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Oddaję w Państwa ręce kolejny numer czasopisma „Onkolog –
Terapia i Komunikacja”, który tym razem jest poświęcony nowotworom rejonu głowy i szyi.
Problem jest o tyle palący, że wzrasta liczba zachorowań wśród
młodych ludzi HPV-dodatnich, u których najczęściej rozpoznawane są nowotwory HPV-zależne. Tymczasem specyfika nowotworów rejonu głowy i szyi pozwala stwierdzić, że profilaktyka
pierwotna, w tym zmiana stylu życia i rezygnacja z dotychczasowych przyzwyczajeń mogą wpłynąć na spadek zachorowań.
Kolejnym ogromnym problemem jest to, że chorzy zgłaszają się do lekarzy dopiero wtedy, gdy objawy uniemożliwiają im normalne funkcjonowanie, co niestety oznacza chorobę w III lub IV stopniu zaawansowania. Dlatego szeroko omawiamy pierwszy Ogólnopolski Program Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi, który okazał się ogromnym
sukcesem. W sposób znaczący na świadomość pacjentów w zakresie nowotworów rejonu głowy i szyi, ale też wpłynął na rozwój diagnostyki standaryzowanej.
Poruszamy też problem czynników ryzyka i staramy się odpowiedzieć na pytanie dlaczego pacjenci, nawet wtedy kiedy wyczuwają problem nie zgłaszają się od razu do lekarza. Podpowiadamy jak rozmawiać z pacjentami o zmianie nawyków, w tym o pułapkach
umysłu i funkcjach mózgu.
W ulubionym przez Państwa dziale „Lekarz z pasją” publikujemy kolejny wywiad, w którym próbujemy udowodnić, że sport z gatunku ekstremalnych – a dokładnie boks – jest
świetnym antidotum na pracę pod presją i w silnym stresie. Wielu z Państwa zapewne
zaskoczy informacja, że nie boks, a koszykówka jest o wiele bardziej kontuzyjna. Najważniejszym wnioskiem jest jednak to, że pasja daje przestrzeń do relaksu i zapomnienia, dlatego warto ją mieć.
Mam nadzieję, że „Onkolog” spełnia Państwa oczekiwania. Z niecierpliwością czekam
na Państwa komentarze i sugestie tematów, które powinny zostać omówione w kolejnych numerach.
Z pozdrowieniami i życzeniami szybkiego powrotu do normalności
.
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Przełom w profilaktyce
nowotworów głowy i szyi
w Polsce
Rozmowa z prof. zw. Dr, hab. n. med. Wojciechem Golusińskim, onkologiem, Kierownikiem
Katedry i Kliniki Chirurgii Głowy, Szyi i Onkologii Laryngologicznej Uniwersytetu Medycznego
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wielkopolskiego Centrum Onkologii
Jakie były dalsze kroki po merytorycznym opracowaniu
programu?
Na program zostało przeznaczonych 25 mln złotych. Po
jego zaakceptowaniu został rozpisany konkurs – oferta publiczna – dzięki czemu wyselekcjonowano 11 ośrodków
w Polsce. Mając to wszystko, ruszyliśmy. Dla mnie osobiście ogromną wartością tego programu jest podzielenie diagnostyki na wstępną i pogłębioną. W diagnostyce
wstępnej jednym z bardzo ważnych elementów było badanie laryngologiczne. Przygotowałem protokół tego badania, zawierający cały schemat postępowania, w którym
lekarz badając pacjenta, nie mógł pominąć żadnego z elementów. W każdym przypadku badanie musiało być uzupełnione badaniem endoskopowym.

Od kiedy działa Ogólnopolski Program Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi?
Od co najmniej dziesięciu lat, z tym że cztery lata temu został oficjalnie zaakceptowany i wprowadzony, jako jeden
z programów profilaktyki zdrowotnej pod auspicjami Ministerstwa Zdrowia. Przedtem głównie opierał się na działaniu
wolontariuszy z całego kraju, którzy organizowali profilaktykę w ramach kampanii „Make Sense” – programu Europejskiego, który w Polsce był realizowany pod hasłem „Zrozumieć nowotwory głowy i szyi”. Kampania co roku odbywała
się w drugim albo w trzecim tygodniu września, w trakcie
Europejskiego Tygodnia Profilaktyki Nowotworów Głowy
i Szyi. Kontynuując ten program profilaktyki, staraliśmy się,
żeby ośrodki, które do niego przystępowały, reprezentowały
najpierw wszystkie województwa, a potem większe miasta
w kraju. Początkowo nie zawsze nam się to udawało, ale entuzjazm z roku na rok narastał.

Co to dało?
Standaryzację. Nie miało znaczenia, gdzie było wykonywane badanie – w Poznaniu, Katowicach, Krakowie czy Białymstoku – bo miało ten sam schemat. To była olbrzymia
wartość, wtedy można mówić o tak zwanej obiektywizacji
badania oraz ogólnej obiektywizacji badań profilaktycznych.
Ma to ogromne znaczenie w podsumowaniu projektu.

Jaka więc była historia polskiego programu?
Widząc wskaźniki epidemiologiczne świadczące o tym, że
problem nowotworów głowy i szyi jest coraz większy, cały
czas zabiegałem w Ministerstwie Zdrowia o środki na opracowanie i wdrożenie Polskiego programu profilaktycznego.
Jeszcze kilka lat temu wiedza na temat nowotworów głowy
i szyi była znikoma, a pierwsze objawy nowotworów nie były dobrze rozpoznawane przez lekarzy rodzinnych. Pacjenci byli źle leczeni, zamiast niezwłocznie trafiać do placówek
leczenia onkologicznego. Pomimo tak drastycznej sytuacji
długo nie mogłem się przebić z moim projektem. Na szczęście cierpliwi są nagradzani i w końcu pojawiły się środki
z Unii Europejskiej. Wtedy zostałem zaproszony przez Ministerstwo Zdrowia do opracowania polskiego Programu Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi.

