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4 Historie prawdziwe o walce z chorobą

Dwudziestoletnia Kasia jest najmłod-
sza spośród trojga dzieci Czesławy  
i Bogdana Marczyków. Rodzina zawsze 
była ich największym bogactwem.  
Najbardziej cieszyło ich, że dzieci są 
zdrowe, że świetnie się uczą. Kasia 
rokrocznie miała świadectwo z czerwo-
nym paskiem, prawie nie chorowała. 
Choroba nerek pojawiła się znienacka, 
bez ostrzeżenia. Jeszcze w zeszłym 
roku, gdy przed końcem liceum ro-
biono Kasi tzw. bilans zdrowotny, nic 
nie wskazywało, że jest chora i to aż 
tak ciężko. Dopiero potem jej najbliżsi 
zaczęli kojarzyć pewne wcześniejsze 
oznaki choroby. Jakie? Gdy wiosną 
ubiegłego roku Kasia zdawała maturę, 
często bolała ją głowa, bywała bar-
dzo zmęczona. Przyczyną tego było 
nadciśnienie będące jednym z ob-
jawów choroby nerek. O tym jednak 
dowiedzieli się później. Dolegliwości 
w czasie egzaminów tłumaczyli sobie 
nadmiarem nauki i przedmatural- 
nym stresem. W wakacje Kasia 
pojechała w góry. Gdy wróciła, na 
nogach w okolicy kostek pojawiła się 
lekka opuchlizna. I na to znalazło się 

wytłumaczenie – dużo chodziła po 
górach, potem spędziła wiele godzin 
w podróży. Nie było powodu do nie-
pokoju, tym bardziej że opuchlizna 
szybko zniknęła. Po powrocie z gór Ka-
sia podjęła pracę sezonową w ośrodku 
wczasowym. Pracowała tylko co drugi 
dzień, po 2–3 godziny, mimo to czuła 
się wyczerpana. 

Najgorszy dzień
To było 10 sierpnia zeszłego roku. 
Kasia wyjrzała z domu na parking 
za oknem i stwierdziła, że nie widzi 
napisów na tablicach rejestracyjnych 
aut. Zaniepokoiło ją to. Zgłosiła się do 
ambulatorium okulistycznego w kosza- 
lińskim Szpitalu Wojewódzkim. Oku-
lista zbadał ją i zmierzył ciśnienie. 
Było bardzo wysokie. Z podejrzeniem 
choroby nerek od razu skierował ją na 
Oddział Wewnętrzny B. 
– Tam natychmiast zajęli się mną 
doktorzy Olech, Mazur i Staniewicz. 
Zaraz wieczorem miałam pierwszą dia-
lizę. To była ostra hemodializa, która 
uratowała mi życie. Gdybym dwa 

Tata podarował 
jej nowe życie
Ilona Stec

– To nie bohaterstwo, to po prostu miłość do dziecka – mówi Bogdan 
Marczyk z Koszalina, który oddał swojej córce Kasi własną nerkę. 
Dziewczyna miała szczęście, bo wielu chorych czeka na taką szansę 
latami i jest zmuszonych do częstych dializ.
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dni później trafiła do szpitala, praw-
dopodobnie byłoby już za późno,  
nie przeżyłabym. Dzięki tym trzem 
lekarzom żyję – opowiada Katarzyna 
Marczyk. 
Gdy jej mama wieczorem po pracy 
pomknęła do szpitala i zobaczyła ją 
podłączoną rurkami do dializatora, 
była zrozpaczona.
– To był najgorszy dzień w moim życiu, 
nazajutrz miałam urodziny, dwa dni 
później obchodziliśmy z mężem Sre-
brne Gody, a tu taki straszny prezent 
– wspomina Czesława Marczyk. 
U Kasi zdiagnozowano kłębuszkowe 
zapalenie nerek, którego skutkiem 
była ich przewlekła niewydolność. 
– Jak nam wyjaśnił lekarz, przy ostrej 
niewydolności nerek jest szansa na 
wyleczenie, w tym przypadku nie było 
na to żadnych szans. Kasię czekały dłu-
gotrwałe dializy i przeszczep. Byliśmy 
w szoku – opowiada mama Kasi. – 
Rozpłakałam się. Doktor pocieszał 
mnie: „niech pani nie płacze, córka 
będzie żyć, bo są dializy. Kiedyś tego 
nie było. Gorzej, gdy chore jest serce 
albo wątroba”. 

Nie o siebie się bałem
Katarzyna została skierowana do Klini- 
ki Nefrologii, Transplantologii i Cho-
rób Wewnętrznych Szpitala Kliniczne- 
go Pomorskiego Uniwersytetu Medy-
cznego w Szczecinie. Tam zrobiono jej 
biopsję nerek. Obie zaatakowane były 
przez chorobę. Szczecińscy specjaliści 
uznali, że jedynym ratunkiem jest 
przeszczep nerki. Na początku lutego 
tego roku znalazła się na liście ocze-
kujących na przeszczep. Rozpoczęto 
też poszukiwania dawcy wśród najbliż-
szej rodziny. Idealnym okazał się tata. 

– Kiedy dowiedziałem się, że mogę 
być dawcą nerki dla Kasi, pomyślałem 
sobie, że to cud. Wierzyłem, że wszyst-
ko się uda, ale jak jechałem do kliniki 
na badania, poczułem lęk. Nie o siebie 
się bałem, tylko o to, czy będę mógł być 
dawcą. Od 30 lat nie byłem u lekarza, 
nie badałem się. W klinice przebadali 
mnie od A do Z. Gdy okazało się, że 
jestem zdrowy i mogę oddać Kasi 
swoją nerkę, byłem przeszczęśliwy – 
mówi Bogdan Marczyk. 

Życie na dializie 

Przez 9 miesięcy Kasia była dializowa-
na. Trzy razy w tygodniu po 4,5 godzi-
ny dziennie siedziała podłączona do 
maszyny, która powoli oczyszczała jej 
krew z tego, co u zdrowego człowieka 
wydalane jest z organizmu z moczem. 
Już po zdiagnozowaniu choroby do-
wiedziała się, że przyjęto ją na studia 
– na Politechnikę Koszalińską i Uni-
wersytet Szczeciński. Zdecydowała się 
zostać w Koszalinie. Wybrała finanse 
i rachunkowość. Na dializy zabierała 
ze sobą notatki, książki i uczyła się. Bez 
problemów zaliczyła semestr. 
Cała rodzina musiała nauczyć się żyć 
z jej chorobą, wszystko było temu 

– Bałem się, ale tylko o to, czy nadam się jako dawca, czy 
przeszczep się uda i czy nerka podejmie pracę – mówi Bo- 
gdan Marczyk. Na zdjęciu – z córką Kasią.
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podporządkowane. Regularne dializy, 
ciągłe badania, specjalna dieta. Kasia 
coraz trudniej znosiła dializy. 
– Strasznie mnie męczyły. Z jednej stro-
ny pomagały, bo dzięki nim mogłam 
żyć, ale czułam się coraz gorzej – mówi. 
Niewiele mogła jeść, nie mogła pić, 
miała problemy z oddawaniem moczu. 
Wciąż była zmęczona, opuchnięta. 
Szansą na poprawę był jedynie prze-
szczep nerki. Jednak, mimo że tata był 
idealnym dawcą, szczecińscy specjaliści 
nie spieszyli się z decyzją. Zachodziła 
obawa, że choroba, która zniszczyła 
obie nerki Kasi, zaatakuje również 
przeszczepioną. Najpierw dawano 25 
procent szans, że przeszczep się po-
wiedzie i nowa nerka podejmie pracę. 
Gdy po dalszych badaniach szanse te 
wzrosły do 50 procent, Bogdan Mar-
czyk zaczął naciskać na specjalistów, by 
przeprowadzili zabieg. Był zdetermi-
nowany, lekarze natomiast wciąż mieli 
wątpliwości. „Boimy się, że pana ofiara 
pójdzie na marne” – mówili wprost. 
– W klinice zajmował się nami fan-
tastyczny zespół, świetni specjaliści, 
bardzo nam życzliwi. Kasią bezpo-
średnio opiekowała się doktor Ewa 
Kwiatkowska. Wszyscy byli nie mniej 
szczęśliwi niż my, gdy okazało się, 
że przeszczep się powiódł – mówi 
Bogdan Marczyk. 

Urodzinowy prezent
Niektórzy czekają na przeszczep 5–6 
lat. Średni czas oczekiwania na dawcę 
niespokrewnionego wynosi około 3 lat. 
Kasia dostała nową nerkę po dzie-
więciu miesiącach. Oboje z tatą stawili 
się w Szczecinie trzy dni przed zabie-
giem. W klinice transplantacyjnej zor-
ganizowano sympozjum z udziałem 

zespołu, który miał ich operować, 
i studentów medycyny. 
– Jeszcze raz starano się uświadomić 
nam, czym jest przeszczep, jakie są za- 
grożenia i kolejny raz zapytano mnie, 
czy potwierdzam swoją gotowość do 
oddania córce nerki – wspomina Bog-
dan Marczyk. – Kiedy potwierdziłem, 
rozległy się oklaski. Było to miłe, ale ja 
od samego początku nie zawahałem się 
ani na moment. Wiedziałem, że jeśli 
będę mógł pomóc córce, na pewno to 
zrobię. Oddałbym nawet obie nerki, 
żeby tylko moje dziecko było zdrowe. 
Czesława Marczyk była w drodze do 
Szczecina, by wspierać córkę i męża, 
gdy dostała SMS od Kasi: „Cześć mama, 
jestem już po operacji”. Przeszczep 
odbył się 31 maja tego roku. 15 maja 
Kasia obchodziła 20 urodziny. 
– To był taki urodzinowy prezent od 
taty – żartuje dziś. 
Tata pierwszy trafił na blok opera-
cyjny. Tam pobrano mu nerkę. Potem 
operacji poddano Kasię. Gdy jechała 
na salę, nerka taty już na nią czekała. 
Ważyła 300 gramów. Choć jej własne 
przestały pracować, pozostawiono je, 
bo, jak wyjaśnili Kasi lekarze, tak za-
zwyczaj się robi. Nerkę taty wszczepi-
ono jej po prawej stronie brzucha. Ma 
teraz trzy nerki. 
Po przeszczepie przez trzy tygodnie 
leżała w klinice. Tata wrócił do domu 
już po tygodniu. 
– Zaczął chudnąć, w trzy tygodnie 
zgubił 10 kilogramów – wspomina 
Czesława Marczyk. 
Okazało się, że jej mąż ma nadczynność 
tarczycy. Jednej z przyczyn tego leka-
rze upatrują w silnym stresie, jaki prze-
żył po zabiegu, bo na początku nerka 
wszczepiona Kasi nie podejmowała pracy. 
– Widziałem niepewność i zdener-
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wowanie córki oraz lekarzy i szalałem 
z rozpaczy – opowiada Bogdan Mar-
czyk. – Byłem przerażony, że nerka 
jeszcze nie działa. Lekarze mieli 
nadzieję, że zacznie pracować od razu, 
na 99 procent miała podjąć pracę 
w ciągu trzech tygodni. Czekaliśmy, 
ale zdążyłem wrócić do domu, gdy 
Kasia zadzwoniła z płaczem, że jest 
ostry odrzut. Byliśmy załamani, żona 
cały dzień przepłakała. Wkrótce jed-
nak okazało się, że nerka pracuje, Ka-
sia zaczęła normalnie oddawać mocz. 
Jaka to była dla nas radość! 

Biorca zawsze 
czuje się lepiej 
Lekarze uprzedzali ich, że po operacji 
biorca zawsze czuje się o wiele lepiej od 
dawcy. Pan Bogdan odczuwa jeszcze 
pewne problemy związane z tarczycą, 
ale jest już coraz lepiej. Kasia czuje się 
znakomicie. Ciśnienie tętnicze ma jak 
w zegarku – idealne. Przestała ją boleć 
głowa. 
– Nerka pracuje normalnie. Wyniki ba- 
dań są prawidłowe. Jest super – mówi. 
Oboje wciąż biorą leki, tata siedem 
dziennie, Kasia – aż 20, wśród nich 
leki immunosupresyjne zapobiegające 
odrzuceniu przeszczepu, które będzie 
musiała przyjmować do końca życia. 
Musi też o swoją nową nerkę dbać. 
Jak długo będzie jej służyć, tego nikt 
nie jest w stanie przewidzieć. Le-
karze uprzedzali przed zabiegiem, że 
może pracować przez kilka tygodni, 
miesięcy, a może i przez 20 lat. Kasia 
i jej rodzice spotykali w klinice osoby, 
które z przeszczepioną nerką żyją już 
kilkanaście lat. 
– Przez internet poznałam panią, która 
od 30 lat żyje z przeszczepioną nerką 

pobraną od osoby zmarłej – dodaje Kasia.
Przeszczepy rodzinne, jak dowiedziała 
się od specjalistów, lepiej rokują, dają 
większe gwarancje udanego przeszczepu 
na długie lata. Dochodzi jednak do nich 
stosunkowo rzadko. Na około 500 za-
biegów przeszczepienia nerek przepro-
wadzonych dotychczas w szczecińskiej 
klinice tylko osiem było przeszczepami 
rodzinnymi. Ten z udziałem Kasi i jej  
taty był drugim przeszczepem rodzin-
nym dokonanym w Szczecinie w tym 
roku. Większość pacjentów ma prze- 
szczepiane nerki od zmarłych dawców.
– Dzięki Bogu zdarzył się cud, że ja 
mogłem być dawcą i drugi – że przesz-
czep się udał, że córka dochodzi do 
zdrowia – mówi Bogdan Marczyk. – Ta 
choroba i operacja przewartościowały 
całe moje życie i jeszcze bardziej 
scementowały naszą rodzinę. Teraz 
najważniejsze jest dla nas to, że Kasia 
nie musi chodzić na dializy, że może 
jeść, pić i nie ma problemów z od-
dawaniem moczu. Oboje z żoną nie 
potrafimy wyrazić tego, jak bardzo 
się cieszymy.
W klinice napatrzyli się na wiele ludz-
kich dramatów i cierpień. 
– Czy to jest poświęcenie? – zastanawia 
się tata Kasi. – Mój szwagier jeździ 
po Europie tirem. Opowiadał napo-
tkanym w trasie znajomym tę naszą 
historię. Ktoś nazwał mnie bohaterem. 
To nie jest żadne bohaterstwo, to po 
prostu miłość do dziecka, człowiek 
zwyczajnie z serca podjął taką decyzję. 
Jestem przekonany, że wielu rodziców 
zrobiłoby to samo. 
Marczykowie bardzo cenią sobie wspar- 
cie, którego zewsząd udzielano im, gdy 
Kasia zachorowała. Pomagała rodzina, 
znajomi, sąsiedzi. 
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Ci, którzy dopiero zaczynają walkę 
z nowotworem, a także ci, którzy już 
ją stoczyli, oraz ich bliscy przychodzą 
na zajęcia szkoły onkologicznej pro-
wadzonej przez Zachodniopomorskie 
Centrum Onkologii przy ul. Strzał-
owskiej w Szczecinie.

Nowa rola  
do wypełnienia
Pierwszy wykład z psychologii. Zawsze 
najmniej popularny. Lekarze przyzna-
ją, że większość pacjentów źle reaguje 
na propozycję skorzystania ze wspar-
cia psychologicznego. Ale ten wykład 
jest wyjątkowy. Przyznają to ci, którzy 
już go wysłuchali. Doktor Małgorzata 
Moś, która go prowadziła, nie musi 
próbować zrozumieć tych, którzy wal-
czą z nowotworem. Po prostu – ro- 
zumie. Sama walczy... Od trzech lat. 

Dzisiaj w roli wykładowcy. Ale już 
za dwa dni usiądzie po drugiej stro-
nie. Będzie uczestniczyła w kolejnych 
zajęciach jako pacjentka. Przyznaje, że 
pierwsze dni, tygodnie od diagnozy 
były bardzo trudne.
– Na początku jest poszukiwanie 
przyczyny, odpowiedzi na pytania: 
dlaczego mnie to spotkało, co takiego 
zrobiłam? – mówi dr Małgorzata Moś. 
– Kilka nocy spędziłam w fotelu na 
takich rozmyślaniach. Wyobraźnia 
działała bardzo intensywnie. Wspo-
magana jeszcze informacjami z in-
ternetu. Widziałam już nawet własny 
pogrzeb... To jak najbardziej natu-
ralne. Później przychodzi kryzys fazy 
leczenia: chemioterapia, radiotera-
pia, hormonoterapia. Związane z tym 
zmiany nastroju, złe samopoczucie. 
A także zmiana wizerunku.
Z chorobą wiążą się też, jak tłuma-
czy doktor, ograniczenia finansowe 

Wykorzystaj 
tę chorobę!
Pani Anna właśnie walczy z chorobą. Jest na początku drogi. Pani Iwona 
już stoczyła bitwę, ale wciąż musi na siebie uważać. Podobnie pan Roman 
i pan Andrzej. Nowotwór dopadł ich niespodziewanie. Zawsze tak robi. 
Bo przecież nikt nie czeka na złą diagnozę. Można pytać „dlaczego”, mieć 
pretensje do losu. Ale nie za długo, bo szkoda sił i czasu. Nawet chorobę 
można... wykorzystać.

Agnieszka Spirydowicz
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(związane z nią dodatkowe wydatki), 
ograniczenia kontaktów międzyludz-
kich, zmiana planów i relacji z inny- 
mi osobami.
– Ale trzeba znaleźć także pozytywne 
aspekty – podkreśla. – Mamy kolejną 
rolę życiową do spełnienia. To może 
przynieść także korzyści. Zyskujemy 
większą bliskość z osobami najbliższy-
mi, znajomymi, kolegami z pracy. 
Zmienia się stosunek ludzi do nas. 
Nawet osoby, które być może wcześniej 
nie były nam bardzo przychylne, za- 
czynają nam okazywać większą ży-
czliwość. Choroba daje człowiekowi 
wolność. Zaczynamy dostrzegać, co 
jest dla nas naprawdę ważne, a czym 
nie warto się przejmować. Nie dener-
wuje mnie już na przykład zamiesza-
nie z salami, planem zajęć na uczelni, 
na której pracuję. Przecież to się zaraz 
poukłada. Szkoda czasu i energii na 
przejmowanie się takimi drobiazga-
mi. Trzy lata temu się zatrzymałam. 
Niektórzy właśnie dzięki chorobie po- 
dejmują działalność społeczną, zakła- 
dają stowarzyszenia, szkoły dla pa-
cjentów, piszą wspomnienia. Znajdują 
nowy cel.
W tej szkole nie tylko się słucha. Tu- 
taj niemal każdy ma dużo do powie-
dzenia na temat, którego dotyczy  
spotkanie.
– Większość ludzi, których ta choroba 
nie dotknęła, nie ma o niej pojęcia 
– mówił podczas zajęć jeden ze 
słuchaczy. – Znajomi, którzy się do-
wiedzieli, że choruję, dziwili się, że 
z nimi normalnie rozmawiam przez 
telefon. „Przecież ty chory jesteś”, 
mówili, gdy w słuchawce usłyszeli 
mój głos. A później każdą rozmowę 
ze mną rozpoczynali od pytania: „jak 
się czujesz?”. Denerwowało mnie to, 

więc im o tym mówiłem. Obrażali się, 
później dzwonili i przepraszali.
– Syn, kiedy się dowiedział, że 
zachorowałam, powiedział: „Mamo, 
potrzebuję cię jeszcze przez co naj-
mniej 20 lat” – wyznała jedna z pań. 
– Muszę więc walczyć.
– Trzeba znaleźć energię do wypeł-
nienia tej nowej roli, jaką nam na-
rzuciła choroba – dodawała doktor. –
Może ona pochodzić z rodziny, wiary, 
pracy, a nawet marzeń.

Tutaj pokonują raka
Szkoły dla pacjentów działają w całym 
kraju – dla chorych na nadciśnienie, 
astmę czy cukrzycę.

Dr Małgorzata Moś
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– Ale nasza jest prawdopodobnie 
pierwszą w kraju przeznaczoną dla 
pacjentów onkologicznych – mówi dr 
Katarzyna Żułtak-Bączkowska, kiero- 
wnik Ośrodka Rehabilitacji Psycho- 
społecznej i Medycznej Osób Niepeł-
nosprawnych przy ul. Strzałowskiej 
w Szczecinie, w którym odbywają się 
wykłady. – To pomysł dyrekcji Za- 
chodniopomorskiego Centrum Onko- 
logii. Zrodził się z wieloletnich obser-
wacji pacjentów, ich potrzeby zdoby-
wania wiedzy o swojej chorobie. Wiele 
osób posiłkowało się internetem, po- 
radami udzielanymi przez anoni-
mowych ludzi na różnych forach. 
W internecie można znaleźć wiele 
wartościowych informacji, ale też ła-
two o te szkodliwe. Lekarze, na od-
dziale czy w gabinecie, podczas wizyty, 
nie zawsze mają czas, żeby dokładnie 
wszystko tłumaczyć. Pacjenci o nie-
które sprawy wstydzą się też pytać. 
A w tej szkole mogą wysłuchać spec-
jalistów z różnych dziedzin, nie tylko 
medycznych. Atmosfera bardziej też 
sprzyja dyskusji, dopytywaniu... Tutaj 
nikt się nie spieszy.
Oczywiście na wszystko potrzeba czasu. 
Nawet na rozwinięcie pomysłu ze 
szkołą. Początkowo to pomysłodawcy 
poszukiwali prelegentów. Dzisiaj jest 
odwrotnie – prelegenci sami zgłaszają 
chęć wystąpienia. Są wśród nich 
wybitni specjaliści, ludzie z pasjami, 
a nawet sami pacjenci... Zajęcia trwają 
dwa miesiące, spotkania odbywają się 
dwa razy w tygodniu. Każda edycja 
to 16 spotkań – wykładów, warsztatów, 
rozmów w kuluarach. Dotyczą pro-
filaktyki, dietetyki, rehabilitacji, prob-
lemów klinicznych i pielęgnacyjnych, 
poradnictwa społeczno-zawodowego, 
kosmetyki, a także życia seksualnego.

