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Innowacje w leczeniu raka nerki – ocena dostępności w Polsce 

 
 

Opis seminarium 
Seminarium odbyło się 14 czerwca 2012 r. w Instytucie Biocybernetyki i Inżynierii 
Biomedycznej PAN, przy ul. Ks. Trojdena 4 w Warszawie. Było poświęcone problematyce 
leczenia raka nerki i związanym z tym zagadnieniom społecznym, ekonomicznym oraz 
farmakologicznym. Zaproszeni na seminarium eksperci i goście dyskutowali o możliwościach 
zniesienia barier dostępu do innowacyjnych technologii medycznych wykorzystywanych 
w leczeniu raka nerki w ramach ograniczonych środków finansowych. Przewodnictwo nad 
Komitetem Naukowym Seminarium objął prof. dr hab. n. med. Cezary Szczylik – specjalista 
onkologii klinicznej i chorób wewnętrznych. W skład Komitetu Naukowego Seminarium 
wchodzili również dr n. med. Przemysław Langiewicz – specjalista w dziedzinie onkologii, dr 
n. med. Piotr Tomczak – specjalista w dziedzinie onkologii, dr n. med. Jakub Żołnierek – 
specjalista w dziedzinie onkologii klinicznej, prof. dr hab. Zbigniew Szawarski – etyk i filozof 
medycyny, lek. Krzysztof Łanda – Prezes Fundacji Watch Health Care. 
 
Zadania Vision Group 

 przygotowanie bazy mediów z dotarciem do konkretnego dziennikarza potencjalnie 
zainteresowanego dziennikarza; 

 pozyskanie patronów medialnych; 

 zapewnienie obsługi fotograficznej i filmowej seminarium; 

 pozyskanie prelegenta: dr Małgorzata Pasek; tytuł prezentacji: Wieloaspektowy 
wymiar opieki nad chorymi w onkologii; 

 przygotowanie informacji prasowej zapowiadającej seminarium: O raku nerki medycznie, 
systemowo i społecznie; 

 dostarczenie informacji prasowej mediom; 

 follow-up informacji; 

 kontakty z dziennikarzami w celu zaproszenia do udziału w seminarium; 

 prowadzenie stanowiska dla mediów podczas seminarium: rejestracja dziennikarzy, materiały 
prasowe, uzgadnianie ewentualnych publikacji; 

 nagrywanie komentarzy prelegentów; 

 przygotowanie filmu podsumowującego seminarium; 

 przygotowanie informacji prasowej podsumowującej seminarium: (B)Rak nerki. Mechanizm 
brzytwy w leczeniu; 

 dostarczenie informacji prasowej mediom; 

 follow-up informacji; konsultacje z dziennikarzami. 
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Informacja prasowa zapowiadająca seminarium 

INFORMACJA PRASOWA 

         Warszawa, 11 czerwca 2012 

 

 

O raku nerki medycznie, systemowo i społecznie  
 
 
Rak nerki jest trzecim pod względem zachorowalności nowotworem urologicznym w Polsce.  
Z roku na rok liczba pacjentów z rakiem nerki zwiększa się o 2-3 proc., rocznie notuje się blisko 
4 000 nowych zachorowao. Codziennie 11 osób słyszy diagnozę raka nerki, a 7 umiera. Wiedza 
pacjentów na temat choroby, profilaktyki i sposobów jej leczenia jest wciąż niewielka.  
O leczeniu raka nerki w Polsce i dostępności pacjentów do innowacyjnych terapii rozmawiad będą 
eksperci podczas interdyscyplinarnego Seminarium Edukacyjnego organizowanego przez Fundację 
Watch Health Care 14 czerwca 2012 r. w Warszawie.  
 