Czyli to było nowatorskie podejście?
Tak, ale było jeszcze drugie nowatorskie rozwiązanie w diagnostyce. Polegało na tym, że chory, u którego w danej okolicy głowy i szyi podejrzewano nowotwór, był kwalifikowany do diagnostyki pogłębionej – pobieraliśmy wycinek do
badania histopatologicznego. Dodatkowo wykonywaliśmy
badania obrazowe – tomografię lub rezonans, w zależności od potrzeby. U chorych oznaczano również miano p16
na obecność wirusa brodawczaka ludzkiego. To też jest novum, ponieważ wszyscy wiedzą, że wirus ten odgrywa bardzo dużą rolę w epidemiologii nowotworów głowy i szyi. Te
badania nie są jednak przeprowadzane rutynowo. Nawet
w dużych ośrodkach onkologicznych, co widzę w codziennej praktyce, zasada wykonywania tego badania absolutnie
nie jest przestrzegana.

Co go wyróżnia?
Przede wszystkim jest to mój autorski program, który powstał we współpracy z grupą ekspertów wybranych przez
Ministerstwo Zdrowia. Wśród nich znaleźli się przedstawiciele Narodowego Funduszu Zdrowia, Ministerstwa Zdrowia
i Departamentu Profilaktyki Ministerstwa Zdrowia. Dodatkowo poprosiłem, żeby w tym gronie byli wszyscy, którzy zajmują się leczeniem nowotworów głowy i szyi, czyli onkolodzy kliniczni, radioterapeuci, fizjoterapeuci, patomorfolodzy,
radiolodzy, dietetycy. Zależało mi na tym, by rzeczywiście
nasz program był zbudowany w sposób interdyscyplinarny,
bo w onkologii, a szczególnie w leczeniu nowotworów głowy i szyi, współpraca specjalistów z różnych dziedzin jest
niezwykle ważna.

terapia

Dlaczego to jest tak ważne?
Bo od wyniku tego badania często zależy dalsze leczenie
chorego, jak również rokowanie. Dlatego w ramach naszego programu profilaktycznego badanie w kierunku brodawczaka ludzkiego było wykonywane u wszystkich chorych
zakwalifikowanych do diagnostyki pogłębionej. Chory miał
możliwość uzyskania nowoczesnego badania bez kolejki,
bez oczekiwania, bezpłatnie, bezboleśnie i bardzo fachowo,
bo był objęty opieką interdyscyplinarną.
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nie chorego i szybkie wejście na ścieżkę diagnostyki i leczenia, kiedy nowotwór jest w pierwszym czy drugim stopniu
zaawansowania, a szanse na jego wyleczenie sięgają 80–
90%. Poza tym to daje szansę na bardzo dobrze zachowaną jakość życia chorego. Trzeba pamiętać, że w zaawansowanych nowotworach głowy i szyi leczenie tę jakość życia
dewastuje. Biorąc pod uwagę fakt, że głowa i szyja są odpowiedzialne za wiele funkcji, takich jak mowa, oddychanie,
odżywianie, w tym poczucie smaku i węchu, nietrudno sobie wyobrazić, jakie mogą być skutki intensywnego leczenia
tego obszaru. W większości przypadków wymienione funkcje są zaburzone, a czasem trwale uszkadzane. Czyli nawet
jeśli chory z zaawansowanych nowotworem ma szanse na
przeżycie, to jakość jego życia po zakończonej terapii jest
bardzo niska. Osoby te są stygmatyzowane, nie wracają do
pracy. Jest więc o co walczyć.

Jakie było postępowanie w razie wykrycia nowotworu?
Jeżeli znaleźliśmy np. wczesną postać nowotworu, chory
był kierowany do leczenia w ramach ścieżki Narodowego
Funduszu Zdrowia.
Ilu pacjentów wzięło udział w programie?
Dotychczas w Polsce zostało przebadanych ponad 50 tys.
pacjentów. To jest olbrzymia liczba. Jednak pełna jej wartość
będzie znana dopiero w przyszłym roku, kiedy będziemy robili podsumowanie programu, który niestety w tym roku się
kończy. Był rozpisany na 4 lata.
Czy są jakieś dalsze plany związane z programem?
Oczywiście, mając tak dobre wyniki, chcemy zrobić wszystko, by w jakimś zakresie kontynuować nasz program, który
obecnie przypomina rozpędzony pociąg szybkich prędkości – żal go wyhamować. Proszę pamiętać, że to za sprawą tego programu nowotwory głowy i szyi wyszły z cienia.
Przede wszystkim ludzie często nie wiedzieli, czym są te nowotwory, i kojarzyli je z nowotworami mózgu. Tymczasem
są to wszystkie nowotwory powyżej obojczyka, z wyjątkiem
właśnie centralnego układu nerwowego, czyli mózgu i gałki
ocznej, bo już oczodół należy do nas.

W jaki sposób pacjenci mogli się dostać do programu?
Szczególnie interesuje mnie grupa młodych osób – czy
był określony jakiś profil?
Ogólnopolski Program Profilaktyki Nowotworów Głowy
i Szyi nie jest badaniem przesiewowym. W związku z tym
nie wysyłamy zaproszeń do ściśle określonej grupy osób.
Wyciągając wnioski z programów profilaktycznych, takich,
jakie opracowano w przypadku raka szyjki macicy czy piersi, stwierdziliśmy, że to za mało daje. Bardzo duże nakłady
finansowe są pochłaniane przez administrację, która przygotowuje i rozsyła te zaproszenia, a efekt jest niezadowalający. Skupiliśmy się więc na tym, by przekonać ludzi, że
wykonujemy nowoczesne badania. Przeznaczyliśmy środki
na przykład na zakup nowoczesnych fiberoskopów, by mogła funkcjonować ta standaryzacja, o której wcześniej mówiłem. Określiliśmy jedynie dolną granicę wiekową na 40. rok
życia. Dzięki temu objęliśmy badaniem młodych dorosłych,
których w dzisiejszych czasach definicja określa jako osoby
poniżej 45. roku życia.

Czyli praktycznie rzecz ujmując, zaczęliście państwo od
zera?
Tak. W nowotworach głowy i szyi nie ma tak wieloletniej tradycji jak w profilaktyce raka szyjki macicy, raka piersi czy
prostaty, więc faktycznie można powiedzieć, że budując ten
program, wykonaliśmy pracę od zera. I to jest nasz wielki
sukces, bo przez te 4 lata udało się nam wypracować odpowiednie przesłanie i zwrócić uwagę potencjalnych pacjentów i społeczeństwa na zagrażający nam problem. Po
4 latach widzę, że w kwestii nowotworów głowy i szyi coś
się zaczęło odwracać. Myślę, że gdybym dzisiaj dziesięć
przypadkowych osób na ulicy zapytał o to, co im się kojarzy
z nowotworem głowy i szyi, to jedna odpowiedziałaby prawidłowo, a to już jest dla nas satysfakcjonujące. Kiedyś to
absolutnie nie było możliwe.

