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Przewlekłe choroby płuc
w czasach pandemii

Pandem
a choroby piłauc

- aktualne

wyzwania

Pandemia pociągnęła za sobą wiele skutków, z którymi pacjenci z chorobami przewlekłymi i lekarze będą mierzyć się przez wiele
lat. Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) i astma, najczęściej występujące w Polsce choroby płuc nie zniknęły. Chorych
będzie przybywać, dołączając do tego nową grupę jaką stanowią pacjenci z powikłaniami w obrębie układu oddechowego
po przebytym COVID-19.

Dr Anna Zimny-Zając

Prof. dr hab. med. Paweł Śliwiński

Redaktorka Naczelna Medonet.pl, biotechnolożka

Prezes Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc, Kierownik
II Kliniki Chorób Płuc, Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc
w Warszawie

J

akie są najczęstsze choroby pneumonologiczne w Polsce? Co jest ich przyczyną?
Generalnie choroby płuc możemy podzielić na
ostre i przewlekłe. Wśród ostrych najczęstszą
przyczyną są zapalenia płuc, którym obecna sytuacja
pandemiczna sprzyja. Druga grupa to choroby przewlekłe, takie jak przewlekła obturacyjna choroba płuc
(POChP) czy astma. POChP jest najczęściej rozpoznawanym schorzeniem. Dotyczy ok. 3 mln osób w Polsce.
Następnie astma, na którą choruje ponad 2 mln osób.
Należy zauważyć, że podane liczby dotyczą tylko osób
korzystających ze świadczeń NFZ. Istnieje duża grupa
osób z nierozpoznaną chorobą, często nie zdających
sobie sprawy z jej istnienia, gdyż jakoś zaadaptowali się
i funkcjonują z objawami chorobowymi bez rozpoznania i ewentualnego leczenia. Jest to jeden z ogromnych
problemów chyba nie tylko pneumonologii, ale medycyny w Polsce w ogóle.
Główną przyczyną POChP jest palenie papierosów.
Większość przypadków choroby wywoływanych jest
przez szkodliwy wpływ substancji zawartych w dymie
tytoniowym, niemniej choruje też coraz więcej osób
niepalących. W przypadku tych osób jako główną przyczynę POChP uważa się oddychanie zanieczyszczonym
powietrzem, w tym różnego rodzaju narażenia zawodowe. Nie należy bagatelizować również biernego palenia,
które niestety sprzyja rozwojowi POChP. Wiele kobiet,
które nigdy nie paliło papierosów cierpi na POChP,
a jako przyczynę choroby wskazuje się u nich palenie
bierne lub przebywanie w pobliżu pieców, kuchenek opalanych węglem, drewnem lub gazem, którymi ogrzewa się pomieszczenia, czy wykorzystuje
się je do przygotowywania posiłków. W czasie takich
czynności dym i opary, które wydobywają się z paleniska drażnią drogi oddechowe i są uznawane za
jeden z kolejnych czynników ryzyka rozwoju POChP.
Natomiast astmatycy to grupa osób, u których szacuje się,
że mniej więcej ¾ z nich choruje z powodu stanu zapalnego w drogach oddechowych, będącego efektem
pewnej nadwrażliwości tych osób na alergeny znajdu-

jące się w powietrzu. Astma może mieć również formę niealergiczną, czyli być pokłosiem wysiłku fizycznego, może być związana z nadwrażliwością na tzw.
niesteroidowe leki przeciwzapalne, jak np. popularna
aspiryna. Rozwojowi astmy sprzyja również otyłość.

Z pewnością COVID-19 to
nowa przyczyna rozwoju
przewlekłej niewydolności
oddychania
Jakie w dobie pandemii są zalecenia dla pacjentów z przewlekłymi chorobami płuc?
Zalecenia się nie zmieniły i pandemia na zmianę zaleceń nie wpłynęła. Problem jest inny. Pandemia odcięła dostęp do lekarzy. Tutaj lekarze są trochę winni
sami temu, bo łatwo wpadliśmy w tryb teleporad, co
w moim przekonaniu jest nieporozumieniem. Wywiad chorobowy przez telefon można zebrać, ale
już diagnozowanie np. zapalenia płuc w ten sposób
jest dramatem. Pandemia w tym aspekcie opieki nad
chorymi zrobiła straszne spustoszenie. Spadła nie tylko liczba wizyt onkologicznych, spadła liczba wizyt
chorych z przewlekłymi chorobami układu oddechowego. Pacjenci przestali pokazywać się lekarzom,
a dodatkowo zachowanie lekarzy, szczególnie POZ,
którzy pozamykali się w gabinetach spowodowało
brak kontaktu z chorymi. Poza tym wielu lekarzy zostało przeniesionych do tzw. oddziałów covidowych
i z tego powodu obsada placówek medycznych dla
obsługi wszystkich innych chorych znacznie zmniejszyła się. Mniejszą liczbą personelu medycznego
przyszło zabezpieczyć świadczenia dla tej samej,
a nawet większej liczby chorych, a tego nie da się
zrobić. Dodatkowo część osób z personelu zachorowało i było wyłączonych z tego powodu z pracy.

Realny zabójca Polaków: dym
tytoniowy
Chcesz cieszyć się długim życiem w dobrym zdrowiu? Jeśli
palisz wyroby tytoniowe, powinieneś natychmiast zerwać z
nałogiem. Powodów jest kilka.
Palenie tytoniu to najgroźniejszy behawioralny czynnik ryzyka
rozwoju wielu poważnych chorób i jedna z czołowych przyczyn
przedwczesnej śmierci wśród dorosłych Polaków. Szkodzi nie tylko
palaczom, ale i osobom im najbliższym, które często mimowolnie
zostają biernymi palaczami. Wielu palaczy nadal myśli, że palenie
szkodzi wyłącznie ich układowi oddechowemu i że z poważniejszych chorób grozi im przede wszystkim rak płuc. To tylko wierzchołek góry lodowej! Palenie tytoniu może bowiem prowadzić do
rozwinięcia się szeregu różnych nowotworów, w tym wspomnianych już płuc, ale też m.in. nowotworu jamy ustnej, języka, przełyku, krtani, trzustki, nerki czy pęcherza moczowego. Poza nowotworami, nałóg ten może prowadzić do chorób układu oddechowego,
jak przewlekłe zapalenie oskrzeli czy POChP (przewlekła obturacyjna choroba płuc), a także chorób sercowo-naczyniowych –
nadciśnienia tętniczego, choroby wieńcowej, zawału serca czy miażdżycy naczyń. Palenie znacznie zwiększa też ryzyko udaru mózgu.
Mimo ewidentnie negatywnego wpływu dymu tytoniowego
na nasze zdrowie, jak pokazuje przeprowadzony przez serwis
Medonet.pl Narodowy Test Zdrowia Polaków 2021 - największe badanie zdrowia w polskim Internecie - odsetek czynnych
palaczy wszystkich wyrobów tytoniowych wynosi w Polsce 27
proc. Oznacza to, że niemal co trzecia osoba w naszym kraju
ma problem z tym nałogiem. Według danych NTZP2021, 19
proc. Polaków zalicza się do nałogowych palaczy natomiast
8 proc. osób po wyroby tytoniowe sięga okazjonalnie, co jednak wcale nie minimalizuje ryzyka związanego z paleniem.
By wyeliminować to ryzyko, rozwiązanie jest tylko jedno – całkowite zerwanie z nałogiem, co – jak pokazują dane, wcale do
najprostszych nie należy. NTZP2021 wskazuje, że spośród czynnych palaczy aż 54 proc. próbowało rzucić palenie, ale proces
ten zakończył się niepowodzeniem. Pewnym optymizmem
napawa jednak fakt, że 26 proc. palaczy, mimo że nie próbowało jeszcze zerwać z nałogiem, planuje zrobić to w przyszłości.

Czytaj dalej na portalu
pacjentilekarz.pl
PARTNERZY KAMPANII

Centrum Walki z Alergią
FUNDACJA

Teksty i opracowanie redakcyjne: redakcja@healthdirectionmedia.pl / Projekt i skład: Małgorzata Poniatowska: info@av-mal.com / Fotografie: Maciej Woźniak, zasoby własne.
Kontakt z Health Direction Media: redakcja@healthdirectionmedia.pl / Wydawca: Health Direction Media ul. Gradowa 10, 61-680 Poznań
Jesteśmy dla Ciebie:

Facebook.com/pacjentilekarz

pacjent.i.lekarz

Please recycle

-

DAJ SZANSĘ PŁUCOM

3

Materiały promocyjne przygotowane i pochodzące od Health Direction Media

Dr hab. n. med. Ewa Cichocka – Jarosz
Klinika Chorób Dzieci, Katedra Pediatrii UJ CM,
Kraków

Doustne leczenie alergii
Immunoterapia
wziewnej
alergeno
w dobie Covid-19

- bezpieczeń

wa

stwo terap

Okres pylenia roślin to zawsze trudny czas dla osób cierpiących na alergię wziewną. W tym roku dodatkowym
zagrożeniem jest dla nich pandemia COVID-19. Jak rozpoznać objawy uczulenia i dlaczego tak ważne jest odpowiednie
leczenie alergii?