Zapadalnośd na raka nerki w Polsce stanowi ok. 3 proc. zapadalności na nowotwory. Nowotwór ten 
występuje z reguły u mężczyzn w szóstej bądź siódmej dekadzie życia, chod przypadki zachorowao  
w wieku lat 20. czy 30. są coraz częstsze. W 2007 roku na raka nerki zachorowało 3886 osób (2305 
mężczyzn i 1581 kobiet), 2452 osoby zmarły (1521 mężczyzn i 931 kobiet). W 2008 roku ilośd 
zachorowao wynosiła już 4164 (2469 mężczyzn i 1695 kobiet), a liczba zgonów wzrosła do 2563 (1574 
mężczyzn i 989 kobiet).  
 
Przyczyn choroby upatruje się w czynnikach genetycznych, a także w paleniu tytoniu, u kobiet zaś  
w otyłości i przemianach towarzyszących menopauzie i lekach na nadciśnienie. Wykrywalnośd raka 
nerki jest utrudniona w fazie początkowej ze względu na brak klasycznych objawów. 
W zaawansowanym stadium zalicza się do nich: krwiomocz, ból w okolicy lędźwiowej, brak apetytu, 
utrata wagi oraz utrzymujący się stan podgorączkowy. W 40-60 proc. przypadków rozpoznanie 
pojawia się w trakcie rutynowych badao kontrolnych lub przeprowadzanych z innych powodów.  
W przypadku raka nerki nie przeprowadza się badao przesiewowych. Podstawowym badaniem jest 
USG. Wykonywanie tego badania także przy innych okazjach sprzyja wykryciu raka nerki. Wówczas 
chory jest kierowany na badania specjalistyczne: tomografię komputerową lub rezonans 
magnetyczny. Dzięki rozpowszechnieniu regularnych badao USG jamy brzusznej, rak nerki mógłby byd 
wykrywany stosunkowo wcześnie. Niestety, brak funduszy na przeprowadzanie takich badao sprawia, 
że polscy lekarze po prostu ich nie zlecają. Problemem jest średni czas oczekiwania na wizytę  
u nefrologa, który wynosi w Polsce 3 miesiące, a przeciętny koszt usługi prywatnej wynosi 120 zł. Na 
USG nerek czekamy średnio 3 miesiące, a jeśli chcemy zrobid to badanie prywatnie, musimy wydad 
70-80 zł. W krajach Unii Europejskiej zdecydowana większośd przypadków choroby wykrywana jest 
we wczesnym stadium, co zwiększa szanse na wyleczenie. Skrócenie czasu oczekiwania na wizyty 
u specjalistów mogłoby ograniczyd śmiertelnośd. Tymczasem szacuje się, że w Polsce żyje około 
10 000 osób z chorobą nowotworową nerek.  
 
Społeczna świadomośd raka nerki, przyczyn zachorowania oraz objawów choroby jest w naszym kraju 
wciąż bardzo niska. Fundusze na przeprowadzanie badao profilaktycznych zaś niewystarczające.  
W efekcie u 33 proc. pacjentów rak nerki jest wykrywany w zaawansowanym stadium rozwoju, 
często z przerzutami do innych organów.  
 



           www.visiongroup.pl 

 

 

Vision Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A., ul. Pory 78, 02-757 Warszawa, 
 tel.  +48 22 327 61 30, fax: +48 22 327 61 30,  e-mail: visiongroup@visiongroup.pl, www.visiongroup.pl,  

KRS 0000368032, NIP: 7010103001, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS,   
Kapitał zakładowy: 120000 PLN 

4 

W zależności od źródła badao, 25-50 proc. przypadków raka nerki – w momencie rozpoznania 
pierwotnego choroby – jest w stadium rozsianym. Przerzuty najczęściej atakują płuca (50-60 proc.), 
kości (30-40 proc.), wątrobę (30-40 proc.). W 5 proc. przypadków lokalizują się w mózgu.  
 
