc. Najbardziej znaczący spadek zgonów 
z powodu AIDS dotyczy Afryki Wschodniej i Południowej 
(zmniejszenie o 62 proc.), co związane jest z szerokim 
wprowadzeniem leczenia w tych regionach. W Europie 
Zachodniej, Centralnej i w Północnej Ameryce odnoto-
wano spadek zgonów o 45 proc. Niestety w niektórych 
regionach (Środkowy Wschód, północna Afryka, Euro-
pa Wschodnia i centralna Azja) zaobserwowano wzrost 
liczby zgonów o około 38 proc.

 Można zaryzykować stwierdzenie, że AIDS, do nie-
dawna choroba śmiertelna, staje się przewlekłą cho-
robą, którą będzie można kontrolować dzięki wprowa-
dzeniu na szeroką skalę coraz to nowszych leków oraz 
globalnych programów profilaktyki.
 UN AIDS (United Nations Program for Prevention 
of AIDS) zakłada w swym ambitnym programie „90-
90-90”, że do końca roku 2020 90 proc. osób zaka-
żonych HIV będzie miało świadomość tego faktu, 90 
proc. osób ze zdiagnozowanym zakażeniem HIV bę-
dzie miało dostęp do nowoczesnych terapii przeciwre-
trowirusowych, a u 90 proc. osób w tej populacji osią-
gnięty zostanie stan supresji zakażenia HIV. Niemniej 
w dalszym ciągu, oprócz wdrażania programów profi-
laktycznych i nowoczesnych terapii, istotna pozostaje 
rola lekarzy różnych specjalności we wczesnym wykry-
waniu objawów zakażenia HIV. Podstawową drogą sze-
rzenia się zakażenia HIV są kontakty płciowe, stąd też 
ogromna rola dermatologów-wenerologów w zwalcza-
niu zakażeń HIV.

Wspomniał Pan już o zagrożeniu wirusem 
brodawczaka ludzkiego. Dzieje się to od czasu, 
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gdy wykazano jego rolę w zachorowaniach na 
nowotwory szyjki macicy, a także narządów 
głowy i szyi. Czy rzeczywiście bardzo mocno 
wzrasta liczba osób zakażonych?

Poza rakiem szyjki macicy, gdzie udo-
wodniono przyczynową rolę wirusów 
brodawczaka, w okolicy zewnętrznych 
narządów płciowych HPV wywołują za-
równo zmiany łagodne (np. brodawki 
płciowe), jak i zmiany przednowotwo-
rowe sromu, pochwy, odbytu, prącia, 
określane jako śródnabłonkowa neopla-
zja, intraepithelial neoplasia: VIN (vulvar 
intraepithelial neoplasia), VaIN (vaginal 
intraepithelial neoplasia), AIN (anal in-
traepithelial neoplasia), PIN (penile intra-
epithelial neoplasia) oraz raki inwazyj-
ne tych okolic. Onkogenne typy, HPV16 
i HPV18 i inne, wywołują większość przy-
padków śródnabłonkowych zmian przednowotworo-
wych wysokiego stopnia (high-grade lesions) oraz raki: 
szyjki macicy (99,9 proc.), prącia (50 proc.), sromu (50-
70 proc.), pochwy (50 proc.) i okolicy odbytu/odbytnicy 
(85 proc.). Te typy HPV związane są także z patogene-
zą dużego odsetka (ok. 30-40 proc.) raków głowy i szyi, 
w tym gardła, migdałków, krtani. HPV 6 i HPV 11 są na-
tomiast odpowiedzialne za ponad 90 proc. przypadków 
brodawek płciowych i brodawek w okolicy odbytu oraz 
dużą część zmian brodawczakowatych w jamie ustnej, 
gardle i krtani, w tym także w przypadkach młodzień-
czej brodawczakowatości krtani. W ostatnich dekadach 
zaobserwowano gwałtownie zwiększającą się częstość 
występowania chorób związanych z zakażeniem geni-
talnymi typami HPV. 

Dysponujemy skutecznymi sposobami leczenia?
Problem polega na tym, że nie istnieją skuteczne leki 
przeciw HPV i jedynym sposobem postępowania jest 
usuwanie chirurgiczne (lub innymi metodami) zmian ła-
godnych, przed- i nowotworowych wywołanych tymi wi-
rusami. Przełomem w zapobieganiu zakażeniom genital-
nymi typami HPV (i tym samym zmianom wywoływanym 
przez te wirusy) było wprowadzenie w roku 2006 pierw-
szych szczepionek przeciw HPV. Obecnie stosowane są 
trzy szczepionki przeciw genitalnym typom HPV: dwu-
walentna (HPV16, 18), czterowalentna (HPV6, 11, 16, 18) 
oraz dziewięciowalentna (HPV6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 
52, 58). Szczepionki przeciw HPV mają charakter profi-
laktyczny i są najbardziej skuteczne (do 100 proc.) w po-
pulacji osób, u których nie stwierdza się zakażenia ty-
pami HPV obecnymi w szczepionce. Dlatego optymalną 
populacją do szczepień są osoby młode przed inicjacją 
seksualną. Szczepionki charakteryzują się bardzo du-
żym bezpieczeństwem i zapobiegają zmianom przedno-

wotworowym i nowotworowym szyjki macicy (CIN i rak in 
situ) oraz okolic zewnętrznych narządów płciowych (VIN, 
VaIN, PIN) i odbytu (AIN), jak również zmianom łagodnym 
typu brodawek płciowych (w przypadku szczepionki 4- 

i 9-walentnej). Nie stwierdzono istotnego wpływu szcze-
pień na zachowania seksualne ani na zwiększenie czę-
stości występowania innych STD w szczepionej populacji. 
Badania przeprowadzone w Australii wykazały, że już kil-
ka lat po wprowadzeniu powszechnych szczepień prze-
ciw HPV doszło praktycznie do wyeliminowania przypad-
ków wirusowych brodawek płciowych oraz znacznie (50 
proc.) zmniejszyła się zapadalność na przednowotworo-
we i nowotworowe choroby narządów płciowych związa-
ne z HPV.

Co dziś, gdy kontakty seksualne stają się 
coraz bardziej swobodne, gdy gama zachowań 
seksualnych staje się coraz szersza, powinniśmy 
robić, by zapobiegać tym chorobom?

Otwarty dostęp do internetu sprzyja nawiązywaniu 
przygodnych kontaktów seksualnych stanowiących ry-
zyko chorób przenoszonych drogą płciową. Edukacja 
młodzieży ma podstawowe znaczenie, m.in. ze wzglę-
du na dużą zazwyczaj aktywność seksualną (nie tylko 
klasyczne kontakty seksualne!) oraz skłonność do zmia-
ny partnera/ki w tej populacji. Niestety w szkołach brak 
jest odpowiednich programów edukacyjnych, a mło-
dzież czerpie wiedzę właśnie z internetu, co nie zawsze 
jest dobrym rozwiązaniem. Edukacja seksualna powin-
na rozpoczynać się już od wczesnego wieku szkolnego 
i być dopasowana do wieku odbiorcy. Podstawową rolę 
powinna pełnić szkoła realizująca odpowiednie, obiek-
tywne i nowoczesne programy przygotowane przez 
prawdziwych specjalistów. Podstawowe znaczenie ma 
też unikanie przygodnych kontaktów seksualnych (do-
tyczy to także partnera/partnerki!). W przypadku takich 
kontaktów należy zgłaszać się do lekarza w celu wyko-
nania odpowiednich badań.

Rozmawiał Andrzej Dziurdzikowski

DeRmatologia

pRoF. sławomiR majewski

Edukacja młodzieży ma 
podstawowe znaczenie, 
m.in. ze względu na dużą 
zazwyczaj aktywność 
seksualną (nie tylko klasyczne 
kontakty seksualne!) oraz 
skłonność do zmiany 
partnera/ki w tej populacji. 
fOT.	TOMAsZ	ADAMAsZEk
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Pani Doktor, jak wynika z danych, 
z każdym rokiem przybywa chorych 
na atopowe zapalenie skóry. Jaki jest 
tego powód?

Choć nie do końca wiadomo, jakie są 
przyczyny tej choroby, wiemy, co może 
jej sprzyjać. I  tak czynnikiem, który może 
mieć wpływ na występowanie AZS, jest za-
nieczyszczenie środowiska. I  to już wiele 
tłumaczy, bo dobrze wiemy, w jakim żyje-
my środowisku. Wdychamy zanieczyszczo-
ne powietrze, palimy papierosy, używamy 
niedobrej wody. To wszystko nie pozosta-
je bez wpływu na rozwój tej choroby. Czyn-
nikami nasilającymi AZS mogą być długo-
trwały stres, napięcie, z tym że to nie 
są przyczyny, ale czynniki zaostrzają-
ce chorobę.

A geny? O nich coraz częściej 
mówi się przy okazji wielu 
chorób.

Geny istotnie odgrywają tu 
istotną rolę i  to zostało już 
udowodnione. W  przypadku 

Coraz 
więcej 
atopików
ROZMOWA	Z DERMATOLOGIEM,	
ALERGOLOGIEM,	DR alicjĄ 
Bujakiewicz-kRześniak.

fot. ARChIWUM PRYWAtNE
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AZS jest to wada pewnego genu, powiązanego z pro-
dukcją jednego z  białek skóry, filagrynu, odpowie-
dzialnego za prawidłową jakość skóry. Jeśli skóra traci 
odporność, zaczyna chorować, jest bardziej narażona 
na atak wirusów, bakterii, grzybów. A  skóra atopika 
jest szczególnie wrażliwa i nieodporna.

Wróćmy jeszcze do przyczyn i sprzyjających 
czynników. Od paru lat dość popularna 
jest teoria, że pojawieniu się atopowego 
zapalenia skóry sprzyja nadmierna higiena. 
Czy to znaczy, że znane powiedzenie „Częste 
mycie skraca życie” ma w tym przypadku 
znaczenie?

Istotnie, bo zbyt surowe przestrzeganie zasad hi-
gieny szkodzi skórze, może prowadzić do jej nad-
wrażliwości. Na skórze w ogromnych ilościach bytu-
ją drobnoustroje, głównie bakterie i grzyby, a wśród 
nich także te dobre mikroorganizmy, które chronią 
przed złymi. I  jeśli przesadzamy z higieną, poddając 
skórę działaniu rozmaitych detergentów, niszczymy 
również te dobre mikroorganizmy. A ponieważ w ten 
sposób niszczymy płaszcz lipidowy skóry, staje się 
ona bezbronna wobec tych drobnoustrojów, które 
nie są dla niej przyjazne. Kiedy nakładamy na skórę 
niezliczone ilości kosmetyków, często moczymy się 
w wannie czy pod prysznicem, nasz płaszcz lipidowy 
będzie się stawał coraz cieńszy i słabszy. 
 Kilka lat temu Amerykańska Agencja Żywności 
i  Leków, FDA, wydała oświadczenie, że nie ma żad-
nych dowodów na to, że mydła antybakteryjne chro-
nią przed infekcjami lepiej niż mydła bez takich wła-
ściwości. A my takich mydeł też nadużywamy…
 Właśnie od paru lat obserwujemy coś w rodzaju 
mody na mydła antybakteryjne. Zresztą, nie chodzi 
tylko o  mydła. Środki antybakteryjne są dodawane 
do wielu preparatów czystościowych czy kosmetycz-
nych. A one powinny być stosowane jedynie w okre-
ślonych warunkach, np. szpitalach. 

A czy można mówić o związku AZS z naszym 
mikrobiomem? Coraz więcej badań wskazuje, 
że to mikrobiom jest odpowiedzialny za 
powstawanie wielu schorzeń.

Są badania, które istotnie to potwierdzają. Zaob-
serwowano, że stan naszej flory bakteryjnej może 
mieć wpływ na zaostrzanie lub łagodzenie objawów 
AZS. Określone szczepy probiotyczne, np. Lactoba-
cillus rhamnosus GG, Lactabacillus rhamnosus 19070-
2, Lactobacillus reuteri DSM 122460, Lactobacillus fer-
mentum VRI-003 PCC czy Bifidobacterium lactis Bb-12 
wykazują właściwości łagodzenia przebiegu tej cho-
roby. Zmiany się zmniejszają, zmniejsza się również 
świąd. 

Czy to może oznaczać, że AZS można leczyć 
probiotykami?

To wymaga dalszych badań. Trzeba jednak podkre-
ślić, że na dziś jest to choroba nieuleczalna, chociaż 
okresy remisji mogą być bardzo długie. 

Kiedyś na AZS mówiło się, że to skaza 
białkowa, słyszałam też określenie 
„świerzbiączka” i „astma skórna”. Czym 
wobec tego jest atopowe zapalenie skóry?

Atopowe zapalenie skóry to przewlekła choroba zapal-
na i, podobnie jak astma, przebiega z okresami wycisze-
nia i  zaostrzeń, stąd określenie „astma skóry”. Ponie-
waż jej objawy, nieco inne w dzieciństwie, inne w wieku 
dorosłym, ale generalnie sprowadzające się do czer-
wonych swędzących igrudek, wyprysków, mogą poja-
wiać się także w  alergiach pokarmowych, stąd wzięło 
się porównanie ze skazą białkową, mimo że alergia po-
karmowa może nie mieć nic wspólnego z  AZS. Dlate-
go rozpoznanie tej choroby może nastręczać problemy 
i czasami diagnoza musi być poprzedzona wieloma ba-
daniami, np. w celu wykluczenia alergii pokarmowej czy 
wyprysku kontaktowego. 

A jak w ogóle mają się alergie do AZS?

DeRmatologia

Atopowe zapalenie skóry (AZS), jedna 
z najczęstszych chorób skóry, często jest 
mylone z wieloma innymi schorzeniami 
skórnymi. 

Około 90 proc. rodziców, widząc pierwsze objawy ato-
powego zapalenia skóry, jest przekonanych, że to aler-
gia pokarmowa. Owszem, uczulenie na pokarmy może 
towarzyszyć atopii – około 35 proc. atopików ma aler-
gię pokarmową, ale ten rodzaj uczulenia występu-
je również u osób bez AZS. Alergia pokarmowa może 
więc być objawem atopii i pierwszym etapem tzw. mar-
szu alergicznego, ale nie zawsze tak jest.

Diagnostyka RÓŻnicowa
Dlatego tak ważna jest diagnostyka różnicowa, gdyż 
AZS może być mylone z takimi chorobami jak np. łojo-
tokowe czy opryszczkowe bądź kontaktowe zapalenie 
skóry, zakażenie drożdżakowe, rybia łuska, erytroder-
mia, świerzb, łuszczyca. 
 Przy różnicowaniu AZS z innymi chorobami, wywo-
łującymi podobne objawy, trzeba brać pod uwagę, że 
wraz z  dojrzewaniem układu odpornościowego wiele 
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Wiadomo, że alergie mogą zwiększać ryzyko AZS. 
Poza tym to ryzyko jest większe, gdy rodzice cierpią 
na AZS. Gdy cierpi jedno z  rodziców, to ryzyko jest 
większe o 20-40 proc. Gdy chorują oboje rodzice – ry-
zyko zwiększa się nawet do ponad 60 proc. 

To nie jest choroba łatwa w leczeniu, prawda? 
Jeszcze nie tak dawno leczono ją prawie 
wyłącznie objawowo, maściami sterydowymi, 
które, jak to sterydy, mają wiele objawów 
ubocznych. Dziś dermatolodzy dysponują 
nowoczesnymi lekami, o innym mechanizmie 
działania. Jakie to leki?

Faktycznie, leczenie AZS jest trudne, każdy pacjent 
wymaga indywidualnego podejścia. Poza tym inne 
leki stosuje się, gdy choroba jest wyciszana, a  inne, 
gdy jest w  stadium zaostrzonym. Możliwości terapii 
bardzo poprawiło nam pojawienie się protopicu, któ-
ry sprawdza się szczególnie w umiarkowanych i cięż-
kich postaciach choroby. Poprawa pojawia się bar-
dzo szybko. To lek z grupy inhibitorów kalcyneuryny, 
o  działaniu immunosupresyjnym. Nie powoduje ta-
kich skutków ubocznych jak sterydy, nie ścieńcza skó-
ry, a  nawet ją nieco pogrubia, działa przeciwzapal-
nie, ułatwia odbudowywanie płaszcza lipidowego. To 

doskonała alternatywa dla cyklosporyny, leku prze-
znaczonego do leczenia ciężkich postaci AZS, jednak 
obarczonego licznymi skutkami ubocznymi. I co waż-
ne, działamy nim miejscowo, nie obarczając całego 
organizmu. 

Niezależnie od zastosowanej terapii, atopik 
zapewne powinien ze szczególną ostrożnością 
dbać o swoją skórę.

Jak najbardziej. Powinien stosować specjalne prepa-
raty do pielęgnacji skóry atopowej, dermokosmety-
ki, emolienty, co jednak nie oznacza, że każdy z nich 
będzie odpowiedni. Czasami trzeba wielu prób, żeby 
znaleźć ten najlepiej działający. Unikać detergentów, 
ubrań z podrażniających skórę tkanin, zanieczyszczo-
nego środowiska, klimatyzowanych pomieszczeń, ba-
senów z  chlorowaną wodą. Zresztą, na ogół każdy 
atopik wie, co mu nie służy. I tak np. jednemu słońce 
dobrze robi, innemu niekoniecznie. 

To trzeba przyznać, że osoba chora na atopowe 
zapalenie skóry nie ma lekko.

Nie, ale dzięki nowoczesnym lekom na pewno łatwiej 
niż kiedyś.

Rozmawiała Bożena Stasiak

z tych schorzeń może ulec wygasaniu, podczas gdy AZS 
jest chorobą przewlekłą, nawrotową. 
Wciąż kontrowersyjny jest problem alergii pokarmowych 
u  osób, a  zwłaszcza u  dzieci z  atopowym zapaleniem 
skóry. Szczególnie gdy chodzi o  diety eliminacyjne, tak 
istotne w  alergiach pokarmowych. Jest teoria, że samo 
uczulenie IgE zależne, potwierdzone odpowiednimi ba-
daniami, nie powinno stanowić podstawy do wdrażania 
restrykcyjnej diety eliminacyjnej (alergia pokarmowa to 
zespół niepożądanych objawów, wynikających z  reakcji 
immunologicznej po spożyciu uczulających pokarmów. 
Objawy mogą pojawić się natychmiast po ekspozycji na 
dany pokarm – reakcja IgE zależna lub z opóźnieniem – 
reakcja komórkowa. Wszystkie inne odmiany reakcji wy-
wołanych przez pokarmy, które nie są zależne od układu 
immunologicznego, określa się jako niealergiczną nad-
wrażliwość pokarmową. 
 Uczulenie musi być udokumentowane obserwacją 
objawów chorobowych, które występują po spożyciu po-

dejrzanego pokarmu. Bez tego nie należy wprowadzać 
diety eliminacyjnej. Co ciekawe, niektóre obserwacje 
wskazują, że ograniczenia dietetyczne oraz opóźnione 
wprowadzanie poszczególnych produktów pokarmo-
wych do diety dziecka może nawet zwiększać ryzyko roz-
woju uczulenia na poszczególne alergeny w przyszłości.

choRoBa ciała i Duszy
Objawy atopowego zapalenia skóry mogą być tak uciąż-
liwe, że chorzy nie chcą wychodzić z  domu, bojąc się 
stygmatyzacji. Dotyczy to szczególnie nastolatków. Bo 
chociaż choroba nie jest zakaźna, to widok czerwonych, 
zaognionych zmian, jątrzących się wyprysków, może znie-
chęcać do bliższych kontaktów. Nierzadko atopik, zwłasz-
cza taki, u którego pojawiły się stany depresyjne, wyma-
ga także pomocy psychologicznej. Dlatego, poza terapią 
zalecaną przez lekarza, tak ważna jest domowa pielęgna-
cja skóry. Pocieszające jest równie to, że w około 70 proc. 
w wieku dorosłym zmiany nie są już tak silne. 

azs to nie alergia
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Jak dużym problemem społecznym jest 
łuszczyca?

Łuszczyca stanowi bardzo istotny problem społecz-
ny, głównie ze względu na charakter choroby i  fakt, że 
dotyczy około 2-3 proc. populacji. Łuszczyca wiąże się 
z wieloma obciążeniami, współistnieje z nią wiele cho-
rób, przede wszystkim łuszczycowe zapalenie stawów, 
choroby układu krążenia, zespół metaboliczny. Pacjen-
ci z łuszczycą to są ciężko chorzy ludzie, którzy bardzo 
często wymagają leczenia ogólnego. W  przypadku na-
silonych zmian skórnych, zwłaszcza jeśli towarzyszą im 
zmiany stawowe, pacjenci nie mogą prawidłowo funk-
cjonować. Mają upośledzoną jakość życia, gorzej pra-
cują, gorzej odnajdują się w  relacjach społecznych. 
Oczywiście, większość chorych ma łagodne postaci 
łuszczycy. Jednak ok. 20 proc. chorujących to osoby, 
które wymagają bardzo intensywnego leczenia i bardzo 
holistycznego podejścia.

Dlaczego niektóre osoby chorują ciężej?

Trudno jest jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. 
Dużą rolę odgrywa podłoże genetyczne, czynniki śro-
dowiskowe oraz podejście chorego do choroby i  sto-
sowanie się do zaleceń lekarskich. Natura choroby nie 
jest do końca poznana. Są osoby, które przez wiele lat 
mają bardzo łagodne postaci choroby, jednak w pew-
nym momencie w wyniku stresu, infekcji lub zadziałania 
innego czynnika, nie do końca poznanego, nagle prze-
chodzą w postaci ostre. Są również takie osoby, które 
przez wiele lat miały ciężkie postaci choroby, otrzyma-
ły leczenie, a potem postać łuszczycy przeszła w łagod-
ną. Nie potrafimy przewidzieć naturalnego przebiegu 
łuszczycy.

Dla wielu chorych łuszczyca jest dużym 
problemem psychicznym. Wstydzą się 
zmienionego wyglądu.

Jest to olbrzymi problem przede wszystkim dlatego, że 
łuszczyca to choroba, którą widać. Widoczne są zmiany 
na skórze, na owłosionej skórze głowy, czasami na twa-

ROZMOWA	Z	pRoF. joannĄ naRButt Z	KLINIKI	DERMATOLOGII	
DZIECIĘCEJ	I	ONKOLOGICZNEJ	UNIWERSYTETU	MEDYCZNEGO	W	ŁODZI,	
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rzy, na rękach, na płytkach paznok-
ciowych. Pacjenci mają poczucie 
stygmatyzacji. Widać ich w  społe-
czeństwie; na szczęście społeczeń-
stwo staje się bardziej tolerancyjne, 
coraz bardziej rozumie istotę wie-
lu chorób, jednak nadal pacjentom 
zdarzają się nieprzyjemne sytu-
acje, np. zwrócenie uwagi na base-
nie, niechęć do podania ręki. Nadal 
zdarza się, że ktoś obawia się, że 
łuszczycą można się zarazić. Dlate-
go wiele osób chorych na łuszczycę 
czuje się tak, jakby były poza nawia-
sem społeczeństwa.
 Jest jeszcze jeden problem: 
mówi się o  pewnym wspólnym 
aspekcie procesu patogenetyczne-
go rozwoju zmian łuszczycowych 
oraz depresji – u podłoża obu cho-
rób leży toczący się stan zapalny. 
U pacjentów z łuszczycą stan zapal-
ny może do pewnego stopnia indu-
kować depresję, stany lękowe, złe 
samopoczucie psychiczne. Z  dru-
giej strony sama choroba napędza 
objawy depresyjne. Wiemy, że włą-
czanie leczenia przeciwzapalnego 
zmniejsza nasilenie objawów de-
presji. I  odwrotnie: odpowiednie 
leczenie stanu psychicznego przy-
nosi poprawę w  zakresie zmian 
skórnych. Jest to złożony, ale zależ-
ny od siebie proces.