Jaki był tego efekt?
Okazało się, że zgłaszalność nie była gorsza niż w przypadku innych programów profilaktycznych, które były prowadzone, wydawać by się mogło, na wiele większą skalę. Chyba więc mieliśmy rację, inaczej dysponując środkami.

Dlaczego ta świadomość jest tak ważna?
Bo zmieniły się czynniki epidemiologiczne i czynniki ryzyka. Kiedyś predysponowane do tych nowotworów były tylko osoby, które nadużywały alkoholu, intensywnie paliły
papierosy, bądź te, u których stwierdzano bardzo zły stan
uzębienia i nieprawidłową higienę jamy ustnej. Dzisiaj mamy drugą grupę chorych, którzy są niepalący i niepijący,
są młodzi i dobrze wykształceni, a mają nowotwór w obrębie głowy i szyi. To jest konsekwencja infekcji wirusem
brodawczaka ludzkiego. Z drugiej strony mamy też większe możliwości w diagnostyce i nowe możliwości leczenia.
Warto byłoby więc zrobić wszystko, by te nowotwory były
rozpoznawane wcześnie, kiedy jest realna szansa na ich
wyleczenie. Niestety ze statystyk – nie tylko w Polsce, ale
także w Europie i na świecie – wciąż wynika, że na ogólną
liczbę wszystkich nowotworów głowy i szyi na świecie co
roku choruje około 960 tys. osób, z których połowa umiera,
nie przeżywa pięciu lat.

Czy to oznacza, że do programu pacjenci zgłaszali się
sami, na przykład z jakimiś objawami?
Pacjent, który cokolwiek u siebie zauważy, wiedząc o tym,
że na przykład uprawia seks oralny, zgłasza się sam bezpośrednio do lekarza rodzinnego, skąd kierowany jest dalej. Natomiast jeśli chodzi o program, to grupa europejskich
specjalistów wyselekcjonowała pięć podstawowych objawów, które powinny skłonić każdego do zwrócenia uwagi na swoje zdrowie. Do tych objawów należą chrypka, ból
gardła i kłopoty z połykaniem, pojawiające się owrzodzenia
w obrębie jamy ustnej, niedrożność nosa, a także obrzęk
lub guz na szyi. Jeżeli te objawy trwają dłużej niż trzy tygodnie, to bezwzględnie należy się zgłosić do lekarza. To jest
formuła 1 na 3 – 1 z objawów utrzymujący się ponad 3 tygodnie – świadcząca o tym, że nie mamy do czynienia z banalną infekcją. Dodatkowo oczywiście edukujemy, mówiąc,
że w grupie młodych dorosłych, którzy nie piją alkoholu
i nie palą tytoniu, może wystąpić wirus HPV. Ponadto zostały określone warunki, które predysponują do nowotworów.
Należą do nich: wczesna inicjacja seksualna, duża liczba
partnerów i seks oralny. Oczywiście określone zachowania

Czy to jest efekt późnego zgłaszania się do lekarza?
Tak. Niestety chorzy głównie zgłaszają się w trzecim i czwartym stopniu zaawansowania choroby, a wtedy możliwości leczenia są bardzo ograniczone. Dlatego profilaktyka jest tym,
co najlepszego można wymyślić. Umożliwia szybkie zbada-
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z których duża część nie jest wykorzystywana. Potrafimy
krytykować, narzekać na zły poziom leczenia, a to nie zawsze jest prawda.

intymne nie zawsze muszą prowadzić do nowotworu głowy
i szyi. Musi upłynąć 15, 20-letni czas, w którym następuje
proces przemiany – karcenogeneza, czyli rozwój nowotworu
spowodowany zmianami w DNA komórek.

Czy na tle innych krajów polski program profilaktyki nowotworów głowy i szyi jakoś się wyróżnia?
Tak. Jako środowisko lekarzy zajmujących się leczeniem
tej grupy nowotworów stworzyliśmy wszystkim biorącym
udział w programie idealne warunki do badań. To zaowocowało tym, że Polska stała się również liderem screeningu w kierunku nowotworów głowy i szyi w Europie.
Przeprowadziliśmy pierwszy tego typu program na tak
ogromną skalę. Przedstawiałem ten projekt na wielu konferencjach międzynarodowych i myślę, że na jego bazie
podobne badania będą prowadzone w wielu krajach Europy Zachodniej.

Jaki procent z ogólnej liczby nowotworów głowy i szyi
stanowią te będące następstwem zarażenia wirusem
HPV?
Z aktualnych statystyk dotyczących Stanów Zjednoczonych
wynika, że 65–70% nowotworów głowy i szyi jest HPV-zależnych. W Europie jest to uzależnione od położenia geograficznego. Najwyższe wskaźniki są w Skandynawii – około 60%, dość niskie we Włoszech. Jeśli chodzi o Polskę, to
robiliśmy badanie wieloośrodkowe, na podstawie którego
możemy powiedzieć, że nowotwory HPV-zależne stanowią
35–40% wszystkich nowotworów głowy i szyi.

Czy już wiadomo, co jest słabym ogniwem programu?
Najsłabszym ogniwem jest właśnie niska zgłaszalność pacjentów, mimo wielu, wielu wysiłków. Mamy finansowanie
na programy telewizyjne i radiowe, na materiały prasowe.
Projekt jest na wskroś nowoczesny i wydawać by się mogło, wychodzący naprzeciw potrzebom pacjentów. Zrobiliśmy naprawdę wiele, żeby przyciągnąć zainteresowanych,
a i tak mogłoby być ich znacznie więcej.

Czy w związku z tym są prowadzone badania zmierzające do wykrycia nosicieli wirusa HPV?
To nie do końca jest możliwe. Faktycznie do lekarzy często
zgłaszają się pacjenci z prośbą o wykonanie badania krwi
w kierunku HPV. Natomiast żeby to badanie wykonać, trzeba wziąć kawałek tkanki do badania histopatologicznego,
czyli kawałek błony śluzowej z określonego rejonu anatomicznego poddać całemu procesowi obróbki przez patologa i wykonać badanie immunohistochemiczne w kierunku P16. Dopiero kiedy to badanie jest dodatnie, to możemy
powiedzieć, że jest potwierdzona obecność wirusa. Dalej
idąc, żebyśmy w 100% byli pewni, jaki ten wirus jest, mając potwierdzone P16, musielibyśmy zrobić badanie PCR,
żeby to ostatecznie uwiarygodnić. Czyli ścieżka badania
jest dość długa.

