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Trzy kobiety, trzy historie, trzy bitwy, trzy wygrane i jeden przegrany – rak. Pa-
nie Joanna, Ryszarda i Małgorzata opowiedziały nam o tym, jak można wygrać 
z rakiem piersi.

Pani Joanna: rak był dla mnie znakiem, abym zmieniła swoje życie
Pani Joanna na nowotwór piersi zachorowała, gdy miała 43 lata. Kilka lat wcze-
śniej z tą samą chorobą zmagała się jej mama. 

– Przed chorobą mamusi sądziłam, że mnie to nie dotyczy, że ja nigdy nie za-
choruję na raka, ale gdy choroba dotknęła najbliższą mi osobę, w jednej chwili 
zmieniłam zdanie.

Pani Asia nauczyła się samobadania i regularnie, co miesiąc, sprawdzała swoje 
piersi. I właśnie podczas jednego z takich badań wyczuła małego guza.

– Trafiłam do onkologa. Wtedy jeszcze nie wykonywano tak od razu badań ultra-
sonograficznych i biopsji. Usłyszałam, że muszę czekać. To był niewielki guzek.

Po kilku tygodniach pani Asia otrzymała wyniki biopsji. Guz miał tylko 4 mm  
i został wykryty w bardzo wczesnym stadium. W związku z tym pacjentce zapro-
ponowano wybór metody leczenia. 

– Propozycje były dwie: albo operacja oszczędzająca, która wiązała się z później-
szą chemio- i radioterapią, albo mastektomia. Wybrałam całkowitą amputację 
piersi. Wiedziałam, że zostanie dokładnie zbadana, a ja chciałam mieć pewność, 
że wszystko jest w porządku, nie chciałam się bać. Węzły miałam czyste, jednak 
one także zostały usunięte. Po operacji przeszłam na hormonoterapię. Teraz już 

Piękne amazonki. Ich wygrana wojna z rakiem
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Piękne amazonki. Ich wygrana wojna z rakiemCelina Wojda

się tak nie robi. Jeśli nie ma zmian w węzłach, to się ich wszystkich nie usuwa, 
ale 17 lat temu było inaczej.

Po operacji pani Asia bardzo szybko wróciła do formy. Po sześciu dniach od wyj-
ścia ze szpitala trafiła do klubu Amazonek. Tam pod okiem rehabilitantek i spe-
cjalistów wracała fizycznie do zdrowia.

Każdy kolejny dzień był dla pani Joanny jak nowe życie; co rano dziękowała za 
to, że żyje. Jednak te dni były także ciągłym czekaniem, sprawdzaniem i czuwa-
niem.

– Lekarze zapewniali, że wszystko jest dobrze, że to był mały guzek i nie mam 
się czego obawiać, ale każde badanie było dla mnie wielkim stresem. Czasem 
zdarzało się, że lekarz podczas USG zatrzymał się na chwilę, wtedy serce pod-
chodziło mi do gardła. Dopóki nie minęły cztery lata, bo tyle żyła moja mama 
od chwili rozpoznania, to gdzieś tam, cały czas się denerwowałam. Na początku 
obchodziłam każdą miesięcznicę, rocznicę, a teraz muszę się zastanowić przez 
chwilę, ile to już lat upłynęło.

Dzisiaj pani Joanna jest pełną energii, promienną i zadowoloną z życia żoną, 
mamą i babcią. Po kilku latach walki z rakiem zupełnie przewartościowała swoje 
życie. Chociaż od rozpoznania do operacji minęło niewiele czasu, to pani Joanna 
z rakiem nie pożegnała się jeszcze przez kilka dobrych miesięcy.

– Przez chorobę chciałam przejść sama. Nie kazałam mężowi wracać z morza, 
córce napisałam tylko list, druga córka miała zdawać maturę, więc nie chcia-
łam jej za bardzo obciążać. Teraz wiem, że to było złe. Przeszłam przez terapię 
z psychologiem, z nim wykrzyczałam światu, że miałam raka, wypłakałam się 
jak dziecko i ciężar odszedł. W tej chorobie nie można zostawać samemu, nawet 
jeśli się tego chce. Gdybym wtedy miała taką wiedzę jak dzisiaj, to mąż pewnie 
wróciłby z rejsu najszybciej, jak tylko by mógł. Choroba była dla mnie ostrzeże-
niem przed tym, co mogę stracić. To był dla mnie znak, że należy się zatrzymać, 
zwolnić, nie zaprzątać sobie głowy niepotrzebnymi sprawami i docenić życie ta-
kim, jakie jest.

Dla Pani Joanny rak był zna-
kiem, by zmienić swoje życie, 
by się zatrzymać, zwolnić, nie 
zaprzątać sobie głowy niepo-
trzebnymi sprawami i docenić 
życie takim, jakie jest. Dzisiaj 
jest pełną energii, promien-
ną i zadowoloną z życia żoną, 
mamą i babcią.

fot. Sebastian Wołosz
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Pani Ryszarda: przecież ja nie miałam zachorować na raka
– Swoje życie zawdzięczam po dwakroć mojej mamie – opowiada pani Ryszarda. 
– Gdy ona zachorowała na raka, ja zaczęłam się badać. Postanowiłam, że nie dam 
się tej chorobie. Badałam się bardzo skrupulatnie, co pół roku robiłam badanie 
USG.

W listopadzie 1996 roku pani Ryszarda znowu się wybrała na takie właśnie bada-
nie. Wynik nie wykazywał niczego złego. Kobieta była jednak dziwnie niespokoj-
na i, jak się później okazało, miała słuszny powód. Pół roku po badaniu była już 
po mastektomii jednej piersi.

– Na pierwszym USG widoczne były niewielkie zmiany. Lekarka zaleciła podda-
nie się biopsji. Lekarz, który ją wykonał stwierdził, że nic złego się nie dzieje. 
Niestety i na szczęście – pani doktor, która zrobiła mi USG, potwierdziła swoje 
podejrzenia.

Płacz, żal i niedowierzanie, że akurat rak spotkał też i ją. Tę, która miała nie za-
chorować. Przecież robiła wszystko, aby się ustrzec, badała się, poszerzała swoją 
wiedzę, była ostrożna, a i tak choroba ją dotknęła. O tym, że ma raka, pani Rysia 
od raz powiedziała swojemu mężowi, po kilku dniach poinformowała też synów.

– Córce nie potrafiłam tego powiedzieć, nie umiałam – wspomina. – Po wszyst-
kim przyznała mi się, że podejrzewała, co się dzieje, widziała jak płaczę, słyszała 
rozmowy, miała do mnie żal, że jej nie powiedziałam. A dla mnie to było strasz-
nie trudne. 

Operacja miała obejmować tylko te niewielkie zmiany. Jednak wyniki badania 
śródoperacyjnego nie pozostawiały wątpliwości. Trzeba było usunąć całą pierś. 
Pani Ryszardzie wykonano drugą operację – mastektomię.

– Nie zastanawiałam się ani chwili, gdy zapytano mnie, czy się zgadzam na am-
putację piersi. Miałam sześcioletnią córkę, dwóch synów i musiałam dla nich 
żyć.

Brak piersi nie był dla pani Ryszardy niczym złym. Nigdy nie pomyślała o sobie, 

Pani Ryszarda była przekonana, 
że nigdy nie zachoruje na raka.  
Po mastektomii nie chciała 
z nikim rozmawiać, nikomu 
się pokazywać. Przełamała się 
dopiero po kilku tygodniach. 
Poszła na spotkanie do Ama-
zonek. I tak przychodzi tam do 
dziś.

fot. Sebastian Wołosz
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że nie jest prawdziwą kobietą, bo nie ma dwóch piersi. Dla niej liczyło się to, że 
żyje, że mąż akceptują i kocha ją taką, jaka jest, a dzieci mają szczęśliwą i zdrową 
mamę. 

– Oczywiście, na początku uważałam, że stało się coś bardzo złego. Pamiętam, 
że pooddawałam wszystkie letnie sukienki, nie chciałam chodzić z odkrytymi 
ramionami i dekoltem, bałam się, że wszyscy będą widzieć, że nie mam piersi.  
A okazało się, że tego wcale nie widać, mogłam nosić ulubione sukienki i wy-
glądać jak kobieta. Ale muszę się przyznać, że obsesyjnie zaglądałam kobietom  
w biust, a nigdy wcześniej tego nie robiłam – śmieje się pani Rysia.

Po powrocie ze szpitala pani Ryszarda nie chciała z nikim rozmawiać, nie chciała 
nikomu się pokazywać. 

– Mąż mnie namawiał, żebym poszła do stowarzyszenia, ale ja jakoś nie mogłam 
wyjść z domu, nie chciałam z nikim rozmawiać, unikałam telefonów. Byłam zła 
na świat, że tak się stało. Na szczęście w tym wszystkim miałam oparcie w rodzi-
nie, która nie pozwoliła mi na to, abym siedziała sama w domu.

Po kilku tygodniach pani Rysia przełamała się i poszła na spotkanie do Ama-
zonek. I tak przychodzi tam do dziś. Po tych wszystkich latach wie, że nie jest 
sama, że może liczyć na swoją rodzinę, ale także na przyjaciółki ze stowarzysze-
nia i specjalistów, którzy cały czas czuwają nad jej zdrowiem. 

Pani Małgosia: dzisiaj jest najpiękniejszy dzień mojego życia
Pani Małgorzata jest po mastektomii prawej piersi. Przed i po operacji brała 
chemioterapię, chodziła także na radioterapię. O tym, że ma raka, dowiedziała 
się w wieku 50 lat. 

– Co dwa lata chodziłam na mammografię, zawsze uważałam, że to ważne bada-
nie – opowiada pani Małgorzata. – W czerwcu 2004 roku wyniki mammografii 
były prawidłowe. Miałam zwyczaj samobadania, ale po wycięciu przydatków, za-
pominałam o tym. W kwietniu 2005 roku, podczas samobadania piersi, wyczu-
łam pod palcami wielkie „coś”.

Pani Małgosia od razu postanowiła sprawdzić, czym owo „coś” jest. Ruszyła do 
boju. Jak się okazało – na ciężką wojnę z rakiem. Dwa miesiące po tym, jak wy-
czuła guza, miała podaną pierwszą chemię przedoperacyjną. 

– Miałam bardzo duży współczynnik przyrostu raka, dlatego, żeby operować, 
trzeba było najpierw go zmniejszyć.

Chemia była dla pani Małgosi bardzo ciężkim leczeniem. Z każdą dawką czuła 
się coraz gorzej, szpik był osłabiony, leczenie trzeba było wspomóc sterydami. 

– Przed operacją miałam cztery dawki chemii. Po ostatniej przyjęto mnie do 
szpitala. Następnego dnia po przyjęciu, miałam być operowana. Zrobiono mi ba-
dania, które wykazały, że mam za mało białych krwinek i operacja nie może być 
przeprowadzona, bo organizm sobie nie poradzi.

Przez kilka dni chorej podawano kroplówki, które miały ją wzmocnić. Walka 
była trudna. Gdy tylko okazało się, że organizm się regeneruje, pani Małgorzata 
została zoperowana. 
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– Po operacji miałam mieć cztery cykle chemii. Po dwóch pierwszych mój orga-
nizm znowu nie dawał sobie rady, otrzymywałam sterydy. Trzecia chemia mogła-
by mnie zabić… Nie rak, a chemia... Ale ja się nie poddałam.

Po chemioterapii była radioterapia. Długa walka zakończyła się powodzeniem. 
Pani Małgosia zaczęła zastanawiać się nad rekonstrukcją piersi. Jednak w jej 
przypadku oznaczałoby to kolejne operacje.

– Po radioterapii należy zrobić przeszczep mięśnia, później wszczepienie ekspan-
dera, czyli jakieś 3-4 operacje. Nie wiedziałam, czy chcę przez to przechodzić. Ale 
nim się nad tym na dobre zastanowiłam, nastąpiły powikłania po radioterapii 
– zakrzepica żylna.

Ręka pani Małgosi nie mieściła się w żadną bluzkę, była opuchnięta, nie można 
było wykonywać nią żadnych ruchów. To były kolejne tygodnie walki z chorobą  
i z własnym ciałem.

– Dzisiaj lekarze mówią, że nie ma żadnych przeciwskazań do tego, aby zrekon-
struować moją pierś, ale ja tego nie potrzebuję. Cieszę się, że wyszłam z choroby, 
że moja ręka wróciła do formy. Samoprzyplepna proteza wystarcza mi w zupeł-
ności.

Pomimo ciężkiej walki, pani Małgosia ani razu nie zawahała się, jaką decyzję 
podjąć. Od razu była zdecydowana na leczenie, nie bała się chemii. W tej walce 
cały czas wspierała ją rodzina. Z mężem udała się już na pierwszą konsultację. 
Nie bała się tego, że będzie mniej atrakcyjna jako kobieta, nie miała obaw przed 
tym, że wypadną jej włosy. Wiedziała, że chce żyć i to nią kierowało.

– Lekarz mi powiedział, że cóż po piersiach, gdy można przez nie umrzeć; a życie 
bez piersi, to ciągle życie… To były chyba najlepsze słowa, jakie mogłam usły-
szeć. Moje motto na co dzień brzmi: „Dzisiaj jest najpiękniejszy dzień mojego 
życia”. I tak staram się żyć.

Celina Wojda

Pani Małgosia w kwietniu 2005 
roku, podczas samobadania 
piersi, wyczuła pod palcami 
wielkie „coś”. Dzisiaj, po dłu-
giej i ciężkiej walce z chorobą, 
każdy dzień uważa za najpięk-
niejszy w życiu.

fot. Sebastian Wołosz
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Rak piersi to najczęstszy nowotwór u kobiet. Nawet jeśli wykryto go we wcze-
snym stadium, może bardzo szybko rozwinąć się do postaci zaawansowanej. Aż 
30% pacjentek zgłasza się do lekarza zbyt późno. Przewodnik po profilaktyce, 
diagnostyce i leczeniu raka piersi powstał podczas wizyty w Zachodniopomor-
skim Centrum Onkologii w Szczecinie.

Profilaktyka. Samobadanie

Badanie palpacyjne jest najstarszą, bardzo ważną metodą we wczesnym wykry-
waniu raka piersi. Każda kobieta powinna badać swoje piersi systematycznie. 
Paniom, które miesiączkują, zaleca się badanie w tej samej fazie cyklu miesiącz-
kowego, np. 2-3 dni po miesiączce. Kobiety, które nie mają już krwawienia mie-
siączkowego, powinny wyznaczyć sobie jeden, ten sam dzień każdego miesiąca, 
np. drugi poniedziałek. Zmiany, które można wybadać palpacyjnie, mają mini-
mum 1 cm, a to w przypadku raka piersi duża zmiana. Podczas badania nale-
ży zwrócić uwagę na brodawki, pieprzyki, przebarwienia, wycieki z brodawki, 
ogólny jej wygląd. Bardzo ważne jest również obserwowanie ogólnego kształtu 
piersi: czy się nie powiększyła, nie zmieniła swojego wyglądu. Wyczuwalne zmia-
ny pod pachą mogą świadczyć o powiększonych węzłach chłonnych i powinny 
być bardzo szybko zweryfikowane przez lekarza, podobnie jak guzki i zgrubienia  
w piersi i wokół sutka. Jeśli po miesiączce utrzymuje się bolesność lub wyczuwa 
się jakiś opór w jamie pachowej czy w obrębie piersi, należy jak najszybciej zgło-
sić się do specjalisty.

Badania diagnostyczne. Mammografia, USG, biopsja 

Aby jak najdokładniej wykryć zmiany, które nie są jeszcze wyczuwalne na po-
ziomie palpacyjnym, stosuje się coraz bardziej zaawansowane technologicznie 
badanie, takie jak nowoczesna mammografia i ultrasonografia. Ważne jest przy 
tym doświadczenie zespołu wykonującego diagnostykę, ponieważ od tego zależy 
wczesne wykrycie nowotworu i, co za tym idzie, wczesne rozpoczęcie odpowied-
niego leczenia. 

Mammografia to profilaktyczne badanie, finansowane przez Narodowy Fundusz 
Zdrowia, skierowane do kobiet w wieku 50-69 lat. Z takiego badania mogą sko-
rzystać panie raz na dwa lata. Natomiast kobiety z podejrzeniem nowotworów 
dziedzicznych, ponieważ wystąpiły one w najbliższej rodzinie, np. u matki, sio-
stry lub córki oraz kobiety z mutacją w obrębie genów BRCA 1 lub/i BRCA 2, 

Cichy zabójca nie czeka w kolejce
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1. Stań przed lustrem i przyjrzyj się, czy 
nie widzisz zmian w kształcie piersi, 

czy skóra nie jest przebarwiona, czy nie 
marszczy się lub nie jest napięta.

3. Połóż się wygodnie. Wsuń poduszkę lub 
zwinięty ręcznik pod lewy bark, lewą rękę 

włóż pod głowę.

5. Trzema środkowymi palcami prawej 
ręki zbadaj lewą pierś. Zacznij od 

największego koła po obwodzie piersi.

7. Zbadaj pierś tak, jakby była tarczą 
zegara – od brodawki w kierunku pełnych 
godzin: najpierw dwunastej, a następnie 
pierwszej itd. Wykonuj niewielkie kółka  

w kierunku góra–dół.

2. To samo skontroluj unosząc ręce do 
góry, a następnie opierając je na biodrach. 
Ściśnij broidawkę, zobacz czy nie wydziela 

się z niej płyn.

4. Podziel umownie pierś na cztery części, 
tzw. kwadranty: dwa zewnętrzne i dwa 

wewnętrzne.

6. Wykonuj jednocześnie małe kółka 
prostopadle do kierunku ruchu. Badaj 

pierś zgodnie z ruchem wskazówek zegara, 
zataczając coraz mniejsze kręgi, aż do 

brodawki.

8. Zbadaj okolicę nadobojczykową i pacho-
wą, sprawdź czy nie ma powiększonych 

węzłów chłonnych. Zbadaj tak obie piersi.

Cichy zabójca nie czeka w kolejce
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mogą wykonać mammografię raz na rok. Badanie nie wymaga wcześniejszej re-
jestracji. Oczekiwanie na wynik trwa do trzech tygodni, ponieważ oceny doko-
nuje dwóch lekarzy. Sama mammografia trwa od 5 do 7 minut. Jeśli badanie wy-
każe zmiany, dalsza diagnostyka wykonywana jest na miejscu, w ZCO. W skład 
takiej diagnostyki wchodzą: USG piersi albo biopsja: cienko- lub gruboigłowa. 
Każda pacjentka wymagająca pogłębionej diagnostyki, informowana jest o tym 
telefonicznie. W ciągu dwóch tygodni ma wykonane wszystkie badania dodatko-
we, co pozwala postawić właściwą diagnozę. Mammografia umożliwia wczesne 
wykrycie 90-95 % zmian nowotworowych. We wczesnej fazie rozwoju każdy no-
wotwór może być całkowicie uleczalny.

Każda kobieta po rozpoczęciu życia seksualnego powinna wykonać badanie pier-
si metodą ultrasonograficzną. USG piersi to metoda wykorzystującą ultradźwię-
ki; jest całkowicie bezpieczna i nieszkodliwa. Badanie to można często powta-
rzać. Zrobienie pierwszej mammografii zaleca się po 35 roku życia. Później, po 
ukończeniu 40 lat, mammografię należy wykonywać regularnie, co dwa lata. To 
daje gwarancję wykrycia zmian we wczesnym stadium. Raz w roku można wyko-
nać badanie ultrasonograficzne. Powinny o tym pamiętać szczególnie pacjent-
ki, które biorą leki hormonalne lub stosują antykoncepcję, bo leki te znacznie 
podnoszą ryzyko zachorowania na raka piersi. Jest kilka możliwości wykonania 
USG. Można pójść do swojego lekarza ginekologa i poprosić, by zrobił badanie 
lub wystawił skierowanie. Można też udać się do Zachodniopomorskiego Cen-
trum Onkologii i zgłosić się do pracowni profilaktyki; tutaj także można dostać 
skierowanie na USG i na miejscu je wykonać. Ultrasonografia trwa kilka minut, 
badanie nie wymaga specjalnego przygotowania, najlepiej wykonać je w pierw-
szej połowie cyklu miesiączkowego.

Ważne jest doświadczenie ze-
społu wykonującego badania, 
ponieważ od tego zależy właści-
wa diagnoza i wczesne rozpo-
częcie odpowiedniego leczenia.

fot. Sebastian Wołosz
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Pracownia leków cytostatycz-
nych.  Tutaj przygotowywane 
są leki dla pacjentów chorych 
na nowotwory.

fot. Sebastian Wołosz

Leczenie skojarzone 

Leczenie raka piersi jest często leczeniem skojarzonym, ponieważ może 
wymagać nie tylko leczenia chirurgicznego, ale dodatkowo radioterapii  
i chemioterapii. 

U pacjentek, które mają hormonozależny nowotwór, gdy obecne są receptory 
estrogenowe i progesteronowe, stosuje się terapię hormonalną. 

Leczenie wspomagające. Chemioterapia, radioterapia 

W wielu przypadkach po leczeniu chirurgicznym stosuje się leczenie uzupełnia-
jące w postaci chemioterapii, bądź radioterapii. Chemioterapia ma kilka zadań. 
Jeżeli jest stosowana po operacji, ma wspomóc chirurga w wyleczeniu nowotwo-
ru. Jest możliwość, że po usunięciu guza pozostaną jeszcze komórki nowotworo-
we, które nie zostały usunięte podczas zabiegu. Wtedy chemioterapia poopera-
cyjna pozwala zniszczyć te submikroskopowe zmiany, zwiększając w ten sposób 
szansę kobiety na całkowite wyleczenie z choroby nowotworowej. 

Chemioterapia może też przygotować chorą do ingerencji chirurgicznej. Jeżeli 
pacjentka ma zaawansowanego raka piersi i istnieje ryzyko, że operacja nie bę-
dzie radykalna, wówczas podaje się najpierw chemioterapię, aby spowodować 
zmniejszenie masy guza i ograniczyć możliwości przerzutowe. Po tym etapie 
możliwe jest radykalne leczenie chirurgiczne.

Jeżeli jednak nowotwór jest bardzo zaawansowany i leczenie chirurgicznie nie 
może być zastosowane lub nie przyniesie żadnych efektów, wtedy chemioterapia 
może przedłużyć pacjentce życie. 

Oprócz chirurgii i chemioterapii, do podstawowych metod w leczeniu nowotwo-
rów złośliwych należy również radioterapia. W niektórych przypadkach może to 
być bardzo istotny element leczenia. Częściej jednak jest łączona z chemiotera-
pią i leczeniem chirurgicznym w terapii skojarzonej. Podobnie jak inne sposo-
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Ubocznym efektem chemiote-
rapii jest często utrata włosów. 
Dzięki perukom tę stratę moż-
na choć w części zrekompenso-
wać.

fot. Sebastian Wołosz

Rehabilitacja po walce z rakiem 
zapewnia powrót do formy.

fot. Sebastian Wołosz

by leczenia, radioterapia ma różne oblicza. Jednym z nich jest napromienianie  
z tzw. pól zewnętrznych, nazywane teleradioterapią. Źródło promieniowania jest 
oddalone i odpowiednio ustawione. Druga metoda – brachyterapia – polega na 
umieszczeniu źródła promieniotwórczego w samym nowotworze lub w jego oko-
licy. Istnieje również bardziej wysublimowana radioterapia, tzw. radioembolizacja, 
czyli opłaszczenie mikrocząsteczek izopem i podanie ich do naczynia, które za-
opatruje guz nowotworowy. Uwalniane w ten sposób promieniowanie zabija ko-
mórki rakowe.