Wciąż wiele osób uważa, że 
łuszczyca to jest tylko choroba 
skóry.

To błędne myślenie, popełniane na-
wet przez niektórych lekarzy, a  nie-
stety często także przez decydentów. 
Niektórzy dermatolodzy też mają ta-
kie podejście, że to tylko problem 
skórny, który można zaleczyć maścia-
mi. Niestety, w  wielu przypadkach, 
mam oczywiście na myśli umiarko-
wane i ciężkie postaci łuszczycy, ma-
ści zazwyczaj nie wystarczają. Od kil-
ku lat dokładamy wielu starań, aby 
przekazać informację, że łuszczyca 
to przewlekły stan zapalny w  istotny 
sposób wpływający na zdrowie pa-
cjentów i  na te tory należy nakiero-
wać proces terapeutyczny.

 Łuszczyca bardzo często ata-
kuje również stawy. 30 proc. pa-
cjentów ma łuszczycowe zapalenie 
stawów. Chorzy na łuszczycę mają 
też większe obciążenie, jeśli cho-
dzi o  choroby układu krążenia, cu-
krzycę. Częściej mają otyłość, ze-
spół metaboliczny, pojawiają się też 
zaburzenia w zakresie zdrowia sek-
sualnego. Mówi się także o  współ-
istnieniu u  pacjentów z  łuszczycą 
nieswoistych chorób zapalnych jelit, 
wrzodziejącego zapalenia jelita gru-
bego, a  przede wszystkim choroby 
Leśniowskiego-Crohna. To bardzo 
dużo obciążeń. Wszystkie te pro-
blemy mają wspólne podłoże pato-
genetyczne. Łuszczyca jest złożoną 
chorobą zapalną. Lecząc chorych 
na łuszczycę, należy o tym pamiętać 
i w przypadku wystąpienia objawów 
dodatkowych przeprowadzić odpo-
wiednie konsultacje specjalistyczne. 
Opieka nad chorym na łuszczycę 
musi być holistyczna i  skoordyno-
wana. 

Środowisko dermatologiczne 
zaproponowało stworzenie 
opieki koordynowanej nad 
chorymi z łuszczycą. Na czym 
miałaby ona polegać?

Chcielibyśmy, żeby dzięki takiej 
opiece pacjenci z  ciężkimi posta-
ciami choroby byli przyjmowani 
w  ośrodkach referencyjnych, spe-
cjalistycznych, w  trybie zdecydo-
wanie szybszym niż to dzieje się 
obecnie. Łuszczyca jest chorobą 
trudną i skomplikowaną w leczeniu. 
W przypadku lekkich postaci mogą 
ją leczyć wszyscy dermatolodzy, 
jednak przypadki umiarkowanej 
i ciężkiej łuszczycy stanowią istotne 
wyzwanie terapeutyczne. Dlatego 
tak bardzo zależy nam na powsta-
niu ośrodków, w  których pracowa-
liby lekarze doświadczeni w  lecze-
niu ciężkich przypadków łuszczycy 
oraz powstałyby szerokie zespo-
ły konsultacyjne. Pacjenci w  takich 
ośrodkach mieliby kontakt nie tyl-
ko z dermatologiem, ale także z in-
nymi specjalistami, takimi jak m.in. 

koszty leczenia 
łuszczycy  

(nFz plus zus) 
w 2017 R.:

129 mln zł 
kOsZTy	

bEZPOŚrEDNIEgO	
lECZENIA	ŁUsZCZyCy	

I ŁUsZCZyCOWEgO	
zAPAlENIA stAWóW 

 

105 mln zł  
kOsZTy	ZUs	Z POWODU	

NIEEfEkTyWNIE	
lECZONEJ	ChOrOby	

(ZAsIŁkI	ChOrObOWE) 

 
120 mln zł 
kOsZTy	POŚrEDNIE	

(NIEObECNOŚCI	
W PrACy) 

 
(raport: „Ocena całkowitych 
społeczno-ekonomicznych 

kosztów występowania łuszczycy 
i łuszczycowego zapalenia stawów 

z perspektywy gospodarki państwa”)
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kardiolog, reumatolog, diabetolog, psycholog, dietetyk, 
psychiatra. Jeśli opieka byłaby kompleksowa i skoordy-
nowana, to pacjent byłby w  łagodny sposób przepro-
wadzany przez poszczególne etapy i miałby możliwość 
w krótkim czasie otrzymania wielorakich porad specjali-
stycznych, dzięki którym jego ogólny stan zdrowia byłby 
lepszy, a w związku z tym poprawiłoby się też jego funk-
cjonowanie, mógłby normalnie żyć, pracować i  mieć 
lepszą wydajność pracy. Zyska nie tylko on, ale też my 
wszyscy, całe społeczeństwo.

Jakie są w tej chwili koszty społeczne łuszczycy? 
Instytut Innowo opracował raport pod redakcją prof. 
Eweliny Nojszewskiej z  Katedry Ekonomii Stosowanej 
Kolegium Zarządzania i Finansów SGH „Ocena całkowi-
tych społeczno-ekonomicznych kosztów występowania 
łuszczycy i łuszczycowego zapalenia stawów z perspek-
tywy gospodarki państwa”. W raporcie zostały wyszcze-
gólnione m.in. koszty opieki nad chorymi, koszty zwol-
nień lekarskich, prezenteizmu, czyli nieefektywności 
w  pracy, koszty porad specjalistycznych, hospitalizacji 
z powodu powikłań. Wynika z niego, że koszty społecz-
ne łuszczycy są naprawdę ogromne, przy czym do nie-
dawna były one zupełnie niedostrzegane. Była to cho-
roba, o której niewiele się mówiło.

Jak ocenia Pani sposób leczenia łuszczycy 
w Polsce? Czego brakuje poza opieką 
koordynowaną? Co jeszcze należałoby zmienić?

Wciąż brakuje świadomości dotyczącej złożoności 
procesu chorobowego. Obecnie mamy już wiele do-
brych terapii dostępnych dla pacjentów. Oczywiście 
chcielibyśmy, aby jeszcze kilka innych było refundo-
wanych, jednak nie możemy dziś mówić, że nie mamy 
czym leczyć chorych. Mamy czym leczyć, natomiast 
trzeba podkreślić, że dostępność do programów le-
kowych jest ograniczona. Niewiele jest ośrodków, któ-
re prowadzą taką terapię, dlatego wciąż trudno jest 
się dostać do programu. Obecnie w  programach le-
kowych zarejestrowanych jest ok. 1000 osób. To za-
równo osoby leczone, jak ci, którzy byli w programie, 
zakończyli go i czekają na ewentualne powtórne włą-
czenie. Dużym problemem są też bardzo ostre kryte-
ria kwalifikacyjne włączające pacjentów do programu. 
W innych krajach chorzy są kwalifikowani do leczenia 
biologicznego wcześniej, na wcześniejszych etapach 
choroby, co jest korzystniejsze dla ich ogólnego stanu 
zdrowia. Nie są też arbitralnie wyłączani z programów, 
gdyż Polska jest być może jedynym krajem, w którym 
terapie biologiczne są w  ramach programów leko-
wych. To powinno się zmienić. Moim zdaniem zdecy-
dowanie więcej chorych powinno mieć możliwość te-
rapii biologicznych łuszczycy.  

Rozmawiała Katarzyna Pinkosz
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Pani Profesor, jakie są najczęstsze przewlekłe 
choroby dermatologiczne u dzieci? 

Atopowe zapalenie skóry i  łuszczyca – to dwie przewle-
kłe, nawrotowe choroby, z powodu których dzieci najczę-
ściej są hospitalizowane w naszej klinice. 
 Najczęstszą chorobą dermatologiczną w  dzieciń-
stwie jest atopowe zapalenie skóry. Objawów AZS do-
świadcza co piąta osoba w  populacji ogólnej. Oczywi-
ście 70 proc. przypadków to są przypadki łagodne, ale 
30 proc. stanowią pacjenci z  przebiegiem umiarkowa-
nym do ciężkiego. Głównym problemem chorych na AZS 
jest – poza zmianami skórnymi – bardzo silny świąd skó-
ry. Dzieci się drapią i nie śpią w nocy. A ponieważ AZS za-
czyna się z reguły w wieku kilku miesięcy, więc gdy dziec-
ko się drapie i nie śpi, to nie śpią też jego rodzice. Później 
są niewyspani, podenerwowani, odczuwają ciągły stres, 
a to jeszcze gorzej wpływa na stan emocjonalny dziecka, 
które drapie się jeszcze bardziej. Ta choroba bardzo źle 
wpływa na całą rodzinę dziecka.
 Łuszczyca występuje u  dzieci znacznie rzadziej niż 
u dorosłych, ale może się ujawnić nawet w okresie nie-
mowlęcym. Niestety, jej wystąpienie we wczesnym dzie-
ciństwie sprawia, że pacjenci ci chorują w przyszłości cię-
żej i  częściej rozwija się u  nich łuszczycowe zapalenie 
stawów, które może prowadzić wcześnie do niepełno-
sprawności. Dlatego ważne jest, żeby dermatolog zwra-
cał uwagę, czy dziecka nie bolą stawy, czy nie ma pro-
blemów z  chodzeniem, obrzęków i  sztywności stawów. 
Łuszczycy towarzyszy silny stan zapalny nie tylko na skó-
rze, ale w całym organizmie. To powoduje, że pacjenci ci 
wcześniej niż osoby z populacji ogólnej zachorują na cu-
krzycę, nadciśnienie tętnicze, hipercholesterolemię, pro-
blemy kardiologiczne, jak np. choroba wieńcowa. W cięż-
kich postaciach łuszczycy częściej dochodzi do ostrych 
incydentów wieńcowych i zgonów. Dlatego skuteczne ha-
mowanie stanu zapalnego u tych pacjentów nie jest tyl-
ko kwestią poprawy wyglądu skóry, ale kwestią prewencji 
chorób przewlekłych w przyszłości. 

Jakie według Pani są największe problemy 
z leczeniem tych chorób u dzieci?

Problemów jest bardzo dużo i  to na wielu poziomach. 
Przede wszystkim mamy niską świadomość o  choro-
bach skóry w społeczeństwie. To wynika z braku kampa-
nii edukacyjnych na ten temat. Dlatego lekarz musi ro-
dzicom chorego dziecka wytłumaczyć wiele rzeczy od 
podstaw, m.in. to, że zarówno AZS, jak i łuszczyca są cho-
robami do końca życia. Nie możemy obiecywać pacjen-
towi, że go wyleczymy, ponieważ dzisiaj nie umiemy ni-
kogo wyleczyć z  AZS czy łuszczycy, chociaż umiemy te 
choroby kontrolować, a często możemy nawet doprowa-
dzić do takiej poprawy klinicznej, że brak jest objawów 
skórnych. Nie jesteśmy jednak w stanie przewidzieć, kie-
dy one nawrócą. 
 Musimy wyjaśnić rodzicom, że być może u ich dziecka 
z AZS zmiany skórne przestaną być po dwóch latach tak 
dokuczliwe, ale może się rozwinąć alergia wziewna, aler-
giczny nieżyt nosa albo alergiczne zapalenie spojówek. 
Nie ma też gwarancji, że gdy dziecko pójdzie do szkoły, to 
z powodu stresu nie wystąpi kolejny rzut choroby.
 U  dzieci z  AZS bariera naskórkowa nieprawidłowo 
funkcjonuje, dlatego podstawę ich leczenia stanowią 
emolienty, czyli preparaty nawilżające, które pomagają 
tę barierę na krótko odbudować. Bez regularnego, co-
dziennego ich stosowania nie uzyskamy dobrego efektu 
terapeutycznego. Dziecko musi być nimi smarowane nie-
zależnie od tego, czy zmiany są ostre, czy w danym mo-
mencie w ogóle ich nie ma. I to również powinniśmy wy-
tłumaczyć rodzicom już na samym początku leczenia. 
 Rodzice boją się też stosowania u dziecka z AZS ma-
ści z glikokortykosteroidami. To wynika z obaw, że te pre-
paraty mogą uszkodzić skórę, zahamować wzrost dziec-
ka, bo wchłaniają się do organizmu. Tymczasem jeśli 
będziemy stosować te leki przez 10-14 dni, a później raz 
czy dwa razy w tygodniu, to możemy kontrolować choro-
bę i uniknąć działań niepożądanych. Podobnie jest zresz-
tą w łuszczycy, gdy chcemy zastosować np. retinoidy czy 
metotreksat. Dzieci dobrze tę terapię znoszą, ale gdy ro-
dzic zajrzy w ulotkę, to lista potencjalnych działań niepo-
żądanych może go przerazić. Jeśli mu tego wszystkiego 
nie wytłumaczymy, to większe prawdopodobieństwo, że 
nie zastosuje się do naszych zaleceń i będzie rozczaro-

w terapii chorób 
dermatologicznych 

potrzebna	jest	cierpliwość	
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wany efektami leczenia. Pacjenci nieraz przychodzą do 
nas i mówią, że to już siódmy dermatolog, którego od-
wiedzają. 
 Chorzy na AZS i łuszczycę to trudni pacjenci. Współ-
praca z nimi wymaga bardzo dużej empatii i  zaangażo-
wania ze strony lekarza. Pacjenci chcieliby mieć szybki 
efekt, ale często muszą trochę poczekać aż terapia za-
cznie działać. Dlatego warunkiem dobrych efektów le-
czenia w dermatologii jest cierpliwość ze strony pacjenta 
i jego rodziny. 

W ostatnim czasie grupa ekspertów opracowała 
„Model koordynowanej opieki zdrowotnej dla 
chorych na łuszczycę plackowatą (KOS-PSO)”. 
Czy chorzy na AZS również powinni mieć 
zapewniony ten rodzaj opieki? 

Zarówno chorzy na łuszczycę, jak i  na AZS potrzebują 
skoordynowanej opieki zespołu wielu specjalistów, ma-
jących dużą wiedzę na temat danej choroby. To pozwala 
osiągać najlepsze efekty terapeutyczne. Na razie model 
takiej opieki został stworzony dla dorosłych chorych na 
łuszczycę, ale mam nadzieję, że powstanie również dla 
pacjentów z AZS. 
 Pacjent z  łuszczycą czy z  AZS to nie jest wyłącznie 
pacjent dermatologiczny. Jak wspominałam, chorzy na 
łuszczycę częściej i wcześniej zapadają na choroby ukła-
du sercowo-naczyniowego, na cukrzycę i  inne zabu-
rzenia metaboliczne, a  także na łuszczycowe zapalenie 
stawów. Chorzy na AZS często cierpią również na inne 
choroby atopowe, zażywają przewlekle leki antyhistami-
nowe, często mają problemy z koncentracją uwagi, pro-
blemy w nauce, częściej rozwijają ADHD i częściej są otyli. 
W obydwu tych schorzeniach konieczna jest opieka psy-
chologa, a  nieraz psychiatry, ponieważ ci pacjenci czę-
ściej zmagają się z problemami psychicznymi – cierpią na 
depresję, lęki, mają myśli samobójcze. 
 Choroby skóry są bardzo stygmatyzujące. Dziec-
ko chore na łuszczycę z dużymi zmianami skórnymi źle 
funkcjonuje w grupie – w przedszkolu, szkole. Nie może 
chodzić na basen i  wszędzie tam, gdzie musi pokazać 
zmiany na skórze, bo ludzie się tego boją, myślą, że to 
choroba zakaźna. Takie dziecko od samego początku jest 
narażone na odrzucenie, izolację społeczną. Brak odpo-
wiedniej pomocy psychologicznej może przyczynić się 
do zaburzeń w jego rozwoju. Dla pacjentów z cięższymi 
postaciami chorób skóry bardzo ważne jest też działanie 
grup wsparcia oraz stowarzyszeń pacjentów. 

Czy dzieci z AZS i łuszczycą mają jakieś trudności 
z dostępem do leczenia?

W  dermatologii dużym problemem jest brak refunda-
cji wielu metod terapii. W  łuszczycy jest duża potrzeba 
zwiększenia dostępu do leczenia biologicznego. Obecnie 
dla dzieci zarejestrowane są dwa leki biologiczne z gru-

py inhibitorów TNF-alfa – etanercept, który może być sto-
sowany od szóstego roku życia, oraz adalimumab, który 
ma rejestrację od czwartego roku życia. Etanercept mo-
żemy stosować w ramach programu lekowego, ale nie-
stety wymaga on poprawy, ponieważ czas leczenia dzie-
ci w tym programie wynosi jedynie 24 tygodnie. Leczenie 
adalimumabem nie jest z kolei finansowane. W ramach 
programów lekowych powinniśmy móc stosować lecze-
nie biologiczne u dzieci co najmniej tak długo jak u doro-
słych – tj. 48 lub 96 tygodni, a tak naprawdę powinno się 
je podawać dopóty, dopóki, działa i  to powinno zależeć 
od decyzji lekarza prowadzącego. Inhibitory TNF-alfa to 
leki, które działają nie tylko na zmiany skórne w łuszczy-
cy, ale też na zmiany stawowe i ogólnie na stan zapalny 
w całym organizmie.
 Również w AZS mamy problemy z refundacją. W tej 
chorobie podstawą jest stosowanie emolientów, a  do-
tychczas żaden z  nowoczesnych emolientów nie jest 
w  Polsce refundowany. Refundowane są jedynie maści 
robione. Nie ma też refundacji nowoczesnych prepara-
tów przeciwzapalnych (nowoczesne glikokortykostero-
idy, inhibitory kalcyneuryny). A  jeśli tubka maści, która 
ma 10-15 gramów i starcza dziecku na kilka dni, kosztuje 
kilkadziesiąt złotych, to rodzice muszą wydać w miesiącu 
kilkaset złotych. Często ich na to nie stać, ale nie przyzna-
ją się do tego lekarzowi, a dziecko dalej cierpi.

W Polsce mamy też problemy z dostępem do 
dermatologa dziecięcego. Z czego to wynika?

Problem tkwi w  tym, że dermatologia dziecięca po-
strzegana jest jako odrębna dziedzina dermatologii. 
A  tak naprawdę każdy dermatolog wenerolog koń-
cząc swoją specjalizację, jest przygotowany do lecze-
nia dzieci, ponieważ w trakcie pięcioletniej specjalizacji 
odbywa staż na dermatologii dziecięcej. Nie ma żadne-
go wymogu, aby dermatolog leczący dzieci miał specja-
lizację z pediatrii. 
 Dermatolodzy często boją się leczyć dzieci, ponieważ 
my wiele terapii musimy u nich stosować off label. Te te-
rapie – np. leki immunosupresyjne czy biologiczne – oczy-
wiście mają różne działania niepożądane, dlatego musi-
my rozważyć, czy korzyści z ich stosowania są większe niż 
ewentualne szkody. Trzeba też pamiętać, że chorzy na 
łuszczycę i AZS często podkreślają, że wolą żyć krócej, ale 
pełnią życia, nawet kosztem tego, że w wieku 60 lat po dłu-
gotrwałym stosowaniu leków immunosupresyjnych wystą-
pią u  nich jakieś schorzenia. Moim zdaniem nowe tera-
pie pozwalają u tych chorych zamienić pół-życie, a nawet 
ćwierć-życie po prostu w życie. Dzięki nim mogą rozwijać 
się zawodowo, wchodzić w relacje intymne, założyć rodzi-
nę, chodzić na plażę czy basen. A gdy uda się pomóc pa-
cjentowi z chorobą skóry wrócić do normalnego życia, to 
dla lekarza jest ogromna satysfakcja. 

Rozmawiała Urszula Piasecka

DeRmatologia



55

Laureaci tegorocznej Nagrody 
Zaufania Złoty OTIS mają duży 
wkład w rozwój medycyny, od-

noszą sukcesy i społecznie działa-
ją na rzecz pacjentów. W specjal-
nych wywiadach dla „Świata lekarza” 
mówią, co jest najważniejsze w ich 
pracy lekarza i co im daje satysfak-
cję. Wyjaśniają, dlaczego zajęli się 

daną dziedziną medycyny i co ich fa-
scynuje w tym medycznym świecie. 
 Mimo, że codziennie mają dużo 
pracy i zajęć, to znajdują czas na re-
laks: podróżują, grają na instrumen-
tach, jeżdżą na nartach.

– Przyznana nagroda stanowi je-
dynie dodatek do rzetelnie wykona-
nej pracy – mówi prof. Marek Wojtu-

kiewicz, jeden z laureatów – Cieszy 
mnie to, że działalność na rzecz 
chorych i potrzebujących jest doce-
niana, bo podkreśla to rangę pro-
blemów chorych na raka. Jednak 
największą satysfakcję daje fakt, że 
coraz więcej możemy dla nich zro-
bić w zakresie diagnostyki i leczenia. 
I to mnie motywuje. 

Pracowici,	ambitni,	pełni	pasji	
– laureaci honorowej nagrody 

złoty otis 2019

Red. Katarzyna Pinkosz i Paweł Kruś prowadzili galę Złoty Otis 2018, na zdjęciu z dr Elżbietą Puacz 
i prof. Henrykiem Skarżyńskim - laureatami „Viribus Unitis”

ORGANIZATOR

PO PATRONATEM

Polskie Towarzystwo Lekarskie
Prezes prof. Waldemar Kostewicz

PATRONAT MEDIALNY

lauReaci złoty otis 2019

Prof. Waldemar Priebe otrzymał Międzynarodową Nagrodę Zaufania 2018 
z rąk marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego
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pRoF. maRia siemionow
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Jak to się stało, że zajmuje się Pani tak różnymi 
dziedzinami jak przeszczepy twarzy, ręki, oka, 
prace laboratoryjne, nowe terapie w dystrofi i 
mięśniowej Duchenne’a? 

Wszystkie te specjalizacje wzajemnie się uzupełniają. 
Chirurg rekonstrukcyjny rekonstruuje każdy element 
ciała, w związku z tym ja również operuję np. rękę, koń-
czynę dolną, łokieć, ramię, a  także nerwy. Jestem by-
łym prezydentem Amerykańskiego Towarzystwa Ner-
wów Obwodowych. Na co dzień operuję bardzo wielu 
pacjentów, którzy mają uszkodzone nerwy lub neuro-
patie uciskowe. A  nerw wzrokowy jest jednym z  ner-
wów – oczywiście bardziej obwodowych, które operu-
ję każdego tygodnia. To nie są dziedziny aż tak odległe 
od siebie. Przeszczep twarzy udał się przede wszystkim 
dlatego, że połączyliśmy nerw twarzowy dawcy i  bior-
cy. Dzięki temu twarz pacjentki miała odtworzoną mimi-
kę twarzy, taką jak np. uśmiech, możliwość mrugania, 
marszczenia czoła oraz wykonywania innych ruchów 
mimicznych twarzy. Gdybyśmy nie potrafili zregenero-
wać nerwu twarzowego, przeszczep by się nie udał, bo 
twarz pacjentki nie miałaby normalnych funkcji. Nerw 
wzrokowy znajduje się blisko nerwu twarzowego, jed-
nak jego funkcja jest znacznie bardziej skomplikowana 
niż nerwu twarzowego.