Najczęściej występującym typem raka nerki u dorosłych jest rak nerkowokomórkowy (RCC).  
U dorosłych pacjentów stanowi 85 proc. wszystkich zachorowao tego typu. Rozpoznanie może 
wykazad istnienie guza, który może się powiększad, ale nie daje przerzutów. Takiego guza z reguły 
wystarczy poddad obserwacji. Dzięki temu, że coraz częściej rozpoznaje się małe, kilkucentymetrowe 
guzy  
i szybko wkracza się z leczeniem, to obecnie 5-letnie przeżycie sięga nawet 90 proc. Jeśli chory ma 
przerzuty i rozpoznanie choroby nastąpiło późno, to szanse na dłuższe przeżycie znacznie się 
zmniejszają. Jeśli ma złe czynniki rokownicze, jego szanse na przeżycie 1 roku są bardzo małe i sięgają 
4–10 proc., jeśli pośrednie – dłużej niż rok, zaś jeśli dobre – ponad 3 lata.  
 
Leczenie raka nerki polega głównie na chirurgicznym usunięciu nerki lub jej fragmentu. Nie każdy 
pacjent może zostad zakwalifikowany do leczenia chirurgicznego. Po usunięciu nerki oraz  
z chwilą stwierdzenia ogniska przerzutowego stosuje się tzw. leczenie systemowe. W jego ramach 
wyróżniamy immunoterapię oraz terapie celowane. W Polsce przez wiele lat jedyną możliwością 
leczenia chorych na raka nerki było zastosowanie cytokin czyli cząsteczek białkowych pobudzających 
komórki i odpowiedzialnych za tworzenie systemu odpornościowego organizmu. Niestety, korzyści  
z tego leczenia odczuwa wąska grupa pacjentów (ok. 5–10 proc.).  
 
Przełom w leczeniu raka nerki wiąże się z zastosowaniem terapii celowanej. Prowadzi się ją lekami 
docierającymi bezpośrednio do mechanizmów odpowiedzialnych za rozwój komórek 
nowotworowych. Nie powodują przy tym spustoszenia całego organizmu. Są odpowiedzialne za 
zahamowanie rozwoju naczyo krwionośnych. Jeśli naczynia zostaną zablokowane, guz obumiera. Aby 
jednak leczenie to było skuteczne, leki muszą byd podawane pacjentowi nieustannie. W porównaniu 
do innych krajów europejskich, w Polsce dostęp pacjentów do nowoczesnych metod leczenia jest 
ograniczony. W programie terapeutycznym dostępny jest tylko jeden lek, dwa inne są dostępne 
w ramach chemioterapii niestandardowej. 
 
Problematyce leczenia raka nerki i związanym z tym zagadnieniom społecznym, ekonomicznym oraz 
farmakologicznym będzie poświęcone seminarium edukacyjne WHC pt. „Innowacje w leczeniu raka 
nerki – ocena dostępności w Polsce”, które odbędzie się 14 czerwca 2012 r. w Instytucie 
Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN, przy ul. Ks. Trojdena 4 w Warszawie. Zaproszeni na 
seminarium eksperci i goście będą dyskutowad o możliwościach zniesienia barier dostępu do 
innowacyjnych technologii medycznych wykorzystywanych w leczeniu raka nerki w ramach 
ograniczonych środków finansowych. Przewodnictwo nad Komitetem Naukowym Seminarium zgodził 
się objąd prof. dr hab. n. med. Cezary Szczylik – specjalista onkologii klinicznej i chorób 
wewnętrznych.  
 
W skład Komitetu Naukowego Seminarium wchodzą również:  

 dr n. med. Przemysław Langiewicz – specjalista w dziedzinie onkologii, 

 dr n. med. Piotr Tomczak – specjalista w dziedzinie onkologii, 

 dr n. med. Jakub Żołnierek – specjalista w dziedzinie onkologii klinicznej, 

 prof. dr hab. Zbigniew Szawarski – etyk i filozof medycyny, 

 lek. Krzysztof Łanda – Prezes Fundacji Watch Health Care. 
 