Radioterapia podobnie, jak chemioterapia, może być stosowana zarówno przed 
leczeniem chirurgicznym, jak i po nim. Czasem bywa jedyną możliwą metodą 
leczenia. 

Operacje
Leczenie operacyjne jest uzależnione od stopnia zaawansowania nowotworu. Je-
śli guz został rozpoznany stosunkowo wcześnie, możliwa jest operacja oszczędza-
jąca, inaczej lumpektomia. Jest to zabieg, który pozwala na usunięcie samego 
guza oraz niewielkiego fragmentu tkanki otaczającej. Skutki tej operacji są mało 
widoczne, zwłaszcza u kobiet z większym biustem. Po takiej operacji pacjentki 
zachowują pierś. Niestety, by operacja ta była skuteczna z onkologicznego punk-
tu widzenia, guz w piersi nie może być większy niż 3 cm i nie może mieć przerzu-
tów do węzłów chłonnych. Po wycięciu guza zwykle stosuje się chemioterapię lub 
radioterapię, aby uchronić pacjentkę przed wznową nowotworu.
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Mastektomia jest najczęstszym zabiegiem operacyjnym u pacjentek z nowotwo-
rem piersi. Jest wykonywana u około 80% chorych kobiet. Polega na całkowitym 
usunięciu piersi. Operacja wiąże się często z usunięciem także węzłów chłon-
nych okolicy pachowej – limfadenektomią. 

Obecnie w pewnych przypadkach można wykonać jednoczesną rekonstrukcję 
piersi. Czasami można ją odłożyć w czasie i przprowadzić po zakończeniu lecze-
nia uzupełniającego. 

Rekonstrukcja piersi
Wykonanie rekonstrukcji piersi ma dla wielu kobiet duże znaczenie, poprawia 
ich samopoczucie i zwiększa komfort psychiczny. Każda pacjentka, której usu-
nięto pierś podczas mastektomii, może mieć ją odbudowaną. Czasami wątpliwo-
ści budzi uzyskanie efektu estetycznego. Panie zastanawiają się, czy nowe piersi 
będą odpowiadały ich oczekiwaniom. To jednak nie zmienia faktu, że wszystkie 
kobiety po mastektomii mają prawo do rekonstrukcji piersi i powinny zostać  
o tym poinformowane przez lekarza prowadzącego. 

Odbudowę piersi można wykonać stosując dwie metody. Pierwsza z nich wiąże 
się z wykorzystaniem różnego rodzaju endoprotez. Druga metoda to użycie tka-
nek własnych – najczęściej są to płaty skórno-mięśniowe przenoszone z podbrzu-
sza, wraz z częścią mięśnia prostego brzucha. Wybór metody rekonstrukcji piersi 
ustalany jest indywidualnie z każdą pacjentką. 

 

Peruki
Uboczny efekt chemioterapii u osób z chorobami nowotworowymi to często 
całkowita utrata włosów, co bywa przyczyną dodatkowych stresów. Na szczęście 
istnieją specjalistyczne perukarnie, w których powstają peruki perfekcyjnie za-
stępujące naturalne włosy. Zakup peruki w części finansuje Narodowy Fundusz 
Zdrowia. Wykaz miejsc, w których można ją zamówić, załączany jest do zlecenia 
na zaopatrzenie w wyroby medyczne, potwierdzanego w oddziale NFZ. Zlecenie 
na perukę wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego.

 

Powrót do formy
Powrót do formy po walce z rakiem jest niezwykle istotny. Pacjentki, bez wzglę-
du na to, jakie leczenie chirurgiczne mają za sobą, powinny przez kilka miesięcy 
się rehabilitować. Mogą to robić na kilka sposobów: poprzez masaże, samodziel-
ne ćwiczenia w domu, zajęcia rehabilitacyjne, ale także poprzez uczestnictwo w 
turnusach rehabilitacyjnych polegających na aktywnej rehabilitacji połączonej 
z elementami wypoczynku. Kobiety po mastektomii uzyskują też duże wsparcie 
w organizacjach propacjenckich, klubach i stowarzyszeniach „Amazonek”. Ce-
lem ich działania jest wsparcie, ogólne polepszenie formy, poprawa sprawności 
fizycznej i psychicznej.

Celina Wojda
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Rak jajnika to najgorszy z nowotworów narządów rodnych. Częściej niż inne 
nowotwory kończy się śmiercią kobiety. Dzieje się tak dlatego, że nie ma pro-
filaktyki i metod na wczesne jego wykrycie. Nie należy bagatelizować pewnych 
objawów i zaufać ekspertom, którzy sięgają po nowe, dostępne w ramach refun-
dacji formy terapii. 

Fryzura ze Szczecina

Nikt w rodzinie pani Marii nie chorował na nowotwór jajnika. Ona sama od dłuż-
szego czasu miała problemy gastryczne, leczyła się z powodu refluksu.

– Odczuwałam pewnego rodzaju palenie w żołądku, było to uciążliwe, a leczenie 
nie skutkowało – opowiada pani Maria, mieszkanka Świnoujścia. – Przez kilka 
miesięcy czułam się źle, potem zaczął mnie boleć brzuch i stawałam się coraz 
grubsza w pasie. Nie zwracałam na to uwagi, choć było to dziwne, że tylko ta 
część ciała stawała się coraz szersza.

Nagle ból pojawił się po prawej stronie. Pani Maria sądziła, że może coś jest nie 
tak z jelitem grubym. Czuła się tak, jakby w organizmie miała wodę. Poszła z tym 
ponownie do lekarza.

– Stwierdził, że pewnie mi się wydaje, że to woda, ale skierował mnie na USG. 
Okazało się, że rzeczywiście wokół wątroby zebrało się sporo płynu. Najpierw 
dostałam skierowanie na oddział wewnętrzny. Tutaj spytano mnie, kiedy ostatni 
raz byłam u ginekologa – wspomina kobieta. – Odkąd mój lekarz zmarł, minęły 
cztery lata, jak nie byłam na wizycie ginekologicznej.

Zmiany u pani Marii były tak duże, że podczas badania nie można było nawet 
zlokalizować ogniska pierwotnego. Nowotwór był rozsiany. Po badaniach oka-
zało się, że to złośliwy nowotwór jajników. Natychmiast trafiła do Szczecina na 
operację.

– Kiedy zatelefonowano do mnie z prośbą, bym zgłosiła się osobiście, od razu 
wiedziałam, że to będzie coś poważnego – kontynuuje pani Maria. – W internecie 
wyczytałam wszystko. Pojechałam na tę wizytę z mężem, ale byłam spokojna. 
Pomyślałam sobie – najwyżej będę miała chemię – ale nie dopuszczałam myśli, 
że dam się pokonać chorobie. Każdy się dziwił, ale nowotwór mnie nie przera-
ził i dziś wiem, że było to najlepsze nastawienie z możliwych. Operację miałam  
w maju 2014 roku.

Trudny do wykrycia, ale można go pokonać
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Po radykalnym leczeniu operacyjnym, pani Maria została skierowana na che-
mioterapię.

– Jeszcze przed zabiegiem zapytano mnie, czy zgadzam się na wszczepienie por-
tu do terapii dootrzewnowej. Zgodziłam się i byłam pierwszą pacjentką w szpita-
lu na Pomorzanach, u której wykorzystano tę metodę – dodaje kobieta.

Pani Maria trudno znosiła chemię, zwłaszcza na początku – miała zawroty głowy, 
męczące nudności, nie mogła w ogóle podnieść się z łóżka nawet przez tydzień 
po chemii, ale ani przez moment nie poddała się, nie było chwili załamania. Za-
wsze miała kręcone włosy, więc perukę wybrała o prostych włosach. Kiedy ludzie 
nieświadomi choroby podziwiali jej nową fryzurę, odpowiadała, że zrobiła sobie 
taką w Szczecinie. Nie przyznawała się do operacji i leczenia.

Ostatni cykl chemioterapii pani Maria przyjęła dokładnie w październiku 2014 
roku. Mimo że wiek emerytalny dawno ma za sobą, prowadzi swój mały biznes, 
znów chodzi na basen, być może wróci na jogę.

– Jestem pod opieką przychodni onkologicznej więc cały czas przechodzę bada-
nia. Teraz wiem, że trzeba pilnować profilaktyki – kończy pani Maria. - Trzeba się 
badać, chodzić do ginekologa, korzystać z bezpłatnych badań, ale też wykonywać 
takie samemu. Przede mną jeszcze wiele lat życia. W lutym urodzi mi się pra-
wnuczka, muszę o siebie dbać.

Ameryka czeka

– Nigdy nie chorowałam poważnie i w zasadzie w ogóle nie chodziłam do lekarza. 
O chorobie dowiedziałam się w lipcu 2015 roku, przez przypadek – opowiada 
Bogumiła Ligocka ze Szczecina. - Zaczął mnie boleć pęcherz. Leki przepisane 
przez lekarza nie pomogły, więc zostałam skierowana na konsultację do szpitala 
na Pomorzanach. Okazało się, że mam duży, 12-to centymetrowy guz jajnika. Po 
tygodniu już miałam zaplanowaną operację.

Wiadomość o nowotworze przybiła panią Bogumiłę, nigdy nie przypuszczała, że 
choroba – nowotwór złośliwy, o której do tej pory tylko słyszała, teraz dotyczy jej 
samej. Nikomu nic nie mówiła.

– Niedługo skończę 60 lat, jest wiele rzeczy, o których marzę i które chciałabym 
zrobić, więc wieść o chorobie była dla mnie ciosem – wspomina kobieta. – Ale 
trwało to tylko dwa dni. Szybko sobie to przetłumaczyłam. Przeszłam opera-
cję – pierwszą w moim życiu. Usunięto mi jajniki, macicę i zaczęłam chemię. 
Chciałam żyć, więc poddałam się wszystkiemu, co zaproponowali lekarze, także 
terapii dootrzewnowej. Po pierwszej chemii zaczęły mi wypadać włosy. Zawsze 
miałam je długie, ale już na drugą chemię obcięłam je, zrobiłam to w salonie, 
gdzie kupuje się peruki. Wykaz takich miejsc dostałam z Narodowego Funduszu 
Zdrowia.

Na chemii pani Bogumiła poznała inne pacjentki. To też podtrzymywało ją na 
duchu. Im nie musiała nic tłumaczyć, one nie krępowały się, by zapytać, co sły-
chać.
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Po pierwszej chemii zaczęły jej 
wypadać włosy. Na drugą che-
mię obcięła je, zrobiła to w sa-
lonie, gdzie kupuje się peruki.

fot. Sebastian Wołosz

Kiedy tylko się wykuruje, kupi 
sobie coś ładnego. Wreszcie bę-
dzie mogła bez obaw o zdrowie 
wyjść z domu.

fot. Sebastian Wołosz

– Każdy boi się zadzwonić, zapytać, bo jak ze mną rozmawiać…? Odpowiadam – 
normalnie. Nie oczekuję współczucia i litowania się, ale normalnej życzliwości, 
takiej codziennej – wtrąca pani Bogumiła. – Inne kobiety chore na raka jajnika 
wspierały mnie od początku, spotykałyśmy się na chemiach, teraz ja podtrzymu-
ję na duchu te, które przychodzą pierwszy raz. Czasami to bardzo młode dziew-
czyny, potrzebują tego.

Pani Bogumile zostały jeszcze dwa cykle chemii. Musi trochę poczekać, bo rozpo-
znano u niej anemię. Nie może się już jednak doczekać, kiedy zakończy leczenie.

– W tym roku miałam jechać do Stanów Zjednoczonych, do brata – opowiada. – 
Przed samym wyjazdem okazało się, że jestem chora, ale nie rezygnuję z planów. 
Teraz brakuje mi biegania po sklepach. Już dawno nie byłam na porządnych za-
kupach! Kiedy tylko się wykuruję, kupię sobie coś ładnego. Wreszcie będę mogła 
bez obaw o zdrowie sama wyjść z domu. Teraz stale potrzebuję wsparcia, ale po 
leczeniu będzie lepiej.

Anna Folkman
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Nowa terapia – dłuższe przeżycie 

– Nowotwór jajnika daje niespecyficzne objawy. Mogą to być wzdęcia, bóle brzu-
cha, bóle kręgosłupa, co sprawia, że zamiast do ginekologa, pacjentki trafiają do 
lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, który stara się im pomóc w zwalczaniu 
dolegliwości gastrycznych – mówi dr n. med. Aneta Cymbaluk-Płoska, ginekolog- 
położnik z Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 2 PUM w Szczeci-
nie. – Kiedy pojawia się charakterystyczne wodobrzusze, sprawa staje się jasna, 
ale nowotwór jest już w zaawansowanym stadium.

Rak jajnika postępuje bardzo szybko i dlatego też nie udało się do tej pory wdro-
żyć żadnej metody screeningowej dla tego nowotworu. 

– Jeśli jesteśmy w stanie usunąć całą masę nowotworu lub z pozostawieniem 
drobnych resztek wielkości poniżej jednego centymetra, to wtedy organizacje 
światowe wskazują, że najlepszą terapią dla takiej pacjentki jest założenie tzw. 
portu dootrzewnowego i rozpoczęcie chemioterapii podawanej tą drogą – do-
daje dr Cymbaluk-Płoska. – Chemioterapia podana w taki sposób działa lokal-
nie, wprowadzana jest bezpośrednio do jamy brzusznej, czyli działa na miejsca,  
w których rozprzestrzenia się rak jajnika. Chemioterapia powinna docierać bez-
pośrednio właśnie do zmian resztkowych, które zostawiliśmy; najczęściej są one 
na otrzewnej, jelicie. Standardowo leki podaje się dożylnie, co nie przynosi ta-
kich efektów.

Okazuje się, że celowana chemioterapia podawana bezpośrednio do jamy brzusz-
nej pozwala pacjentkom uzyskać znacznie lepsze parametry – zarówno czas 
kompletnej remisji klinicznej*, jak i czas całkowitego przeżycia. 

Port umieszczony jest pod skórą, wchodzi w głąb ciała na ok. 3 cm. Ma kształt 
trójkąta o obłych kształtach i jest zakończony cienkim kanalikiem, do którego 
wkłuwa się igłę z kroplówką. Port znajduje się najczęściej w okolicy łuku żebro-
wego po prawej stronie ciała. Wszczepianie portu odbywa się podczas pierwotnej 
operacji cytoredukcyjnej.

– Port integruje się z ciałem, z czasem obrasta i zupełnie nie przeszkadza pa-
cjentce, dodaje dr Cymbaluk-Płoska. – Chora może go wyczuć pod skórą, ale nie 
jest to uciążliwe. W miesiąc po zakończonej chemioterapii można port wyszcze-
pić za pomocą kosmetycznego cięcia.

Pierwszy zabieg wszczepienia portu w szpitalu na Pomorzanach wykonano 1,5 
roku temu.

 W chwili obecnej mamy pod obserwacją 26 pacjentek, które zostały poddane te-
rapii dootrzewnowej. Jest to całkiem dobry wynik w porównaniu z innymi regio-
nami Polski prowadzącymi tę metodę terapii. Najnowsze amerykańskie badania 
z 2015 roku potwierdzają ogromną skuteczność metody, podkreślając koniecz-
ność prawidłowej kwalifikacji chorych – nie każda pacjentka odniesie korzyści 
z tego typu leczenia. Wykazano między innymi, że pacjentki z zaawansowanym 
rakiem jajnika, które zostaną zoperowane maksymalnie radykalnie ( bez pozo-
stawienia resztek nowotworu) i następnie poddane chemioterapii dootrzewno-
wej, w 90 proc. mają szansę na 7 letnie przeżycie. Połowa naszych pacjentek jest 
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Dr n. med. Anita Chudecka-
Głaz  (z lewej) i dr n. med. Aneta 
Cymbaluk-Płoska wszczepiają 
porty do terapii dootrzewnowej.

fot. Sebastian Wołosz

jeszcze w trakcie terapii – mówi dr n. med. Anita Chudecka-Głaz, ginekolog-on-
kolog z SPSK nr 2 PUM.

Terapia trwa pół roku i składa się z sześciu kursów powtarzanych co 21 dni. 
Pierwsza pacjentka, która została jej poddana, aktualnie nie ma objawów choro-
by, markery nowotworowe są prawidłowe, kompletna remisja trwa już rok. 

– Jesteśmy bardzo zadowoleni z efektów i coraz częściej spotykamy się z zain-
teresowaniem ze strony pacjentek, które przekazują sobie informację o nowym 
sposobie terapii. Słysząc o efektach, wiele z nich chciałoby mieć wszczepiony 
port, ale o tym decydują wskazania medyczne – kończy dr Chudecka-Głaz. 

Anna Folkman

*remisja – brak objawów chorobowych
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Ze stomią, ale żyje
– Był wtedy 1978 rok, miałem 44 lata – wspomina Bogdan Marek z Trzebiatowa. 
– Jakiś czas po śmierci ojca, siostra, która pracowała w szpitalu w Zdunowie 
wyczytała, że w Szczecinie otwarto klinikę genetyki u prof. Lubińskiego. Zgło-
siła się tam na badania, chciała sprawdzić, czy też może być obciążona chorobą 
nowotworową. Szybko wykryto u niej, tak jak u ojca, raka jelita grubego. Została 
poddana operacji. Inne dwie siostry niestety nie zdążyły i zmarły na nowotwór, 
bo został wykryty zbyt późno. Jedna z nich nie chciała poddać się kolonoskopii, 
można powiedzieć, że zmarła właściwie na własne życzenie. Jest jeszcze jeden 
najmłodszy brat, który też nie chce się przebadać. Cały czas próbujemy go namó-
wić, bo wszyscy z rodzeństwa, a było nas dziesięcioro, którzy jeszcze zostali i to 
zrobili, mieli polipy. W ich przypadku wystarczyły zabiegi, by je usunąć i na razie 
żyją bez nowotworów. 

Siostra, która trafiła na genetykę do Szczecina, wypełniła ankietę, podała imio-
na i nazwiska pozostałego rodzeństwa. Wszyscy byli wzywani na badania. W taki 
też sposób na kolonoskopię trafił pan Bogdan. 

– Okazało się, że mam rozległy polip, który blokuje prawie całe jelito. Usłysza-
łem, że jeszcze nie jest to rak, ale za pół roku może już tak być. W 2000 roku 
przeszedłem operację. Otwarto mi jamę brzuszną i usunięto kawałek jelita – 
dodaje pan Bogdan. – Po 1,5 roku okazało się, że mam kolejny polip, tym razem 
położony niżej, w odbytnicy. Skończyło się amputacją odbytu, wyłoniono stomię. 
Żyję tak już 13 lat, ale żyję i cieszę się tym życiem. Dziś nadal jeżdżę na polowa-
nia i mogę przeskoczyć na jednej nodze niejednego 60 latka, choć idzie mi 82 rok 
życia. Kolonoskopię przechodziłem dziesiątki razy, na badaniu byli także moi 
synowie. Nie ma się czego bać.  

Nowotwory jelita grubego nie dają wczesnych objawów. Jedynym sposobem, by 
je wykryć na czas, gdy choremu można jeszcze pomóc, wydłużyć mu życie, są 
badania profilaktyczne, z których najskuteczniejsze jest wziernikowanie jelita 
grubego, czyli kolonoskopia.

– Chodzi o to, by wyszukiwać osoby z podwyższonych grup ryzyka i je badać, by 
wykryć wczesne zmiany – mówi prof. Józef Kładny, kierujący Kliniką Chirurgii 
Ogólnej i Onkologicznej Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 
PUM w Szczecinie. – Np. chorzy z polipowatością rodzinną, niezwykle rzadką ge-
netyczną chorobą jelita grubego, na 100 procent zachorują na nowotwór złośliwy. 
Dlatego muszą się badać już od 10-12 roku życia, a w przypadku pojawienia się 
polipów, z reguły po przekroczeniu 18 roku życia poddawani są profilaktycznej 
kolektomii, czyli usunięciu jelita grubego. Drugą grupą pacjentów o wybitnie 
zwiększonym ryzyku zachorowania na raka jelita grubego, są osoby z rodzin ob-
ciążonych rakiem jelita grubego niezwiązanym z polipowatością, czyli z tzw. Ze-
społem Lyncha. 

Groźny rak jelita grubego



22     Historie prawdziwe o walce z chorobą Historie prawdziwe o walce z chorobą     23

Anna Folkman Groźny rak jelita grubego

Jak się okazuje, nawet osoby, które czują się bardzo dobrze, mogą mieć zaawan-
sowany nowotwór jelita grubego. Połowa pacjentów, którzy pojawiają się w kli-
nice, to właśnie takie osoby, które o raku dowiadują się przypadkiem. Niestety, 
często nowotwór u nich jest już tak zaawansowany, że nie można wdrożyć żad-
nego skutecznego sposobu terapii. To fenomen, bo te osoby zazwyczaj czują się 
doskonale.

– Kolonoskopię powinny wykonać zwłaszcza osoby po 50 roku życia. To bada-
nie pozwala wykryć polipy, które są pierwszym stadium, mogącym się z czasem 
przerodzić w nowotwór. Polipy można usunąć w mało inwazyjny sposób. Takie 
badanie powinno się wykonać także wtedy, gdy zauważymy krwawienie z odbytu 
lub inne niepokojące objawy. Kolonoskopia jest dziś powszechnym badaniem, 
wykonywanym nowoczesnym sprzętem; nie trzeba do niej nawet podawać znie-
czulenia – podkreśla prof. Józef Kładny. – Wykonywana przez doświadczonego 
specjalistę trwa kilka minut i wiąże się jedynie z dyskomfortem, ale nie bólem. 

Rak jelita grubego – trzy różne lokalizacje i sposoby leczenia 

– Na jelito grube składa się okrężnica, odbytnica i odbyt, który ma około 4 centy-
metrów – wymienia prof. Józef Kładny. – W okrężnicy i odbytnicy mamy do czy-
nienia zazwyczaj z nowotworami złośliwymi, tzw. gruczolakorakami, w samym 
kanale odbytu natomiast – z uwagi na rodzaj nabłonka, pojawia się rak płaskona-
błonkowy. Każdy z tych nowotworów podlega leczeniu chirurgicznemu, jednak w 
ostatnich 15 latach zmieniło się podejście do leczenia raków kanału odbytu. To 
dość rzadkie przypadki, ale powinno się zacząć od chemio – radioterapii, która  
w efekcie jest zbliżona do leczenia chirurgicznego. Oznacza to, że w formie mniej 
agresywnej możemy tak samo pomóc choremu, nawet wyleczyć go. Jeśli to nie 
skutkuje, podejmujemy się tradycyjnego leczenia operacyjnego, niestety – oka-
leczającego, tj. amputacji odbytnicy razem z odbytem, które w tym przypadku 
zawsze kończy się wyłonieniem stomii, czyli sztucznego odbytu. 