 Te wszystkie procedury i  umiejętności są spokrew-
nione i łączą się lub uzupełniają w armamentarium sze-
roko pojętej medycyny. Poza tym jestem z wykształcenia 
ortopedą, w młodości miałam pod opieką również dzie-
ci z chorobą Duchenne’a, które miały przykurcze lub nie 
mogły chodzić. Jest to nie tylko choroba neurologiczna, 
ale również ortopedyczna i ponownie mamy przykład, że 
te dwie dziedziny medycyny wzajemnie się uzupełniają.
 Jako osoba wykształcona w  chirurgii ręki, ortope-
dycznej, rekonstrukcyjnej, chirurgii nerwów obwodo-
wych oraz mikrochirurgii, staram się zastosować zdobyte 
doświadczenia i  rozpoznawać, jakie są obecnie potrze-
by i co można w najbliższej przyszłości zrobić w dziedzi-
nach, w których nadal brakuje specyficznych terapii albo 
nowych form leczenia.

Udaje się Pani dokonywać rzeczy przełomowych, 
jak przeszczep twarzy, w przyszłości być może 
leczenie dystrofi i Duchenne’a, przeszczepienie oka. 
To ogromna satysfakcja, gdy przełomową terapię 
udaje się wprowadzić w życie po kilku lub nawet 
kilkunastu latach?

Gdy się udaje, to oczywiście satysfakcja jest ogromna, 
ale w międzyczasie różnie bywa. Jest wiele logistycznych 
trudności, przygotowania zabierają dużo czasu. Nic nie 

Jest	nadzieja,	
że	terapia	komórkowa	

pomoże chorym 
z dystrofią mięśniową 

Duchenne’a
ROZMOWA	Z pRoF. maRiĄ siemionow,	

CHIRURGIEM	REKONSTRUKCYJNYM,	MIKROCHIRURGIEM,	
TRANSPLANTOLOGIEM.	W 2008	ROKU	DOKONAŁA	PIERWSZEGO	

CAŁKOWITEGO	PRZESZCZEPU	LUDZKIEJ	TWARZY.	OBECNIE	PRACUJE	
NAD	LEKIEM	DLA	PACJENTÓW	Z DYSTROFIĄ	DUCHENNE’A.

lauReaci złoty otis 2019
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dzieje się z  dnia na dzień. Badania nad opracowaniem 
terapii komórkowej w  celu leczenia choroby Duchen-
ne’a również trwały wiele lat. Mamy nadzieję, że ta tera-
pia zadziała tak, jak się spodziewamy i będzie ją można 
stosować na szeroką skalę.

W transplantologii planuje Pani wprowadzić 
terapię komórkami chimerycznymi, która będzie 
miała zastosowanie nie tylko w przeszczepach 
twarzy czy ręki, ale też w przeszczepach organów, 

takich jak nerka czy wątroba. Na czym polega 
terapia komórkami chimerycznymi?

Polega na łączeniu komórek macierzystych, pochodzą-
cych ze szpiku dawcy oraz biorcy, a  następnie poda-
waniu komórek chimerycznych biorcy w  czasie zabie-
gu transplantacji. Te komórki reprezentują zarówno 
dawcę, jak i  biorcę. Dzięki temu mogą wspomóc każdą 
transplantację: twarzy, ręki, wątroby, nerki. Ta terapia 
ma zapobiec konieczności stosowania leków immuno-
supresyjnych do końca życia. Stwarza możliwość wytwo-
rzenia tolerancji.
 Dążeniem wszystkich transplantologów, niezależ-
nie od tego, czy przeszczepia się serce, wątrobę, nerki, 
twarz, kończyny górne, jest to, aby nie było konieczne po-
dawanie pacjentom leków immunosupresyjnych do koń-
ca życia. Podanie dodatkowo komórek chimerycznych 
ułatwi organizmowi zaakceptowanie przeszczepu. Jest to 
więc terapia wspomagająca, dzięki której być może uda 
się wyeliminować – jeżeli nie całkowicie, to chociażby czę-
ściowo – konieczność stosowania bardzo toksycznych le-
ków immunosupresyjnych.

Kiedy jest szansa, żeby ta terapia mogła wejść 
w życie?

Myślę, że to kwestia – jak zawsze w nauce – czasu i pie-
niędzy. Im więcej jest grantów na tego typu badania, tym 
bardziej można przyspieszyć wejście terapii w życie. Od 

PrOf. MArIA SIeMIONOW
W latach 1995-2013 kierowała Oddziałem 
Chirurgii Plastycznej i Mikrochirurgii w Klinice 
Kolegium Medycyny w Cleveland, a od 2005 
roku była profesorem Wydziału Chirurgii 
Cleveland Clinic. Od 2014 r. jest profesorem 
ortopedii na Uniwersytecie Illinois w Chicago 
w College of Medicine. Jest byłym prezesem 
International Hand and Composite Tissue 
Allotransplantation oraz American Society for 
Peripheral Nerve, a obecnie prezesem American 
Society for reconstructive Transplantation.

fOT.	JAy	lAPrETE/	EAsTNEWs
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międzynarodowE nagrody zaufania złoty otiS

2006 –	 	Stowarzyszenie	Chirurgów	Dziecięcych	
Ukrainy i prof. Daniel Krywczenia

2007 – Fundacja Bethel – dr Ginter Wienberg
 –  Manche-Sud – Pologne dr Luis 

Giovanonia
2009 –  prof. Aleksander Mrochek  

Centrum Naukowo-Kliniczne 
„Kardiologia”,	Mińsk,	Białoruś

2010 –  Fundacja Chantal Biya i Fundacja 
Synergies Africanes contre le SIDA, 
Kamerun

2011 –  dr Nargizi Lebanidze, Tina Beruchashvili 
i prof. Rema Gvamichava, Gruzja

2012 – „Serce dla serca”, Jerzy Konik, Ukraina
2013 – dr Eliahu Friewald, Izrael
2014 –	 prof.	Tadeusz	Maliński,	Ohio
2015 – prof. Marek Rudnicki, Chicago
2017 – prof. Krzysztof S. Bankiewicz
2018 – prof. Waldemar Priebe
	 –	 dr	Ewelina	Hrycaj-Małanicz
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wielu lat mam wsparcie Departamentu Obrony Stanów 
Zjednoczonych – w ostatnich latach było to ok. 10 mln 
dolarów. Oczywiście to nie wystarcza, żeby taką terapię 
przeprowadzić od etapu badań laboratoryjnych do za-
stosowania w badaniach klinicznych u pacjentów. Wszel-
kie obwarowania, wymagane zgody są bardzo skompli-
kowane. Zabierają wiele lat.

Pracuje Pani również nad nową terapią 
komórkową w leczeniu dystrofii mięśniowej 
Duchenne’a. 

Tak, i  ta terapia już jest bliżej zastosowania kliniczne-
go. Opiera się na podobnym koncepcie łączenia komó-
rek dawcy i  biorcy oraz  stworzenia komórek chimerycz-
nych. Pacjentami są głównie dzieci. Dystrofia mięśniowa 
Duchenne’a  to choroba genetyczna. Organizm nie pro-
dukuje pewnego rodzaju białka – dystrofiny znajdującej 
się w mięśniach – w wyniku czego tracą z czasem kolejne 
funkcje lokomocyjne. Choroba postępuje. Zwykle chore 
dzieci rozwijają się normalnie do 3.-5. roku życia, potem 
ich mięśnie przestają funkcjonować. Nie są w  stanie sa-
modzielnie się poruszać, w wieku 5-7 lat zwykle muszą już 
jeździć na wózku inwalidzkim. W wieku kilkunastu lat ich 
oddychanie musi wspomagać respirator. Przestają funk-
cjonować mięśnie oddechowe, potem także mięsień ser-
cowy. Niestety, nie ma do tej pory żadnej skutecznej tera-
pii. Jest zatem nadzieja, że mogłaby pomóc nasza terapia 
komórkowa łącząca komórki biorcy z komórkami dawcy, 
połączonych następnie brakujące białko. Ojciec (lub inny 
bliski krewny) mógłby być dawcą normalnych komórek 
mięśniowych,  połączonych następnie z komórkami dziec-
ka, które tego białka nie produkuje. W ten sposób stwo-
rzona komórka chimeryczna ojciec-syn będzie dostarczała 
brakujące białko do organizmu syna. Terapia ta może być 
terapią wspomagającą, ale jeśli pozwoli chorym żyć dłużej 
i bardziej normalnie, to będzie to ogromny sukces.

Zarówno jeśli chodzi o postęp w transplantologii, 
jak i w leczeniu dystrofii mięśniowej Duchenne’a, 

mówi Pani o komórkach chimerycznych. Czym 
one właściwie są? 

Jak już wspominałam, są to komórki, które powstają 
w wyniku połączenia komórek dawcy i biorcy z zastoso-
waniem technologii fuzji komórkowej. W przypadku np. 
przeszczepu wątroby będą to komórki pochodzące ze 
szpiku kostnego dawcy wątroby połączone z  komórka-
mi szpiku biorcy. Natomiast jeśli chodzi o chorobę Du-
chenne’a, to będą to komórki pochodzące z biopsji mięś- 
nia dawcy, np. ojca, połączone z  komórkami chorego 
dziecka. 

Organizm chorego dziecka podejmie już pracę 
i będzie produkował brakujące białko?

Na początku ubiegłego roku opublikowaliśmy wyniki kilku 
bardzo innowacyjnych prac wskazujących na to, że rze-
czywiście w  modelu doświadczalnym choroby Duchen-
ne’a u myszy jest powrót produkcji tego białka, którego 
mysz z  chorobą Duchenne’a  nie produkuje. To model 
doświadczalny, ale jest on podstawą do dalszego przy-
gotowania tej terapii do badań klinicznych.

Kiedy można spodziewać się pierwszych prób 
leczenia w taki sposób?

Rozwijamy tę terapię w Polsce. Wraz z synem, dr. Krzysz-
tofem Siemionow, założyliśmy firmę Dystrogen Thera-
peutics – to polska firma, przygotowująca się do pro-
dukcji komórek chimerycznych które będą zastosowane 
w pierwszych pilotażowych badaniach klinicznych. Prze-
widujemy, że już w tym roku będziemy mieli pierwszego 
pacjenta w  Polsce, który otrzyma terapię komórek chi-
merycznych.

To byłby pierwszy pacjent na świecie, który 
otrzymałby terapię komórkami chimerycznymi?

Tak, pierwszy na świecie. Wstępnie planujemy, że pierwsze 
podanie terapii komórkowej u pacjenta z dystrofią mięśnio-
wą Duchenne’a będzie możliwe jeszcze w tym roku.

Rozmawiała Katarzyna Pinkosz
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Ma Pan opinię człowieka niezwykle skromnego, 
o czym zresztą przekonały mnie już pierwsze 
minuty rozmowy z Panem. A przecież liczne 
nagrody i funkcje, które ma Pan na swoim koncie, 
mogłyby niejednemu profesorowi przewrócić 
w głowie… Ponieważ nie lubi Pan chwalić się 
swoimi osiągnięciami, tylko przypomnę niektóre: 
jako pierwszy na Śląsku wykonał Pan poszerzenie 
naczyń wieńcowych i założył stent pacjentowi, 
był Pan prezesem Polskiego Towarzystwa 
Kardiologicznego i prezydentem europejskiego 
Towarzystwa Kardiologicznego, jest Pan członkiem 
PAU i PAN, znalazł się Pan w gronie najbardziej 
wpływowych naukowców świata. Już nie 
wspominam o licznych publikacjach w prestiżowych 
czasopismach naukowych. Imponujące! A jak 
zaczęła się Pana droga do kardiologii?

Można powiedzieć, że trochę przypadkiem. Na studiach 
należałem do koła naukowego przy Katedrze Fizjologii 
i tam zajmowałem się elektrofizjologią, ale już wówczas 
chyba ciągnęło mnie do serca, bo moje pierwsze publi-
kacje, pochodzące z tamtego okresu, dotyczą elektro-
fizjologii komórkowej serca. To bardzo ciekawa dzie-
dzina, ale chciałem być bliżej chorego, bo uważam, że 
po to się idzie na studia medyczne, żeby być bliżej pa-
cjenta.
 Pod koniec studiów dowiedziałem się, że w Zabrzu 
otwiera się nowy ośrodek kardiologiczny. I tak to się za-
częło, od Zabrza do Katowic.

Przez tyle lat pracy mógł Pan obserwować 
zmiany zachodzące w polskiej kardiologii. Kiedyś, 
jak wspomniał Pan w jednym z wywiadów, 
możliwości interwencyjne były mocno 
ograniczone. Gdy jako młody lekarz jeździł Pan 
w pogotowiu, nieco humorystycznie dzieliliście 
medycynę na nadprzeponową i podprzeponową. 
W przypadku tej pierwszej interwencja 
polegała na podawaniu nitrogliceryny i eufi liny, 

w przypadku tej drugiej była to atropina, 
papaweryna czy pyralgina.

 Dokonaliśmy ogromnego skoku. Nasza kardiologia 
kliniczna jest dziś porównywalna z tą światową, w lecze-
niu nie odbiegamy od tego, co dzieje się na świecie. Nie-
stety, od światowych standardów odbiegamy w zakresie 
badań eksperymentalnych, co ma związek zarówno z or-
ganizacją, jak i finansowaniem nauki. 

Kardiologia stała się prawdziwą pasją Pana 
życia, a co szczególnie?

Moje zainteresowania dotyczą głównie choroby wieńco-
wej, niewydolności serca i wykorzystania komórek macie-
rzystych w kardiologii. Byłem lub jestem członkiem komi-
sji sterujących międzynarodowymi badaniami klinicznymi 
poświęconymi tym tematom. Obecnie interesuję się róż-
nymi aspektami prewencji i terapii miażdżycy.

Niewątpliwie odniósł Pan ogromny sukces 
zawodowy. A prywatnie? Czuje się Pan spełniony?

Mam wspaniałą rodzinę, żona też jest profesorem medy-
cyny. A sukces? Odpowiem słowami przypisanymi Billowi 
Cosby’emu: „Nie znam klucza do sukcesu, ale kluczem 
do niepowodzenia jest próba zadowolenia wszystkich”. 

Czy dziś wyobraża Pan sobie, że mógłby 
wykonywać inny zawód?

Absolutnie nie. Gdybym po raz drugi miał wybierać, 
z pewnością byłaby to również kardiologia. 

Co powiedziałby Pan młodym, wchodzącym w ten 
zawód?

Młodzi powinni pamiętać o tym, że muszą być lepsi ode 
mnie, bo to jest warunek postępu. Jest też, jak zwykle, 
druga strona medalu. Praca jest niezmiernie ważna, ale 
trzeba pamiętać o tym, że życie zawiera również inne 
ciekawe elementy. A najważniejsze jest to, by pozosta-
wać normalnym. 

Rozmawiała Bożena Stasiak

Najważniejsze	jest	to,	
by	pozostać normalnym

ROZMOWA	Z	pRoF. haB. DR. n. meD. michałem tenDeRĄ,	
KARDIOLOGIEM,	KIEROWNIKIEM	III	KATEDRY	KARDIOLOGII	ŚLĄSKIEGO	

UNIWERSYTETU	MEDYCZNEGO.
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Dzięki	postępowi	
w internie	wyodrębniła się 

hipertensjologia
ROZMOWA	Z pRoF. włoDzimieRzem januszewiczem,	
WIELOLETNIM	KIEROWNIKIEM	KATEDRY	I KLINIKI	CHORÓB	

WEWNĘTRZNYCH	I NADCIŚNIENIA	TĘTNICZEGO	AKADEMII	MEDYCZNEJ	
W WARSZAWIE,	HONOROWYM	PREZESEM	POLSKIEGO	TOWARZYSTWA	

NADCIŚNIENIA	TĘTNICZEGO.

Panie Profesorze, jaka była Pana droga do 
medycyny? 

Pochodzę z lekarskiej rodziny. Myślę, że atmosfera lekar-
ska w domu spowodowała, że wybrałem ten zawód. Mój 
ojciec był internistą, najpierw pracował w  Petersburgu, 
a potem przez Litwę dotarł do Warszawy, gdzie pracował 
w Miejskiej Pomocy Lekarskiej do Powstania Warszawskie-
go. W  wieku 17 lat zostałem żołnierzem, wziąłem udział 
w powstaniu, moja siostra była sanitariuszką. Trafiłem do 
obozu w Pruszkowie, skąd wydobył mnie krewny, który był 
dyrektorem szpitala w Pruszkowie. Gdy wróciłem do War-
szawy, zastałem tylko zgliszcza i gruzy. Pojechałem do Ło-
dzi i tam rozpocząłem studia medyczne. W trakcie studiów 
zostałem asystentem fizjologii, co okazało się dla mnie 
ważne na przyszłość. Potem przeniosłem się do Warsza-
wy. Jeszcze na studiach rozpocząłem pracę jako wolonta-
riusz w II Klinice Chorób Wewnętrznych Akademii Medycz-
nej w Warszawie. To była klinika o wielkich tradycjach. Jej 
klinicyści współtworzyli polską internę. Całe moje życie za-
wodowe było związane z tą kliniką. 

Skąd zainteresowanie nadciśnieniem tętniczym?
Mój nauczyciel, profesor Dymitr Aleksandrow, ówcze-
sny kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych, polecił mi, 
żebym się zajął badaniem znaczenia i roli katecholamin 
w rozwoju nadciśnienia tętniczego. Bardzo istotny wpływ 
na moją pracę miał pobyt w  Sztokholmie, w  Karolinska 
Institutet, kierowanym przez profesora Ulfa von Eulera, 
odkrywcy noradrenaliny, laureata Nagrody Nobla. W jego 
zakładzie nauczyłem się oznaczać noradrenalinę w mo-
czu metodą fluorymetryczną, opracowaną przez profe-
sora. Przekazał on naszej klinice fluorymetr, aparat służą-

cy do oznaczania katecholamin, a to stworzyło możliwość 
utworzenia w klinice pracowni katecholaminowej.
 Kolejny bardzo ważny moment to mój pobyt w Co-
lumbia Presbyterian Medical Center, w klinice o świato-
wej renomie. Pracowałem tam jako stypendysta funda-
cji Rockefellera w pracowni prof. Johna Laragha jednego 
z  najwybitniejszych badaczy nadciśnienia tętniczego. 
Oznaczałem tam aldosteron u chorych z nadciśnieniem 
tętniczym. Stwierdziliśmy, że najwyższe stężenie tego 
hormonu jest u chorych ze złośliwym nadciśnieniem tęt-
niczym. I tam po raz pierwszy poznałem uczucie wielkiej 
satysfakcji z  odkrycia nowego zjawiska, które zbliża do 
poznania istoty choroby.

Panie Profesorze, jak w latach 50. diagnozowano 
i leczono nadciśnienie tętnicze?

Możliwości diagnostyczne były bardzo ograniczone. Ba-
dania polegały na wnikliwym wywiadzie, pomiarze ciś-
nienia manometrem rtęciowym, badaniu fizykalnym, ba-
daniu dna oka, badaniu radiologicznym i EKG oraz pod-
stawowych badaniach biochemicznych. W  następnych 
dekadach byłem świadkiem spektakularnego postępu 
diagnostycznego. Kolejne dekady przynoszą nowe me-
tody jak echokardiografia, ultrasonografia, tomografia 
komputerowa, rezonans magnetyczny, badania scynty-
graficzne – one pozwalają ocenić serce, naczynia, nawet 
stan ściany naczynia, funkcje śródbłonka. Rozwijają się 
badania genetyczne, które mają bardzo duże znaczenie. 
 Przenośny aparat do mierzenia ciśnienia, który da-
wał możliwość pomiaru przez całą dobę, po raz pierw-
szy zobaczyłem w klinice w Oxfordzie. Ale o rzeczywistym 
postępie zadecydowało wprowadzenie aparatu do cało-
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dobowego pomiaru ciśnienia, bo pozwoliło lepiej ocenić 
leczenie. Stwierdzono, że brak spadku fizjologicznego ci-
śnienia w nocy jest niekorzystny dla ustroju i sprzyja po-
wikłaniom sercowo-naczyniowym. To był ogromny po-
stęp i dzisiaj kładzie się nacisk na pomiary ciśnienia poza 
gabinetem lekarskim. 

Jak wyodrębniono hipertensjologię z kardiologii? 
Jak doszło do powstania kliniki nadciśnienia 
tętniczego?

Duży postęp spowodował, że w internie wyodrębniła się 
hipertensjologia i powstały kliniki nadciśnienia tętnicze-
go na całym świecie. To był światowy trend, któremu by-
łem bardzo przychylny i popierałem utworzenie takiej kli-
niki w Polsce.

Jest Pan laureatem licznych nagród, a także 
autorem pierwszego podręcznika o nadciśnieniu 
tętniczym. Co dla Pana jest największym 
zawodowym sukcesem?

Największym moim sukcesem jest utworzenie w  klinice 
zespołu składającego się z  lekarzy, klinicystów, bioche-
mików klinicznych, którzy badali patogenezę i patofizjo-
logię nadciśnienia tętniczego. Szczególnie te badania 
dotyczyły wtórnej postaci nadciśnienia. Tu mieliśmy spo-
re osiągnięcia, bo opracowane przez biochemików me-
tody oznaczania katecholamin pozwoliły upowszechnić 
w  Polsce badanie diagnostyczne, które dało szansę na 
prawidłowe rozpoznanie i  całkowite wyleczenie. Ci cho-

rzy mają możliwość wyleczenia za pomocą leczenia chi-
rurgicznego. Bo nadciśnienie pierwotne wymaga lecze-
nia hipotensyjnego.

Nadciśnienie tętnicze jest chorobą, która nie 
wywołuje dolegliwości. Jak przekonać ludzi do 
regularnego mierzenia ciśnienia i leczenia?

Powiedziałbym pacjentowi, co mu grozi, jeżeli nie zmie-
rzy ciśnienia, nie pójdzie do lekarza i nie będzie przyjmo-
wał systematycznie leków. A grozi, mu: zawał serca, udar 
mózgu, uszkodzenie czynności nerek. Nadciśnienie tętni-
cze niszczy układ naczyniowy, uszkadza serce, uszkadza 
mózg. Pacjenta trzeba przekonać, żeby podjął leczenie.

Pochodzi Pan z lekarskiej rodziny, Pańscy 
synowie również są lekarzami, czy wnuki będą 
kontynuować tradycję rodzinną?

Moim (naszym z żoną) największym osiągnięciem życio-
wym jest to, że wnuk jest lekarzem. Czwarte pokolenie 
w  rodzinie. Specjalizuje się w  gastroenterologii, kończy 
stypendium w Cambridge. Wnuczka jest biologiem.

Panie Profesorze, jaka jest Pana recepta na 
nadciśnienie i na długie życie?

Ważne jest przede wszystkim zachowanie aktywności fi-
zycznej, ruch, przestrzeganie odpowiedniej diety i, co jest 
ogromnie ważne, utrzymanie zainteresowania otocze-
niem, zainteresowanie światem, życiem. 

Rozmawiali: Anna Rogala i Paweł Kruś

pRoF. włoDzimieRz januszewicz
hONOrOWA NAgrODA ZAUfANIA ZŁOTy OTIs 2019 

W UZNANIU DOrObkU NAUkOWO-DyDAkTyCZNEgO
W MEDyCyNIE 

fOT.	OskAr	klUkOWskI



64

Medycyna	estetyczna	
to nie tylko 

samo piękno
ROZMOWA	Z	pRoF. DR. haB. n. meD. RomualDem olszaŃskim,	

DERMATOLOGIEM,	ALERGOLOGIEM,	OD	20	LAT	ZAJMUJĄCYM	SIĘ	
POWIKŁANIAMI	W	MEDYCYNIE	ESTETYCZNEJ.

pRoF. RomualD olszaŃski
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O zabiegach z dziedziny medycyny estetycznej 
na pewno nie można jeszcze powiedzieć, że 
stały się codziennością, ale wykonywane są one 
coraz częściej. I kto wie, być może już niebawem 
taki zabieg będzie można wykonać w centrum 
handlowym między zakupami, jak powiedziała 
mi jedna z kosmetyczek. To jednak chyba nie jest 
optymistyczna wizja?