– W trzeciej edycji szkoły w zajęciach 
uczestniczyło w sumie 214 osób – 
relacjonuje dr Katarzyna Żułtak-Bą-
czkowska. – Największym zaintereso-
waniem cieszył się wykład: „Fakty 
i mity na temat związku odżywiania 
z rozwojem choroby nowotworowej” 
prowadzony przez dr B. Bakinowską, 
a najdłużej trwało spotkanie z dr. 
T. Bączkowskim, dotyczące zachowa-
nia płodności w chorobie nowotwo-
rowej oraz życia seksualnego. Zajęło 
aż 210 minut.
Wśród słuchaczy dominowały panie (było 
211 kobiet i 3 mężczyzn). Najmłodszy  
uczestnik miał 24 lata, najstarszy – 81.
– Każdą kolejną edycję staramy się 
wzbogacać o zagadnienia interesujące 
pacjentów – zapowiada dr Małgo-
rzata Talerczyk, dyrektor ds. medy- 
cznych Zachodniopomorskiego Cen-
trum Onkologii, koordynatorka 
przedsięwzięcia. – Planujemy na 
przykład wykład na temat genetyki 
i spodziewamy się dużego zaintereso-
wania. Panie z naszego salonu fry-
zjersko-kosmetycznego poprowadzą 
warsztaty ze swojej dziedziny. Jedna 
z naszych pacjentek bardzo ciekawie 
opowie o wizerunku lansowanym 
przez kolorowe czasopisma. Na pewno 
przydadzą się także porady podat-
kowe, a wiosną na przykład dotyczące 
zdrowego korzystania ze słońca. 
Między wykładami i warsztatami jest 
też czas na spotkania towarzyskie 
– z ciastami, występami zaproszo-
nych artystów. Udział jest bezpłatny, 
a wpis do dziennika lekcyjnego – 
nieobowiązkowy.

Informacje na temat zajęć szkoły onkologicznej są dos-
tępne na stronie: www.onkologia.szczecin.pl. Można do 
niej dołączyć w dowolnym momencie.
Imiona niektórych uczestników zajęć zostały zmienione.
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– To dla pań, które zachorowały w czasie,  
kiedy pracowały zawodowo – wyjaśnia 
dr Katarzyna Żułtak-Bączkowska, koor-
dynator projektu finansowanego przez  
Zachodniopomorski Urząd Marszał-
kowski i kierownik Ośrodka Reha-
bilitacji Psychospołecznej i Medycznej 
Osób Niepełnosprawnych działającego 
przy ZCO. – Choroba przerwała ich 
aktywność zawodową. Dla nich to szcze- 
gólnie trudne. Leczenie jest jednak 
bardzo obciążające, nie da się go godzić 
z pracą, ale po jego zakończeniu sta-
ramy się pacjentkom pomóc w powrocie 
do dawnej aktywności, w odzyskiwaniu 
poczucia własnej wartości i radości życia.
– Tutaj się dowiadujemy, jak dbać 
o siebie, żeby wcześniejsze leczenie 
chirurgiczne nie pozostawiało ucią-
żliwych śladów – mówi pani Danuta, 
którą spotykamy w sali rehabilita-
cyjnej. – Musimy wyjątkowo dbać o tę 
rękę, po której stronie usunięto nam 
m.in. węzły chłonne. Nie mogę na niej 
spać, nie mogę nią dźwigać i nie mogę 
przestać jej ćwiczyć. Rehabilitanci 
pokazują nam, jak to robić.
W sali obok inna pani korzysta ze spec-
jalistycznego masażu. Zapewne czuje 
się tam jak w salonie SPA. Zadbano 
o atmosferę, są świeczki, aromaty. 
W oddzielnym pokoju kolejna pacjen- 

tka trenuje pamięć i koncentrację z po- 
mocą specjalnego programu kompu-
terowego.
– Bo zabiegi chirurgiczne i chemio-
terapia mogą też osłabiać właśnie te 
funkcje, pomagamy więc je usprawnić 
– dodaje koordynator projektu.
Grupa pań część popołudnia spędza też 
w sali konferencyjnej. Tym razem wy-
kład o znaczeniu ruchu w codziennym 
życiu, ale w przyszłości będzie też m.in. 
o dietetyce, pielęgnacji, a nawet o po-
datkach. Przewidziano również war-
sztaty prowadzone przez psychologa.
– Tutaj czujemy się jak księżniczki 
– śmieją się panie Karina, Elżbieta, 
Regina i Ania, które już wysłuchały 
wykładu i dopytały specjalistę o to, 
jak bezpiecznie się ruszać. – Witają 
nas z uśmiechem i całe popołudnie 
poświęcają tylko nam. Zwracają się 
do każdej z nas po imieniu. Pamiętają 
wszystkie. Jesteśmy dla nich naprawdę 
ważne. Jeśli któraś z nas zgłasza własny 
problem, to specjalista rezerwuje czas 
tylko dla niej.
W piątki „uczennice” wspólnie masze-
rują z kijkami pod opieką instruktora. 
Kijki też udostępnia im ośrodek re-
habilitacyjny Zachodniopomorskiego 
Centrum Onkologii.

Szkoła dla wygranych
Rak piersi to najczęstszy nowotwór występujący u kobiet. Na szczęście dzięki 
współczesnej medycynie można pokonać chorobę. Leczenie pozostawia 
jednak ślady. Nie tylko fizyczne, ale też związane z aktywnością zawodową  
i społeczną. Można je zacierać – w Zachodniopomorskim Centrum 
Onkologii przy ul. Strzałowskiej w Szczecinie działa „Szkoła Amazonek”.

Agnieszka Spirydowicz
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Izolowała się, nie miała ochoty na 
żadne spotkania i rozmowy. 
– Musiałam wszystko sobie przemyśleć, 
przerobić, poukładać – zaczyna swoją 
opowieść. – Dzisiaj jest już jednak do-
brze, udało mi się odnaleźć w nowej 
sytuacji, posklejać. Chciałam być ko-
bietą sukcesu i nią byłam. Teraz też 
mogę tak o sobie powiedzieć. Moje 
życie radykalnie się zmieniło, ale nadal 
jestem kobietą sukcesu i tak już po-
zostanie niezależnie od okoliczności. 
Wszystko zależy przecież od naszego 
sposobu myślenia…

Sukces po raz pierwszy
Wszystko tak, jak można sobie wyma-
rzyć. Studia, małżeństwo, udane dzie-
ci. Dobra praca, komfort finansowy, 
samochód z wysokiej półki, dom za 
miastem. Latem tenis, zimą narty we 
Włoszech z rodziną i przyjaciółmi. Cza- 
sami wypady do egzotycznych krajów 
po czekoladową opaleniznę i nasy-
cenie słonecznym ciepłem i blaskiem. 
Raj na ziemi… Sukces. Życie, o jakim 
się marzy.

– To nie znaczy, że nie zdarzały się 
trudne chwile, kryzysy – mówi Małgo-
rzata. – Jeszcze pięć lat temu wydawało 
mi się, że śmierć ukochanej babci, 
ciężka choroba bratanka oraz prob-
lemy w moim małżeństwie to limit 
nieszczęść, który wystarczy na długo, 
na zawsze niemal. A jednak…

Jak grom 
z jasnego nieba
Syn Maciek ma 15 lat. Dobrze się uczy. 
Jest przystojny i wysportowany. Ża-
dnych zastrzeżeń. A mała Zosia to już 
w ogóle najmilsza na świecie szczebio-
tka. Ma zaledwie 4 lata. 
– Byłam bardzo szczęśliwa, jak się 
urodziła Zosia – zwierza się Małgo-
rzata. – Miałam wtedy już 37 lat i doś- 
wiadczenia macierzyństwa z Maćkiem. 
Mogę więc powiedzieć, że narodziny 
Zosi potraktowałam jako swoje piękne 
spełnienie w roli matki. 
Córeczka miała zaledwie półtora roku, 
kiedy Małgorzata wyczuła guzek w swo- 
jej lewej piersi. Od razu udała się do 

Siła jest 
kobietą
Małgorzata już ma ochotę opowiadać o sobie, ma nawet chęć na dość 
intymne zwierzenia. A zaledwie rok temu było całkiem inaczej.

Halina Pytel-Kapanowska
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lekarza. Bez zwłoki zlecił wykonanie 
biopsji gruboigłowej. Na wynik trzeba 
było czekać dwa tygodnie. 
– Trudno opisać, co wtedy przeżywałam 
– kontynuuje Małgorzata. – Nie 
wiedziałam jednak, że to dopiero pre-
ludium, że wkrótce będzie gorzej.
Diagnozę porównuje do gromu z jas-
nego nieba, jakby piorun uderzył w nią, 
we wszystkich bliskich, w cały ich dom 
i wszystko zniszczył. 
– Nie dość, że rak, to jeszcze z prze-
rzutami do węzłów chłonnych – mówi. 
– Nie mogłam w to uwierzyć. Przecież 

prowadziłam zdrowy tryb życia: dieta, 
ruch, badania profilaktyczne, żadnych 
uwikłań genetycznych w rodzinie. 
Akurat wtedy mieliśmy wyjechać z ro- 
dziną na narty do Włoch. Ten wy-
jazd zaplanowaliśmy już pół roku 
wcześniej. Syn bardzo na to czekał. 
Lekarz powiedział, żebym jechała. Po-
jechałam więc i dopiero po powrocie 
z Włoch zaczęło się leczenie. U mnie 
najpierw chemioterapia. Pierwszą che- 
mię zniosłam bardzo źle. Psychicznie 
też czułam się beznadziejnie. Nie po-
trafiłam się pogodzić z tą diagnozą. 
Byłam pełna buntu. Jak mi podawali 
chemię, to przez słuchawki słuchałam 
muzyki buntowników: Eminema na 
przykład. Całym swoim jestestwem 
krzyczałam, że nie chcę; dlaczego, 
dlaczego, dlaczego ja? Próbowałam 
się modlić, ale bunt przeważał. Długo 
trwało to niepogodzenie. Nie jestem 

pewna, czy chciałam żyć, choć myśl 
o Maćku i małej Zosi kazała mi trwać. 
Ta pierwsza chemia omal jej nie zabiła. 
Bardzo źle się czuła, ale leżała w domu, 
nie chciała iść do szpitala, bo wydawało 
jej się, że tak musi być. 
– Upierałam się, choć z dnia na dzień 
słabłam – opowiada. – Dopiero po 9 
dniach mąż mnie zawiózł do szpitala, 
bo już byłam blada jak ściana i bar-
dzo wycieńczona. Dostałam burę od 
lekarzy. Musiałam zostać w szpitalu. 
Trzeba było mnie podkurować, prawie 
przywrócić do życia. 

Zazwyczaj się kręcą
Wiedziała, że kiedyś wypadną. Może 
nawet już po pierwszym cyklu chemii. 
Jak tylko wróciła ze szpitala po tym 
fatalnym wycieńczeniu, razem z mę-
żem postanowili uprzedzić fakty. 
– Powiedział, że to on sam chce ściąć 
moje włosy – wspomina. – Że nie chce 
czekać, aż będą wypadać. Zgodziłam 
się. Usiadłam na krześle, a on ścinał 
moje włosy centymetr po centymetrze. 
Aż do skóry. Trwało to bardzo długo, 
chyba nawet trzy godziny. Nic dziw-
nego, bo miałam długie i gęste włosy. 
Mąż chciał, żeby to było powoli, by 
oswoić się z sytuacją, zapanować nad 
emocjami. Moje gęste, ciemne włosy 
spadały na środek pokoju razem z mo-
imi łzami… Byłam jednak spokojna. 
Te postrzyżyny to był dobry pomysł. 
Nie miała pewności, jak zareagują 

Pierwszą chemię zniosłam bardzo źle. Psychicznie też czułam 
się beznadziejnie. Nie potrafiłam się pogodzić z diagnozą. 

Małgorzata
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dzieci. Syn wiedział, że zgoli włosy, 
najbardziej więc bała się reakcji córki. 
– Specjalnie przy łóżku położyłam 
chustkę, by rano ją założyć, żeby Zosia 
nie zobaczyła – mówi. – Ale ona mnie 
uprzedziła. Przyszła do sypialni, kiedy 
jeszcze spałam. Przytuliła się i jakby 
nic się nie stało powiedziała: „o masz 
nową flizulę, na Malysię”. Marysia to 
kilkumiesięczne dziecko znajomych, 
bez włosów oczywiście. 
To zachowanie Zosi bardzo ją wzru-
szyło, dało ogromną siłę. 
– Doświadczyłam bardzo mocno, że ona  
nie widzi mnie tylko takiej, jaka jestem  
na zewnątrz, widzi mnie taką, jaka  
jestem wewnątrz, w całości, w mojej  
i swojej miłości. W naszych sercach – tłu- 
maczy Małgorzata. – Moi panowie też  
mnie bardzo wzruszyli. Pojechali ra-
zem do fryzjera i skrócili włosy niemal 
na zapałkę. Pokazali, że się ze mną so-
lidaryzują. To był piękny gest, choć było  
wiadomo, że życie nas wszystkich  
przewraca się do góry nogami i rady-
kalnie zmienia. Włosy to symbol. Wiele  
kobiet okazuje lęk przed ich wypada- 
niem, ale naprawdę chodzi o lęk przed 
chorobą i jej nieodwracalnymi kon-
sekwencjami. Najgorsze to oczywiście 
śmierć. Wszyscy się tego boimy. Pod-
dajemy się uciążliwym kuracjom, ale  
nie mamy gwarancji na życie, zwłasz-
cza długie. Pocieszamy się, spotykając 
kobiety, które zachorowały kilkanaście 

lat temu i mają się dobrze. Marzymy, 
żeby i nam się tak udało… A włosy? 
Odrastają. Zazwyczaj się kręcą. Takie 
śmieszne kędziorki. Trwała za darmo. 

Pożegnanie 
Cztery cykle chemii. I zawsze to okro-
pne samopoczucie, okropna słabość. 
Beznadzieja, choć podobno efekty che-
mioterapii  pozytywne. Po jej zakoń- 
czeniu radykalna mastektomia wraz  
z wycięciem węzłów chłonnych. 
– Dwa tygodnie przed planowaną 
operacją zamknęłam się w domu, nie 
odbierałam telefonów, nie chciałam 
nikogo widzieć, z nikim rozmawiać – 
wspomina Małgorzata. – Byłam wtedy 
tylko dla najbliższych, ale też tylko 
w najbardziej koniecznym wymiarze. 
Potrzebowałam być przede wszystkim 
sama ze sobą. Musiałam tak. Musiałam 
przemyśleć, poszukać w sobie potrzeb-
nej mi siły. Chciałam pożegnać się ze 
swoją piersią, która nie była dla mnie 
tylko kawałkiem ciała, ale także atry-
butem mojej kobiecości, a przede 
wszystkim mojego macierzyństwa. To tą 
piersią karmiłam dwoje moich dzieci, 
to ona dawała im pokarm, życie. Nie 
chodziło tylko o wymiar biologiczny, ale 
także metafizyczny. Dar macierzyń- 
stwa, piękny dar. Przeżywałam wszys- 
tko raz jeszcze i żegnałam się z tym. 
Potrzebowałam czasu na to pożegnanie.

Nie zarażam
Po operacji długotrwała chemiotera-
pia i radioterapia. Później rehabili-
tacja. Hormonoterapia jeszcze przez 
kilka lat. Trudny czas, ale w którymś 
momencie trzeba było się otrząsnąć 
i wyjść do ludzi. Przestać się chować. 

Choroba zmieniła moje życie, 
ale jestem nadal kobietą 
sukcesu. Już się wzmocniłam 
psychicznie i opowiadam 
się po stronie życia. 

Małgorzata
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– Właściwie większość członków ro-
dziny, przyjaciele i znajomi zaakcep-
towali mnie w nowej sytuacji – mówi 
Małgorzata. – Tylko teściowie wyelimi-
nowali się na własne życzenie. Udawa-
li, że nie ma choroby, więc nasze relacje 
musiały się skończyć, przynajmniej na 
jakiś czas. Bo choroba jest i nie należy 
tego ukrywać, ale rozmawiać, gdy tyl-
ko jest potrzeba. Chcę jednak także 
pokazywać, że ta choroba to tylko jeden 
z elementów mojego życia, na pew-
no nie całość. Nadal jestem kobietą, 
matką, człowiekiem. Nadal mam swoje 
dyplomy, pełnię różne role, można ze 
mną porozmawiać na różne tematy, 
mam różne umiejętności, także nowe 
i bardzo twórcze. 
Przyjaciółki też zdały egzamin w tym 
trudnym czasie. 
– Wiedziałam, że jedna z nich długo 
się nie odzywa, bo nie wie, jak się 
zachować, więc ułatwiłam jej sytuację 
– opowiada Małgorzata. – Pojechałam 
w odwiedziny pod błahym pretek-
stem, przytuliłam i powiedziałam: 
„mam raka, ale to nie jest choroba 
zakaźna, nie zarażam”. Rozpłakałyśmy 
się, uścisnęłyśmy mocno i nasze re- 
lacje powróciły do normy, stały się 
tak samo przyjacielskie jak kiedyś. 
Odsunęli się ci, którzy nie byli prawdzi-
wymi przyjaciółmi. Uniknęłam przy- 
najmniej wścibstwa i użalania się nad 
moim losem. 
Doznała także bardzo wiele życzliwości 
od ludzi, którzy byli obecni w jej życiu 
wcześniej, w różnych jego okresach. 
Przyznaje, że nie spodziewała się tego. 
– Rak źle się kojarzy, ale czy inne 
choroby są lepsze? – zastanawia się. 
– Przecież każdy z nas będzie jakoś 
umierał, wcześniej czy później. 

Sukces po raz drugi
– Choroba zmieniła moje życie, ale 
jestem nadal kobietą sukcesu – pod-
sumowuje Małgorzata. – Już się 
wzmocniłam psychicznie i opowia-
dam się po stronie życia. Cieszę się, 
że mam dla kogo żyć, choć teraz jest 
to inne życie. Muszę wziąć pod uwagę 
różne swoje ograniczenia. Uwielbia-
łam słońce i spacery po plaży w sło-
necznych promieniach, a teraz muszę 
tego unikać. Nie mogę grać w tenisa 
ani jeździć na nartach. Nic nie jest jak 
było, ale nadal mam apetyt na życie. 
Może nawet kiedyś zjadę ze stoku bez 
kijków. Skoro nie mogę robić tego, co 
kochałam, szukam innych zajęć, które 
mogę pokochać. Zamiast tenisa – nor-
dic walking, basen. 
Zmieniłam swój stosunek do życia. Żyję 
bardziej chwilą. Unikam toksycznych 
ludzi i toksycznych sytuacji. Uczę się 
nowych umiejętności. Zwolniłam tem-
po. Bardziej dbam o relacje z rodziną 
i przyjaciółmi niż o karierę i pracę. Na 
szczęście mogę sobie na to pozwolić, 
bo mam komfort finansowy, nie bra-
kuje nam pieniędzy. Kariera tylko 
w dawce, która przynosi przyjemność. 
Nauczyłam się żyć w teraźniejszości 
i dzięki temu czuję się szczęśliwa. 
Za niczym już nie gonię. Cieszę się 
każdym dniem, delektuję chwilą. To 
wszystko dała mi choroba. Okazało się, 
że moje lęki egzystencjalne są niczym 
wobec takiej alternatywy. Mam teraz 
czas dla najbliższych i przyjaciół, do-
ceniam proste rzeczy, a przede wszyst-
kim bycie z innym człowiekiem. Nadal 
czuję się kobietą sukcesu, tylko może 
bardziej szczęśliwą i silną. Jestem prze-
konana, że siła jest kobietą. Na pewno.
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Czy są jakieś sygnały, że u kobiety za-
czyna się rozwijać rak szyjki macicy?
– Jak są sygnały, to jest niedobrze. Jak 
pojawia się krwawienie i bóle, to już 
jest za późno. To już jest zaawanso- 
wana sprawa. Na etapie, kiedy trzeba to 
wykryć, czyli na etapie zmiany przed- 
rakowej, nic nie boli i nie ma krwa-
wienia. Tylko badanie cytologiczne, 
wymaz obejrzany pod mikroskopem, 
pozwala stwierdzić obecność zmie-
nionych komórek. Wśród około 300 
tysięcy komórek trzeba znaleźć te dwie, 
pięć, osiem, dziesięć zbuntowanych. 
To jest jak szukanie igły w stogu siana. 
Ocena mikroskopowa wymazów cyto- 
logicznych jest procedurą wysoko-
specjalistyczną. Potrzebna jest i umie-
jętność, i doświadczenie. W Zakładzie 
Patomorfologii PUM prowadzimy 
Polską Szkołę Cytologii Klinicznej. Or-
ganizujemy kursy dla cytotechników 
i patomorfologów z całego kraju. Naj-
gorsze, co może się zdarzyć, to roz- 
poznanie fałszywie negatywne, czyli 
powiedzieć, że wszystko jest w po-

rządku, gdy tymczasem kobieta ma 
zmianę przedrakową. Ryzyko takich 
rozpoznań może zmniejszyć tylko 
wieloletnie doświadczenie i przestrze-
ganie rekomendacji WHO (Światowej 
Organizacji Zdrowia) dotyczących 
kontroli jakości. Badania cytologiczne 
z pewnością dają efekty. Pokazują 
to statystyki WHO. W krajach Unii 
Europejskiej umieralność i zachoro-
walność z powodu raka szyjki macicy 
spadła. W Polsce jest na zbyt wysokim 
poziomie. Ale w województwie zachod- 
niopomorskim zachorowalność na 
raka szyjki macicy w porównaniu 
do roku 2002 spadła o 36 procent, 
ponieważ już od 2000 roku mamy 
u nas program profilaktyki na skalę 
województwa.