W przypadku leczenia nowotworów odbytnicy, oprócz wspomnianych terapii, 
można stosować także radioterapię. W okrężnicy są tylko dwa sposoby lecze-
nia – chirurgia i chemioterapia. Chirurgia, czyli metoda terapii nowotworów dla 
wszystkich odcinków jelita grubego, może być otwarta, czyli klasyczna, laparo-
skopowa oraz w formie Transanal Endoscopic Microsurgery – TEM, w której in-
strumentarium wprowadza się przez odbyt i miejscowe wycięcie guza wykonuje 

Kolonoskopię przechodził dzie-
siątki razy, na badaniu byli tak-
że jego synowie. Mówi, że nie 
ma czego się bać.

fot. Sebastian Wołosz
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się przy użyciu tego aparatu. Przy małych guzach, do 3 cm, położonych bardzo 
blisko odbytu, ta metoda może być równie dobra, co pozostałe. TEM jest stoso-
wany w szpitalu przy ul. Unii Lubelskiej od 2015 roku. – Cały czas trwają dyskusje 
nad skutecznością tej metody, choć stanowi element leczenia – dodaje profesor.

Środowisko i geny 

Kiedy jeszcze nie znano genów, przyczyn nowotworów doszukiwano się w czyn-
nikach środowiskowych. Nadal nasz tryb życia uznaje się za jeden z czynników 
ryzyka wystąpienia raka. W przypadku raka jelita grubego jest to np. jedzenie 
tłustych potraw, czerwonego przetworzonego mięsa, spożywanie zbyt małej ilo-
ści błonnika, warzyw, owoców, ryb. Wiele prac naukowych dowodzi również, że 
osoby prowadzące zdrowy tryb życia, aktywne, uprawiające sport, są w mniej-
szym stopniu narażone na ryzyko zachorowania na raka w ogóle. 

– Czynników żywieniowych jest mnóstwo, ale nową kartę przy doszukiwaniu się 
przyczyn nowotworów otworzyła genetyka – mówi prof. Józef Kładny. – Ok. 20 
do 30 proc. osób chorych na nowotwory ma predyspozycje genetyczne. Pozostali 
chorzy chorują na tzw. postać sporadyczną, co oznacza, że w rodzinie z jakichś 
przyczyn może zachorować jedna osoba, najczęściej w jesieni życia. Zdarza się 
też, że może nastąpić uszkodzenie genu i choroba występuje u osoby młodej. 

20 lat życia w prezencie 

Około 20 lat temu pojęcie nowotworów dziedzicznych było czymś nowym, dopie-
ro badanym. Szczecińscy naukowcy wiedzieli jednak, że będzie to kolejny krok 
w onkologii. 

– W latach 80-tych także zajmowałem się nowotworami i ich diagnostyką. Szu-
kałem nowych rzeczy, które mogłyby wnieść coś do onkologii –mówi prof. Jan 
Lubiński, lekarz specjalista w dziedzinie patomorfologii oraz genetyki klinicz-
nej, kierownik Zakładu Genetyki i Patomorfologii Pomorskiego Uniwersytetu 
Medycznego w Szczecinie. – Wystudiowałem wtedy w piśmiennictwie, że jest coś 
takiego jak zespół Lyncha, czyli dziedziczny rak jelita grubego. Sam Lynch na 
nasze zaproszenie przyjechał nawet kiedyś do Szczecina. To on zrobił najwięcej 
dla tej choroby, zaczął ją rozpoznawać, opisywać. Charakterystyka tego zespołu 
polega na tym, że w młodym wieku, u osób z tej samej rodziny, pojawiają się raki 
– głównie jelita grubego i trzonu macicy, ale też innych narządów: jajnika, jelita 
cienkiego, dróg moczowych. Kiedyś to było coś nowego. Nie znano jeszcze genów 
i nie dowierzano, że śledząc historię nowotworów, można przewidzieć, kto może 
być na nie narażony. Postanowiłem się temu przyjrzeć.

Nie chcieli, by też umarła 

W 1989 roku w Pomorskiej Akademii Medycznej powstał Zakład Genetyki. Kie-
rowaniem zakładu zajął się właśnie prof. Lubiński. Jeden z ówczesnych lekarzy, 
Józef Kładny, poszukiwał akurat tematu na habilitację. 

– To się dobrze złożyło, od razu pomyślałem właśnie o zespole Lyncha, dodaje 
prof. Lubiński. – Wtedy doktor, dziś profesor Kładny, pracował nad tematem 
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kilka lat. Zbierał rodziny, szukał potencjalnych pacjentów, rozmawiał, namawiał 
do badań. Pewnego razu trafił na specyficzny przypadek. W 1994 roku do kliniki 
przyszła kobieta, której mama zmarła w wieku około 40 lat, a powodem zgonu 
był rak jelita grubego. Jej córka miała teraz 39 lat i taką samą diagnozę. Praw-
dopodobnie były już nawet przerzuty do jajników. Niestety, ta kobieta również 
zmarła. Był jednak ktoś jeszcze... W szpitalu odwiedzała ją starsza siostra – Ha-
lina. 

Prof. Kładny, idąc tropem charakterystyki zespołu Lyncha wiedział, że zarówno 
tę kobietę, jak i braci, musi namówić na badanie kolonoskopowe, by skontrolo-
wać stan jelita grubego. Wszystko wskazywało na to, że są modelowym przykła-
dem rodziny dotkniętej zespołem Lyncha. 

Przychodził nawet po zmroku 

– Przez 20 lat w Polsce dużo się zmieniło. Wtedy nawet nie każdy miał  
w domu telefon – wspomina prof. Józef Kładny z Kliniki Chirurgii Ogólnej i On-
kologicznej PUM w Szczecinie. – Wysyłałem więc listy i ankiety, ale tylko na oko-
ło 30 proc. z nich przychodziły odpowiedzi. Nie było wyjścia – osobiście jeździłem 
i pukałem do drzwi. Te wizyty zabierały tak dużo czasu, że zdarzało mi się zawitać 
do kogoś po zmroku. Zawsze byłem uprzejmie przyjmowany, ale namówienie 
tych osób do badań nie było takie proste. Tak też było w przypadku pani Haliny. 

– Kiedy umierała moja siostra, obiecałam jej, że się przebadam. Poprosiła mnie 
o to, widziałam, jak cierpi – wspomina Halina Sobiech. – Niestety, nie dotrzy-
małam słowa. Stchórzyłam i uznałam, że jest mi to niepotrzebne skoro jestem 
zdrowa, dobrze się czuję, funkcjonuję. Prof. Kładny „atakował” mnie jednak nie-
ustannie. Po śmierci siostry wysyłał mi do domu broszurki, a nawet przyjeżdżał. 
Miał mnie na oku. Operował moją siostrę i nie chciał, by mój los potoczył się tak 
samo. 

Pani Halina była nieugięta. Na szczęście wszystko obserwowała córka – Joanna. 
Zrozumiała powagę sytuacji, przekonała mamę i sama zawiozła ją do szpitala. 

– Pamiętam jak pan profesor przyszedł któregoś wieczoru i zapytał, czy namó-

Prof. Józef Kładny, chirurg, 
kierownik  Kliniki Chirurgii 
Ogólnej i Onkologicznej Szpi-
tala Klinicznego nr 1 PUM  
w Szczecinie. Tutaj – przy łóżku 
pacjenta.

fot. Sebastian Wołosz



Historie prawdziwe o walce z chorobą     25

Groźny rak jelita grubego

wiłam już mamę. Patrzył na mnie i powtarzał, że mama może żyć, że można ją 
uratować – opowiada pani Joanna, córka pani Haliny. – Te słowa zapadły mi w 
pamięć. Byłam młoda, nie wyobrażałam sobie, że mamy może zabraknąć. Pan 
profesor nieraz rysował na kartce całe drzewo genealogiczne, tłumaczył. Zapro-
ponowałam mamie, że zawiozę ją do szpitala. Na szczęście Halina się zgodziła  
i oszukała przeznaczenie (śmiech).

Na operację jechał z Karpacza 

– Na samo badanie pojechał ze mną dr Kładny. Zabrał mnie w szlafroku ze szpi-
tala na Pomorzanach swoim autem. Badanie wykonywano w szpitalu przy Unii 
Lubelskiej – opowiada pani Halina. – Pamiętam, że obawiałam się, ale było bez-
bolesne. Niestety, od razu okazało się, że w jelicie grubym są zmiany, odkryto guz 
w kątnicy. 

Podczas badania pobrano wycinki do badań. Trzeba było czekać na wyniki. Profe-
sor Kładny pojechał z rodziną do Karpacza na narty. 

– Pamiętam, że pogoda nie była najlepsza. Kilka dni po przyjeździe odebrałem 
telefon od prof. Lubińskiego – wspomina prof. Józef Kładny. -– Powiedział, że to 
nowotwór, i że trzeba go operować, że jako pierwsi w kraju potwierdziliśmy dzie-
dzicznego raka w zespole Lyncha. Zdawałem sobie sprawę, że właśnie pisze się 
historia polskiej medycyny. Taką świadomość miała także moja żona – również 
lekarz, i dzieci, choć były jeszcze małe. 

Byłem w stresie, wiedziałem, że wszyscy patrzą mi na ręce. Kiedy genetyka za-
czyna powoli przeplatać się z medycyną klasyczną, nawet znani profesorowie 
podchodzą do tego sceptycznie. Zarzucono prof. Lubińskiemu, że opowiada głu-
poty, nie byli w stanie tego zaakceptować. On łamał dogmaty, przełamywał opory 
i cieszę się, że mogłem w tym uczestniczyć. Dzięki temu dziś pomagamy wielu 
osobom. 

Podczas operacji trzeba było usunąć zmianę, a także wedle charakterystyki kli-
nicznej choroby, profilaktycznie trzon macicy oraz jajniki. Pani Halina miała już 
dzieci. Lekarze przekonali ją, że tylko taka operacja może uratować jej życie. 
Gdyby nie wykonała w końcu tych badań, rak jelita rozwinąłby się i mogłoby 
dojść do przerzutów. Zmarłaby w ciągu kilku miesięcy w wieku około 42 lat i, jak 
na ironię, zaraz po tym odkryte zostałyby geny. 

– Uniknęłam chemioterapii, a po operacji wróciłam do normalnego życia – wtrą-
ca pani Halina. – W dobrym zdrowiu dopracowałam w szczecińskiej prokuratu-
rze do emerytury. Wychowałam czworo dzieci i doczekałam się wnucząt. 

Pisały o tym wszystkie gazety 
Dziś już dobrze wiemy, że za zespół Lyncha odpowiadają pewne mutacje genów. 
Pani Halina była pierwszą pacjentką w Polsce z rozpoznaniem tego zespołu, któ-
rą zoperowano wedle zaleceń światowego piśmiennictwa i tym samym uchronio-
no ją przed śmiercią z powodu nowotworu, zanim ten zaczął dawać jakiekolwiek 
objawy kliniczne. 

– Dzięki temu minęło już 20 lat, a pani Halina cieszy się dobrym zdrowiem.  
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Pani Halina po operacji wróci-
ła do normalnego życia. W do-
brym zdrowiu dopracowała do 
emerytury. Wychowała czworo 
dzieci i doczekała się wnucząt. 

fot. Sebastian Wołosz

Oczywiście stale jest pod naszą kontrolą. Chętnie też rozmawiamy z nią na sto-
pie towarzyskiej. To fantastyczny przykład tego, jak można podarować 20 lat ży-
cia od tak, w prezencie – cieszy się prof. Lubiński. – Pani Halina jest widocznym 
dowodem na to, że nasza praca ma ogromny sens. 

Operacja pani Haliny nie pozostała bez echa. Pisały o tym wszystkie gazety, prze-
prowadzano programy w telewizji, została nawet zaproszona na zjazd dotyczący 
nowotworów dziedzicznych, gdzie opowiadała o swojej historii. 

– Do dziś trzymam w domu pamiątkowy zeszyt ze wszystkimi wycinkami z gazet 
– śmieje się pani Halina. 

Po takich przeżyciach do badań nie trzeba było już nakłaniać dzieci pani Haliny. 
Synowie i córki są pod stałą lekarską kontrolą. Dzięki temu we wczesnym sta-
dium choroby u młodszej córki wykryto raka gardła, a u starszej – pani Joanny, 
która namówiła mamę na badania, raka trzonu macicy. Konieczne były operacje. 
Dziś obie funkcjonują doskonale. Pani Joanna nie zapomniała jednak całkiem  
o nowotworach. W codziennym życiu pomaga pacjentom onkologicznym. 

– Córka prowadzi salon piękności „Aura” na terenie Zachodniopomorskie-
go Centrum Onkologii na szczecińskim Golęcinie – dodaje pani Halina. – Jej 
klientkami są pacjentki szpitala, którym tutaj przywracana jest pewność siebie  
i piękny wygląd, mimo choroby. Jestem z niej bardzo dumna. Przyjeżdżam do niej  
z Dolic, gdzie się przeniosłam. 

Hoduję tam kury, mam kotka, amstafa i mimo sztucznego stawu kolanowego, 
jeżdżę na rowerze. Czego więcej chcieć do szczęścia? Żyć nie umierać!

Choruje tysiące osób 

Na terenie naszego województwa z zespołem Lyncha żyje około 7,5 tys. osób. By 
uniknąć choroby, wykonują co dwa lata, od 25 roku życia, kolonoskopię. Dzięki 
temu wykrywane i usuwane są polipy, które są stanem przedrakowym. Ryzyko 
wystąpienia nowotworu przy mutacji genu tej choroby, wynosi 80 proc.; po wcze-
snym wykryciu i wycięciu polipów, spada do 30 proc. 

Anna Folkman
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Palisz nałogowo papierosy? Przygotuj się na nadejście raka pęcherza moczowe-
go albo jak najszybciej rzuć palenie. Ten nowotwór szczególnie często atakuje 
bowiem właśnie miłośników tytoniu. Nie wiedziałeś? Nie wie o tym większość 
nałogowych palaczy.

– Jechałem kiedyś taksówką, którą prowadził mężczyzna będący nałogowym 
palaczem. Powiedział, że jeśli tylko może, pali niemal jednego papierosa za 
drugim. Gdy wysiadałem, rzuciłem niby od niechcenia, że pewnie za jakiś czas 
będzie pacjentem na moim oddziale, ale tylko się zaśmiał i zaprzeczył – wspo-
mina dr Adam Gołąb z Kliniki Urologii i Onkologii Urologicznej Samodzielnego 
Publicznego Szpitala Klinicznego nr 2 PUM w Szczecinie. - Po około dwóch la-
tach spotkaliśmy się na korytarzu w naszym szpitalu. Rozpoznano u niego raka 
pęcherza moczowego.

Takich historii jest znacznie więcej. Nałogowych palaczy jest w Polsce około  
9 milionów. Bagatelizują skutki, jakie tytoń wywiera na ich organizm. Wiedzą, 
że palenie jest szkodliwe. Na co dzień nie myślą jednak o chorobach. Kiedy do-
wiadują się, że przez papierosy stracą pęcherz moczowy, bo rozwinął się w nim 
nowotwór, są w szoku. No, bo jaki związek mają papierosy z rakiem pęcherza? 
Ano mają, i to ogromny.

– Paliłem papierosy od ponad 20 lat. Był czas, kiedy dziennie nie wystarczała 
mi paczka – wspomina pan Marek, mieszkaniec Szczecina. – Nigdy jednak nie 
uważałem się za nałogowca. Byłem przekonany, że w każdej chwili mogę rzucić 
palenie, jeśli tylko będę chciał. A że nie chciałem, to paliłem – z kolegami na im-
prezie, w pracy na przerwie, do porannej kawy. Paliłem, gdy się zdenerwowałem, 
i jak miałem dobry nastrój – też paliłem. Oczywiście zdawałem sobie sprawę, 
że nie jest to zdrowe. Kiedy jednak ktoś zaczynał o tym mówić, żartowałem, że 
przecież na coś trzeba umrzeć, więc czemu nie na raka płuc… Tylko tej właśnie 
choroby, jako palacz, ewentualnie się spodziewałem. I cały czas paliłem. Po tym 
jak w 2010 roku zauważyłem w toalecie, że w moim moczu pojawiła się krew, 
też poszedłem zapalić, bo przecież się zdenerwowałem. To był jeden z ostatnich 
papierosów w moim życiu. Dlaczego? Bo kilka tygodni później, kiedy zrobiłem 
zalecone przez lekarza badania, okazało się, że mam raka pęcherza moczowego, 
spowodowanego najprawdopodobniej właśnie nałogowym paleniem.

Zgodnie z danymi zawartymi w Krajowym Rejestrze Nowotworów, w Polsce,  
w 2010 roku, na raka pęcherza moczowego zachorowało 5 tysięcy mężczyzn  
i 1,4 tysiąca kobiet. Podobnie jak w większości zmian nowotworowych, pocho-
dzenie tego rodzaju raka nie zostało dokładnie poznane, jednakże zidentyfiko-
wano wiele czynników ryzyka. Palenie papierosów jest najważniejszym z nich. 
Spowodowało pojawienie się tej choroby u ponad 50 procent mężczyzn i prawie 
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30 procent kobiet. Zachorowalność na raka pęcherza moczowego jest związana  
z liczbą „przepalonych” lat oraz wypalanych dziennie papierosów. Ryzyko zacho-
rowania wzrasta prawie trzykrotnie u nałogowych palaczy. Jak to możliwe?

– Dzieje się tak, bo duża część substancji rakotwórczych wydziela się przez nerki 
i kumuluje w pęcherzu wraz z moczem. Substancje te mają więc czas, żeby za-
działać na ściany pęcherza. Stąd tak wielu palaczy cierpi na raka pęcherza mo-
czowego – tłumaczy prof. Marcin Słojewski, kierownik Katedry i Kliniki Urologii 
i Onkologii Urologicznej w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Kliniczny nr 2 
PUM w Szczecinie.

– Rak pęcherza moczowego dosięga Polaków częściej niż mieszkańców innych 
krajów, bo w naszym społeczeństwie wciąż zbyt wielu jest nałogowych palaczy 
tytoniu – mówi dr Adam Gołąb. – Nowotwór ten nie atakuje tak często, jak np. 
rak prostaty, ale za to jest od niego dużo bardziej agresywny i groźny. Wymaga 
natychmiastowego działania i szybkiej terapii.

Doskonale wie o tym pan Zdzisław z Gryfina. Rak pęcherza moczowego po raz 
pierwszy dał mu o sobie znać zimą 2013 roku.

– Odkąd skończyłem 50 lat, regularnie badałem się u urologa – opowiada męż-
czyzna. – Przez długi czas wszystko było w porządku. Dobrze się czułem, wyniki 
badań były w normie. Aż pewnego grudniowego dnia w 2013 roku zauważyłem 
u siebie krwiomocz. Odwiedziłem więc moją lekarkę, która jest urologiem. Ka-
zała natychmiast wykonać USG pęcherza, które potwierdziło, że coś w nim jest. 
Wykonano mi jeszcze trzy razy badania przez cewkę, które potwierdziły, że mam 
raka. W szpitalu na Pomorzanach dr Gołąb powiedział, że nie ma na co czekać, 
trzeba jak najszybciej mnie zoperować. Podjąłem błyskawiczną decyzję i się zgo-
dziłem. Nie chciałem umierać. 

Operacja odbyła się w czerwcu w 2014 roku. W jej trakcie usunięto panu Zdzi-
sławowi węzły chłonne, prostatę i pęcherz moczowy. Nowy, sztuczny pęcherz, 
wykonano z fragmentu jelita. 

Duża część substancji rako-
twórczych wydziela się przez 
nerki i kumuluje w pęcherzu 
moczowym. Stąd tak wielu 
palaczy cierpi na raka tego na-
rządu – tłumaczy prof. Marcin 
Słojewski, kierownik Katedry 
i Kliniki Urologii i Onkologii 
Urologicznej w SP Szpitalu 
Klinicznym nr 2 PUM w Szcze-
cinie.

fot. Sebastian Wołosz
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– Taki pęcherz udało się u mnie stworzyć, bo jestem szczupły i stan mojego zdro-
wia na to pozwalał – tłumaczy pan Zdzisław. – W szpitalu spędziłem kilka dni. 
Czas tuż po operacji nie był najłatwiejszy. Rany nie chciały się goić, ale i tak by-
łem zadowolony, że nie muszę mieć przymocowanych żadnych worków na mocz. 
Czasem w nocy muszę mieć jeszcze założone pampersy. W ciągu dnia funkcjonu-
ję jednak normalnie, nie noszę żadnych wkładek. Najważniejsze jest to, że nie 
mam żadnych przerzutów i wciąż mogę cieszyć się życiem.

Niestety, nie u każdego pacjenta, który z powodu raka traci pęcherz moczowy, 
daje się zrekonstruować narząd za pomocą fragmentu jelita.

– Po usunięciu pęcherza z nowotworem, pacjent zostaje z dwoma odciętymi 
moczowodami. Konieczne jest więc zrekonstruowanie usuniętego narządu lub 
zastosowanie jego zamiennika – mówi dr Gołąb. – U pacjentów, którzy mają bar-
dzo dobre rokowania, możemy wytworzyć tzw. zastępczy pęcherz jelitowy, który 
tworzy się z pewnego odcinka jelita. Taki zbiornik w dużej mierze funkcjonuje 
jak naturalny pęcherz moczowy, ale pacjent nie czuje parcia. Musi więc na nowo 
uczyć się oddawać mocz. Czasem zajmuje to nawet kilka tygodni, a nawet mie-
sięcy. Konieczna jest tu więc współpraca pomiędzy pacjentem a lekarzem. Nie 
każdy chory kwalifikuje się jednak do stworzenia zastępczego pęcherza jelito-
wego. U niektórych jedyną możliwością jest wykorzystanie jednego lub dwóch 
worków na mocz, co oczywiście nie jest dla pacjenta komfortowe, ale czasem 
konieczne.

Pan Zdzisław jest pod stałą kontrolą lekarzy. Podobnie jak pan Marek, który 
operację przeszedł kilka lat temu. Obaj przyznają, że rak zmienił ich osobowość, 
życie i przyzwyczajenia.

– Mija pond 1,5 roku od mojej operacji i choć początki nie były łatwe, wiem, że 
warto było podjąć tę walkę o siebie – mówi pan Zdzisław. – Gdybym miał jeszcze 
raz podjąć decyzję o operacji usunięcia pęcherza, zrobiłbym to samo. Bez zasta-
nawiania bym się na to zgodził. Dlatego każdemu, kogo ta choroba nieszczęśliwie 

Po usunięciu pęcherza z nowotworem, pacjent zostaje  
z dwoma odciętymi moczowodami. Konieczne jest więc 
zrekonstruowanie usuniętego narządu lub zastosowanie 
jego zamiennika – mówi dr Adam Gołąb.

fot. Sebastian Wołosz
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dotknie, radzę działać szybko, ufać lekarzom i się nie poddawać. Jeśli będziemy 
czekać, na ratunek będzie już za późno. Ja od początku współpracowałem z leka-
rzami. Ta kooperacja jest tu niezwykle ważna. Jeśli nie zaufamy lekarzom, sami 
raka nie pokonamy. Zyskałem nowe życie i nową siłę. Pokonanie nowotworu 
sprawiło, że jestem mocniejszy, śmielszy i pewniejszy siebie.