A

lergiczny nieżyt nosa i spojówek, a także astma
to najczęstsze choroby rozwijające się w wyniku
alergii wziewnej. Okres pojawiania się objawów
zależy od pory naturalnej ekspozycji na alergen.
W przypadku alergii na pyłek roślin uciążliwe dolegliwości
powtarzają się sezonowo, co roku w podobnym czasie.
Uciążliwe objawy uczulenia
- U osób uczulonych na alergeny wziewne występują
typowe objawy histaminozależne – mówi dr hab. n.
med. Ewa Cichocka-Jarosz z Kliniki Chorób Dzieci, Katedry Pediatrii UJ CM w Krakowie. W przypadku alergicznego nieżytu nosa i spojówek są to: napadowe kichanie,
wodnista wydzielina z nosa, świąd nosa i podniebienia,
łzawienie, zaczerwienie i świąd spojówek, kaszel. U chorych na astmę mogą występować objawy zaostrzenia
choroby w postaci napadów kaszlu, świszczącego wydechu i duszności. Jak wyjaśnia dr hab. Cichocka-Jarosz,
u części chorych z alergią pyłkową obserwuje się także
objawy zespołu pokarmowo-pyłkowego, wskutek krzyżowego podobieństwa alergenów pyłkowych i tych zawartych w świeżych warzywach i owocach. Oznacza to,
że np. osoba z alergią na pyłek brzozy może reagować
alergicznie po zjedzeniu surowych jabłek czy marchwi.
Dolegliwości związane z alergią na roztocze kurzu domowego są nieco inne niż w przypadku pyłku
– choć równie uciążliwe. Wśród objawów dominuje
upośledzenie drożności nosa i obrzęk małżowin nosowych, wydzielina jest raczej śluzowa, a nie wodnista, rzadziej występują objawy ze strony spojówek, ale
mogą zaostrzać się objawy atopowego zapalenia skóry
i astmy – tłumaczy różnice dr hab. Cichocka-Jarosz.

Alergiczny nieżyt nosa
i spojówek wymaga
odpowiedniego leczenia,
ponieważ sam zwykle nie
tylko nie mija, ale z czasem
może prowadzić do rozwoju
astmy
Reakcja alergiczna a COVID-19
Zdaniem specjalistów odróżnienie objawów alergii
od symptomów zakażenia koronawirusem nie powinno nastręczać trudności. – Objawy COVID-19 dotyczą
wielu układów i narządów, w tym serca, drobnych
naczyń przewodu pokarmowego, dolnych i górnych
dróg oddechowych, często pojawia się gorączka.

Obraz chorobowy jest nieco odmienny od objawów
alergii – podkreśla dr hab. Cichocka-Jarosz. – Jedynie w przypadku pacjentów, u których w przebiegu
COVID-19 występuje zapalenie zatok przynosowych
i ból głowy, objawy te są zbliżone do zaostrzenia całorocznego alergicznego nieżytu nosa – dodaje ekspertka.
Alergicy, którzy nie są odpowiednio leczeni, są potencjalnie bardziej narażeni na zakażenia wirusowe,
w tym wywołane koronawirusem. Nie leczony przewlekły alergiczny stan zapalny śluzówki powoduje uszkodzenie bariery dróg oddechowych. Wirus może więc
łatwiej wnikać do organizmu alergika. Jednak, jak podkreśla dr hab. Cichocka-Jarosz, przebieg COVID19 nie jest
u alergików cięższy niż u osób bez alergii, a leki stosowane w alergicznym nieżycie nosa, spojówek lub w astmie
nie zwiększają podatności na zakażenie koronawirusem.
Alergia sama nie przejdzie
Alergiczny nieżyt nosa i spojówek wymaga odpowiedniego leczenia, ponieważ sam zwykle nie tylko
nie mija, ale z czasem może prowadzić do rozwoju
astmy. – Szacuje się, że u około jednej trzeciej chorych (10-40 proc.) na alergiczny nieżyt nosa współistnieje astma. A u zdecydowanej większości chorych
z nasilonymi objawami alergicznego nosa stwierdza
się nadreaktywność oskrzeli. Z tego powodu chorzy ci
muszą być monitorowani pod kątem rozwoju astmy
za pomocą wywiadu i badań czynnościowych. Odwracając zagadnienie – około 80 proc. osób z rozpoznaną
astmą ma również objawy alergicznego nieżytu nosa.
Z danych wynika, że odsetek współwystępowania objawów alergicznych z dolnych i górnych dróg oddechowych jest wysoki – przyznaje dr hab. Cichocka-Jarosz.
Co daje odczulanie?
Celem immunoterapii alergenowej jest nie tylko łagodzenie uciążliwych objawów uczulenia, ale przede
wszystkim przywrócenie prawidłowych mechanizmów
tolerancji alergenów. Leczenie przyczynowe alergii daje
szansę na odwrócenie procesu chorobowego i zatrzymanie tzw. marszu alergicznego. Dzięki odczulaniu
zmniejsza się ryzyko uczulenia na kolejne alergeny,
a w przyszłości rozwoju astmy. Odczulanie można stosować u dzieci powyżej 5 r.ż. Wskazaniem do rozpoczęcia leczenia są nasilone, powtarzające się w kolejnym
sezonie lub całoroczne objawy alergicznego nieżytu
nosa i/lub spojówek oraz objawy astmy atopowej
kontrolowanej. – Należy rozważyć immunoterapię, jeśli objawy alergii nie są kontrolowane dzięki leczeniu
objawowemu, wymagają wielomiesięcznej farmakoterapii, lub gdy leki stosowane objawowo wywołują działania niepożądane – wyjaśnia dr hab. Cichocka-Jarosz.
Rodzaje immunoterapii
Obecnie dostępne są dwa rodzaje immunoterapii –
iniekcyjna, w formie podawanych podskórnie zastrzyków, oraz w formie podawanych podjęzykowo kropli lub
tabletek. W przypadku terapii iniekcyjnej, refundowanej

przez NFZ, przyjmuje się wzrastające dawki alergenu co
7-14 dni, a potem dawkę podtrzymującą co 4-6 tygodni.

Dużą zaletą immunoterapii
podjęzykowej, przy
wysokiej skuteczności,
jest jej nieinwazyjność,
bezpieczeństwo i wygoda
samodzielnego stosowania
w domu
W metodzie podjęzykowej, immunoterapia jest pełnopłatna. Pierwszą dawkę pacjent przyjmuje u lekarza,
a kolejne już sam w domu, jednak musi to robić codziennie. – Dodatkowo pacjent musi zostać poinformowany
o przeciwwskazaniach do podania leku, takich jak zapalenie jamy ustnej lub afta, opryszczka wargowa, ostre zakażenia układu oddechowego, zwłaszcza przebiegające
z gorączką, wyrwanie zęba lub wypadnięcie zęba mlecznego, zabiegi stomatologiczne lub ortodontyczne z naruszeniem ciągłości tkanek miękkich. Trzeba wtedy odczekać z przyjęciem leku, z reguły nie dłużej niż kilka dni
– wyjaśnia dr hab. Cichocka-Jarosz. O wskazaniach i przeciwwskazaniach do immunoterapii oraz o kwalifikacji do
leczenia powinien decydować doświadczony alergolog.
Immunoterapia podjęzykowa w dobie COVID-19
Dużą zaletą immunoterapii podjęzykowej, przy wysokiej
skuteczności, jest jej nieinwazyjność, bezpieczeństwo
i wygoda samodzielnego stosowania w domu. Pacjent
może uniknąć dzięki temu niedogodności związanych
z odczulaniem w zastrzykach: początkowo cotygodniowych, a następnie comiesięcznych wizyt u alergologa, często odległych dojazdów, kolejek. To ważne
szczególnie w czasie pandemii, kiedy z przyczyn epidemiologicznych minimalizuje się kontakt chorych
z placówkami medycznymi. Mimo tych plusów metoda immunoterapii nie jest u nas zbyt często stosowana. Dostęp do leczenia podjęzykowego w Polsce
jest dobry, dysponujemy preparatami różnych producentów do odczulania na różne alergeny sezonowe
i całoroczne. Ograniczenie wynika z możliwości ekonomicznych, gdyż żaden z tej grupy leków nie jest
w Polsce refundowany – przyznaje dr hab. Cichocka-Jarosz.

Więcej informacji
na portalu: pacjentilekarz.pl
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Chemioimmunoterapia w raku płuca
daje długofalowe efekty
Chorzy na raka płuca, którzy na podstawie rejestracji leków kwalifikują się do
chemioimmunoterapii, jednak w Polsce do stycznia nie mogli uzyskać tego leczenia, mają
teraz dostęp do takiego leczenia.

