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Sama wiedza nie wystarczy,
trzeba jeszcze umieć ją stosować.
			
Johan Wolfgang Goethe

Szanowni Państwo,
Dąbrowa Tarnowska to niewielkie miasto na północnowschodnim skraju Małopolski przez mieszkańców nie zawsze
doceniane, przez przejezdnych niezauważane.
Chcąc zmieniać stereotypy postanowiliśmy organizować
cyklicznie spotkania w trakcie, których zgodnie z maksymą
Goethego staramy się dzielić zdobytą wiedzą oraz doskonalić
jej stosowanie. Zamierzamy corocznie w kwietniu zapraszać
Państwa na Dąbrowskie Spotkania Kliniczne.
Tegoroczne 2 Dąbrowskie Spotkania Kliniczne
poświęcone zostały w całości problematyce nowotworów.
Choroba nowotworowa to wyzwanie nie tylko dla lekarzy,
to wyzwanie dla całego personelu a przede wszystkim
pacjenta i jego rodziny. W tym roku mamy zaszczyt gościć
wybitnych specjalistów z zakresu onkologii z wiodących
ośrodków klinicznych i akademickich.
Bardzo dziękuje wykładowcom za przyjęcie zaproszenia
i chęć podzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem,
wszystkim naszym sponsorom, bez których nie udało by
się zorganizować naszego spotkania. Państwu dziękuję za
przybycie, wierzę, że czas spędzony w Dąbrowie Tarnowskiej
będzie owocny w Państwa codziennej pracy i chętnie będziecie
Państwo wracać na kolejne spotkania.
Z wyrazami szacunku
Prof. UJK dr hab. n. med. Ireneusz Kotela
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
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II SPOTKANIA KLINICZNE W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ
Dąbrowa Tarnowska;
Hotel Cristal Park, ul. Sportowa 2
PROGRAM KONFERENCJI
9.00 – 9.20

Uroczyste otwarcie konferencji
I SESJA
KLINICZNE ASPEKTY CHOROBY NOWOTROROWEJ

prowadzący: prof. dr hab. n. med. Ireneusz Kotela
dr n. med. Andrzej Radziszewski
dr n. med. Michał Surynt
9.20 – 9.40 Wprowadzenie:
J.E. Arcybiskup Zygmunt Zimowski,
Przewodniczący Papieskiej Rady ds. Służby Zdrowia i Duszpasterstwa Chorych
dr. Władysław Kosiniak - Kamysz, Minister Pracy i Polityki Społecznej
9.40 – 10.00 Epidemiologia chorób nowotworowych:
dr hab. n. med. Janusz Kasperczyk
Adiunkt Katedry i Zakładu Medycyny i Epidemiologii Środowiskowej Śląskiego
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
10.00 – 10.20 Nowotwory złośliwe tarczycy:
dr n. med. Zbigniew Wygoda
Adiunkt Zakładu Medycyny Nuklearnej i Endokrynologii Onkologicznej Instytut
Onkologii w Gliwicach
10.20 – 10.40 Choroba nowotworowa piersi:
dr n. med. Dorota Gabryś
Adiunkt Zakładu Radioterapii - Instytut Onkologii w Gliwicach
10.40 – 11.00 Leczenie chirurgiczne mesothelioma malignum aktualny stan wiedzy:
prof. dr hab. n. med. Marcin Zieliński
Samodzielny Publiczny Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc w Zakopanem
11.00 – 11.20 Choroba nowotworowa gruczołu krokowego i nerki:
dr n. med. Tomasz Szopiński
Katedra i Klinika Urologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagielońskiego w
Krakowie
11.20 – 11.40 Choroba nowotworowa jelita grubego;
prof. dr hab. n. med. Antoni Czupryna
Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Gastroenterologicznej
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagielońskiego w Krakowie
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11.40 – 12.00 Leczenie bólu nowotworowego :
prof. dr hab. n. med. Ryszard Gajdosz
Szpital Św. Rafała w Krakowie
12.00 – 12.30 Dyskusja
12.30 – 13.00 Lunch

II SESJA
PSYCHOLOGICZNE ASPEKTY CHOROBY NOWOTWOROWEJ
Prowadzący : dr hab. n. med. Stanisław Góźdź
prof. dr hab. n. med. Ryszard Gajdosz
13.00 – 13.20 Postępy w leczeniu opornego na kasrację gruczołu krokowego
dr n. med. Paweł Wiechno
Centrum Onkologii Instytut M. Curie - Skłodowskiej w Warszawie
13.20 – 13.40 Środowiskowe czynniki ryzyka, a ryzyko występowania
nowotworów złośliwych
prof. dr hab. n. med. Stanisław Góźdź
Dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach
13.40 – 14.00 Stres a choroba nowotworowa :
prof. dr hab. n. med. Jadwiga Jośko – Ochojska
Kierownik Katedry i Zakładu Medycyny i Epidemiologii Środowiskowej
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
14.00 – 14.20 Nasza walka z nowotworem
Barbara Stuhr
14.20 – 14.40 Rola rodziny i hospicjum w walce z nowotworem
Urszula Mr óz
Dyrektor hospicjum w Dąbrowie Tarnowskiej
14.40 – 15.00 Edukacja onkologiczna
prof. dr hab. med. Leszek Kołodziejski
Tarnowski Ośrodek Onkologiczny - Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza w Tarnowie
15.00 – 15.20 Pakiet onkologiczny
dr hab. n. med. Lech Panasiuk; Instytut Medycyny Wsi w Lublinie
15.20 – 15.30 Dyskusja
15.30 Zakończenie
15.30 – 17.30 Koncert muzyki filmowej w Ośrodku Spotkania Kultur
w Dąbrowie Tarnowskiej
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Dr hab. n. med. Janusz Kasperczyk