Serdecznie zapraszamy! 
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Więcej informacji na temat seminarium można uzyskad na stronie organizatora – Fundacji WHC 
www.korektorzdrowia.pl. Program i formularz zgłoszeniowy są dostępne na stronie: 
http://www.korektorzdrowia.pl/cms/Konferencje/Najblizsze-seminaria/Innowacje-w-leczeniu-raka-
nerki---ocena-dostepnosc/Zg%C5%82oszenie.aspx. Udział w seminarium jest bezpłatny.  

http://www.korektorzdrowia.pl/
http://www.korektorzdrowia.pl/cms/Konferencje/Najblizsze-seminaria/Innowacje-w-leczeniu-raka-nerki---ocena-dostepnosc/Zg%C5%82oszenie.aspx
http://www.korektorzdrowia.pl/cms/Konferencje/Najblizsze-seminaria/Innowacje-w-leczeniu-raka-nerki---ocena-dostepnosc/Zg%C5%82oszenie.aspx
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Media obecne na seminarium 

 

    Barbara Góra 
 

   Zbigniew Wojtasioski 
 
 

    Andrzej Wróbel 
 
 

    Justyna Wróbel 
 
 

   Beata Stokowska 
 
 

  Małgorzata Michowska 
 
 

   Janusz Michalak 
 
 

   Tomasz Saopruch 
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Podczas seminarium dla IAR wypowiedzieli się: prof. Cezary Szczylik, dr Krzysztof Łanda i Wojciech 
Olejnik (Stowarzyszenie „Gladiator”); dla Capital 24 TV: dr n. med. Piotr Tomczak, dr Krzysztof Łanda. 
Dla WHC zrealizowano materiał z wypowiedziami prof. Cezarego Szczylika, dr. n. med. Piotra 
Tomczaka, dr. n. med. Jakuba Żołnierka, dr Małgorzaty Pasek, dr. Krzysztofa Łandy. 
 
Publikacje – zestawienie 

 

Radio 

 
 

Radio Bogoria – 14.06.2012 r., 9:30; wywiad z Dominiką Tuzinek-Szynkowską nt. seminariów 
WHC 
 
Internet 

 
http://www.zdronet.pl/-o-raku-nerki-medycznie-systemowo-i-spolecznie,840,news.html  
http://twitter.com/lekarka/statuses/212598476574425088 
http://www.reumatolog.poznan.pm/o%2Braku%2Bnerki.html 
http://zdrowie.wieszjak.pl/wiadomosci/wydarzenia/307282,Seminarium-Innowacje-w-
leczeniu-raka-nerki.html 
http://www.nursing.com.pl/Aktualnosci_Innowacje_w_leczeniu_raka_nerki__ocena_dostpn
oci_w_Polsce_1306.html 

 

http://www.zdronet.pl/-o-raku-nerki-medycznie-systemowo-i-spolecznie,840,news.html
http://twitter.com/lekarka/statuses/212598476574425088
http://www.reumatolog.poznan.pm/o%2Braku%2Bnerki.html
http://zdrowie.wieszjak.pl/wiadomosci/wydarzenia/307282,Seminarium-Innowacje-w-leczeniu-raka-nerki.html
http://zdrowie.wieszjak.pl/wiadomosci/wydarzenia/307282,Seminarium-Innowacje-w-leczeniu-raka-nerki.html
http://www.nursing.com.pl/Aktualnosci_Innowacje_w_leczeniu_raka_nerki__ocena_dostpnoci_w_Polsce_1306.html
http://www.nursing.com.pl/Aktualnosci_Innowacje_w_leczeniu_raka_nerki__ocena_dostpnoci_w_Polsce_1306.html
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zdronet.pl
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twitter.com 

 
 

reumatolog.poznan.pm
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 zdrowie.wieszjak.pl (I)
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zdrowie.wieszjak.pl (II)
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nursing.com.pl
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Informacja prasowa podsumowująca seminarium 
 
 

INFORMACJA PRASOWA 

         Warszawa, 21 czerwca 2012 r. 

 

 

(B)Rak nerki 

Mechanizm brzytwy w leczeniu 

 

W leczeniu raka nerki w ostatnich latach dokonał się ogromny postęp. Polscy pacjenci nie mogą się 

jednak w pełni z niego cieszyd. Spośród 6 zarejestrowanych leków nowej generacji w Polsce 

w programach terapeutycznych refundowane są 3. O dostępie do innowacyjnych terapii w leczeniu 

raka nerki rozmawiali specjaliści podczas IX Seminarium edukacyjnego Fundacji Watch Health Care.  