Nie! Absolutnie! Jednym z powodów prowadzących do 
powikłań po zabiegach medycyny estetycznej jest to, 
że wykonują je osoby, które nie mają do tego odpo-
wiedniego, medycznego przygotowania. A takich po-
wikłań jest coraz więcej, dziś to już poważny problem. 
Kosmetyczka po kursie czy nawet po szkole kosme-
tycznej nie może mieć właściwego przygotowania do 
tego typu zabiegów. Niestety wciąż nie mamy specja-
lizacji w medycynie estetycznej, stąd ogromna rzesza 
osób, które zajmują się nią bez zawodowego przygo-
towania. Zabiegami medycyny estetycznej powinni zaj-
mować się tylko lekarze, znający anatomię i zasady po-
stępowania w przypadkach wystąpienia powikłań. 

Jakie powikłania zdarzają się najczęściej, jakie są 
najbardziej niebezpieczne? 

Najbardziej niebezpieczne reakcje niepożądane w me-
dycynie estetycznej to powikłania naczyniowe, które 
mogą powstawać już w czasie iniekcji wypełniacza lub 
w kilka godzin po jego podaniu. Najczęściej jest to tyl-
ko uciśnięcie naczynia przez wypełniacz, które na sku-
tek niedotlenienia po kilku minutach powoduje sinicę 
siateczkowatą, a po kilku godzinach martwicę. Szcze-
gólnie niebezpieczne są zabiegi w okolicę nosa i mię-
dzybrwiową, gdzie znajdują się odgałęzienia tętnicy 
ocznej. Niebezpieczne są też zabiegi w bruzdę noso-
wo-wargową, w której przebiega tętnica twarzowa, łą-
cząca się z tętnicą oczną. 

Słyszałam o przypadku utraty wzroku po zabiegu 
wypełnienia.

To się, niestety, zdarza. W wyniku powikłania, kie-
dy wypełniacz trafi do tętnicy, może dojść nie tylko 
do martwicy skóry, ale i do utraty wzroku. W powi-
kłaniach naczyniowych pierwszym krokiem terapeu-
tycznym powinno być podanie hialuronidazy, w celu 
rozpuszczenia kwasu hialuronowego, który jest naj-
bardziej popularnym wypełniaczem, po raz pierwszy 
zastosowanym w 1996 roku. W Europie dostępnych 
jest ponad 160 wypełniaczy, produkowanych przez 
50 producentów. 

Wspomniał Pan o braku kwalifikacji osób 
zajmujących się medycyną estetyczną.  
Jakie jeszcze mogą być przyczyny tak częstych 
powikłań? 

To również brak aseptyki podczas zabiegu, zła jakość 
wypełniacza, przewlekłe ogniska zapalne u osoby pod-
dającej się zabiegowi, jak problemy stomatologiczne, 
przewlekłe zapalenia zatok przynosowych, opryszczka, 
trądzik, wielokrotne iniekcje różnymi wypełniaczami 
u tego samego pacjenta i oczywiście, na co wielokrot-
nie zwracam uwagę, wykonywanie zabiegu przez oso-
by nieuprawnione. 

Co należałoby zrobić, żeby uniknąć narażania 
pacjentów, a głównie pacjentek, na groźne 
powikłania? 

Stworzenie specjalizacji dla lekarzy na pewno byłoby 
krokiem do przodu. Ale sama specjalizacja niewiele da, 
jeśli nie pójdą za nią odpowiednie przepisy prawne. 
Mamy teraz w kraju trzy towarzystwa lekarzy medycy-
ny estetycznej, które o to zabiegają i miejmy nadzieję, 
że ich działania zakończą się sukcesem.

Rozmawiała Bożena Stasiak
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Całe zawodowe życie związał Pan z Narodowym 
Instytutem Zdrowia Publicznego - Państwowym 
Zakładem Higieny, który niedawno obchodził 
stulecie. Pan przepracował w nim niemal połowę 
tego czasu. Od 1970 roku. Od asystenta do 
dyrektora Instytutu.

Rzeczywiście, dotąd nie uświadamiałem sobie, że rok 
przed moim rozpoczęciem pracy w PZH instytucja ta ob-
chodziła pięćdziesięciolecie istnienia. Od tego czasu mi-
nęło 49 lat. Była to placówka, w której mogłem realizować 
moje ambicje naukowe. Dosyć szybko zrobiłem doktorat, 
zajmowałem się wówczas strukturami subkomórkowymi 
i możliwością ich wykorzystania w badaniach toksykolo-
gicznych. Później udało mi się zdobyć stypendium rocz-
ne w USA, gdzie kształciłem się w zakresie toksykologii 
rtęci i jej związków. Po powrocie habilitowałem się z tej 
tematyki w 1986 roku. Do habilitacji pracowałem wyłącz-
nie naukowo. Później awansowałem i musiałem zająć się 
również sprawami administracyjnymi Instytutu.

Pana specjalnością jest toksykologia pestycydów.
Jest ona powiązana z toksykologią żywności, ponieważ 
te substancje dostają się do organizmu z pożywieniem. 
W naszych badaniach sprawdzaliśmy, od jakiej dawki 
pestycydy mogą powodować zmiany niekorzystne dla 
naszych organizmów. Już słynny Paracelsus powiedział, 
że wszystko jest trucizną i nic nie jest trucizną, jest to 
kwestia dawki. Staraliśmy się więc wyciągnąć z każdej 
substancji, która była proponowana jako pestycyd albo 
jako dodatek do żywności, wszystko co możliwie najgor-
sze. Po to, żeby później z czystym sumieniem móc po-
wiedzieć, że nawet jeśli ta substancja znajdzie się w ja-
kichś ilościach żywności, bo niestety zawsze się znajduje, 
to w świetle aktualnej wiedzy jest to bezpieczne, nie sta-
nowi zagrożenia dla zdrowia.

Uczestniczył Pan w międzynarodowych 
projektach w tym zakresie.

Już pod koniec lat 70. Jako jeden z przedstawicieli Pol-
ski uczestniczyłem w posiedzeniach Komitetu do Spraw 

Pozostałości Pestycydów FAO-WHO. Gdy wstąpiliśmy 
do Unii Europejskiej, tę działalność kontynuowaliśmy 
w Komisji Europejskiej.

Wraz z zespołem badał Pan również wpływ 
pestycydów na dzieci i niemowlęta. 

Sprawdzaliśmy, jak pestycydy kumulują się w orga-
nizmach matek. Do jakiego stopnia na pozostałości 
pestycydów mogą być narażone niemowlęta karmione 
piersią i czy pestycydy potrafią przenikać przez łożysko 
do płodu. Mamy wiele ciekawych obserwacji. Powstało 
na ten temat pod moim kierunkiem kilka doktoratów. 
Do tej pory te prace uznawane są za pionierskie i są 
cytowane na całym świecie. Wiele osób spośród mo-
ich pracowników uzyskało stopień doktora, a trzy oso-
by zrobiły habilitację.

Chciałbym jeszcze zapytać o ogólne przesłanie, 
które wynika z pańskich badań. Czego 
powinniśmy się obawiać, a które nasze obawy 
czy strachy są nieuzasadnione?

Łatwiej jest wymienić te nieuzasadnione. To są obawy 
związane np. z GMO. Natomiast uzasadnione są oba-
wy, jeśli chodzi o narażenie na pestycydy. Chociaż ro-
bimy wszystko, żeby było ich jak najmniej, na razie nie 
udało się ich wyeliminować z rolnictwa. To są substan-
cje zaprojektowane po to, żeby zabijać istoty żywe, 
a stosujemy je na produkty, które stają się żywnością. 
Mogę jednak powiedzieć, że zgodnie z moją wiedzą 
żywność jest bezpieczna. Nie w stu procentach, bo 
zawsze się zdarzają błędy w stosowaniu pestycydów, 
ale generalnie nie ma dużych powodów do niepoko-
ju. Trzeba jednak pamiętać, że zawsze czegoś możemy 
nie wiedzieć, że nauka jeszcze nie wpadła na trop ja-
kiegoś zagrożenia. Pół wieku temu było to teratogenne 
działanie talidomidu, a teraz może to być np. działanie 
na układ hormonalny z możliwymi oddalonymi w cza-
sie skutkami zdrowotnymi.

Rozmawiał Andrzej Dziurdzikowski

Zawsze	czegoś	
możemy nie wiedzieć

ROZMOWA	Z	pRoF. DR. haB. nauk FaRmaceutycznych janem 
kRzysztoFem luDwickim.

lauReaci złoty otis 2019

fOT.	TOMAsZ	ADAMAsZEk
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pRoF. gRzegoRz Bazylak

hONOrOWA NAgrODA ZAUfANIA ZŁOTy OTIs 2019 
W UZNANIU DOrObkU NAUkOWO-DyDAkTyCZNEgO 

W fArMACJI 

Jako młody technik elektronik po ma-
turze w łódzkim Technikum Energe-
tycznym w 1973 r. rozpoczął studia 
w Wyższej Szkole Morskiej w Gdy-
ni. Miał zostać specjalistą radioko-

munikacji morskiej. Być może pracował-
by jako radiooficer na statkach polskiej 
floty handlowej. Bardziej prawdopodob-
ne jest jednak, że zostałby naukowcem 
na tej uczelni. Gdy okazało się, że trzeba 
zrezygnować z kariery wilka morskiego, 
bo wymagania zdrowotne na tej uczel-
ni były wyśrubowane, już od następne-
go roku akademickiego został studentem 
Politechniki Łódzkiej na kierunku che-
miczna technologia żywności na Wydziale 
Chemii Spożywczej (obecnie Wydział Bio-
technologii i Nauk o Żywności). Po pięciu 
latach ukończył je z tytułem magistra in-
żyniera chemika i pracował jako asystent, 
a później adiunkt na swoim macierzystym 

wydziale, gdzie po 10 latach uzyskał z wy-
różnieniem stopień doktora nauk tech-
nicznych.
 Rok później rozpoczęła się jego na-
ukowa droga ku farmacji, rozpoczął pracę 
naukowo-badawczą i dydaktyczną w łódz-
kiej Akademii Medycznej w Zakładzie Hi-
gieny Żywienia Człowieka. Kontynuował ją 
w Zakładzie Chemii Ogólnej Instytutu Fi-
zjologii i Biochemii. Po wielomiesięcznym 
stypendium w Belgii obronił pracę habili-
tacyjną już w dziedzinie farmacji. Wkrót-
ce rozpoczął pracę w Akademii Medycznej 
w Bydgoszczy, obecnie Collegium Me-
dicum Unwersytetu Mikołaja Kopernika. 
Stworzył tam od podstaw Katedrę i Zakład 
Bromatologii na Wydziale Farmaceutycz-
nym, gdzie pracuje do dziś. 
 W pracy naukowo-badawczej zajmu-
je się analizą chemiczną, farmakoche-
mią supramolekularną, farmakobromato-

lauReaci złoty otis 2019

Chemik,	
farmaceuta, literat

Niewiele brakowało, a prof. dr hab. nauk farmaceutycznych GrZeGOrZ BAZYLAK 
zajmowałby się zupełnie inną dziedziną i teraz byłby np. 

profesorem Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. 
Może wydawać się zabawne, że to kłopoty zdrowotne młodego człowieka sprawiły, 

iż dziś Profesor został laureatem nagrody dla ludzi związanych z medycyną 
i farmacją, czyli Nagrody Zaufania Złoty OTIS. 

fot. ARChIWUM PRYWAtNE
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2013  –		prof.	Janusz	Pluta,	prof.	Justyn	Ochocki,	
prof. Roman Kaliszan, prof. Kazimierz 
Głowniak

2014 –prof.	Elżbieta	Skrzydlewska
2015 – prof. Halina Grajeta
2016 –	prof.	Jerzy	Pałka
2018 –  Irena Rej – Prezes Izby Gospodarczej 

„Farmacja Polska”

nagroda zaufania złoty 
otiS w dziEdziniE farmacji

logią, nutreomiką oraz chemometrią medyczną. 
Opublikował 125 artykułów oraz 160 komuni-
katów konferencyjnych, jest współautorem 3 
podręczników. Przez 5 lat był redaktorem na-
czelnym międzynarodowego czasopisma na-
ukowego „The Open Chemical & Biomedical 
Methods Journal” (Bentham Science, USA) jest 
również członkiem kolegiów redakcyjnych kilku 
międzynarodowych czasopism naukowych z listy 
JCR. Zredagował cykl 9 monograficznych nume-
rów czasopism międzynarodowych (łącznie 950 
stron), które dotyczyły farmakochemii supramo-
lekularnej, skriningu leków i analizy farmaceu-
tycznej.
 Działa również na rzecz społeczności akade-
mickiej, m.in. zorganizował od podstaw w byd-
goskiej Akademii Medycznej Europejski Program 
Socrates-Erasmus, pozyskując do współpracy 10 
światowej rangi zagranicznych uniwersytetów.
 Sukcesy naukowe prof. Grzegorza Bazyla-
ka idą w parze z potrzebą refleksji nad stanem 
współczesnego świata i kondycją człowieka. Stąd 
zainteresowanie literaturą nie tylko jako czytel-
nika, lecz także autora wierszy, esejów literac-
kich czy szkiców o teatrze. Jest autorem dwóch 
tomów poezji i licznych publikacji w czasopi-
smach literackich. W jednym z jego wierszy czy-
tamy: „Poezja / jest dla mnie / jak codzienna 
pora / snu / okazją do destrukcji / negatywnych 
/ stanów psychicznych / wywołanych otaczają-
cą mnie częścią / rzeczywistości zarazem jest / 
próbą odnowy / sił konstrukcją / specyficznej / 
energii wewnętrznej / pozwalającej na podjęcie 
/ spraw dnia od nowa…”.
 Jak Pan znajduje na to wszystko czas, Profe-
sorze?

Oprac. Andrzej Dziurdzikowski W roku 2018 odniosła Pani Profesor wiele 
spektakularnych sukcesów w leczeniu swoich 
pacjentów. Jednym z szerzej komentowanych 
osiągnięć było przeprowadzenie operacji z użyciem 
pierwszego wykonanego w Polsce złożonego 
implantu 3D wykonanego na podstawie odbicia 
zwierciadlanego strony zdrowej. Na czym polega 
jego wyjątkowość? 

To faktycznie był pierwszy w Polsce tak złożony implant. 
Zastępował aż trzy utracone struktury części twarzowej 
czaszki: trzy ściany oczodołu, kość jarzmową i szczękę. 
Pacjent czekał na zabieg aż dwa lata. Miał podwójne wi-
dzenie, stracił pracę i chęć do życia. Niestety, tradycyjne 
metody leczenia w tym wypadku by zawiodły.   
 Zaletą tego implantu było to, że został wykonany 
z polietylenu, materiału, który można przycinać i mode-
lować w trakcie zabiegu. To było o tyle korzystne, że im-
plant był zrobiony z naddatkiem i mogliśmy go dostoso-

Dać	pacjentom
nowe życie

ROZMOWA	Z PROF. DR HAB. N. MED. 
iwonĄ nieDzielskĄ,	

KIEROWNIKIEM	KATEDRY	I KLINIKI	
CHIRURGII	CZASZKOWO-

-SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ	I CHIRURGII	
STOMATOLOGICZNEJ,	ORDYNATOREM	
ODDZIAŁU	CHIRURGII	SZCZĘKOWO-

-TWARZOWEJ	SZPITALA	
IM.	MIELĘCKIEGO	W KATOWICACH.	

fot. A. lARIsz
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wać do warunków śródoperacyjnych przez jego docięcie, 
aby uniknąć groźnych dla życia powikłań przy jego ory-
ginalnych rozmiarach. Uzyskaliśmy imponujący wynik. 
Po tradycyjnych zabiegach u pacjentów, którzy mają po-
dwójne widzenie, ustępuje ono dopiero po jakimś czasie 
od zabiegu. Nasz pacjent od razu ocenił, że widzi idealnie 
i czuje się na tyle dobrze, iż podjął starania o powrót do 
pracy. To było wyjątkowe. Ale tak naprawdę wyjątkowy 
był każdy wykonywany przez nas implant, który ze wzglę-
du na rodzaj utraconych czy zdeformowanych tkanek 
twarzy pochłaniał wiele czasu w procesie jego projekto-
wania i z tego powodu wiele firm odmawiało nam współ-
pracy.
 Pierwszy implant 3D, który zaprojektowaliśmy i wy-
konaliśmy – również w 2018 r. - był bardzo trudny, po-
nieważ dotyczył pacjentki po urazie wielonarządowym 
twarzy i kilku zabiegach operacyjnych, z których efek-
tu pacjentka nie była zadowolona. Kobieta przeszła kil-
ka zabiegów w różnych klinikach, a jej twarz była bardzo 
zdeformowana – właściwie nie miała stawu skroniowo-
-żuchwowego; nie było nawet wiadomo, gdzie się zaczy-
na podstawa czaszki, a gdzie gałąź żuchwy. Przeszka-
dzała jej nie tylko rażąca deformacja twarzy, ale przede 
wszystkim brak możliwości odwodzenia żuchwy. Trudno 
było w obrazie tomografii komputerowej ocenić, gdzie 
zaczyna się podstawa czaszki. Zaprojektowaliśmy endo-
protezę stawu żuchwowo-skroniowego  wykonaną z róż-
nych materiałów, która miała zastąpić każdą strukturę 
stawu łącznie z panewką mocowaną do podstawy czasz-
ki w dole stawowym. I tu pojawił się problem – gdzie jest 
miejsce panewki w konglomeracie tkankowym. Pomogła 
mi w tym praca na stole anatomicznym w centrum symu-
lacji, gdzie mogłam, posługując się tomografią kompute-
rową pacjentki, zorientować się co do ważnych struktur 
anatomicznych i przygotować się do zabiegu. O tym, jak 
skomplikowany był to zabieg, świadczył czas jego trwania  
–  dziewięć godzin.
 Później zrobiliśmy jeszcze kilka spersonalizowanych 
implantów żuchwy. Wiemy, że idziemy dobrą drogą. Je-
steśmy w trackie planowania bardzo skomplikowanych 
implantów.

Jak powstaje taki implant?
Idea projektowania implantów 3D zrodziła się w mo-
jej głowie kilka lat temu, gdy zostałam zaproszona do 
Bionanoparku w Łodzi. Miałam tam przyjemność po-
dziwiać osiągnięcia prof. Marcina Kozakiewicza, któ-
ry robił wtedy indywidualne implanty dla pacjentów 
z ubytkiem  dolnej ściany oczodołu z polietylenu. Po-
myślałam wówczas, że można wykonać krok dalej. Dla-
czego nie odtwarzać każdej utraconej struktury kost-
nej w ten sposób? Tak zaczęła się nasza współpraca 
z zespołem z Bionanoparku. Zawsze musimy dyspo-
nować dobrą tomografią komputerową 3D oraz pro-

gramem komputerowym, który wykorzystuje odbicie 
zwierciadlane strony zdrowej. 
 Projektowanie implantu zaczyna się w klinice po 
zbadaniu pacjenta i analizie tomografii komputerowej. 
Pozostając w stałym kontakcie z Bionanoparkiem, pro-
jektujemy wspólnie zakres implantu i jego zakotwicze-
nia. Wszystkie informacje są wprowadzane do progra-
mu, w którym tworzona jest przestrzenna struktura 
implantu. Gdy wszystko jest już dopracowane, implant 
jest albo drukowany, albo frezowany zależnie od tego, 
czy chcemy lekki implant, czy zbliżony wagą do utraco-
nej kości. 

Dla kogo wykonywane są te implanty? Czy są 
to głównie pacjenci po urazach, czy po leczeniu 
nowotworów? 

Dla wszystkich pacjentów, którzy w wyniku urazu czy za-
biegu utracili struktury kostne części twarzowej czaszki. 
Na razie nie wykonujemy tego u chorych, którzy mają za-
awansowaną chorobę nowotworową, gdyż nie wiemy, jak 
może się zachować tytan w tak dużej objętości w strefie 
naświetlanej promieniami rentgenowskimi. 

Udało się też Pani Profesor wyleczyć dziecko 
z ogromnym guzem żuchwy, bez konieczności 
wykonania operacji. Jak do tego doszło?

To był 13-letni chłopiec z naciekającą postacią guza ol-
brzymiokomórkowego żuchwy, który deformował pacjen-
towi twarz i dno jamy ustnej z tkwiącymi w masie guza 
zębami. Zmiana miała ok. 10 cm średnicy. Standardo-
wo wykonuje się wtedy operację, która polega na resek-
cji odcinkowej żuchwy z usunięciem wszystkich tkwiących 
w nim zębów. Zabieg taki wiąże się z dużym okaleczeniem 
chorego i pozbawieniem go w wieku rozwojowym wielu 
zębów. Oczywiście jeśli jest konieczny, nie podlega dys-
kusji. W przypadku guza olbrzymiokomórkowego można 
było spotkać w literaturze pojedyncze doniesienia o sku-
teczności jego leczenia  poprzez  ostrzykiwanie sterydami, 
ale dane te dotyczyły małych guzów, duże najczęściej sła-
bo reagowały, ulegając tylko zmniejszeniu, a często trzeba 
było wykonać dodatkowo zabieg operacyjny.
 W przypadku naszego pacjenta tuż przed przywie-
zieniem go na blok operacyjny i wykonaniem zabiegu 
podjęłam decyzję o ostrzykiwaniu guza sterydami pod 
warunkiem dużego reżimu wizyt leczniczych i kontrol-
nych. Zabieg wykonywałam dwa razy w tygodniu. Po pół-
rocznym okresie leczenia uzyskaliśmy pełny sukces. Na 
kontrolnym zdjęciu dostrzegliśmy pełną regenerację ko-
ści, co więcej, wszystkie zęby tkwiące w masie guza po-
zostały zdrowe. W trakcie modelowania zdeformowanej 
procesem chorobowym kości mogłam przekonać się, że 
kość wygląda prawidłowo i potwierdzić to badaniem hi-
stopatologicznym. Dzisiaj upłynęło już 5 lat od zakończo-
nego leczenia bez cech wznowy. 
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Innowacje, które Pani Profesor wprowadza na 
swoim oddziale, ratują pacjentom życie. 

Przede wszystkim przywracają ich do życia, umożliwiają 
funkcjonowanie. Dbamy o to na wiele sposobów. Stwo-
rzyliśmy pierwszą w Polsce pracownię fizjo- i fizykotera-
pii, w której pracują głównie wolontariusze. Dzięki temu 
skróciliśmy czas powrotu chorych do pełnej sprawności 
po ciężkich zabiegach, minimalizując tym samym kosz-
ty samego leczenia. Uprzyjemniamy pacjentom pobyt 
na oddziale poprzez muzykoterapię w okresie około-
operacyjnym.
 Jako pierwsi w Polsce wprowadziliśmy terapię pod-
ciśnieniową do przyspieszenia gojenia ran. Metoda jest 

bardziej znana i stosowana  w innych dyscyplinach me-
dycznych, w tym ortopedii, chirurgii plastycznej czy 
chirurgii ogólnej. Mało kto chciał jej użyć w chirurgii 
szczękowo-twarzowej, ze względu na brak możliwości 
wytworzenia podciśnienia w najczęstszych sytuacjach 
przetok komunikujących środowisko jamy ustnej ze świa-
tem zewnętrznym. Pokonaliśmy ten problem autorską 
metodą. 
 Nasz najważniejszy sukces to tworzony od kilku lat 
algorytm ludzkich zachowań, który sprawia, że pacjent 
zapomina, że przebywa w szpitalu.  