Epidemiologia chorób nowotworowych
Epidemiologia jest nauką zajmującą się występowaniem,
uwarunkowaniami i przebiegiem chorób w populacji z uwzględnieniem jej struktury. Dzięki niej można poznać i zbadać czynniki wpływające na przebieg i rokowanie wielu chorób, w tym
nowotworowych. Zbieranie i gromadzenia danych dotyczących chorób nowotworowych odbywa się w oparciu o szczegółowe wytyczne prawne i jest koordynowane przez Krajowy
Rejestr Nowotworów (Centrum Onkologii, Instytut im. Marii
Skłodowskiej-Curie w Warszawie).
Na świecie choroby nowotworowe są przyczyną 18 % zgonów,
natomiast w krajach rozwiniętych już 21%.
Od lat 60-tych w Polsce stopniowo wzrastał udział chorób
nowotworowych w strukturze zgonów z 15% do 24%. Obecnie w naszym kraju główną, określoną przyczyną zgonów są choroby układu krążenia (49%), następnie choroby nowotworowe
(26% zgonów wśród mężczyzn i 23% wśród kobiet). Zróżnicowanie
terytorialne i czasowe w strukturze umieralności wynika głownie
z różnic w strukturze wieku porównywanych populacji. Na świecie
rocznie rozpoznaje się prawie 14,1 mln przypadków nowotworów
złośliwych a 8,2 mln osób umiera z tego powodu. W Polsce rocznie
diagnozuje się 152,9 tys. nowych przypadków nowotworów
złośliwych, 94,7 tys. ludzi umiera z tego powodu, a 574 tys. osób
żyje z rozpoznaniem nowotworu postawionym w ostatnich 10 latach.
Najczęstsze zachorowania wśród kobiet to nowotwory piersi, jelita grubego i płuca; u mężczyzn: płuca, gruczołu krokowego
i jelita grubego. U mężczyzn zgony z powodu choroby nowotworowej
najczęściej powodowane są nowotworami płuca, prostaty i okrężnicy
a u kobiet nowotworami płuca, piersi i okrężnicy. Liczba zachorowań
i zgonów z powodu nowotworów złośliwych rośnie zarówno
w Polsce jak i na świecie.
Przyczyny tego zjawiska są złożone: wzrost liczby ludności
(o prawie 8 mln od 1963 roku), zmiany w strukturze wieku (starzenie się społeczeństwa – więcej osób w wieku „nowotworowym”
– 40-50 lat), zbyt powolne zmiany w zachowaniach zdrowotnych (używki, błędy żywieniowe, niedostateczna profilaktyka
i działania prozdrowotne), działanie licznych kancerogenów,
zbyt powolna poprawa wczesnego rozpoznawania nowotworów.
Z tych samych powodów szacuje się, że w przeciągu najbliższych
20 lat zachorowalność na nowotwory złośliwe na świecie podwoi się.
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Dr n. med. Zbigniew Wygoda