Dr n. med. Maciej Bryl
Kierownik Oddziału Onkologii
Klinicznej z Pododdziałem Dziennym
Chemioterapii Wielkopolskiego
Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii

R

ak płuca to wciąż najczęściej diagnozowany nowotwór w Polsce. Czy jesteśmy
w stanie ograniczyć ryzyko zachorowania na ten nowotwór?
Oczywiście, że jesteśmy w stanie ograniczyć ryzyko zachorownia. Główna przyczna raka
płuca to palenie tytoniu, jednocześnie jest to jedna z najłatwiej usuwalnych przyczyn, bo
wystarczy nie palić. Każdy palący powie jednak, że jest to trudne i może wymagać wysiłku, ale jest
skuteczne w profilaktyce.

Palacz może wysunąć argument, że są ludzie, którzy nigdy nie palili, a mimo to zachorowali.
To prawda, rak płuca sporadycznie występuje u osób niepalących, ale narażonych
na inne czynniki, takie jak np. zatrucie środowiska. Jednak ryzyko wynikające z palenia tytoniu jest niewspółmiernie większe. Trzeba też pamiętać o szkodliwości biernego palenia.
Z początkiem tego roku nastąpił przełom w dostępie do leczenia dla chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca (NDRP). Na czym on polega? W jaki sposób wprowadzone
refundacje terapii wpłyną na jakość leczenia pacjentów z rakiem płuca?
To, co nastąpiło w styczniu, nie nazwałbym przełomem, lecz znaczącą poprawą w dostępie
do leczenia. Przełom byłby wtedy, gdybyśmy zmienili sposób podejścia do refundacji nowoczesnych terapii, a to nie nastąpiło. Są kraje w Europie, i to wcale nie najbogatsze, gdzie chory
ma dostęp do leków onkologicznych, w momencie gdy Europejska Agencja Leków (EMA)
wydaje pozytywną opinię i dopuszcza lek do stosowania w Europie. My czekamy miesiące,
aż zostanie przyznana refundacja. Pacjenci, którzy na podstawie rejestracji leków kwalifikują się do immunochemioterapii, jednak w Polsce do stycznia nie mogli uzyskać tego leczenia,
mają teraz do niego dostęp. Zatem w zakresie immunoterapii trochę podgoniliśmy Europę.
Czy dzięki dołączeniu do chemioterapii leku immunokompetentnego pacjenci lepiej odpowiadają na leczenie przeciwnowotworowe?
Na to pytanie można odpowiedzieć tylko na podstawie badań klinicznych. Dlatego, że włączenie
leczenia chemioimmunoterapią w początkowej fazie powoduje szereg działań ubocznych. Wynikają one z zastosowania jednoczasowego chemio- i immunoterapii. Czyli tak naprawdę początek
leczenia wbrew pozorom wcale nie przebiega łagodniej niż w dotychczasowej terapii, a można powiedzieć, że bywa trudniejszy. Jednak trzeba pamiętać, że to leczenie nie jest nastawione
na uzyskanie doraźnego efektu przeciwnowotworowego. Idea leczenia chemioimmunoterapią
polega na tym, że wykorzystuje się długofalowe efekty leczenia immunologicznego, stosowanego
od samego początku, żeby wyniki, które dają jednoczasowa chemio- i immunoterapia utrzymać
jak najdłużej. Sama immunoterapia jest zbyt słabym leczeniem u tych chorych, nie dawałaby zadowalających efektów, a chemioterapia zapewnia tylko krótkotrwałą poprawę. Dopiero synergia tych
dwóch metod daje poprawę na dłuższy czas, u niektórych chorych nawet na bardzo długi czas.
Skoro stosujemy coś od kilku miesięcy, na razie nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć, jak
wielu pacjentów żyje latami dzięki chemioimmunoterapii. Znane są oczywiście wyniki
badań klinicznych, ale nie mamy jeszcze własnych doświadczeń z codziennej praktyki.
Z badań wiemy, że część pacjentów reaguje długoletnią odpowiedzią na takie leczenie.
Którzy chorzy mogą skorzystać z chemioimmunoterpii?
Podstawowym kryterium stosowania tego leczenia jest bardzo dobry stan ogólny chorego, czyli musi on być w pełni sił. W przeciwnym wypadku szanse na uzyskanie pozytywnego
efektu są nikłe. Kolejny warunek – pacjent musi się nie kwalifikować do terapii celowanej. Jest
jeszcze wiele przeciwwskazań zarówno do stosowania chemioterapii jak i immunoterapii.
Najważniejsze jednak, że terapia jest w końcu dostępna, bo zastosowanie chemioimmunoterapii daje zdecydowanie większą szansę na uzyskanie odpowiedzi na leczenie w porównaniu
ze stosowaniem samej chemioterapii. Poza tym chorzy, którzy otrzymują skojarzenie chemioterapii i immunoterapii mają dłuższe przeżycie w stosunku do pacjentów, którzy są leczeni samą
chemioterapią w pierwszej linii. Różnica w medianie przeżycia wynosi od kilku do kilkunastu
miesięcy. Oznacza to, że chorzy na raka płaskonabłonkowego leczeni terapią skojarzoną żyją
przeciętnie 17 miesięcy, a chorzy, którzy otrzymują samą chemioterapię - poniżej 12 miesięcy,
natomiast w grupie chorych z innymi typami raka niedrobnokomórkowego (głównie raka gruczołowego) jest to odpowiednio 22 miesiące i mniej niż 11 miesięcy, czyli dwukrotnie dłużej.

Leczenie
w raku płuca

- dostępno

ść terapii -

Prof. dr hab. n. med. Ewa Jassem
Kierownik Kliniki Alergologii i Pneumonologii
Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego
w Gdańsku

J

akie znaczenie dla powodzenia terapii w raku płuca ma szybki dostęp
do prawidłowo przeprowadzonej diagnostyki? Jaka jest rola właściwej diagnozy w leczeniu raka płuca?
Wyniki badań naukowych nie pozostawiają żadnych wątpliwości –
im szybciej rozpozna się nowotwór, tym szansa na sukces jest większa. Do szybkiego rozpoznania prowadzą dwie drogi. Pierwsza to Program Profilaktyki Raka
Płuca przeznaczony dla osób z grup zwiększonego ryzyka, druga to szybka ścieżka diagnostyki i leczenia onkologicznego DiLO. Trzeba tylko odpowiednio wcześnie skorzystać z tych możliwości. Najlepiej zaś nie kusić losu i nie rozpoczynać
palenia papierosów, a w przypadku nałogu – uwolnić się od niego jak najszybciej.
Chorzy na nowotwory wymagają kompleksowej opieki, podejścia interdyscyplinarnego. Którzy specjaliści powinni brać udział w ścieżce
diagnostycznej pacjenta, u którego podejrzewa się raka płuca, tak aby
jak najwcześniej zostało postawione rozpoznanie?
Pierwszym i bardzo ważnym ogniwem w procesie rozpoznawania raka płuca
jest lekarz rodzinny. To on powinien wystawić choremu kartę DiLO, która znacząco skraca czas oczekiwania na wizytę u specjalisty. Z reguły tym pierwszym
specjalistą jest lekarz chorób płuc (pneumonolog). Ścieżka DiLO obejmuje dwa
etapy – diagnostykę wstępną i pogłębioną. Obejmuje ona także pobranie wycinka do badań histopatologicznych i molekularnych. W kończącym proces
diagnostyczny konsylium biorą udział specjaliści w dziedzinie pneumonologii, radiologii i patologii oraz klinicyści – chirurdzy, onkolodzy i radioterapeuci.
W wielu przypadkach konieczne są dodatkowe konsultacje lekarzy innych specjalności, np. kardiologów.Nałogowi palacze papierosów to zazwyczaj osoby
obciążone wieloma chorobami. Przeważnie są to inne choroby układu oddechowego, np. POChP oraz choroby układu krążenia i serca. Często zdarza się,
że te choroby utrudniają lub uniemożliwiają przeprowadzenie radykalnego
zabiegu operacyjnego. W wielu przypadkach ostateczną decyzję podejmuje
się wspólnie z kardiologiem, anestezjologiem czy specjalistą innej dziedziny.
Bardzo ważne jest, żeby pacjent miał od początku dostęp do jednostek dysponujących odpowiednim zapleczem diagnostyczno-leczniczym i nie „błąkał się” w systemie z plikiem skierowań. Najlepszą opiekę oferują tzw. unity narządowe, zapewniające choremu skoordynowaną specjalistyczną opiekę obejmującą cały proces
diagnostyczny i leczniczy. W przypadku chorych na raka płuca, którzy są często
w podeszłym wieku i nie najlepszym stanie zdrowia, jest to szczególnie istotne.
Czy epidemia COVID-19 wpłynęła na długość i jakość procesu diagnostycznego? Czy zmniejszyła się liczba chorych rozpoczynających
leczenie?
Program Profilaktyki Raka Płuca, o którym wspominałam wcześniej, rozpoczął
się ze znaczącym opóźnieniem. W drugim kwartale ubiegłego roku, kiedy
nastąpił pierwszy lockdown, wystawiono znacznie mniej kart DiLO. Przyczyny
tej sytuacji są z pewnością złożone. Z jednej strony chorzy, obawiając się zakażenia, odwlekali wizyty u lekarza, nawet jeśli występowały u nich niepokojące
objawy. Równocześnie dostęp do placówek medycznych, zwłaszcza poradni
POZ, z powodu ich zaangażowania w zwalczanie pandemii był trudniejszy.
Tym cenniejsze wydają się inicjatywy podejmowane w celu poprawienia
sytuacji. Przykładem może być kampania edukacyjna Polskiej Ligi Walki
z Rakiem – „Rak nie poczeka na koniec epidemii”. Jej celem jest zwrócenie szczególnej uwagi na wczesne objawy najczęściej występujących nowotworów
i zachęta do kontaktu z lekarzem, a w przypadku potwierdzenia diagnozy
do jak najszybszego wdrożenia odpowiedniego leczenia, niezależnie od pandemii. Hasło „Rak nie poczeka” dotyczy także tych, którzy chcieliby wziąć udział
w programie wczesnego wykrywania. Pamiętajmy przy tym, że „Rak nie poczeka” również na rzucenie przez nas palenia tytoniu – bądźmy od niego szybsi.
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Grażyna Wolszczak