Pan Marek, oprócz rad dotyczących współpracy z lekarzami i szybkiego działa-
nia, apeluje też do wszystkich palaczy:

– Rzućcie palenie jak najszybciej, póki jeszcze macie szansę zapobiec rozwojowi 
choroby – mówi mężczyzna. – Nie warto poświęcać życia, zdrowia i szczęścia dla 
jakiejś używki. Miałem to szczęście, że mnie dało się jeszcze uratować i choć nie 
mam pęcherza, to wciąż żyję, mogę patrzeć jak rosną moje wnuczki, spędzać 
czas z rodziną, majsterkować, robić wszystko to, co sprawia mi radość. Oczywi-
ście, cały czas jestem pod opieką lekarzy, regularnie się badam. Zalecam to samo 
każdemu mężczyźnie, zwłaszcza tym po pięćdziesiątce. A jeśli, nie daj Boże, po-
jawi się u któregoś rak, niech nie traci wiary, tylko niech zakasa rękawy, zaufa 
lekarzom i rozpoczyna walkę z chorobą. Bać powinien się raka, ale nie walki  
z nim, bo ona daje szansę na lepsze jutro, na zdrowie i dalsze, szczęśliwe życie.

– Często pacjenci, kiedy dowiadują się, że mają raka pęcherza, sądzą, że czeka 
ich pewna śmierć – mówi dr Gołąb. – Nic bardziej mylnego! Rak to nie wyrok. 
Wczesne wykrycie choroby, daje szansę na całkowite wyleczenie! Należy jednak 
się badać, nie bagatelizować niepokojących objawów, szybko rozpoczynać terapię 
i współpracować z lekarzami.

Paulina Targaszewska

Nad pacjentami cierpiącymi na raka pęcherza mo-
czowego w Szpitalu Klinicznym na Pomorzanach  
w Szczecinie czuwają najlepsi  specjaliści, w tym 
prof. Marcin Słojewski (z prawej) i dr Adam Gołąb.

fot. Sebastian Wołosz
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– Mężczyźni w pewnym wieku rozmawiają głownie o trzech sprawach: o wnu-
kach, emeryturze i prostacie – mówi Jacek Trojanowski ze Szczecina, który wal-
kę z nowotworem rozpoczął na dobre w 2014 roku. Na raka prostaty w naszym 
województwie choruje coraz więcej mężczyzn. Wielu z nich skutecznie zwalcza 
chorobę. Jak? Po męsku! To znaczy szybko, sprawnie i z wysoko podniesionym 
czołem.

W USA i Europie Zachodniej rak gruczołu krokowego wyprzedził już raka płuca 
i znalazł się na pierwszym miejscu pod względem zachorowalności. W Polsce no-
wotwory prostaty wyprzedziły nowotwory jelita grubego i znalazły się na drugim 
miejscu, po nowotworach płuca. Według Krajowego Rejestru Nowotworów, pu-
blikowanego przez Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie 
w Warszawie, zachorowalność na raka prostaty wynosi około 9 tys. przypadków.

Wśród tych około 9 tysięcy znalazł się kapitan Jacek Trojanowski, wykładowca 
Akademii Morskiej w Szczecinie. Pierwsze objawy nowotwór wysyłał mu już 8 lat 
temu, ale dopiero w ubiegłym roku udało się go na dobre rozpoznać.

– Początków tej choroby mężczyzna praktycznie nie dostrzega, zauważa jedynie, 
że częściej musi korzystać z toalety – mówi pan Jacek. – Dla mnie było to dość 
uciążliwe, szczególnie w górach, bo jestem miłośnikiem nart. Jak łatwo się do-
myśleć, na stoku częste korzystanie z toalety jest bardzo kłopotliwe. Zrobiłem 
jednak zalecane przez lekarzy badanie poziomu PSA, które nie wykazało żad-
nych nieprawidłowości

Problem był jednak nierozwiązany. W pewnym momencie czynnik PSA zaczął 
wzrastać. Kiedy zaczęło się robić niebezpiecznie, rozpoczęto leczenie farmakolo-
giczne. Poziom PSA jednak nie malał. Zaczęły się dokładne badania. Biopsja nie 
wykazała niczego niepokojącego. Rak dobrze się ukrywał. Ujawniły go dopiero 
specjalistyczne badania, wykonane w Bydgoszczy.

– Z natury jestem gruboskórny i silny psychicznie, wiele w życiu przeszedłem 
i widziałem. Pływałem na statkach, sam nawet musiałem przeprowadzać am-
putacje, ale wynik tych badań był porażający – wspomina pan Jacek. – Dobrze, 
że kiedy odczytywałem wyniki, akurat siedziałem. Ostatnie zdanie było bowiem 
uderzające: nowotwór. Przez pół minuty odczuwałem wewnętrzną panikę, ale 
szybko oprzytomniałem i zacząłem się zastanawiać, jak rozwiązać ten problem. 
Tego samego dnia musiałem jeszcze poprowadzić zajęcia ze swoimi studentami. 
Nie chciałem, aby się zorientowali, że coś jest nie tak. Następnego dnia spotka-
łem się z moim lekarzem, urologiem.

Potem wszystko potoczyło się błyskawicznie. Pan Jacek trafił w ręce prof. Mar-
cina Słojewskiego, Kierownika Kliniki Urologii i Onkologii Urologicznej w szpi-
talu na szczecińskich Pomorzanach. W lutym tego roku pan Jacek przeszedł  
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w klinice operację, którą wykonano metodą laparoskopową Dzięki temu na 
jego ciele zostały jedynie niewielkie blizny, a on sam mógł opuścić szpital już po 
dwóch dniach od zabiegu. 

– Operacja przebiegła niezwykle sprawnie – mówi pan Jacek. – Okazało się jed-
nak, że rak nie zniknął całkowicie. Konieczne było jeszcze przeprowadzenie ra-
dioterapii. Naświetlania miałem codziennie, przez półtora miesiąca, w Zachod-
niopomorskim Centrum Onkologii w Szczecinie. Moje ostatnie wyniki badań są 
bardzo dobre, poziom PSA jest w normie. Mam nadzieję, że tak już zostanie. Co 
dwa miesiące muszę się jeszcze stawiać na kontrolę do szpitala, ale poza tym 
żyję normalnie. Nie korzystam  już z toalety tak często, jak przed leczeniem. 
Jestem wciąż aktywny, także seksualnie. Cieszę się życiem!

Podobne pozytywne skutki w walce z rakiem prostaty ma pan Leszek ze Szczeci-
na, który powiększoną prostatę kontrolował przez 10 lat. 

– Dopóki wyniki PSA utrzymywały się na poziomie 2,5-3, byłem spokojny – opo-
wiada mężczyzna. – Kiedy jednak poziom podskoczył do 4, pojawił się niepokój. 
W międzyczasie głośno było w mediach o aktorce Angelinie Jolie, która wyko-
nała testy genetyczne na obecność genów powodujących raka. Moja żona o tym 
usłyszała i namówiła mnie do wykonania takich samych badań, bo moi rodzice 
zmarli z powodu raka. Istniało więc prawdopodobieństwo, że i u mnie ta choroba 
może wystąpić. Badania genetyczne tylko to podejrzenie potwierdziły. Do czasu 
otrzymania wyników badań, poziom PSA podskoczył u mnie do 8. Zalecono mi 
więc wykonanie biopsji. W jednej spośród 12 próbek wykryto nowotwór.

Wiosną ubiegłego roku pan Leszek przeszedł operację z wykorzystaniem laparo-
skopii. Po dwóch dniach od zabiegu został wypisany do domu.

– Przez kolejne dwa tygodnie musiałem mieć jeszcze założony cewnik, ale w cią-
gu miesiąca wszystko wróciło do normy. Wszystko goiło się na mnie jak na psie 
– wspomina pan Leszek. – Teraz żyję normalnie, nie mam żadnych dolegliwości, 
wyniki badań są w normie. Mogę powiedzieć, że rak został pokonany, oby tylko 
nie wrócił. Kontroluję jednak regularnie swój stan zdrowia, żeby w razie potrze-
by móc szybko zareagować.

Teraz, kiedy od operacji minął ponad rok, pan Leszek o chorobie mówi spokoj-
nie, bardzo rzeczowo i dość chłodno. Przyznaje jednak, że podczas walki z rakiem 
emocji nie brakowało.

– Wiadomo, że człowiek się tej choroby boi – mówi. – Samo słowo „rak” czy „no-
wotwór” – przeraża i przygniata do ziemi, kiedy okazuje się, że dotyczy właśnie 
nas. Ale trzeba do tego podejść po męsku, stawić czoła wyzwaniu i tego groźnego 
przeciwnika pokonać. Ja bałem się najbardziej operacji, myślałem, że będę mu-
siał spędzić w szpitalu kilka tygodni. Teraz wiem, że te obawy były niepotrzebne, 
bo wszystko poszło bardzo sprawnie. Po dwóch dniach od zabiegu mogłem już 
wracać do pełni sił w domu.

Obaj panowie przyznają, że w walce z rakiem, oprócz silnego charakteru, ważni 
są bliscy i przyjaciele. A tutaj jeszcze był fantastyczny personel medyczny, który 
czuwał nad przebiegiem ich terapii.

– Ważny jest kontakt z lekarzem i świadomość, że jest on nie tylko autorem pro-
gramu terapii, ale także opiekunem – mówi pan Jacek. – Miałem szczęście do 
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dobrych opiekunów i takie przekonanie powinien mieć każdy pacjent. To wiele 
znaczy. A może oni wszyscy są tacy „inni”, wyjątkowi? Personel medyczny, z któ-
rym miałem do czynienia w mojej chorobie i w trakcie terapii sprawiał wrażenie, 
jakby był specjalnie wyselekcjonowany. Rozmawialiśmy o tym z innymi pacjen-
tami, siedząc w długiej kolejce do gabinetu lekarskiego. Wszyscy byliśmy  tego 
samego zdania.  

– To fantastyczne, jak rozwinęła się medycyna i metody walki z rakiem – dodaje 
pan Leszek. – Mężczyźni muszą jednak pamiętać o regularnych badaniach. Tyl-
ko jeśli będą współpracować z lekarzami, będą w stanie wcześnie wykryć nowo-
twór i sprawnie go pokonać.

O tym jak ważne są regularne badania mówi też pan Jacek. Stał się nawet propa-
gatorem wiedzy o raku prostaty wśród swoich kolegów.

– Przewodniczę klubowi absolwentów Akademii Morskiej i często organi-
zuję z kolegami różne spotkania – mówi pan Jacek. – Co ciekawe, mężczyźni  
w pewnym wieku poruszają na takich spotkaniach przede wszystkim trzy tema-
ty. Rozmawiają o emeryturze, wnukach i właśnie prostacie. To zdumiewające, 
ale kiedy pewnego razu zorganizowałem spotkanie właśnie pod tytułem „Pro-
stata”, przyszło na nie bardzo wielu kolegów i tylko jeden z nich przyznał, że nie 
ma problemu z przerostem prostaty! To pokazuje, jak wielki jest to problem, 
jak wielu mężczyzn on dotyka. Jednocześnie zauważyłem, że brakuje informacji 
o tej chorobie, badaniach, leczeniu itp. Mężczyźni potrzebują takiej wiedzy od 
lekarzy, ale też od osób, które chorobę mają za sobą. Stałem się więc mimowol-
nie propagatorem wiedzy o przeroście prostaty, raku prostaty, badaniach profi-
laktycznych. Stworzyłem rodzaj klubu ludzi dotkniętych chorobą. Każdy może 
do niego wejść. Za dwa lata przechodzę na emeryturę, kto wie, może utworzę 
coś na wzór stowarzyszenia. Nie będzie ono jednak miało standardowej formuły. 
Będzie to grupa działająca nowocześnie, za pomocą  nowych środków przekazu; 
informacje będą zamieszczane w sieci, na forach i przekazywane drogą mailową. 
Mężczyźni muszą jednak przede wszystkim zdobyć się na odwagę, przyznać się 
do tego, że coś z ich organizmem jest nie tak. Muszą stanąć w obliczu prawdy, bo 
tylko tak mogą rozpocząć terapię. Lekarz wszystkiego za nich nie załatwi. Muszą 
zacząć się badać, diagnozować, a kiedy choroba zostanie rozpoznana, stanowczo 
powiedzieć - „Jestem chory i muszę się leczyć”. Jeśli pozostaną silni, połowę 
sukcesu mają już w kieszeni.

Paulina Targaszewska

Po operacji raka prostaty męż-
czyźni trafiają na salę poope-
racyjną. Mają tu komfortowe 
warunki. O personelu medycz-
nym mówią, że sprawia wraże-
nie, jakby był specjalnie wyse-
lekcjonowany.

fot. Sebastian Wołosz
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O tym, jaki związek z rakiem pęcherza moczowego ma palenie papierosów, jak 
często należy badać się u urologa i jak walczy się z rakiem, opowiada prof. Mar-
cin Słojewski, kierownik Katedry i Kliniki Urologii i Onkologii Urologicznej  
w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie.

Może być tak, że ktoś cierpi na raka pęcherza moczowego, raka prostaty lub raka 
nerki, ale nie ma o tym pojęcia?
Prof. Marcin Słojewski: Naturalnie. Większość chorób nowotworowych, szcze-
gólnie tych w obrębie układu moczowego, na wczesnym etapie rozwoju przebie-
ga absolutnie bezobjawowo. Wyjątkiem może tu być rak pęcherza moczowego, 
który objawia się obecnością krwi w moczu. Dzieje się tak, ponieważ guz tego 
narządu, niezależnie od stopnia zaawansowania, rośnie do światła pęcherza mo-
czowego, czyli we wnętrzu pęcherza, w którym gromadzi się mocz.

A tkanka nowotworowa ma to do siebie, że zawiera patologiczne naczynia, które 
od czasu do czasu pękają i krwawią. Stąd zabarwienie moczu krwią. 

W przypadku raka prostaty czy raka nerki, mamy zupełnie inną sytuację. Guzy 
tych narządów rosną bardzo powoli i późno dają jakiekolwiek objawy. Nie ma 
objawów charakterystycznych dla tych nowotworów. Pojawiają się one dopiero  
w bardzo późnym okresie rozwoju choroby.

I jak wówczas nowotwory dają o sobie znać?
W przypadku raka nerki, pojawia się krew w moczu, ból w okolicy nerki, a jeśli 
guz jest duży, można go nawet wyczuć. Tak jak wspomniałem, takie objawy po-
jawiają się w późnym okresie rozwoju choroby. Wielu chorych nie wie więc, że 
w ich organizmie rozwija się nowotwór. Często zostaje on rozpoznany przypad-
kowo, dzięki rozpowszechnieniu badań USG i tomografii komputerowej, które 
wykonywane są z innych wskazań, np. z powodu kamicy nerkowej lub dolegli-
wości ze strony pęcherzyka żółciowego. Podczas badania wykrywa się wówczas 
niewielkie zmiany, np. o średnicy 2-3 centymetrów. Mówimy wówczas, że są to 
zmiany incydentalne lub przypadkowe. 

Jak powinna zatem wyglądać profilaktyka w przypadku nowotworów układu 
moczowego? Co powinni robić pacjenci? Jak często muszą się badać?
W związku z tym, że objawy nie występują – szczególnie w przypadku raka pro-
staty i raka nerki, konieczne jest regularne wykonywanie badań. Można to ła-
two wytłumaczyć na przykładzie samochodu. O auto dbamy regularnie, zanim 
się zepsuje. Wymieniamy części, wykonujemy przeglądy. Tak samo powinniśmy 
traktować nasz organizm. Musimy się regularnie badać, kontrolować. Pomogą 

Chcesz go przechytrzyć, to się badaj!
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Prof. Marcin Słojewski jest kie-
rownikiem Katedry  i Kliniki 
Urologii i Onkologii Urologicz-
nej w Samodzielnym Publicz-
nym Szpitalu Kliniczny nr 2 
PUM w Szczecinie.

fot. Sebastian Wołosz

w tym proste i ogólnodostępne badania, które zwrócą uwagę lekarza na to, jak 
ukierunkować dalszą, ewentualną diagnostykę. W przypadku mężczyzn, takie 
badania to USG jamy brzusznej, badanie poziomu PSA i badanie rektalne prosta-
ty, czyli badanie palcem przez odbytnicę.

Panowie boją się jednak tych badań. Faktycznie mają czego?
Absolutnie nie ma się czego obawiać. Badanie rektalne prostaty przez odbytnicę 
jest bezbolesne, prowadzone w komfortowych dla pacjenta warunkach i trwa 
zaledwie parę sekund. Oczywiście, ważne jest, na jakiego lekarza pacjent tra-
fi, ale większość urologów to specjaliści z dużym doświadczeniem. Wiedzą jak 
rozmawiać z pacjentem, jak uczynić to badanie delikatnym i bezbolesnym, żeby 
pacjenta nie wystraszyć, a raczej zachęcić do kolejnych wizyt. Jeśli zrobimy to 
delikatnie, to w nagrodę otrzymamy od pacjenta deklarację, że przyjdzie na ko-
lejną wizytę kontrolną, ale też namówi na wykonanie badania kolegów. Mężczyź-
ni bowiem, podobnie jak kobiety, też lubią o wielu sprawach po prostu pogadać. 
Dyskutują o sporcie, samochodach, kobietach, ale i o swoich dolegliwościach. 
Doświadczenie w postaci wizyty u urologa jest więc swoistą sensacją towarzyską 
wśród mężczyzn, więc w swoim gronie się tym chwalą. Zawsze jednak podkre-
ślam, że panów, do wykonywania regularnych badań, powinny zachęcać ich part-
nerki, żony. I na szczęście tak się dzieje.

Panowie badają się za namową swoich partnerek?
Bardzo często tak właśnie się dzieje, i to bardzo dobrze. Kobiety uświadamiają 
mężczyznom, że badania urologiczne to nic strasznego. Tłumaczą, że trzeba się 
okresowo badać. Dla kobiet jest to normalne, naturalne zjawisko. Panie mają 
zwyczaj już szeroko rozpowszechniony, że od czasu pojawienia się pierwszej mie-
siączki mają swojego ginekologa i regularnie się badają. Mężczyźni nie są do 
tego jeszcze przyzwyczajeni, a tak samo jak kobieta ma swojego ginekologa, tak 
mężczyzna powinien mieć swojego urologa. Byłoby idealnie, gdyby mężczyźni, 
wzorem kobiet, które regularnie wykonują cytologię czy USG macicy, np. raz do 
roku wykonywali badanie PSA i USG jamy brzusznej.

Skoro jesteśmy przy temacie kobiet – panie także chorują na raka pęcherza mo-
czowego. Czy zatem one także powinny regularnie się pod tym kątem badać?

Rak prostaty – męska sprawa
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Oczywiście. Powinny wykonywać najprostsze badania ultrasonograficzne, które 
są szeroko dostępne, tanie, a wykonywane bezpłatnie, w ramach ubezpieczenia 
w Narodowym Funduszu Zdrowia. To badanie jest w stanie wykryć bardzo wcze-
sne stadium raka pęcherza, a także wczesne postacie raka nerek. 

Jak często wykonywać takie badania?
Szczególnych wytycznych w tym zakresie nie ma, ale zachęcam panie do wyko-
nywania takich badań raz na 2-3 lata. To jest bezpieczny okres, pomiędzy którym 
nic złego nie może się szybko pojawić czy rozwinąć. Co do mężczyzn, wszystko 
zależy od ich wieku i tego, czy w ich rodzinie ktoś chorował na raka. Po 50. roku 
życia każdy mężczyzna, nawet jeśli czuje się dobrze, powinien się zgłosić do uro-
loga, który na podstawie badania PSA, badania rektalnego i rozmowy z pacjen-
tem, ustali terminy kolejnych wizyt i badań. Niektórzy będą bowiem musieli 
badać się co rok, ale innym wystarczy kontrola raz na 2 czy nawet 5 lat.

Wielu pacjentów walczących z rakiem pęcherza moczowego to nałogowi palacze 
papierosów. Skąd taka zależność?
Mało kto wie, że rak pęcherza jest drugą najczęstszą odtytoniową chorobą no-
wotworową. Wszystkim palenie tytoniu kojarzy się tylko z rakiem płuc, a tym-
czasem większość pacjentów z rakiem pęcherza to osoby nałogowo palące papie-
rosy. Dzieje się tak, bo duża część substancji rakotwórczych wydziela się przez 
nerki i kumuluje w pęcherzu wraz z moczem. Substancje te mają więc czas, żeby 
zadziałać na ściany pęcherza. Stąd tak wielu palaczy cierpi na raka pęcherza 
moczowego. A to jest straszna choroba, która bardzo szybko postępuje i prowadzi 
do bolesnych objawów. Często kończy się tragicznie. Stąd też wieloletni palacze 
powinni okresowo badać swój pęcherz moczowy. Mamy różne, skuteczne metody 
leczenia raka pęcherza. Urologia w Polsce stoi na bardzo wysokim, europejskim 
poziomie, zarówno pod względem diagnostyki, jak i metod leczenia. Konieczne 
jest jednak możliwie jak najszybsze rozpoznanie choroby.

Dlaczego tak ważne jest wczesne wykrycie nowotworu? Przecież metody lecze-
nia są obecnie bardzo zaawansowane i skuteczne, nawet jeśli mamy do czynienia 
z dużym guzem.
To jest truizm, ale odnosi się do wszystkich nowotworów – im wcześniej wykryty 
rak, tym łatwiej się go leczy i lepsze są wyniki leczenia. Przy szybkim rozpoczę-
ciu walki z nowotworem, możemy dać pacjentowi szansę na trwałe i wielolet-
nie, nawet całkowite wyleczenie. W przypadku nowotworów układu moczowego, 
wczesne wykrycie choroby jest też ważne, dlatego że daje szansę na oszczędze-
nie organów podczas zabiegu. Nie musimy bowiem wycinać całych narządów np. 
całej nerki z guzem. Możemy usunąć sam guz lub fragment nerki z guzem. Dla 
chorego ma to ogromne znaczenie i wpływa na jakość jego życia po operacji. 
Ważne jest to także w kontekście starzejącego się społeczeństwa. Wraz z wie-
kiem rośnie ryzyko niewydolności nerek. Jest to więc naturalnie groźniejsze dla 
osoby z jedną nerką.

Możemy jakoś uniknąć nowotworów?
Jak już wcześniej wspomniałem, warto rzucić palenie. To zmniejszy ryzyko 
wystąpienia raka pęcherza moczowego. Rak nerki częściej pojawia się u osób 
palących i otyłych. Nie ma natomiast żadnych danych na temat wpływu środo-
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Większość chorób nowotwo-
rowych, szczególnie tych w ob-
rębie układu moczowego, na 
wczesnym etapie rozwoju prze-
biega absolutnie bezobjawowo, 
dlatego konieczne jest regular-
ne wykonywanie badań – mówi 
prof. Słojewski.

fot. Sebastian Wołosz

Mężczyźni po 50 roku życia po-
winni regularnie wykonywać 
badanie USG jamy brzusznej, 
badanie poziomu PSA i bada-
nie rektalne prostaty.

fot. Sebastian Wołosz

wiskowego na występowanie raka prostaty. Możemy więc przyjąć, że większość 
nowotworów są to tzw. zmiany sporadycznie występujące, z nieznanych powo-
dów. Tylko 1/3 nowotworów to takie, na które sami sobie zapracowujemy. Jeżeli 
więc trzymamy prawidłową wagę, nie palimy tytoniu, to pozostaje nam jedynie 
regularne badanie się, bo są duże szanse, że prędzej czy później nowotwór u nas 
zagości. Jeśli wystarczająco wcześnie go wykryjemy, będziemy mieć szansę, by 
skutecznie go pokonać.