Nowotwory złośliwe tarczycy
Nowotwory złośliwe tarczycy są nowotworami rozwijającymi się
najczęściej z tkanki nabłonkowej, stanowiąc w przeważającej części raki
tarczycy, rzadko spotyka się nowotwory nienabłonkowe, jak chłoniaki czy
mięsaki tarczycy, Najczęściej występują wysokozróżnicowane raki tarczycy,
w przewadze rak brodawkowaty, rzadziej spotyka się raki rdzeniaste, stosunkowo rzadkie, chociaż obecnie częściej stwierdzane, są raki niskozróżnicowane
i anaplastyczne tarczycy.
Postęp, jaki w ostatnich latach dokonał się w diagnostyce
nowotworów tarczycy, zawdzięcza się głównie masowemu upowszechnieniu badań USG oraz monitorowanych biopsji cienkoigłowych.
Ten prosty i bezpieczny dla pacjenta oraz tani zabieg diagnostyczny
pozwala wykryć przeważającą liczbę nowotworów tarczycy, chociaż
są przypadki w których wynik badania cytologicznego nie jest
wystarczający i wymaga potwierdzenia przez pełne badanie histopatologiczne (jak np. w rakach pęcherzykowych, których rozpoznania
w biopsji postawić się nie da). Zaawansowanie technologiczne
nowych aparatów do USG pozwala wykryć już małe zmiany ogniskowe
w tarczycy, dając jednocześnie możliwość oceny ich ukrwienia (dzięki
badaniom dopplerowskim), a także elastyczności guza dzięki sonoelastografii. Zasadniczym rodzajem leczenia nowotworów złośliwych tarczycy jest leczenie operacyjne, polegające w większości przypadków na
całkowitym wycięciu tarczycy. W zależności od ostatecznego rozpoznania histopatologicznego konieczne może być zastosowanie leczenia uzupełniającego, jak terapia jodem radioaktywnym 131I, radioterapia,
w rzadkich przypadkach chemioterapia. Istotne jest zawsze, by pierwotne
leczenie operacyjne poprzedzone było dokładną oceną stopnia zaawansowania i przeprowadzone było z należytą starannością i rozległością
właściwą do zaawansowania choroby i rozpoznania cytologicznego.
W ostatnich latach stwierdza się również bardzo duży postęp
w diagnostyce dziedzicznych postaci raka rdzeniastego tarczycy.
Prowadzone obecnie rutynowo badania protoonkogenu RET
w rodzinach, w których stwierdzono dziedziczną postać tego nowotworu
pozwalają na wyłonienie nosicieli mutacji i wdrożenie leczenia zanim dojdzie
do rozwoju choroby. W trakcie wykładu przedstawione zostaną najczęstsze
postacie nowotworów złośliwych tarczycy, a także postacie stwarzające
najwięcej problemów diagnostycznych i leczniczych.
Omówione zostaną metody diagnostyczne, ich zalety i ograniczenia
oraz zasady leczenia operacyjnego tych nowotworów. Zaprezentowane
będą również metody leczenia uzupełniającego, ze szczególnym zwróceniem uwagi na terapię radioizotopową.
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Dr n. med. Dorota Gabryś

Choroba nowotworowa piersi
Rak piersi jest najczęstszym nowotworem złośliwym
u kobiet w Polsce i na świecie. W procesie wczesnego wykrywania raka piersi istotną rolę odgrywa przeprowadzanie samobadania piersi oraz wykonywanie badań
obrazowych takich jak mammografia lub USG piersi już
u młodych kobiet.
W przypadku wykrycia nieprawidłowości konieczne jest pogłębienie diagnostyki z pobraniem materiału
do badania histopatologicznego. Prawidłowo przeprowadzona diagnostyka i leczenie wymagają współpracy
radiologa, patomorfologa, chirurga, radioterapeuty
i chemioterapeuty.
Decyzja odnośnie rodzaju i kolejności skojarzonego leczenia raka piersi powinna być podejmowana
tylko przez wielospecjalistyczny zespół, z uwzględnieniem
miejscowego zaawansowania choroby i wyniku
histopatologicznego z wykonaniem, między innymi,
badań immunohistochemicznych. Takie postępowanie
pozwala na uzyskanie coraz lepszych wyników i wydłużenie przeżycia chorych, bez znaczącego zwiększania ryzyka
wystąpienia powikłań.
W obecnym wykładzie zaprezentowane zostaną
najnowsze metody diagnostyki, sposoby leczenia pacjentek chorych na raka piersi z oceną powikłań jakie mogą
wystąpić po takim leczeniu.
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Prof. dr hab. n. med. Marcin Zieliński

Leczenie chirurgiczne mesothelioma
malignum - aktualny stan wiedzy
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Dr n. med. Tomasz Szopiński

Choroba nowotworowa gruczołu
krokowego i nerki
Nowotwory nerki i rak gruczołu krokowego to temat wykładu
który mam przyjemność przedstawić w trakcie sympozjum
II Dąbrowskich Spotkań Klinicznych.
W trakcie ostatnich 30 lat nastąpiła znaczna postęp w rozpoznawaniu i leczeniu tych nowotworów. Dzięki rozpowszechnieniu diagnostyki obrazowej i jej dostępności (zwłaszcza
ultrasonografii przezpowłokowej) w ponad 60% przypadków
zmian to guzy wykryte przypadkowo bez żadnych dolegliwości.
Stąd też stopień zaawansowania w momencie rozpoznania uległ
znacznej redukcji z cT3 na cT1.
Ta zmiana pozwoliła na szersze stosowanie technik operacyjnych polegających na resekcji guza z pozostawieniem nerki. Kolejną nowością w leczeniu to szerokie wprowadzenie technik
laparoskopowych zarówno w trakcie nefrektomii jak i częściowej
resekcji nerki. Choć obserwujemy ogromny postęp w leczeniu
i diagnostyce nadal pozostaje bez jednoznacznej odpowiedzi
zakres i rola limfadenektomii jak również najlepszy sposób
postępowania w przypadku zmian uogólnionych.
Rak stercza. Nowotwór który wg. najnowszych EAU guidelines jest drugą co do kolejności przyczyną zgonów u mężczyzn.
Od czasu wprowadzenia w latach 70 do diagnostyki laboratoryjnej oznaczania w surowicy krwi swoistego antygenu sterczowego (PSA) nastąpił zwrot w wykrywaniu raka stercza.
Coraz częściej mamy do czynienia z nowotworem ograniczonym do
narządu, który stwarza możliwość zastosowania terapii radykalnej w
postaci radioterapii lub leczenie chirurgicznego.
Stały rozwój techniki operacyjnej i szeroka wkroczenie laparoskopii znacznie poprawiło wyniki czynnościowe operacji. Postęp to
również zastosowania systemu robotycznego Da Vinci.
Zgromadzone doświadczenie zaowocowało wprowadzeniem
rozszerzonej limfadenektomii odważniejszym stawianiem wskazań
do leczenia operacyjnego w przypadkach chorób zaawansowanych
miejscowo jak również przy występowaniu ryzyka zajęcia węzłów
chłonnych.
Prawidłowa współpraca z onkologami i radioterapeutami
w wielu przypadkach pozwala na uniknięcie rozwoju choroby przerzutowej i ewentualnie zgonu z tego powodu.
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Prof. dr hab. n. med. Antoni Czupryna