 

Rak nerki stanowi w Polsce ok. 3 proc. wszystkich rejestrowanych nowotworów. Najczęstszym typem 

litego guza stanowiącym około 90 proc. nowotworów złośliwych nerki jest rak nerkowokomórkowy 

(RCC). W ciągu ostatnich dwóch dekad zaobserwowano w skali roku 2 proc. wzrost częstości 

występowania RCC zarówno na świecie, jak i w Europie. Według danych Krajowego Rejestru 

Nowotworów w 2009 r. odnotowano 2733 nowe przypadki zachorowao na RCC u mężczyzn i 1866 

u kobiet. W tym samym roku z powodu raka nerkowokomórkowego zmarło 1533 mężczyzn i 984 

kobiety. 

 

Jak podkreślali eksperci w czasie Seminarium, podstawą leczenia raka nerki jest chirurgiczne 

usunięcie guza lub całej nerki. Warunkiem koniecznym jest jednak jak najwcześniejsze wykrycie 

nowotworu, kiedy jest on ograniczony do nerki. Rak nerki, jak większośd nowotworów, daje 

niespecyficzne objawy, co często skutkuje postawieniem diagnozy w momencie, kiedy występują już 

przerzuty odległe. Wtedy – jak zaznacza dr Piotr Tomczak, specjalista w dziedzinie onkologii – 

leczenie operacyjne nie przynosi efektu radykalnego w postaci wyleczenia. Ponad połowę 

nowotworów nerki rozpoznaje się przypadkowo podczas badao obrazowych (USG jamy brzusznej lub 

tomografia komputerowa) wykonywanych z innych przyczyn. – Obecnie, dzięki rozwojowi nowych, 

nieinwazyjnych, łatwo dostępnych metod diagnostycznych, obserwuje się wzrost wykrywalności 

przypadków raka nerki – uważa dr Tomczak. – Klasyczną triadę, czyli ból w okolicy lędźwiowej, 

krwiomocz i wyczuwalny palpacyjnie guz stwierdza się jednak tylko u  6–10% pacjentów – dodaje. 

Dr Tomczak podkreśla, że rozpoznanie histopatologiczne  jest niezbędne do  rozpoczęcia 

jakiegokolwiek leczenia systemowego. Ustala się je na podstawie oceny preparatu po nefrektomii lub 

preparatu z biopsji, która jest coraz częściej wykorzystywana w diagnostyce u chorych, którzy nie 

zostali poddani nefrektomii. W ocenie stopnia zaawansowania nowotworu nerki stosuje się badanie 

fizykalne, badania laboratoryjne oraz badania obrazowe. W badaniu fizykalnym nie ma możliwości 

wykrycia małych guzów, a wykonywanie badao przesiewowych u osób bez zwiększonego ryzyka 

zachorowania nie jest zalecane.  

 

Według profesora Cezarego Szczylika, specjalisty onkologii klinicznej, Przewodniczącego Komitetu 

Naukowego Seminarium, mamy do czynienia z ogromną dysproporcją między dostępnością do 
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nowoczesnych terapii RCC w Europie i na świecie a dostępnością w Polsce. – Nasza dostępnośd, jeżeli 

chodzi o leczenie tego nowotworu, jest porównywalna do Rumunii i Bułgarii – podkreśla prof. 