fot. Maciej Woźniak

Producentka, aktorka teatralna, filmowa

O ekologii dla każdego

Każdy z nas może podjąć działania, które przyczynią się do
zmniejszenia ilości zanieczyszczeń w powietrzu. Wystarczą małe,
codzienne nawyki.

P

odejmuje Pani działania na rzecz czystego powietrza, walki ze smogiem.
Dlaczego jest to dla Pani tak ważny
temat?
Szczerze mówiąc w działania na rzecz czystego
powietrza zaangażowałam się w sekundę, spontanicznie, ale też z pełnym entuzjazmem i przekonaniem. Od dawna wiedziałam jakie spustoszenia czyni
smog, jak negatywnie wpływa na zdrowie, a tym
samym na życie ludzi. Może też dlatego, że moja mama
chorowała na raka płuc. Na co dzień nie przejmujemy się smogiem, bo go nie widać. Wydaje nam się,
że oddychamy normalnie, ale wystarczy trochę
pogrzebać w temacie, a te informacje są na wyciągnięcie ręki, by dowiedzieć się jak bardzo karcerogenny jest smog, jak dewastuje płuca, cały układ krwionośny, w tym serce. Bezpośrednio przyczynia się do
licznych chorób, a w ich konsekwencji do śmierci.
I to są ogromne liczby! Codziennie mamy informację
o tym ilu ludzi każdego dnia umiera na COVID-19,
tymczasem nikt nie mówi, że smog zabija więcej
ludzi niż pandemia. To działa na wyobraźnię, prawda?
Czy zdrowy tryb życia jest dla Pani równie
istotny?
Oczywiście. Zdrowy tryb życia ma bezpośrednie
przełożenie na jakość i długość życia. Nie ma wyjścia, musimy dobrze się odżywiać, ruszać się i podejmować aktywności wpływające pozytywnie na
nasze samopoczucie. A ponieważ dla wielu to jest
zbyt abstrakcyjne - bo przecież choroby nie pojawiają

się z dnia na dzień - to pomyślałam, że inaczej
zmobilizuję kobiety. Każdej zależy na urodzie
i zgrabnej sylwetce (śmiech). Widział ktoś, żeby
chory człowiek dobrze wyglądał? To proste
i oczywiste przełożenie - jeśli chcesz dobrze się
czuć i dobrze wyglądać, musisz dbać o zdrowie.
A dbanie o środowisko jest też dbaniem o zdrowie!
Jakie kroki podejmuje Pani na co dzień, aby
chronić środowisko? Co możemy robić, aby
mieć wpływ na ekosystem, poprawę jakości
powietrza w naszym kraju?
Mieszkam w bloku, w związku z tym ogrzewanie
i ciepłą wodę mam miejską, nie mam wpływu np. na
ewentualne straty ciepła. Mam jednak wpływ na to
ile zużywam wody, prądu - są to najprostsze rzeczy,
o które każdy z nas może zadbać. Ja od zawsze bardzo oszczędzam wodę. Nawet kiedy jeszcze nie było
liczników na wodę, czyli teoretycznie każdy mógł lać
tyle wody ile chciał, to już wtedy docierały do mnie
informacje, że Polska jest zagrożona suszą. Teraz już
nie tylko zagrożona, susza w Polsce już jest! Mamy
mniej wody niż Egipt! Szlag mnie trafia jak widzę lejącą się bezużytecznie wodę z kranu, tylko dlatego,
że komuś się nie chce zakręcić kurka. Tak samo gaszę światło po sobie (i po innych), segreguję śmieci.
Staram się, żeby ślad węglowy, który po sobie zostawiam był jak najmniejszy. Choć i tak jest zbyt duży,
kocham jeździć autem, a ciuchów też mam za dużo
i nie pochodzą z second-handów. Ale już czerwonego mięsa nie jem wcale... staram się żyć świadomie.

Pandemia wpłynęła na życie niejednej osoby.
Do jakich zmian doszło w Pani życiu?
3 marca 2020 podpisałam umowę na wynajem sali teatralnej i otworzyłyśmy z Joanną
Glińską Garnizon Sztuki - teatr pozytywnych
emocji. Dziewięć dni później rozpoczął się
lockdown. Pandemia więc znacząco wpłynęła
na moje życie. Teatr jest zamknięty, ratujemy się
działaniami online, ale wiadomo, że istota teatru
to spotkanie na żywo widza i aktora. Czekając
na odmrożenie pracujemy, choć niepewność jutra, to że niczego nie można zaplanować, odbiera
entuzjazm. W marcu mieliśmy mieć bardzo ważną,
bo otwierającą nasz teatr premierę„TrueWoman Show”
w reżyserii Wawrzyńca Kostrzewskiego. Tymczasem
kolejny raz przesuwa się premiera przedstawienia,
które nasz reżyser robi w innym teatrze, tym samym przewracając nasze terminy - zachorowanie
na covid aktora lub któregoś z realizatorów skutkuje kwarantanną całej obsady - cały proces pracy
nad spektaklem rozłazi się i przesuwa w czasie. I tak
z marca zrobił się kwiecień, potem maj, czerwiec...
Ciągle nie wiemy, czy uda nam się w czerwcu naszą
pracę sfinalizować. Tak, czy inaczej zapraszam już
teraz - 10 września odbędzie się wystrzałowa premiera „True Woman Show” we wspaniałej obsadzie:
Edyta Olszówka, Ewa Bułhak, Anita Sokołowska,
Zbigniew Zamachowski i Krzysztof Szczepaniak.
Do samego wirusa podchodzę ze spokojem.
Zwłaszcza, kiedy obserwuję wokół siebie przypadki
niesłychanego lęku. Znam osoby, które naprawdę
źle znoszą tę sytuację, boją się wychodzić z domu,
spotykać z ludźmi. Świadomość, że mogą zostać
zakażeni i umrzeć wywołuje u nich silny stres.
Ja podchodzę do sytuacji zdroworozsądkowo.
Z jednej strony ograniczam ryzyko, stosuję się do obostrzeń, myję ręce, zakładam maseczkę w sklepie itd.,
mam szacunek dla tych, co się boją. Z drugiej strony
myślę sobie, że przecież i tak kiedyś umrę. Jaki ma sens
z lęku przed śmiercią przestać żyć? Staram się więc
żyć normalnie, choć wiadomo - normalnie nie jest!

Mam jednak wpływ na to
ile zużywam wody, prądu
- są to najprostsze rzeczy,
o które każdy z nas może
zadbać. Ja od zawsze
bardzo oszczędzam wodę.
Czy może nam Pani zdradzić swoje plany
zawodowe na najbliższy czas?
To, co mnie obecnie najbardziej zajmuje to nasze
dziecko - teatr Garnizon Sztuki. Mamy zaplanowane
trzy nowe przedstawienia na ten sezon, wszystkie
poruszające ważne dla nas kwestie społeczne. I tak skoro mówimy o ekologii- jedno z nich to ekologiczna bajka dla dzieci. Opowiemy historię plastikowej
buteleczki wrzuconej do oceanu. Od małego trzeba
budować świadomość ekologiczną, dużo dzieci już
wie, że mają jedną planetę i że należy o nią dbać.
Walczymy o to, by tę świadomość miały wszystkie dzieci. Może zmuszą rodziców do zadbania
o ziemię, na której to oni rozpoczynają swoje życie.
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Używasz inhalatora?
Dokonaj świadomego wyboru!
Miliony osób w Polsce korzysta z terapii inhalacyjnej, a każdy użyty inhalator to osobny ślad węglowy
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Emeryk
pozostawiony w środowisku. Dowiedz się, jak duża to skala
Klinika Chorób Płuc i Reumatologii Dziecięcej UM
i co możesz z tym zrobić?
w Lublinie

Wszyscy możemy coś zrobić dla środowiska.
Każdy lekarz powinien mieć świadomość tego
problemu oraz chory, który może wybrać
określony inhalator celem ochrony środowiska.