Jakie są metody walki z nowotworami układu moczowego?
Dobierane są one oczywiście indywidualnie do pacjenta i jego nowotworu. Uro-
logia jest metodą zabiegową, to dziedzina, która wywodzi się z chirurgii, dlatego 
leczymy pacjentów przede wszystkim zabiegowo. W leczeniu nowotworów ważna 
jest jednak współpraca z innymi specjalistami, wspierającymi nas w walce z ra-
kiem. Jeśli więc nasze chirurgiczne leczenie okazuje się niewystarczające, bądź 
choroba jest późno wykryta, możemy choremu zaoferować także chemioterapię 
lub radioterapię. We wczesnych etapach często wystarcza jedynie wykonanie 
minimalnie inwazyjnego zabiegu i po dwóch, a czasem nawet jednym dniu od 
zabiegu, pacjent może wrócić do domu. Nie musi potem uczęszczać na żadną 
rehabilitację, pozostaje jedynie pod stałą kontrolą lekarzy.

Rozmawiała Paulina Targaszewska
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– Może to zabrzmi nieco niewłaściwie, ale w obecnych czasach lekarz, który mówi 
do pacjenta – Ma pan szczęście, że zachorował na raka – paradoksalnie ma rację. 
Oczywiście pojawienie się nowotworu to nieszczęście, ale szczęściem jest, że ten 
rak zaatakował akurat w tym czasie, przy takich możliwościach w diagnostyce  
i leczeniu, jak mamy obecnie – mówi prof. Andrzej Sikorski, zachodniopomorski 
konsultant wojewódzki w dziedzinie urologii. 

Na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat liczba pacjentów leczonych urolo-
gicznie wzrosła czy zmalała?
Prof. Andrzej Sikorski: Pacjentów jest zdecydowanie więcej. W zawodzie pra-
cuję już ponad 40 lat i mogę z pełną świadomością stwierdzić, że na przestrzeni 
tych lat liczba pacjentów zwiększyła się parokrotnie. Oczywiście nie są to jedynie 
pacjenci, którzy wymagają opieki ambulatoryjnej; są też tacy, którzy wymagają 
leczenia zabiegowego.

To wynika z tego, że styl życia ludzi jest teraz gorszy, bardziej szkodliwy dla 
zdrowia, czy po prostu poprawiła się diagnostyka?
Nie chciałbym mówić o trybie życia społeczeństwa, bo to, czy on się zmienił na 
gorsze czy lepsze, wcale nie jest łatwe do określenia. Natomiast z całą pewno-
ścią zmieniła się diagnostyka. Jest ona dużo bardziej dostępna i znacznie le-
piej rozwinięta, niż przed laty. Zdarza się, i to nawet dość często, że choroby 
układu moczowo-płciowego zostają zdiagnozowane nie przez urologów, a przez 
lekarzy innych specjalizacji. Nierzadko te choroby są więc zauważane przypad-
kiem. Dzieje się tak np. podczas badania ultrasonograficznego, które wykonuje 
się choremu choćby z powodu dolegliwości w jamie brzusznej. Lekarz, który wy-
konuje badanie, po przyłożeniu głowicy do ciała pacjenta nagle ze zdziwieniem 
odkrywa schorzenie urologiczne. Diagnostyka odgrywa tu więc ogromną rolę. 
Trzeba też jednak przyznać, że bardzo ważną przyczyną wzrostu liczby pacjentów, 
jest świadomość społeczna. W mediach bardzo często publikowane są informac-
je o chorobach i zagrożeniach, jakie mogą się pojawić. Ludzie mają też dostęp 
do Internetu. Wiedzą już, że istnieje taka dziedzina jak urologia, która zajmu-
je się chorobami układu moczowo-płciowego. Kilkadziesiąt lat temu ta wiedza 
nie była tak szeroko rozpowszechniana, wielu ludzi nie miało pojęcia o urologii  
i chorobach, jakimi się ona zajmuje. 

Zwiększyła się zatem liczba pacjentów, ale chyba też polepszyły metody i narzę-
dzia, jakimi posługują się urolodzy?
Oczywiście. Teraz leczenie jest zdecydowanie bardziej skuteczne niż przed laty. 
Ludzie nawet nie zdają sobie sprawy z tego, jak fantastyczne i liczne są teraz me-

Współczesna urologia? Brzmi optymistycznie



Historie prawdziwe o walce z chorobą     39

Współczesna urologia? Brzmi optymistycznie

tody terapii. Statystyki zbierane przez ostatnich kilkadziesiąt lat udowadniają, 
że obecnie wielu chorych cierpiących na nowotwory możemy trwale wyleczyć. 
Dawniej rak był wyrokiem, znaczna większość chorych z jego powodu umiera-
ło. Teraz ponad 90 procent przypadków odpowiednio wcześnie wykrytego raka, 
jesteśmy w stanie skutecznie wyleczyć. Dzieje się tak głównie dzięki rozwojowi 
diagnostyki. Kiedyś nie było ultrasonografii. Medycynę czy samą urologię można 
więc podzielić na erę przed ultrasonografią i po niej. Różnice między jedną a dru-
gą są diametralne. Gdybym dziś mógł porozmawiać z moim szefem sprzed 40 lat, 
zapewne nie moglibyśmy się dogadać. Zabrakłoby między nami porozumienia. 
Gdybym mu powiedział, jak obecnie diagnozuję pacjenta, to może nawet wyrzu-
ciłby mnie z pracy, bo on stosował zupełnie inne metody. Trzeba było przejść 
cierniową drogę, żeby dojść do takiego poziomu diagnostyki, jaki mamy obec-
nie. Przecież teraz urolodzy nawet po kilkuminutowym badaniu są już w stanie 
zdiagnozować pacjenta, rozpoznać chorobę. Dawniej było to nie do pomyślenia. 
Przed laty guz w ciele pacjenta musiał rozwinąć się do ogromnych rozmiarów, 
chory był wyniszczony, chudł, pojawiał się u niego krwiomocz i dopiero w ta-
kim stanie trafiał do lekarzy, którzy często jeszcze długo zastanawiali się, co jest 
przyczyną takiego stanu chorego. Teraz jesteśmy w stanie zdiagnozować chorobę 
nawet 3-4 lata przed jej groźnym rozwinięciem. To jest kolosalny postęp.

Jak zatem diagnozowało się przed laty pacjentów z dolegliwościami urologicz-
nymi?
Dawniej takiego pacjenta najczęściej trzeba było przyjąć na kilka albo kilkana-
ście dni do szpitala. Wykonywano mu badania radiologiczne, które wymagały 
specjalistycznego przygotowania. Czasem trzeba było wykonać u pacjenta otwar-
tą operację, tylko po to, żeby ustalić, co mu tak naprawdę dolega. Ogromną rolę 
odgrywała wtedy lekarska intuicja. To były czasy, w których nie było ultrasono-
grafii, tomografii komputerowej czy rezonansu magnetycznego. A dziś dostęp do 
tej aparatury jest powszechny. 

Diametralnie zmienił się też sposób leczenia chorych.
Dokładnie tak. To, co na pierwszy rzut oka jest najbardziej i najszybciej zauwa-
żalne to fakt, że w nowoczesnej urologii znika blizna pooperacyjna. 10 czy 20 lat 

Prof. Andrzej Sikorski jest za-
chodniopomorskim konsultan-
tem wojewódzkim w dziedzinie 
urologii. 

fot. Sebastian Wołosz
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temu, pacjentowi po operacji urologicznej pozostawał na skórze duży, trwa-
ły ślad. Działo się tak, bo żeby dojść do jakiegokolwiek narządu, trzeba było 
wykonać podczas zabiegu duże cięcie. Dziś też czasami jest to konieczne, ale  
w większości przypadków można zabieg wykonać laparoskopowo. Ślady po ope-
racji są dzięki temu minimalne, a czasem nie ma ich wcale. Niedawno byłem 
we Francji i miałem okazję na własne oczy zobaczyć coś niezwykłego. Operowa-
no tam dwie pacjentki. Jedna z nich była dawczynią nerki, a drugiej ta nerka 
była wszczepiana. Od pierwszej pacjentki nerkę pobrano laparoskopowo przez 
pochwę, a następnie drugiej pacjentce, także laparoskopowo, przez pochwę, do 
jamy brzusznej, tę nerkę wszczepiono. Dwie kobiety, z których jedna została po-
zbawiona nerki, a druga ją zyskała, nie miały na ciele żadnego najmniejszego 
śladu po takiej operacji! Zabiegów wykonywanych laparoskopowo przeprowadza 
się coraz więcej. Klinika Urologii i Onkologii Urologicznej w Samodzielnym Pu-
blicznym Szpitalu Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie ma w tej dziedzinie bardzo 
duże osiągnięcia. Jesteśmy w laparoskopii zarówno pionierami, jak i liderami w 
Polsce. Niestety, nie wszędzie się tak dzieje, bo brakuje na to pieniędzy, czasu, 
szkoleń i utalentowanych ludzi z pasją. A szkoda, bo przeprowadzanie operacji 
laparoskopowo zwiększa przede wszystkim komfort pacjentów. Po takim zabie-
gu szybciej wracają oni do zdrowia, lepiej się czują i nie muszą przez tydzień czy 
dwa po zabiegu przebywać w szpitalu. Są wypisywani do domu nawet na drugi czy 
trzeci dzień po operacji. 

Pojawienie się laparoskopii to ogromny sukces w urologii, ale przecież nie jedy-
ny. Jakie inne nowości są ważne dla pacjentów?
Takich nowości stosowanych w leczeniu chorób urologicznych jest sporo. Wy-
mienić tu warto chociażby leczenie kamicy nerkowej. Jeszcze nie tak dawno, 
bo 30-40 lat temu, ta choroba wymagała bardzo inwazyjnego i trudnego dla pa-
cjentów postępowania. Chorego trzeba było operować, pozostawiając po zabie-
gu dużą bliznę. Dziś kamicę nerkową jesteśmy w stanie usunąć w sposób ze-
wnątrzustrojowy, nie dotykając pacjenta nawet igłą. Możemy też usunąć kamień 
jedynie z pomocą wziernika, poprzez precyzyjne nakłucie okolicy lędźwiowej lub 
laserem. Ciekawą nowością są modele nerek z guzami, które drukowane są me-
todą 3D. Klinika Urologii i Onkologii Urologicznej Samodzielnego Publicznego 
Szpitala Klinicznego nr 2 PUM w Szczecinie, jako pierwsza w kraju, zaczęła je od 

Przez ostatnich 30-40 lat me-
tody diagnostyki i leczenia 
pacjentów z chorobami urolo-
gicznymi bardzo się rozwinęły 
– mówi prof. Sikorski.

fot. Sebastian Wołosz
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niedawna drukować i zrobiły one prawdziwą furorę. Nad tym procesem czuwają 
urolodzy z doktorem Adamem Gołąbem na czele. Modele, oprócz tego, że uła-
twiają zaplanowanie operacji, są też przydatne podczas rozmowy z pacjentem, 
u którego zabieg ma zostać wykonany. Choremu łatwiej jest bowiem zrozumieć, 
co dokładnie mu dolega, i jak będzie wyglądało jego leczenie i operacja, jeśli wy-
tłumaczy mu się to, pokazując mu model jego nerki z guzem. To zwiększa więc 
komfort pacjenta, daje mu poczucie bezpieczeństwa, uspokaja go. 

Komfort pacjentów zwiększa się także przez warunki panujące na oddziałach 
urologicznych. Czy bardzo się zmieniły w ciągu ostatnich lat?
Zdecydowanie! Teraz warunki, w jakich leczy się pacjentów, są znacznie lepsze. 
Chorzy nie muszą też tyle czasu, co kiedyś, spędzać w szpitalu. Badania i sama 
terapia trwają znacznie krócej. Czasem pacjent jest nawet oburzony, kiedy do-
wiaduje się, że tak szybko musi opuścić szpital (uśmiech). Chorzy spodziewają 
się bowiem, że po zabiegu spędzą w szpitalu tydzień, albo dwa. Warunki pobytu 
są naprawdę komfortowe, więc nie śpieszy im się do wypisu. Tymczasem rozwój 
medycyny pozwala na ich szybszy powrót do domu po zabiegu. Może to zabrzmi 
nawet nieco niewłaściwie, ale w obecnych czasach lekarz, mówiąc do pacjenta – 
Ma pan szczęście, że zachorował na raka – paradoksalnie ma rację. Oczywiście, 
pojawienie się nowotworu to nieszczęście, ale szczęściem jest, że ten rak zaata-
kował akurat w tym czasie, przy takich możliwościach w diagnostyce i leczeniu. 
Tak jak wspomniałem wcześniej, jeśli nowotwór jest wykryty  we wczesnym sta-
dium, to w większości przypadków możemy go szybko i skutecznie raz na zawsze 
wyleczyć. Obecnie urologia, a w szczególności onkologia urologiczna, niosą  wiele 
optymizmu.

Co jest jeszcze do zrobienia?
Oczywiście, chcielibyśmy mieć więcej skutecznych metod leczenia. Wciąż nie 
umiemy wielu chorób leczyć farmakologicznie, podając leki, choć bardzo byśmy 
chcieli. Nie potrafimy też skutecznie wpłynąć na  to, aby choroby nowotworo-
we się nie pojawiały. W przypadku leczenia schorzeń prostaty, stosujemy nowo-
czesne, dużo lepsze niż przed laty lekarstwa, ale one też nie zawsze przynoszą 
oczekiwany skutek. Medycyna ma więc jeszcze wiele do zrobienia. Duże pole do 
popisu ma tu szczególnie genetyka. 

Rozmawiała Paulina Targaszewska 

Klinika Urologii i Onkologii 
Urologicznej Szpitala Klinicz-
nego nr 2 PUM w Szczecinie 
jako pierwsza w kraju zaczęła 
niedawno drukować modele 
chorych nerek w trójwymiarze.

fot. Sebastian Wołosz
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W dymie tytoniowym jest ok. 4 tys. substancji, z których 55 ma udowodnione 
działanie rakotwórcze. W tym dymie są takie świństwa jak substancje używane 
w bateriach, w komorach gazowych, do trutek na szczury czy do konserwacji 
zwłok. Nikotyna nie jest rakotwórcza, ale jest neuroprzekaźnikiem i do momen-
tu, kiedy organizm nie zacznie sam jej od nowa produkować, odstawienie nałogu 
dla palacza jest trudne. Trzeba ten czas po prostu przetrwać. Warto, jeśli chce 
się żyć... 

Rozmowa z prof. Tomaszem Grodzkim, dyrektorem szczecińskiego Specjali-
stycznego Szpitala im. prof. Alfreda Sokołowskiego i pierwszym w Szczecinie 
specjalistą, który dokonał przeszczepienia płuca. 

Nowotworem, z powodu którego chorzy umierają najczęściej, jest rak płuc. Kim 
są pacjenci i co powoduje, że zapadają na raka? 
Ok. 95 procent pacjentów z nowotworami płuc w naszym szpitalu to palacze. Po-
zostałe kilka procent to... bierni palacze. Jak widać, główną przyczyną są papie-
rosy. Ryzyko zachorowania na raka płuca u palaczy jest szesnaście razy większe, 
niż u osób niepalących. Niestety, widać, że wzrasta odsetek zachorowań u kobiet. 
Największym z oszustw przemysłu tytoniowego są cienkie papierosy, smakowe. 
One wywołują gorszy typ raka, a są mylące, sprawiają wrażenie mniej szkodli-
wych. Sięgają po nie szczególnie kobiety i efekty tego widać po pacjentach na-
szego szpitala. Kiedyś mieliśmy tylko jedną salę dla kobiet, dziś jest ich kilka. Co 
jest także niepokojące, w tej chwili nie obserwuje się zmniejszenia popularności 
papierosów wśród młodzieży. Jeśli nawet teraz podjęlibyśmy skuteczną walkę 
z nikotynizmem, to efekty tego i tak poznamy za około 15 lat. Wszelkie zakazy 
palenia są dobre, ale na razie nie wiemy, jakie przyniosą skutki.

Jak leczy się nowotwory płuc?
Istnieją trzy metody – chirurgia, radioterapia i chemioterapia. Najlepszą formą 
leczniczą dla pacjenta jest usunięcie guza razem z większą czy mniejszą częścią 
płuca. Problem polega jednak na tym, że większość osób z wykrytym rakiem 
płuca jest rozpoznanych zbyt późno, wtedy kiedy już nie kwalifikują się do lecze-
nia operacyjnego, bo technicznie jest to niemożliwe. Można usunąć całe jedno 
płuco, dodatkowo część drugiego, chory jednak musi mieć odpowiednią wydol-
ność, odpowiednio sprawny układ krążenia. Czasami nacieczone są tak ważne 
okolice, jak np. łuk aorty, przełyk czy przedsionek serca, gdzie technicznie nie 
można operacyjnie usunąć guza tak, by pacjent przeżył. Kluczem do sukcesu 
jest wykrycie raka we wczesnym okresie choroby. Wtedy można zrobić mniejszą 

Rak, który pokochał palaczy
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Prof. Tomasz Grodzki, torako-
chirurg, dyrektor Specjalistycz-
nego Szpitala im. prof. Alfreda 
Sokołowskiego w Szczecinie.

fot. Sebastian Wołosz

operację, którą łatwiej przeprowadzić, i którą pacjent lepiej przejdzie. Ona lepiej 
też rokuje, jeśli chodzi o długość przeżycia. 

W tym wypadku wielkość guza ma znaczenie? 

Oczywiście, im mniejszy guz, tym lepiej, ale znaczenie ma także zajęcie węzłów 
chłonnych, obecność przerzutów odległych, lokalizacja guza, stopień jego złośli-
wości czy typ histologiczny.

Jak wykryć takiego małego guza?
Problem w tym, że małe guzy nie dają żadnych objawów. Dlatego na świecie orga-
nizuje się badania przesiewowe – wczesnego wykrywania nowotworów płuc przy 
pomocy niskodawkowej tomografii komputerowej. Taki program, jako pierw-
szy w Polsce i do tej pory największy, przeprowadziliśmy w Szczecinie. Było to  
w latach 2008-2011. Przebadaliśmy wtedy 15 tys. szczecinian. Wykryliśmy kil-
kaset nowotworów we wczesnej postaci. Chorzy w ogromnej większości zostali 
zoperowani. Dziś mają się dobrze. Najlepszą metodą wczesnego wykrycia raka 
płuca, jest właśnie tomografia komputerowa. 

Jak można wykonać takie badania? 
Trwają przygotowania do następnej edycji programu zwalczania chorób nowo-
tworowych, na lata 2016 – 2024, w tym do realizacji programu wczesnego wykry-
wania nowotworów płuc za pomocą niskodawkowej tomografii komputerowej. 
Ponieważ jestem konsultantem krajowym ds. chirurgii klatki piersiowej, razem 
z innymi konsultantami i instytucjami pracujemy intensywnie nad tym, by na 
szerszą skalę wprowadzić badania na jeszcze większym obszarze Polski. 

Na razie, kiedy nie ma badań przesiewowych, zostaje badanie we własnym za-
kresie. 
Kiedyś nawet milicja ścigała za to, że ktoś nie wykonał obowiązkowego zdjęcia 

Rak, który pokochał palaczy
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rtg klatki piersiowej, na którym można rozpoznać zmiany nowotworowe płuc. 
Teraz każdy sam powinien o tym pamiętać. Palacze powinni wykonywać je przy-
najmniej raz w roku. Niestety, na zdjęciu rtg wykrywa się już zaawansowane 
raki, które z reguły nie nadają się do operacyjnego leczenia. Tomografia wykry-
wa właśnie te najmniejsze zmiany, które dają największe szanse na skuteczne 
wyleczenie i przedłużenie życia. 

Jak zawsze najlepszym rozwiązaniem byłoby zapobieganie nowotworom, w tym 
wypadku zrezygnowanie z palenia. Jak skutecznie walczyć z tym nałogiem?
Najlepsza metoda, to rzucić papierosy jednego dnia, ale trzeba mieć ku temu 
silną wolę. W dymie tytoniowym jest ok. 4 tys. substancji, z których 55 ma udo-
wodnione działanie rakotwórcze. W tym dymie są takie świństwa jak substancje 
używane w bateriach, w komorach gazowych, do trutek na szczury czy do kon-
serwacji zwłok. Nikotyna nie jest rakotwórcza, ale jest neuroprzekaźnikiem i do 
momentu, kiedy organizm nie zacznie sam jej od nowa produkować, odstawie-
nie nałogu jest dla palacza trudne. Trzeba ten czas po prostu przetrwać. Warto, 
jeśli chce się żyć... 

Co z e-papierosami? Są równie groźne? 
Istnieją zbyt krótko na rynku, byśmy mogli stanowczo powiedzieć, że powodują 
raka płuc. Wydaje się, że tak, ale nie wiemy, w jakim stopniu i jaki typ nowotwo-
ru. 

W jakich sytuacjach przeszczepienie płuc jest formą leczenia?
Musi to być choroba skrajna, na którą nie działają inne metody lecznicze. Za-
wsze najpierw trzeba wyczerpać wszystkie inne możliwości, ale pacjent musi być 
w na tyle dobrym stanie, by przejść bezpiecznie przez operację przeszczepienia. 
Istnieją trzy takie choroby – skrajna rozedma, skrajne zwłóknienie i tzw. zwyrod-
nienie wielotorbielowate płuc, czyli mukowiscydoza. Przy chorobach nowotwo-
rowych nie przeszczepia się płuc. Nowotwór płuca jest przeciwwskazaniem do 
takiej operacji. Immunosupresja powoduje, że jeśli nawet wytniemy nowotwór, 
to krążące komórki nowotworowe uaktywniają się intensywnie i przeszczep 
idzie na marne.

Szpital w Zdunowie istnieje od 
stu lat. W 2014 roku otwarto 
nowoczesne skrzydło miesz-
czące oddział ratunkowy, po-
radnie specjalistyczne, 11 sal 
operacyjnych i lądowisko na 
dachu.

fot. Sebastian Wołosz
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Nowoczesna diagnostyka po-
maga szybciej podjąć właściwą 
decyzję o leczeniu.

fot. Sebastian Wołosz

Kiedy rozpoczęła się historia przeszczepień płuc w Zdunowie?
Przygotowania do przeszczepień płuc w szpitalu w Zdunowie trwały już od 1996 
roku. Odbywały się szkolenia, specjaliści jeździli po wiedzę poza Polskę a na-
wet kontynent. Dzięki tej wiedzy transplantolodzy ze Specjalistycznego Szpitala 
im. Prof. Alfreda Sokołowskiego w Szczecinie Zdunowie, jako pierwsi dokonali 
przeszczepu płuca od żywego dawcy. Ojciec oddał wtedy płat swojego płuca syno-
wi. Niestety, cztery dni po operacji syn zmarł z powodu infekcji, która wdała się 
z macierzystego płuca. Przeprowadzona operacja dawała jednak podwaliny do 
dalszej pracy i rozwoju szczecińskich specjalistów. 