Szczylik. – Bardzo często kryteriami odmówienia leczenia czy refundacji danego leku są powody o 

charakterze ekonomicznym, tworzenie sztucznych barier. Jedną z takich przyczyn jest ustanowienie 

przez Agencję Oceny Technologii Medycznych ceny wartości refundacyjnej w zależności od 

wysokości produktu krajowego brutto – stwierdza prof. Szczylik. Wyjaśnia, że AOTM, zamiast 

powoływad się na kryteria bieżące, odwołuje się do wysokości PKB z 2008 czy 2007 r., co 

automatycznie pociąga za sobą negatywną ocenę refundacyjną Agencji. Inną barierą w dostępie 

pacjentów do innowacyjnych terapii – według prof. Szczylika – są ograniczenia wynikające z kryteriów 

włączenia do programów terapeutycznych. Co do zasady, kryteria włączenia do leczenia na świecie 

mówią o dobrych, złych i pośrednich czynnikach rokowniczych i to one decydują o zakwalifikowaniu 

do programu. W grupie dobrej są chorzy od 0-1 złych czynników prognostycznych, pośredniej od 1 do 

2, a w złej – powyżej 2. Komputer, który zauważy 1 zły czynnik prognostyczny, automatycznie 

eliminuje z programu takiego pacjenta, mimo że – aby tak się stało – pacjent powinien przedstawiad 

co najmniej 2. – To jest mechanizm brzytwy – mówi prof. Szczylik.  – Nie ma w tym cienia 

racjonalności, poza oszczędzaniem środków na leczenie chorych. Komputer nie dopuszcza do 

leczenia chorych, których lekarze z powodzeniem mogliby leczyd. Są oczywiście tzw. wskazania 

pozarejestracyjne, które są ogromnym utrudnieniem. W raku nerkowokomórkowym są to na 

przykład pacjenci, którzy mają nowotwór jednej nerki, a dysfunkcję drugiej. Gdybyśmy zoperowali 

chorą nerkę, zostawilibyśmy chorego z dysfunkcyjną nerką i skazali go na dializoterapię. Niestety, 

komputer nie podejmuje z nami, lekarzami, żadnego dialogu – dodaje prof. Szczylik. 

 

Dr Maciej Nowicki z firmy HTA Audit zwraca z kolei uwagę na trudności w ocenie skuteczności 

nowych terapii jako innej bariery w dostępie do innowacyjnego leczenia polskiego pacjenta. – 

Bezpośrednie dowody z randomizowanych kontrolowanych badao klinicznych są powszechnie 

uważane za najlepsze źródło informacji, ale gdy ich brakuje, metoda porównania pośredniego 

może dostarczad użytecznych informacji na temat względnej skuteczności alternatywnych 

interwencji. Zastosowanie porównania pośredniego pozwoliło właśnie na uzyskanie pozytywnych 

rekomendacji dla leczenia zaawansowanego raka nerki jedną z substancji czynnych w pierwszej 

linii w wielu krajach, np. takie rekomendacje zostały ogłoszone przez brytyjską, szkocką, 

australijską agencję oceny technologii medycznych – tłumaczy dr Nowicki. 

 

Ograniczenia w dostępie do nowoczesnych terapii leczenia raka nerki zauważa również dr Krzysztof 

Łanda, prezes Fundacji Watch Health Care. – Nasze możliwości terapeutyczne świadczeniodawców 

są ograniczone niskim finansowaniem ze strony płatnika, a płatnik z kolei jest ograniczony nie tylko 

niskim PKB na osobę w Polsce, ale również niskim odsetkiem PKB przeznaczanym przez polityków 

na ochronę zdrowia – podkreśla dr Łanda. – Nie możemy w związku z tym oczekiwad tak dobrych 

efektów w leczeniu raka nerki w Polsce, jakie występują w krajach zachodnich. Funkcjonujący do tej 

pory program terapeutyczny leczenia zaawansowanego raka nerki pozwalał chorym na pewien 

dostęp do innowacyjnych leków. Jak podkreśla jednak dr Łanda, polscy chorzy mają 

zagwarantowanych wciąż niewiele nowoczesnych opcji terapeutycznych. Dr Łanda zwraca również 

uwagę na zawężone kryteria włączenia do programu terapeutycznego w stosunku do wskazao 
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rejestracyjnych nawet tych leków, które są w programie terapeutycznym. – W związku z tym nawet 

60 proc. chorych,  którzy powinni otrzymad leczenie, nie otrzymuje go – podsumowuje dr Łanda.  