Idę do zwyczajnej przychodni, która 
ma podpisaną umowę z Narodowym 
Funduszem Zdrowia. Widzę odra-
pane ściany na korytarzu, spartańskie 
warunki w gabinecie ginekologa. I za-
czynam się zastanawiać: czy w takim 

Drogie panie, 
to się leczy
Z prof. Wenancjuszem Domagałą, kierownikiem Wojewódzkiego 
Ośrodka Koordynującego Populacyjny Program Profilaktyki  
i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy, rozmawia Anna Miszczyk.
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miejscu dobrze mnie przebadają? Czy 
wymaz pobrany do cytologii będzie 
się do takich badań w ogóle nadawał?
– Każdy ginekolog i każda przychodnia, 
która ma podpisany kontrakt z Fun- 
duszem na procedury ginekologiczne, 
ma prawo i obowiązek cytologię zrobić. 
Ginekolog zrobi to badanie szczoteczką 
jednorazowego użytku, musi mieć rę- 
kawice jednorazowego użytku i wzier- 
nik jednorazowego użytku. Nie wyob-
rażam sobie dziś ginekologa, który 
pobiera wymaz z szyjki macicy czymś 
innym niż szczoteczka jednorazowego 
użytku. Gdyby coś takiego się zdarzyło, 
to jest to niedopuszczalne. To musi być 
specjalna szczoteczka, by te komórki 
zebrać. Lekarz ginekolog lub położna 
umie to prawidłowo pobrać. Wymazy 
są następnie dostarczane do Zakładu 
Patomorfologii. My dokonujemy oce-
ny mikroskopowej i wynik wprowa-
dzamy do komputera. Jak pani przyj- 
dzie do lekarza, to on najpierw zaj-
rzy do Systemu Informatycznego 
Monitorowania Profilaktyki (SIMP)  
i sprawdzi, czy w ciągu ostatnich trzech 
lat miała pani robioną cytologię. Jeśli 
nie, to zostanie ona zrobiona pani za 
darmo, jako badanie profilaktyczne. 
Bo program badań przesiewowych 
finansowany przez NFZ zakłada, że 
profilaktyczną cytologię robi się ko-
biecie raz na trzy lata. Jak pani po-
jedzie do Rzeszowa i tam sobie zrobi 
cytologię, a potem wróci i u nas powie, 
że jej nie robiła i chce skorzystać z dar-
mowego profilaktycznego badania, to 
dzięki SIMP lekarz będzie wiedział, 
że się pani już badała. Może pani 
oczywiście zrobić cytologię jeszcze raz, 
ale wyłącznie na zlecenie lekarza, jeśli 
widzi on taką potrzebę. Inaczej zapłaci 
pani za badanie. 

Gdy w naszym zakładzie wynik cy-
tologii mamy gotowy, wpisujemy go do 
SIMP-u i wysyłamy lekarzowi. Oprócz 
tego pacjentka dostaje informacje na 
piśmie. Jeśli ma pani wynik badania 
cytologicznego podany w systemie Pap 
z jakimiś cyferkami to tak, jakby go 
w ogóle nie było. Wynik musi być 
w systemie Bethesda, który na świecie 
i w Europie znany jest od 20 lat. 
System Papanicolaou (Pap) jest już 
przestarzały i obumarły.

Jeśli w Pana zakładzie okaże się, że 
pobrany ode mnie wymaz nie nadaje 
się do badań, że Pan na jego pod-
stawie nie może nic stwierdzić, czy 
ja, jako pacjentka, zostanę o tym 
poinformowana?

Prof. Wenancjusz Domagała
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– Pierwszy punkt wyniku badania cyto-
logicznego w systemie Bethesda mówi 
właśnie, czy wymaz nadaje się do oce-
ny. Tę podstawową informację otrzy-
muje pani w wydrukowanym wyniku 
badania. Ale takich nienadających się 
do oceny wymazów w naszym woje-
wództwie jest mało, mniej niż pół pro-
cent.

Czy wtedy lekarz zaproponuje mi 
kolejne badanie? Będę musiała za 
nie płacić?
– Lekarz musi zaproponować kolejne 
badanie i jeśli będzie napisane, że po-
przedni materiał był nieodpowiedni, 
to nie będzie pani za cytologię płacić. 
Podobnie będzie, jeśli napiszemy, 
że zalecamy, by za pół roku badanie 
powtórzyć. Wtedy ono także zostanie 
zrobione za darmo. Im pracownia na 
wyższym profesjonalnym poziomie, 
tym takich zaleceń powtórnych badań 
mniej i kobiety nie muszą po parę 
razy wędrować do ginekologa. Za 
darmo wykonają pani też cytologię, 
jeśli wcześniejszą robiła pani prywat-
nie (informacji o tym wyniku nie ma 
w SIMP-ie).

Powiedzmy też o prywatnych gabine-
tach. Znam gabinet, gdzie pani doktor 
pobiera wymaz i pod mikroskopem, 
który znajduje się w tym samym gabi-
necie, ogląda pobrany materiał. Po 
kilku minutach słyszę, że wszystko 
jest w porządku. To wystarczy? Mogę 
być spokojna o swoje zdrowie? Czy to 
w ogóle jest cytologia? Wiem, że tak 
się to w tym gabinecie nazywa. Za taką 
usługę płacę.
– Do przeprowadzania badań wyma-
zów potrzebna jest specjalistyczna 
wiedza. Analiza mikroskopowa jest 

domeną patomorfologów, a nie gine-
kologów. Pewność co do właściwej, 
profesjonalnej oceny wymazu jest tylko 
wtedy, gdy cytologia jest wykonywana 
w zakładzie posiadającym licencję 
Polskiego Towarzystwa Patologów na 
wykonywanie badań cytologicznych 
szyjki macicy. Licencję taką otrzymują 
zakłady, które zgodnie z rekomen-
dacjami WHO i ekspertów europej-
skich oceniają co najmniej 15 tysięcy 
badań rocznie. A jeden cytotechnik, 
który ogląda te preparaty, powinien 
ocenić ich przynajmniej 7 tysięcy rocz-
nie, by mieć doświadczenie. Zakład  
Patomorfologii PUM taką licencję po-

Prof. Wenancjusz Domagała



21 Historie prawdziwe o walce z chorobą

siada. W naszym Zakładzie oceniamy 
kilkadziesiąt tysięcy badań rocznie. 
Każdy przypadek zmiany przedra-
kowej lub raka, a takich jest kilkaset 
rocznie, jest oglądany przez 10 cy-
totechników, którzy tym sposobem 
pogłębiają swoje doświadczenie. Jeśli 
ktoś w ciągu roku zobaczy kilkaset ta-
kich przypadków, to coś umie. A jeżeli 
ktoś w ciągu roku widzi jeden lub dwa 
takie przypadki, to nie ma on żadnego 
doświadczenia. Albo tak niewielkie, 
że efekty są takie, jak widzimy potem 
w statystyce zachorowalności i umie- 
ralności na tego raka w Polsce. 
W naszym Zakładzie cytotechnicy 

przez 5 godzin dziennie nie robią nic 
innego, tylko oceniają rozmazy pod 
mikroskopem.

Długo trwa takie badanie?
– Różnie. Ale w ciągu tych pięciu godzin 
cytotechnik jest w stanie obejrzeć od 
50 do 70 preparatów. Zależy to od jego 
doświadczenia. Jednak nie może oceniać 
więcej, bo wtedy zacznie się mylić. 
Nie ma na świecie pracowni, która 
nie miałaby fałszywie ujemnych 
wyników. Błędu ludzkiego nie da się 
wyeliminować. My staramy się go 
minimalizować w taki sposób, że 10 
procent preparatów, które zostały 

Prof. Wenancjusz Domagała
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uznane za ujemne, ogląda jeszcze 
wyrywkowo doświadczony cytotech-
nik, który pracuje ponad 20 lat. Bierze 
10 procent z nich i ogląda. Następne 
10 procent ocenia ponownie druga 
równie doświadczona osoba. Tak to się 
robi na świecie.

Czy wynik cytologii będzie dla kobie-
ty zrozumiały?
– Tak. Jest w nim napisane, czy rozmaz 
jest dobrej jakości, czy też nie nadaje 
się do oceny. W tym drugim przypad-
ku nie musi to oznaczać, że lekarz nie 
umie pobrać wymazu dobrej jakości. 
Są sytuacje, kiedy jest to po prostu 

niemożliwe. Na wyniku jest zawsze 
napisane słownie, czy są komórki zmian 
przedrakowych lub raka. Wszystko 
pełnymi wyrazami. Każda kobieta taki 
wynik zrozumie.

Czy kobieta powinna się wybrać na 
badania cytologiczne w jakimś kon-
kretnym czasie?
– Nie przed miesiączką ani zaraz po. 
Najlepiej między dziesiątym a dwu- 
dziestym dniem cyklu miesiączkowego. 
Chodzi o to, by nie było krwinek czer- 
wonych, które mogą zasłonić zmie- 
nione komórki.

Dostaję wynik, na którym jest 
napisane, że mam stan przedrakowy. 
Co dalej? Co mam z tym zrobić?
– Zapytać ginekologa, który pobrał 
wymaz, a on pokieruje dalej. W zależ- 

ności od zmian, jakie stwierdzimy 
w rozmazie cytologicznym, może być 
potrzebne pobranie wycinka do badań 
histopatologicznych. Jeśli jest to zmia- 
na przedrakowa małego stopnia, to mo- 
żna ją obserwować, robiąc kontrolne 
badania cytologiczne. Nie każda zmia- 
na przedrakowa kończy się rakiem. 
Część z nich tak. Część nie. U jednych 
kobiet przez dziesięć lat stan przed- 
rakowy się nie zmienia, u innych tyl- 
ko przez trzy lata. Jeśli są to zmiany 
dużego stopnia, to pobiera się wycinki; 
jeśli rozpoznanie cytologiczne zostaje 
potwierdzone, robi się tzw. konizację. 
To trochę podobnie jak z wirusem HPV. 

Nie każda kobieta, która go ma, będzie 
miała raka szyjki macicy. 70–80 pro-
cent kobiet będzie w ciągu swojego 
życia zarażonych wirusem HPV, ale 
u większości z nich nigdy nie będzie 
raka. W większości ten wirus jest ni- 
szczony przez układ immunologiczny 
i nic się nie dzieje. Ale u niektórych 
wywoła raka. Podobnie jest tutaj. Tylko 
u pewnego odsetka kobiet ze zmian 
przedrakowych będzie rak. Ale im 
zmiana przedrakowa jest bardziej 
zaawansowana, tym większe prawdo-
podobieństwo powstania raka.

Właśnie. Nie lepiej coś zrobić, by mieć 
spokój? A nie obserwować, czekać, żyć 
jakby się miało w środku tykającą 
bombę?
– Trzeba mieć zaufanie do ginekologa. 
On powinien wiedzieć, kiedy można 

Substancje rakotwórcze zawarte w dymie papierosowym, które 
przedostają się do krwi, można stwierdzić w śluzie szyjki macicy. 

prof. Wenancjusz Domagała
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obserwować i jakie kontrolne badania 
robić, a kiedy trzeba robić kolposkopię 
czy badanie histopatologiczne.

Wspomniał Pan, że czasem trzeba 
dziesięciu lat na rozwinięcie się raka, 
a niekiedy wystarczą trzy lata. Co 
wpływa na szybkość rozwoju raka?
– Są czynniki ryzyka. Pierwszym z nich 
jest wirus HPV wysokiego ryzyka. 
Potem są czynniki przygotowujące 
grunt. Do nich należy przede wszy- 
stkim palenie papierosów. To może 
się wydawać dziwne, bo gdzie macica, 
a gdzie papierosy. Ale substancje ra-
kotwórcze zawarte w dymie papiero-

sowym, które przedostają się do krwi, 
można stwierdzić w śluzie szyjki ma- 
cicy. Do czynników ryzyka należy też 
pigułka antykoncepcyjna, lokalna im-
munologiczna odporność, której nikt 
nie umie ocenić, inne przewlekłe stany 
zapalne narządu rodnego, choroby 
weneryczne. W ogóle wczesna inicjacja 
seksualna jest takim czynnikiem ry-
zyka. To znaczy: im ktoś wcześniej za- 
czyna kontakty seksualne, tym ryzyko 
zachorowania na raka szyjki macicy 
jest większe. Największym czynnikiem 
ryzyka jest partner, który ma kontakty 
seksualne z bardzo wieloma kobieta-
mi. Jak chłopak się podoba, to bardzo 
pięknie. Tylko trzeba sobie zdawać 
sprawę, że jeśli jest to chłopak, który 
miał kontakty z kilkunastoma dziew-
czynami, to zebrane od nich wirusy 
może nam przekazać. Oczywiście tak 

jest też w przypadku mężczyzny, który 
miał kontakt z trzema kobietami, 
ale ryzyko jest mniejsze. U zakonnic 
rak szyjki macicy prawie w ogóle nie 
występuje, bo one nie są zakażone 
wirusem HPV. Wirus HPV jest dla- 
tego niebezpieczny, bo unieśmiertelnia 
komórki. Komórka, która po jakimś 
czasie powinna umrzeć, nie umiera. 
Wobec tego żyje dłużej i jest ekspo-
nowana na te inne czynniki, które 
mogą doprowadzić do nowotworu.

Co więc robić? Nie palić? Wstrze-
mięźliwość czy przynajmniej rozwaga 
w kontaktach seksualnych?

– Rozsądek się przyda. No i badania 
cytologiczne! Przede wszystkim nie 
należy palić, bo palenie tytoniu ma 
też związek z rakiem płuca, nerki, 
pęcherza moczowego, żołądka i jeszcze 
kilkoma innymi rakami. 
Z paleniem jest też taka sprawa, że 
coraz więcej kobiet umiera na raka 
płuc. Liczba zgonów z powodu raka 
płuc zbliża się już do tej z powodu 
raka piersi. Moim zdaniem, ktoś, kto 
pali papierosy, przypomina inwestora 
giełdowego, który inwestuje w firmę, 
o której wiadomo, że na pewno zban- 
krutuje. Kobieta, która robi sobie 
cytologię i mammografię, a równo- 
cześnie pali papierosy, to jakby 
ciągnęła sznur w jedną i drugą stronę.

Tabletki antykoncepcyjne a rak szyjki 
macicy. Jaki tutaj jest związek?

Palacz przypomina inwestora giełdowego, który inwestuje 
w firmę, o której wiadomo, że na pewno zbankrutuje.

prof. Wenancjusz Domagała
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– Nabłonek reaguje na zmiany hor-
monalne. W rozmazie cytologicznym 
można stwierdzić, w której fazie cyklu 
miesięcznego jest kobieta. Zaburzenie 
równowagi hormonalnej może przy- 
gotować grunt pod rozwój raka. Kar-
cynogeneza (powstawanie nowotworu) 
to nie jest jednoetapowy proces. Jest 
wiele czynników, które wpływają na 
powstawanie raka.

Jakie są szanse wyleczenia nowotwo-
ru, jeśli już go stwierdzimy?
– Im zmiana jest bardziej zaawansowa-
na, tym szanse na przeżycie są gorsze. Bo 
nowotwór rośnie we wszystkie strony. 
Wobec tego mogą być nacieki do dróg 
moczowych, mogą powstać przerzuty 
do innych narządów. Im wcześniej się 
rozpozna zmiany przedrakowe, tym 

lepiej. A do tego wystarczy systema- 
tycznie wykonywana cytologia.

Są szanse, że w ogóle zapomnimy, że 
jest taki nowotwór?
– Są teraz szczepionki przeciwko HPV  
16, 18. Ale z nimi nie jest taka sprawa 
prosta, bo to nie jest szczepionka prze-
ciwko nowotworowi, ale przeciwko 
dwóm wirusom HPV, które występują 
w około 70 procentach raków szyjki 
macicy. A wirusów, które wywołują tego  
raka, jest więcej. Więc nawet jak się za-
szczepi przeciwko 16 i 18, to nie wiado-
mo, co z pozostałymi. Nikt dziś nie wie, 
czy to będzie jakaś krzyżowa oporność. 
Poza tym, aby szczepienie faktycznie za- 
bezpieczało przed wirusem, powinny 
się mu poddać dziewczynki, które 
jeszcze nie miały kontaktów seksual-
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nych. Jeśli chodzi o szczepienie kobiet, 
które już kontakty miały, zdania są po-
dzielone. Ja uważam, że to się mija z ce- 
lem. Szczepionka jest droga (kosztuje 
około 1500 zł). Cytologia – zaledwie 
kilkadziesiąt zł. Skuteczności tej szcze-
pionki, to znaczy jak długo ona działa, 
jeszcze dokładnie nie znamy. To się wy- 
jaśni w ciągu najbliższych lat. Dziś wie-
my, że zaszczepiona dziewczynka nie 
zarazi się wirusem HPV w ciągu 6 lat.
Być może w ciągu kilku–kilkunastu lat 
powstaną szczepionki terapeutyczne, 
by leczyć ten nowotwór. Dziś mamy 
bardzo agresywne leczenie raka – ra- 
dioterapia, chemioterapia, która często  
działa toksycznie na organizm. Postęp 
w leczeniu zmierza jednak do tego, by  
pacjent żył z „oswojonym” nowotwo-
rem. Nie będzie tak jak teraz. Tylko to 

wymaga jeszcze trochę czasu. I potem 
historycy będą się dziwić, że w ogóle sto- 
sowano tak agresywne metody leczenia.
Rak szyjki macicy to jest jedyny 
nowotwór, który można rozpoznać 
w stanie przedrakowym i na tym eta-
pie go wyleczyć w stu procentach. 
Można by też wcześnie rozpoznać 
raka płuca, ale to jest niewykonalne 
w sensie finansowym, praktycznym. 
W płucach rozpoznaje się komórki 
rakowe, kiedy już są. A tu, w szyjce 
macicy, może być jeszcze wykryty 
stan przedrakowy. To jest ta szansa. 
Są pieniądze na takie badania. 
Lekarze czekają. Tylko kobiety po- 
winny przyjść na badanie cytolo- 
giczne! Bo jak na razie to kobiety deka-
gramy w biodrach śledzą, a nie wiedzą, 
na czym siedzą.
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Gdyby nie 
było Pawła...
Sylwia Dudek

Ilu trzeba lat, by przestać płakać? By wspomnienie nie wzruszało? 
By schować do szuflady zdjęcie uśmiechniętego chłopaka i o nim 
zapomnieć? Jak wymazać z pamięci mądre, dobre dziecko, stojące
na progu dorosłości, które bardzo chciało żyć? Nie ma tylu lat. 
Nie da się. Nie ma Pawła. Nic tego nie zmieni. Ale oni żyją. 
Kilkadziesiąt osób uratowanych. Przez życzliwych ludzi.
Przez ojca Pawła. Przez Pawła.