Przeszczepienie płuca to szczególnie wymagająca procedura.
Problemem transplantologii płuc jest trudność w znalezieniu odpowiedniego 
organu. Jest to tym bardziej skomplikowane, że płuco, jak żaden inny narząd, 
musi być idealnie dopasowane do biorcy. Na dziesięciu dawców, od których moż-
na pobrać nerkę, kilku może być także dawcami serca czy wątroby, a tylko dwóch 
– płuc. Trudno jest o odpowiedni organ – zdrowy i idealnej wielkości. To central-
ny narząd naszego ciała, który zaopatruje w tlen wszystkie komórki organizmu, 
dlatego bardzo ważny jest jego rozmiar. Cała krew, która płynie w ciele musi 
przecież przesączyć się przez płuca i natlenić. Płuco nie może być zbyt małe, bo 
wtedy nie będzie dostarczać odpowiedniej ilości tlenu do komórek, nie może 
także być zbyt duże, gdyż wtedy po rozprężeniu może nie zmieścić się w klatce 
piersiowej. Innym problemem jest lista oczekujących. W Polsce powinno się wy-
konywać około 200 przeszczepień płuc rocznie. Robi się ich obecnie kilkanaście, 
w dwóch ośrodkach: w Zabrzu i Szczecinie Zdunowie. Polska jest więc białą pla-
mą na mapie tego typu przeszczepów, w stosunku do innych krajów np. Słowacji. 
Kolejka oczekujących do nich powinna być znacznie dłuższa, ale wielu lekarzy 
nie rozpatruje przeszczepu, jako ostatecznej deski ratunku dla chorego. 

Kiedy doszło do pierwszego udanego przeszczepienia w Szczecinie?
Było to w grudniu 2011 roku. Od tamtej pory zrobiliśmy 30 przeszczepień. W tym 
roku było ponad 10 takich operacji. To rekordowy rok, jak do tej pory. 57-letnia 
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kobieta z Koszalina chorowała na rozedmę płuc. Cierpiała na skrajną niewydol-
ność oddechową. Była niemalże przykuta do fotela. Przechodziła tlenoterapię, 
ciągle dokuczało jej uczucie duszności. To najgorsza tortura dla osób chorujących 
z powodu płuc. Dla swobodnego oddechu zrobiliby wszystko. Nad przygotowa-
niem pacjentki do przeszczepienia pracowało kilkadziesiąt osób. Badania, koor-
dynacja pobrania narządu, przewiezienie, sama operacja.

Jak zakończyła się historia pierwszego przeszczepu? 

Dla kobiety z Koszalina płuco trzeba było przywieźć ze Słupska, dawcą był męż-
czyzna. Nasza pacjentka bała się operacji, ale była bardzo dobrej myśli, wierzyła, 
ze wszystko się uda. Po wszystkim, kiedy otworzyła oczy, z niepewnością nabrała 
powietrza. Płuco podjęło funkcję od razu. Pojemność zwiększyła się trzykrotnie. 
Wcześniej, kiedy mówiła, co kilka słów musiała nabierać powietrza, bo łapała ją 
duszność, przerywała zdania. Teraz mówiła jednym tchem. Była szczęśliwa. Dziś 
jest w bardzo dobrej kondycji. Spotykamy się na kontrolnych badaniach. 

Jak technicznie wygląda operacja?
Samą operację przeszczepienia płuc dokonuje się sekwencyjnie. Najpierw usu-
wa się płuco gorsze, wszczepiając nowe od dawcy, potem lepsze – w przypadkach, 
kiedy przeszczepiamy oba płuca. Balansuje się wtedy na granicy życia, dlatego 
pacjent podłączony jest do specjalnego urządzenia, sztucznego płuca, które po-
zwala utrzymać go przy życiu. Zespala się tętnice, oskrzela, żyły. Płuco przywie-
zione od dawcy jest wielkości pięści i podobnie wygląda. Kiedy trafia do klatki 
piersiowej chorego, zaczyna napływać krwią, rozpręża się, różowieje, powiększa. 
Dla każdego transplantologa to bardzo wzruszający moment. To niesamowite, bo 
w pewnym momencie, dzięki naszej pracy, jakaś część jednego człowieka zaczy-
na żyć w innym. 

Rozmawiała Anna Folkman

Szpital w Zdunowie jest jed-
nym z dwóch w Polsce, w któ-
rych przeszczepia się płuca.

fot. Sebastian Wołosz
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Twarze, imiona, rozmowy z pacjentami w sali dializ szczecińskiej kliniki zosta-
ną na zawsze w pamięci Ewy. W tym konkretnym momencie jej życia tu byli jej 
przyjaciele, tu każdy ją rozumiał. Jej ból, zmęczenie, nieznośne myśli, w któ-
rych mało było optymizmu. Tu zrozumiała też, jak ulotne jest życie. Ona dostała 
nowe, dzięki nerce od zmarłej dawczyni. Większość jej szpitalnych przyjaciół nie 
doczekało prezentu, który uratowałby ich życie.

Były lata osiemdziesiąte ubiegłego wieku. Ewa, świeżo upieczona żona, młoda 
matka. Kobieta przekonana, że złapała Pana Boga za nogi i nic jej tego szczęścia 
nie jest w stanie zakłócić. Szybko nadeszło otrzeźwienie, bo okazało się, że życia 
nie można sobie tak z góry zaplanować, że my, śmiertelnicy, mamy na jego bieg 
ograniczony wpływ. Co gorsze, dotarło do Ewy i to, że życie czasami zaskakuje  
i nie są to miłe niespodzianki. 

Pięć lat życia – to był scenariusz dla mnie

Po drugiej ciąży Ewa źle się czuła. Pierwsze wyniki wskazywały na to, że coś 
niedobrego zaczęło się dziać z jej nerkami. – Diagnoza ścięła mnie z nóg. Była 
jednoznaczna – odmiedniczkowe zapalenie nerek – mówi Ewa. – Lekarz prowa-
dzący wyjaśnił mi, na czym polega ta choroba, jakie ma skutki. Ja, optymistka, 
zaniemówiłam. Pięć lat życia – to był scenariusz dla mnie. Szok, niedowierzanie, 
złość, smutek i emocjonalny ból, wręcz nie do opisania. Tak się wtedy czułam. 
Ta wiadomość przez moment odebrała mi chęć do walki o życie. Na szczęście  
z natury jestem silna, do tego już wtedy miałam rodzinę, która dodawała mocy. 
Lekarz prowadzący też nie pozwolił mi się poddać. Byłam w dobrych rękach. 
Miałam apetyt na życie i miłość dookoła. Nie wątpię, że to mi bardzo pomogło.

Z chorymi nerkami Ewa przeżyła ponad 20 lat. To już był wielki sukces. Ale nad-
szedł w końcu taki dzień, kiedy nerki całkowicie odmówiły współpracy. Parame-
try poszybowały w górę. – W trzy miesiące mój stan zdrowia bardzo się pogorszył 
– na samą myśl o tamtych chwilach w oczach Ewy pojawiają się łzy. – Szpital stał 
się moim domem, sala dializ – nadzieją na kolejny dzień. Ale w końcu usłysza-
łam informację, której nigdy nie chciałam usłyszeć, której się bałam, jak żadnej 
innej. Lekarz powiedział, że moje nerki są nie do uratowania i jedyną szansą na 
życie jest dla mnie przeszczep.

 

Przeszczep od zmarłej uratował jej życie
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Przeszczep był dla mnie jedyną szansą

Zaczęło się nerwowe czekanie na dawcę. Był maj 2003 roku, kiedy Ewa dowie-
działa się, że w szpitalu w Koszalinie jest dla niej dawca. Miała minuty na pod-
jęcie decyzji. Musiała najpierw zgodzić się na usunięcie jej dwóch nerek, a na-
stępnie na przeszczep. – Wiedziałam, że ryzyko było duże, ale ja miałam dla 
kogo żyć – uśmiecha się Ewa.– Nie chciałam czekać na swoją śmierć przykuta 
do szpitalnego łóżka. Musiałam spróbować, choć bałam się strasznie. Miałam 
świadomość, że mogę się nie obudzić. Liczyłam się też z tym, że cudza nerka nie 
podejmie pracy. Różne scenariusze były w mojej głowie, ale przeszczep był dla 
mnie jedyną szansą na życie. Miałam się nie zgodzić? Wykluczone. Cieszyłam 
się, że los się do mnie uśmiechnął, że jest dla mnie nerka. Cud. 

Ewa ma grupę krwi 0 Rh plus i tylko taką mógł mieć dawca. Tym bardziej nie 
było co zwlekać z przeszczepem. Nie wiadomo, jak długo trzeba by czekać na 
kolejną szansę. Ewa wiedziała, że dostanie nerkę od zmarłego dawcy, a dokład-
niej – od dawczyni. Wjeżdżając na salę operacyjną wiedziała też, że jedna nerka 
tej kobiety zaczęła już pracować u innego biorcy. – Ta informacja dodała mi sił, 
pozwoliła na taki głęboki oddech przed operacją – słyszę od Ewy. – Nie było kom-
plikacji. Szybko doszłam do formy. Byłam znowu szczęśliwa, uśmiechnięta, ale 
z głowy nie schodziła mi jedna myśl. Ciągle zastanawiałam się, komu zawdzię-
czam życie. Tak, to nie przesada. Wiedziałam, że ta nieznajoma mnie uratowała. 
Miałam ogromne szczęście, którego zabrakło wielu. Z 12 osób, które razem ze 
mną leżały w sali dializ, tylko jedna żyła w rok po moim przeszczepie. Tylko  
z nią mogłam świętować moje nowe życie, bo okazało się, że tamci odeszli. Bar-
dzo to przeżyłam. Ale wtedy jeszcze mocniej poczułam, że muszę dowiedzieć się, 
do kogo należała nerka, która pracuje we mnie. Muszę zapalić znicz na grobie tej 
kobiety. Muszę jej podziękować.

Dwa lata minęły zanim Ewa poznała imię i nazwisko dawczyni. – Odważyłam się 
o swoim marzeniu powiedzieć lekarzowi – przyznaje Ewa. – Długo się zastana-
wiał, zanim zdradził mi te dane. Miejsce, w którym została pochowana osoba, 
która podarowała mi drugie życie, musiałam znaleźć sama.

Nadszedł w końcu taki dzień, 
kiedy nerki całkowicie odmó-
wiły współpracy. Parametry po-
szybowały w górę. Domem Ewy 
stał się szpital.

fot. Inga Domurat
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Z głowy nie schodziła mi jedna myśl – komu zawdzięczam nowe życie

Ewa wiedziała, że to w koszalińskim szpitalu zespół transplantologiczny pobrał 
nerkę od zmarłej dawczyni. Było duże prawdopodobieństwo, że kobieta pocho-
dziła z tego właśnie regionu. Ewa dokładnie przejrzała książkę telefoniczną. – 
Znalazłam osiem osób z poszukiwanym nazwiskiem – wspomina. – Trzy były 
z powiatu szczecineckiego. Postanowiłam zadzwonić do zakładu pogrzebowego. 
Wiedziałam, że szukana przeze mnie kobieta była w podobnym do mojego wie-
ku, a umarła najpóźniej dwa dni przed przeszczepem. Liczyłam się z tym, że 
mimo tych informacji, moich dobrych intencji, po rozmowie telefonicznej mogę 
zostać z niczym. Ale mimo obaw, wzięłam telefon do ręki. Mężczyzna po drugiej 
stronie wysłuchał mnie uważnie, obiecał, że sprawdzi dokumentację zakładu po-
grzebowego i oddzwoni. Szczerze wątpiłam, że to zrobi. Ale dosłownie za kilkana-
ście minut zabrzęczał telefon. Trudno mi było powstrzymać emocje. Notowałam 
w pośpiechu, dziękując za pomoc z całego serca. Wiedziałam już, gdzie jest grób.

Ewa nie musiała prosić męża, by zawiózł ją na cmentarz. – Kiedy dojechaliśmy, 
instynktownie wiedziałam, w którą alejkę wejść. Nagrobek znalazłam właściwie 
bez szukania. Łzy same leciały mi po policzkach – mówi Ewa. – Czułam się tak, 
jakbym odwiedziła grób kogoś bardzo bliskiego. Drugiej matki, bo dzięki niej 
narodziłam się ponownie.

Bałam się spotkania z rodziną kobiety, której nerka żyje we mnie

Od tamtego dnia Ewa z mężem jeżdżą na ten cmentarz kilka razy w roku. – Na 
początku obawialiśmy się, że przy grobie spotkamy rodzinę zmarłej. Bałam się 
reakcji, nie wiedziałam, czy zdobędę się na odwagę i powiem, że mam w sobie 
nerkę matki, teściowej, babci tych ludzi – dodaje Ewa. – Nadszedł w końcu dzień 
takiej konfrontacji. Odwagi dodał mi mąż. On mi powiedział, że czas najwyż-
szy porozmawiać, to ukrywanie się jest zbyt męczące. Poczekaliśmy wtedy na tę 
rodzinę przy samochodzie. Powiedziałam o nerce. Był płacz. Wzruszeni, trochę 

Wjeżdżając na salę operacyjną 
Ewa wiedziała, że jedna nerka 
dawczyni zaczęła już pracować 
u innego biorcy.

fot. Inga Domurat
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zakłopotani, a jednocześnie tak siebie ciekawi, staliśmy i rozmawialiśmy przez 
dobrych kilkadziesiąt minut. Z córkami zmarłej wymieniliśmy się telefonami, 
bo wszyscy czuliśmy, że potrzebujemy się spotkać. Rozstaliśmy się, ale na krót-
ko. Jeszcze nie wyjechaliśmy z tej miejscowości, a już zadzwonił telefon. Córka 
zmarłej dawczyni zaprosiła nas do domu. Nie odmówiliśmy. Dobrze się stało, 
bo dopiero wtedy rodzina przyznała, że miała wielkie opory, by zgodzić się na 
pobranie narządów od ich bliskiej. Później nawet chwilami tego żałowali. Idea 
transplantologii była im obca, zupełnie obojętna. Ale właśnie dzięki mnie w nią 
uwierzyli. Zobaczyli, że żyję, mam się dobrze, że jestem szczęśliwa. Zrozumieli, 
że ich decyzja uratowała mi życie. 

Ewa z podarowaną nerką żyje 12 lat.

Inga Domurat

Nagrobek znalazła właściwie 
bez szukania. Czuła się tak, 
jakby odwiedziła grób kogoś 
bardzo bliskiego.

fot. Inga Domurat
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Sławek Nowakowski ma 23 lata. W wieku 15 lat usłyszał od lekarzy diagnozę – 
pierwotne stwardniające zapalenie dróg żółciowych. Na początku choroba obja-
wiała się zwykłym przemęczeniem, utratą masy ciała, osłabieniem. Po zrobieniu 
dokładnych badań, przeanalizowaniu wyników, lekarze zdecydowali, że przesz-
czep wątroby jest konieczny. 

13 kwietnia 2014 roku Sławek został wpisany na listę biorców pod szczególną ru-
bryką – pilne, selektywne. Na przeszczep czekał dokładnie rok i jedenaście dni. 

Przeszczep
24 kwietnia 2015 roku, o godzinie 1.13 w nocy do domu Nowakowskich zadzwo-
nił koordynator, który poinformował, że znaleźli dla Sławka wątrobę. 

– Koordynator zadzwonił do mamy. Zapytał ją, czy jestem zdrowy i powiedział, że 
za dwadzieścia minut mamy przyjechać do szpitala przy ulicy Arkońskiej.

Kilka minut później byli już w samochodzie. Na miejscu czekał zespół lekarzy. 
Chłopak przez całą noc przechodził szczegółowe badania. Około 10 rano rodzice 
odprowadzili syna do windy na blok operacyjny. Cztery godziny później przywie-
ziono dla Sławka wątrobę.

– Zeszliśmy z żoną do parku i zobaczyliśmy, jak na teren szpitala wjeżdża karetka 
pogotowia i wysiada z niej zespół transplantacyjny. Wbiegli na górę z urządze-
niem przypominającym walizkę – wspomina tata Sławka. – Wiedziałem, że teraz 
będzie już tylko lepiej.

O Sławku, który urodził się na nowo

Sławek Nowakowski ma 23 lata. 
W wieku 15 lat usłyszał od le-
karzy diagnozę – pierwotne 
stwardniające zapalenie dróg 
żółciowych.

fot. Sebastian Wołosz
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Operacja trwała około 8 godzin. Sławek na salę wrócił o godzinie 18. Rodzina 
myślała, że to już koniec, że teraz życie syna będzie wyglądało zupełnie inaczej, 
bo ma wątrobę, która jest zdrowa i da mu nowe życie. Niestety, tak było tylko 
przez kilka godzin.

Musimy czekać
Podczas przeszczepu okazało się, że choroba zaatakowała żyłę wrotną. Lekarze 
podjęli decyzję o tym, że ją zszyją i dzięki temu organ będzie mógł pracować. 
Kilka godzin po operacji wyniki Sławka nie były dobre. Przestały pracować nerki, 
organizm nie mógł utrzymać ciśnienia krwi. Nowa wątroba nie ruszyła, orga-
nizm Sławka był wycieńczony, stan krytyczny. Lekarze dawali minimalną szansę 
na przeżycie – 2%.

– Leżałem na sali wątrobowej, było bardzo ciężko. Pamiętam, że ordynator Samir 
Zeair stał nad moim łóżkiem i powiedział, że nie pozwoli mi odejść na tamtą 
stronę – wspomina Sławek. – Słowa dotrzymał.

Lekarze szukali różnych rozwiązań, aby ratować życie chłopaka. Zdecydowano, 
że najlepiej będzie, jeśli usuną organ, bo robi większe spustoszenie w organi-
zmie, niż choroba. Rodzina usłyszała, że w ciągu 48 godzin trzeba będzie znaleźć 
nową wątrobę. Dla doktora Samira Zeaira to było bardzo dużo czasu.

– Nam wydawało się, że tego czasu w ogóle nie ma, bo co to są tak naprawdę 
dwie doby – opowiada pan Paweł. – W mojej głowie nie mogło się to pomieścić. 
Prosiłem lekarzy, aby nie wyjmowali tej wątroby. Wierzyłem w syna, przecież jest 
młody, a organ był bardzo dobry.

Zapadła decyzja, że Sławek musi jechać na blok operacyjny. To była sobota, go-
dzina 18. 

– Pamiętam tylko kilka scen. Wiem, że miała przyjechać babcia. Przyjaciel ro-
dziny krzyczał, że się zobaczymy. Ja żegnałem się ze wszystkimi, mówiłem, że 
się nie uda, wszyscy wybijali mi to z głowy. Ciocia krzyczała, że muszę wrócić. 
Chrzestny powiedział, że 25 sierpnia będziemy się razem bawić na weselu jego 

Podczas zabiegu okazało się, 
że żyła wrotna jest zbyt uszko-
dzona, że nie przepuszcza wy-
starczającej ilości krwi, która 
pozwoliłaby na pracę wątroby. 
Wtedy doktor Samir Zeair, jak 
mówi Sławek, dokonał cudu. 
Postanowił wstawić protezę  
w miejsce żyły. 

fot. Sebastian Wołosz
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syna. Zwieźli mnie na blok, tam złapałem anestezjologa za rękę i powiedziałem 
„Doktorze, obudź mnie”, ten odpowiedział „Sławek, ja cię obudzę”.

Przez kolejne dwie godziny wszyscy czekali z nadzieją, że wątroba zacznie pra-
cować. W międzyczasie lekarze próbowali zaopatrzyć szpital w krew niezbędną 
do operacji. Niestety, w Centrum Krwiodawstwa nie było zapasów, a znajomi  
i rodzina, którzy chcieli oddać krew dla Sławka, nie mieli gdzie tego zrobić. Do 
szpitala krew dowoziły karetki, po kilka jednostek. Lekarze nie mogli dłużej cze-
kać, postanowili operować. Podczas zabiegu okazało się, że żyła wrotna jest tak 
uszkodzona, że nie przepuszcza wystarczającej ilości krwi, która pozwoliłaby na 
pracę wątroby. Jak mówi Sławek, wtedy doktor Samir Zeair dokonał cudu. Posta-
nowił wstawić protezę w miejsce żyły. 

– Rozmawialiśmy o tym wcześniej z lekarzami. Mówili, że to jest niewykonalne. 
Ale po deklaracjach jakie złożyli nam i synowi, nie mogli zrobić inaczej – mówią 
rodzice Sławka.

Nowe życie
Po wstawieniu protezy wątroba od razu zaczęła pracować. Z bloku operacyjnego 
Sławek wrócił „o własnych siłach”, czyli bez żadnej aparatury. 

– Siedzieliśmy przed szpitalem, gdy około godziny 23 zadzwoniła do mnie pielę-
gniarka i powiedziała, że doktor Zeair chce ze mną porozmawiać. Pobiegliśmy 
tam wszyscy. Miałem wrażenie, że nie dobiegnę na oddział. Wydawało mi się, 
że ten korytarz ma kilometry. Nie wiedziałem, co usłyszymy. Gdy wbiegliśmy 
na salę wątrobową, zobaczyliśmy doktora Samira, doktor Post. Nie musieli nic 
mówić. Ich uśmiech na twarzach i radość w oczach powiedziały nam wszystko.

Udało się – te słowa na długo zostaną w pamięci Sławka i jego rodziny. Organizm 
regenerował się w bardzo szybkim tempie. Niespełna dwie doby po operacji Sła-
wek małymi krokami wychodzi na korytarz. Przed przeszczepem chłopak miał 
straszne ataki bólu wątroby, kręgosłupa, nerek. Po operacji nie boli go nic. 

– Zyskałem nowe życie, które zawdzięczam innej osobie. Jestem niesamowicie 
wdzięczny rodzinie tego mężczyzny, którego wątroba mnie uratowała. Doktor 
Zeair powiedział mi, że gdyby nie przeszczep, to jeszcze 3-4 ataki i mój organizm 
by nie wytrzymał.

W ramach podziękowań Sławek i jego rodzina zorganizowali mszę świętą oraz 
festyn, podczas których nie zabrakło lekarzy z Oddziału Transplantologii.

Transplantacja wątroby w Szczecinie
Pionierami transplantacji wątroby w Polsce były miasta – Warszawa  
i Szczecin. To w Szczecinie 3 grudnia 1987 roku w Klinice Chirurgii Pomorskiej 
Akademii Medycznej dokonano pierwszego przeszczepu. 

W niecałe osiem lat później, w 1995 roku, w warszawskiej Klinice Akademii Me-
dycznej wykonano pierwszą w pełni udaną transplantację u biorcy dorosłego. 
Krótko po tym kolejne udane zabiegi zaczęto przeprowadzać w Warszawie i zno-
wu w Szczecinie, przez zespół transplantacyjny doktora Romana Kostyrki.
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Dziś w szpitalu wojewódzkim przy ul. Arkońskiej działają trzy zespoły hepatolo-
giczne. Ordynatorem Oddziału Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej, Oddziału 
Chirurgii Naczyniowej jest dr Samir Zeair.

Wojewódzki Szpital przy ulicy Arkońskiej program przeszczepowy rozpoczął w li-
stopadzie 2000 roku. Rocznie przeszczepia się tu średnio 55 wątrób. W tym roku 
ordynator planuje zoperować o dziesięć więcej niż do tej pory.