P

rzy jakich chorobach układu oddechowego wskazana jest terapia
inhalacyjna?
Terapia inhalacyjna, czyli aerozoloterapia jest wskazana przy wszystkich chorobach dróg oddechowych. Szczególnie zalecana jest jako
priorytetowa droga terapeutyczna w astmie, POChP, również mukowiscydozie, zapaleniu oskrzeli, zapaleniu oskrzelików, różnych postaciach zapalenia krtani.
Na czym polega terapia inhalacyjna? Co pozwala osiągnąć?
Terapia inhalacyjna jest to podawanie leków drogą wziewną, prz y pomocy inhalatorów. Inhalatory dzielimy na trzy główne grupy: inhalatory ciśnieniowe dozujące, inhalatory suchego proszku oraz nebulizatory. Istnieją jeszcze
odmiany tych inhalatorów jak np. inhalator dozujący leki w płynie. Każdy rodzaj inhalatora ma swoje miejsce, często niezamienne w terapii danej choroby u danego pacjenta.
Dzięki terapii inhalacyjnej, lek dostarczany jest drogą inhalacyjną bezpośrednio do miejsca, gdzie toczy się stan chorobowy, pomijając przewód pokarmowy, krążenie systemowe.
Wobec tego zazwyczaj wystarcza mniejsza dawka leku podanego drogą inhalacji, aby uzyskać
taki sam, bądź znacznie lepszy efekt terapeutyczny niż ten sam lek podany drogą doustną.
Czy występują jakieś istotne różnice pomiędzy dostępnymi inhalatorami?
Dobór inhalatora powinien odbywać się w partnerskiej rozmowie między pacjentem
a lekarzem, w przypadku dzieci między opiekunem a lekarzem. Ostateczna decyzja
o wyborze danego rodzaju inhalatora powinna być podejmowana wspólnie, ale przede
wszystkim w oparciu o wiedzę, doświadczenie i preferencje pacjenta. Jest to szczególnie istotne w inhalatorach suchego proszku, ponieważ dysponujemy tu bardzo szerokim
wyborem. Problem polega na tym, że inhalator trzeba umiejętnie dobrać pod danego
pacjenta. Jest to proces, który wymaga co najmniej kilkudziesięciu minut. Nie zawsze jest
na to czas, niemniej jednak staramy się, by pacjent razem z lekarzem wybierali rodzaj terapii
inhalacyjnej, a w przypadku inhalatorów suchego proszku, rodzaj konkretnego inhalatora.
Ilu chorych w Polsce korzysta z terapii inhalacyjnej? Jak przekłada się to na ilość
zużywanych inhalatorów?
Jest to ogromna liczba pacjentów dorosłych i dzieci. Grupa ta może liczyć nawet 6-8 milionów
chorych. U dorosłych są to przede wszystkim pacjenci z astmą i POChP. Natomiast jeśli chodzi
o dzieci są to głównie pacjenci z astmą, w tym astmą wczesnodziecięcą oraz z zapaleniami krtani.
Inhalatory ciśnieniowe, cz y suchego proszku prz y codziennym podawaniu
leków zazwyczaj wystarczają na około miesiąc, dwa miesiące terapii. W części chorób pacjenci wymagają stosowania leków z dwóch czy trzech inhalatorów, więc
skala ich zużycia, mając przykładowo 6-8 mln chorych jest ogromna. Warto za-

znaczyć, że istnieje możliwość zmniejszenia ilości zużywanych inhalatorów, gdyż
w Polsce są dostępne inhalatory zawierające dwie lub trzy substancje lecznicze.
Jaki związek ma stosowanie inhalatorów ze śladem węglowym pozostawianym
w ekosystemie?
Ślad węglowy to rodzaj ekwiwalentu dwutlenku węgla, który jest uwalniany do
atmosfery w wyniku produkcji danego inhalatora, jego używania, utylizacji, czyli
całego cyklu życiowego danego produktu inhalacyjnego. To nie tylko inhalator, czy leki
w nim zawarte, ale opakowanie zewnętrzne, ulotka, transport, czy magazynowanie. Ślad
ten liczony w kilogramach czy tonach dwutlenku węgla w zależności od przeliczenia
na rok, czy na inhalator jest bardzo zróżnicowany. Największy ślad węglowy dotyczy
inhalatorów ciśnieniowych i pochodzi z gazów, które w nim się znajdują. Są to tak zwane
F-gazy, czyli gazy, które odpowiadają w ogromnym stopniu za efekt cieplarniany.
Ten niekorzystny efekt cieplarniany, zachodzący na naszych oczach na Ziemi wynika
z bardzo wielu rzeczy m.in. z używania sprzętu medycznego, w tym inhalatorów. Aczkolwiek aerozole medyczne i inhalatory stanowią niewielki odsetek całej puli produkowanego dwutlenku węgla, zdecydowanie poniżej 1%. Niemniej jednak naszym zadaniem
jest, aby ten ślad ograniczać. Warto zaznaczyć, że najbardziej przyjazne środowisku
są inhalatory suchego proszku, które np. w porównaniu z inhalatorami ciśnieniowymi
dozującymi pozostawiają 15-30 razy mniejszy ślad węglowy. Na szczęście świadomość
w tym temacie wzrasta. Zaczynają jej nabywać pacjenci, lekarze, edukatorzy zdrowotni,
którzy wspierają lekarzy w wyborze inhalatora i edukacji pacjenta w terapii inhalacyjnej.
Czy można zmniejszyć wpływ inhalatorów na środowisko? Jakiego zakresu
działania powinny być podejmowane?
Wszyscy możemy coś zrobić dla środowiska. Każdy lekarz powinien mieć świadomość tego problemu oraz chory, który może wybrać określony inhalator celem
ochrony środowiska. Powinniśmy wybierać inhalatory, które pozostawiają najmniejszy ślad węglowy. W większości produktów leczniczych w Polsce jest to możliwe,
choć niektóre leki wymagają inhalatora ciśnieniowego i nie występują w inhalatorach
suchego proszku. W tych przypadkach nie mamy możliwości zamiany. W pozostałych
istnieje możliwość wyboru inhalatora przyjaznego środowisku. Co ciekawe w zeszłym
roku obliczono, że w przypadku Polski zamiana inhalatorów ciśnieniowych na suchego proszku w głównych grupach leków inhalacyjnych stosowanych w terapii astmy czy
POChP, przyniosłaby korzystny efekt finansowy. Zatem dla Polski z punktu widzenia
ekonomicznego, ekologicznego, prozdrowotnego jest to opłacalna dla wszystkich zamiana.
Gdy zależy nam, aby stosowane przez nas leki wywierały jak najmniejszą szkodę
dla środowiska, na co wraz z lekarzem należy zwrócić uwagę w przypadku doboru inhalatora? Czy są inhalatory posiadające certyfikat neutralności węglowej?
Przede wszystkim powinniśmy znać wielkość śladu węglowego danego inhalatora.
Niestety, takiej informacji nie ma w charakterystykach produktów leczniczych. Trzeba jej
szukać w publikacjach naukowych lub na stronach internetowych firm farmaceutycznych. Do tej pory na rynku ukazał się jeden inhalator posiadający certyfikat neutralności
węglowej. Należy wspomnieć, iż uzyskanie neutralności klimatycznej przez daną firmę
może polegać na zmniejszaniu wytwarzania dwutlenku węgla, tak jak w przypadku wspomnianego inhalatora, ale też zwiększaniu jego pochłaniania z atmosfery poprzez zalesianie.
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Jak zabezpieczyć się przed
skutkami użądlenia osy i pszczoły?
Skuteczne leczenie pod postacią odczulania immunoterapią alergenową
jadami, może uchronić osoby uczulone na jad owadów błonkoskrzydłych
przed wstrząsem anafilaktycznym i śmiercią. Problemem jest jednak
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Fal
ograniczony dostęp do tej terapii w Polsce.
Kierownik Kliniki Alergologii, Chorób Płuc i

Immunoterapia
alergenowa
aktualne p

otrzeby -

Chorób Wewnętrznych Centralnego Szpitala
MSWiA w Warszawie

Jedynym przyczynowym leczeniem alergii na jad
owadów jest immunoterapia (swoista immunoterapia
alergenowa), czyli odczulanie (...). Zadaniem
tej metody jest doprowadzenie organizmu do
wytworzenia tolerancji danego alergenu.