Leczenie chirurgiczne nowotworów
jelita grubego
Obserwowany od wielu lat wzrost zachorowań na nowotwory jelita grubego na świecie, jak i w Polsce, przyczynił się
do rozwoju diagnostyki schorzeń jelita grubego, jak i wpłynął
na rozwój różnych sposobów postępowania terapeutycznego.
Nadal podstawowym sposobem leczenia nowotworów
jelita grubego jest zabieg chirurgiczny. Współcześnie bardzo
szczegółowo określono warunki, jakie powinien spełniać
zabieg chirurgiczny, aby go uznać za postępowanie radykalne
w leczeniu raka.
Obserwujemy wzrost zabiegów chirurgicznych wykonanych
w technice laparoskopowej, która dzisiaj spełnia wszystkie
kryteria porównywalne do metod otwartych. Liczby powikłań
pooperacyjnych, jak i przeżycia odległe nie ulegają istotnym różnicom.
W rozwoju chirurgii jelita grubego nastąpił istotny postęp
co do możliwości usuwania zmian przerzutowych w narządach
miąższowych jamy brzusznej. Coraz powszechniejsze stają
się zabiegi usuwające zmiany nowotworowe oceniane jako
rozsiew wewnątrzotrzewnowy połączone z chemioterapią
śródotrzewnową (HIPEC).
W leczeniu nowotworów jelita grubego uznane miejsce
ma chemioterapia, a i także radioterapia. Warto podkreślić
znaczenie opieki lekarskiej nad chorymi, u których wykonano
zabieg chirurgiczny. W tej dość dużej grupie chorych wykrycie
wczesnej wznowy nowotworowej lub przerzutu do narządów
miąższowych współcześnie pozwala zastosować ponownie
leczenie chirurgiczne skojarzone z chemioterapią.
Wyniki leczenia w Polsce są porównywalne z wynikami
w Europie.
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Prof. dr hab. n. med. Ryszard Gajdosz

Leczenie bólu nowotworowego
Jednym z czterech elementów celów i misji medycyny
/Callahan 1995/ jest uwalnianie od bólu i cierpienia spowodowanego chorobami i poprawa jakości życia. Uwolnienie człowieka /pacjenta/ od bólu patologicznego jakim jest ból w chorobie nowotworowej
w pełni wpisuje się w posłannictwo i misję medycyny. W ostatnim
czasie obserwuje się dynamiczny postęp w badaniu i leczeniu bólu,
powstały światowe /IASP/ i krajowe Towarzystwa Badania Bólu,
wprowadzono nowe metody lecznicze, zarówno farmakologiczne
jak i instrumentalne. Zrozumienie patofizjologii oraz leczenia bólu
ostrego i przewlekłego doprowadziły do „ucywilizowania” medycyny w tym obszarze. Coraz liczniej szpitale dokonują akredytacji i certyfikacji „Szpital bez bólu”, zaś w szpitalach, hospicjach i ośrodkach
onkologicznych ból jest opanowywany zgodnie z obowiązującymi
zdobyczami nauki i wytycznymi postępowania w tym zakresie.
Istotny postęp, jaki dokonał się w badaniach i ocenie bólu patologicznego /nowotworowego/ umożliwia adekwatne jego łagodzenie.
W niniejszej prezentacji przedstawiono wybrane problemy związane z leczeniem bólu nowotworowego, podano ogólną
definicję i rodzaje bólu oraz jego patogenezę, dotyczy to też bólu
neuropatycznego. Niezwykle istotnym elementem jest ocena
bólu, strategia i metody jego leczenia. W diagnostyce natężenia
bólu przedstawiono podstawowe skale oceny, zaś w farmakoterapii tzw. „drabinę analgetyczną WHO’’. Przedstawiając leki przeciwbólowe zwrócono uwagę na wskazania, korzyści, działania uboczne
i niedogodności ich stosowania, dotyczy to szczególnie silnych leków
/opioidów/. Nadto terapię farmakologiczną bólu nowotworowego
uzupełniono wymienieniem metod postępowania niefarmakologicznego. Kompleksowość leczenia bólu to postępowanie multimodalne,
także na ten aspekt postępowania przeciwbólowego położono specjalny nacisk.
W końcowej części prezentacji przedstawiono przyczyny
nieprawidłowego leczenia bólu, skalę problemu w Polsce, oraz wskazania do kierowania chorych z bólem nowotworowym do specjalistycznych poradni /ośrodków/ leczenia bólu przewlekłego.
Łagodzenie i leczenie bólu zbędnego i niepotrzebnego, w tym
szczególnie nowotworowego. jest nie tylko obowiązkiem lekarskim,
wynikającym z ustawy o zawodzie lekarza ale jest także obowiązkiem
etycznym i samarytańskim zobowiązaniem, wynikającym z miłości
bliźniego. Ta terapia może być także przywilejem, jak pisał Albert
Schweitzer: „Jeśli potrafię ocalić kogoś od dni będących torturą czuję,
że jest to moim wielkim i wciąż nowym przywilejem. Ból jest bardziej
przerażającym władcą ludzkości aniżeli nawet śmierć”.
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Dr hab. n. med. Paweł Wiechno