– Na dzień 6 października wykonaliśmy już 52 przeszczepy – mówi ordynator 
oddziału, dr Samir Zeair. – Dla porównania, w zeszłym roku przeszczepiliśmy 55 
wątrób. Musimy to zrobić. Wymaga tego stan zdrowia pacjentów, którzy do nas 
trafiają.

Jak przyznaje ordynator Oddziału Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej, Oddzia-
łu Chirurgii Naczyniowej, początki szczecińskich transplantacji były bardzo trud-
ne.

– Program przeszczepów wątroby w naszym szpitalu zaczął się w momencie za-
trudnienia doktora Romana Kostyrki. Tak naprawdę to doktor Kostyrka pomógł 
wprowadzić szpital właśnie w działalność przeszczepową. Kupiono niezbędny 
sprzęt, na którym lekarze mogli spokojnie pracować. Jednak technika, jaką 
wówczas stosowano, nie była aż tak doskonała.

Operacja trwała bardzo długo, średnio 12 godzin. Przetaczano dużo krwi, bo oko-
ło 12-14 jednostek. Pacjenci po zabiegach pozostawali w szpitalu przez minimum 
miesiąc. A w ciągu roku wykonywano 7-10 przeszczepów. Stopień ryzyka przy wy-
konywaniu takich operacji przez te wszystkie lata się nie zmienił. Przeszczepy 
wątroby nadal są jednymi z najniebezpieczniejszych operacji przeprowadzanych 
w naszym szpitalu. Jednak dzięki wprowadzeniu zmian oraz wiedzy i doświad-
czeniu lekarzy, operacje wykonywane są z dużym powodzeniem. Dzisiaj wygląda-
ją inaczej, co przekłada się na lepsze wyniki i lepszy stan zdrowia pacjentów po 
przeszczepach. 

– Ponad cztery lata temu przejąłem program przeszczepowy – mówi ordynator 
Samir Zeair. – Wniosłem zmiany w zespole i sposobie operowania. Zmieniło się 
podejście do samego zabiegu i przygotowanie biorców. Dzięki temu udało się 

W ramach podziękowań Sła-
wek i jego rodzina zorganizo-
wali mszę świętą oraz festyn, 
podczas których nie zabrakło 
lekarzy z Oddziału Transplan-
tologii.

fot. Sebastian Wołosz
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znacznie skrócić czas wykonywania operacji. Obecnie zabieg trwa średnio 6-7 go-
dzin. Zmniejszyła się ilość przetaczanej krwi, teraz pacjentowi podczas operacji 
przetaczamy około 4 jednostek, a to ma bardzo duże znaczenie dla układu immu-
nologicznego biorcy. Skróciliśmy też czas zimnego niedokrwienia narządu, bo to 
zaledwie 4-5 godzin. To wszystko przełożyło się na polepszenie jakości samego 
zabiegu. Pacjenci mogą być wybudzani znacznie wcześniej i też szybciej wracają 
do formy. Kiedyś po przeszczepie w szpitalu zostawało się minimum przez mie-
siąc, dzisiaj to 10-14 dni. 

Zmiany, które zaszły przez 15 lat wpłynęły głównie na podwyższenie jakości 
samego zabiegu, większą przeżywalność nie tylko samego narządu, ale przede 
wszystkim pacjentów i zmniejszenie możliwości powikłań.

– W poprzednich latach przeżywalność pacjentów po przeszczepie była określa-
na na 12-20%. W naszym szpitalu było 18%. I to było normą. Obecnie mamy bar-
dzo niski współczynnik umieralności. W zeszłym roku było to 5%, a w tym roku 
zmarło 3 pacjentów, których ogólny stan zdrowia był bardzo ciężki.

Lepszym wynikom sprzyjają warunki pracy w nowym budynku, w którym znaj-
duje się Oddział Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej i Oddział Chirurgii Naczy-
niowej. Nowoczesne sale, połączenie różnych oddziałów, doświadczona kadra, 
pozwalają na znacznie szybsze działania. 

– Teraz mamy wszystko w jednym miejscu, dzięki czemu komfort pacjenta  
i komfort naszej pracy jest dużo lepszy – zaznacza doktor Samir Zeair.

Celina Wojda

Sławek zyskał nowe życie.

fot. Sebastian Wołosz
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Hospicjum to kolejna podróż życia. Często bywa, że ostatnia, czasem chory uda-
je się w nią kilka razy, ale pewne jest jedno: nikt nie wie, ile ta podróż potrwa  
i kiedy się skończy.

Zapach smażonej kaszanki z cebulą. Na korytarzu swobodne rozmowy liceali-
stów w żółtych koszulkach wolontariuszy. Za drzwiami stołówki uśmiechnięta 
kucharka sprząta po kolacji. Jakiś pan uprzejmie zachęca, żeby usiąść na wygod-
nej kanapie. Każdy miły, a przecież nie wiedzą, kim jest gość, który przyszedł  
w późne, październikowe popołudnie do hospicjum. 

– Może zanim opowiem o tym miejscu, pokażę pani, jak wygląda hospicjum – 
zachęca ksiądz Eugeniusz Leśniak, dyrektor Hospicjum św. Jana Ewangelisty 
w Szczecinie. – Tak zaczyna się często wizyta rodziny chorego, który ma do nas 
trafić. To po to, żeby przekonać, że tu jest normalnie, choć zawsze podkreślam, 
że to jest inny świat, tu jest życie przez duże „Ż”. 

Nikt nie przewidzi końca
Kiedy diagnoza lekarza brzmi jak wyrok, trzeba się liczyć z tym, że śmierć jest 
nieunikniona. Okazuje się jednak, że tak jak nieunikniona, tak i nieprzewidy-
walna, bo bywa i tak, że od wyroku do śmierci mija nawet kilka lat. 

– Mieliśmy tu pacjenta, który był z nami przez cztery i pół roku… chodził, żył… 
Ale są też tacy, którzy pozostają z nami tylko pół godziny czy godzinę. Ta roz-
piętość, ta przestrzeń czasu życia jest ogromna – podkreśla ksiądz Eugeniusz. 
– To, że lekarz nie wyleczy, nie znaczy, że może i ma prawo powiedzieć, kiedy kto 
umrze. Zdarza się też tak, że ludzie wychodzą stąd na kilka dni, czasem tygodni 
…i wracają. 

Hospicjum stacjonarne to ostateczność. W wielu przypadkach wystarcza hospi-
cjum domowe.

– Takie też prowadzimy, ale kiedy rodzina sobie nie radzi, bo chory wymaga ca-
łodobowej opieki, do tego fachowej, trzeba go przywieźć tutaj, do nas – mówi 
dyrektor hospicjum. – Rodziny przeżywają lęk przed tym miejscem, ale potem 
widzą, że jest to najlepsze, co mogą dać bliskiemu. To nie jest pozbywanie się 
chorego z domu. Z tymi słowami walczę… To jest sytuacja konieczna, a hospi-
cjum, dla chorego w pewnej określonej sytuacji, jest najbardziej odpowiednim 
miejscem. 

Ostatnia podróż
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Ksiądz Eugeniusz Leśniak, 
dyrektor Hospicjum św. Jana 
Ewangelisty w Szczecinie.

fot. Agnieszka Tarczykowska

Zabieranie cierpienia
Nasze społeczeństwo jest przekonane, że hospicja są potrzebne, ale i tak się ich 
boi. Bo hospicja kojarzą się z umieraniem, cierpieniem, smutkiem i samotno-
ścią. 

– Nic bardziej mylnego – uważa ksiądz Eugeniusz Leśniak. – To jest miejsce ulgi 
w cierpieniu, miejsce zabierania bólu, bardzo mocno to podkreślam, bo jest to 
rzecz priorytetowa i dziś już wykonalna.

Leczenie bólu to młoda dziedzina wiedzy. Jeszcze kilka lat temu na uczelniach 
nie wykładano medycyny paliatywnej i hospicyjnej. 

– Prekursorka tej dziedziny medycyny na naszej uczelni przyprowadzała tu leka-
rzy pierwszego kontaktu w ramach kursów – mówi ksiądz Eugeniusz. – To fakt, 
kiedyś, kiedy nie potrafiliśmy leczyć bólu, ludzie bardzo cierpieli, a hospicjum 
było strasznym miejscem, ale dziś możemy sobie powiedzieć, że to przeszłość. 
Trzy, góra cztery dni i ból musi minąć. Jeśli się przedłuża, natychmiast zwracam 
lekarzowi uwagę, że leczenie jest źle ustawione. Nie mówię mu, jak ma leczyć, 
ja chcę skuteczności, bo obecnie jest to możliwe i u nas wykonalne, nawet w sy-
tuacjach nowotworów o ogromnym natężeniu bólu. Najbardziej boli przerzut do 
kości, ale ból trzustki też jest straszny. Najmniej boli, ale najtrudniejsza śmierć, 
to nowotwór płuc. Płuca w ogóle nie bolą, ale przy konaniu człowiek się dusi, 
jakby miał głowę pod wodą i tu jesteśmy najbardziej bezsilni. Chciałbym, żeby 
zmądrzały odpowiednie osoby i żeby kompetentni lekarze, również z dziedziny 
medycyny paliatywnej, wypowiedzieli się na temat marihuany.

Negatywny obraz hospicjów tworzony był w świadomości ludzi  
przez lata

– Rodziny chorych wciąż są przestraszone, kiedy trafiają tu po raz pierwszy, ale 
to się zmienia, zwłaszcza kiedy proponuję bliskim, by się przeszli po koryta-
rzach i salach chorych – przekonuje dyrektor hospicjum. – Strach szybko ustę-
puje miejsca pozytywnemu zaskoczeniu. Bardzo zabiegamy o to, żeby zmieniać  

Ostatnia podróż
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świadomość ludzi. Pamiętam pewną kobietę, która odwiedzała tu swojego męża. 
W trakcie jego choroby dowiedziała się, że też ma raka. Gdy mąż odchodził, za-
powiedziała, że jak przyjdzie jej czas, wróci tu. Któregoś dnia zjawiła się z wali-
zeczką, ze skierowaniem, z dokumentacją i zapytała: „Które łóżko jest moje?”. 
Wiedziała, że z nami będzie bezpieczna, że nie będzie bolało, że spokojnie odej-
dzie. I tak się stało. Wiele osób towarzyszących chorym, którzy odchodzą mówi 
nam, że jeśli spotka ich taka choroba, to chcą tutaj trafić.  

Najtrudniej uleczyć duszę
Obecnie medycyna osiągnęła już taki postęp, że ból fizyczny nie jest najgorszy 
do opanowania. Znacznie dłużej i bardziej skomplikowanie leczy się ludzką psy-
chikę. 

– Mamy trzy rodzaje bólu: somatyczny, psychiczny i duchowy – wylicza ksiądz 
Eugeniusz. – Najpierw trzeba zabrać ból somatyczny. Nie ma sensu zajmować się 
innym, dopóki ten fizyczny nie ustanie. Oczywiście, trzeba pamiętać, że nie ma 
jednej tabletki, która w cudowny sposób usuwa ból. Każdy przypadek jest inny, 
do każdego chorego trzeba dobrać odpowiedni zestaw leków, dlatego trwa to nie-
raz do czterech dni, ale ból można zabrać całkowicie. Dzieje się tak za sprawą 
ciągłego dialogu doświadczonego lekarza z pacjentem. U nas człowiek nie ma 
prawa umrzeć z bólem, chyba, że trafia do nas za późno, w skrajnym stanie, ale 
nie pamiętam, żeby jakiś pacjent odszedł stąd cierpiąc fizycznie. Raz mieliśmy 
przypadek, że walczyliśmy dwa tygodnie, ale człowiek umarł bez cierpienia i to 
była jedyna taka sytuacja. Przyszła mi na myśl autentyczna historia o bólu… 
Zbysio był trochę trunkowy i kiedyś mówi do mnie: „Ksiądz! Jak już taki ból 
przyjdzie na końcu, to kupi mi ksiądz pół litra, ja wtedy duszkiem i umrę.” Zgo-
dziłem się, ale tylko pod warunkiem, gdy będzie bolało. Przytaknął. W okolicach 
śniadania gadają z kumplem i ten się zastanawia, czemu Zbysiu taki małomów-
ny. A on już nie żył. I to jest piękne w tej całej tragedii. 

Bólem psychiki na bieżąco zajmują się tu psycholodzy, a pracy mają dużo, bo 
najtrudniej jest ludziom poustawiać sobie życie, kiedy wszystko po diagnozie 
rozsypuje się jak domek z kart. 

– Tu nikt nikogo nie pyta o wiarę, wyznanie, ale jak ktoś ma potrzebę posługi 
duchownego, to ma do tego prawo i to jest ten trzeci wymiar cierpienia, cierpie-
nie duchowe. Najprościej wyleczyć ból fizyczny, trzy dni i po sprawie – zapewnia 
ksiądz Eugeniusz. – Pozostałe cierpienia są czasem powiązane ze sobą. Często 
ludzie cierpią, bo są niepogodzeni z innymi, a gdy ma się świadomość kresu ży-
cia, jest to wielki problem. 

Przychodzą, żeby się pobrać 

Do hospicjum ludzie trafiają nie tylko, żeby umierać, także po to, żeby dokonać 
swoistej rewolucji we własnym życiu. Zrealizować coś, na co czekali wiele lat, 
bo nie można myśleć, że jeśli jest się chorym terminalnie, to człowieka czeka 
już tylko śmierć. Dlatego w hospicjum ludzie biorą śluby, chrzczą dzieci, szukają 
rozgrzeszenia, pojednania z Bogiem i bliskimi, tu obchodzą rocznice ślubu, imie-
niny, urodziny, a kiedy historia zatoczy koło, niektórzy wracają jak do ulubionego 



Historie prawdziwe o walce z chorobą     59

Ostatnia podróż

hotelu, w którym kiedyś spędzili cenne chwile. Bo tu wszystko dzieje się szybko. 
Nikt już nie ma czasu na rozmyślanie, czy coś mu się kalkuluje. Tu każda decyzja 
może być tą ostatnią, więc trzeba je podejmować, póki zegar odmierza czas. 

– Przyszedł do nas swego czasu człowiek – wspomina ksiądz Eugeniusz – Jego 
żona była w szpitalu. Żyli w związku cywilnym, a on bardzo chciał ślubu kościel-
nego. Tylko jak ją tutaj dowieźć? Mężczyzna powoli gasł. Zaangażowałem więc 
ich syna. Powiedziałem, że takie jest życzenie taty. Kobieta przyjechała na kilka 
godzin, aby pożegnać się z mężem. Wjechała do hospicjum na wózku. Powiedział 
jej o ślubie. W takich sytuacjach to się robi piorunem. Ja mam wszystkie zwol-
nienia z wszelkich procedur. Na świadka wzięli  pielęgniarkę. Był ślub, udzieli-
łem komunii świętej, ona wyszła na chwilę. Gdy wróciła, musiałem powiedzieć, 
że jej świeżo poślubiony mąż już nie żyje. Było po wszystkich sakramentach, 
zdążyliśmy w ostatniej chwili. Wiedziałem, że człowiek odchodzi. Ale miał jesz-
cze dość siły, by wypowiedzieć słowa przysięgi. To chyba jedna z tych rzeczy, któ-
ra zrobiła na mnie duże wrażenie i do dziś mam ją w pamięci. Ale tu się dzieją 
takie historie, jakie nie rozgrywają się nigdzie indziej. Nie ma co daleko szukać. 
Trzy tygodnie temu mieliśmy kolejny ślub. Młoda kobieta, która jest u nas już 
od jakiegoś czasu, zdecydowała z mężem, że chcą mieć ślub kościelny. Na ślubie 
była ich kilkuletnia córeczka. To też była bardzo wzruszająca historia. Na naszej 
stronie internetowej jest film z tej ceremonii. Chwyta za serce. 

Dom małych cudów
W obliczu zbliżającego się kresu życia, ludzie inaczej patrzą na wiele spraw, 
zwłaszcza tych o wymiarze duchowym. Podczas pracy w hospicjum ksiądz Eu-
geniusz napatrzył się na sytuacje, które jemu samemu trudno wytłumaczyć po 
ludzku. 

– Jeżeli mówimy o cudzie, jak to kościół rozumie, to takiego nie doświadczyłem, 
ale dla mnie, jako księdza, swego rodzaju cudem jest nawracanie się ludzi w tym 
miejscu – przyznaje ksiądz. – To jest cud ważniejszy od uleczenia, w wymiarze 
duchowym, kiedy ludzie po dziesiątkach lat, gdy rozstali się z Bogiem, przycho-
dzą pojednać się z nim i umierają. I to są tak szokujące rzeczy, że się w głowie nie 
mieści. Przyszedł kiedyś człowiek, wesoły, chodzący, samodzielny, myślimy, fajny 
facet, zostanie na pewno dłużej, będzie z kim pogadać, bo nam też tego potrzeba. 
Od razu zagadnął, że od lat nie może przystępować do komunii. I tłumaczy, że nie 
ma takiego grzechu, którego by nie popełnił, poza tym, że nie zabił. Wyspowia-
dałem go i po trzech dniach zmarł…choć nie było powodu, żeby tak nagle i tak 
szybko odszedł, bo był zupełnie sprawny. 

Znajdują drugie połówki 
Miejsce, które tak mocno nacechowane jest złymi skojarzeniami, okazuje się 
czasem miejscem, z którym niektórzy mają najpiękniejsze wspomnienia. Tu mi-
łość wyznają sobie nie tylko ludzie, którzy mają świadomość kresu życia, ale 
młodzi, zdrowi i pełni sił zakochani. 

– Kilka lat temu, krótko przed tym, jak tu trafiłem, był ślub wolontariuszy. Tutaj 
się poznali, tu pobrali, a ja byłem na chrzcinach ich dziecka, w naszej hospi-
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cyjnej kaplicy – opowiada ksiądz Eugeniusz. – Ale była też inna niesamowita 
historia. Leżała u nas kobieta. Była już mocno wyniszczona chorobą, a bardzo 
chciała być na ślubie córki. Przekonałem młodych, by zamiast hucznego wesela, 
którego mama nie doczeka, zorganizowali ślub w naszej kaplicy. I tak się stało. 
Mama leżała na łóżku, cała w balonikach... Po ślubie młodzi poszli się bawić 
do pobliskiej restauracji, nie było orkiestry, bo wesele naprędce zorganizowane, 
ale było. Mama żyła jeszcze kilka tygodni. Spełniło się jej marzenie, a oni mieli 
normalny ślub. Tu się dzieją przeróżne rzeczy. A imieniny, urodziny, to norma. 
Chyba najbardziej wzruszające i mocne są rocznice ślubów, bo wiadomo, że cza-
sem ostatnie. 

Domek nadziei 
Rodzina po odejściu chorego często potrzebuje wsparcia i takie wsparcie, pomoc 
w pogodzeniu się ze stratą, może znaleźć wśród ludzi pracujących w hospicjum. 

– To jest tak zwane towarzyszenie osieroconym – wyjaśnia ksiądz Eugeniusz. – 
Nie tylko dziecko jest osierocone. Każdy, kto kogoś bliskiego traci, cierpi. Kiedyś 
nazywano to towarzyszeniem w żałobie, choć to nieadekwatne określenie. Jest 
więc możliwość spotkania się z księdzem i psychologiem. Po długich obserwa-
cjach odkryliśmy, że ludzie nie potrafią żyć, kiedy są nieprzygotowani do śmierci. 
Tym też się zajmujemy. 

Miejscem, które niedawno stworzono głównie z myślą o pomocy ludziom osiero-
conym, dzieciom, które straciły rodzica, walczącym z rakiem, jest domek nadziei 
tuż obok hospicjum. 

– Kiedy dostajemy pod opiekę chorego, który ma małe dziecko czy dzieci, to 
kierujemy tam psychologa i on zajmuje się rodziną – informuje ksiądz Leśniak. 
– Przeprowadza całą rodzinę chorego przez ten trudny czas. Dzieci trafiają tu 
na terapię. Wszystko w zależności od potrzeb. Czasem są to nawet potrzeby ma-
terialne. Był taki przypadek, że w domu rodziny, którą się opiekowaliśmy, nie 
było pieniędzy na pogrzeb, a dziewczynce, która przeżyła śmierć ojca, trzeba było 
wymalować pokój, kupić biurko. Takie akurat były potrzeby tej rodziny. Więc nie 
tylko psychologiczne, ale w niektórych przypadkach uzasadnione też jest mate-
rialne wsparcie. 

Każdego boli po ludzku
Kiedy ma się pracę, w której człowiek niemal każdego dnia spotyka się 
oko w oko ze śmiercią, kiedy codziennie się widzi, jak drugi człowiek  
z godziny na godzinę gaśnie, trudno jest radzić sobie z normalnym funkcjono-
waniem.

– Nie da się oswoić ze śmiercią i nie ma ludzi ze stali – mówi ksiądz Eugeniusz. 
– Każde odejście uderza w naszą psychikę, ludzi tu pracujących. Szanując mój 
zespół, bo jest przewspaniały i tu muszę powiedzieć, że mam szczęście do lu-
dzi, staram się, żeby oni mogli czasem odreagować. Sporadycznie jakaś zabawa, 
grzybobranie, wycieczka. To bardzo potrzebne, ludzie potrafią wtedy wyrzucać  
z siebie ten ból. Pracuję nad tym, ale jeszcze mi się nie udało, żeby mieć dla ka-
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Przy łóżku chorego czuwa pie-
lęgniarka, psycholog, rehabili-
tant, są wolontariusze.

fot. Agnieszka Tarczykowska

dry psychologa z zewnątrz, bo ten z naszego zespołu nie może być. Muszę bardzo 
uważać, żeby ludzie się nie wypalili, bo to, co tu się dzieje, jest trudne i odciska 
piętno na psychice. Pamiętam takie szokujące przeżycie. Oddziałowa przycho-
dzi rano, patrzy, a na korytarzu stoi jej koleżanka z liceum medycznego, która 
trafiła tu jako pacjentka. Obie zamurowało. Zaczęły rozmawiać, ale ponieważ 
była to pora śniadania, oddziałowa mówi do tej koleżanki, żeby zjadła, a potem 
ją odwiedzi, to sobie pogadają. Kobieta poszła do sali, usiadła na łóżku i umarła.  
A była jeszcze w pełni sił. 

Ksiądz Eugeniusz ze swoją kadrą, podczas blisko ośmioletniej pracy w hospi-
cjum, pomógł przejść na tamten świat kilku tysiącom ludzi. 

– Każdy człowiek jest inny, każdy inaczej przeżywa swoją sytuację – przyznaje 
– Czasem pada pytanie: Czemu mnie to spotyka? Czasem ludzie zamykają się  
w sobie, trzeba wtedy dużo czasu. Słuchanie pomaga w budowaniu zaufania i po-
znaniu rozterek dotyczących opuszczenia, bezsensu, pustki, niesprawiedliwości 
losu, poczucia winy, niepokoju. 

Tu nie ma podziału na profesję, stanowisko, wykształcenie, wiek czy wyznanie. 
Każdy jest równy wobec śmierci, każdy ma takie samo łóżko i podobne cierpie-
nie. 