W

Polsce z powodu alergii na jad owadów błonkoskrzydłych (osy,
pszczoły, trzmiele) odczulanych jest ok. 3 tys. osób. Szacuje się,
że alergia na jad owadów błonkoskrzydłych może dotyczyć nawet
5 proc. polskiej populacji. Dokładna liczba osób uczulonych nie jest
jednak znana, ponieważ wiele z nich, mających łagodne objawy nie zgłasza się do lekarza.
Wstrząs anafilaktyczny jest najcięższą reakcją na użądlenie
Po użądleniu przez osę czy pszczołę u większości z nas dochodzi do typowej, fizjologicznej reakcji miejscowej, czyli bólu, obrzęku, lekkiego zaczerwienienia, świądu
w miejscu użądlenia. O alergicznym charakterze reakcji miejscowej na jad świadczy
duża średnica odczynu wokół miejsca użądlenia wynosząca powyżej 10 cm. Reakcja
pojawia się szybko, najczęściej w ciągu kilku do kilkudziesięciu minut po użądleniu,
najpóźniej do 24 godzin i utrzymywać się może ponad dobę. Kolejnym stopniem nasilenia reakcji poużądleniowej jest rozległa reakcja miejscowa, np. obrzęk szyi, który akurat
w tej lokalizacji może prowadzić do zagrożenia życia. U części chorych natomiast reakcje
poużądleniowe mają charakter systemowy. Najłagodniejsze z nich to pokrzywka, świąd
skóry, zaczerwienienie, poważniejsze - objawy ze strony przewodu pokarmowego (nudności, wymioty, biegunka), uczucie niepokoju, aż po najsilniejsze reakcje systemowe,
jakimi są problemy z oddychaniem, omdlenia bez/z utratą całkowitą przytomności,
wstrząs anafilaktyczny. W skrajnym przypadku może dojść do zatrzymania krążenia.
- WHO ocenia, że rocznie na całym świecie częstość występowania anafilaksji waha się
między 80 a 210 przypadków na 1 mln osób. W populacji świata 0,05–2,0% mieszkańców przynajmniej raz w życiu doświadczyło anafilaksji. U 2-5 proc. osób, które doświadczają skrajnie ciężkiej reakcji anafilaktycznej ze wstrząsem, kończy się ona zgonem.
W krajach o liczbie mieszkańców podobnej do Polski ginie z tego powodu kilkadziesiąt
osób rocznie. Może się wydawać, że nie jest to dużo, ale kilkadziesiąt żyć to jednak
potężna wartość – ocenia prof. dr hab. n. med. Andrzej Fal, Kierownik Kliniki Alergologii, Chorób Płuc i Chorób Wewnętrznych Centralnego Szpitala MSWiA w Warszawie.
Jadem w jad
Jedynym przyczynowym leczeniem alergii na jad owadów jest immunoterapia
(swoista immunoterapia alergenowa), czyli odczulanie. Polega ono na podawaniu w odpowiednich dawkach ekstraktów alergenów, na które chory jest uczulony.
Zadaniem tej metody jest doprowadzenie organizmu do wytworzenia tolerancji danego alergenu.Zgodnie z rekomendacjami odczulanie jest zalecane pacjentom, którzy
przeszli ciężką reakcję systemową, wstrząs anafilaktyczny, lub u których reakcja
miała średnio ciężki przebieg, ale z wystąpieniem duszności czy omdlenia. Kolejna
grupa pacjentów, u których należy rozważyć odczulanie, to osoby, które doznały łagodniejszych reakcji alergicznych, ale z racji wykonywanego zawodu (pszczelarze,
rolnicy, ogrodnicy) są narażone na kolejne użądlenia poprzez częsty kontakt z owadami. I wreszcie chorzy, którzy doświadczają głębokiego uczucia niepokoju i pomimo łagodnych reakcji alergicznych, obawiają się ponownego użądlenia i następstw
z tym związanych, a ciągle obecny strach powoduje u nich duży dyskomfort życia.
Odczulanie jest dziś ograniczone do szpitali, a przecież można je stosować
również w ambulatorium
Cały proces odczulania trwa 3-5 lat. – Na początku pacjent przechodzi przez tzw. fazę
indukcji polegającą na podawaniu wzrastających dawek alergenów, aż dochodzimy do
dawki podtrzymującej. Faza indukcji w Polsce najczęściej jest przeprowadzana metodą
ultraszybką, czyli ultra-rush. W tym schemacie do dawki podtrzymującej dochodzi się
praktycznie w ciągu jednej doby, ale procedura powinna odbywać się w warunkach

szpitalnych, gdyż tak szybkie zwiększanie podaży alergenu pod postacią roztworu wodnego stwarza ryzyko pojawienia się objawów niepożądanych, do anafilaksji włącznie.
Ponadto tylko w szpitalu, przy obecnych rozwiązaniach refundacyjnych, lek może
być podany pacjentowi bez obciążania go kosztami jego nabycia – wyjaśnia prof. Fal.
Alternatywą jest rzadko stosowana w Polsce metoda rush, czyli szybkiej
immunoterapii, w której dawki alergenu podawane są przez kilka dni. Jednak
ta metoda również wiąże się z tym, że pacjent musi kilka dni spędzić w szpitalu.
I wreszcie prosta, komfortowa immunoterapia konwencjonalna, w której do dawki
podtrzymującej dochodzi się nie w kilka-kilkanaście godzin, a w kilka czy kilkanaście
tygodni. Jest ona możliwa do przeprowadzenia w warunkach ambulatoryjnych, czyli
w poradniach specjalistycznych. Ryzyko wystąpienia działań niepożądanych jest istotnie mniejsze. Takie odczulanie jest przeprowadzane preparatami typu depot (jad jest
adsorbowany na nośniku i uwalniany powoli). Nie pozwalają one na szybkie dojście
do dawki podtrzymującej, ale są dużo bezpieczniejsze w stosowaniu. Przy obecnych
rozwiązaniach refundacyjnych pacjent musi jednak ponosić koszt zakupu szczepionki.
– Od lat trwa dyskusja, która metoda jest lepsza. Osobiście jestem zwolennikiem metody
hybrydowej, czyli dochodzenia do dawki podtrzymującej metodą ultra-rush, a potem
prowadzenia dalszej immunoterapii w warunkach ambulatoryjnych – mówi prof. Fal.
Duża odległość do ośrodka odczulającego zniechęca do terapii
– Teoretycznie wszyscy potrzebujący mają dostęp do immunoterapii alergenowej jadami, bo jest ona finansowana przez NFZ w ramach świadczenia, jeśli odbywa się w warunkach szpitalnych. W praktyce z tą dostępnością nie jest tak łatwo.
Ośrodków odczulających jest w Polsce trzydzieści kilka, zatem może się okazać,
że najbliższy przeprowadzający tę procedurę jest oddalony o ponad 100 kilometrów
od miejsca zamieszkania chorego. A pamiętajmy, że proces odczulania może trwać
nawet 5 lat i wymagać kilkudziesięciu wizyt! To może zniechęcać – alarmuje prof. Fal.
– Objęcie refundacją preparatów depot i udostępnienie tego leczenia w ambulatorium ułatwiłoby chorym dostęp do leczenia, stworzyłoby drugą alternatywną
możliwość – do wyboru przez pacjenta. Uważam, że gdyby w co drugim powiecie był certyfikowany ośrodek prowadzący immunoterapię, to biorąc pod uwagę
wygodę i bezpieczeństwo pacjentów byłoby to wystarczające – dodaje ekspert.
Zagwarantowanie uczulonym na jad owadów błonkoskrzydłych łatwiejszego dostępu do bezpiecznych form immunoterapii stosowanych w ambulatoriach mogłoby wpłynąć na większą gotowość chorych do odczulania.

Objęcie refundacją preparatów depot i udostępnienie
tego leczenia w ambulatorium ułatwiłoby chorym
dostęp do leczenia, stworzyłoby drugą alternatywną
możliwość – do wyboru przez pacjenta
Spustoszenie po pandemii
Pandemia COVID-19 znacznie ograniczyła dostęp do odczulania i wpłynęła na samą
gotowość chorych do leczenia, którzy nierzadko przerywali terapię, nawet jeśli jej nie
ukończyli. – Niewątpliwie nie powinni tego robić. W naszej poradni przyklinicznej
przed pandemią mieliśmy grupę ok. 100-120 osób uczulanych na jad błonkoskrzydłych. Właśnie się „odcovidowujemy” po 14 miesiącach (szpital MSWiA w Warszawie od początku był szpitalem jednoimiennym; część uczulonych na jad owadów
z dnia na dzień straciła dostęp do terapii w tym ośrodku. – przyp. red.) i jesteśmy
bardzo zaniepokojeni, bo nie mamy pełnej wiedzy o tych pacjentach. Niektórzy
z nich z naszą pomocą trafili do innych ośrodków, gdzie kontynuowali immunoterapię, u niektórych prowadziliśmy immunoterapię w dedykowanych „niekowidowych” budynkach szpitala, ale to nie byli wszyscy nasi pacjenci. Mamy nadzieję,
że za kilka tygodni wrócimy do pełnego zakresu działań i będziemy w stanie stwierdzić,
ilu z odczulanych pozostało z nami. Oby jak najwięcej, bo immunoterapia alergenowa jadami, to profilaktyka potencjalnie ratującą im życie – podsumowuje prof. Fal.
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Jakość powietrza
pod kontrolą

Waldemar Pokora
Product Manager, Vestel Poland

Czy wiesz, dlac
zego
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We wnętrzach spędzamy większość czasu. Warto zastanowić się, czy jakość
powietrza w pomieszczeniu sprzyja naszemu samopoczuciu.