Postępy w leczeniu opornego na kastrację
raka gruczołu krokowego
Wstęp: Hormonoterapia to podstawowa metoda leczenia pacjentów z rakiem stercza poza możliwościami leczenia radykalnego. Biologia nowotworu sprawia, że ostatecznie dochodzi
progresji opornego na kastrację raka stercza. Rozpoznanie opornego na kastrację raka stercza można postawić u pacjenta,
u którego mimo kastracyjnego stężenia testosteronu w surowicy krwi dochodzi do progresji choroby w badaniach obrazowych
lub narastania stężenia PSA.
Wyniki: W toku rozwoju opornego na kastrację raka stercza dochodzi do wzmocnienia szlaku syntezy sterydów, zwiększonej
ekspresji receptorów dla androgenów, zmian struktury receptora dla androgenów ze zmianą specyficzności dla ligandów.
Rozpoznanie znaczenia hormonów steroidowych dla progresji opornego na kastrację raka stercza doprowadziło do zarejestrowania
do leczenia pacjentów z opornym na kastrację rakiem stercza dwóch leków: octanu abirateronu oraz enzalutamidu. Abirateron stosowany przed chemioterapią wydłuża przeżycia całkowite
o 4.4 m-ca, po chemioterapii o 3.9 m-ca. Enzalutamid stosowany przed chemioterapią wydłuża przeżycia całkowite o 2.2 m-ca,
po chemioterapii o 4.8 m-ca. Komórki macierzyste raka stercza są
niskozróżnicowane i niezależne od aktywacji receptora androgenowego. Powstają też nowe szlaki niezależne od receptorów dla
androgenów.
Zatem ważną opcją postępowania na tym etapie choroby są leki o innym działaniu niż modyfikacja szlaków hormonalnych.
Pierwszym efektywnym względem przeżycia całkowitego sposobem leczenia pacjentów z opornym na kastracje rakiem stercza było stosowanie docetakselu. Leczenie docetakselem przedłuża
przeżycia całkowite o 2.4 m-ca oraz poprawia jakość życia pacjenta
z chorobą nowotworową. Kabazytaksel – nowy taksan – przedłuża
przeżcia całkowite po niepowodzeniu leczenia docetakselem
o 2.4 m-ca. Rad-223 to izotop o znakomitym profilu bezpieczeństwa
uwalniający w rozpadzie cząsteczkę alfa. Wydłuża przeżycia
całkowite u pacjentów z opornym na kastrację rakiem stercza
o 2.8 miesiąca.
Wnioski: W ostatnich latach dokonał się znaczący postęp
w rozumieniu progresji raka stercza u pacjentów po kastracji.
Badania zaowocowały wprowadzeniem do praktyki klinicznej nowych, efektywnych leków zarejestrowanych do leczenia
pacjentów z progresją opornego na kastrację raka stercza.
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Środowiskowe czynniki ryzyka, a ryzyko
występowania nowotworów złośliwych
Nowotwory złośliwe są druga po chorobach sercowo-naczyniowych przyczyną zgonów Polaków. Tylko około 10-15% przypadków nowotworów złośliwych ma podłoże genetyczne. Rozwój cywilizacji i polepszenie warunków życia istotnie zmieniły spektrum zagrożeń, a także
rodzaj występujących chorób i problemów zdrowotnych. Większość
przypadków nowotworów złośliwych jest spowodowana tzw. czynnikami środowiskowymi do których zalicza się styl życia, zanieczyszczenia
środowiska i zagrożenia zawodowe.
Do czynników sprzyjających rozwojowi nowotworów złośliwych
należą: mutageny oraz kancerogeny. Wpływają one na procesy komórkowe
tj. naprawę DNA, podziały komórkowe, różnicowanie komórek, śmierć
komórkową i odporność organizmu. Do czynników rakotwórczych należą
czynniki fizyczne (np. promieniowanie słoneczne, promieniowanie rentgenowskie, pierwiastki radioaktywne), czynniki chemiczne (np. pył
azbestowy i inne pyły przemysłowe, wyziewy silników samochodowych,
niektóre toksyny pleśni, substancje chemiczne wytwarzane w trakcie spalania materiałów organicznych) oraz czynniki biologiczne (np. niektóre
wirusy, bakterie, hormony).
Styl życia na który składa się dieta, używki, aktywność fizyczna,
aktywność seksualna, czy nadmierna ekspozycja na promieniowanie
UV znacząco zwiększa na ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe.
W ostatnich latach najczęściej występującymi nowotworami złośliwymi
są: rak płuca, jelita grubego, piersi, żołądka, prostaty, wątroby. Elementami diety, które zwiększają ryzyko zachorowania na nowotwory złośliwe
są: spożywanie czerwonego mięsa i przetworzonego mięsa (rak jelita
grubego i odbytnicy), nadmierne spożywanie tłuszczy (rak płuca, piersi,
jelita), soli (rak żołądka), cukru (rak jelita grubego). Nadmierne spożycie
alkoholu zwiększa ryzyko zachorowania na raka krtani, gardła, przełyku,
jelita grubego, piersi. Najlepiej poznaną przyczyną zachorowań na raka
płuca jest wieloletnia ekspozycja na dym tytoniowy, który nie tylko powoduje powstanie tego nowotworu ale zapewnia mu stabilny rozwój
i upośledza skuteczność stosowanego leczenia. W konsekwencji długiej
ekspozycji na dym tytoniowy wzrasta kilkunastokrotnie ryzyko rozwoju
nowotworu złośliwego o obrębie narządu, który miał z nim kontakt np.
krtań, jama ustna, gardło. Kolejnym czynnikiem ryzyka jest nadwaga
i otyłość (BMI>30 kg/m2), które sprzyjają rozwojowi raka przełyku, jelita
grubego, piersi, trzustki, jajnika, trzonu macicy.
Elementy stylu życia, które chronią przed zachorowaniem na
nowotwory złośliwe to: dieta bogata w owoce i warzywa, błonnik i utrzymywanie odpowiedniej masy ciała. Niekwestionowanym czynnikiem
protekcyjnym, którego znaczenie jest systematycznie podkreślane przez
Światową Organizację Zdrowia (WHO) w raportach dotyczących stanu
zdrowia populacji jest systematyczna aktywność fizyczna.
14