Śmierć jest częścią życia
Wyrzucanie z normalnego życia tematu śmierci sprawia, że śmierć o wiele tra-
giczniej przeżywają ci, co zostają, niż ten, kto odchodzi. 

– Nie wiem, czy aż tak bardzo boimy się śmierci, natomiast na pewno boimy się 
cierpienia, ja pierwszy – zdradza ksiądz Eugeniusz. – Kiedy cierpienie fizyczne 
jest do opanowania, a ból już tak nie dokucza i można normalnie funkcjonować, 
jeść, oglądać telewizję, iść na spacer, to żyje się jak w sanatorium. Dlatego u nas 
funkcjonuje pojęcie domu ulgi w cierpieniu. Mnie jednak niepokoi co innego. 
Otóż ostatnio obserwujemy, że jeśli chodzi o akceptację sytuacji, to większy pro-
blem mamy z rodziną, niż z chorym. Z myślą o rodzinie wychodzimy z różnymi 
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inicjatywami, a nasz dom jest czynny 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Moż-
na towarzyszyć choremu zawsze. Nawet jeśli ktoś przyjeżdża z daleka, można 
tu zamieszkać, obok są pokoje. A gdy ktoś jest już w stanie agonalnym, mamy 
specjalny pokój na takie odejście w ciszy i tylko w towarzystwie bliskich. 

Nadzieja umiera ostatnia 

Ludzie silni są potrzebni słabym, a słabi – silnym. Chory i jego rodzina muszą 
wiedzieć, że cierpienie i ból w obecności drugiego człowieka, to też życie. 

Hospicjum to kolejna podróż życia. Często bywa, że ostatnia, czasem chory udaje 
się w nią kilka razy, ale pewne jest jedno… Nikt nie wie, ile ta podróż potrwa 
i kiedy się skończy. Dlatego tak ważne jest, żeby mieć wtedy przy sobie kogoś 
drugiego, kto pomoże w ten inny świat zabrać bagaż dobrych wspomnień. Współ-
czesnego hospicjum na pewno nie można nazwać umieralnią. Zamiast łóżek  
z przywiązanymi do nich pacjentami, jest troskliwa pielęgniarka, która potrzy-
ma za rękę i nigdy, nawet kiedy sama ma gorszy dzień, z jej twarzy nie schodzi 
uśmiech. Na korytarzu nie słychać krzyków, przeciwnie, tu jest bardzo cicho. 
Przy łóżkach odchodzących do wieczności, skamieniali bliscy, zatopieni we wspo-
mnieniach. To takie miejsce małych i wielkich cudów, gdzie radość łączy się  
z cierpieniem, szczęście ze smutkiem, uśmiech z bólem, a życie ze śmiercią. 
Miejsce, gdzie wszystko dzieje się bardzo szybko, żeby zdążyć przed kostuchą, 
żeby wyrwać jej choćby jeden dzień życia i wycisnąć jak cytrynę…i nie tracić 
nadziei. 

Agnieszka Tarczykowska

W hospicjum stacjonarnym na 
Golęcinie jednorazowo może 
przebywać 25 chorych.

fot. Agnieszka Tarczykowska
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Otyłość jest udokumentowaną, ważną przyczyną zachorowalności i umieral-
ności. W krajach zachodnich stanowi drugi, po paleniu tytoniu, czynnik ryzy-
ka rozwoju chorób przewlekłych, zwłaszcza cukrzycy, chorób układu krążenia  
i nowotworów złośliwych. Światowa Organizacja Zdrowia szacuje, że w 20 pań-
stwach zachodniej Europy nadwaga i otyłość są co roku przyczyną około 320 tys. 
zgonów kobiet i mężczyzn. W większości krajów Europy, ponad 50% osób do-
rosłych ma nadwagę lub jest otyłych, a w niektórych państwach wskaźnik ten 
wynosi nawet 70%.

W ciągu ostatnich lat w większości krajów Europy rozpowszechnienie otyłości 
(wskaźnik masy ciała BMI >=30 kg/m2 ) gwałtownie rośnie i dotyczy około 10% 
populacji Francji, około 20 – mieszkańców Wielkiej Brytanii i Niemiec oraz po-
nad 30% niektórych krajów Europy środkowej.

Wskaźniki otyłości w Polsce są zbliżone do występujących w Wielkiej Brytanii  
i Niemczech . Otyłość wiąże się ze zwiększonym ryzykiem rozwoju różnie umiej-
scowionych nowotworów złośliwych; przekonujące dane wskazują na raki okręż-
nicy, piersi (po menopauzie), trzonu macicy, nerki i gruczolakoraka przełyku. 
Nawet po uwzględnieniu innych czynników, między innymi aktywności fizycz-
nej, ryzyko jest nadal zwiększone. 

Nadwaga (BMI 25-29 kg/m2) w podobny sposób wiąże się z zachorowaniem na 
wymienione nowotwory, wzrost ryzyka jest jednak mniejszy. 

Szacuje się, że w Europie Zachodniej otyłość stała się przyczyną rozwoju około 
11% raków okrężnicy, 9% raków piersi, 39% raków trzonu macicy, 37% gruczola-
koraków przełyku, 25% raków nerki i 24% raków pęcherzyka żółciowego.

Z doświadczeń lekarza rodzinnego
O związek pomiędzy otyłością, a chorobami nowotworowymi zapytaliśmy dr Pio-
tra Michonia z Przychodni Medycyny Rodzinnej przy ul. Podgórnej w Szczecinie.

– Pracuję w tej przychodni już 15 lat i faktycznie zauważam, że przybywa osób 
otyłych, co ma bezpośredni związek z występowaniem chorób nowotworowych – 
komentuje dr Michoń.

– Najczęściej występuje otyłość brzuszna, która jest najbardziej groźna ze wzglę-
du na gorsze odżywianie tkanek oraz ich ukrwienie. Najczęściej mamy do czy-
nienia z nowotworami przewodu pokarmowego, jelita grubego, trzustki. 

– Kiedy trzeba się zaniepokoić?

– Gdy chudniemy gwałtownie bez naszych starań związanych ze zmianą diety, 
ruchem itp. Może to świadczyć o pojawieniu się nowotworu jelita grubego. Za-
niepokoić powinny nas także bóle brzucha, nieregularne wypróżnienia. 

Życie może być lżejsze
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Walcząc z otyłością możesz zapobiec nowotworom
24 października obchodzony jest Światowy Dzień Walki z Otyłością. Niestety, 
także w Polsce otyłość i nadwaga stanowią poważny problem społeczny: aż 64% 
mężczyzn i 49% kobiet w naszym kraju ma nieprawidłową masę ciała. Tymcza-
sem, otyłość wiąże się ze zwiększonym ryzykiem zachorowania na różnie umiej-
scowione nowotwory złośliwe. Badania mówią, że otyłość i nadwaga mogą wiązać 
się z rakiem okrężnicy, z nowotworem piersi, trzonu macicy, nerki i gruczolako-
rakiem przełyku. Otyłość jest więc groźną chorobą przewlekłą, która w poważny 
sposób zagraża życiu. Jednak prawidłowy sposób odżywiania się i aktywność fi-
zyczna pomagają zrzucić zbędne kilogramy i uchronić się przed rakiem. 

– Niewiele osób zdaje sobie sprawę, że otyłość to nie tylko kwestia wyglądu, ale 
poważna choroba, która może powodować powstawanie nowotworów złośliwych. 
Aby zadbać o nasze zdrowie i ustrzec się przed nowotworem, można działać pro-
filaktycznie – tzn. troszczyć się, aby wskaźnik masy ciała (BMI) nie przekraczał 
określonej normy. Jak wskazuje „Europejski kodeks walki z rakiem”, aby zmini-
malizować ryzyko zachorowania na nowotwory, należy przestrzegać zaleceń pra-
widłowego sposobu żywienia. Jednak to nie wystarcza. Trzeba jeszcze być aktyw-
nym w życiu codziennym i ograniczać ilość czasu spędzanego w pozycji siedzącej. 
Pamiętajmy o tym, że to my sami odpowiadamy za nasze zdrowie. Możemy  
w łatwy sposób zapobiec pojawieniu się nowotworów, wystarczy zmienić tryb ży-
cia na zdrowszy i zmodyfikować niekorzystne przyzwyczajenia – mówi prof. dr 
hab. n. med. Witold Zatoński, kierownik Zakładu Epidemiologii Centrum Onko-
logii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Jest to instytucja, 
która realizuje zadanie Prewencja pierwotna nowotworów w ramach Narodowe-
go programu zwalczania chorób nowotworowych.

Utrzymuj prawidłową masę ciała
Jednym z zaleceń prewencji pierwotnej nowotworów jest utrzymywanie prawi-
dłowej masy ciała. Dla sprawdzenia, czy masa ciała jest prawidłowa wystarczy 
obliczyć swoje BMI – wskaźnik masy ciała. Jest to współczynnik określający sto-
sunek wagi do wzrostu podanego w metrach kwadratowych. Jeżeli BMI waha 
się od 25,0 do 29,9 kg/m2 to wynik wskazuje na nadwagę, gdy zaś wskaźnik jest 
większy lub równy 30 kg/m2 – mamy do czynienia z otyłością. 

– Każde z nas powinno kontrolować swoją masę ciała. Nie bójmy się, ważmy 
się nawet codziennie. Dzięki temu będziemy wiedzieli, czy powinniśmy zrzucić 
zbędne kilogramy. Nadwaga i otyłość mogą powodować poważne choroby – nie 
tylko zawał serca, udar, cukrzycę, ale też nowotwory złośliwe. Dlatego warto sku-
pić się na prawidłowej diecie i aktywności fizycznej, chociażby chodzeniu, aby 
uniknąć choroby w przyszłości. Badania mówią, że nawet 90% nowotworów mo-
żemy zapobiec poprzez zmianę niekorzystnych dla zdrowia zachowań, takich jak 
np. palenie papierosów, picie alkoholu, brak ruchu czy nieprawidłowe żywienie. 
Tak niewiele wysiłku trzeba, aby o siebie zadbać – mówi dr n. med. Wioleta Re-
spondek, kierownik Pracowni Prewencji i Leczenia Otyłości w Instytucie Żywno-
ści i Żywienia w Warszawie.
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Nie zapominaj o warzywach i owocach – jedz je 5 razy dziennie

Utrzymywanie odpowiedniej masy ciała możliwe jest dzięki prawidłowemu od-
żywianiu się. Jak mówią badania, aż 72% Polaków przegryza między posiłkami 
słodycze, chrupki czy chipsy, a dostępne w sklepach gotowe dania jada połowa 
badanych (49%). Polacy mają tymczasem w swoim jadłospisie za mało owoców 
i warzyw.  Udowodniono naukowo, że spożywanie ich zmniejsza ryzyko zacho-
rowań na różne nowotwory, w tym raka przełyku, żołądka, okrężnicy i trzustki. 
Światowa Organizacja Zdrowia zaleca, abyśmy jedli te produkty przynajmniej 
5 razy dziennie. Należy spożywać je przy każdym posiłku oraz jako przekąski 
pomiędzy posiłkami. 

– Owoce i warzywa mają w sobie ogromną moc – mogą uchronić nas przed różny-
mi chorobami, w tym nowotworami złośliwymi – twierdzi Agata Ziemnicka-Ła-
ska, dietetyczna i psycholożka kliniczna, i dodaje: – Siła owoców i warzyw tkwi  
w tym, że zawierają one dużo biologicznie czynnych fitozwiązków, które są po-
trzebne naszemu organizmowi do prawidłowego i zdrowego funkcjonowania. 
Wiele z nich wykazuje działanie przeciwnowotworowe. Warzywa i owoce są 
świetną przekąską. Z powodzeniem możemy nimi zastąpić słodycze czy chrup-
ki. Dodatkowo, zgodnie z Europejskim kodeksem walki z rakiem, jedzmy dużo 
produktów pełnoziarnistych i roślin strączkowych. Odstawmy wysokokalorycz-
ne produkty spożywcze zawierające duże ilości cukru i tłuszczu, zrezygnujmy 
ze słodzonych napojów. Warto też ograniczyć spożycie przetworzonego mięsa, 
czerwonego mięsa i żywności z dużą ilością soli – apeluje ekspert.

Chodzę, biegam, więc jestem

Prawidłowy sposób odżywiana się należy łączyć z aktywnością ruchową. Według 
zaleceń American Cancer Society, najbardziej korzystna jest aktywność o umiar-
kowanym natężeniu, trwająca co najmniej 30 minut i powtarzana minimum 
5 razy w tygodniu. Ruch zalecany jest nie tylko osobom otyłym. Nawet osoby  
o prawidłowym współczynniku masy ciała powinny regularnie ćwiczyć. 

– Aktywność fizyczna jest niezwykle ważna dla naszego zdrowia. Dzięki niej zy-
skujemy nie tylko lepszą kondycję, rozciągamy mięśnie i spalamy kalorie, ale 
również chronimy się przed rakiem. Istnieje udowodniony naukowo związek 
pomiędzy podejmowaniem regularnej aktywności fizycznej, a zmniejszeniem ry-
zyka zachorowania na niektóre nowotwory złośliwe, w tym raka jelita grubego, 
piersi, błony śluzowej macicy. Kluczem do sukcesu jest konsekwencja i regular-
ność oraz dostosowanie do swoich preferencji i stanu zdrowia. Nie musimy spe-
cjalnie iść na siłownię czy na zajęcia fitness, można np. wracając z pracy przejść 
na piechotę kilka przystanków lub chcąc dostać się na swoje piętro, zamiast 
windy – wybrać schody – komentuje dr Hanna Tchórzewska-Korba, Kierownik 
Zakładu Rehabilitacji Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-
Curie w Warszawie.

Oprac. HPK
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Od lat zadawane pytanie, jak żyć, by zmniejszyć ryzyko chorób nowotworowych  
i zwiększyć szanse na komfort zdrowego życia, także w późnym wieku, znajduje swo-
ją odpowiedź w zaleceniach Europejskiego kodeksu walki z rakiem. 16 października 
2014 roku na konferencji European Cancer Leagues w Bratysławie zaprezentowano 
zalecenia czwartej już edycji Kodeksu, czyli 12 prostych sposobów na zapobieganie 
nowotworom. 

1. Nie pal. Nie używaj tytoniu w żadnej postaci
Niepalenie jest pierwszym pożądanym zachowaniem, które świadomie sami mo-
żemy podjąć, by zmniejszyć ryzyko wielu chorób nowotworowych. Dym tytoniowy 
składa się z 4 tys. związków chemicznych, z których co najmniej 40 (mówi się nawet  
o 55) ma działanie rakotwórcze. 25-30% wszystkich zgonów z powodu nowotworów 
ma związek z paleniem tytoniu. Po zaprzestaniu palenia ryzyko tego typu nowo-
tworów szybko się zmniejsza. Korzyści zdrowotne obserwuje się już po 5 latach od 
zerwania z nałogiem. Palenie papierosów przez kobiety w ciąży zwiększa prawdo-
podobieństwo obumarcia płodu lub późniejszego upośledzenia rozwoju dziecka, tak 
fizycznego, jak i psychicznego.

2. Stwórz w domu środowisko wolne od dymu tytoniowego. Wspieraj politykę miej-
sca pracy wolnego od tytoniu.
Bardzo ważne jest unikanie biernego palenia, tj. przebywania w pomieszczeniach,  
w których ktoś pali. 

3. Utrzymuj prawidłową masę ciała. 
Dotychczasowa zasada „Wystrzegaj się otyłości” została zastąpiona zachętą, by utrzy-
mywać prawidłową masę ciała. Otyłość stanowi drugi, po paleniu tytoniu, czynnik 
ryzyka rozwoju chorób przewlekłych, zwłaszcza cukrzycy, chorób układu krążenia  
i nowotworów złośliwych. Przekonujące dane wskazują na związek otyłości z zacho-
rowaniami na raka okrężnicy, piersi (po menopauzie), trzonu macicy, nerki i gru-
czolakoraka przełyku. Szacuje się, że w Europie Zachodniej nadwaga i otyłość stały 
się przyczyną rozwoju około 39% nowotworów trzonu macicy, 37% gruczolakoraków 
przełyku, 25% nowotworów nerki, 24% nowotworów pęcherzyka żółciowego, 11% no-
wotworów okrężnicy i 9% nowotworów piersi.

4. Bądź aktywny fizycznie w codziennym życiu. Ogranicz czas spędzany na siedząco. 
Ruch to życie! Wiele badań jednoznacznie potwierdziło zależność między aktyw-
nością fizyczną a ograniczeniem ryzyka zachorowania na wiele typów nowotworów 
złośliwych. I tak np. regularne ćwiczenia zmniejszają ryzyko zachorowania na raka 
okrężnicy, raka piersi, raka trzonu macicy i raka prostaty. Zmniejszenie ryzyka wy-

Europejski kodeks walki z rakiem
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stąpienia nowotworów jest wprost proporcjonalne do stopnia aktywności fizycznej. 
Zaleca się wykonanie gimnastyki 3 razy w tygodniu po pół godziny. Z punktu widze-
nia profilaktyki chorób nowotworowych korzystniejsze są jednak częstsze, bardziej 
forsowne ćwiczenia. Należy pamiętać, że poziom wysiłku fizycznego musi być dosto-
sowany indywidualnie, np. osoby z chorobami układu krążenia z oczywistych wzglę-
dów muszą wystrzegać się zbyt forsownych ćwiczeń.

5. Przestrzegaj zaleceń prawidłowego sposobu żywienia:
– jedz dużo produktów pełnoziarnistych, roślin strączkowych, warzyw i owoców;

– ogranicz spożycie wysokokalorycznych produktów spożywczych (o wysokiej zawar-
tości cukru lub tłuszczu) i unikaj napojów słodzonych;

– unikaj przetworzonego mięsa; ogranicz spożycie mięsa czerwonego i żywności  
z dużą zawartością soli.

Każdego dnia jesteśmy przekonywani, że zdrowie jest na naszym talerzu, że zależy 
od tego, ile i co jemy. Spożywanie produktów zbożowych pełnoziarnistych oraz o du-
żej zawartości błonnika zmniejsza ryzyko zachorowania na raka jelita grubego i inne 
nowotwory przewodu pokarmowego.

6. Jeśli pijesz alkohol dowolnego rodzaju, ogranicz jego spożycie.
Abstynencja pomaga zapobiegać nowotworom. 

Alkohol nie sprzyja zdrowiu. Kodeks namawia: Jeśli pijesz alkohol dowolnego rodza-
ju, ogranicz jego spożycie. Abstynencja pomaga zapobiegać nowotworom. 

Picie alkoholu zwiększa ryzyko nowotworów górnego odcinka przewodu pokarmo-
wego i układu oddechowego nawet u osób niepalących. Natomiast picie wraz z pa-
leniem tytoniu istotnie zwiększa ryzyko zachorowania na wymienione nowotwory,  
a każdy z tych czynników potęguje działanie drugiego. 

7. Unikaj nadmiernej ekspozycji na promienie słoneczne (dotyczy to szczególnie 
dzieci). Chroń się przed słońcem, używaj produktów przeznaczonych do ochrony 
przeciwsłonecznej. Nie korzystaj z solarium.
Największe narażenie na promieniowanie UV jest w godzinach  11-15. Przebywając 
na świeżym powietrzu, należy się wtedy chronić przed słońcem. Zaleca się przebywa-
nie w cieniu, noszenie okularów przeciwsłonecznych i odpowiedniego, chroniącego 
przed słońcem ubrania. Należy stosować kosmetyki zawierające filtry przeciwsło-
neczne. Odradza się korzystanie z tzw. łóżek opalających, gdyż urządzenia te emitują 
promieniowanie zbliżone do tego, które uważa się za odpowiedzialne za zwiększone 
ryzyko zachorowań na czerniaka skóry. 

8. Chroń się przed działaniem substancji rakotwórczych w miejscu pracy. Postępuj 
zgodnie z zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy.
Duże dawki promieniowania jonizującego mogą prowadzić do uszkodzenia komórki 
i DNA, a następnie do śmierci komórki, natomiast energia w małych dawkach wywo-
łuje niekiedy mutacje zwiększające ryzyko rozwoju nowotworów złośliwych. Do naj-
częstszych zagrożeń zalicza się: promieniowanie słoneczne, bierne wdychanie dymu 
tytoniowego, pył zawierający wolną krzemionkę, gazy spalinowe z silników Diesla, 
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produkty rozpadu radonu, pył drzewny, benzen, azbest, formaldehyd, wielopierście-
niowe węglowodory aromatyczne, związki chromu VI, kadmu i niklu. 

9. Dowiedz się, czy w domu jesteś narażony na naturalne promieniowanie spowo-
dowane wysokim stężeniem radonu. Podejmij działania na rzecz zmniejszenia jego 
poziomu.
Czynniki wpływające na stężenie radonu (powstaje z rozpadu radu) to m.in.: ma-
teriały budowlane – szczególnie radioaktywne są wszelkie surowce pochodzenia 
przemysłowego: lotny popiół, żużel, fosfogips czy beton; wykończenie mieszkania 
– zaleca się stosowanie materiałów zmniejszających przenikanie radonu ze ścian do 
wnętrza pomieszczeń; wentylacja - szpary w budynkach, oknach, a przede wszystkim 
wietrzenie ma wpływ na obniżenie poziomu radonu. Nasze możliwości zapobiegania 
stężeniu rodanu w pomieszczeniach są ograniczone; zaleca się po prostu rozszczel-
nianie okien, częste wietrzenie pomieszczeń i jak najdłuższe przebywanie na świe-
żym powietrzu. 

10. Kobiety powinny pamiętać o tym, że:
– karmienie piersią zmniejsza u matki ryzyko zachorowania na raka piersi. Jeśli 
możesz, karm swoje dziecko piersią;

– hormonalna terapia zastępcza zwiększa ryzyko rozwoju niektórych rodzajów nowo-
tworów. Ogranicz jej stosowanie.

11. Zadbaj o to, aby twoje dzieci poddano szczepieniom ochronnym przeciwko:
– wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (dotyczy noworodków);

– wirusowi brodawczaka ludzkiego – HPV (dotyczy dziewcząt).

12. Bierz udział w zorganizowanych programach badań przesiewowych w celu wcze-
snego wykrywania:
– raka jelita grubego (zalecenie dotyczy zarówno mężczyzn, jak i kobiet);

– raka piersi (u kobiet);

– raka szyjki macicy (u kobiet).

W Polsce od wielu lat realizowane są trzy programy badań przesiewowych, finanso-
wanych ze środków publicznych: badania w kierunku raka szyjki macicy, raka piersi 
oraz raka jelita grubego. W ramach programu profilaktyki raka szyjki macicy każda 
kobieta w wieku 25-59 lat może raz na trzy lata wykonać profilaktycznie badanie 
cytologiczne. W ramach wczesnego wykrywania raka piersi każda kobieta w wieku 
50-69 lat może wykonać co dwa lata badanie mammograficzne. Wczesne wykrycie 
zmian nowotworowych i podjęcie terapii daje szansę całkowitego wyleczenia. Na oba 
badania nie są wymagane skierowania. Program badań przesiewowych w kierunku 
raka jelita grubego jest adresowany do osób w wieku 50-65 lat; profilaktyczną kolo-
noskopię – wziernikowanie jelita grubego, można zrobić  raz na 10 lat. Po skierowa-
nie-ankietę należy się zgłosić do swojego lekarza rodzinnego.