Najzdrowszy
Trzech synów. Paweł najmłodszy, 
najzdrowszy z całej trójki. Nigdy nic 
mu nie dolegało. Wysportowany. Tu-
rystyka górska, rowerowa, żeglarstwo, 
piłka ręczna, siatkówka… Szkołę 
podstawową w Szczecinku skończył 
z wyróżnieniem, do wybranego liceum 
dostał się bez egzaminów. Laureat 
konkursu matematycznego. Uczył się 
w klasie matematyczno-informatycznej. 
W liceum miał stypendium premiera.
Rok 1999. Pod koniec trzeciej klasy 
wyjechał z kolegami w góry.
– Po powrocie był trochę rozczarowany 
– opowiada Henryk Siegert, ojciec 
Pawła. – Mówił, że jest bez formy, że 
szybko się męczy. W czerwcu zachoro- 
wał na anginę. Do lekarza nie chciał 
iść, rok szkolny się kończył, a on się 
przymierzał do startu w klasie matu-

ralnej w olimpiadzie matematycznej. 
Dużo się uczył. Może dlatego to 
zmęczenie? Może to przesilenie wio-
senne? Był szczupły, więc może za 
mało je, może nie to je, co trzeba... Tak 
to sobie wszyscy tłumaczyliśmy.
W lipcu 1999 r. – znowu angina, we 
wrześniu kolejna. W końcu poszedł do 
lekarza. Morfologia. Potworne braki 
żelaza. Stan alarmowy. Do kliniki trafił 
23 września.
– Tam usłyszałem, że może te anginy 
są następstwem innej choroby, która 
rozwija się w organizmie. Wtedy padł 
na mnie blady strach – opowiada Hen-
ryk Siegert. – A potem wyniki badań: 
97 proc. szpiku chorego. Usłyszeliśmy: 
ostra białaczka szpikowa typu M4, 
najwyższy stopień rozwoju choroby. 
Nie mogłem uwierzyć. Jak to? Był 
całe życie zdrowy i nagle znalazł się 
na granicy?
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Tylko raz
18 lat, klasa maturalna. Paweł się nie 
poddawał. Wszystko wiedział na temat 
choroby. Chemioterapia powodowała 
zaburzenia w organizmie – pękanie 
błon śluzowych, owrzodzenia jamy 
ustnej, zaburzenia wzroku, równowagi. 
Znosił to, nie skarżył się, jeszcze innych 
pocieszał. Do szkoły nie mógł chodzić, 
więc uczył się sam. Przystępował do 
egzaminów. Zaliczał wszystkie przed-

mioty. Koniecznie chciał zdać maturę. 
22 marca przeszedł autoprzeszczep 
szpiku kostnego. Świetnie się czuł. 
Lekarze nie zgodzili się jednak, by 
podszedł w maju do matury. Szcze-
cińskie kuratorium wydało zgodę 
na egzaminy w wakacje.
Latem wyniki badań zaczęły się po- 
garszać. Mimo to 21 sierpnia napisał 
maturę z języka polskiego, 22 z ma-
tematyki. Tego samego dnia zadzwonił 
telefon. Odebrał. Dowiedział się, że 

Paweł walczył z chorobą, nie skarżył się na nic, jeszcze innych pocieszał.
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jest wznowa i musi wrócić do kliniki. 
To był jedyny moment, kiedy Paweł 
się rozpłakał.
– Na drugi dzień zawieźliśmy syna do 
kliniki, zaordynowano ostrą chemio-
terapię. Spytaliśmy, czy Paweł otrzyma 
przeszczep szpiku kostnego. Dawca 
z Niemiec był gotowy – mówi Henryk 
Siegert. – Termin operacji wyznaczono 
dopiero na marzec. Pół roku czekania. 
To wyrok.
Z pomocą ruszyli przyjaciele. Stwo-
rzono komitet ratowania życia Pawła. 
Henryk Siegert był nauczycielem mate-
matyki. Zaangażowali się dyrektorzy 
szczecineckich szkół, nauczyciele, 
koledzy Pawła. Rejestracja komitetu 
przebiegła błyskawicznie, rozpoczęła 
się zbiórka pieniędzy na wcześniejszą 
operację.
– Przeszczep kosztował ok. 200–250 
tys. zł. To olbrzymia kwota, dla eme-
rytowanego nauczyciela nieosiągalna. 
Nawet gdybym sprzedał wszystko – 
opowiada. – Wpłaciłem pierwsze ze-
brane przez komitet 40 tys. zł na konto 
poznańskiej kliniki. Datę przeszczepu 
wyznaczono na 16 grudnia 2000 r. 
20 listopada, gdy Paweł był już po 
chemioterapii, pozbawiony komórek 
odpornościowych, zachorował na za-
palenie płuc. Umarł tego samego dnia. 
O godzinie 23.30 zamykałem mu oczy.

Chętnych brak?
– Po pogrzebie syna spotkaliśmy 
się z członkami komitetu ratowania 
życia i zastanawialiśmy się, co zrobić 
z pieniędzmi, które zostały zgroma-
dzone. Okazało się zresztą później, że 
Paweł nie powinien był wtedy za nic 
płacić. W statucie komitetu mieliśmy 
zapis, że niewykorzystane środki mu-

szą zostać przeznaczone na walkę z bia- 
łaczką. Można było je przekazać innej 
chorej osobie, ale w tym czasie na 
naszym terenie takiej nie było – mówi 
H. Siegert. – Żona i synowa wpadły 
na pomysł, żeby za te pieniądze 
zarejestrować i przebadać potencjal-
nych dawców szpiku. Skontaktowałem 
się z Fundacją Przeciwko Leukemii 
– Moniką Sankowską i dr. Leszkiem 
Kaucem – to dzięki nim znaleźliśmy 
dawców dla Pawła. Gdy syn choro- 
wał, bardzo nam pomagali, nie szczę-
dzili prywatnego czasu i nigdy nie py-
tali o pieniądze.
Ustalono, że poszukają potencjalnych 
dawców w Szczecinku. Mieli pieniądze 
na przebadanie 100 osób.
– Na początku grudnia 2000 r. spot-
kałem się z klasą maturalną w Zespole 
Szkół Mechanicznych. Pytam: czy ktoś 
chciałby się zarejestrować jako poten-
cjalny dawca? Myślałem, że nie będzie 
problemu. Oni śledzili chorobę mego 
syna, jego walkę o życie... – opowia-
da Henryk Siegert. – Ale nikt się nie 
odezwał. Pytam, czy ktoś wie, jak się 
pobiera szpik do przeszczepu? Wtedy 
puścili wodze fantazji! Od wierce-
nia kości, poprzez ich przecinanie po  
skrobanie… Godzinę rozmawialiśmy 
o tym, na czym polega choroba, co 
to są antygeny przeszczepowe, jak się 
szuka dawcy, jak się pobiera szpik do 
przeszczepu i przekazuje choremu. 
Po tej rozmowie pytam znów, czy ktoś 
chciałby się zarejestrować. Na 26 osób 
16 podniosło rękę.
Drugie spotkanie z młodzieżą, trzecie, 
szóste i w ciągu tygodnia było 120 chę- 
tnych. Dr Leszek Kauc, nauczony 
doświadczeniem, skwitował wynik: „jak 
przyjdzie 60 z tych 120, to będziemy 
mocno usatysfakcjonowani”.
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Termin ustalono na 21 grudnia. Dok-
tor przywiózł ze sobą 120 probówek 
na pobraną krew. Nie wystarczyło. 
Mnóstwo osób odeszło z kwitkiem.
– W następnym roku szkolnym 
zrobiliśmy już dwa takie spot-
kania. I od tamtej pory co roku 
rejestrowaliśmy 250–300 osób ze szkół 
szczecineckich – mówi Henryk Siegert. 
– Staram się dotrzeć do każdej klasy 
maturalnej, we wszystkich szkołach. 
W Szczecinku jest doskonały klimat do 
tego typu działalności. Olbrzymie zro-
zumienie i ze strony władz, i ze strony 
nauczycieli. Wystarczy jeden telefon.

Mało nas
Henryk Siegert jeździ po wojewódz-
twie, kraju, wspólnie z wolontariusza-
mi, z doktorem Leszkiem Kaucem. 
Byli w Międzyrzeczu, spotkali się ze 
studentami Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego, seminarium duchowne- 
go w Tarnowie, w jednostkach woj-
skowych 17 Brygady Wielkopolskiej. 
Gdzie ich nie było? Wszędzie szukają 
dawców szpiku kostnego.
– W końcu 2000 r. zaczęliśmy reje-
strować dawców w rejestrze ALF PL 3.  
Pierwszych 120 osób zarejestrowa-
nych w rejestrze, który w tej chwili 
liczy około 16 tys. dawców, to ówcześni 
18–19-latkowie ze szkół szczecinec-
kich zarejestrowani za pieniądze, które 
były zebrane na leczenie Pawła – mówi 
Henryk Siegert.
Jedna czwarta chorych ma szansę na  
dawcę rodzinnego. Może nim być ro-
dzeństwo. Paweł miał dwóch braci, ale 
nie mogli pomóc. Mieli z nim tylko 50  
proc. zgodności tkankowej. Jakie szan-
se ma chory na znalezienie dawcy nie-
spokrewnionego? Statystycznie 1 do 25 tys.

Niestety, liczba osób gotowych oddać 
szpik jest w Polsce wciąż bardzo mała. 
Im mniej zarejestrowanych dawców, 
tym mniejsze szanse na życie mają cho-
rzy. Gdy chorował Paweł, w 2000 r.,  
polski rejestr liczył ok. 5 tys. dawców. 
Teraz jest ich ok. 300 tys. Dużo więc 
się zmieniło na lepsze. Ale nie dość. 
Dla porównania – w niemieckim 
rejestrze dawców szpiku figuruje ok. 
4 mln osób.
– Zawsze dawcy powinno się poszuki-
wać jak najbliżej chorego, wtedy jest 
większa szansa znalezienia osoby zgod-
nej genetycznie – podaje Henryk Sie-
gert. – Najmilej mi się rozmawia z mło-
dzieżą szkół średnich. Różnie mówią  
o naszej młodzieży, że jest bezideowa,  
że niedobra, że konsumpcyjna... Oka-
zuje się, że wśród tej młodzieży jest 
duża grupa, która wie, co to jest hu-
manizm, wie, co można zrobić, żeby po- 

Henryk Siegert jeździ po całej Polsce, szukając dawców 
szpiku kostnego dla osób będących na granicy życia.
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móc drugiemu człowiekowi, jest goto-
wa takiej pomocy udzielić. W ciągu tych  
12 lat zarejestrowaliśmy 2704 osoby na 
terenie powiatu szczecineckiego.

Ważna decyzja
Statystyki światowe mówią, że co 250 
zarejestrowany zostaje dawcą rzeczy-
wistym. Tymczasem 12 września 2012 r.  
pięćdziesiąta osoba z powiatu szcze-
cineckiego oddała szpik do przeszcze- 
pu. Gdy się podzieli 2700 na 50, 
wychodzi, że co 54 osoba z tego te-
renu oddała szpik. To prawdopodob-
nie najwyższy współczynnik w Polsce.
– Nie wiemy do końca, dlaczego tak się 
dzieje. U nas się spotyka geny charak-
terystyczne dla Niemców, Litwinów, 
Ukraińców, Tatarów. Tutaj są różni 
ludzie. Może to ma znaczenie? – mówi 
Henryk Siegert. – Poza tym nasze 
badania dawców stoją na wysokim 
poziomie. Staramy się też, by dawca 
był świadomy i nie wycofywał się, gdy 
zostanie poproszony o pomoc.

Bo czasem, mimo rejestracji i wcześ-
niejszej deklaracji, ludzie odmawiają. 
Bywa, że sami w międzyczasie zacho-
rują. Ale czasem po prostu nie chcą 
pomóc, wprowadzeni przez kogoś 
w błąd. Jak rodzeństwo z Wielkopolski. 
Siedmiu braci w rodzinie. Najmłodszy 
zapadł na białaczkę. Czterech braci 
nadawało się na dawców. Wszyscy 
się zgodzili. A potem cała czwórka 
odmówiła, bo ktoś im powiedział, 
że to zaszkodzi ich zdrowiu, wpłynie 
na płodność… Bzdury. Ale oni uwier-
zyli. Nie pomogli. Brat zmarł.

Więcej niż rodzina
Od 2005 r. organizowane są spotka- 
nia dawców z osobami, które żyją 
dzięki nim.
– Widziałem takie pierwsze spotkanie, 
gdy do Marcina z Białogardu przyje-
chał jego dawca z Monachium. Dwu-
metrowy chłop, grubo ponad 100 kg  
wagi, a matka Marcina, filigranowa  
kobieta… – opowiada Henryk Siegert –  

Spotkania dawców o osobami, którym uratowali życie, to zawsze wyjątkowe chwile. 
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chwyciła tego wielkoluda w objęcia 
i podniosła, dziękując za życie syna! 
To wyjątkowe chwile.
Daniel ze Szczecinka, strażnik w wię-
zieniu, uratował już dwie dziewczynki.
– Ten moment, kiedy dziecko rzuca 
się takiej osobie na szyję... – mówi 
H. Siegert. – Na wynajętej sali było 
grubo ponad 300 osób. Różnych. Sta-
rosta, burmistrz, radni, dyrektorzy 
szkół, młodzież szkolna… Ale nie było 
takiej osoby, której by się oczy wtedy 
nie spociły.
Jeden z biorców chciał się spotkać 
z dawcą, ale ten pracował w Holan-
dii i nie mógł przyjechać. Przyszli 
jego rodzice. Wręczył więc rodzicom 
kwiaty, podziękował za wychowanie 
syna, za to, że dzięki niemu żyje. 
Z ojcem rozmawiał potem dziennikarz. 
Zapytał, co on na to i jak się nazywa… 
Zapomniał. Taki był przejęty.
– Dawca, kiedy oddaje szpik, na ogół 
nie przywiązuje do tego wagi. Oddaje, 
robi swoje. Dopiero, kiedy dochodzi 
do spotkania, zdaje sobie sprawę, co 

tak naprawdę się stało – mówi Hen-
ryk Siegert. – Filip ze Szczecinka 
powiedział mi: „Uświadomiłem sobie, 
co się stało, dopiero jak zobaczyłem 
mojego biorcę z Wilna, który szedł 
do mnie, a za nim jego żona i dwój-
ka dzieci. Powiedział: gdyby nie twój 
szpik, to tego najmłodszego bym nie 
oglądał”. A najmłodszy nie zobaczyłby 
ojca. Żona akurat była w ciąży, gdy 
on zachorował.
Tomek z Sochaczewa zaprzyjaźnił się 
ze swoim dawcą Piotrem. Spotykają się 
przynajmniej raz w miesiącu, dzwonią 
do siebie, mają podobne zainteresowa-
nia, wiele ich łączy. – On właściwie jest 
dla mnie kimś więcej niż przyjacielem. 
Jesteśmy braćmi krwi. W moim orga-
nizmie płynie krew produkowana dzię- 
ki jego komórkom szpikowym – mówi.
Tomek teraz aktywnie pracuje w fun-
dacji. Urodził mu się syn, ma imię 
po dawcy, który jest też chrzestnym 
małego Piotrusia. Niedawno przyszła 
na świat córka. Tomek, który nie ma 
już ojca, poprosił Henryka Siegerta, by 
był dziadkiem dla jego dzieci. Tworzą 
się wyjątkowe więzi.
– Rozmawiałem kiedyś z Sebastianem 
spod Wrocławia. Spytał mnie, czy 
znam jego dawcę – opowiada Henryk 
Siegert. – Znam, odpowiedziałem. To 
Piotrek Stefański ze Szczecinka. Też 
w Szczecinku mieszkam. Dowiedział 
się wtedy więcej o naszej działalności. 
Czyli ja żyję dzięki tobie, spytał. Nie 
tyle dzięki mnie, odpowiedziałem, ale 
dlatego, że mój syn nie żyje. Gdyby 
Paweł nie chorował i nie zmarł, to ja 
bym się w życiu tym nie zainteresował. 
Taka jest prawda.

Spotkania dawców o osobami, którym uratowali życie, to zawsze wyjątkowe chwile. 

Autorka jest związana z redakcją „Kuriera Szczecińskiego”.
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Pomyłka czy wyrok?
Był grudzień 2003 r., gdy dowiedziała 
się, że ma raka. 
– Miałam wtedy 34 lata, udane małżeń- 
stwo, szykowałam się, żeby zostać mamą, 
układałam sobie życie w Warszawie – 
opowiada gdańszczanka Ida Karpińska. 
Cytologię zrobiła przed świętami. Te-
lefon z przychodni – jak najszybciej ma 
się stawić w gabinecie ginekologicznym.
– Nie przeczuwałam nic złego, co 
roku robiłam badania i wszystko było 
w porządku. Pojechałam, myślałam, że 
po prostu odbiorę wyniki – mówi Ida. 
Pani doktor zachowywała się jednak 
inaczej niż zwykle. Poważna, na dys-
tans. Ida nie zdążyła usiąść, kiedy usły-
szała: pani Ido, podejrzewam u pani 
raka szyjki macicy. 
– Nogi mi się ugięły – wspomina. – 
Powiedziałam, że to niemożliwe. Co 

roku się badam, nic mnie nie boli, nie 
mam żadnych objawów, świetnie się 
czuję, a poza tym: u mnie w rodzinie 
nikt na to nie chorował.  
Żeby potwierdzić wynik badania, lekar- 
ka pobrała wycinek i zrobiła biopsję.
– Byłam pewna, że to błędna diagnoza 
– opowiada Ida. – Znalazłam specjalistę 
ginekologa-onkologa. Pobraliśmy dwa 
wycinki, jeden został zbadany w War-
szawie w Centrum Onkologii, a drugi 
poleciał samolotem do Skandynawii. 
Miałam tam rodzinę zajmującą się 
chorobami onkologicznymi. 
Wyniki obu badań nie pozostawiły 
złudzeń. Jej świat się zawalił. Nagle 
zniknęły plany życiowe, te wszystkie 
rzeczy, które zamierzała zrobić...
– Nowotwór kojarzył mi się ze śmiercią 
– przyznaje. – Myślałam stereotypowo, 
że rak oznacza wyrok. Dzisiaj wiem, 
że tak nie jest.

Zostań 
superbohaterką 
– zrób cytologię
Ilu osobom pomogła? Trudno zliczyć. Podróżuje po Polsce, a kilka 
takich wyjazdów niejednemu na całe życie by wystarczyło. Dla niej 
to codzienność. Organizuje, rozmawia, ratuje. Miła, piękna, silna. 
Kto nie wie, nigdy by nie zgadł, że była na granicy...

Sylwia Dudek
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Ida Karpińska codziennie pomaga dziesiątkom kobiet. 
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Nie było nikogo
12 lutego 2004 r. znalazła się na stole 
operacyjnym, operacja była skom-
plikowana. Ida miała przerzuty. Trze-
ba było usunąć nie tylko macicę, ale 
także jajniki. Po operacji następny etap 
leczenia – naświetlania, chemiotera-
pia. Było piekielnie trudno. Dała radę, 
wspierana przez bliskich i kochającego 
męża. A jednak czegoś jej brakowało. 
– Któregoś dnia, kiedy siedziałam pod 
kroplówką, bo wtłaczano we mnie 
chemię, pomyślałam, że fajnie by było 
porozmawiać z jakąś kobietą, która 
przeszła przez to, co ja przechodziłam 
– opowiada. – Nie znałam nikogo ta-
kiego. W wyszukiwarkę internetową 
wpisałam więc: „rak szyjki macicy”. 
Wyskakiwały tylko strony medyczne, 
napisane takim językiem, że laik nie 
był w stanie wiele zrozumieć. Nie 
znalazłam nikogo, kto przeżył to, co ja. 

Ten gorszy rak
Amazonki, kobiety po amputacji pier-
si, są widoczne nawet w małych mia-
steczkach. Organizują marsze przypo- 
minające o konieczności wykonywania 
mammografii, wspierają się, spotykają. 
Kobiety, które chorowały na raka szyjki 
macicy, na ogół zamykają się w domach. 
Dziennikarzom, którzy chcą podjąć 
temat, trudno namówić je do zwierzeń. 
Jeśli się uda, zastrzegają, by nie poda-
wać ich nazwiska. Nieszczęśliwe. Często 
samotne, opuszczone przez egoistycz-
nych mężczyzn. Ale czasem same tych 
mężczyzn przeganiające. Bo nie czują 
się już kobietami.
– Kiedyś kobiety z RSM ukrywały się 
przed światem. O tym nowotworze 
w ogóle rzadko się mówiło. To się jed-

nak zmienia – uważa Ida Karpińska. – 
Miałam kontakty z dziennikarkami, bo 
pracowałam jako charakteryzatorka-
wizażystka. Gdy więc nawet w inter-
necie nie znalazłam nikogo, z kim 
mogłabym porozmawiać o chorobie, 
którą przechodzę, zaprosiłam dzien-
nikarki na kawę i zadałam im pytanie, 
dlaczego tak mało się pisze na temat 
raka szyjki macicy? Usłyszałam, że to 
jest „niemedialne”, że to trudny te-
mat. W ogóle o raku jest trudno pisać, 
a jeszcze to słownictwo, ta macica… 
Powiedziałam, że wiem, co zainteresuje 
czytelników, że dam im moją historię, 
moje najtrudniejsze chwile życia, wzru- 
szenia, bój, strach, pot i łzy, ale pod 
jednym warunkiem. Pod artykułem 
ma się znaleźć mój prywatny numer 
telefonu komórkowego. Bardzo mi na 
tym zależało, choć dziś mogę przyznać, 
że wątpiłam w to, że zadzwoni. 