Prof. dr hab. n. med. Jadwiga Jośko - Ochojska

Stres a choroba nowotworowa
Zmiany zachodzące w czasie stresu są przedmiotem badań
neuroanatomii, neurofizjologii, neurochemii i neuroendokrynologii. Dotyczą prawie całego mózgu, w szczególności podwzgórza,
wzgórza, zakrętu obręczy, hipokampa, ciała migdałowatego i kory
przedczołowej. Badacze z różnych ośrodków onkologicznych
na świecie poszukują zależności pomiędzy psychiką a chorobami
nowotworowymi.
Thomas Morris i Steven Greer opisali nowy typ osobowości,
zwany osobowością nowotworową typu C, która charakteryzuje ludzi, którzy ukrywają emocje negatywne i brak im asertywności.
Psycholog H. J. Eysenck twierdzi, że elementy osobowości
typu C najsilniej predysponujące do raka, to: wypieranie emocji
negatywnych i poczucie bezradności. U kobiet z rakiem piersi poczucie bezradności, czyli stres niekontrolowany powoduje,
że stężenie hormonów stresu glikokortykosteroidów oraz ekspresja VEGF (śródbłonkowego czynnika wzrostu naczyń) są bardzo
wysokie, co przyczynia się do wzrostu guza i przerzutów nowotworowych. Badania psychoneuroimmunologiczne rozpoczęte
przez Roberta Adera w latach 70-tych XX wieku dowodzą,
że w przewlekłym stresie dochodzi do immunosupresji pod postacią
zmniejszenia liczby i aktywności limfocytów B i T, komórek NK,
itd., co pogarsza rokowanie w chorobach nowotworowych.
Wzrost stężenia hormonów stresu zmniejsza także stężenie interleukiny 1 ( IL-1) i czynnika martwicy nowotworów α (TNF-α Tumor
Necrosis Factor-α ). Na gruncie owych badań wyrosła psychoonkologia zajmująca się wpływem stanu psychiki na rozwój i przebieg
chorób nowotworowych, a udowodniony wpływ zachorowania
na nowotwory w sytuacjach niedoboru odpornościowego wykazano w chłoniakach i nowotworach indukowanych wirusem HPV
w raku szyjki macicy, nosogardła, gardła i krtani.
Stres powoduje także zmiany poza genowe, czyli epigenetyczne dotyczące metylacji DNA i zmian potranslacyjnych histonów. Epigenetyczne wyciszanie genów związane jest z niektórymi
nowotworami jelita grubego.
Badania naukowe w wielu ośrodkach na świecie wykazały,
że stres w chorobach nowotworowych może być zarówno
skutkiem jak i przyczyną.
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Nasza walka z nowotworem
Kim jesteśmy?
Podstawowym celem działalności UNICORNU jest szeroko
rozumiane wsparcie leczenia i rehabilitacji osób dotkniętych
chorobą nowotworową oraz działania prozdrowotne.
Od 16 lat towarzyszymy w chorobie pacjentom i ich bliskim, prowadząc centrum informacji, edukacji i terapii w zakresie
onkologii. Od wielu lat współpracują z nami doświadczeni
specjaliści z różnych dziedzin: psychoonkolodzy, dietetycy, onkolodzy, doradcy zawodowi.
W naszej siedzibie można skorzystać z konsultacji lub
grupowych zajęć z tymi specjalistami. Prowadzimy również zajęcia
rehabilitacji ruchowej. Oprócz udzielania pomocy stacjonarnej,
od lat organizujemy także wielospecjalistyczne warsztaty wyjazdowe,
dzięki którym możemy wielowymiarowo pomagać osobom z całej
Polski.
W latach 2009- 2012 z propozycji UNICORNU skorzystało
ponad 1300 osób. Udzielamy również pomocy personelowi
medycznemu pracującemu z chorymi onkologicznie.
Przez kilkanaście lat swojej działalności pracujemy nad
rozwijaniem oferty pomocy chorym, ich bliskim, personelowi
medycznemu i wszystkim osobom zainteresowanym dbałością
o swoje życie i zdrowie.
Centrum Psychoonkologii
11 października 2014 roku otworzyliśmy pierwsze w Polsce
stacjonarne specjalistyczne Centrum Psychoonkologii, które
mieści się przy ul. Zielony Dół 4 w Krakowie. Centrum Psychoonkologii organizuje pomoc zarówno w trybie dziennym,
jak i stacjonarnym.