Rozmawiała Urszula Piasecka

pRoF. iwona nieDzielska oRaz zespÓł 
oDDziału chiRuRgii szczĘkowo-twaRzowej 

spsk im. a. mielĘckiego sum 
hONOrOWA NAgrODA ZAUfANIA ZŁOTy OTIs 2019 
ZA INNOWACyJNy ZAbIEg MEDyCZNy W rOkU 2018

oDDziału chiRuRgii szczĘkowo-twaRzowej 

fot. A. lARIsz
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Na czym polega przewaga bioresorbowalnych 
stentów wieńcowych nad klasycznymi 
metalowymi stentami?

Klasyczne metalowe stenty wieńcowe, używane w trak-
cie przezskórnej angioplastyki, zapewniają rusztowa-
nie dla naczynia, w którym udało się skutecznie po-
szerzyć zwężenie. To rusztowanie stanowi metalową 
klatkę, która zapobiega zamknięciu się naczynia we 
wczesnej oraz odległej fazie po zabiegu. O ile w przy-
padku fazy wczesnej jest to jak najbardziej pożąda-
ne, o tyle w fazie odległej może wiązać się z pewnymi 
niedogodnościami, takimi jak np.: upośledzenie wazo-
motoryki naczynia oraz procesu remodelingu adapta-
cyjnego, brak możliwości przeprowadzenia pomosto-
wania aortalno-wieńcowego w leczonym segmencie 
naczynia, a także ryzyko rozwoju przewlekłej reakcji 
zapalnej naczynia na znajdujący się w nim drażniący 
obcy materiał, czyli stent. 
 Całkowicie bioresorbowalne stenty zostały zapro-
jektowane w celu pokonania tych ograniczeń. Zapew-
niają rusztowanie dla naczynia we wczesnej fazie jego 
gojenia się po angioplastyce, a następnie – gdy ich rola 
jest zakończona – ulegają procesowi biodegradacji, 
pozostawiając za sobą tylko natywne naczynie.

Co sprawiło, że zajął się Pan pracą nad tym 
rodzajem stentów wieńcowych? 

Idea „znikających” stentów wieńcowych, które po za-
kończeniu swojego działania ulegają procesowi bio-
degradacji, uwalniając tętnicę z metalowej klatki, wy-
dawała mi się niezwykle intrygująca już w trakcie 
działalności naukowej w czasach studenckich. To 
były lata 2013-2015 i niestety w Polsce nie prowa-
dzono wtedy badań rozwojowych nad tą technologią, 

a pierwsza generacja stentów bioresorbowalnych była 
w fazie badań klinicznych. 
 Dopiero w trakcie swojego stażu naukowego 
w Cardiovascular Research Foundation w Nowym Jor-
ku w latach 2015-2017 miałem okazję brać udział 
w wielu badaniach nad nową generacją stentów biore-
sorbowalnych. Tematyka ta, z naciskiem na biomecha-
nikę stentów, wczesne gojenie się naczynia oraz jego 
długoterminowy remodeling po implantacji rusztowa-
nia, stała się głównym obszarem moich zainteresowań 
podczas tego dwuletniego pobytu. 

Ma Pan unikalny wkład w rozwój metodologii 
bioresorbowalnych stentów wieńcowych. Na czym 
on polega?

Dzięki pracom badawczym, które przeprowadziłem 
podczas stażu naukowego w Cardiovascular Research 
Foundation w Nowym Jorku, mieliśmy szansę udo-
wodnić po raz pierwszy, że w przypadku stentów bio-
resorbowalnych szybkość procesu gojenia się po im-
plantacji zależy w bardzo dużym stopniu od grubości 
przęseł stentu. Pierwsza generacja stentów biodegra-
dowalnych zbudowana była z kwasu poli-L-mlekowe-
go. Ze względu na mechaniczne ograniczenia nie moż-
na było zredukować grubości przęseł tych stentów do 
poziomu stentów metalowych. W naszych badaniach 
udowodniliśmy, że redukcja grubości przęseł przy za-
chowaniu siły radialnej jest możliwa dzięki zastosowa-
niu amorficznego kwasu poli-L-mlekowego o ultrawy-
sokiej masie cząsteczkowej. Ponadto udowodniliśmy 
na modelu zwierzęcym, że segmenty naczynia leczone 
stentami bioresorbowalnymi podlegają – w obserwa-
cji czteroletniej – pozytywnym procesom przebudowy, 
a ich światło ulega powiększeniu, również w przypad-

stenty bioresorbowalne 
coraz	doskonalsze	

ROZMOWA	Z	DR. n. meD. pawłem gĄsioRem	Z	III	ODDZIAŁU	
KARDIOLOGII	GÓRNOŚLĄSKIEGO	CENTRUM	MEDYCZNEGO	W	KATOWICACH	

Technologia bioresorbowalnych stentów wieńcowych ma przed sobą przyszłość. 
Obecnie rozwijane są 34 nowe platformy stentów bioresorbowalnych nowej generacji, 

m.in. o mniejszej grubości przęseł i krótszym czasie biodegradacji. 

lauReaci złoty otis 2019
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ku braku uwalniania z ich powierzchni leków antypro-
liferacyjnych. Przeprowadzone przez nas badania za-
kończyły się wieloma publikacjami w czasopismach 
naukowych oraz kilkunastoma wystąpieniami na kon-
ferencjach międzynarodowych. Pozwoliły też zainicjo-
wać pierwsze badania kliniczne na ludziach z użyciem 
stentów biodegradowalnych nowej generacji.

Jaka jest przyszłość tej technologii? Nad czym 
obecnie trwają prace w tej dziedzinie? 

Moim zdaniem ta technologia ma przed sobą przy-
szłość i potencjalnie szerokie zastosowanie. Półto-
ra roku temu pojawiły się niepokojące doniesienia na 
podstawie długoterminowych wyników dużych badań 
klinicznych nad pierwszą generacją dopuszczonych 
do użytku medycznego rusztowań bioresorbowalnych 
(Absorb BVS). Wynikało z nich, że zastosowanie sten-
tów Absrob BVS wiązało się większym ryzykiem wystą-
pienia bardzo groźnego niekorzystnego zdarzenia po 
implantacji – mianowicie zakrzepicy w stencie, w po-
równaniu z wiodącym na rynku stentem metalowym. 
Skutkiem tego było wycofanie Absorb BVS z rynku 
przez producenta. Oczywiście wielu badaczy w środo-
wisku kardiologicznym ogłosiło wtedy koniec tej tech-
nologii. Moim zdaniem zdecydowanie przedwcześnie. 
 Należy pamiętać, że była to pierwsza generacja 
stentów bioresorbowalnych po raz pierwszy stoso-

wana na tak dużą skalę. Każda nowa technologia ma 
na początku swoje problemy, które mogą potencjal-
nie zostać wyeliminowane przez jej kolejne genera-
cje. Tak samo było w przypadku stentów metalowych, 
które z czasem coraz bardziej ewoluowały i w obecnej 
formie zdecydowanie różnią się od swojej pierwszej 
generacji, którą zaimplantowano u człowieka po raz 
pierwszy ponad 30 lat temu.
 Pierwszą generację stentów bioresorbowalnych 
można poprawić pod wieloma względami, m.in.: zwięk-
szając ich siłę radialną oraz wytrzymałość na rozciąga-
nie, dzięki czemu możliwa jest tak pożądana redukcja 
grubości przęseł, a także skracając biodegradacji, któ-
ry w przypadku pierwszej generacji wynosił trzy lata. 
Obecnie dostępne są już na rynku biodegradowalne 
stenty magnezowe o znacznie krótszym czasie biode-
gradacji. Można też zmienić architekturę stentów oraz 
geometrię przęseł tak, aby w mniejszym stopniu zabu-
rzały one laminarny przepływ krwi, co ograniczy ich po-
tencjał prozakrzepowy.
 Z danych na wrzesień 2018 roku wynika, że obec-
nie w różnych fazach rozwoju są 34 nowe platformy 
stentów bioresorbowalnych – od badań typu bench-te-
sting do pierwszych badań u ludzi. W związku z tym je-
stem spokojny o rozwój tej technologii i z niecierpliwo-
ścią czekam na wyniki dużych badań.

Rozmawiała Urszula Piasecka

DR n. meD. paweł gĄsioR
hONOrOWA NAgrODA ZAUfANIA ZŁOTy OTIs 2019 
ZA OsIĄgNIĘCIA W  bIOTEChNOlOgII W rOkU 2018 

fOT.	TOMAsZ	ADAMAsZEk
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ROZMOWA

Dlaczego w leczeniu cukrzycy typu 2 nie 
wystarcza podawanie metforminy i pochodnych 
sulfonylomocznika?

Nie możemy kategorycznie stwierdzić, że skojarzenie 
pochodnej sulfonylomocznika z metforminą już nie wy-
starcza. Cukrzyca typu 2 jest schorzeniem o charakte-
rze progresywnym, w miarę czasu trwania zaburzenia 
gospodarki węglowodanowej postępuje dysfunkcja ko-
mórek β trzustki w zakresie wydzielania resztkowej, en-
dogennej insuliny i wymienione skojarzenie po prostu 
przestaje być wystarczająco skuteczne. Aby uzyskać in-
dywidualnie określony cel terapii, musimy ją intensyfi-
kować. Należy podkreślić, że metformina w dalszym cią-
gu pozostaje kluczowym lekiem w terapii, cukrzycy typu 
2 i zawsze powinna być stosowana w dawce optymalnej, 
tolerowanej przez chorego.
 W momencie gdy nie wystarcza monoterapia met-
forminą, wówczas należy ocenić przede wszystkim, czy 
współistnieje z zaburzeniami gospodarki węglowodano-
wej choroba sercowo-naczyniowa lub przewlekła choro-
ba nerek. Kiedy zachodzi taka ewentualność, powinniśmy 
rozważyć zastosowanie nowych leków przeciwcukrzyco-
wych w skojarzeniu z metforminą, takich jak inhibitory 
SGLT2 (flozyny) lub agoniści receptora GLP-1. Pierwsza 
z tych terapii jest doustna, a druga wstrzykiwalna.
 Jeżeli jednak u pacjenta mamy do czynienia z prze-
wlekłą niewydolnością serca, preferowaną klasą leków 
pozostają flozyny. Począwszy od roku 2008 każda nowa 
cząsteczka stosowana w terapii musi być przebadana 

pod kątem bezpieczeństwa sercowo-naczyniowo-ner-
kowego. Powyższe badania z predefiniowanymi punkta-
mi końcowymi z zakresu sercowo-naczyniowego (CVOT 
– Cardiovascular Outcome Trials) wykazały, że wymie-
nione wyżej klasy leków są nie tylko skuteczne w odnie-
sieniu do obniżania glikemii, ale prezentują także war-
tość dodaną, gdyż wpływają kardio- i nefroprotekcyjnie. 
W odniesieniu do flozyn korzyści sercowo-naczyniowo-
nerkowe udowodnione zostały dla dapagliflozyny, empa-
gliflozyny i kanagliflozyny. Najmłodszą cząsteczką z grupy 
SGLT2i obecną na naszym rynku jest ertugliflozyna, dla 
której badanie oceniające jej bezpieczeństwo sercowo
-naczyniowe (VERTIS CV) nadal trwa.

Którą grupę leków adresuje się do jakiego typu 
pacjenta? Czy to jest dobór indywidualny?

Jeżeli rozmawiamy o ryzyku sercowo-naczyniowym, to 
pacjent powinien zdecydować, po przedstawieniu mu 
mechanizmów działania leków, sposobu ich podawania 
i potencjalnych skutków ubocznych, czy wybierze tera-
pię doustną, czyli jedną z flozyn, czy też terapię wstrzy-
kiwaną, czyli jeden z dostępnych analogów GLP-1.
 W przypadku współistniejącej niewydolności ser-
ca, tak jak wspomniałem, wybór powinien koncentro-
wać się na flozynach. Wynika to z mechanizmu działania 
wykorzystującego nerki, który obejmuje m.in. diurezę 
osmotyczną oraz natriurezę. Flozyny są jednoznacz-
nie preferowane dla tej grupy chorych, a liczba hospi-
talizacji z powodu niewydolności serca w przypadku 

Idealny	doustny	
lek przeciwcukrzycowy, 
czyli jaki?

ROZMOWA	Z pRoF. DR. haB. meD. januszem 
gumpRechtem	Z KLINIKI	CHORÓB	
WEWNĘTRZNYCH,	DIABETOLOGII	I NEFROLOGII	
W ZABRZU,	ŚLĄSKIEGO	UNIWERSYTETU	
MEDYCZNEGO	W KATOWICACH

fot. ARChIWUM PRYWAtNE
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ich stosowania jest istotnie niższa, zarówno w prewen-
cji wtórnej, jak i prewencji pierwotnej, przy obecności 
czynników ryzyka jej wystąpienia.
 Trwają badania mające dać odpowiedź, czy w wy-
mienionym wskazaniu inhibitory SGLT2 mogą być efek-
tywnie i bezpiecznie stosowane również u osób bez za-
burzeń gospodarki węglowodanowej.

Mówi się, że grupa flozyn może mieć też 
zastosowanie nefroprotekcyjne. Czy warto je 
wykorzystać w tym obszarze terapii?

Obydwie grupy wspomnianych leków, zarówno flozyny, 
jak i analogi GLP-1, charakteryzuje działanie nefropro-
tekcyjne, niemniej bardziej spektakularne działanie 
wykazują w tym zakresie flozyny. W dotychczas za-
kończonych badaniach CVOT dla empagliflozyny, kana-
gliflozyny i dapagliflozyny obserwowano bardzo spek-
takularne działanie protekcyjne – ryzyko względne 
progresji choroby nerkek było mniejsze o ok. 40 proc. 
Aby udowodnić te wielce obiecujące dane, prowadzo-
ne są badania dla każdej z wymienionych cząsteczek, 
gdzie progresja choroby nerek stanowi pierwszorzędo-
wy punkt oceny. Pierwsze z takich badań, CREDENS dla 
kanagliflozyny, zostało przerwane wcześniej niż zakładał 
projekt, gdyż efekt protekcyjny został udowodniony już 
na wcześniejszym etapie obserwacji. Badania dla dapa-
gliflozyny i empagliflozyny trwają, a ich wyniki mają zo-
stać opublikowane do końca 2019 roku.

W takim razie czy można mówić o idealnym 
doustnym leku przeciwcukrzycowym?  
Czy dokonuje się rewolucja w terapii cukrzycy 
typu 2?

Nie mówiłbym o rewolucji, ale raczej o ewolucji nasze-
go postępowania w dążeniu do optymalizacji terapii cu-
krzycy typu 2. Na pewno zmieniliśmy filozofię terapii. 
Z jednej strony utrzymujemy kluczową rolę metformi-
ny jako leku, od którego rozpoczynamy terapię i który 
utrzymujemy na każdym kolejnym etapie intensyfikacji 
do wielokrotnych wstrzyknięć insuliny włącznie, jednak 
z drugiej strony, z uwagi na to, że duża grupa pacjen-
tów prezentuje powikłania sercowo-naczyniowo-nerko-
we, dysponujemy terapiami o udowodnionym działaniu 
protekcyjnym w wymienionym zakresie, które tej szcze-
gólnej populacji chorych mogą istotnie poprawić jakość 
życia, a nawet je przedłużyć. Z jednej strony jesteśmy 
w stanie efektywnie wpływać na część glukocentryczną 
– wyrównywanie metaboliczne pacjenta do indywidual-
nie określonego celu terapii, a z drugiej strony leczyć 
go wielokierunkowo, z uwzględnieniem aspektu kardio- 
i nefroprotekcyjnego. To działanie pozaglikemiczne, po-
przez redukcję potencjalnego ryzyka progresji powikłań 
sercowo-naczyniowo-nerkowych, jest nawet ważniejsze 
z punktu widzenia jakości i długości życia pacjenta. 

Czy flozyny i gliptyny mogą znaleźć zastosowanie 
w innych obszarach medycyny?

Inhibitory DPP-4 zwane także gliptynami, podobnie jak 
leki z grupy agonistów GLP-1, stanowią składowe więk-
szej grupy określanej mianem inkretyn. Jednak ich zna-
czenie w ewolucji zaleceń jest mniejsze. W badaniach 
nie wykazano dla nich wartości dodanej w zakresie 
zmniejszenia ryzyka sercowo-naczyniowego. Są one 
zdecydowanie kardiologicznie bezpieczne, ale neutral-
ne. Gliptyny mają jednak swoje uznane miejsce w te-
rapii. Kiedy pacjent nie prezentuje ryzyka sercowo-na-
czyniowego, terapia gliptynami jest bardzo bezpieczna 
– wpływ przeciwhiperglikemiczny jest wystarczający, 
a dodatkowo lek nie powoduje hipoglikemii, jest co naj-
mniej neutralny w odniesieniu do masy ciała i pozba-
wiony istotnych działań niepożądanych.

Czy w takim razie istnieje możliwość zastosowania 
flozyn w innych obszarach medycyny?

Zdecydowanie tak. Flozyny, z uwagi na efekt dynamicz-
nego działania związanego z natriurezą, czyli wydalaniem 
jonu sodowego z moczem, oraz diurezą osmotyczną, 
stanowią obiekt szczególnego zainteresowania ze stro-
ny kardiologów leczących pacjentów z przewlekłą niewy-
dolnością krążenia.
 Jak wspomniałem, trwają badania, nie tylko u cho-
rych z cukrzycą, ale także u osób bez zaburzeń gospo-
darki węglowodanowej, nad wykorzystaniem właściwo-
ści tej klasy leków w powyższym schorzeniu. Dotyczy to 
zarówno osób, które mają zachowaną frakcję wyrzutową 
mięśnia sercowego, jak i tych, którzy mają frakcję obniżo-
ną poniżej 40 proc. Mówimy zatem o znacznie szerszym 
wskazaniu kardioprotekcyjnym jeśli chodzi o populację 
odniesienia, wykraczającą poza chorych na cukrzycę.
 Poszukując optymalnej terapii cukrzycy typu 2 na 
przestrzeni ostatnich dekad, przeszliśmy od jednoznacz-
nie glukocentrycznego podejścia i intensywnego leczenia 
wszystkich chorych na cukrzycę, poprzez wciąż aktual-
ne leczenie wielokierunkowe, obejmujące nie tylko za-
burzenia gospodarki węglowodanowej, ale też zaburze-
nia gospodarki lipidowej, normalizację wartości ciśnienia 
tętniczego, parametrów reologii krwi – aż do pełnej indy-
widualizacji, z uwzględnianiem w terapii protekcji serco-
wo-naczyniowo-nerkowej.
 Zatem obecnie decydując się, jaki lek wybrać 
zwracamy uwagę przede wszystkim na to, czy pacjent 
choruje na przewlekłą chorobę nerek i/lub serce, czy 
nie, a jeśli tak, to zawsze staramy się zaproponować 
w leczeniu flozynę i/ lub analog GLP1. Leki te mogą, 
dzięki zmniejszeniu ryzyka sercowo-naczyniowego, 
wydłużać krzywą przeżycia chorych z tymi zaburze-
niami, jednocześnie istotnie wpływając na poprawę 
jakości ich życia.

Rozmawiał Waldemar Nowak
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koncept minD masteR: 
  minD masteR FoRmula gReen, 
  minD masteR FoRmula ReD, 
   minD masteR eXtReme 

PERFORMANCE POWDER

Produkt występuje w dwóch wersjach smakowych. Mind Master Green ma smak zielonej herbaty, 
natomiast Mind Master Red to smak winogronowy. Przy stałym stosowaniu Mind Master wspiera 
długofalowo efektywność umysłową i fi zyczną oraz chroni przed stresem oksydacyjnym. Jakość 
produktów Mind Master Green i Red potwierdził Insti tut Fresenius Quality Seal.

Mind Master Extreme to ekstremalna dawka energii zapakowana w małą saszetkę. Zawiera m.in. 
kofeinę z guarany i zielonej herbaty, witaminy D, E i C oraz sproszkowany aloes. Produkt jest łatwy do 
spożycia: wystarczy otworzyć saszetkę, wsypać proszek do ust i poczekać, aby się rozpuścił. Preparat 
chroni przed stresem oksydacyjnym. Dzięki zawartości kofeiny z guarany działa pobudzająco.

lauReaci złoty otis 2019

Katarzyna Jakrzewska z fi	rmy Pharmabest otrzymała 
statuetkę dla produktu Vivomixx (Złoty OTIS 2018)

Jacek Czarnocki, IQVIA ( 2017)

laureaci 
Nagród	Zaufania	Złoty	OTIS	2019	

dla	produktów	OTC
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thiocoDin

Unikalny skład preparatu (kodeina + sulfogwajakol) 
powoduje synergistyczny efekt terapeutyczny. Kodeina 
poprzez hamowanie ośrodkowego odruchu kaszlowego 
zmniejsza częstość napadów kaszlu. Sulfogwajakol upłynnia 
wydzielinę pośrednio poprzez stymulację nerwu błędnego 
oraz bezpośrednio dzięki oddziaływaniu na gruczoły i komórki 
kubkowe błony śluzowej dróg oddechowych, poprzez 
nawilżenie przyspiesza oczyszczenie i regenerację błony 

śluzowej dróg oddechowych. Thiocodin jest dostępny w formie tabletek oraz 
syropu o smaku truskawkowym. Wysoka skuteczność i bezpieczeństwo 
leku potwierdzone badaniem klinicznym [wieloośrodkowe, prospektywne, 
otwarte badanie oceny skuteczności i bezpieczeństwa preparatu Thiocodin 
15 mg + 300 mg, tabletki, u ambulatoryjnych i hospitalizowanych dorosłych 
pacjentów. Owczarek J. , Medical Tribune nr 11/2013 (18-19)].

lauReaci złoty otis 2019

Od lewej: Irena Rej (prezes Izby Gospodarczej "FARMACJA POLSKA"), Agnieszka Onopczuk (Berlin-Chemie/Menarini Polska Sp. z o.o.), 
Joanna Kawecka (Berlin-Chemie/Menarini Polska Sp. z o.o.), Maciej Kuźmierkiewicz (IQVIA) – na gali Złoty OTIS 2017
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Przyznana CLO Nagroda Zaufania Złoty OTIS 
zobowiązuje. Czy przyciągnie do Centrum nowych 
specjalistów?

Każda nagroda to docenienie pracy naszego zespo-
łu, uświadomienie społeczeństwu, jak ważnymi kwestia-
mi dla ratowania życia i zdrowia się zajmujemy. Czy na-
groda przyciągnie specjalistów? Czas pokaże. Jesteśmy 
otwarci na inwestowanie w młodych, którzy chcieliby po-
pracować naukowo, specjalizować się w CLO. Wyzwań tu 
nie brakuje.

CLO dysponuje komorą hiperbaryczną, 
funkcjonuje Bank Tkanek i Hodowla Komórek 
i Tkanek in vitro, prowadzona jest działalność 
naukowo-badawcza, a od niedawna istnieje 
lądowisko dla helikopterów. Czy to sprzyja 
rozwojowi placówki, czy raczej ją zadłuża?