Tak powstał Kwiat
A jednak – od chwili ukazania się 
pierwszego artykułu telefon dzwonił 
właściwie bez przerwy. Często, gdy od- 
bierała, w słuchawce słyszała tylko płacz.
– Te kobiety nie były w stanie powie-
dzieć nic, po prostu płakały, więc ja 
mówiłam, opowiadałam, jakie to było 
trudne dla mnie, jak przechodziłam 
przez chorobę – mówi Ida Karpińska. 
– Dawałam proste rady, mówiłam, co 
będzie im potrzebne podczas lecze- 
nia, co powinny wziąć ze sobą do szpi- 
tala, jaki lek przeciwwymiotny kupić, 
co jeść, jakich kosmetyków używać. 
Sama na sobie to wszystko przećwi-
czyłam, nauczyła mnie tego choroba. 
I tak zaczęła się tworzyć organizacja 
„Kwiat Kobiecości”.
Ida próbowała jeszcze wtedy pracować 
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zawodowo, siedziała na planach zdję-
ciowych przy produkcji filmowej, 
wracała do domu po 12 godzinach 
pracy, otwierała komputer, a tam ciągle 
przybywało e-maili. 40–50 nowych 
wiadomości, na które trzeba odpo-
wiedzieć natychmiast, więc do późna 
w nocy na nie odpisywała.
– Potem te panie, które wspierałam, 
zaczęły dołączać do „Kwiatu Kobiecości” 
– opowiada. – Działałyśmy razem. 
Dziewczyny otwierały oddziały w miej-
scowościach, w których mieszkały, 
albo w inny sposób pomagały „Kwia-
towi Kobiecości”.
Ida podkreśla, że kobiety wciąż bardzo 
potrzebują tego wsparcia. 
– To na ogół młode babki – zauważa. 
– Przychodzą, żeby dostać konkretną 
informację, żeby im polecić szpital 
albo lekarza, chcą się dowiedzieć, jak 
się będą czuły podczas chemioterapii, 
co zrobić, jak im wypadną włosy, gdzie 
szukać dobrych peruk. Dostają od nas 
wszystko, co im możemy dać, i wracają 
do dzieci, do domu, do rodziny. Po-
wrót do normalnego życia to najlepsza 
rzecz, jaka może się wydarzyć. Naj- 
lepszy scenariusz. 

W drodze
Panie działające z Idą w „Kwiecie Ko- 
biecości” pomagają tym, które zacho-
rowały, odwiedzają oddziały ginekolo- 
gii onkologicznej, bo tam kobiety 
czekają na kogoś, kto im powie: „dro-
gie panie, dacie radę, my z tego wy-
szłyśmy, wam też się uda, tylko musicie 
zebrać się w sobie i przejść cały ten 
etap leczenia”.
Pomagają jednak nie tylko chorym. 
Namawiają osoby zdrowe do systema-
tycznych badań. 

– Edukujemy młode dziewczyny w gim- 
nazjach, liceach, na uczelniach. By-
wamy w całej Polsce – opowiada Ida 
Karpińska. – Mam kilka spotkań mie-
sięcznie, po prostu wkładam walizkę 
do samochodu i jadę. 
Ida i działające z nią panie z „Kwiatu 
Kobiecości” zrealizowały też duże 
kampanie pod hasłem: „Piękna, bo 
zdrowa” oraz „Zostań superbohaterką, 
zrób cytologię” pod honorowym patro-
natem pani prezydentowej Anny Ko-
morowskiej. Gdzie tylko się pojawią, 
opowiadają o profilaktyce raka szyjki 
macicy i raka jajnika. W styczniu 2013 r.  
w centrach handlowych w miastach w  
całej Polsce staną „miasteczka kobie-
ty”, gdzie panie będą mogły przyjść, 
porozmawiać ze stylistką, a przy okazji 
zajrzeć na stoisko „Kwiatu Kobiecości”. 
– Kobiety chodzą do ginekologa, ale 
nie tak często, jak powinny – uważa 
Ida Karpińska. – Rak szyjki macicy 
wcześnie wykryty jest całkowicie wyle-
czalny, a mimo to z jego powodu ko- 
biety umierają. Cytologia raz na pięć 
lat to stanowczo za rzadko. Ważne jest 
też, żeby kobiety zwracały uwagę, czym 
jest pobierany materiał do badań. Jeśli 
jest to patyk z wacikiem na końcu, 
radzę zmienić gabinet ginekologicz-
ny. Cytologia powinna być robiona 
specjalną szczoteczką, bo wtedy uzy-
skuje się właściwy materiał do badań. 
Inaczej może się zdarzyć, że choroba 
nie zostanie wykryta. Mamy prawo 
żądać prawidłowo wykonanego bada-
nia. Różnica w cenie między jednym 
narzędziem a drugim wynosi 30 gro-
szy. Jako kobieta i pacjentka nie życzę 
sobie, żeby ktoś za 30 groszy szafował 
moim życiem i zdrowiem.

Autorka jest związana z redakcją „Kuriera Szczecińskiego”.
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Jest maj 2009 roku. Pani Barbara i jej 
mąż Paweł spodziewają się pierwszego 
potomka. Ciąża przebiega prawidłowo, 
zbliża się termin rozwiązania. Tego, co 
się stało, nikt nie mógł się spodziewać. 
Przypadek nagły, rzadki tak bardzo, że 
nie mogli przewidzieć go nawet lekarze.

Historia Basi 
– Do ósmego miesiąca ciąży praco-
wałam, czułam się doskonale – wspo-
mina Barbara Bober ze Szczecina. 
– Był tylko jeden kłopot. Synek nie 
obrócił się prawidłowo do porodu 
główkowego. Zaplanowano więc cesar-
skie cięcie. Na 29 maja. 
Trzy dni przed planowanym porodem 
ręce i twarz przyszłej matki pożółkły. 
Ginekolog zalecił, by przyszła do szpi-
tala nazajutrz. 
– W nocy 27 maja dostałam bólów 
porodowych – opowiada 31-latka. – 
Pojechaliśmy z mężem do szpitala. 
Podczas cesarskiego cięcia pojawiły 
się problemy z krzepliwością krwi. 
Straciłam przytomność. 
Mateusz przyszedł na świat po godzinie 
6 rano 27 maja, jednak wątroba mło-

dej kobiety przestała pracować. Było 
to związane z rzadką chorobą ostre-
go stłuszczenia wątroby ciężarnych. 
Schorzenie nie dawało wcześniejszych 
objawów. Młodej matce zostały około 
72 godzin życia. Nieprzytomna tra-
fiła do szpitala przy ul. Arkońskiej 
w Szczecinie, jednego z trzech ośrod-
ków w Polsce, gdzie wykonywane są 
przeszczepy wątroby.
– Cieszyłem się z narodzin syna, ale 
nagle sytuacja się zupełnie odwróciła. 
Synka musiałem zostawić w szpitalu 
na oddziale neonatologicznym, a sam 
pojechałem za karetką, w której żona 
była transportowana na Arkońską – 
mówi pan Paweł, tata Mateusza. – Nie 
wiedziałem wtedy, że podczas walki 
o jej życie usłyszę tam z ust lekarzy 
trzy razy, że muszę się liczyć z tym, 
że umrze.
Pani Basia na oddziale intensywnej 
terapii leżała podłączona do respirato-
ra, wyglądała jak w agonii. Przerażony 
mąż spał w szpitalu na korytarzu, 
czekając na nowe informacje o stanie 
jej zdrowia. 
– Moim domem były wtedy tylko szpi-
tale – wspomina pan Paweł. – W obu 

Lekarze dali 
nam drugie życie
Anna Folkman

Basia obchodzi urodziny z synem. Kiedy przyszedł na świat, ona też 
urodziła się na nowo. Dorota dziś może być szczęśliwą mamą, a Tadeusz 
inaczej patrzy na życie. Oto historie osób po przeszczepie wątroby.
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miałem swój fotel, kubek, personel 
znał mnie doskonale. Przeszedłem 
błyskawiczny kurs opieki nad nowo-
rodkiem i jedyną taką w życiu próbę 
sił i wiary. 
Czas gonił. Pani Barbara została 
zapisana na pierwszym miejscu na 
liście oczekujących na przeszczep. Nie 
pozostawało nic innego, jak czekać na 
dawcę. Rodzina prosiła Boga o cud. 
– Z rodzicami Basi modliliśmy się 
wspólnie i czekaliśmy na telefon ze 
szpitala – mówi pan Paweł. – Wieczo-
rem zamówiliśmy mszę za jej zdrowie. 
Śniło mi się, że stoję z dzieckiem na 
pogrzebie. Odganiałem te myśli. 
Po ponad dobie oczekiwania zadzwonił 
telefon, znalazł się dawca.
– Pamiętam, że obudziłam się któregoś 
poranka i zobaczyłam prof. Milkiewi-
cza i prof. Wójcickiego – wspomina 
pani Barbara. – Towarzyszyło im 

kilkanaście osób z oddziału transplan-
tacyjnego. Prof. Milkiewicz zapytał, 
jak się nazywam. Z tym nie miałam 
problemu. Z pytaniem o datę i miej-
sce było gorzej. Wtedy profesor 
krótko opowiedział mi całą historię. 
Zrozumiałam – dostałam drugie życie. 
Mateusz na szczęście był zdrowy, 
opiekował się nim tata i reszta rodzi-
ny. Mama mogła go zobaczyć dopiero 
po trzech tygodniach. Przeszczep 
powiódł się, ale pojawiły się poopera-
cyjne powikłania. Koniecznych było 
kilka kolejnych operacji. 
– Modlę się za mężczyznę z południa 
Polski i jego rodzinę, która zgodziła się 
na pobranie organu. Ja wydałam na 
świat nowe życie, on swoje stracił i po-
darował je mnie – mówi pani Barbara. 
– Teraz urodziny z synem obchodzimy 
razem, bo przecież tak naprawdę ja 
urodziłam się na nowo razem z nim. 

Pani Basia, pan Paweł i mały Mateusz są dziś szczęśliwą rodziną. Nie byliby w komplecie, gdyby nie przeszczep wątroby, 
który pani Basia przeszła zaraz po porodzie. 
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Historia Tadeusza 

Tadeusz Czarnecki z Małopolski zawsze 
był raczej zdrowy, nie licząc jednego 
ataku bólu nerki, który dopadł go kil-
ka lat wcześniej. 
– To właśnie z tym skojarzyły mi się 
objawy, które nagle zaczęły mi doku-
czać – opowiada pan Tadeusz. – Jakiś 
czas po tym jednym ataku pojawiły się 
biegunki i kolki. Zrobiłem badania. 
W morfologii krwi nie widać było nic 
niepokojącego. Tak jak przy ataku 
nerki, piłem dużo wody, to pomagało. 
Z bólem można było jakoś wytrzymać. 
Kiedy jednak w pracy po Bożym 
Narodzeniu w 2005 roku zobaczyli 
go koledzy, natychmiast kazali iść do 
lekarza. Mężczyzna był bladozielony, 
białka oczu mu pożółkły. Trafił do przy- 
chodni w Sułkowicach. 
– Biegunki i bóle tłumaczono prze-
jedzeniem się w czasie świąt – wspo-
mina pan Tadeusz. – Stwierdzono, 
że dolegliwości mogą pochodzić od 
kręgosłupa, od niestrawności lub 
czegoś innego. Postanowiłem zrobić 
badania na własną rękę. Próby wąt-
robowe wyszły bardzo źle. Lekarz zlecił 
kolejne badania. 
Okazało się, że pan Tadeusz żył tylko 
dlatego, że jego organizm był silny, 
młody i jakoś próbował sobie poradzić 
ze źle funkcjonującą wątrobą. Poleco-
no mu szpital w Krakowie. Tam pani 
ordynator skonsultowała się z prof. 
Milkiewiczem ze Szczecina. Pan Tade-
usz pojechał na badania. Trafił na listę 
oczekujących na przeszczep. 
– Brałem lekarstwa i czekałem. Które- 
goś dnia zadzwonił telefon – wspomi-
na. – Polecenie było proste: o godz. 1 
w nocy mam być w szpitalu w Szcze-
cinie. Byłem wtedy 30 km od Krakowa. 

Trzeba było taksówką szybko dostać się 
do Warszawy, a stamtąd samolotem do 
Szczecina. Wiedziałem, że operacja  
może się nie udać, że może być od-
rzut, powikłania. Jednak razem z żoną 
byliśmy dobrej myśli. Mieliśmy ma-
łego synka, chcieliśmy patrzeć razem, 
jak rośnie. 
Operacja trwała 14 godzin. Wszystko 
poszło dobrze.
– Mam do Szczecina daleko, ale zawsze 
miło jest odwiedzać to miasto – mówi 
pan Tadeusz. – Mieszkałem w Szcze-
cinie przez trzy miesiące po operacji. 
Polubiłem miasto, lekarzy z oddziału 
transplantologii wątroby. Teraz ina-
czej patrzę na życie. Nie gonię tak jak 
kiedyś. Więzi z rodziną stały się moc-
niejsze. Powrót do zdrowia był długi. 
Właściwie od początku musiałem 
nauczyć się chodzić. Liczę się z tym, 
że problemy z wątrobą mogą powró-
cić. Staram się jednak czerpać z życia 
jak najwięcej.
Pan Tadeusz i jego żona mają syna, 
w 2011 roku urodziła się im córka. 
Wkrótce na świat przyjdzie trzeci 
potomek. 
– Mogę być z rodziną i cieszyć się myślą 
o kolejnym dziecku dzięki komuś, kto 
zmarł. To brzmi dziwnie, ale tak jest 
– kończy pan Tadeusz. – Dzięki tej 
osobie i jej rodzinie, która pozwoliła 
na pobranie organu, doświadczyłem 
szczęścia, którego już nikt mi nie od-
bierze, i wiary, że jeszcze sporo przede 
mną. Dziękuję. 

Historia Doroty
Miała 23 lata, kiedy nagle okazało się, 
że nie jest w pełni zdrowa. Wszystko 
zaczęło się niewinnie, od klasycznych 
dolegliwości pokarmowych. 
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– Pracowałam, prowadziłam normalne 
życie – opowiada Dorota Dziedzina-
-Tokarz, 28-letnia mieszkanka wo-
jewództwa małopolskiego. – Bywały 
dni, kiedy czułam się osłabiona, 
miewałam objawy zatrucia. Myślałam, 
że to przez nieodpowiednią żywność. 
Nie przypuszczałam, by było to coś 
poważnego.
Pięć lat temu pewnej soboty szcze-
gólnie dokuczał jej silny ból głowy. 
Pojawiło się pieczenie skóry na karku. 
Lekarz przepisał tabletki przeciwbó-
lowe. Poczuła się lepiej, ale na krótko.
– Zauważyłam kolejne objawy. Wyos-
trzony słuch sprawiał, że z równo-
wagi wyprowadzały mnie najmniej- 
sze odgłosy. Nie mogłam spać – wspo-
mina pani Dorota. – Pomyślałam, że 
to przez stres, przemęczenie spowo-
dowane pracą.
Kiedy rano, przeglądając się w lustrze, 
zobaczyła, że białka jej oczu są zu-
pełnie żółte, podobnie skóra na ciele, 
pojechała do szpitala. 
– Zatrzymano mnie na badania. Byłam 
tak słaba, że nie mogłam siedzieć. 
Nagle straciłam przytomność, byłam 
jakby w śpiączce – opowiada kobieta. 
– Nie wiedziałam, co się ze mną dzieje. 
Obudziła się w innym otoczeniu. Inny 
szpital, inni ludzie. 
– Pamiętam, że pomyślałam, że mam 
jakiś taki wielki brzuch. Był napuch-
nięty i zabandażowany. Obok stała 
ogromna aparatura, byłam zdezo-
rientowana – opisuje pani Dorota. 
– Okazało się, że jestem w Szcze-
cinie. Zastanawiałam, gdzie jest mój 
chłopak. W szpitalu rejonowym mnie 
odwiedzał. Nie byłam pewna, czy 
nadal jesteśmy razem. Niczego nie 
byłam pewna. Przecież umknęły mi 
dwa dni z mojego życia. Gdyby nie 

znalazł się dawca, umarłabym. Wiem 
tylko, że to była kobieta. Byłam bardzo 
wdzięczna specjalistom ze Szczecina za 
uratowanie życia. Moja choroba była 
bardzo rzadka, ale mogła pojawić się 
w którymś wcześniejszym pokoleniu 
w mojej rodzinie. Nikt nie był w sta-
nie powiedzieć, dlaczego ujawniła się 
właśnie u mnie.
A co z chłopakiem? Okazało się, że 
operacja jeszcze bardziej umocniła 
związek Doroty z Przemkiem. 
– Kiedy powiedział, że mnie kocha, 
było mi obojętne, co ze mną będzie, 
czy będzie bolało, czy nie – śmieje się 
kobieta. – Byleby wyzdrowieć. Dwa 
dni po wyjściu ze szpitala Przemek  
oświadczył się. Dziś mamy półroczną 
córeczkę. Ze względu na rekonwa-
lescencję nie mogliśmy na początku 
myśleć o potomstwie, ale lekarze 
ze Szczecina przekonywali, że nie bę-
dzie problemu.

– Lekarze mieli rację, mamy zdrową córkę Hanię, a ja mogę 
cieszyć się macierzyństwem – mówi pani Dorota. – Dziś 
bardziej korzystam z życia. Spełniam moje marzenia i już nic 
nie odkładam na potem.
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Już w 2006 roku Krystyna Pieczyńska, 
dyrektor Zachodniopomorskiego Cen- 
trum Onkologii, mówiła o wielkim 
marzeniu, jakim jest wybudowanie 
nowoczesnego Centrum Diagnostyki 
i Terapii Nowotworów Piersi. Było 
to wtedy, gdy szpital – jako jedyny 
w województwie – otrzymał certy-
fikat zintegrowanego zarządzania 
ISO w zakresie: zarządzania jakością, 
zarządzania środowiskiem oraz za-
rządzania bezpieczeństwem i higieną 
pracy. Wspominała wówczas także, 
że jest teren pod nowy budynek, zle-
cone zostały prace projektowe. Urząd  
Marszałkowski wstępnie bowiem za-
akceptował ten pomysł, choć szansa na 
jego realizację związana była przede 

wszystkim z pozyskaniem funduszy 
unijnych na ten cel. 

Warto marzyć
Czas pokazał, że warto marzyć. Po-
trzebne fundusze udało się uzyskać. 
Kamień węgielny pod budowę wmu-
rowany został 5 października 2009 
roku. A już od sierpnia 2012 roku 
Centrum Diagnostyki i Terapii No-
wotworów Piersi przyjmuje pacjentów. 
Najpierw zaczęły tu funkcjonować 
poradnie wykonujące badania diag-
nostyczne: rentgenowskie, mammo-
graficzne, USG. Następnie poradnie 
przyszpitalne: chemioterapii, radiote-
rapii, chirurgii onkologicznej, der-

Prawdziwie 
XXI wiek
„Tu na razie jest ściernisko, ale będzie San Francisco” – śpiewali bracia 
Golcowie. Tylko jakoś nie słychać, by to San Francisco się pojawiło. 
Za to na ściernisku za płotem Zachodniopomorskiego Centrum 
Onkologii w Szczecinie przy ul. Strzałowskiej powstał nowoczesny 
budynek Centrum Diagnostyki i Terapii Nowotworów Piersi, choć 
zaledwie 4 lata temu przedsięwzięcie to pozostawało jeszcze w sferze
marzeń. Jednak w tym przypadku, bardziej niż piosenka Golców, 
pasuje przesłanie słynnego żeglarza Leonida Teligi, że: „działając
konsekwentnie, można zrealizować nawet najodważniejsze marzenia”.