Może winna jest pandemia?
Tak i nie. Owszem, mamy już twarde dane mówiące o tym,
że wydaliśmy o 25% mniej kart DiLO, że w 35% przypadków pacjenci mieli ograniczone świadczenia onkologiczne.
No i teraz zbieramy tego żniwo. Z drugiej strony w okresie
pandemii nasz program profilaktyki był zawieszony chyba
tylko w pierwszych dwóch miesiącach, a poza tym działał nieprzerwanie. Korzystaliśmy z tego, że lekarze rodzinni
udzielali tylko porad online – co przecież trwało ponad rok –
i zapraszaliśmy do programu. Faktycznie w tym czasie zgłaszalność była wyższa. Okazało się, że chorzy szukali alternatywnych sposobów na dostanie się do lekarza onkologa.
Często się więc zdarzało, że pacjenci trafiający do leczenia
mówili, że są z programu, co było zrozumiałe wobec faktu,
że wszystko było zamknięte, a program działał. To była dla
nich szansa na szybkie leczenie, a nasz wielki sukces.

...a samo nosicielstwo nie musi przecież oznaczać choroby.
Absolutnie nie, dlatego nie powinno się nikogo straszyć.
Praktycznie rzecz biorąc, działaniem profilaktycznym jest
więc samoświadomość i samokontrola pacjenta, badania
profilaktyczne oraz świadomość problemu wśród lekarzy.
Czy w związku z tym prowadzone są jakieś projekty edukacyjne dla lekarzy?
W ramach naszego programu profilaktyki mamy tzw. ścieżkę edukacyjną. Określono w niej grupy zawodowe, które
muszą zostać przeszkolone. Ściśle współpracujemy zarówno z lekarzem rodzinnym, czyli POZ-em, ale też AOS-em, czyli ambulatoryjną opieką specjalistyczną. Szkolimy
na bieżąco zarówno lekarzy specjalistów, lekarzy rodzinnych, jak i pielęgniarki środowiskowe. Okazuje, że raz nabyta wiedza w okresie studiów też ulega zapomnieniu,
a poza tym wiele się zmienia w diagnostyce i terapii nowotworów, nie tylko głowy i szyi. To wszystko jest płynne.
Prowadzone są badania naukowe, następuje aktualizacja
wielu zagadnień, więc żeby być na czasie, trzeba korzystać z różnych kursów i szkoleń. Dlatego w ramach naszego programu przeprowadziliśmy w skali kraju dziesiątki,
jak nie setki kursów edukacyjnych, podczas których kładliśmy nacisk na wczesne objawy nowotworów głowy i szyi.
Innymi słowy, omawialiśmy tych pięć podstawowych objawów i tłumaczyliśmy, dlaczego tak ważna jest formuła 1
na 3 i wczesne zgłaszanie się do lekarza. Proszę zauważyć, że Polacy z jednej strony niechętnie korzystają z usług
ochrony zdrowia, bo wszyscy narzekają, że jest niewystarczająca, a z drugiej mamy szczepionki podane na tacy,
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Skąd pacjenci dowiadywali się o projekcie?
Jeśli wprowadza się coś nowego, coś innowacyjnego, to
wokół tego bardzo dużo się dzieje, do tego stopnia, że zasięg edukacyjny trudno zmierzyć. Efektem działania programu była nie tylko wiedza na temat objawów nowotworów
głowy i szyi czy diagnostyki, ale też możliwości leczenia.
Rozmawialiśmy o nowoczesnych terapiach, o chirurgii robotowej da Vinci, o radioterapii IMRT, o protonoterapii. Chorzy pytali o immunoterapię, która się niedawno pojawiła i jest
dedykowana chorym na nowotwory głowy i czyli. Jak wspomniałem, inwestowaliśmy w media. Edukacja była więc bardzo szeroka.
Czy w każdej z placówek biorących udział w projekcie
osób zgłaszających się było za mało?
Przede wszystkim należy podkreślić, że wszystkie ośrodki
miały wyznaczony limit badań. Mimo że jeszcze rok się nie
skończył, wiemy już, że w 4 spośród 11 placówek limit został wykorzystany. W związku z tym dostajemy masę zapytań o to, gdzie i czy jeszcze można się zgłaszać do programu. To jest kolejny wielki sukces.
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Nowotwory rejonu
głowy i szyi
– profilaktyka pierwotna
Rozmowa z dr n med. Dorotą Kiprian, naczelną specjalistką radioterapeutką z Kliniki
Nowotworów Głowy i Szyi, Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie,
Państwowego Instytutu Badawczego

N

owotwory narządów głowy i szyi są istotnym
problemem zarówno klinicznym, jak i epidemiologicznym. Ostatnio obserwuje się spadek zachorowań na raka krtani przy jednoczesnym
wzroście zachorowań na raka jamy ustnej i ustnej
części gardła. Pomimo tendencji malejącej rak krtani pozostaje wciąż najczęściej występującym nowotworem rejonu głowy i szyi.

Współczynnik zapadalności rejestrowanej wynosił 26,8 na 100 tys. Szczyt zapadalności przypada
na grupę wiekową 55+. W grupie mężczyzn jest to
131,8 na 100 tys., a w przypadku kobiet 37,8 na 100
tys. Najniższą zapadalność na nowotwory głowy
i szyi odnotowuje się u osób w wieku poniżej 18 r.ż.
zarówno w grupie mężczyzn, jak i kobiet (MZ, 2018).
Ostatnio obserwuje się spadek zachorowań na raka krtani przy jednoczesnym wzroście zachorowań
na raka jamy ustnej i ustnej części gardła. Pomimo
tendencji malejącej rak krtani pozostaje wciąż najczęściej występującym nowotworem rejonu głowy
i szyi [1]. Szczyt zapadalności przypada na grupę
wiekową 55+. Wyjątek stanowi rak nosowej części
gardła, w przypadku którego występują dwa szczyty
zachorowań, między 15 a 35 r.z. oraz po 60 r.ż. Raki
płaskonabłonkowe stanowią 95% nowotworów rejonu głowy i szyi. Dominuje lokalizacja w krtani, ustnej
części gardła, jamie ustnej, a następnie w kolejności: w wardze, krtaniowej części gardła, zatokach
obocznych oraz w jamie nosowej [1].