Jeżeli pozyskujemy granty naukowe na badania nauko-
we, które umożliwiają nam zastosowanie ich efektów 
w bezpośrednim leczeniu, to jestem spokojny o  rozwój 
placówki. Natomiast jeśli uda nam się wymyślić coś, za 
czym nie idzie finansowanie – projekt niestety upada.
 Od dłuższego czasu rozmawiamy z  NFZ o  zastoso-
waniu owodni ludzkiej jako biologicznego opatrunku. 
Jest to metoda tańsza w  porównaniu z zagranicznymi 
opatrunkami – niebiologicznymi. Dysponujemy własnym 
bankiem tkanek i możemy preparować ją na miejscu. Jest 
już stosowana w okulistyce. Dzięki swoim właściwościom 
nie wymaga przeprowadzenia prób zgodności tkanko-
wej, nie ma też ryzyka odrzucenia. Brakuje nam rozpo-
rządzenia Funduszu, by owodnię ludzką potraktować 
jako przeszczep.

Na leczenie jakich ran nastawione jest Centrum?
Leczymy każdy ich rodzaj. Nasi specjaliści doprowadza-
ją ranę do całkowitego zagojenia lub do końcowego jego 
etapu. Nie myślimy o poświęconym czasie terapii – pa-
cjent ma wyjść od nas zadowolony. Dlatego w CLO śred-

ni czas pobytu wynosi miesiąc. Natomiast dane z  Pol-
ski mówią o  tygodniowym leczeniu. Problem w tym, jak 
rozliczyć przewlekłą ranę. Nie wystarczy położyć opatru-
nek i wypisać receptę na leki. Tak postępując, nie zrobi-
libyśmy niczego dla poprawy jakości i komfortu życia pa-
cjenta. A jakość w leczeniu wszelkich ran jest warunkiem 
uniknięcia powikłań.

Jakie rany przytrafi ają się Polakom najczęściej? 
Które z nich leczy się najtrudniej?

Olbrzymim nierozwiązanym problemem są właśnie rany 
przewlekłe, w  tym odleżyny. Nie ma w  Polsce ośrod-
ka, który zajmowałby się nimi w sposób systemowy. To 
ważne w  opiece nad pacjentami po porażeniach mó-
zgowych, udarach, urazach neurologicznych, a  przede 
wszystkim nad osobami starszymi, u  których skóra nie 
ma już odpowiedniego uwodnienia i ma słabsze właści-
wości obronne i  regeneracyjne. Tych pacjentów ciągle 
przybywa. Rany przewlekłe są najczęściej pochodzenia 
cukrzycowego, naczyniowego, niedokrwiennego. Naj-
trudniej leczy się rany powikłane różnymi rodzajami in-
fekcji. Trzeba też pamiętać, że dla ran u osób z cukrzycą 
sposób leczenia wymaga szczególnej staranności i cier-
pliwości.

Ale tym zajmuje się program ambulatoryjnego 
leczenia stopy cukrzycowej.

To bardzo dobry kierunek. By te placówki dobrze funk-
cjonowały, muszą mieć możliwość konsultacji z ośrodka-
mi, które je monitorują. Dlatego chcemy taki monitoring 
wprowadzić. Mamy do tego celu metody, a NFZ potrzeb-
ne środki. Nie ma innej drogi – trzeba zapłacić za jakość, 
by system zaczął sprawnie funkcjonować. Patrzę na tę 
sytuację jak potencjalny pacjent, który może się zna-
leźć w szpitalu z powodu rany i zadaję sobie pytanie, co 
chciałby dostać od systemu ochrony zdrowia, na który 
płaci składki.

Rozmawiał Waldemar Nowak

Dobra jakość leczenia 
ran	musi	kosztować

ROZMOWA	Z maRiuszem nowakiem,	
DYREKTOREM	CENTRUM	LECZENIA	OPARZEŃ	(CLO)	W SIEMIANOWICACH	

ŚLĄSKICH,	LAUREATEM	NAGRODY	ZAUFANIA	ZŁOTY	OTIS.

lauReaci złoty otis 2019
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maRiusz nowak

NAgrODA ZAUfANIA ZŁOTy OTIs 2019  
ZA WPrOWADZENIE NOWOCZEsNyCh 

METOD ZArZĄDZANIA W CENTrUM OPArZEŃ 
W sIEMIANOWICACh ŚlĄskICh

fot. ARChIWUM PRYWAtNE
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Co uważa Pani za najważniejsze w swojej pracy 
lekarza i co daje Pani satysfakcję?

Dobrą współpracę ze wszystkimi podmiotami i osoba-
mi związanymi z dziedziną diabetologii, wspólne dąże-
nie do osiągnięcia celu, jakim jest zapewnienie jak naj-
lepszego leczenia chorych na cukrzycę. Diabetologia 
stała się dla mnie prawdziwą pasją, przygodą, możliwo-
ścią poznania wspaniałych ludzi, którzy w trudnych cza-
sach tworzyli diabetologię dziecięcą: pani prof. Ewy Ot-
to-Buczkowskiej, pana prof. Jerzego Bodalskiego oraz 
przyjaciół, z  którymi współpracuję od ponad 20 lat. 
Szczególnie dziękuję prof. Przemysławie Jarosz-Chobot, 
prof. Agnieszce Szadkowskiej, prof. Wojtkowi Młynar-
skiemu, bez których nie byłoby współczesnej diabetolo-
gii dziecięcej w Polsce. Stanowimy zgrany zespół diabe-
tologów dziecięcych, którzy wymagają od siebie ciężkiej 
pracy, stałego pogłębiania wiedzy i zwiększania kompe-
tencji oraz ludzkiego podejścia do pacjentów, zarówno 
od naszych młodszych kolegów, jak i przede wszystkim 
od siebie. Dzięki naszemu ogromnemu zaangażowaniu 
oraz profesjonalizmowi obecnie rozpoznanie cukrzycy 
u dziecka przestało brzmieć jak wyrok, jednak nadal jest 
to ogromne przeżycie dla dziecka i jego całej rodziny.
 Zaangażowanie Sekcji Pediatrycznej Polskiego To-
warzystwa Diabetologicznego (PTD), której w  latach 
2012-2016 miałam zaszczyt pełnić funkcję przewodni-
czącej, a w latach 2008-2012 i 2016-2020 wiceprzewod-
niczącej, zaowocowało stworzeniem scentralizowane-
go systemu opieki nad młodzieżą i dziećmi z cukrzycą, 
stworzeniem pełnego zespołu diabetologicznego – le-
karza ze specjalizacją diabetologii lub diabetologii i en-
dokrynologii dziecięcej, pielęgniarki edukacyjnej, diete-
tyka, psychologa. Dzięki tak wypracowanemu modelowi 
jakość opieki nad dzieckiem chorym na cukrzycę typu 1 
w Polsce, jak również jego rodziną, jest najlepszym mo-
delowym rozwiązaniem.
 Uwzględniając ciągłość choroby, jaką jest cukrzy-
ca typu 1, jej przewlekły charakter, możliwość ujaw-
nienia się w  każdym wieku powikłań naczyniowych, 

konieczność zapewnienia elastycznej transmisji ze spe-
cjalistycznej opieki pediatrycznej do internistycznej, 
zbliżyły diabetologię pediatryczną do diabetologii inter-
nistycznej. Współpraca diabetologów, pediatrów i  in-
ternistów jest dzisiaj godna podziwu i  podkreślenia, 
zarówno na polu naukowym, jak i klinicznym (wspól-
ne zalecenia opieki diabetologicznej PTD wydawane od 
2005 roku), czy administracyjnym (4 pediatrów-diabeto-
logów, w tym moja osoba, jest członkami Zarządu Głów-
nego PTD). Pragnę podkreślić wspaniałą, godną do na-
śladowania współpracę z obecnym Prezesem PTD, prof. 
Maciejem Małeckim i  prezesem-elektem, panią prof. 
Dorotą Zozulińską-Ziółkiewicz.
 W  czasie mojej diabetologicznej przygody nauko-
wej poznałam prof. Katarzynę Zorenę, z którą pracę na-
ukową traktowałyśmy jako pasję, kolejne doniesienia 
zjazdowe i  publikacje były wynikiem naszych licznych 
dyskusji nad poszukiwaniem mechanizmów rozwoju 
mikroangiopatii cukrzycowej. Nasza już ponad 15-letnia 
współpraca jest przykładem nie tylko osiągnięć nauko-
wych i klinicznych uzyskiwanych dzięki interakcji klinicy-
sty z  immunologiem, ale doprowadziła również do za-
wiązania przyjaźni rodzinnych. 

Jak to się stało, że zajęła się Pani m.in. leczeniem 
cukrzycy u dzieci? 

Moja przygoda z  diabetologią i  endokrynologią dzie-
cięcą rozpoczęła się przypadkowo. Bezpośrednio po 
ukończeniu studiów na Wydziale Lekarskim GUMed, 
pracując w  Poradni Pediatrycznej, każdy wolny czas 
spędzałam w  Klinice Pediatrii, Hematologii, Onkologii 
i Endokrynologii, którą kierowała prof. Anna Balcerska. 
Początkowo wiązałam swoją przyszłość zawodową z on-
kologią dziecięcą. Pewnego dnia prof. A. Balcerska za-
proponowała mi pracę w Wojewódzkiej Poradni Diabe-
tologicznej, tłumacząc potrzebę mojego zatrudnienia 
w poradni o profilu diabetologicznym znacznym wzro-
stem liczby zachorowań na cukrzycę wśród dzieci i mło-
dzieży w  województwie pomorskim. Od początku mo-

pompy insulinowe, 
cgm i szczepionka treg

ROZMOWA	Z pRoF. DR haB. n. meD. małgoRzatĄ myśliwiec,	
KIEROWNIKIEM	KATEDRY	I KLINIKI	PEDIATRII,	DIABETOLOGII	

I ENDOKRYNOLOGII	GDAŃSKIEGO	UNIWERSYTETU	MEDYCZNEGO.	
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jej pracy zawodowej prof. A. Balcerska była dla mnie 
ogromnym autorytetem i  podjęcie pracy w  nieznanej 
mi jeszcze wówczas dziedzinie medycyny potraktowa-
łam jako wyzwanie. 

Od kilku lat prowadzicie Państwo badania nad 
szczepionką Treg. Na czym polega ta terapia? 

Cukrzyca typu 1 to choroba autoimmunologiczna, któ-
ra rozwija się w wyniku zniszczenia przez własny układ 
odpornościowy pacjenta komórek β trzustki produku-
jących insulinę. Znaczny niedobór insuliny prowadzi do 
rozwoju objawów klinicznych cukrzycy typu 1. Nowator-
ska terapia wykorzystuje własne komórki T regulatoro-
we pacjenta, których wraz z rozwojem procesu autoim-
munologicznego jest coraz mniej, do przeciwdziałania 
temu procesowi.
 W  terapii izoluje się z  krwi chorego tzw. limfocy-
ty regulatorowe (Tregs), które potrafią zatrzymać pro-
ces niszczenia komórek produkujących insulinę przez 
układ odpornościowy. Komórki te namnaża się w du-
żych ilościach w laboratorium kierowanym przez prof. 
dr. hab. med. Piotra Trzonkowskiego we współpracy 
z prof. dr hab. Natalią Marek-Trzonkowską, a następ-
nie podaje się je zwrotnie pacjentowi. Po raz pierwszy 
na świecie został opracowany przez wymienionych na-
ukowców protokół izolacji i produkcji komórek regula-
torowych do celów terapii klinicznej, jak również po raz 
pierwszy zastosowano ten lek w  leczeniu dzieci cho-
rych na cukrzycę typu 1. W  przeciwieństwie do stan-
dardowo stosowanych leków immunosupresyjnych, 
komórki Tregs nie osłabiają ogólnej odporności pa-
cjenta, a u chorych, którzy je otrzymali, nie obserwu-
je się istotnych objawów ubocznych. Dotychczas z po-
wodzeniem zastosowaliśmy terapię Tregs u 63 dzieci 
z  nowo rozpoznaną cukrzycą typu 1 w  ramach środ-
ków pozyskanych z grantów naukowych, w tym grantu 
STRATEGMED z NCBiR. 
 Wydłużyliśmy okres remisji choroby, czyli czas, gdy 
pacjent wydziela własną insulinę. Oczywiście, nie wy-
dziela on jej w  takich ilościach jak osoba zdrowa, jed-
nak biorąc pod uwagę specyfikę choroby śmiało można 
stwierdzić, że jest to fenomen na skalę światową. Tera-
pię zastosowaliśmy u  dzieci z  już rozpoznaną cukrzy-
cą typu 1, a objawy kliniczne choroby pojawiają się, gdy 
zniszczonych pozostało ponad 80-90 proc. komórek 
β trzustki. Tak więc możemy chronić jedynie pozosta-
łe 10-20 proc. komórek. Ale ochrona nawet tych 10-20 
proc. komórek prawidłowo wydzielających insulinę ma 
daleko idące implikacje kliniczne. Pierwsze lata choro-
by mają kluczowe znaczenie, gdyż decydują one o przy-
szłości dziecka w  zakresie rozwoju późnych powikłań 
naczyniowych. Istnieje tzw. pamięć metaboliczna: jeże-
li u  dziecka poziom glikemii często pozostaje powyżej 
normy, to jest to czynnik ryzyka rozwoju późniejszych 

powikłań cukrzycy. Kluczowy pod względem utrzymania 
prawidłowych poziomów glikemii jest pierwszy okres 
choroby.

Udaje się Pani łączyć ją z obowiązkami 
domowymi i rodzinnymi?

Można te sfery połączyć, pod warunkiem, że ma się 
wsparcie najbliższych. Mąż od początku wiedział, że ko-
cham swój zawód. Wiedział również, że poza miłością 
do medycyny jest jeszcze w moim życiu osobistym miej-
sce na trzy miłości: do męża Dariusza, syna Artura i cór-
ki Karoliny. 

Rozmawiała Katarzyna Pinkosz
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Z powodu raka jelita grubego (rJG) codziennie 
umierają w Polsce 33 osoby. Ilu chorych udało się 
uratować w Pana klinice?

To trudne pytanie, na które nie da się odpowiedzieć pre-
cyzyjnie i wprost, ponieważ działamy na dwóch frontach. 
Mamy chorych paliatywnych, u których doszło do uogól-
nienia procesu nowotworowego i  tam de facto nie ma 
mowy o  wyleczeniu, ale  jedynie o  zapewnieniu chore-
mu możliwie najlepszej jakości życia przez jak najdłuższy 
czas. Natomiast drugim elementem działalności jest che-
mioterapia pooperacyjna. Tutaj onkologia kliniczna ma 
znaczący udział w zakresie odsetka pacjentów wyleczo-
nych. Jednak trudno ocenić to statystycznie w odniesie-
niu do jednego oddziału. Nasza klinika dokłada cegiełkę 
do muru, który stawiają chirurdzy przeprowadzający ra-
dykalne leczenie operacyjne.

Znaczące powinny być też badania przesiewowe, 
ale przynoszą słabe efekty.

Badania skriningowe są bardzo istotnym narzędziem 
walki z  chorobą nowotworową. Kolonoskopia pozwala 
wykryć RJG na wczesnym etapie zaawansowania pro-
cesu nowotworowego. Ocenia się, że na 1000 wyko-

nanych kolonoskopii ok. 30 osób, dzięki temu bada-
niu, uniknie raka. Jest to zatem metoda efektywna, ale 
w zbyt małym stopniu wykorzystywana przez osoby ma-
jące szansę na bycie poddanym endoskopii. To badanie 
jednak nie zawsze wywołuje w  społeczeństwie wyłącz-
nie pozytywne skojarzenia. Pojawiają się bowiem infor-
macje dotyczące dolegliwości i uciążliwości związanych 
z jego wykonaniem, które w wielu przypadkach są prze-
sadzone. 

Najczęściej mówi się o bólu.
Jeśli chory trafia na wykwalifikowanego endoskopistę, 
bardzo często nie odczuwa dolegliwości lub są one tak 
niewielkie, że trudno je uznać za rzeczywistą przeszko-
dę w  wykonaniu badania. W  wielu przypadkach udaje 
się przeprowadzić kolonoskopię bez konieczności za-
stosowania środków znieczulających, jednak osobom 
o niskim progu bólu, po operacjach na jamie brzusznej, 
etc. można zaproponować krótkotrwałą analgezję. Ba-
dania naukowe pokazują, że zasadniczą przeszkodą dla 
osób mających poddać się kolonoskopii nie jest ból per 
se, ale głównie nieprzyjemna i krępująca sytuacja, z jaką 
przyjdzie im się zmierzyć w trakcie badania. 

lauReaci złoty otis 2019

Dokładamy jedynie 
cegiełkę do muru, który 

stawiają chirurdzy
ROZMOWA	Z pRoF. maRkiem wojtukiewiczem,	
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Jednak znieczulenie nie jest dla wszystkich.
Rzeczywiście, należałoby zadbać o zapewnienie szersze-
go dostępu do kolonoskopii w warunkach krótkotrwałe-
go znieczulenia.
 Należy też zadbać o  budowanie właściwej świado-
mości na temat tych badań, ryzyka i rzeczywistych korzy-
ści z nich wynikających. Niestety, społeczeństwo często 
czerpie wiedzę z prawd obiegowych, które nie są zgod-
ne z rzeczywistością i nie służą sprawie.
 Warto podkreślić, że jeśli kolonoskopie wykonywane 
są w  ramach programu badań przesiewowych (rocznie 
ok. 100 tys.), to w ok. 75 proc. przypadków wykrywa się 
nowotwory w I i II stadium zaawansowania. Jeżeli robi się 
to poza tym programem, a takie badania stanowią więk-
szość, wówczas szansa wykrycia raka we wczesnym sta-
dium zaawansowania klinicznego jest na poziomie po-
niżej 50 proc. Pesymizmem napawa fakt, że program 
badań przesiewowych z  zastosowaniem kolonoskopii 
jest w Polsce wykorzystywany w zaledwie 20 proc.

Przyznana Panu Nagroda Zaufania Złoty OTIS 
to okazja do podsumowania Pana dokonań. 
Z których jest Pan dumny, o których chciałby Pan 
zapomnieć?

Staram się tak prowadzić życie zawodowe i naukowe, 
by nie stwarzać sytuacji, o  których chciałbym zapo-
mnieć. Oczywiście brakuje nam niektórych możliwości 
leczenia i nieco odstajemy w  tym zakresie od Europy 
Zachodniej. Należy jednak pamiętać o dystansie, któ-
ry dzieli nas od niej w sferze ekonomicznej. W związ-
ku z tym musimy oszczędnie gospodarować środkami. 
Ostatnio sporo dobrego zostało zrobione dla chorych 
na RJG. Przybliżyliśmy się do tego, czym dysponuje 
świat w  zakresie nowoczesnej farmakoterapii. Jednak 
idealna sytuacja byłaby wtedy, gdybym patrząc w oczy 
chorego, mógł powiedzieć, że dysponujemy wszystki-
mi metodami dostępnymi na świecie. Ale tak nie dzieje 
się nigdzie. To właśnie jest najtrudniejsze w  codzien-
nej praktyce klinicznej lekarza.
 Przyznana nagroda stanowi jedynie dodatek do 
rzetelnie wykonanej pracy. Cieszy mnie to, że dzia-
łalność na rzecz chorych i  potrzebujących jest doce-
niana, bo podkreśla to rangę problemów chorych na 
raka. Jednak największą satysfakcję daje fakt, że coraz 
więcej możemy dla nich zrobić w zakresie diagnostyki 
i leczenia. I to mnie motywuje. 

Rozmawiał Waldemar Nowak

pRoF. maRek wojtukiewicz
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Jest Pani współautorką metody rehabilitacji 
dla pacjentów z zaburzeniami przetwarzania 
słuchowego – tzw. Stymulacji Polimodalnej 
Percepcji Sensorycznej metodą Skarżyńskiego 
(SPPS-S). Dla kogo jest ta terapia, kto może 
odnieść z niej korzyści? 

Terapia SPPS-S jest przeznaczona dla osób z centralnymi 
zaburzeniami przetwarzania słuchowego, czyli z niepra-
widłowym przetwarzaniem bodźców słuchowych przez 
mózg. W przeciwieństwie do zaburzeń m.in. typu odbior-
czego, przewodzeniowego czy mieszanego, gdzie stosu-
jemy aparaty słuchowe, różnego rodzaju implanty słu-
chowe, tym pacjentom możemy pomóc jedynie poprzez 
rehabilitację. Polega ona na stymulowaniu określonych 
ośrodków zlokalizowanych w korze słuchowej w naszym 
mózgu. 
 Centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego wy-
stępują u kilku proc. osób w ogólnej populacji – literatura 
podaje, że do 5 proc. Ale są one znacznie częstsze, np. 
u dzieci ze specyficznymi zaburzeniami mowy i języka czy 
dysleksją – dotyczą wtedy nawet kilkudziesięciu procent 
z nich. 
 Również ludzie w starszym wieku cierpią na ten ro-
dzaj zaburzeń. Przyczynia się do tego m.in. pogorsze-
nie słuchu obwodowego, czyli to, że nasz słuch fizycznie 
wraz z wiekiem pogarsza się. 

Czy zastosowanie SPPS-S ma jakieś ograniczenia 
wiekowe?

Nie ma górnej granicy wieku, do której możemy stoso-
wać tę metodę. Istnieje natomiast ograniczenie dotyczą-
ce dolnej granicy. U dzieci mniej więcej poniżej 6. roku 
życia nie powinno się stosować tak intensywnej formy re-
habilitacji, ze względu na niedokończone procesy dojrze-
wania centralnego układu nerwowego oraz ogranicze-
nia wynikające z możliwości przeprowadzenia diagnozy 
u dzieci młodszych.

Na czym polega rehabilitacja metodą SPPS-S i jak 
przebiega? 

Terapia ma minimum trzy poziomy, a każdy z nich składa 
się z trzech faz – z osłuchu specjalnie modyfikowanego 
materiału dźwiękowego, relaksacji oraz gier psychoedu-

kacyjnych. Jeden poziom trwa pięć dni, po około trzech 
godzin dziennie, i jest indywidualnie programowany dla 
danego pacjenta. 
 Do terapii wykorzystywany jest bardzo nowocze-
sny multimedialny zestaw, w którego skład wchodzą: 
iPad oraz podłączona do niego specjalna przystawka 
ze słuchawkami na przewodnictwo powietrzne i kost-
ne oraz z wbudowanym mikrofonem. Przystawka mo-
dyfikuje dźwięki i przepuszcza je przez różnego rodzaju 
filtry, odcinające dźwięki od konkretnych częstotliwości. 
Wykonuje też tzw. bramkowanie dźwięku, czyli rozdzie-
la go na przewodnictwo powietrzne i kostne. 
 Jak wspomniałam, każdy poziom terapii składa się 
z trzech faz. Podczas pierwszej fazy, czyli biernego od-
słuchu modyfikowanego materiału dźwiękowego, dzie-
ci mają dużą dowolność w formie spędzania czasu, 
mogą m.in. bawić się – układać puzzle, rysować, lepić 
z plasteliny. Nie muszą skupiać się na odsłuchu, tutaj 
całą pracę wykonuję sprzęt.
 Następną fazą jest faza relaksacji. Pacjenci kładą 
się na ok. 20 minut, w słuchawkach jest odprężająca 
muzyka, a na jej tle słychać lektora, który wprowadza 
dzieci w różnego rodzaju techniki relaksacyjne, m.in. 
wizualizacje, ćwiczenia oddechowe. 
 W ostatniej fazie pacjenci grają w specjalnie opra-
cowane gry psychoedukacyjne. Nasza terapia, jako je-
dyna na rynku, ma bardzo rozbudowany element psy-
choedukacji. Warto podkreślić, że układ słuchowy jest 
silnie powiązany z układem emocjonalnym. Dlatego 
w trzeciej fazie dzieci są edukowane – w formie gier 
i zabaw – m.in. jak nazywać emocje, jak reagować. To 
jest coś, co na pewno wyróżnia te metodę. 
 Po zakończeniu pierwszego poziomu mamy miesiąc 
przerwy w treningu, aby efekt się utrwalił. Układ słucho-
wy musi się zaadaptować do zmian. Następnie wykonu-
jemy dalszą diagnostykę i programowany jest kolejny 
poziom rehabilitacji. Potem znowu jest miesiąc przerwy 
i trzeci poziom. U większości pacjentów te trzy pozio-
my wystarczają. Ale gdy nie uzyskujemy zadowalających 
efektów, niektóre poziomy powtarzamy. 