Halina Pytel-Kapanowska
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matologii, ginekologii i profilaktyki 
chorób piersi, gabinety zabiegowe, 
apteka, laboratorium analityczne, pra-
cownia histopatologii. Jesienią w no-
wym miejscu rozpoczął swą działalność 
oddział onkologii klinicznej pracujący 
w trybie stacjonarnym. 
Nowy obiekt wygląda imponująco. 
Jego powierzchnia użytkowa wynosi 
aż 8462 m kw. Kosztował 55 mln zł. 
Pieniądze pochodziły ze środków 
własnych Zachodniopomorskiego Cen- 
trum Onkologii, dotacji z budżetu 
województwa zachodniopomorskiego 
i Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego.
Zmienił się też wjazd do szpitala. Tuż 
przy bramie wjazdowej powstały dwa 
bliźniacze budynki, które stały się także 
sercem zarządzania informatycznego 
szpitalem. Nie opodal zaś powstał sa-
lon fryzjersko-kosmetyczny. Z kolei po 
drugiej stronie ulicy znajduje się wyre-
montowany budynek po byłej aptece. 
Od trzech lat funkcjonuje tu Ośrodek 
Rehabilitacji Psychospołecznej i Me-
dycznej Osób Niepełnosprawnych 
z Poradnią Medycyny Paliatywnej. 
To drugie marzenie sprzed kilku lat, 
które zostało zrealizowane. Budynek 
wyremontowano dzięki funduszom 
z Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych. 
W Ośrodku pacjenci znajdują po-
moc nie tylko w zakresie rehabilitacji 
medycznej, ale mogą także uzyskać 
wsparcie psychologiczne, uczestniczyć 
w warsztatach terapii zajęciowej, a na- 
wet uczyć się tańca oraz nordic 
walkingu. Od dwóch lat organizowane 
są tu wykłady w ramach „Szkoły dla 
pacjentów onkologicznych i ich ro-
dzin”, która funkcjonuje w cyklach 
wiosennym i jesiennym. W każdym 

cyklu proponowanych jest kilkanaście 
wykładów.
– Dla pacjentów onkologicznych to 
pierwsza taka szkoła w Polsce – komen-
tuje dr Małgorzata Talerczyk, specja-
lista onkologii klinicznej, zastępca 
dyrektora do spraw lecznictwa. – Od 
naszych lekarzy specjalistów pacjenci 
i członkowie ich rodzin mają szansę 
uzyskania niezbędnych informacji na 
temat swojej choroby. Są też wykłady 
dotyczące problemów psychologicz-
nych, a nawet porady kosmetyczne. 
Starania, by traktować pacjentów 
fachowo, a jednocześnie z sercem, 
przyniosły efekty w postaci wyróżnienia 
przyznanego w kategorii „Edukacja 
i aktywizacja pacjentów” za utworzenie 

Krystyna Pieczyńska, dyrektor Zachodniopomorskiego 
Centrum Onkologii
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szkoły dla pacjentów onkologicznych 
i ich rodzin. Konkurs ogłosiła Grupa 
Robocza na rzecz Innowacji w Opiece 
Zdrowotnej. 

Szpital na 102
Uroczystości otwarcia nowoczesnego 
Centrum Diagnostyki i Terapii No-
wotworów Piersi trwały od 24 do 26 
maja 2012 roku, połączone zostały 
z jubileuszem 102 lat istnienia szpitala. 
Przybyło wielu gości. Wchodzących 
do ośrodka witała rzeźba – postać ko-
biety z uniesioną ręką, drugą dłonią 
osłaniająca pierś. 
Budynek robi ogromne wrażenie. Jest 
przestronny, nowoczesny. Warunki 
leczenia można uznać za komfor-
towe. Sale są jedno- lub dwuosobowe, 
z dostępem do łazienki i toalety. 
– To prawdziwie XXI wiek – skomen-
towała pani Regina, która trafiła na 
oddział chemioterapii. – Warunki tu 
jak w najlepszym sanatorium.
Położenie budynku jest wyjątkowe. 
Z drugiego piętra, gdzie znajduje 
się piękny taras, można podziwiać 
niepowtarzalne widoki na Odrę. 
Wyjątkowym miejscem jest także ka-
meralna kaplica ze szklaną ścianą, za 
którą widać drzewa. 

Wszystko 
w jednym miejscu
Centrum Diagnostyki i Terapii No-
wotworów Piersi spełnia standardy 
europejskie. 
– Mamy wszystko pod jednym da-
chem – podkreśla dr Małgorzata Taler- 
czyk. – W jednym miejscu pacjent jest 
diagnozowany, kierowany na konsulta- 

cje do specjalistów, leczony w warun-
kach ambulatoryjnych lub szpitalnych. 
– Jest to zgodne z drugą rezolucją 
Parlamentu Europejskiego, która za-
leca we wszystkich krajach Unii Eu-
ropejskiej utworzenie do 2016 roku 
jednostek zajmujących się nowotwo- 
rami piersi – wyjaśnia Krystyna 
Pieczyńska, dyrektor ZCO. – Mają 
one zapewnić kompleksową opiekę 
na wszystkich etapach choroby. W na-
szym przypadku troska o pacjenta jest 
wyjątkowo ważna, bo do nas chorzy 
trafiają wielokrotnie, są leczeni nieraz 
przez wiele lat. Konieczne więc jest 
stworzenie odpowiednich warunków 
leczenia i życzliwej atmosfery.
Na parterze – zakład diagnostyki obra-
zowej wyposażony w najnowocześniej-
szy sprzęt, pracownia histopatologii, 
laboratorium i apteka, która przygoto- 
wuje cytostatyki potrzebne dla pacjen-
tów leczonych chemioterapią. Piętro 
wyżej jest oddział dzienny chemiotera-
pii z 20 stanowiskami do podawania cy- 
tostatyków oraz 26 łóżek stacjonar-
nych, a na drugim piętrze 36 łóżek dla 
pacjentów hospitalizowanych. Obec-
nie oddział ma do dyspozycji 62 łóżka 
(o 20 więcej niż dawniej). W związku 
 z tym czas oczekiwania na przyjęcie do 
szpitala znacznie się skrócił. 
– Według standardów światowych 
obowiązuje kompleksowe leczenie no-
wotworów piersi, od rozpoznania po 
rehabilitację, wsparcie psychologiczne 
– mówi dr M. Talerczyk. – Właśnie 
taki system kompleksowego leczenia 
tworzymy w Zachodniopomorskim 
Centrum Onkologii. Od niedawna 
pracuje specjalista z zakresu chirurgii 
plastycznej, który wykonuje zabiegi 
rekonstrukcji piersi. Współpracujemy 
ponadto z genetykami. 
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Dr Talerczyk od lat związana jest 
z Oddziałem Chemioterapii. Nie ukry-
wa, podobnie jak cały zespół, zado-
wolenia z powodu poprawy warun- 
ków pracy, choć w związku ze zwięk-
szeniem liczby łóżek obowiązków także 
przybyło. 

Gdy wiesz, co chcesz
Dyrektor Krystyna Pieczyńska cieszy 
się z tych osiągnięć.

– Sukces jest wtedy, gdy wiemy, co 
chcemy zrobić, mamy strategię, wizję 
i konsekwentnie, systematycznie oraz 
w odpowiednim czasie ją realizujemy 
– podkreśla. 
Sukces to nie tylko inwestycje, ale 
także nagrody i wyróżnienia w re-
gionie i kraju. W styczniu 2012 roku 
w Zachodniopomorskim Centrum 
Onkologii odbyła się wizyta akredy-
tacyjna w ramach projektu „Wsparcie 
procesu akredytacji zakładów opieki 
zdrowotnej”, współfinansowana z fun-
duszy Unii Europejskiej. Placówka 
została oceniona bardzo wysoko, co 
potwierdziło wcześniejsze starania o jak 
najlepszą jakość zarządzania i funk-
cjonowania. W tym roku także w kon- 
kursie „Gazele biznesu” wśród wyróż-
nionych znalazło się Zachodniopo-
morskie Centrum Onkologii, startując 
w kategorii „Firma dla Szczecina”. 

Ostatnio w organizowanym corocz-
nie przez Centrum Monitorowania 
Jakości w Ochronie Zdrowia oraz 
dziennik „Rzeczpospolita” ogólnopol-
skim rankingu „Bezpieczny Szpital 
2012”, ZCO uplasowało się na trzeciej 
pozycji (poprawiając swoją lokatę 
o 7 miejsc).
Zachodniopomorskie Centrum Onko-
logii pozostaje największą w woje-
wództwie placówką specjalizującą się 
w leczeniu nowotworów. Jeszcze w 1990 

roku notowano tu w ciągu roku 3 tys. 
pacjentów, obecnie już ponad 86 tys. 
Liczby te świadczą o tym, że bardzo 
przybywa chorych z rozpoznaniem 
nowotworowym, w tym w większości 
z rakiem piersi. 
Chociaż nowoczesne Centrum Diag-
nostyki i Terapii Nowotworów Piersi 
spełnia standardy XXI wieku i przyj-
muje pacjentów, nie znaczy to jednak, 
że zakończyło swój rozwój. 
– Cały czas zbieramy fundusze na 
doposażenie – mówi dr Katarzyna 
Żułtak-Bączkowska, prezes Regional-
nej Fundacji Walki z Rakiem. – Ostat-
nio zakupiliśmy nowoczesną karetkę 
potrzebną do przewozu pacjentów 
z oddziałów szpitalnych do Centrum 
Diagnostyki. Nie ukrywam, że przyda 
się każda złotówka na rzecz funacji, bo 
na pewno wszystkie fundusze wyko-
rzystamy z pożytkiem dla pacjentów.

Centrum Diagnostyki i Terapii Nowotworów Piersi spełnia 
standardy europejskie. W jednym miejscu pacjent jest 
diagnozowany, kierowany na konsultacje do specjalistów, 
leczony w warunkach ambulatoryjnych lub szpitalnych.

dr Małgorzata Talerczyk
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Województwo zachodniopomorskie 
od lat przoduje w rankingach do-
tyczących liczby dawców narządów. 
Jak udało się osiągnąć taki sukces?
– Wszystko dzięki długofalowym 
działaniom i stałej pracy nad takim 
wynikiem. Kilka osób zaangażowało 
się w ten projekt przed laty i to procen-
tuje. Jakiś czas temu postanowiliśmy, 
że staniemy się regionem, w którym 
będziemy identyfikować wielu dawców 
i dążyliśmy do tego celu konsekwent-
nie, aż udało się go osiągnąć. Trzeba 
podkreślić rolę trzech osób w tym  
procesie: konsultanta wojewódzkie-
go ds. anestezjologii prof. Romana 
Bohatyrewicza, szefa anestezjologów 

w szpitalu przy ul. Arkońskiej dr. Ze-
nona Czajkowskiego i mojej skromnej 
osoby. W każdym regionie są dawcy, 
pojawia się tylko kwestia tego, czy 
anestezjolodzy zadadzą sobie trud ich 
identyfikacji oraz stworzenia komisji, 
która orzeknie śmierć mózgu i do-
prowadzi do procedury pobrania. 
Jeśli na oddziale intensywnej terapii 
znajduje się 10 czy 12 łóżek, to wiado-
mo, że są potencjalni dawcy. Lekarze 
mogą odłączyć respirator i po prostu 
powiedzieć rodzinie, że pacjent zmarł. 
Mogą też zaangażować się i włożyć 
nieco wysiłku w to, aby utrzymać 
u tej osoby podstawowe funkcje 
życiowe, żeby możliwe było pobranie 

Bez zaangażowania 
lekarzy  
nie osiągnęlibyśmy 
takiego wyniku
O dawcach narządów, świadomości biorcy na temat dawcy, 
zmianach osobowości po przeszczepieniu serca i życiu po operacji 
z prof. dr. hab. n. med. Markiem Ostrowskim, konsultantem 
wojewódzkim w dziedzinie Transplantologii Klinicznej 
i kierownikiem Kliniki Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej
w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym nr 2 w Szczecinie 
rozmawia Paulina Targaszewska.
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narządów. Niezbędne są więc chęci 
i zaangażowanie. W tej chwili naj-
aktywniejszy pod względem pozyski-
wania dawców jest szpital w Gorzowie 
Wielkopolskim. 

Kto może być dawcą narządów?
– Są różne kategorie dawców. Skupię 
się na dawcach zmarłych, bo w Polsce 
głównie od nich pobierane są narządy. 

Dzielą się oni na tych, u których śmierć 
orzeka się w wyniku śmierci mózgu, 
oraz na tzw. dawców DCD, czyli daw-
ców po zatrzymaniu krążenia. Ta dru-
ga grupa w tej chwili nie jest jeszcze 
wykorzystywana, bo w Polsce nie ma 
takiej tradycji. Będziemy starali się 
to zmienić, jednak obecnie dawcami 
są osoby zmarłe śmiercią mózgową. 
Najczęściej są to pacjenci w średnim 
bądź starszym wieku z epizodami 
mózgowymi, tzn. po udarach krwo-
tocznych oraz ciężkich urazach czasz-
kowo-mózgowych. 

Kto decyduje o tym, czy dana osoba 
zostanie po śmierci dawcą? Rodzina 
zmarłego ma tutaj coś do powiedzenia?
– Rodzina zmarłego o tym nie decy-
duje. W Polsce obowiązuje tzw. zgoda 
domniemana, która obejmuje całą 
populację. Oznacza to, że każda osoba 
zmarła jest potencjalnym dawcą. Zgod-
nie z ustawą z dnia 1 lipca 2005 roku 
pobrania komórek, tkanek i narządów 

ze zwłok ludzkich można dokonać, 
jeżeli osoba zmarła nie wyraziła za życia 
sprzeciwu. Sprzeciw taki należy zgłosić 
osobiście lub listownie w Centra- 
lnym Rejestrze Sprzeciwów w Cen-
trum Organizacyjno-Koordynacyjnym 
ds. Transplantacji w Warszawie na 
formularzu, który można otrzymać 
w zakładach opieki zdrowotnej. Po 
dokonaniu zgłoszenia w Centralnym 

Rejestrze Sprzeciwów osoba zgłasza-
jąca otrzyma listem poleconym po-
twierdzenie wpisu do Rejestru. Moc 
prawną w przypadku braku zgody 
na pobranie narządów po śmierci 
ma również noszone przy sobie 
własnoręcznie podpisane oświadczenie 
sprzeciwu lub oświadczenie ustne 
złożone w obecności dwóch świadków 
pisemnie przez nich potwierdzone. 
Jeśli takiego sprzeciwu nie ma, rodzi-
na zmarłego jest informowana o tym, 
że jego narządy zostaną pobrane 
do przeszczepienia. Pyta się też blis-
kich o ewentualną wolę zmarłego, 
ale zgoda samej rodziny nie jest ko-
nieczna. Są jednak sytuacje, kiedy 
bliscy bardzo protestują. Staramy 
się wówczas przekonać ich, że w ten 
sposób pozbawiają możliwości życia 
inne osoby, które czekają na te narzą-
dy. Jeśli ten argument nie skutkuje, 
a rodzina potwierdza, że zmarły się 
na to nie zgodził, odstępujemy od 
próby pobrania narządów. Warto 

W Polsce obowiązuje tzw. zgoda domniemana, która 
obejmuje całą populację. Oznacza to, że każda osoba 
zmarła jest potencjalnym dawcą.

prof. Marek Ostrowski
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wspomnieć, że liczba takich odmów 
bywa uzależniona od klimatu, jaki 
wokół kwestii transplantacji kreują 
media.

Jak często zdarzają się takie sytuacje 
w województwie zachodniopomorskim?
– Odmowy dotyczą ok. 10–20 pro-
cent wszystkich przypadków. Może się 
wydawać, że to sporo. Bywały jednak 
czasy, kiedy ten wskaźnik wynosił 40 
procent. Teraz nie jest więc aż tak źle.

Jak wygląda procedura pobierania 
narządów od dziecka?

– W takim przypadku oczywiście zgodę 
musi wyrazić opiekun prawny dziecka. 
Narządy od dzieci pobiera się jednak 
niezmiernie rzadko. Bardzo się z tego 
powodu cieszę, bo jest to niezwykle 
stresujące, nawet dla lekarzy, którzy 
zajmują się pobieraniem narządów 
i przeszczepami od wielu lat. Teraz 
wszyscy dawcy do 15 roku życia są 
zgłoszeni do Centrum Zdrowia Dziec-
ka i to ono zajmuje się pobieraniem od 
nich narządów. 

Jaka jest świadomość biorcy na temat 
dawcy?
– Nie mówi się biorcy, kto jest dawcą, 
i ta zasada obowiązuje na całym świecie, 
o ile nie są to dawcy żyjący. Jedyną 
informację, jaką możemy przekazać, to  
wiek dawcy i jego płeć. Rodziny dawcy 

także nie informuje się, kto jest biorcą. 
To pozwala uniknąć w przyszłości 
ewentualnych roszczeń finansowych.

A jeśli biorca dopytuje się o dawcę lub 
rodzina dawcy chciałaby poznać biorcę?
– Zdarza się to bardzo rzadko, mieliś-
my jednak do czynienia z takim przy-
padkiem. Jedna z naszych pacjentek, 
biorczyni, kulturalna i inteligentna ko-
bieta, bardzo chciała wiedzieć, od kogo 
pochodzi ofiarowany jej narząd. Kilka 
miesięcy prosiła koordynatora o te in-
formacje. Ten widząc jej wewnętrzną 
potrzebę posiadania tej wiedzy, w końcu 

uległ. Kobieta pojechała na cmentarz, 
żeby odwiedzić grób swojej dawczyni. 
Na miejscu spotkała jej rodzinę i bar-
dzo się ze sobą zaprzyjaźnili. Później 
nasza pacjentka opowiadała o tej sy-
tuacji na spotkaniu anestezjologów 
i muszę przyznać, że była to wzruszająca 
historia. Między nią a rodziną dawczy-
ni wytworzyła się silna więź. Bardzo się 
ze sobą zżyli. 

Słyszy się czasem historie osób, któ- 
rym po przeszczepieniu serca zmie-
niła się osobowość, na przykład pewna 
osoba zaczęła malować obrazy, czego 
wcześniej nie robiła. Okazało się, że 
otrzymała serce od zmarłego artysty. 
Czy takie historie są możliwe? Jak 
można je wytłumaczyć?
– Nie sądzę, żeby były prawdziwe. 

Jedna z naszych pacjentek poznała rodzinę dawcy. 
Wytworzyła się między nimi silna więź, bardzo się ze sobą zżyli.

prof. Marek Ostrowski
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Serce to mięsień. Aby podobne his-
torie miały medyczne uzasadnienie, 
musielibyśmy przeszczepić mózg. 
Oczywiście uważano niegdyś, że serce 
jest miejscem duszy ludzkiej, ale takie 
twierdzenie zdaje się nie mieć racjo-
nalnych podstaw. Choć oczywiście 
możemy nie znać złożoności całego 
mechanizmu transponowania obcych 

tkanek do naszego ustroju. Przecież 
na poziomie komórkowym odbywa 
się już wiele procesów. My, lekarze, 
staramy się poznać mechanizmy im-
munologiczne, które powodują odrzu-
canie tkanek. Można oczywiście zrobić 
badania dotyczące psychologicznych 
aspektów przeszczepiania serca, ale 
tym powinni zająć się psychologowie. 

Prof. dr hab. n. med. Marek Ostrowski
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Czy kwestie religijne miewają wpływ na 
decyzje o przeszczepie? Mam na myśli 
szczególnie świadków Jehowy, którzy 
nie godzą się na przetaczanie krwi.
– To ciekawa sprawa. Świadkowie Je-
howy nie dopuszczają przetaczania 
krwi ani żadnych preparatów z nią 
związanych i bardzo tego pilnują. 
To czasami bywa trudne do zaakcep-

towania, szczególnie w przypadku 
dzieci. U dorosłych tego nie kwes-
tionujemy i szanujemy ich wolę. Jeśli 
chodzi o przeszczepianie narządu, 
świadkowie Jehowy nie mają nic prze-
ciwko. Wielokrotnie mi się zdarzało 
przeszczepiać nerki wyznawcom tej 
religii i nigdy nie było z tym prob-
lemu, chociaż przecież z przeszcze- 

Prof. dr hab. n. med. Marek Ostrowski
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pianego narządu nie wypłuczemy 
wszystkiego do końca. Jakieś elementy 
strukturalne krwi w nim zostają, wi-
docznie świadkowie Jehowy potrafią 
to na swój sposób zinterpretować.

Zdarzyło się Panu, że z powodu religii 
pacjent nie zgodził się na przeszczep?
– Nie, nigdy. 

Czasem dochodzi jednak do sytuacji, 
że osoba, która czeka na przeszcze- 
pienie, tuż przed operacją wycofuje 
się. Jak to wytłumaczyć?
– Bywa i tak, że pacjent nie godzi się na 
przeszczepienie, choć długo na to cze-
kał. Kiedy podajemy pacjentowi wiek 
dawcy albo mówimy o innych czynni-
kach obciążających, np. nosicielstwie 
żółtaczki B, lekarz dializ, który sprawu-
je opiekę nad pacjentem, też czasem 
mu doradza i może powiedzieć „po co 
będziesz brał taką starą nerkę, może za 
tydzień będzie młodsza”. Zdarza się też 
tak, że ktoś jest daleko za granicą i nie 
może przyjechać na operację, a czasem 
pacjent ma po prostu wyłączony tel-
efon. Oczywiście każdą odmowę mu-
simy zawsze umotywować.

Jak wygląda życie po przeszczepie?
– Wszystko zależy od pacjenta. Są 
stowarzyszenia pacjentów, którzy po 
przeszczepieniu dążą do powrotu do 
maksymalnej aktywności. Jeśli nie są 
obarczeni innymi chorobami, to po 
przeszczepieniu serca, nerki czy wąt-
roby mogą bez problemu wrócić do 
normalnej aktywności zawodowej. Są 
nawet olimpiady i zawody sportowe 
dla osób po przeszczepieniu. Oczywiś-
cie do końca życia przyjmują leki im- 
munosupresyjne, co 3–4 miesiące lub 
pół roku muszą się też stawiać na bada-
nia kontrolne. Są jednak i tacy chorzy, 
którzy nie stosują się do zaleceń le-
karza. Potrafią zupełnie odstawić leki 
i tracą przeszczepiony narząd. Nie-
którzy w przeciągu 2 lat przepijają 
kolejną wątrobę. W takim przypad-
ku zastanawiałbym się, czy chorego 
ponownie wpisać na listę oczekujących.