Według WHO dorośli spędzają nawet
80% czasu w przestrzeniach zamkniętych,
a dzieci aż 90%. Średnio oddychamy 22
tysiące razy w ciągu dnia, wymieniając
w ten sposób 11 tysięcy litrów powietrza.

J

akie są składowe czynniki wpływające na jakość powietrza, którym
oddychamy?
Na jakość powietrza składa się szereg elementów: gazy, smog, kurz, wilgotność,
temperatura, bakterie czy wirusy. Zwykliśmy skupiać się głównie na smogu,
zapominając o tym, że pozostałe czynniki są obecne w naszym otoczeniu przez
cały rok, zarówno na zewnątrz jak i w pomieszczeniach. Co ważne, są one ze sobą
powiązane. Dla przykładu kurz, który odpowiada aż za 80% reakcji alergicznych. Czynniki takie jak wilgotność i temperatura wpływają na jego ilość w powietrzu, a także
proces rozwoju grzybów i pleśni oraz dostarczanie pożywienia dla bakterii i wirusów.
To nie wszystko. Istotnym elementem, który jest kompletnie pomijany w kontekście
jakości powietrza jest elektryczność statyczna. Wszechobecna i generowana 24h
na dobę. Jej źródłem są telewizory, komórki, zasilacze do komputerów, komputery,
ekrany. Pod wpływem naładowania elektrycznego drobiny kurzu się przyciągają, gromadząc się w skupiska. Gdy elektryczność statyczna jest wysoka, bakterie i wirusy przylegają do kurzu, a także innych drobin oraz ścian. Niestety, to wszystko wdychamy.
W jakim stopniu nasze zdrowie i codzienne funkcjonowanie zależne jest od
jakości powietrza?
Gdy przeanalizujemy jak wygląda nasz dzień uświadomimy sobie, że większość czasu spędzamy w pomieszczeniach: domu, biurze, komunikacji miejskiej, samochodzie.
Potwierdzają to badania. Według WHO dorośli spędzają nawet 80% czasu w przestrzeniach zamkniętych, a dzieci aż 90%. Średnio oddychamy 22 tysiące razy w ciągu dnia,
wymieniając w ten sposób 11 tysięcy litrów powietrza. Według WHO 92% populacji żyje
w środowisku o wysokim poziomie zanieczyszczenia powietrza, co oznacza, że obejmuje
ono również miejsca pracy i zamieszkania. We wnętrzach jesteśmy ciągle w obiegu
zamkniętym powietrza, wdychając całą listę szkodliwych dla zdrowia cząsteczek. Wpływają one nie tylko na jakość oddychania, ale mogą w przyszłości powodować choroby.
W jaki sposób możemy zadbać o lepszą jakość powietrza we wnętrzach?
Na początku zadbajmy o odpowiednią temperaturę i poziom wilgotności powietrza.
W domu ustawmy kaloryfery na niższy tryb grzania, regularnie wietrzmy mieszkanie.
Oczywiście tylko wtedy, gdy jakość powietrza na zewnątrz pozwala na otwarcie okien.
Jeśli chodzi o wilgotność, dobrze sprawdzają się urządzenia z funkcją nawilżania. Trudno

natomiast monitorować poziom kurzu, bakterii i wirusów, a także stan elektryczności
statycznej we wnętrzu. Są to drobiny niewidoczne dla ludzkiego oka. Pomoże na pewno
regularne sprzątanie, ale żeby było ono naprawdę skuteczne należałoby robić je bardzo często i niezwykle dokładnie, włączając np. odkurzanie ścian. Świetnym rozwiązaniem, które zadba o czystość powietrza, którym oddychamy jest oczyszczacz powietrza.
Dzięki niemu ograniczamy nie tylko ilość kurzu, ale korzystając z rozwiązań takich jak
jonizacja, czy lampy UVC-LED skutecznie oczyszczamy powietrze z wirusów i bakterii.
Na co zwrócić uwagę wybierając oczyszczacz powietrza dla alergika?
Oczyszczacz powinien być wyposażony w czujniki, które kontrolują parametry jakości powietrza - wspominany kurz, tryb wykrywania pyłków alergizujących, właściwą
temperaturę i wilgotność powietrza. Według specjalistów, najbardziej komfortowa
temperatura liczy 18-21°C, a wilgotność jest na poziomie od 40-60%. Utrzymanie
takich wartości samodzielnie jest zadaniem praktycznie niewykonalnym. To wskazanie nie tylko dla alergików, ponieważ te trzy czynniki mają wpływ na pojawienie się
objawów, które w przyszłości mogą skutkować właśnie alergią. Większość produktów
na rynku europejskim posiada filtr HEPA, który naturalnie usuwa wszelkiego rodzaju bakterie, wirusy czy niektóre czynniki, które wywołują reakcje alergiczne. Oczyszczacz z funkcją nawilżania to urządzenie, które automatycznie dopasowuje najlepsze
parametry pracy bazując na danych z czujników, a w przypadku osiągnięcia
idealnych warunków sam wyłącza funkcje, które są zbędne. Znaczenie ma również
wielkość mieszkania oraz jego wyposażenie. Przeważnie urządzenia zawierają informację
do jakiej wielkości pomieszczenia są dedykowane. Jeżeli mamy mieszkanie
pełne mebli to wówczas warto pokusić się o urządzenie, które posiada także funkcję
jonizacji oraz wyposażone w diody UVC-LED. Emisja jonów dodatnich i ujemnych
pozwala na neutralizację zanieczyszczeń unoszących się w powietrzu oraz tych przylegających do powierzchni (ściany, podłoga) i tkanin (zasłony, dywan). Technologia
UVC-LED unieszkodliwia bakterie na poziomie biologicznym, zaraz po etapie jego filtracji.
Czy urządzenia takie jak oczyszczacz powietrza mogą wspomóc zdrowie publiczne? Rozumiane jako zapobieganie chorobom w wymiarze społecznym
i środowiskowym.
Naturalnie. Jeśli nasze urządzenie będzie utrzymywało prawidłową temperaturę
i wilgotność, kurz unoszący się w powietrzu zostanie zredukowany, a my będziemy
mogli swobodniej oddychać. Z naszego otoczenia zostaną wyeliminowane również
bakterie, wirusy i drobiny alergizujące. Oprócz większego komfortu przebywania
w domu, zmniejszamy w ten sposób również ryzyko zachorowania lub zaostrzenia
objawów astmy czy innych chorób układu oddechowego. Wybierając urządzenie warto
zwrócić uwagę na to, czy ma ono rekomendację jednostek certyfikujących. Mam tu
na myśli British Allergy Foundation, prestiżową brytyjską organizację czy nasze lokalne organizacje jak Polskie Towarzystwo Alergologiczne i Państwowy Zakład Higieny.
Pamiętajmy o tym, że pojawienie się w domu oczyszczacza powietrza nie zwalnia nas
z obowiązku regularnego sprzątania, które pomaga zredukować zanieczyszczenia.

Więcej informacji
na portalu: pacjentilekarz.pl
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Zespół obturacyjnego bezdechu sennego
- co powinieneś o nim wiedzieć?

Dr hab. n. med. prof. nadzw. Piotr Białasiewicz
Kierownik Zakładu Medycyny Snu i Zaburzeń Metabolicznych UM
w Łodzi, Ośrodek Diagnostyki i Leczenia Zaburzeń Snu, Bezdechu
Sennego i Chorób Układu Oddechowego Centralnego Szpitala
Klinicznego UM w Łodzi

Nieleczony bezdech senny zwiększa ryzyko wystąpienia chorób sercowonaczyniowych. Często towarzyszy mu chrapanie, ale też nadmierna senność
dzienna, uczucie ciągłego znużenia, zaburzenia dekoncentracji mogą być
zagrożeniem dla naszego codziennego funkcjonowania. Według światowych
statystyk 20% wypadków komunikacyjnych spowodowanych jest sennością
i deficytem snu, a w części przypadków ich przyczyna może leżeć
w niezdiagnozowanej chorobie.