Streszczenie

Podstawowym czynnikiem kancerogennym w przypadku raków płaskonabłonkowych rejonu głowy
i szyi jest dym tytoniowy. W krajach europejskich co
piąty przypadek raka jest powodowany przez palenie papierosów. Prawie 25% polskiej populacji pali
papierosy, a eliminacja nałogu palenia za pomocą
psychoterapii, nikotynowej terapii zastępczej i farmakoterapii bywa nieskuteczna. Wykorzystanie innych niż papierosy produktów spalających tytoń
(np. cygara czy fajki) oraz marihuanę jest równie niebezpieczne dla zdrowia co klasyczne papierosy. Pojawiły się też inne produkty zawierające nikotynę: e-papierosy i systemy podgrzewające tytoń. Produkty
te powodują także silne uzależnienie od nikotyny,
ale powstające w nich aerozole zawierają mniej substancji toksycznych w porównaniu z dymem papierosowym. Istnieją zatem przesłanki do stosowania
tych produktów zamiast tradycyjnych papierosów
u osób silnie uzależnionych od nikotyny w celu redukcji ryzyka zdrowotnego, w tym zmniejszenia ryzyka zachorowania na raka narządów głowy i szyi.

Czynniki etiologiczne

Podstawowym czynnikiem kancerogennym w przypadku raków płaskonabłonkowych rejonu głowy
i szyi jest dym tytoniowy. Innymi o udowodnionym
znaczeniu są: nadużywanie alkoholu, niewłaściwa higiena i mechaniczne drażnienie, np. przez źle
dobrane protezy. Mężczyźni, którzy spożywają więcej niż 3 jednostki alkoholu dziennie, i kobiety, które
spożywają ponad 2 jednostki alkoholu dziennie, są
znacznie bardziej podatni na zachorowanie na raka
głowy i szyi. Ekspozycja na alkohol i tytoń jest kluczowym czynnikiem wpływającym na powstanie nowotworów błon śluzowych górnych dróg oddechowych i górnej części przełyku [2, 3].
Badania epidemiologiczne wskazują również na
ścisły związek rozwoju nowotworów gardła środkowego (migdałek podniebienny, nasada języka) z zakażeniem niektórymi podtypami wirusa HPV. Podobnie jak w przypadku większości nowotworów, ryzyko
zachorowania na nowotwory głowy i szyi zwiększa
się u obu płci wraz z wiekiem, do 64 r.ż. włącznie.

Epidemiologia

Nowotwory narządów głowy i szyi są istotnym problemem zarówno klinicznym, jak i epidemiologicznym. Grupa ta obejmuje różne nowotwory umiejscowione w jamie ustnej, gardle, krtani, jamie nosowej,
zatokach obocznych nosa, gruczołach ślinowych
oraz narządzie słuchu. Odsetek zachorowań na nowotwory narządów głowy i szyi w Polsce od lat niezmiennie waha się w przedziale od 5,5% do 6,2%.
Przekłada się to na około 5500 do 6000 nowych
zachorowań (KRN 2020) i 3800 zgonów rocznie.
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W populacji mężczyzn 60%, a w populacji kobiet
52% rozpoznanych nowotworów głowy i szyi występuje u osób w wieku 45–64 lat. Szczyt zachorowalności przypada zarówno u mężczyzn, jak i u kobiet
na 55–64 r. ż., po czym następuje gwałtowny spadek
zachorowalności.
W Polsce, podobnie jak w innych krajach Europy,
obserwuje się nowe zjawisko, określane jako „fenomen epidemiologiczny”, tj. wzrost liczby nowych zachorowań na nowotwory głowy i szyi u ludzi poniżej
40 r.ż., którzy nigdy nie palili ani nie nadużywali alkoholu. Badania naukowe wskazują, że czynnikiem
potencjalnego ryzyka w tej grupie jest infekcja wirusem HPV [3].
Raki powstające na podłożu zakażenia wirusem
brodawczaka ludzkiego (HPV, human papilloma virus) stanowią odrębną jednostkę chorobową. Zakażenie wirusem HPV zwiększa ryzyko powstania
nowotworów w rejonie ustnej części gardła przede
wszystkim zlokalizowanych w migdałkach podniebiennych [4]. Raki HPV-zależne występują zazwyczaj u chorych młodszych, nienadużywających
tytoniu i alkoholu. W ostatnim dziesięcioleciu są rozpoznawane coraz częściej. Wzrost zachorowań na
ten typ nowotworu związany jest z wprowadzeniem
poszerzonej diagnostyki molekularnej, która do tej
pory nie była wykonywana. Nowotwory te zazwyczaj cechują się niższym stopniem zróżnicowania,
większą dynamiką oraz ryzykiem powstawania przerzutów do regionalnych węzłów chłonnych oraz narządów odległych. Zakażenie wirusem Epstein-Barr
(EBV, Epstein-Barr virus) odgrywa ważną rolę w etiopatogenezie raka nosowej części gardła. Wirus ten
występuje u 70–90% chorych, u których rozpoznano raka nosowej części gardła. Do czynników wpływających na wzrost ryzyka wystąpienia nowotworów
rejonu głowy i szyi zalicza się również brak lub złą
higienę jamy ustnej, przede wszystkim braki w uzębieniu, chorobę próchnicową czy nieleczoną chorobę przyzębia. Źle dobrana proteza lub źle wykonany
implant poprzez swoje ciągłe mechaniczne drażnienie może być przyczyną powstania raka języka lub
dna jamy ustnej w miejscu drażnienia [5].

cownicy winnic. Zauważono również zwiększone ryzyko wystąpienia drugiego niezależnego nowotworu
u chorych leczonych z powodu nowotworów rejonu
głowy i szyi, które szacowane jest na 2% rocznie i na
36% w ciągu 20 lat. Drugi nowotwór najczęściej zlokalizowany jest w płucach, w górnym odcinku przewodu pokarmowego albo pęcherzu moczowym.
Spowodowane jest to przede wszystkim ekspozycją
na wspólne czynniki kancerogenne, głównie dym tytoniowy oraz nadużywanie alkoholu [3, 4].