Pomoc oferowana w Centrum Psychoonkologii UNICORN ma na celu:
• wsparcie leczenia medycznego
• poprawę jakości życia chorych
• terapię i edukację dla osób towarzyszących w chorobie
• zapobieganie zespołowi wypalenia u personelu medycznego
• zapobieganie odległym skutkom psychologicznym i społecznym
choroby nowotworowej u osób wyleczonych
• wpływanie na postawy osób pracujących z chorymi na poziomie nauki zawodu.
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Rola Rodziny i Hospicjum
w walce z nowotworem
Każda choroba, a zwłaszcza choroba nowotworowa,
w ludzkim pojęciu bardzo często kojarzona jest z bólem,
cierpieniem, szpitalnym łóżkiem oraz szeregiem uporczywych, bolesnych badań i zabiegów.
Dobrze, gdy te przykre skojarzenia równocześnie łagodzi myśl o
domu rodzinnym, najbliższych, ich zatroskaniu i ich miłości.
Badając dzieje człowieka, zauważamy, że na przestrzeni wieków,
to przede wszystkim rodzina dawała potrzebne wsparcie oraz poczucie bezpieczeństwa. Człowiek żył, chorował i umierał w rodzinie,
w której istniała możliwość dzielenia opieki nad chorym przez
kilka osób. Współcześnie, gdy wielopokoleniowe rodziny właściwie
nie istnieją, gdy tak często rodzinę dotykają różnorakie kryzysy,
a w dodatku mamy do czynienia z jakże okrutnymi chorobami
cywilizacji, sprawowanie opieki nad osobą chorą w warunkach
domu, często bywa wręcz niemożliwe.I chociaż nikt i nic nie zastąpi
rodzinnego ciepła, rodzinnych więzi, specyfiki i klimatu rodzinnego domu, dobrze, że są takie miejsca, które z natury swojej mają
za zadanie stworzenie ich namiastki.
Miejscami tymi są hospicja. Misją hospicjum jest nie tyle
walka z samym nowotworem, lecz łagodzenie wszelkich przykrych
objawów choroby w terminalnej fazie jej trwania.
Tylko taka obecność będzie pomocna i złagodzi obawy, poczucie niespełnienia, poczucie różnych strat oraz upokorzenie
wynikające z braku kontorli nad własnym ciałem. Taka obecność
pozwoli odzyskać poczucie godności i podmioto-wości, uwolni od lęku, bezradności i osamotnienia. W opiece hospicyjnej
chodzi również o zrozumienie i akceptację. Chory człowiek powinien
czuć, że jego myśli, uczucia, potrzeby są dla nas ważne, że jest przez
nas rozumiany i akceptowany, chociaż ta akceptacja może wymagać
niezmiernego wysiłku z naszej strony. Akceptować człowieka takim
jaki jest, to akceptować nie tylko jego uczucia, emocje czy zachowania,
ale niejednokrotnie, to akceptować odrażający wygląd nowotworowych ran, przykry odór odleżyn bądź różnorakie, wynikające z
choroby fizyczne ułomności. Nie wolno zapominać, że człowiek to
jedność psychofizyczna, że choruje nie tylko ciało. Z chorym można,
a nawet trzeba rozmawiać o codzienności, o wydarzeniach, o jego
pracy, znajomych, a nawet o śmierci. Nie bójmy się nawet trudnych tematów, nie wstydźmy się łez. Przecież człowiek chory czy
nawet bliski śmierci jest nadal tym samym człowiekiem, co był przed
chorobą, nie stał się kimś innym. Często więcej niż słowem możemy
zdziałać gestem. Wystarczy milcząca obecność, ciepło naszych rąk,
objęcie ramion, cichy szept modlitwy..... .
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Edukacja onkologiczna
Na przełomie XX i XXI w. nowotwory złośliwe stały się najczęstszą
przyczyną zgonów Polaków. O wystąpieniu 80-90% nowotworów
przesądza nasz styl życia, obejmujący nałogi, nawyki żywieniowe i
społeczno-kulturowe.
W społeczeństwie polskim niepokojący jest antyzdrowotny styl
życia dorosłych, dzieci i młodzieży. Większość akcji i prozdrowotnych
programów adresowanych do dorosłych nie spełniło oczekiwań,
gdyż mają oni utrwalony styl życia i nałogi. Na szczęście jednak
są oni podatni na wymagania dzieci. Polskie dzieci łatwa wpadają