Prof. dr hab. n. med. Marek Ostrowski
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Salon znajduje się w Zachodniopo-
morskim Centrum Onkologii. Wejść 
do niego można z dwóch stron. Pier- 
wsze wejście jest od ulicy Strzałowskiej. 
Drugie – tuż za bramą, na terenie 
kliniki. To miejsce dla tych kobiet, 
które z różnych powodów nie chcą 
iść do fryzjera „w mieście”. Uroczyste 
otwarcie gabinetu odbyło się 1 sier-
pnia 2012 roku. Od tamtej pory klien-
ci są codziennie.

Leczą ciało i duszę
Czynności, które innym wydają się 
prozaiczne i zwykle kojarzą się z przy-
jemnością i odpoczynkiem, dla kobiet 
chorych na raka często bywają nie lada 
wyzwaniem. Przede wszystkim trzeba 
się przełamać. 
– Często samopoczucie nie pozwala, by 
wyjść do miasta, pokazać się wśród lu-
dzi, a położenie „Aury” sprawia, że nie 
musimy się oddalać od szpitala – wy- 

jaśnia jedna z pacjentek, pani Danuta. 
– Niektóre z nas chcą zachować swoją 
chorobę w tajemnicy, a przy pewnych 
zabiegach może to być niemożliwe – 
przyznaje inna klientka.
Salon tuż przy klinice ma być więc 
ułatwieniem. Panie mogą tu nauczyć 
się, jak wypełnić brwi czy podkreślić 
rzęsy, jak pielęgnować skórę oraz jak 
odżywić paznokcie.
– Uczymy wszystkiego od podstaw 
– mówi właścicielka gabinetu Joanna 
Wiszniewska. – Na przykład poka-
zujemy, jak równo wyrysować brwi. 
Mamy do tego specjalne szablony i wy-
jaśniamy, jak je prawidłowo przyłożyć. 
Nasze klientki nie zawsze wiedzą, jak 
się malować. Staramy się wytłuma- 
czyć wszystko tak, by mogły to później 
same powtórzyć. 
Wszystkie kosmetyki, łącznie z farbami 
do włosów, są naturalne – nie zawierają 
parabenów – silnych chemicznych 
składników, które mogłyby dodatkowo 

Terapeutyczny 
salon piękności
Jest w Szczecinie miejsce niezwykłe. Z pozoru nie różni się od 
typowego studia fryzjersko-kosmetycznego. Luksusowe wnętrze 
w jasnych kolorach, kosmetyki równo poukładane na półkach. 
Duże lustra i stolik manikiurzystki w rogu. Miła muzyka w tle. 
Tylko klienci w „Aurze” są inni. To osoby wyjątkowe. Osoby, 
które toczą walkę z nowotworami.

Ewa Ostapowicz
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obciążyć pacjentów po chemio- i radio- 
terapii. Wszystkie zabiegi są dobie-
rane indywidualnie. 
– Skóra przyjmuje wszystkie te skład-
niki, które są w pudrach i cieniach, 
dostają się one do wnętrza i organizm 
może być przez to bardziej obciążony – 
tłumaczy właścicielka. 
Na miejscu można także dobrać so-
bie perukę – dla odważnych rudości, 
dla spokojniejszych – jasny brąz. Są 
także kursy wiązania chust i turbanów, 
można kupić beret. 
– Jeszcze trochę włosów mi zostało, ale 
nie mam odwagi iść do zakładu fryz-
jerskiego gdzieś indziej – przyznaje 
jedna z pacjentek i dodaje: – W szpi-
talu to jednak trochę inaczej. 
Taka intymność jest wskazana. Tu nikt 
się dziwnie nie przygląda, gdy na fo-
telu przed lustrem siada pani bez wło-
sów na głowie. Farby dostępne w salo-
nie nie zawierają amoniaku. 
– Używamy pianki, która utrzymuje 
się od czterech do nawet sześciu tygod-
ni – tłumaczy fryzjerka. – Oczywiście 
możemy użyć też normalnej mieszan-
ki, jak są takie wskazania lekarza. Pod-
powiadamy też, jak przyspieszyć odras-
tanie włosków i jak je pielęgnować.
Joanna, która czeka na manikiur, 
na weekend jedzie do domu: – Chcę 
ładnie wyglądać. Może zaszaleję i po-
proszę o krwistoczerwony lakier? – 
zastanawia się.
Pacjentki przychodzą tu nie tylko na za-
biegi. Często zaglądają, by zapytać, co 
jest teraz modne, innym razem przy-
chodzą po radę. A czasem po prostu 
porozmawiać. To miejsce, w którym 
można na chwilę zapomnieć o chorobie 
– przyznają zgodnie. Tu mogą się od- 
prężyć i nabrać sił do walki z nowotworem. 
– W „Aurze” można poplotkować, 

pośmiać się, wygadać – z uśmiechem 
na ustach wylicza pani Danuta. – Tu 
człowiek człowieka pocieszy. To bardzo 
ważne, kiedy ktoś walczy z chorobą.

Sama to przeżyłam
Nad wszystkim czuwa właścicielka 
„Aury” – Joanna Wiszniewska. Pomysł 
zrodził się dawno. – Zaczęło się od 
tego, że prowadziłam w Zachodniopo-
morskim Centrum Onkologii zajęcia 
w ramach szkoły onkologicznej dla 
pacjentów i ich rodzin – opowiada. – 
Radziłam paniom, jak dbać o paznok-
cie, osłabione i zniszczone po leczeniu. 
Na początku bałam się, że nie będzie 
zainteresowania. Ale w czasie rozmów 
z pacjentkami zauważyłam, że takie 
miejsce jest im potrzebne. Nie chciały, 
żeby choroba przysłoniła im to, jak do 
tej pory żyły. 
Potem były długie rozmowy z dyrektor-
ką Centrum, Krystyną Pieczyńską. 
W końcu, w wakacje 2012 roku, się udało.
– Znam to uczucie, kiedy człowiek krę-
puje się pójść do fryzjera czy wizażystki 
– mówi Wiszniewska. – Sama jestem 
po chorobie. Tak samo moja siostra, 
która tu ze mną pracuje. Takie geny, 
co zrobić. Myślę więc, że wiemy, o czym  
i jak rozmawiać.
Pacjenci nie czują się swobodnie w tra-
dycyjnych salonach urody. Wstydzą 
się ukradkowych spojrzeń, nie wiedzą, 
jak powiedzieć, dlaczego wypadają 
im włosy. Nie mówią otwarcie o swo- 
jej chorobie, bo boją się reakcji innych 
i braku zrozumienia. 
– U nas czegoś takiego nie ma. Nie każda 
kobieta, która jest po chemioterapii, 
ma odwagę iść do zwykłego fryzjera. 
I nie zawsze otrzyma tam odpowiednią 
pomoc – przyznaje Wiszniewska. – 
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Dość często panie są osłabione, po-
trzebują dodatkowych składników od- 
żywczych. My znamy potrzeby pacjen-
tów, wiemy, jakie zabiegi są im naj-
bardziej potrzebne, rozumiemy ich.  
Właścicielka „Aury” nie ukrywa tego, 
że sama też chorowała, bo to dla klien-
tów żywy dowód, że rak to nie koniec, 
że można wyzdrowieć, wrócić do nor-
malnego życia, do zawodu, do pracy. 
– Panie dużo pytają. A ja zawsze chętnie 
odpowiadam. Mówię, jak sobie radzić, 
jak po wszystkim stanąć na nogi. 
Pacjentki czują się przy mnie swobod-
nie, bo dla mnie rozmowa o tym nie 
jest obca – uśmiecha się Wiszniewska.

Przychodzą też panowie
Rzadziej i z większą niepewnością, ale 
przychodzą. Na początku zaglądają 
nieśmiało. Często są to mężowie pań, 
które są w Zachodniopomorskim Cen-
trum Onkologii na leczeniu. Chcą do-
brze wyglądać. 
– Zamiast czekać bezczynnie w holu, 
wolą przyjść do nas. Raz nawet trafił się 
Niemiec. Przyjechał do kogoś w odwie-
dziny – opowiada właścicielka „Aury”. 
Zaglądają też mieszkańcy z okolicz-
nych bloków. Salon nie jest tylko dla 
pacjentów, każdy może zapisać się na 
wizytę. Po południu często przychodzi 
też personel szpitala. 
Joanna, która poddawała się zabiegom 
manikiurzystki, ogląda z podziwem 
swoje pomalowane paznokcie. Są krwi- 
stoczerwone – takie, jak chciała. 
– W klinice jestem od sześciu tygodni, 
tu przychodzę od trzech – zdradza. – 
Taki mały rytuał. Za każdym razem 
robimy coś innego. Przemiłe panie 
tu pracują.

Nie obejdzie się 
bez wzruszeń
Czasami, podczas rozmowy, pacjentki 
ukradkiem ocierają łzy. To trudny 
moment. 
– Nieraz trzeba ściszyć głos, mówić 
szeptem. Czasami potrzebna jest taka 
chwila, żeby się przemóc – tłumaczy 
Wiszniewska. – Chcę naszych klientów 
podnosić na duchu, poprawić im 
samopoczucie, bo w ich życiu jest już 
za dużo cierpienia. Nowa, stylowa fry-
zura, profesjonalny makijaż czy zad-
bane dłonie i stopy potrafią naprawdę 
poprawić kobiecie nastrój. Wszystkie 
o tym wiemy. A te panie szczególnie 

Salon piękności „Aura” – pierwsza z prawej Joanna Wiszniewska.
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na to zasługują. Oczywiście ich to nie 
wyleczy, ale doda im trochę pozytyw-
nej energii, naładuje je.
– Osoba zdrowa nie zdaje sobie spra-
wy, jakie to jest ważne – wtóruje 
jej pani Danuta. – Ludzie mijani 
w mieście bywają bezwzględni, nie 
okazują współczucia. Zwykłe spojrze-
nia przechodniów potrafią zadziałać 
tak na człowieka w naszym stanie, że 
potem nie chce się opuszczać przez kil-
ka dni pokoju. A tu nikt nie zapyta, co 
się stało, nie wypytuje o samopoczucie. 
No bo jak się możemy czuć?
Są takie zawody, w których trzeba 
umieć słuchać. Fryzjerka z pewnością 
do nich należy. Zwłaszcza w takim gabi-

necie. Panie, które tu przychodzą opo- 
wiadają często o intymnych rzeczach. 
– To zupełnie normalne, że słuchając 
takich opowieści, człowiek się wzrusza 
– mówi Wiszniewska. – Pamiętam kilka 
historii. Wszystkie jednak zostawiam 
dla siebie, zostają one tutaj, w salonie.
W „Aurze” pacjentki zachowują się 
jak zwykłe dziewczyny. Śmieją się, 
plotkują, przeglądają kolorowe pisma. 
– Ważne jest, żeby nikt się nie pod-
dawał, żeby panie nie traciły nic ze 
swojej kobiecości. Naszym celem jest, 
aby klient po wyjściu od nas czuł się 
lepiej. Bardzo się cieszę, że udało mi 
się otworzyć ten salon i pomagać – 
uśmiecha się Wiszniewska.

Salon piękności „Aura” – pierwsza z prawej Joanna Wiszniewska.
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Gdyby nie choroba, a potem śmierć 
siostry, Sylwia Celińska z Goleniowa 
mogłaby nie ocalić własnego życia. Nie 
dopuszcza do siebie myśli, że śmierć 
Danusi miała jakiś sens, ale jedno 
jest pewne, w rodzinie kilka kobiet 
w porę dowiedziało się, że są obciążone 
genetycznie, a nowotwór złośliwy to 
dziedzictwo, któremu wytoczyły wal-
kę. Wciąż trudno jej pogodzić się 
z odejściem siostry, ale na razie musi 
walczyć o własne życie, o plany i ma-
rzenia, których teraz, świadoma 
ulotności czasu i kruchości życia, nie 
odkłada na potem. Pielęgnuje w so-
bie wspomnienia, całkiem nieodległe, 
z chwil spędzonych z siostrą Danutą. 
Wkłada jej rzeczy – wtedy razem idą na 
spacer. Uczy się żyć ze świadomością, 
że dostała od losu drugą szansę 
i choć straciła jedną pierś, a wkrótce 

może nie mieć także drugiej, nie pod-
daje się. Chce zregenerować siły po 
wyniszczającej kuracji i po raz drugi 
przeżyć cud macierzyństwa. 

Pięć koszmarnych 
miesięcy i kolejny 
dramat
W marcu ubiegłego roku normalne 
dotąd życie rodziny Sylwii przewróciło 
się do góry nogami. Wiadomość, że jej 
siostra Danusia ma raka piersi, spadła 
na wszystkich nieoczekiwanie. Dramat 
tym większy, że stadium choroby było 
bardzo zaawansowane. 
– Miałam do niej żal, że nie chce 
walczyć, że szybko się poddała, kiedy 
my wszyscy wierzyliśmy, że może zda-
rzy się cud, że wyzdrowieje – wspo-

Jedno życie 
poświęcone, 
żeby ocalić inne
Sylwia ma tylko 35 lat i mało czasu, żeby zdecydować się na drugie, 
upragnione dziecko, zanim na zawsze straci na to szansę 

Agnieszka Tarczykowska
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mina Sylwia. – Danusia z dnia na 
dzień gasła. Choroba dokonała ta-
kiego spustoszenia, że ostatnie dni 
jej życia były już tylko wegetacją 
z wypisanym na twarzy bólem. Naj-
gorsza była bezsilność, bo nikt z nas, 
ani rodzice, ani my siostry, nie mógł  
jej pomóc. Nikt z nas nie mógł po-
godzić się z odchodzeniem Danusi, 
choć całe to piekło rozgrywało się na 
naszych oczach.
Po pięciu miesiącach choroba wygrała. 
Danuta zmarła, mając zaledwie 42 
lata. Gdyby dopuścić do siebie taką 
myśl okrutną, to można powiedzieć,  
że zachorowała w porę, bo rak już czy-
hał na kolejną ofiarę. Kiedy odbierał 
życie Danucie, jednocześnie, po ci-
chu zadamawiał się w ciele młodszej 

siostry, Sylwii. Gdyby nie choroba 
siostry, Sylwia mogłaby jeszcze długo 
nie wiedzieć, że sama choruje. Mi-
mowolne zbadanie piersi było odkry-
ciem koszmarnym, ale też ocaleniem 
dla 34-letniej wówczas kobiety.
– W prawej piersi wyczułam guzek 
– wspomina Sylwia. – Najpierw po-
myślałam, że jestem przeczulona, że  
w mojej podświadomości tkwi choroba 
siostry i coś sobie wmówiłam. Poszłam 
jednak do lekarza. Prawda była okrut-
na. To żadne złudzenie, to guzek. Ale 
diagnoza mnie ucieszyła, bo lekarz 
oznajmił, że skoro guzek się przesuwa 

pod skórą, to dobry znak, bo prawdo-
podobnie nie jest to nowotwór złośliwy. 
Trafiłam do szpitala na Pomorzanach 
w Szczecinie. Pojechałyśmy z najstarszą 
siostrą, żeby wykonać specjalistyczne 
badania. Kiedy przyszły wyniki, nie 
było już żadnych złudzeń. Jesteśmy 
obciążone genetycznie. BRCA1 – to 
ten gen jest naszym przekleństwem. 

Wszystko ma jakiś sens 
Biopsja odebrała Sylwii ostatnią na- 
dzieję. Wynik, jak wyrok, jasno stwier-
dzał obecność nowotworu złośliwego. 
Był październik 2011 roku. 
– Do ostatniej chwili nie dopuszczałam 
myśli, że może stać się coś złego, wie-
rzyłam, że to łagodna zmiana, którą 

lekarze usuną, i wkrótce o tym zapom-
nę – mówi Sylwia. – Wierzyłam w to 
tak bardzo, że dzień przed diagno-
zą kupiliśmy z mężem upragnione, 
własne mieszkanie. 
Gdyby o raku dowiedziała się dzień 
wcześniej, zrezygnowałaby z wyma-
rzonej inwestycji. 
– Potem wszystko potoczyło się w pio-
runującym tempie, nie było czasu na 
żałobę po siostrze i na radość z wła-
snego „M” – przyznaje. – Nie chciałam 
się poddać jak Danusia, wierzyłam, 
że moja walka nie pójdzie na marne. 
Rozpoczęło się leczenie. Lekarze uz-

Kiedy człowiek dostaje drugą szansę, przewartościowuje swoje życie. 
Nie ma sensu gnać w dzikim pędzie, warto się zatrzymać i spojrzeć 
w słońce, zachwycić się nim i niczego nie odkładać na potem, 
bo tego potem może już nie być.

Sylwia
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nali, że sprawdzi się cisplatyna. Ale 
nie zadziałała na mnie. Po czterech 
cyklach, operacja. Okazało się, że są 
przerzuty do węzłów chłonnych. Znów 
kolejne cykle, tym razem sześć che-
mioterapii i naświetlania. Właściwie 
dopiero teraz odsapnęłam od długiej 
kuracji. Leczenie zakończyło się dwa 
miesiące temu. Mam jeszcze spuchniętą 
rękę, obrzmiałe nogi. Wyszły mi włosy, 
ale perukę mam całkiem fajną, nawet 
trudno poznać, że to nie są moje włosy. 
Straciłam też prawą pierś. 
Choroba Danuty zmobilizowała całą ro- 
dzinę do badań. Śmierć i cierpienie, 
przez jakie przeszła, uświadomiły in-
nym, że nie można bezczynnie czekać 
na wyrok, że trzeba w porę podjąć walkę. 
– Nie tylko ja i moja starsza siostra 
mamy ten niechciany gen – mówi Syl-
wia. – Ma go także ciocia, u której już 
zdiagnozowano nowotwór, na szczęście 
to początkowe stadium, mają go też 
nasze kuzynki. Pewnie wszystkie długo 
jeszcze zwlekałybyśmy z pójściem do 
lekarza i zrobieniem badań, być może 
któraś z nas dowiedziałaby się zbyt 
późno, że ma raka lub jest wielkie praw-
dopodobieństwo, że będzie go mieć. 
Szkoda tylko, że Danusia musiała um-

rzeć, żebyśmy się o tym dowiedziały. 
Być może tak właśnie miało być, choć 
trudno do człowieka, który stracił ko- 
goś bliskiego, dociera myśl, że w każ-
dym, nawet najbardziej bolesnym 
doświadczeniu jest jakiś ukryty sens. 

Niczego nie odkładam 
na potem
Kiedy człowiek ociera się o śmierć 
i kiedy słyszy niewypowiedziane na 
głos: „dostajesz drugą szansę”, to do- 
konuje się w nim pewne przewar-
tościowanie. Pojawia się przekonanie, 
że nie warto wciąż biec w pogoni 
życia, trzeba przystanąć i zadumać się 
nad najbardziej banalnymi rzeczami 
tego świata. 
– Nie ma sensu gnać w dzikim pędzie, 
warto się zatrzymać i spojrzeć w słońce, 
zachwycić się nim, dostrzegać w życiu 
coś więcej i niczego nie odkładać na 
potem, bo tego potem może już nie być 
– przekonuje Sylwia. – Teraz staram 
się mieć więcej czasu dla siebie, córki 
i męża. Mam jasno wyartykułowane 
cele i je realizuję. Zdarzenia, które 
mają się wydarzyć w przyszłości, przy-
spieszam, na ile się da. W tym roku 
zrealizowałam jedno z większych 
marzeń – latem objechaliśmy sanktu-
aria, a w najbliższym czasie planujemy 
z mężem podróż do Włoch, to też takie 
odkładane od lat marzenie. 

Kiedy wkładam 
jej rzeczy, czuję, 
że idzie ze mną
– Chorobę bliskiej osoby trudniej 
znieść niż własną – wyznaje Sylwia. 

Wśród goleniowskich 
amazonek jestem jedną 
z najmłodszych. Od razu 
poczułam się tu dobrze, 
ta atmosfera, zrozumienie 
i niebywały jak na kobiety 
po takich przejściach humor.

Sylwia
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– Kiedy Danusia konała, cierpiałam 
cała ja. Kiedy mnie dopadło raczysko, 
bolały skutki uboczne leczenia, potem 
trochę siadła psychika, ale szybko 
doszłam do siebie. Ze stratą Danusi do 
dziś nie umiem się pogodzić. 
Sylwia ma w telefonie kilka fotek 
siostry. To są przeważnie wspomnie-
nia wspólnie przeżytych chwil. Po 
śmierci Danusi jej ubrania trafiły do 
szafy Sylwii. 
– To takie trochę magiczne, ale ja 
dzięki tym rzeczom czuję jej obecność. 
Kiedy wkładam jej sweter, mówię: 
„Siostra, idziemy na spacer” – śmieje 
się Sylwia. – To mi pomaga, czuję wte-
dy, że jest blisko. 
Sylwia głęboko wierzy, że siostra gdzie-
kolwiek jest, wspiera ją i kibicuje jej. 
Odkryła też niedawno grupę kobiet, 
które, podobnie jak ona, najlepiej 
wiedzą, czym jest walka o życie, kiedy 
przeciwnikiem jest nowotwór. 