Palenie tytoniu i innych substancji

W krajach europejskich co piąty przypadek raka jest
powodowany przez palenie papierosów. Nałóg ten
jest przyczyną ponad 80% zachorowań na raka krtani i płuca, co drugi nowotwór gardła, co trzeci jamy ustnej i przełyku, co czwarty nowotwór wątroby,
co piąty rak żołądka, co drugi przypadek raka dolnych dróg moczowych i jedno na dziesięć zachorowań na raka nosa i zatok. Dym papierosowy jest także przyczyną raka jelita grubego, odbytnicy, jajnika,
trzonu macicy, trzustki, raka nerki i białaczki szpikowej. Średnio blisko 35% wszystkich zgonów z powodu nowotworów jest spowodowane paleniem tytoniu. W dymie papierosowym zawartych jest 7 tys.
związków chemicznych, w tym ponad 70 związków
uznanych za karcinogenne [7]. Związki te powstają
podczas spalania tytoniu, zachodzącego na końcu
papierosa w temperaturze ponad 750°C oraz podczas pirolizy zachodzącej nieco głębiej w temperaturze 300–700°C. Ponadto w procesie spalania tytoniu na końcu papierosa dochodzi do rozgrzewania
powietrza, które jest zasysane przez palacza poprzez pozostałą część papierosa. Z powodu wysokiej temperatury powietrze, przechodząc przez cały
papieros, odparowuje nikotynę i inne substancje lotne zawarte w papierosie. Mieszanka ta trafia aż do
pęcherzyków płucnych, a następnie wchłania się do
krwiobiegu palacza. Znajdują się w niej 93 związki
toksyczne (HPHC, harmful or potentially harmful con-stituent) opisane przez Agencję ds. Żywności i Leków (FDA, Food and Drug Administration) w 2012
roku, wywołujące pięć najpoważniejszych konsekwencji zdrowotnych palenia tytoniu (nowotwory,
choroby układu krążenia, choroby układu oddechowego, zaburzenia funkcji rozrodczych, uzależnienie)
[7]. Do najgroźniejszych substancji występujących
w bardzo wysokim stężeniu w dymie tytoniowym zalicza się: benzo(a)piren, nitrozoaminę, naftalen, piren, naftyloaminę, metanol, aceton, cyjanowodór,
toluidynę, amoniak, uretan, arsen, kadm, polon, fenol, butan, chlorek winylu, dibenzoakrydynę, toluen, tlenek węgla. Substancją silnie uzależniającą
jest nikotyna, dla której nie potwierdzono działania
kancerogennego, chociaż ustalono, że jej metabolity działają silnie rakotwórczo (zostanie to opisane
w rozdziale poświęconym e-papierosom). Głównymi
czynnikami kancerogennymi dymu tytoniowego są

Czynniki środowiskowe

Istnieją również dowody mówiące o szkodliwym
wpływie środowiska pracy i zwiększeniu ryzyka występowania raka zatok przynosowych. Opublikowane przez Binazzi i wsp. [6] wyniki metaanalizy
udowadniają, że istnieje korelacja pomiędzy długotrwałym przebywaniem w środowisku, w którym występują szkodliwe pyły i substancje, a zwiększonym
ryzykiem wystąpienia raka zatok przynosowych i nosowej części gardła. Inne grupy o podwyższonym
ryzyku narażenia na arsen to osoby zajmujące się
obróbką futer (garbarze skór), producenci i osoby
zatrudnione przy produkcji pestycydów oraz mieszanek do czyszczenia (kąpieli) futer owczych oraz pra-
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policykliczne węglowodory aromatyczne oraz lotne
N-nitrozoaminy, które w organizmie przekształcają
się w metabolity o równie wysokiej toksyczności [8,
9]. Nie istnieje bezpieczna dla zdrowia liczba papierosów. Z norweskich badań prowadzonych na 600
tys. mężczyzn i 500 tys. kobiet wynika, że wypalanie
tylko czterech papierosów dziennie trzykrotnie podnosi ryzyko zgonu z powodu zawału serca lub raka płuca. Z badań prowadzonych w 2007 r. w Stanach Zjednoczonych wynika, że nawet osoby, które
sięgają po papierosy sporadycznie, pięciokrotnie
częściej mają problem z piciem alkoholu niż te, które nigdy nie sięgają po papierosy. Połączenie tych
dwóch groźnych dla zdrowia zachowań zwiększa ryzyko rozwoju nowotworów jamy ustnej, gardła, krtani i przełyku. Palenie cygar i fajki jest równie groźne
jak palenie papierosów. Żucie i ssanie liści tytoniowych także zwiększa ryzyko rozwoju nowotworów,
zwłaszcza raka jamy ustnej [10, 11, 12]. Działanie
kancerogenne substancji powstających podczas
spalania konopi indyjskich zostało bardzo słabo
zbadane. W zależności od gatunku konopie indyjskie zawierają ponad 420 substancji chemicznych,
z których 61 to kannabinoidy. Ponad 2000 związków
powstaje w wyniku pirolizy podczas palenia konopi
i są one reprezentowane przez różne klasy związków
chemicznych, w tym związki azotowe, aminokwasy,
węglowodory, terpeny i proste kwasy tłuszczowe.
Dym wytwarzany z marihuany zawiera także wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne o działaniu kancerogennym, jak i inne toksyczne produkty
spalania. Są one podobne jak w dymie tytoniowym,
ale sposób palenia konopi indyjskich skutkuje wyższą ekspozycją na dym [13, 14].

4. «Propagowanie szczepień przeciw wirusowi HPV
zarówno u dziewczynek, jak i chłopców.
5. Kierowanie osób uzależnionych od nikotyny na terapię do wyspecjalizowanych przychodni.

Terapia uzależnienia
od palenia tytoniu

Palenie tytoniu powoduje silne farmakologiczne
uzależnienie od nikotyny i jest jednocześnie najważniejszym czynnikiem kancerogennym raka krtani, jamy ustnej i gardła. W razie spadku stężenia
nikotyny we krwi pojawiają się kliniczne objawy odstawienia, co zmusza palacza do kontynuacji palenia tytoniu i tym samym do utrzymywania odpowiednich stężeń nikotyny we krwi. Po pewnym
okresie palenia tytoniu wykształca się tolerancja
na nikotynę, która powoduje konieczność przyjmowania jej coraz większych dawek w celu uzyskania odpowiedniego efektu. Tolerancja powstaje na
skutek zwiększenia aktywności enzymów metabolizujących nikotynę oraz poprzez zwiększenie liczby
receptorów dla nikotyny w centralnym układzie nerwowym. Oprócz uzależnienia farmakologicznego
palenie tytoniu powoduje uzależnienie behawioralne, na które składają się złożone czynniki psychologiczne, środowiskowe, kulturowe oraz społeczne
[7, 29].