Jakie zadanie spełnia pierwsza faza takiego 
treningu? 

lauReaci złoty otis 2019
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Ze względu na szereg modyfikacji dźwięków, za które od-
powiada przystawka, w SPPS-S oddziałujemy na popra-
wę uwagi słuchowej. Badania obrazowania mózgu za po-
mocą funkcjonalnego rezonansu magnetycznego (fMRI) 
wykonane u pacjentów przed stymulacją słuchową i po 
stymulacji wykazały, że pewne obszary mózgu odpowie-
dzialne za uwagę słuchową są bardziej aktywne. 
 Dzięki zastosowaniu w przystawce mechanizmu 
bramkowania dźwięku, ćwiczone są mechanizmy akomo-
dacyjne ucha środkowego. Mięśnie w uchu środkowym 
(napinacz błony bębenkowej oraz strzemiączkowy) są do-
datkowo stymulowane – to jest taka mikrogimnastyka. 
 Ponadto, trzeba pamiętać, że im bardziej stymulu-
jemy określony ośrodek w naszym mózgu konkretnymi 
bodźcami, tym bardziej staramy się pobudzić go do pra-
cy, uaktywnić. Dlatego tak filtrujemy dźwięki w fazie od-
słuchu, żeby uwrażliwić rehabilitowanych pacjentów na 
pasmo mowy. Dzieci uczą się, że spośród dźwięków do-
chodzących z otoczenia dźwięki z pasma mowy powinny 
być dla nich najbardziej interesujące. 

Czy ten trening trzeba stosować koniecznie 
w ośrodku? 

Nie. Ten sprzęt można zapakować i zabrać go ze sobą 
wszędzie. Dlatego terapię SPPS-S można wykonywać za-
równo stacjonarnie w ośrodku, jak i w domu. Wtedy te-
rapeuci programują pacjentom trening, a oni wypożycza-
ją sprzęt do domu. Następnie spotykają się z terapeutą 
w ściśle określonych odstępach czasu, by weryfikować sku-

teczność realizowanych poziomów terapii. Jest to wygodne 
szczególnie dla pacjentów mieszkających poza dużymi mia-
stami, bo nie muszą codziennie przyjeżdżać do ośrodka. 

Jaka jest skuteczność tej metody?
Obecnie czekamy na przyjęcie do druku naszego artyku-
łu z danymi na ten temat. Ale ogólnie oceniamy ją bardzo 
wysoko. Zaletą tej metody jest to, że jej efekty weryfikuje 
się po każdym kolejnym poziomie. Jeżeli na przykład po 
pierwszym etapie nie uzyskamy spodziewanych efektów, 
to program automatycznie przelicza wszystkie algorytmy, 
wszystkie wprowadzone dane dotyczące pacjenta, żeby 
jak najlepiej dostosować do niego terapię

Ile czasu zajęło dopracowanie metody SPPS-S?
SPPS-S to narzędzie, które zostało opracowane przez 
zespół Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS oraz Instytu-
tu Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach. Od 2009 r. 
do 2011 r. pracowaliśmy nad różnymi prototypami, a od 
2011 r. rozpoczęły się bardzo intensywne prace nad 
ostateczną formą urządzenia, a także nad opracowy-
waniem realizowanej za jego pomocą terapii. W 2014 r. 
rehabilitacja słuchowa tą metodą została wdrożona 
w kilkunastu miastach w Polsce. Obecnie jest dostęp-
na w dwóch wersjach językowych – polskiej i rosyjskiej. 
W zagranicznych ośrodkach, z którymi współpracujemy, 
metoda z powodzeniem prowadzona jest m.in. w Kirgi-
stanie, na Ukrainie, jak również w Rosji. 

Rozmawiała Urszula Piasecka

fOT.	TOMAsZ	ADAMAsZEk

mgR natalia czajka
hONOrOWA NAgrODA ZAUfANIA ZŁOTy OTIs 2019
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w poszukiwaniu 
bezpiecznej, skutecznej 

diagnostyki

„Taki młody, a już taki dobry”, „Widać, że lekarz 
z pasją, a takich dziś niewielu”, „Jeszcze nikt nie 
wykonał mi tak fachowo badania USG i tak 
dokładnie go nie opisał, a miałem już ich sporo”. 
To tylko niektóre z opinii, jakie o Panu słyszałam. 
Patrząc na to, co Pan robi jako lekarz, na oddziale 
i na Pana zainteresowania naukowe, to wszystko 
potwierdza te głosy. Kim Pan czuje się bardziej, 
lekarzem praktykiem czy naukowcem? Pana 
pasją jest medycyna fi zykalna?

 Nie mógłbym chyba tego rozdzielić. Już będąc na 
studiach interesowałem się diagnostyką endoskopo-
wą, szczególnie pod kątem możliwości jej stosowania 
w diagnostyce przed- i nowotworowej. Bez endosko-
pii trudno dziś sobie wyobrazić diagnostykę, daje ona 
ogromne możliwości. I  jeśli endoskopista jest profe-
sjonalistą, to rozpoznawanie i  leczenie chorób staje 
się dużo łatwiejsze, co oczywiście przekłada się na ro-
kowania dla pacjenta.

lauReaci złoty otis 2019

ROZMOWA	Z DR. n. meD. seBastianem kwiatkiem 
Z ODDZIAŁU	KLINICZNEGO	CHORÓB	WEWNĘTRZNYCH,	ANGIOLOGII	

I MEDYCYNY	FIZYKALNEJ	SZPITALA	SPECJALISTYCZNEGO	W BYTOMIU.

fot. ARChIWUM PRYWAtNE

DR n. meD. seBastian kwiatek
hONOrOWA NAgrODA ZAUfANIA ZŁOTy OTIs 2019

ZA OsIĄgNIECIA NAUkOWE W MEDyCyNIE fIZykAlNEJ  
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Za sukces, już na początku swojej drogi 
zawodowej, może Pan niewątpliwie uznać 
stworzenie kamery spektralnej do diagnozy 
i terapii fotodynamicznej nowotworów. To coś, 
czego chyba jeszcze nie było?

Diagnostyka i terapia fotodynamiczna – PDT, z ang. pho-
todynamic therapy, ma coraz szersze zastosowanie w le-
czeniu stanów przednowotworowych i nowotworowych. 
Zalety tej metody to przede wszystkim duża skuteczność, 
wybiórczość działania, powtarzalność, minimalna inwa-
zyjność i  brak działań niepożądanych. I  nie jest to tak 
bardzo nowa metoda, choć i  nie tak stara, jej początki 
sięgają pierwszych lat ubiegłego wieku. To Oskar Raabe 
pierwszy opisał efekt fototoksyczny w komórkach podda-
wanych działaniu światła. Uzyskane przez siebie rezulta-
ty potwierdził w pierwszych badaniach klinicznych, prze-
prowadzonych u  pacjentów z  nowotworami skóry i  ze 
zmianami skórnymi w przebiegu gruźlicy.
  W późniejszych latach następował dalszy rozwój tej 
metody, do czego przyczynił się również rozwój apara-
tury światłowodowej i  farmakologii. Dzięki możliwości 
transmitowania światła za pomocą światłowodu możliwe 
stało się dostarczanie energii świetlnej o ściśle określo-
nych parametrach do narządów dostępnych endosko-
powo. 

Jakie to ma konkretne przełożenie na diagnostykę 
nowotworów?

Mówiąc najbardziej ogólnie – wykorzystanie technik fo-
todynamicznych podczas badania endoskopowego uła-
twia rozpoznanie ognisk nowotworowych nawet we 
wczesnym stadium, wykrywanie nawrotów nowotworów, 
a także precyzyjne pobieranie wycinków tkankowych do 
badania histopatologicznego. 

Wróćmy jednak do tego światła, będącego, 
jak mi się wydaje, chyba podstawą w terapii 
fotodynamicznej. Na czym polega jego działanie 
i wykorzystanie?

Terapia fotodynamiczna polega na wykorzystaniu światła 
o  określonej długości fali do wzbudzania w  komórkach 
reakcji fotodynamicznej, która ma prowadzić do śmierci 

nieprawidłowych komórek. Może to się odbywać w spo-
sób bezpośredni lub pośredni. Pozwala na selektywne 
niszczenie tkanek bez uszkodzenia tkanek zdrowych. Do 
wzbudzania światła w  metodzie fotodynamicznej wyko-
rzystuje się lasery, diody elektroluminescencyjne i  lam-
py, wyposażone w odpowiednie filtry. 

A jak w to wszystko wpisuje się kamera 
spektralna?

To kamera do wykonywania spektrografii fotodynamicz-
nej, a więc jak najbardziej wpisuje się w  fotodynamiczną 
diagnostykę i terapię. Jeden ruch, jedno kliknięcie i już ob-
razujemy nowotwór. Kamerę i  odpowiedni do niej algo-
rytm zbudowaliśmy wraz z prof. Aleksandrem Sieroniem 
z zespołem Ośrodka Diagnostyki i Terapii Laserowej w By-
tomiu i pracownikami Politechniki Śląskiej. Jest faktycznie 
unikatowa, prezentowaliśmy ją na targach wynalazczości 
w Brukseli, gdzie wzbudziła spore zainteresowanie. 

Czy już można z niej korzystać?
Jeszcze ją testujemy, udoskonalamy, ale jest już wykorzy-
stywana na naszym oddziale. Myślę, że całkiem niedługo 
będzie ją można wdrożyć, bo sądzę, że każdy ośrodek 
zechce mieć taki sprzęt. Oczywiście pozostają jeszcze 
sprawy administracyjne, no, ale to już poza nami. 

Pańskie zainteresowania metodą 
fotodynamiczną znalazły także odzwierciedlenie 
w temacie Pańskiej pracy doktorskiej.

Istotnie, tytuł mojej pracy brzmi: „Analiza autofluorescen-
cji i fluorescencji oraz biopsja optyczna zmian prolifera-
cyjnych skóry i przełyku”.

Mając tyle na głowie – i codzienna praca na 
oddziale, i naukowa – znajduje Pan jeszcze czas 
na relaks? 

Jestem zapalonym płetwonurkiem, jeżdżę po świecie 
z  grupą takich samych zapaleńców, zwiedzam świat 
z  przyjaciółmi i  rodziną, robię w trakcie  tych podróży 
zdjęcia, filmy. Ponadto gram na gitarze, na pianinie.

Rozmawiała Bożena Stasiak

nagrody zaufania złoty otiS w dziEdziniE mEdycyny
 (za oSiągnięcia w konkrEtnym roku)

2012 –  prof. Renata Górska i prof. Grzegorz 
Opolski	(„Perio	–	Kardio”)

2015	–		prof.	Włodzimierz	Jarmundowicz 
i	dr	Paweł	Tabakow	(przeszczep	komórek	
glejowych	do	rdzenia)

2016 –		dr	Anna	Chrapusta	(przyszycie	dłoni)
	 –		prof.	Wojciech	Witkiewicz	(DaVinci	

i	Wrovask)
2017	–		dr	hab.	Justyna	Drukała
2018 –   dr hab. Aleksander Prejbisz 

prof. Maciej Krzakowski
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Pani Doktor, ukończyła Pani Wydział Lekarski 
Akademii Medycznej w Krakowie. 
Dlaczego wybrała Pani ten właśnie kierunek 
studiów?

Nie byłoby prawdą, gdybym powiedziała, że zawsze ma-
rzyłam o tym, aby zostać lekarzem. Tak nie było. Przede 
wszystkim chciałam studiować w Krakowie. Najważniej-
szym czynnikiem była natomiast chęć i świadomość 
podjęcia takiego kierunku studiów, który byłby ciekawy 
i zapewniłby mi przyszłość. Dlatego chociaż bardzo inte-
resowała mnie astronomia, to za radą rodziców wybra-
łam medycynę. 

Jest Pani neurologiem. Co skłoniło Panią do 
wyboru tak trudnej specjalizacji? 

Wybór mojej specjalizacji był złożony – główną moty-
wacją była chęć zmierzenia się z trudnymi problemami 
schorzeń neurologicznych u dzieci i dorosłych. W tam-
tych czasach, aby stwierdzić, z jakimi uszkodzeniami 
w układzie nerwowym mamy do czynienia, musiały wy-
starczyć badanie pacjenta, własna wiedza i trochę wy-
obraźni. Ogromnym problemem była pogłębiona dia-
gnostyka różnicowa i możliwość skutecznego leczenia 
tego rodzaju schorzeń. Dlatego dość szybko ukończyłam 
specjalizację pierwszego, a potem drugiego stopnia. Ni-

moim mottem	życiowym	są	słowa 
dr. władysława Biegańskiego

ROZMOWA	Z	lek. meD. iwonĄ kiełtykĄ,	NEUROLOGIEM,	
W	LATACH	2000-2003	ORDYNATOREM	ODDZIAŁU	NEUROLOGII	
WOJEWÓDZKIEGO	SZPITALA	ZESPOLONEGO	W	CZĘSTOCHOWIE,	

A	TAKŻE	DZIAŁACZKĄ	SPOŁECZNĄ.	

lek. meD. iwona kiełtyka
NAgrODA ZAUfANIA ZŁOTy OTIs 2019 

lEkArZ I sPOŁECZNIk

lauReaci złoty otis 2019

fot. ARChIWUM PRYWAtNE
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nagroda zaufania złoty otiS lEkarz i SpołEcznik

2014 –	dr	Barbara	Siwińska 
 – dr Beata Zawadowicz
2015 – dr Anna Formanowicz – Fundacja AMF
	 –	dr	Jarosław	Wanecki	–	prezes	OIL,	Płock
2016 – dr n. med. Antoni Sydor
2017 –	dr	Elżbieta	Rusiecka-Kuczałek

2018 – dr Aleksandra Bakun
 – dr Wanda Terlecka
 – dr Janusz Meder
 –	lek.	Ryszard	Długołęcki
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gdy nie żałowałam tego wyboru, a z biegiem lat stwier-
dzam, że neurologia podoba mi się jeszcze bardziej.

Które zagadnienia z neurologii szczególnie Panią 
Doktor zainteresowały? 

Początkowo, dzięki mężowi, zainteresowały mnie – jesz-
cze wtedy mało popularne – metody tworzenia sieci neu-
ronowych. Z klinicznego punktu widzenia ciekawią mnie 
natomiast zagadnienia z zakresu zespołów otępiennych, 
padaczki, neurobiologii mózgu oraz neurodiagnostyki. 
W praktyce miałam możliwość się z nimi zapoznać, pra-
cując przez wiele lat na Oddziale Neurologii Wojewódz-
kiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie na stano-
wisku zastępcy ordynatora, a przez pewien okres także 
i ordynatora tegoż oddziału. 

Przez większość życia brała Pani udział w wielu 
projektach społecznościowych. Dostrzegła 
to Kapituła Nagrody Zaufania Złoty OTIS 
w kategorii „Lekarz i Społecznik”. Czy zaskoczyła 
Panią przyznana statuetka?

Tak, byłam bardzo zaskoczona. Nigdy bowiem nie pa-
trzyłam na swoją działalność przez pryzmat chęci otrzy-
mania za nią nagrody. Czasy, w których rozpoczynałam 
pracę, były trudne, ale docierały do mnie wciąż aktualne 
słowa doktora Władysława Biegańskiego, zresztą też Czę-
stochowianina, że: „nie będzie dobrym lekarzem, kto nie 
jest dobrym człowiekiem”.

To rzeczywiście piękne słowa. Czy mogłaby Pani 
zatem przybliżyć czytelnikom „Świata Lekarza” 
swoją działalność społeczną?

Początki mojej działalności społecznej związane są 
z dość trudnymi dla lekarzy czasami w Polsce. Zde-
cydowanie gorzej wiodło się jednak polskim leka-
rzom ze Wschodu. Dlatego świadoma tej sytuacji, 
brałam udział w organizacji Kongresów Polonii Me-
dycznej. Był to gest w stronę tych lekarzy, aby zo-
baczyli, że o nich pamiętamy. Organizowaliśmy dla 
nich sympozja, którymi byli zachwyceni. Ponadto od 
wielu lat jestem członkiem Polskiego Towarzystwa 
Lekarskiego, a przez dwie kadencje byłam w jego 
Zarządzie Głównym. Pełnię także funkcję sekretarza Za-

rządu Towarzystwa Lekarskiego Częstochowskiego. Wraz  
z Towarzystwem Lekarskim Częstochowskim i Okręgo-
wą Izbą Lekarską w Częstochowie organizowałam wiele 
konferencji, cieszących się dużym zainteresowaniem. 

Towarzystwo Lekarskie Częstochowskie 
oddelegowało Panią do prac w sesjach forum 
Kobiet Ziemi Częstochowskiej. Co to za 
przedsięwzięcie i czym się Pani zajmuje?

Jest to przedsięwzięcie o charakterze społecznym, mo-
ralnym, które cieszy się dużym zainteresowaniem miesz-
kańców ziemi częstochowskiej. Dlatego też obecnie 
przekształcamy się w Stowarzyszenie Kobiet Ziemi Czę-
stochowskiej, aby mieć większe możliwości działania dla 
potrzeb regionu. Rola kobiety we współczesnym świecie 
i stawiane wobec niej oczekiwania podlegają dynamicz-
nym zmianom. Forum pozwala odnaleźć się kobietom 
w tej zmieniającej się rzeczywistości i czynnie uczestni-
czyć w życiu środowiska. Często występuję w trakcie Fo-
rum z prelekcjami o tematyce neurologicznej, ale przed-
stawionymi w sposób przystępny i ciekawy. Przykładem 
mogą być zagadnienia powstawania emocji czy skompli-
kowana geneza pamięci.

Czy pomiędzy tak licznymi obowiązkami 
zawodowymi i społecznymi znajduje Pani czas na 
rozwijanie innych pasji życiowych?

Czas musi się znaleźć. Od najmłodszych lat uwielbia-
łam czytać książki – ukryta z nimi pod kołdrą, z latarką 
w dłoni. Moją największą pasją jest również zwiedza-
nie najodleglejszych zakątków świata, obserwowanie 
przyrody oraz życia innych kultur społecznych. Ko-
cham również chodzić po górach i jeździć na nartach. 
Moja rodzina zdecydowanie preferuje czynne sposo-
by odpoczynku.

O czym marzy laureatka nagrody Złoty OTIS? 
Chciałabym zobaczyć zakątki świata, w których jeszcze 
nie byłam. Jednakże takim największym moim marze-
niem – naprawdę wielkim – jest znaleźć więcej możliwo-
ści i czasu, aby widzieć się z moimi ukochanymi wnucz-
kami, które obecnie są bardzo daleko. 

Rozmawiała Anna Bitner-Łukowska
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„Dać siebie innym” – skąd taka nazwa 
stowarzyszenia?

Osiem lat temu, żeby móc bardziej pomagać – już tak 
oficjalnie, mieć numer konta, na które można przelać 
pieniądze, jeśli ktoś chce nas wesprzeć – postanowiłem 
założyć stowarzyszenie. A nazwa? Często w rozmowach 
wypowiadam te słowa: dać siebie innym. 

Uważa Pan, że to ważne: dawanie siebie 
innym? W dzisiejszym świecie to nie za bardzo 
popularne.

To prawda, każdy chciałby dać siebie, ale… samemu so-
bie. Często pomagamy, ale szukamy poklasku, poklepa-
nia po plecach. Chciałem, żeby nazwa stowarzyszenia 
była trochę krzykiem. Człowieka wobec drugiego czło-
wieka.

Komu dajecie siebie? Czym się zajmujecie?
Przede wszystkim osobami niepełnosprawnymi. Szuka-
my niepełnosprawnych, którzy znajdują się w  bardzo 
trudnych warunkach finansowych i bytowych, potrzebu-
ją np. wózków inwalidzkich, turnusów rehabilitacyjnych, 
sprzętu. Udało nam się kupić sporo sprzętu, nawet sa-
mochód osobowy dla domowego hospicjum dziecięce-
go – dla pielęgniarek, które jeżdżą do dzieci. Działamy 
głównie w regionie mazowieckim, jednak mamy też oso-
by, którym pomogliśmy w innych częściach kraju. 
 Zajmowaliśmy się również bezdomnymi. Wyszuki-
waliśmy osoby, które np. mieszkały w ogródkach dział-
kowych, staraliśmy się im pomagać, dawać jedzenie, 
odzież. Mieliśmy nawet mały sukces: parę, którą się zaj-
mowaliśmy, wyciągnęliśmy z  bezdomności. Pobrali się, 
udało nam się załatwić im mieszkanie. 

Często o bezdomnych myśli się, że sami sobie są 
winni, na swój los zasłużyli.

Może tak. Wolontariusze często na spotkaniach pyta-
ją mnie, czy warto pomagać bezdomnym, skoro to ich 
wina, że znaleźli się w  takiej sytuacji. Albo czy dawać 
im pieniądze, skoro być może wydadzą je na papierosy 

albo na alkohol. Zawsze mówię, że jeśli daję osobie po-
trzebującej 5 zł, to nie komentuję, na co je wyda. Zrobi 
z tym, co będzie chciała. Taka jest zasada.
 Każdy człowiek czasem robi dobre rzeczy, a  cza-
sem popełnia błędy. To samo dotyczy osób bezdom-
nych. Być może rzeczywiście niektóre osoby zasłużyły 
sobie na swój los, często jednak jest to splot różnych 
przyczyn. Opiekowaliśmy się też osobami zajmującymi 
wcześniej wysokie stanowiska, którym dobrze się wio-
dło. Dobrze pamiętam jedną z takich osób: pan był kie-
dyś osobą publicznie znaną, majętną. Noga mu się po-
winęła. Rodzina doszła do wniosku, że jeśli pan domu 
nagle przestać zarabiać, to trzeba go z domu usunąć. 
Gdy z nim rozmawiałem, mówił, że wcześniej wydawa-
ło mu się, że jak ma pieniądze, to świat do niego należy 
i nie przypuszczał, że najbliżsi mogą mu stworzyć takie 
piekło. A jednak mogli. 

Myśli Pan, że z takiej sytuacji można wyjść?
Tak. Ten pan co prawda nie wrócił już do swojej rodziny, 
ale wydaje się, że dziś znalazł swoje miejsce. Choć żyje 
bardzo skromnie. 
 Warto wsłuchać się w  siebie wzajemnie, widzieć 
w sobie nawzajem zwykłych, normalnych ludzi, a nie to, 
czy mamy dziś piękny dom, konto, wysokie stanowisko. 
To jest ulotne. Widzimy wszyscy wyścig szczurów w pra-
cy. Zastanawiam się często: do czego ludzie tak biegną?