– Wśród goleniowskich amazonek 
jestem jedną z najmłodszych – mówi 
Sylwia. – Od razu poczułam się tu 
dobrze, ta atmosfera, zrozumienie 
i niebywały, jak na kobiety po tak-
ich przejściach, humor. Tu mamy nie 
tylko rehabilitację, ale też bliskość 
osób, które zawsze wesprą, pocieszą, 
dodadzą otuchy, a czasem zaserwują 
kopniaka, żeby się nie rozczulać, tylko 
twardo iść naprzód. 

Mam mało czasu, 
żeby spełnić 
największe marzenie
Dla kobiety, zwłaszcza tak młodej 
jak Sylwia, utrata piersi zawsze jest 
dramatem i choć ona stara się w ten 
sposób nie myśleć, w przyszłości chcia-
łaby poddać się operacji rekonstrukcji. 
Tym bardziej że już wkrótce Sylwię 
czeka odjęcie drugiej piersi. Zdrowej, 
ale narażonej na to, że nowotwór za-
atakuje znów.
– Lekarz od razu po usunięciu prawej 
piersi powiedział mi, że warto byłoby 
jeszcze przed 40 rokiem życia usunąć 
drugą pierś, a także jajniki – przyznaje. 
– Jestem w stanie się z tym pogodzić, 
ale chciałabym zdążyć zrealizować os-
tatni plan, póki jest to jeszcze możliwe. 
Bardzo chcemy mieć z mężem drugie 
dziecko, żeby córka miała rodzeństwo. 

Teraz jestem za słaba na taką decyzję, 
organizm jest zbyt obciążony lecze- 
niem nowotworu. Mam jednak na-
dzieję, że się zregeneruje, a ja po 
raz drugi zostanę mamą. Mam mało 
czasu, wierzę jednak, że dam radę, że 
uda się sprowadzić na ten świat ko- 
lejne życie, bo tam, w górze, czuwa 
ktoś, kto swojego życia nie zdołał oca- 
lić, ale ocaliłyśmy je my i póki trzyma-
my je w garści, wszystko jest możliwe.

Bardzo chcemy mieć z mężem drugie dziecko, żeby córka miała 
rodzeństwo. Teraz jestem za słaba na taką decyzję, organizm 
jest zbyt obciążony leczeniem nowotworu. Mam jednak nadzieję, 
że się zregeneruje, a ja po raz drugi zostanę mamą.

Sylwia
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Stale mówi się, że rak to nie wyrok. 
Trudno w to jednak uwierzyć kobie-
tom, które po raz pierwszy w życiu 
słyszą od lekarza „ma pani nowotwór”. 
Doskonale wiedzą o tym pacjentki 
i właścicielki salonu urody „Aura”. 
Choć wygląda jak tradycyjny zakład 
fryzjersko-kosmetyczny, jest inny, wy- 
jątkowy. Tu otwarcie mówi się o no- 
wotworach, braku jednej piersi czy 
wypadających po chemioterapii wło- 
sach, a mimo to wszyscy są uśmiech-
nięci, życzliwi i skorzy do żartów. 
Salon „Aura” został uruchomiony 
przy zachodniopomorskim Centrum 
Onkologicznym latem tego roku. To 
pierwszy taki zakład w województwie 
zachodniopomorskim.
– Dla każdej kobiety estetyka jest 
bardzo ważna – podkreśla Krystyna 
Pieczyńska, dyrektor Zachodniopo-
morskiego Centrum Onkologii. – Pa-
niom, które są naszymi pacjentkami, 
wizyta w takim salonie może dodat-

kowo pomóc, bo pozwoli poczuć się 
pięknie, choć na chwilę zapomnieć 
o walce z chorobą. Słuchamy naszych 
pacjentek, wiemy, jakie mają potrzeby, 
i w odpowiedzi na nie stworzyłyśmy 
to miejsce.
W salonie „Aura” przeprowadzane 
są różne zabiegi upiększające: dobór 
peruk, protezowanie (dobieranie sztu-
cznej piersi do biustonosza), strzyżenie 
i modelowanie fryzury, odnowa włosów 
i skóry, mikropigmentacja otoczki bro-
dawki, brwi lub rzęs, manicure i pedi-
cure, a także wykonanie makijażu. Na 
miejscu można też kupić specjalne ko-
smetyki do pielęgnacji.
– W mojej rodzinie wiele osób walczyło 
z nowotworem, ja także chorowałam – 
mówi pani Joanna, właścicielka salonu 
urody „Aura”. – Znam to uczucie, kie-
dy człowiek krępuje się pójść do fry-
zjera czy wizażystki. Pacjenci nie czują 
się swobodnie w tradycyjnych salo-
nach urody. Nie wiedzą, jak powiedzieć 

Rak zmienia 
życie… na lepsze!

– O tym, że mam raka, dowiedziałam się dwa dni po śmierci męża. 
Nic gorszego już mnie chyba spotkać nie mogło – mówi pani Bogusia. 
– Płakałam, ale teraz wierzę, że wszystko będzie dobrze. Mam w sobie 
mnóstwo energii, entuzjazmu i chęci do życia. Chcę być piękna. 
Nowa fryzura – nowe życie!

Paulina Targaszewska
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o swojej chorobie, boją się reakcji 
innych i braku zrozumienia. U nas 
czegoś takiego nie ma. 

Rak przewartościowuje 
świat
Chcąc przekonać się, jak ważna jest 
uroda dla kobiet walczących z rakiem, 
wystarczy zajrzeć do „Aury”. Zawsze 
można tu spotkać dwie – trzy pacjent-
ki Zachodniopomorskiego Centrum 
Onkologicznego. 
– O chorobie dowiedziałam się w maju, 
dwa dni po śmierci męża – wspomina 
pani Bogusia, klientka salonu. – By-
łam krótko po wypadku, czekała mnie 
operacja kolana. Nic gorszego chyba 

spotkać mnie już nie mogło. Pamię-
tam ten moment bardzo dobrze. Sie-
działam unieruchomiona w domu. 
W odwiedziny przyszły do mnie dwie 
koleżanki. Żaliłam im się, że jeszcze nie 
otrzymałam wyników badania mam- 
mograficznego, które robiłam blisko 
miesiąc temu. Podczas badań zapew-
niano mnie, że wyniki otrzymam lis-
townie po dwóch tygodniach, a tu 
minął prawie miesiąc i cisza. Kole-
żanki uspokajały mnie, mówiły, że gdy-
by działo się coś złego, to by od razu 
do mnie zadzwonili. I wtedy zadzwo-
nił telefon. To było jak w filmie. 
Głos w słuchawce powiedział „Pani 
Temczyńska, proszę przyjść powtórzyć 
badania, bo są jakieś nieprawidło-
wości”. Rozpłakałam się.

Pani Krysia salon urody „Aura” odwiedza regularnie. – Przychodzę najpierw na badania, a później zaglądam tutaj, żeby 
pofarbować włosy albo zrobić manicure. O chorobie już nawet nie myślę – mówi.
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Dodatkowe badania potwierdziły dia-
gnozę – pani Bogusia dowiedziała się, 
że ma raka piersi.
– Nowotwór był malutki, więc lekarze 
mnie uspokajali, że wszystko będzie 
dobrze – opowiada – Po pierwszej 
operacji wyniki badań histopatolo- 
gicznych w dalszym ciągu były jed-
nak złe. Okazało się, że mam też raka 
w przewodach mlekowych i konieczna 
była kolejna operacja. Mam usunięte 
dwie ćwiartki piersi. Lekarze zawsze 
starają się, żeby nie usuwać całej 
piersi. Po obu operacjach konieczna 
była jeszcze radioterapia, dlatego od 
końca września mieszkałam w hotelu 
przy Zachodniopomorskim Centrum 
Onkologicznym, który znajduje się tuż 
przy salonie urody „Aura”. 
Od operacji pani Krysi – która też 
odwiedza „Aurę” – minęło pięć lat. 
Jak mówią lekarze, można już uznać, 
że jest całkowicie wyleczona. Teraz 
to elegancka i uśmiechnięta kobie-
ta. Do salonu przyszła pofarbować 
włosy, ułożyć nową fryzurę i wykonać 
błyszczący manicure. Z przejęciem 
opowiada o planowanym wyjeździe 
do Międzywodzia i zabiegach kos-
metycznych. O nowotworze niemal 
już zapomniała. Przyznaje jednak, że 
choroba zupełnie odmieniła jej życie.
– Wszystko zaczęło się od tego, że 
pierś zaczęła mnie boleć – wspomina 
pani Krysia. – Wkrótce w piersi zaczął 
gwałtownie rosnąć guz. W przeciągu 
miesiąca urósł do wielkości szklanki. 
To był rak. Kiedy się o tym dowie-
działam, nogi się pode mną ugięły, 
cały świat się zawalił. Byłam strasznie 
rozbita, nie potrafiłam sobie znaleźć 
miejsca. Nikt w rodzinie nie miał 
raka, nie spodziewałam się zupełnie 
tej choroby. Byłam załamana, dużo 

płakałam. W listopadzie pięć lat temu 
miałam pierwszą operację, miesiąc 
później – tuż przed świętami – drugą. 
Wtedy całkowicie usunięto mi jedną 
pierś. Strasznie to przeżywałam. Nie 
wyobrażałam sobie dalszego życia bez 
piersi, bez tego atrybutu kobiecości. 
Zapisałam się później do amazonek 
i spotkałam się z psychologiem. To mi 
bardzo pomogło. Zarówno ta rozmowa 
z psychologiem, jak i integracja z ko-
bietami, które przeszły przez to samo, 
co ja. Z nimi czuję się pewniejsza 
siebie, nie boję się już. Uważam, że 
zażegnałam chorobę. Oczywiście regu-
larnie wykonuję badania kontrolne, 
ale nawet jakby się okazało, że coś jest 
nie tak, nie przeżywałabym tego tak 
jak pięć lat temu. 
Po pokonaniu raka pani Krysia nie tyl-
ko jest silniejsza psychicznie. Zupełnie 
inaczej postrzega też otaczający ją świat.
– Po chorobie zaczęłam doceniać życie 
i dostrzegać piękno świata – mówi 
pani Krysia. – Czuję jakbym urodziła 
się na nowo. Już nie przechodzę bez-
namiętnie koło drzew. Przyglądam się 
listkom, delektuję się ich pięknem. 
Zwolniłam tempo i po prostu cieszę się 
każdym dniem. Myślałam, że tylko ja 
tak się zachowuję, ale rozmawiałam na 
ten temat z amazonkami i okazało się, 
że one wszystkie także, po chorobie, 
zupełnie inaczej żyją i widzą świat.
– Po chorobie człowiek przewartościo-
wuje swoje życie – mówi pani Joanna, 
właścicielka salonu „Aura”. – Dawniej 
też myślałam o tym, żeby jeździć mer-
cedesem, kupić piękne futro i drogą 
biżuterię. A później, po mojej choro-
bie i chorobie bliskich, uświadomiłam 
sobie, jak mało ważne są takie mater-
ialne rzeczy. Rak zmienia podejście 
człowieka do życia już na zawsze.



– Pozytywne myślenie, hobby i regularne badania to droga do sukcesu i zwycięstwo w walce z rakiem – mówi pani Bogusia. – 
Dzięki temu już czuję, że jestem zdrowa.
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Joanna Wiszniewska salon „Aura” uruchomiła z myślą o kobietach chorych na raka. – W mojej rodzinie wiele osób walczyło  
z nowotworem, ja także chorowałam – mówi. – Znam to uczucie, kiedy człowiek krępuje się pójść do fryzjera czy wizażystki,  
bo nie jest zdrowy.
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Fot. Anna Pasztor
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Pani Alina od 23 lat walczy z chorobą, mimo to wygląda wyśmienicie. Nie daje nowotworowi za wygraną. – Nie można się poddać 
– mówi. – Trzeba robić coś dla siebie, odprężyć się, zadbać o wygląd, porozmawiać z ludźmi. To pomaga.
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Nie można się poddać
Pacjentki Zachodniopomorskiego Cen- 
trum Onkologicznego zgodnie przy-
znają, że mimo choroby i trudnych 
przeżyć trzeba znaleźć w sobie siłę. 
Mówi o tym nawet pani Alina, która 
z nowotworem walczy od 23 lat. Ma 
za sobą już dziewięć operacji. Przez 
zbyt późno rozpoczętą walkę z rakiem 
zmarła jej siostra. Ale pani Alina nie 
traci nadziei. Dzielnie stawia czoło 
chorobie. Patrząc na nią, nie sposób 
domyślić się, jak wiele przeszła. Kiedy 
spotykamy się w salonie „Aura”, ma na 
sobie modną różową bluzkę, kolorowe 
korale i świeży makijaż. Nikt nie chce 
jej uwierzyć, kiedy mówi, że ma 74 
lata. Uśmiecha się, żartuje, chętnie 
rozmawia, pokazuje zdjęcia z młodości. 
– Rak zmienia życie, czasem jest trud-
no, ale przecież nie można się poddać 
– mówi. – Trzeba umieć doceniać życie, 
cieszyć się nim. Każda z nas musi to 
zrozumieć, zwolnić, znaleźć czas dla sie-
bie, udać się do fryzjera, zrelaksować.
Nie tylko oddanie się w ręce specja-
listów od spraw urody pomaga w wal-
ce z rakiem. Każda z pań ma na to 
swój własny sposób.
– Nie można usiąść i się załamać – 
podkreśla pani Bogusia. – Wiadomo, 
że najtrudniejszy jest moment, kiedy 
dowiaduje się, że wynik badania jest 
zły. Nie jest łatwo to zaakceptować. 
Trzeba dać sobie czas i wrócić do nor-
malnego życia. Dobre samopoczucie 
jest niezwykle ważne, bo pozwala 
szybciej wrócić do zdrowia. Dobrze 
jest mieć swoje hobby. Ja jestem taką 
artystyczną duszą: robię stroiki i oz-
doby, piszę wiersze miłosne. Pomagają 
też spotkania towarzyskie i rozmowy 
z przyjaciółmi. 

O tym, jak ważne jest wsparcie naj-
bliższych osób, wie też pani Krysia.
– Kiedy chorowałam, cały czas był przy 
mnie mój mąż – opowiada. – Wtedy 
byliśmy jeszcze narzeczeństwem. Nie-
dawno się pobraliśmy. Rak tylko nas 
do siebie zbliżył. Waldemar, bo tak ma 
na imię mój mąż, towarzyszył mi pod-
czas badań, zabierał do kina, teatru 
i operetki, wspólnie jeździliśmy w góry 
i nad morze. Robił wszystko, żebym się 
nie poddawała. Zawsze to on podnosił 
mnie na duchu, był tym silniejszym.
– U mnie było tak samo – mówi pani 
Asia. – Mąż cały czas przy mnie był, 
troszczył się o mnie. Widziałam i czu- 
łam jednak, że się boi. Nigdy nie 
mówił „rak”, nie chciał używać tego 
słowa. Mówił innym: „Asia ma chorobę 
onkologiczną”, a nie „Asia ma raka”.
– Najważniejsze, że był – odpowiada 
pani Krysia. – Kiedyś, gdy czekałam 
na badania w poczekalni, obok mnie 
siedziała młoda para. Kiedy kobieta 
weszła do gabinetu, jej partner po-
wiedział, że ją zostawi, jeśli okaże się, że 
jest chora. Aż się we mnie zagotowało!
Były też przypadki, że mąż nie miał 
nawet odwagi powiedzieć chorej na 
raka żonie, że od niej odchodzi. Podał 
pielęgniarce klucze do ich mieszkania 
i powiedział, żeby przekazała jej tę 
wiadomość razem z kluczami. 
– Jeśli w trakcie choroby nie można po- 
legać na drugiej osobie, to znak, że trze-
ba odejść – uważa pani Asia. – Bliscy po-
winni być z nami, wspierać, a nie uciekać. 
– Najważniejsze jest pozytywne myś-
lenie – podsumowuje pani Bogusia. 
– Bez względu na wszystko nie można 
się poddawać. Trzeba wierzyć w to, że 
już się jest zdrowym, a tak się stanie. 
Trzeba kochać ludzi, kochać przyrodę 
i samego siebie!



Program zainicjowany przez Polską Unię Medycyny 
Transplantacyjnej jako odpowiedź na bardzo niską 
liczbę przeszczepianych narządów w całym kraju. 

W województwie zachodniopomorskim „Partnerstwo dla Transplantacji” zapoczątkowano w paź-
dzierniku 2010 r. Mimo że nasze województwo na mapie transplantacyjnej Polski jest regionem 
wiodącym i porównywalnym z najlepszymi w Europie pod względem pozyskiwania narządów do 
transplantacji, to popularyzowanie idei przeszczepów jest nadal bardzo ważne. 

List intencyjny w sprawie „Partnerstwa dla Transplantacji” podpisało 15 sygnatariuszy: Wojewoda 
Zachodniopomorski, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego, Metropolita Szczecińsko-
Kamieński, Przewodniczący Konwentu Starostów Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego, 
Prezydent Miasta Kołobrzeg, Prezydent Miasta Świnoujście, Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin, 
Zastępca Prezydenta Miasta Koszalin, Rektor Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, 
Dyrektor Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, Kon-
sultant Wojewódzki w Dziedzinie Transplantologii Klinicznej, Koordynator Regionalny Centrum 
Organizacyjno-Koordynacyjnego do spraw Transplantacji „Poltransplant”, Prezes Okręgowej Rady 
Lekarskiej w Szczecinie, Prezes Stowarzyszenia „Życie po przeszczepie” oraz Konsultant Krajowy 
w Dziedzinie Transplantologii Klinicznej, reprezentujący Stowarzyszenie Polska Unia Medycyny 
Transplantacyjnej. Główne cele wyrażone w liście to: rozwinięcie programu przeszczepiania nerek 
od dawców rodzinnych i zwiększenie liczby dokonywanych przeszczepów narządów pobieranych 
od osób zmarłych.

Dokument umożliwia rozwój współpracy między psychologami, duchownymi, konsultantami me-
dycznymi, dyrektorami szpitali i lekarzami. Planowana jest m.in. organizacja warsztatów psycho-
logicznych dla anestezjologów i neurochirurgów z udziałem kapelanów szpitalnych, poświęconych 
rozpoznawaniu śmierci mózgu i sposobom prowadzenia rozmowy z rodziną osoby zmarłej.

Transplantację kliniczną stosuje się w przypadku schyłkowej niewydolności organów, takich jak 
nerki, serce, wątroba, płuca, trzustka i jelita. Wykorzystywane w transplantologii narządy pochodzą 
głównie od dawców zmarłych. Jedynie nerki i fragmenty wątrób mogą być pobierane od dawców 
żywych, lecz odsetek tego rodzaju pobrań jest niewielki. W woj. zachodniopomorskim nerki prze-
szczepiane są w Szpitalu Klinicznym nr 2 PUM przy al. Powstańców Wlkp. w Szczecinie oraz w Wo-
jewódzkim Szpitalu Zespolonym przy ul. Arkońskiej w Szczecinie (prowadzone są tu także prze-
szczepy wątroby). W 2009 r. szpital przy Arkońskiej zajął pierwsze miejsce w Polsce pod względem 
liczby pobrań – dokonano tam wtedy 55 przeszczepów wątroby oraz 73 przeszczepy nerek.

Partnerstwo dla Transplantacji
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We wrześniu 2011 r. na Jasnych Błoniach w Szczecinie 
odbył się piknik transplantacyjny „Transplantacja, 
jestem na TAK” będący zwieńczeniem Tygodnia dla 
Transplantacji.

Roli pielęgniarek środowiskowych w edukowaniu  
dzieci i młodzieży na temat przeszczepów poświę-
cono spotkanie, które odbyło się 7 czerwca 2011 r.  
w Sali Rycerskiej Zachodniopomorskiego Urzędu 
Wojewódzkiego.

W maju 2012 r. rozstrzygnięto konkurs plastyczny dla 
uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 
pt. „Transplantacja, jestem na TAK”, ogłoszony przez 
Wydział Polityki Społecznej. Uczestnicy mieli dowolną 
techniką wykonać plakat na temat przeszczepów.

Na konkurs nadesłano 118 prac z całego wojewódz-
twa.  Celem konkursu było podnoszenie świadomości 
uczniów na temat transplantacji oraz rozpowszech-
nianie informacji dotyczących dawstwa narządów, 
których przeszczep ratuje chorym zdrowie i życie.

Transplantacja, jestem na TAK
Wybrane działania popularyzujące projekt „Transplantacja, jestem na TAK”, 
podjęte przez Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
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Wydano dzięki wsparciu 
Wojewody Zachodniopomorskiego

Symboliczne Oświadczenie woli podpisali: Wojewoda Zachodnio-
pomorski Marcin Zydorowicz (na zdj. z synem Marcelem), Marszałek 
Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz oraz Pre-
zydent Szczecina Piotr Krzystek.

Wieczorem pacjenci po transplantacji oraz mieszkańcy miasta 
wypuścili w niebo lampiony pod hasłem „Nie zabieraj narządów 
do nieba”.

I miejsce zajął plakat „W ziemi serce nie bije”, autorstwa 
Jakuba Zielińskiego z Publicznego Gimnazjum w Trzebia- 
towie
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