Niefarmakologiczne metody leczenia
uzależnienia od tytoniu

1. E
 dukacja dotycząca szkodliwości palenia tytoniu
prowadzona poprzez specjalistyczne konsultacje
telefoniczne, broszury edukacyjne, programy radiowo-telewizyjne oraz w Internecie.
2. Poradnictwo antytytoniowe prowadzone w gabinecie lekarskim, między innymi u lekarza rodzinnego oraz u specjalisty laryngologa. Najważniejszy jest dokładny wywiad, za pomocą którego
można ocenić stopień uzależnienia od nikotyny
(w tym testy Schneidera i Fagerströma). Kwestionariusz Fagerströma składa się z 6 pytań dotyczących okresu od przebudzenia do wypalenia
pierwszego papierosa, trudności z powstrzymaniem się od palenia w miejscach zakazanych,
liczby wypalanych dziennie papierosów, stopnia trudności rezygnacji z pierwszego papierosa, pory dnia, w której wypala się więcej papierosów, palenia w czasie choroby. Maksymalna
liczba punktów uzyskiwanych w teście Fagerströma wynosi 10. Suma punktów powyżej 6
świadczy o silnym stopniu uzależnienia od nikotyny i jest wskazaniem do leczenia zastępczego
w trakcie rzucania palenia [7, 29].
3. Terapia behawioralna, polegająca na kompleksowym poradnictwie lekarskopsychologicznym
i krótkich osobistych konsultacjach, obejmujących naukę eliminacji bodźców protytoniowych
oraz techniki relaksacyjne i motywacyjne [7, 29].

Profilaktyka pierwotna nowotworów
rejonu głowy i szyi

Podstawową strategią zmierzającą do ograniczenia zachorowalności na najczęściej występujące typowe raki płaskonabłonkowe narządów głowy i szyi
powinna być:
1. Edukacja społeczeństwa w celu propagowania niepalenia tytoniu stanowiącego najsilniejszy
czynnik ryzyka powstania raka, w odniesieniu do
nowotworów układu oddechowego, a także górnego odcinka przewodu pokarmowego. Zmniejszenie liczby osób palących powinno przełożyć
się w najbardziej istotnym stopniu na zmniejszenie zachorowalności na raki krtani, ustnej i krtaniowej części gardła oraz jamy ustnej.
2. Edukacja społeczeństwa o ryzyku, jakie wiąże się
z nadużywaniem wysokoprocentowego alkoholu. Ograniczenie przyjmowania alkoholu powinno skutkować spadkiem zachorowalności przede
wszystkim na raki jamy ustnej, a również raki ustnej i krtaniowej części gardła.
3. Propagowanie dbałości o higienę jamy ustnej
oraz uzębienie.
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Farmakologiczne metody leczenia
uzależnienia od tytoniu

3. L
 eki antagonistyczne do cholinergicznych receptorów nikotynowych (wareniklina i cytyzyna). Wareniklina jest częściowym antagonistą nAChR
a4b2. Wykazuje silne działanie antagonistyczne
wobec nikotyny. Jest częściowym kompetencyjnym agonistą nAChR, co powoduje zmniejszenie
ich dostępności dla nikotyny, a to z kolei zmniejsza satysfakcję z palenia i odczucie efektu nagrody po wypaleniu papierosa. Wareniklina, mimo że
działa słabiej agonistycznie od nikotyny na nAChR, prowadzi do zmniejszenia uczucia głodu nikotynowego i objawów odstawienia u osób rzucających palenie [7, 29, 36].

Farmakologiczne leczenie uzależnienia od nikotyny
obejmuje:
1. Nikotynową terapię zastępczą (NTZ) oraz antagonistów cholinergicznych receptorów nikotynowych (wareniklina i cytyzyna). Dostępne są różne postaci NTZ: systemy transdermalne (plastry),
gumy do żucia, pastylki do ssania, tabletki podjęzykowe, aerozole i inhalatory doustne. Preparaty te są dostępne w Polsce bez recepty. Plastry
zapewniają stabilne stężenia nikotyny we krwi,
ułatwiając zaprzestanie palenia, ale w trakcie ich
stosowania, w przypadku wystąpienia uczucia
głodu nikotynowego, konieczne jest doraźne stosowanie preparatów doustnych. Nikotyna zawarta
w plastrze stopniowo przenika przez skórę i tkankę podskórną do krwi i mózgu. Plastry występują
w różnych dawkach (7, 14 i 21 mg nikotyny w plastrach 24-godzinnych oraz 5, 10 i 15 mg w plastrach 16-godzinnych). Nakleja się je na suchą
i nieowłosioną skórę, na górnej części ciała (klatka piersiowa, plecy, ramiona). Aby zmniejszyć ryzyko miejscowej reakcji skórnej, pacjent powinien
zmieniać miejsce aplikacji plastra. Plastry nikotynowe są zasadniczo dobrze tolerowane, szczególnie u najbardziej uzależnionych od nikotyny.
Pełna kuracja trwa zazwyczaj około 10 tygodni,
podczas których dawka nikotyny jest stopniowo
zmniejszana [29]. Doustna nikotynowa terapia zastępcza dostarcza nikotynę na żądanie. Nikotyna
wchłania się przez błonę śluzową jamy ustnej, zaspokajając doraźnie głód nikotynowy. Guma do
żucia z nikotyną i pastylki z nikotyną są dostępne
w dawkach po 2 mg i 4 mg. Zazwyczaj stosuje się
je jako dodatek do plastra. Kwaśne środowisko
jamy ustnej obniża wchłanianie nikotyny, dlatego gumy i pastylki powinno się stosować przynajmniej 15 minut po spożyciu pokarmu lub wypiciu
napoju [7, 29]. Inhalator nikotynowy dostarcza nikotynę w aerozolu do błony śluzowej jamy ustnej,
gdzie następuje jej wchłanianie
2. Leki psychotropowe (bupropion). Leki przeciwdepresyjne mogą pomóc w walce z uzależnieniem
od palenia tytoniu z kilku powodów. Odstawienie
nikotyny może wywołać objawy depresyjne, a leki przeciwdepresyjne mogą je złagodzić. Ponadto
niektóre leki przeciwdepresyjne mogą mieć specyficzny wpływ na receptory i szlaki przekaźnikowe leżące u podstaw uzależnienia od nikotyny.
Bupropion to lek przeciwdepresyjny, hamujący
postsynaptyczny wychwyt dopaminy i noradrenaliny, zmniejszający uczucie przyjemności po nikotynie. Bupropion blokuje również nAChR (nicotinic
acetylcholine receptor), łagodzi objawy zespołu
abstynenckiego, w tym chęć zapalenia papierosa, i zmniejsza przyrost masy ciała po zaprzestaniu używania nikotyny [7, 29, 36].
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Systemy podgrzewania tytoniu