 

Innym problemem pacjentów z rakiem nerki jest dostęp do chemioterapii niestandardowej. – 

Programy terapeutyczne, z nieznanych przyczyn, są zamieniane na programy lekowe, co z czasem 

doprowadzi do rozdrobnienia jednego programu, w ramach którego lekarze kompleksowo mogli 

leczyd i stosowad różne leki. Pojawią się problemy, gdyż do tej pory środki były wydzielone na 

grupę chorych z zaawansowanym rakiem nerki i to firmy farmaceutyczne, producenci, musieli 

ubiegad się o to, by ich leki zostały włączone do programu terapeutycznego, tzn. musieli 

konkurowad ze sobą, w tym przede wszystkim ostro konkurowad cenami. Kiedy dojdzie do 

rozdrobnienia na poszczególne programy lekowe, firmy nie będą miały tak dużej presji związanej 

z konkurencyjnością cenową. Dojdzie do rozbicia negocjacji i rozbicia planów finansowych NFZ od 

razu na poszczególne leki. To jest rozwiązanie, które wytrąca podstawowy mechanizm 

regulatorowi, jakim jest właśnie walka o środki po stronie przemysłu. Regulator będzie miał z tym 

problemy już za kilkanaście miesięcy – stwierdza dr Łanda.  

 

Podczas spotkania eksperci poruszyli również istotny z punktu widzenia pacjenta aspekt leczenia – 

jakośd życia chorego (quality of life). Podkreślili, że w walce o życie chorych, lekarze powinni starad 

się walczyd również o jego jakośd. – Chodzi o to, by zapewnid chorym jak najlepszą opiekę 

standardową, opiekę paliatywną, leczenie objawowe, ale również o wydłużenie życia w jak 

najlepszej jakości, udostępniając pacjentom innowacyjne leki o udowodnionej skuteczności, 

w miarę możliwości finansowych. Ważne, żeby w badaniach klinicznych dokonywano pomiaru 

jakości życia – tłumaczy dr Łanda. 

 

Jak podkreśla dr Jakub Żołnierek, specjalista w dziedzinie onkologii klinicznej, jakośd życia stała się 

istotnym parametrem oceny efektywności leczenia przeciwnowotworowego. – Na jakośd życia 

chorego wpływa wiele czynników. Najistotniejsze z nich to efektywnośd leczenia ukierunkowanego 

molekularnie, niwelująca objawy związane z samą chorobą podstawową, oraz tolerancja leczenia 

i możliwośd opanowania działao  niepożądanych leczenia. W leczeniu paliatywnym długotrwała 

kontrola choroby nowotworowej zwykle wymaga ciągłego leczenia, co sprawia, że istotny wpływ 

na jakośd życia pacjenta mają także działania niepożądane niższego stopnia natężenia, ale 

trwające długo – tłumaczy dr Żołnierek. Wskazuje również na istotną rolę badao klinicznych 

w rozwoju terapii ukierunkowanej molekularnie w leczeniu raka nerki.  

– Pokazuje to doświadczenie z ostatnich lat. Bez badao klinicznych nie odnotowalibyśmy żadnego 

postępu od 2005 r. Nie bylibyśmy w tym momencie, w którym jesteśmy teraz. Mediana czasu 

całkowitego życia pacjentów została podwojona – mówi dr Żołnierek.  

 

Całościowe rozpatrywanie zjawisk dotyczących człowieka i stanu jego zdrowia może przynieśd 
najlepsze rezultaty terapeutyczne – podsumowuje dr Małgorzata Pasek. 
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Publikacje - zestawienie 
 

Radio 

 
 

Polskie Radio Wrocław – serwisy informacyjne 
Polskie Radio Jedynka – serwisy informacyjne 
Rozgłośnie regionalne Polskiego Radia – serwisy informacyjne 
Radio Bogoria – serwisy informacyjne 
 