C

zym jest obturacyjny bezdech senny (OBS)? Do czego może
doprowadzić nieleczona choroba?
Zespół obturacyjnego bezdechu sennego jest przewlekłym schorzeniem, które charakteryzuje się przerwami w oddychaniu, czyli bezdechami występującymi w czasie snu. Z definicji przerwa w oddychaniu trwa co najmniej 10 sekund, ale są pacjenci, którzy potrafią nie oddychać minutę i dłużej.
Konsekwencją bezdechów jest okresowe niedotlenienie, a także zaburzony
prawidłowy sen. Oprócz objawów wynikających z niedotlenienia i zaburzonego
snu, takich jak niewyspanie i senność dzienna, nocne niedotlenienie stanowi czynnik zwiększonego ryzyka miażdżycy tętnic i powikłań miażdżycy, czyli chorób
sercowo-naczyniowych, przede wszystkim zawału mięśnia sercowego i udaru mózgu.
Jakie objawy powinny nas zaniepokoić i skłonić do wizyty u lekarza?
Bezdech senny, który pojawia się w nocy, powoduje skrócenie efektywnego snu
poprzez częste krótkie wybudzenia. Niezależnie od długości snu, pacjent budzi się
niewyspany, jest ciągle senny i są to dwa podstawowe objawy, na które pacjenci powinni zwrócić uwagę. Konsekwencją nadmiernej senności dziennej bardzo często jest
niekontrolowane zasypianie. Gdy podczas oglądania telewizji nie jest to zbyt groźne
to np. jeśli dana osoba obsługuje maszynę lub prowadzi samochód, niekontrolowane
zaśnięcie może być niebezpieczne dla niej samej lub dla osób znajdujących się w jej
otoczeniu. U części pacjentów istotnym objawem mogącym mieć związek z OBS jest
poranne wysokie ciśnienie tętnicze. Część pacjentów właśnie z powodu trudności
w leczeniu nadciśnienia tętniczego zgłasza się do lekarza. Jednak najczęstszym
objawem, który posiadają pacjenci z OBS są przerwy w oddychaniu, czyli bezdechy.
Najczęściej są one obserwowane przez osoby towarzyszące, współmałżonka, którzy
zaniepokojeni tym, że ich partner/ka przestaje oddychać w nocy na pewien czas,
zachęcają chorego do zgłoszenia się do lekarza w celu diagnostyki tego problemu.
W jaki sposób leczy się OBS?
Niestety nie mamy zbyt wielu dostępnych metod leczenia. Nie dysponujemy
farmakoterapią. Natomiast głównym czynnikiem ryzyka wystąpienia OBS jest otyłość
i w związku z tym redukcja masy ciała może spowodować znaczne złagodzenie
przebiegu choroby, albo czasami nawet wyleczenie. Dlatego wszystkim naszym
pacjentom z otyłością sugerujemy zmniejszenie masy ciała, co niestety nie jest
łatwe. Istnieje także grupa pacjentów, która może odnieść korzyść z leczenia pozycyjnego. U tych chorych bezdechy występują głównie wtedy, gdy śpią w pozycji
na wznak, a zdecydowanie mniej lub wcale w czasie snu w pozycji bocznej. Leczenie
tej grupy pacjentów opiera się zaleceniach wymuszających na pacjencie zmianę pozycji w nocy. Jednym z zaleceń może być np. przyszycie dużych guzików do piżamy
na plecach, które mają uwierać pacjenta i nie pozwalać na sen w tej pozycji. Zwykle
jednak pacjenci kwalifikują się do leczenie specjalną protezą powietrzną CPAP.

Bezdech senny, który pojawia się w nocy, powoduje
skrócenie efektywnego snu poprzez częste krótkie
wybudzenia. Niezależnie od długości snu, pacjent budzi
się niewyspany, jest ciągle zmęczony(...)
A czym charakteryzuje się proteza powietrzna CPAP? Jakie korzyści wynikają
z jej stosowania?
Zadaniem protezy powietrznej CPAP jest wytworzenie dodatniego ciśnienia w drogach oddechowych. W ten sposób zapobiega ona zapadaniu się tkanek miękkich
gardła i pojawianiu się bezdechów. Jest to urządzenie służące do przewlekłego leczenia.
Niestety nie wyleczy ono pacjenta z OBS, ale skutecznie zmniejszy liczbę bezdechów
w nocy, a tym samym jego konsekwencje zdrowotne. Ciśnienie podawane przez aparat
CPAP jest dobierane indywidualnie do każdego pacjenta. Są to nieduże ciśnienia rzędu
4 – 20 cm słupa wody. Leczenie polega na tym, że pacjent posiadający takie urządzenie
w domu ma dopasowaną maskę nosową lub nosowo-ustną. Każdego wieczora przed
pójściem spać, zakłada ją, podłącza do aparatu i włącza go, a aparat pompuje powietrze pod zwiększonym ciśnieniem. W trakcie snu pacjent oddycha powietrzem pod
zwiększonym ciśnieniem wytwarzanym przez ten aparat, co zapobiega pojawianiu się
bezdechów. Korzyści ze stosowania aparatu odnosi każda grupa pacjentów chorująca
na OBS. Przede wszystkim jednak ciężko chorzy pacjenci, którzy mają ponad 30 bezdechów na godzinę snu, czy rekordziści mający 120 bezdechów na godzinę snu, czyli
średnio dwa bezdechy na minutę, po zastosowaniu CPAP, zazwyczaj już po pierwszej
nocy czują się wyspani, zauważają znaczną poprawę. Trudniej jest w przypadku pacjentów umiarkowanie ciężko chorych, którzy nie mają tak nasilonych objawów i tym
samym subiektywnie nie odczuwają poprawy, a aparat w większym lub mniejszym
stopniu przeszkadza im w nocy. Tutaj staramy się pacjentów przekonywać, ustawiać
mniejsze ciśnienie na początku leczenia, aby mogli się do niego przyzwyczaić. Istotne
jest dobranie odpowiedniej, wygodnej maski, przez którą pacjent będzie mógł swobodnie oddychać. Komfort pacjenta korzystającego z aparatu jest zależny od bardzo
indywidualnych cech. Choć ta grupa pacjentów subiektywnie może nie odczuwać
poprawy, nie podlega wątpliwości, że zastosowanie u nich aparatu pozwoli na uniknięcie
chorób związanych z OBS i poprawę ich ogólnego stanu zdrowia. Bardzo istotne jest
również zapewnienie pacjentowi odpowiedniego wsparcia (zwłaszcza na początku
leczenia za pomocą CPAP) przez profesjonalistów medycznych - to bardzo ważny, a często
niedoceniany i zapomniany element procesu leczenia choroby przewlekłej, jaką jest OBS.

Program
Realizując misję poprawy opieki nad chorymi - mamy
przyjemność przedstawić innowacyjny Program Opieki dla
pacjentów z bezdechem sennym - WIEM. To jedyny w Polsce
model leczenia oparty na konsekwentnej, proaktywnej,
kompleksowej i długotrwałej opiece medycznej z zastosowaniem telemonitoringu.
Leczenie poprzedzone jest szybką
diagnostyką wykonywaną przez doświadczonych lekarzy.
We współpracy z lekarzami upatrujemy możliwości pomocy
pacjentom chorującym na bezdech senny, zwłaszcza
w ciężkim dla wszystkich okresie pandemii.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami
programu pod adresem:
BezdechsennyWiem www.vitalaire.pl /wiem
www.sklepvitalaire.pl

Innowacyjny
Program Opieki
dla pacjentów
z bezdechem sennym
Wiedza poprzez Informację
Edukację i Motywację

W ramach Programu Opieki WIEM, wspólnie z Tobą, zapewnimy pacjentom komfort użytkowania aparatu CPAP, stały monitoring parametrów oddechowych oraz opiekę lekarską. Jest to pierwszy w Polsce usystematyzowany program opieki, będący
usługą medyczną, dla pacjentów chorujących na bezdech senny.
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Diagnostyka

Rozpoczęcie leczenia

Leczenie

Współdziałanie

K l i n i k i D o b re g o S n u W I E M

P i e r wsz y m i e s i ą c

P i e r wsz y ro k

Wy t r wa ł o ś ć w l e cze n i u

Pakiety Programu Opieki
Wszystkie poniższe pakiety obejmują:
Wymianę jednej maski rocznie

Wymianę filtrów w całym okresie trwania umowy

Okres
umowy

Aparat CPAP wraz z
kompletem filtrów
i maską

Nawilżacz

Skontaktuj się z nami w celu
ustalenia szczegółów wykonania badania diagnostycznego

2 lata

W ramach Programu WIEM
- aparat automatyczny

Z aparatem

Skontaktuj się z nami w celu
ustalenia szczegółów wykonania badania diagnostycznego

2 lata

W ramach refundacji NFZ
(stało ciśnieniowy lub
automatyczny z dopłatą)

Opcjonalny
/możliwość zakupu

nie dotyczy

Bezterminowo
z możliwością
zakończenia

Kontynuacja leczenia
niezależne od rodzaju
wykupionego wcześniej
programu

Opcjonalny
/możliwość zakupu

KONTYNUACJA

Diagnostyka
(opcjonalnie)
PREMIUM

Nielimitowaną możliwość kontaktu telefonicznego/zdalnego z opiekunem

STANDARD

Telemonitoring i aktywne wsparcie leczenia
Wizyty lekarskie w ciągu trwania umowy

Aparat zastępczy w przypadku awarii

Jeśli jesteś zainteresowany współpracą z nami w ramach programu, aby stale monitorować postęp leczenia swoich
pacjentów, prosimy o kontakt z jednym z naszych Konsultantów.

Warszawa
ul. Miła 6 lok. B
tel. +48 664 993 235

Katowice
Al. W. Korfantego 125a/pok. 02
+48 722 040 002

Poznań
ul. Świt 47
+48 785 205 060

www.vitalaire.pl/wiem
bezdechsenny@vitalaire.pl
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