w nałogi i są podatne na sugestie i przykłady starszych.
Niski poziom wiedzy onkologicznej naszego społeczeństwa
rodzi lęk przed nieznanym co sprawia, że większość chorych
rozpoczyna leczenie zbyt późno i mimo prawidłowego leczenia
połowa z nich umiera.
Do korzyści z edukacji onkologicznej należą: zmiana stylu życia
na prozdrowotny, obniżenie lęku społecznego przed nowotworem,
akceptacja działań prozdrowotnych i badań przesiewowych,
znajomość objawów nowotworów i metod leczenia oraz zmian
postaw społecznych wobec chorych.
Zatem w walce z zagrożeniem nowotworami na pierwszym
miejscu należy umieścić edukację, w skład której wchodzi: profilaktyka
pierwotna (zapobieganie chorobie),profilaktyka wtórna (wczesne
wykrywane, terapia, leczenie skojarzone). Wydaje się, że edukację
onkologiczną należy rozpocząć od dzieci, które są w okresie
kształtowania nawyków i naśladowania młodzieży i dorosłych.
Za powszechną edukację skierowaną do dzieci i młodzieży
przemawia wniosek, że nikt nie będzie dbał o nasze zdrowie lepiej
niż my sami.
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Pakiet onkologiczny
Według danych WHO, nowotwory złośliwe są drugą, pod
względem częstości, po chorobach układu krążenia, przyczyną zgonów
na świecie. Ok. 70% nowotworów złośliwych u ludzi ma związek ze
szkodliwymi nawykami i nieracjonalnym stylem życia oraz wieloletnią
ekspozycją zawodową. Nowotwory złośliwe stanowią trzecią, pod
względem częstości przyczynę zgonów dzieci w wieku 1-4 lat, drugą
osób w wieku 5-24 lat oraz osób po 60r.ż, natomiast pierwszą osób
w wieku 25-60 lat. Według szacunkowych danych, w Polsce z chorobami
nowotworowymi zmaga się ok. 1,5- 2,0% populacji kraju. Nowotwory
złośliwe wykrywane są w Polsce późno, co zmniejsza skuteczność ich
leczenia. Świadczą o tym statystyki dotyczące okresów pięcioletnich przeżyć
według których Polska należy do krajów o najkrótszych okresach przeżyć
osób z chorobami nowotworowymi, znacznie odbiegającymi od długości
przeżyć w innych krajach europejskich.
Poprawie tej sytuacji miało służyć wprowadzenie w roku 2015
tzw. Pakietu onkologicznego. Według założeń projektu od momentu
podejrzenia choroby nowotworowej do postawienia rozpoznania
i rozpoczęcia leczenia nie powinno upłynąć więcej niż 9 tygodni. Uzyskanie
tzw. Zielonej Karty, czyli Karty onkologicznej miało zapewnić pacjentowi
priorytetowe traktowanie we wszystkich placówkach. Nad diagnostyką
i leczeniem pacjenta miał czuwać koordynator, przewodniczący zespołu
specjalistów, decydujących o sposobie leczenia.
Wprowadzenie pakietu onkologicznego budziło od początku liczne
wątpliwości środowiska lekarskiego, przede wszystkim lekarzy rodzinnych,
ale także lekarzy innych specjalności, w tym onkologów. Projektowi
Ministerstwa Zdrowia zarzucano brak rzetelnych konsultacji, brak dokładnych
kalkulacji finansowych, a przede wszystkim brak programu pilotażowego,
który pozwoliłby wychwycić i zlikwidować jego wady. Pierwsze miesiące
funkcjonowania pakietu zdają się wskazywać, że wątpliwości środowisk
lekarskich były uzasadnione.
Wypełnianie kart onkologicznych jest zbyt czasochłonne. Niepotrzebnie pakietem objęto dzieci, albowiem w onkologii dziecięcej nie
było i nie ma żadnych kolejek. W niektórych regionach kraju brakuje
specjalistów którzy mogliby uczestniczyć w pracach konsyliów.
Sprzeciw budzi również wykluczenie z pakietu niektórych
nowotworów, np. nowotworów skóry, stygmatyzacja pacjentów
z chorobami nowotworowymi, a także preferowanie pacjentów z chorobami nowotworowymi, w stosunku do pacjentów z innymi, czasami
równie poważnymi chorobami, w dostępie do opieki zdrowotnej.
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