 
Innowacje w leczeniu raka nerki (nie)dostępne w Polsce – wywiad z dr. Krzysztofem Łandą 
http://www.capital24tv.pl/film/4fe4041dbed73/innowacje_w_leczeniu_raka_nerki_nie_dostepne_w_polsce  

 

Internet 

 
http://www.biomedical.pl/aktualnosci/b-rak-nerki-mechanizm-brzytwy-w-leczeniu-6847.html 
http://www.termedia.pl/Mechanizm-brzytwy-w-leczeniu,6451.html 
http://www.mlodywloclawek.pl/index.php?what=projekty&id=194 
http://www.zdrowemiasto.pl/i/16/kraj/brak-nerki-mechanizm-brzytwy-w-leczeniu,6400.html 
http://zdrowie.dziennik.pl/aktualnosci/artykuly/394451,eksperci-wprowadzmy-regule-precedensu-
w-dostepie-do-nowych-terapii.html 
http://www.rynekzdrowia.pl/Serwis-Onkologia/Eksperci-o-regule-precedensu-w-dostepie-do-
nowych-terapii-w-onkologii,120593,1013.html 
http://tech.money.pl/eksperci-wprowadzmy-regule-precedensu-w-dostepie-do-nowych-terapii-0-
1105370.html 
http://zpchr.info/?url=inf&art=135225 
http://wyborcza.pl/1,91446,11934718,Eksperci__wprowadzmy_regule_precedensu_w_dostepie.html 

http://www.forumfarmaceutyczne.pl/index.php/component/content/article/39-news/1157-brak-
nerki  
 

http://www.capital24tv.pl/film/4fe4041dbed73/innowacje_w_leczeniu_raka_nerki_nie_dostepne_w_polsce
http://www.biomedical.pl/aktualnosci/b-rak-nerki-mechanizm-brzytwy-w-leczeniu-6847.html
http://www.termedia.pl/Mechanizm-brzytwy-w-leczeniu,6451.html
http://www.mlodywloclawek.pl/index.php?what=projekty&id=194
http://www.zdrowemiasto.pl/i/16/kraj/brak-nerki-mechanizm-brzytwy-w-leczeniu,6400.html
http://zdrowie.dziennik.pl/aktualnosci/artykuly/394451,eksperci-wprowadzmy-regule-precedensu-w-dostepie-do-nowych-terapii.html
http://zdrowie.dziennik.pl/aktualnosci/artykuly/394451,eksperci-wprowadzmy-regule-precedensu-w-dostepie-do-nowych-terapii.html
http://www.rynekzdrowia.pl/Serwis-Onkologia/Eksperci-o-regule-precedensu-w-dostepie-do-nowych-terapii-w-onkologii,120593,1013.html
http://www.rynekzdrowia.pl/Serwis-Onkologia/Eksperci-o-regule-precedensu-w-dostepie-do-nowych-terapii-w-onkologii,120593,1013.html
http://tech.money.pl/eksperci-wprowadzmy-regule-precedensu-w-dostepie-do-nowych-terapii-0-1105370.html
http://tech.money.pl/eksperci-wprowadzmy-regule-precedensu-w-dostepie-do-nowych-terapii-0-1105370.html
http://zpchr.info/?url=inf&art=135225
http://wyborcza.pl/1,91446,11934718,Eksperci__wprowadzmy_regule_precedensu_w_dostepie.html
http://www.forumfarmaceutyczne.pl/index.php/component/content/article/39-news/1157-brak-nerki
http://www.forumfarmaceutyczne.pl/index.php/component/content/article/39-news/1157-brak-nerki


           www.visiongroup.pl 

 

 

Vision Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A., ul. Pory 78, 02-757 Warszawa, 
 tel.  +48 22 327 61 30, fax: +48 22 327 61 30,  e-mail: visiongroup@visiongroup.pl, www.visiongroup.pl,  

KRS 0000368032, NIP: 7010103001, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS,   
Kapitał zakładowy: 120000 PLN 

17 

Biomedical.pl 
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zdrowemiasto.pl 
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mlodywloclawek.pl 
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zpchr.info (serwis płatny) 
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