Co w takim razie jest trwałe?
To, co mamy w środku. A ludzie wokół… to jest taki ruch 
jak w godzinach szczytu na Marszałkowskiej. Trzeba za-
cząć widzieć to, czego nie chcemy zauważać, np. to, że 
ktoś nie może wejść do tramwaju, wyciąga rękę, żebrze, 
ktoś się na ulicy przewrócił. Myślimy: upił się, naćpał. 
Każdego jednak może to spotkać. Nie możemy być obo-
jętni. Ja zawsze w  takich sytuacjach wyciągam telefon, 
sprawdzam, czy ktoś oddycha, i szybko wzywam pomoc. 
Ważne jest, żebyśmy w tych kanałach komunikacyjnych, 
które tworzymy sobie na ulicy, widzieli innych ludzi. 
A nam ciągle wydaje się, że jesteśmy sami.

Życie tylko dla siebie 
nie	ma	sensu

Z januszem Bukowskim,	PREZESEM	STOWARZYSZENIA	
„DAĆ	SIEBIE	INNYM”,	ROZMAWIA	KATARZYNA	PINKOSZ.
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 Warto popatrzeć w  lustro i  zobaczyć w nim siebie. 
Nie to, czy jestem ładny, młody, stary, brzydki, tylko swo-
je prawdziwe odbicie. 

Jaka była Pana droga do stowarzyszenia? 
Dlaczego chciał Pan dawać siebie innym?

Moja droga była trudna. W  wieku trzech miesięcy mia-
łem umrzeć, wezwano księdza, miałem ostatnie namasz-
czenie. To, że przeżyłem, było cudem. Jednak dzieciństwo 
spędziłem poza domem rodzinnym. Nie dostałem tego, 
co każde dziecko powinno dostać od życia. Po skończe-
niu 18 lat zaopiekowała się mną ciocia. Dorosłe życie za-
cząłem w biedzie. Było trudno, jednak udało mi się skoń-
czyć szkołę zawodową, technikum, a potem też studia. Co 
prawda w wieku czterdziestu kilku lat, ale udało się. Po-
winienem mieć pretensję do życia, do opatrzności: dla-
czego mnie to spotkało. Jednak wszystko to w sumie tak 
mnie wzmocniło, że dziś mogę siebie dawać innym. 14 lat 
temu zmarła moja żona. Zostałem z nastoletnimi córkami. 
Wszystko znów zaczęło się walić, jednak wiedziałem, że 
w tym kolejnym dramacie w moim życiu muszę być na tyle 
silny, tak stać na nogach, by one tego nie odczuły. 
 Od wielu lat biegam – to moja odskocznia od pro-
blemów. Gdy przekraczałem linię mety, zawsze była we 
mnie radość. W  2011 roku, osiem lat temu, po kolej-
nym przekroczeniu linii mety coś we mnie drgnęło. Pa-
miętam, że przyszedłem do domu i  powiedziałem do 
córek: „Tworzymy fajną imprezę: Wybiegaj sprawność”. 
Żeby można było ją przeprowadzić, wraz z  innymi oso-
bami, które myślą podobnie jak ja, założyliśmy stowarzy-
szenie. Postanowiłem tak zmienić swoje życie, żeby linia 
mety nie była radością tylko moją, ale też osób niepeł-
nosprawnych, żeby poprzez bieganie zbierać pieniądze 
na tych, którzy nie mogą biegać.
 Swoją radość zamieniłem na radość osób, które ob-
darowujemy potem sprzętem pomagającym im w reha-
bilitacji. A ponieważ byłem też krwiodawcą, to postano-
wiłem te dwie rzeczy połączyć: organizujemy więc także 
zbiórki krwi, która potem trafia do szpitali. 

Z czego jest Pan najbardziej dumny? 
Z  perspektywy ośmiu lat działania stowarzyszenia, je-
stem dumny z  siebie i  osób, które są wokół mnie, że 
udało nam się tyle zrobić. To nie jest proste: nie jestem 
Owsiakiem, nie mam za sobą mediów. A mimo to bieg 
„Wybiegaj Sprawność”, który organizujemy od ośmiu 
lat, ma najwyższe patronaty w  Polsce. Były z  nami pa-
nie Prezydentowe Anna Komorowska, Agata Duda, były 
minister sportu. Bieg „Wybiegaj Sprawność” został trzy-
krotnie nagrodzony tytułem „Sportowa Impreza Roku”. 
Za wybiegane pieniądze kupowaliśmy wózki inwalidz-
kie, elektryczne, aparaty do masażu limfatycznego, kule, 
przekazywaliśmy pieniądze ciężko chorym osobom. 
W 22 akcjach i pomiędzy nimi, organizowanych w latach 

2007-2018, zebraliśmy ponad 1569 litrów krwi, którą 
przekazywaliśmy m.in. dla Centrum Zdrowia Dziecka, In-
stytutu Matki i Dziecka, Instytutu Kardiochirurgii w Ani-
nie, Centrum Onkologii oraz setkom osób indywidual-
nych.
 Nasze zbiórki krwi być może uratowały kilka ludzkich 
istnień.
 A osobiście… W 2011 roku, podczas pierwszego bie-
gu „Wybiegaj Sprawność”, poznałem Anię. Jesteśmy ze 
sobą już od ośmiu lat i  wiem, że nasze wspólne życie 
dało mi jeszcze większą moc.

Warto dawać siebie innym?
Nazwa naszego stowarzyszenia jest odzwierciedleniem 
tego, czego pragniemy: „Dać siebie innym”. Nikt z  za-
łożycieli i  działaczy stowarzyszenia nie pobiera grosza 
z tego, co ludzie wpłacają na nasze konto. Wszyscy dzia-
łamy społecznie.
 Bo życie tylko dla siebie nie ma sensu. 

janusz Bukowski  
– stowaRzyszenie  
„Dać sieBie innym” 
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Czym zajmuje się stowarzyszenie?
Stowarzyszenie przede wszystkim działa po to, aby zrzeszyć pacjen-
tów z chorobą Fabry’ego, poprawić ich sytuację w Polsce, umożliwić 
leczenie, a także zwiększyć świadomość społeczeństwa i środowiska 
medycznego na temat choroby.

Choroba fabry’ego jest chorobą rzadką, pacjenci często 
mówią, że latami chodzili od lekarza do lekarza, zanim 
postawiono diagnozę. Czy coś zmienia się ostatnio pod tym 
względem? 
Rzeczywiście, zanim właściwa diagnoza zostanie postawiona, czę-
sto mija nawet 9-10 lat. To dlatego, że jest to choroba rzadka, le-

karze rzadko o niej myślą, a niejednokrotnie nawet jej nie znają. 
Drugim powodem jest to, że jej objawy są niespecyficzne: po-

czątkowo bóle i pieczenie nóg, zaburzenia potliwości i termo-
regulacji, stany podgorączkowe, częste uczucie zmęczenia, 

bóle brzucha, nawracające biegunki. Największym proble-
mem są jednak zmiany, których na początku w ogóle nie 

czuć. Choroba niszczy organizm od środka: nerki, serce, 
mózg. Tam dochodzi do najbardziej groźnych w skut-

kach uszkodzeń.
 Od ponad 16 lat, od kiedy działa stowarzyszenie, 

staramy się zmieniać świadomość lekarzy oraz spo-
łeczeństwa. Dzięki temu coraz więcej osób o tej 
chorobie słyszy, co sprawia, że czas do postawie-

nia diagnozy skraca się.

Od kilkunastu lat terapia dla choroby 
fabry’ego jest już zarejestrowana w europie, 

znam tę chorobę 
od podszewki 

ROZMOWA	Z	annĄ moskal,	PREZESEM	
STOWARZYSZENIA	RODZIN	Z	CHOROBĄ	FABRY’EGO.

anna moskal – stowaRzyszenie RoDzin 
z choRoBĄ FaBRy’ego

hONOrOWA NAgrODA ZAUfANIA 
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obecnie we wszystkich krajach Ue chorzy mogą 
z niej korzystać, tylko w Polsce jeszcze nie. 
Stowarzyszenie stara się, by terapia była dostępna 
również dla polskich pacjentów? 

Dużo czasu i uwagi poświęcamy wnioskom o refunda-
cję dwóch leków. Obydwa wnioski znajdują się aktualnie 
w Ministerstwie Zdrowia, nasze działania są więc skupio-
ne na tym, aby pokazać, jak istotna jest pozytywna de-
cyzja MZ. Obydwa leki dostały pozytywną ocenę Agencji 
Ochrony Technologii Medycznych i Taryfikacji. Z informa-
cji, które udało nam się uzyskać, wynika, że firmy nadal 
czekają na zaproszenie ministerstwa na negocjacje ce-
nowe. Mamy jednak nadzieję, że jeszcze w tym roku za-
padnie decyzja i będzie ona dla nas przychylna. To obec-
nie główny problem pacjentów z chorobą Fabry’ego. 
Leczenie nie jest refundowane, więc większość pacjen-
tów w ogóle nie jest leczona.

W stowarzyszeniu są zarówno osoby, które 
nie są leczone, jak i takie, które otrzymują lek 
charytatywnie. Widać różnicę między pacjentami 
leczonymi i nieleczonymi?

Zdecydowanie. Widać też różnicę w zależności od tego, 
w jakim wieku i w jakim stopniu zaawansowania choroby 
rozpoczęto właściwe leczenie. Mamy w stowarzyszeniu 
rodzeństwa, całe rodziny. Widać ogromne różnice stanu 
zdrowia pomiędzy osobami, które rozpoczęły leczenie 
w różnym wieku. Tylko włączenie leczenia odpowiednio 
wcześnie może uchronić pacjentów przed nieodwracal-
nymi uszkodzeniami w ich organizmach. 
 Gdy choroba nie jest leczona, dochodzi do niewydol-
ności organów wewnętrznych, przede wszystkim nerek. 
Są też liczne problemy kardiologiczne, pacjenci przecho-
dzą wiele udarów, co pozostawia niestety niejedno-

krotnie trwałe uszczerbki. W przypadku pacjentów, któ-
rzy zostali wcześnie włączeni w programy charytatywne 
i otrzymują leczenie, często w ogóle nie widać choroby. 
Są aktywni zawodowo, życiowo i społecznie. Są w stanie 
normalnie funkcjonować. Sami pacjenci podkreślają też, 
że leczenie działa i poprawia jakość ich życia.

Jak to się stało, że Pani znalazła się 
w stowarzyszeniu?

Mam to szczęście, że nie choruję, natomiast mam cho-
rych dwóch starszych braci, mamę, chorują też wujko-
wie, babcia. Można powiedzieć, że znam tę chorobę od 
podszewki. Moi bracia mają to szczęście, że dostali się do 
badań klinicznych i są leczeni charytatywnie. Między nimi 
jest jednak 4 lata różnicy i niestety widać, że starszy brat 
ma więcej problemów zdrowotnych niż młodszy. Znam 
też przypadek innych braci, u których różnica wieku, kie-
dy rozpoczęto leczenie, zadecydowała o ich stanie zdro-
wia. Kilka lat w rozwoju choroby ma ogromne znaczenie.

Co najbardziej wam się udało w ciągu kilkunastu 
lat działalności stowarzyszenia?

Przede wszystkim choroba stała się trochę bardziej znana. 
Pojawiamy się na różnych konferencjach w środowisku 
medycznym, ostatnio byliśmy obecni na kongresie kardio-
logicznym w Krakowie i Kongresie Wyzwań Medycznych 
w Katowicach. Lekarze coraz więcej wiedzą o chorobie 
Fabry’ego, są świadomi tego, co to za choroba, do czego 
może prowadzić. Kilkanaście lat temu, gdy stowarzyszenie 
zaczynało działalność, właściwie tą chorobą zajmowała się 
tylko jedna pani doktor. To duży sukces, że świadomość 
choroby jest coraz większa. Dzięki temu chorzy mają szan-
sę na szybszą diagnozę i lepszą opiekę medyczną.

Rozmawiała Katarzyna Pinkosz

nagrody zaufania złoty otiS dla organizacji pacjEntów

2005 –  Klub Kobiet Po Mastektomii  
– „Amazonki-Warszawa Centrum” 

2006 – Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
2007 –  Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju 

Psychiatrii	i	Opieki	Środowiskowej
2008 –  Fundacja Ewy Blaszczyk „Akogo?”
 –  Stowarzyszenie „Niebieski Parasol”  

dr	Elżbieta	Szwałkiewicz
2010 –  Polskie Towarzystwo Chorób  

Nerwowo-Mięśniowych
2011 –  Bogdan Gajewski i Polskie Stowarzyszenie 

Chorych	na	Hemofilię
2014 –  Fundacja Wygrajmy Zdrowie im. G. Madeja
2015 –	 	Paweł	Moszumański	i	Stowarzyszenie	

Wspierające	Chorych	na	Chłoniaki	„Sowie	
Oczy”

2016	 –	 	Polskie	Towarzystwo	Wspierania	Osób	
z Nieswoistymi Zapaleniami Jelita „J-elita”

2017	 –	 	Fundacja	„Carita	–	żyć	ze	szpiczakiem”
	 –	 	Anna	Śliwińska	–	Polskie	Stowarzyszenie	

Diabetyków
2018	 –	 	Małgorzata	Źródlak	–	Polskie	

Stowarzyszenie	osób	z	Celiakią	 
i na Diecie Bezglutenowej

	 –	 	Roman	Sadżuga	–	Polskie	Stowarzyszenie	
Pomocy Chorym na Szpiczaka

	 –	 	Stanisław	Maćkowiak	–	Federacja	
Pacjentów Polskich

 –  Dariusz Klimczak – Towarzystwo 
Wspierania Chorych na Idiopatyczne 
Włóknienie	Płuc
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nagrody zaufania złoty otiS w katEgorii mEdia i zdrowiE
2004 –  Dariusz Dewille „Polsat Zdrowie i Uroda”
 – Tomasz Wróblewski „Newsweek”
 – Artur Wolski – Polskie Radio Program 1
2006	–	 Piotr	Poraj-Poleski	TVP	1
	 –	 Marek	Nowicki	–	TVN
2007	–	 Paweł	Walewski	z	tygodnika	„Polityka”
2008 – Dorota Romanowska – „Newsweek”
2009 –	 	Sławomir	Zagórski	–	„Gazeta	Wyborcza”
2010 – Ewa Podolska – Radio Tok FM
	 –	 Beata	Prasałek	–	„Poradnik	Domowy”
2011 – Katarzyna Pinkosz – „Mamo, to ja”
 –  Monika Zalewska – Polsat
2012 –	 Małgorzata	Wiśniewska	–	TVP

	 –	 	Jadwiga	Kamińska	–	Dziennikarski	Klub	
Promocji Zdrowia

2013 –	 Anna	Jarosz	–	miesięcznik	„Zdrowie”
 – Wojciech Moskal – „Gazeta Wyborcza”
2014 – Iwona Schymalla, Medexpress
 – Krzysztof Michalski, Polskie Radio
2015 – Joanna Morga – PAP
	 –	 Zbigniew	Wojtasiński	–	PAP
2016	–	 Elżbieta	Cichocka	–	„Gazeta	Wyborcza”
 – Agnieszka Fedorczyk – „Wprost”
2017 – red. Karina Konieczna
	 –	 red.	Ryszard	Sterczyński
2018 – red. Joanna Stankiewicz

Dziennikarką chciała być „od zawsze”, choć, kiedy bę-
dąc na studiach zajęła się pilotowaniem wycieczek za-
granicznych, przez jakiś czas zastanawiała się, czy nie 
zostać zawodową pilotką… Przeważyło jednak dzien-
nikarstwo, być może dlatego, że lubiła pisać, pozna-
wać nowych ludzi, no i dość wcześnie, bo jeszcze w li-
ceum, pisała artykuły do pism młodzieżowych, potem 
studenckich.
 Jako kierunek studiów wybrała lingwistykę stoso-
waną na Uniwersytecie Warszawskim, ze względu na 
to, że interesowało ją również poznawanie języków ob-
cych i miała łatwość uczenia się ich (angielski, niemiec-
ki, francuski, rosyjski, na studiach poznawała też sta-
rogrecki i  łacinę). Poza tym wówczas ukończenie tego 
wydziału dawało możliwość pracy w dyplomacji. Ukoń-
czyła dziennikarstwo podyplomowe, również na Uni-
wersytecie Warszawskim, oraz kierunek Germanistik
-Journalistik na Uniwersytecie w Lipsku. 
 Studiując na wydziale dziennikarstwa, rozpoczęła 
pracę w  ówczesnej redakcji kulturalnej TVP, w  Pega-
zie, gdzie robiła reportaże z terenu. Potem rozpoczę-
ła pracę w „Expressie Wieczornym” i już wtedy zaczęła 
się interesować tematyką zdrowia i szeroko pojętą me-
dycyną. Kolejnym etapem w  jej życiu zawodowym był 
– i pozostał do dziś – „Super Express”. Na początku pi-
sała reportaże wcieleniowe. 

 Potem na dobre zajęła się tekstami medycznymi, 
zarówno czysto informacyjnymi, jak i interwencyjnymi. 
Teksty red. Bożeny Stasiak ukazywały się m.in. w tygo-
dniku „Wprost”, „Do Rzeczy”. Jest autorką lub współau-
torką medycznych poradników, np. „Nowa sztuka ko-
chania”, „Nie mogę schudnąć, dlaczego?”. Od dwóch 
lat współpracuje z  miesięcznikiem „Świat Lekarza”. 
Otrzymała wiele nagród i wyróżnień w konkursach or-
ganizowanych przez Stowarzyszenie Dziennikarze dla 
Zdrowia i w konkursie „Kryształowe Pióro”.
 Jest warszawianką od pokoleń, ma męża i  dwoje 
dzieci. Poza medycyną, która jest jej pasją, interesują 
ją filmy, zwłaszcza thrillery medyczne, kuchnia, podró-
że, rośliny, ogrodnictwo. Bożena uważa, że to, co naj-
lepsze, jeszcze jest przed nią.  

Medycyna 
to jej pasja

BoŻena stasiak
NAgrODA ZAUfANIA 

ZŁOTy OTIs 2019 
W kATEgOrII MEDIA I ZDrOWIE
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 Z dużym zainteresowaniem czytam każdy ko-
lejny numer „Świat Lekarza”. Cenię, że poru-

sza praktyczne aspekty szkolenia i pracy lekarzy 
w Polsce. 

    Szczególnym walorem jest to, że każdy numer czaso-
pisma poświęcony jest innej specjalności medycznej, co pozwala poznać 
głównych przedstawicieli danej specjalności oraz najistotniejsze osiągnię-
cia i nowości w poszczególnych specjalnościach. Ciekawym uzupełnie-
niem są wywiady z ekspertami z poszczególnych specjalności medycznych, 
osobistościami nauki o uznanej międzynarodowej renomie. Prezentowa-
ny jest punkt widzenia przedstawicieli władz ustawodawczych, rządu 
i Narodowego Funduszu Zdrowia, można też przeczytać kontrowersyjne 
teksty osób, które nie są lekarzami. To niewątpliwie intersująca pozycja, 
która powinna znaleźć się w bibliotece każdego lekarza. 

Prof. Lidia Rudnicka  

PLURIMOS ANNOS!
Gdyby nie było „Świata Leka-
rza”, to trzeba by go wymyślić. 
Wiele lat temu ze śp. Redaktor Ju-
styną Hoffman-Wiśniewską rozmawia-
łem na temat konieczności stworzenia magazynu 
przeznaczonego dla lekarzy, który przekraczałby for-
mułę typowych czasopism medycznych. Ogromną rolę 
w tym projekcie pełnił redaktor Paweł Kruś. Koncepcja 
ewoluowała, a jej ostateczny kształt powstał 10 lat temu. 
Co więcej, „Świat Lekarza” stał się rozpoznawalny nie 
tylko w naszym, lekarskim środowisku. Przyjęta przez 
redakcję formuła dystrybucji, której założeniem jest roz-
syłanie czasopisma VIP-om medycznym oraz osobom 
mającym istotny wpływ na życie i pracę lekarzy, jest 
– w mojej ocenie – strzałem w środek tarczy. Ta for-
muła umożliwia bowiem nie tylko zapoznanie się z no-
woczesną wiedzą medyczną, ale też z mentalnością 
i aktywnością zawodową lekarzy którzy nierzadko są 
pionierami w swoich specjalizacjach medycznych. In-
tegralną częścią aktywności redakcji „Świata Lekarza” 
są też spotkania, na których propaguje się nowoczesną 
oraz niedostatecznie poznaną medycynę. Te działania 
mają mocny prospołeczny aspekt, między innymi po-
przez wręczanie bardzo liczących się w środowisku Sta-
tuetek „Złotego OTISA” dla wybitnych osób ze świata 
medycyny. W tych spotkaniach biorą udział także lu-
dzie polityki, biznesu oraz przedstawiciele szeroko po-
jętej nauki, dlatego wymiar tej nagrody przekracza śro-
dowisko medyczne.
 Czasopismo zawsze tworzy zespół i – mimo że sam 
działam w niejednej redakcji czasopism medycznych 
– bardzo wysoko sobie cenię rolę Przewodniczącego 
Rady Naukowej „Świata Lekarza”. Jest to dla mnie 
bowiem nie tylko duże wyzwanie, ale także ogromny 
honor. Czasopismo tworzą ludzie, a wśród tych ludzi 
w sposób szczególny należy wyróżnić zespół, który wy-
konuje często ciężką pracę przełożenia wypowiedzi na-
ukowców na bardziej zrozumiały język medialny. Re-
daktor Waldemar Wierzba ze wspaniałym zespołem, 
gdzie koniecznie trzeba wymienić takie osoby jak re-
daktorzy: Paweł Kruś, Anna Rogala, Katarzyna Pin-
kosz tworzą nowoczesny image czasopisma, doskonale 
znany także poza granicami naszego kraju.
 Okrągła, dziesiąta rocznica „Świata Lekarza”, 
stale walczącego z przeciwnościami – zwłaszcza natu-
ry finansowej – jest godna uznania i życzę Redakcji, 
w tym także sobie, aby zarówno Zespół Redakcyjny, jak 
i Rada Naukowa działali dla dobra lekarskiej społecz-
ności. 

Przewodniczący Rady Naukowej
Prof. dr hab. med. 

Aleksander Sieroń dr h.c. multi

 Dwumiesięcznik „Świata Lekarza” ma 
już 10 lat – należy do najbardziej wartościo-
wych czasopism przeznaczonych dla osób zwią- za-
nych z ochroną zdrowia. Można – bez przesady – twierdzić, że jest 
czasopismem opiniotwórczym. Wysoką ocenę uzasadnia wielospecja-
listyczna tematyka wybierana przez Radę Naukową złożoną z uzna-
nych specjalistów w różnych dziedzinach medycyny oraz podejmowa-
nie najbardziej aktualnych problemów, które są przedstawiane przez 
właściwie wybranych ekspertów. Czasopismo „Świata Lekarza” zaj-
muje się często tematami kontrowersyjnymi oraz wykorzystuje moż-
liwości debat osób prezentujących odmienne poglądy. Dodatkowa 
wartość czasopisma wynika również z uwzględnienia tematów, któ-
re są pośrednio związane z diagnostyką i leczeniem (np. rozważa-
nia i porady prawne). Niewątpliwą wartością jest również bardzo 
staranna i nowoczesna forma, która wyróżnia czasopismo „Świata 
Lekarza” wśród innych pozycji na rynku branżowych wydawnictw 
medycznych. Wymienione czynniki uzasadniają dalszy rozwój cza-
sopisma – „Świata Lekarza” jest obecnie wydawany w liczbie 10 ty-
sięcy egzemplarzy, a osób zainteresowanych jest z pewnością więcej. 
Myślę, że wielu lekarzy i innych osób zaangażowanych w ochro-
nę zdrowia otrzymuje bardzo istotne informacje za pośrednictwem 
„Świata Lekarza”. 

Prof. Maciej Krzakowski
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