Urządzenia podgrzewające tytoń (HnB, heat not
burn) podnoszą jego temperaturę do 200–350°C,
uwalniając aerozol. Urządzenie składa się z ceramicznego ostrza z przewodami elektrycznymi podłączonymi do akumulatora z możliwością ładowania z zewnętrznego źródła prądu. Ostrze znajduje
się wewnątrz rurki octanowej, zakończonej ustnikiem z octanu celulozy. Polimerowy filtr ma za zadanie ochłodzić powstający aerozol. Sprasowany
wkład tytoniowy wykonany jest z zawiesiny suszu
tytoniowego, w tym w 70% z tytoniu oraz ze środków utrzymujących wilgoć (woda, gliceryna, glikol
propylenowy) w celu wytworzenia aerozolu. W porównaniu z e-papierosami systemy podgrzewania
tytoniu podlegają bardziej rygorystycznym procedurom standaryzowania zawartości różnych substancji we wdychanym aerozolu [30, 31]. Po trwającej blisko 4 lata analizie badań naukowych FDA
podjęła decyzję o autoryzacji pierwszego systemu podgrzewania tytoniu jako wyrobu tytoniowego
zapewniającego mniejsze narażenie na działanie
substancji szkodliwych i potencjalnie szkodliwych
w porównaniu z klasycznymi papierosami. Proces
rejestracyjny uwzględniał stan wiedzy naukowej na
temat tych wyrobów, dane producenta oraz niezależnych badaczy, a także uwagi podniesione w debacie publicznej [31, 32]. W badaniach przeprowadzonych przez Ministerstwo Zdrowia Japonii oraz
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Holandii ryzyko powstania nowotworu wskutek używania HnB oszacowano na około 10 razy mniejsze
w porównaniu z paleniem papierosów, a redukcję
skumulowanego narażenia na główne kancerogeny dymu tytoniowego na 10–25 razy mniejsze [33,
34]. Ryzyko indukcji nowotworu w przypadku ekspozycji biernej na aerozol z HnB oszacowano na
mniejsze o około 3000 razy względem dymu papierosowego. Od 2014 do końca 2019 r. na temat systemu podgrzewania tytoniu IQOS ukazało się 30 analiz i raportów, 10 badań klinicznych,
8 badań nieklinicznych, 141 niezależnych badań
naukowych oraz 340 recenzowanych artykułów
i rozdziałów w publikacjach typu peer-reviewed
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(ocenionych przez zewnętrznych ekspertów naukowych). Pozytywne opinie na temat IQOS wydały instytucje rządowe zajmujące się ochroną zdrowia publicznego, jak np.:
• Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków
(FDA, Food and Drug Administration, MRTP 2020,
PMTA 2019),
• Niderlandzki Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego i Środowiska Agencji (RIVM), 2020,
• Belgijska Naczelna Izba Zdrowia (CSS, Superior
Health Council), 2020,
• Niemiecki Federalny Instytut Oceny Ryzyka (BfR,
Bundesinstitut für isikobewertung), 2018,
• Japoński Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego (Japan National Institute of Public Health, KH-IK Kokuritsu Hoken-Iryō Kagakuin), 2017.
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15(1), 49.
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17. DOI: 0.5603/OCP.2021.0011.
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Wszystkie powyższe opinie wskazują na istotny
potencjał IQOS w redukcji substancji toksycznych
i kancerogennych dymu papierosowego.
Decyzja FDA z lipca 2020 r. przyznaje IQOS status produktu tytoniowego o zmodyfikowanym ryzyku (MRTP), wskazując na jego potencjał dla
„wspierania zdrowia publicznego” i uznając dowody naukowe jako spełniające kryteria prawne i naukowe do określania IQOS mianem produktu o zredukowanej ekspozycji na substancje szkodliwe
i potencjalnie szkodliwe.
IQOS to urządzenie przeznaczone dla tych palaczy, którzy w przeciwnym wypadku kontynuowaliby
palenie papierosów, jako potencjalnie mniej szkodliwa i ryzykowna forma przyjmowania przez nich nikotyny, lub u osób, u których wszystkie, w tym farmakologiczne, sposoby leczenia z uzależnienia od
palenia tytoniu zawiodły [37, 38].

Piśmiennictwo:

1. W
 ojciechowska U., Didkowska J., Michałek I.,
Olasek P., Ciuba A.; Nowotwory złośliwe w Polsce w 2018 roku; Ministerstwo Zdrowia, Warszawa 2020.
2. K awecki A., Nawrocki S.; Zalecenia postępowania
diagnostyczno-terapeutycznego w nowotworach
złośliwych. Nowotwory nabłonkowe narządów głowy i szyi, tom I, 2019.
3. Globocan, https://gco.iarc.fr/today/data/factsheets/populations/616--poland-fact-sheets.pdf.
4. Reich M., Licitra L., Vermorken J. B., Bernier J.,
Parmar S., Golusinski W., Leemans C. R. (2016);
Best practice guidelines in the psychosocial management of HPV-related head and neck cancer:
recommendations from the European Head and
Neck Cancer Society's Make Sense Campaign;
Annals of Oncology, 27(10), 1848-1854.
5. Dental Health Services Victoria (2020). Oral cancer
screening and prevention, https://www.dhsv.org.
au/oral-health-programs/oral-cancer-screening-and-prevention dostęp z dn. 08.09.2020.

15

terapia

18. A
 ddictive nicotine and harmful substances also
present in heated tobacco.2020. https://www.
rivm.nl/en/news/addictive-nicotine-and-harmfulsubstances-also-present-in-heated-tobacco.
19. Smoking: tobacco harm reduction approaches
overview. Na-tional Institute for Health and Care Excellence. 2020. https:// pathways.nice.org.
uk/pathways/smoking-tobacco-harm-reductionapproaches#path=view%3A/pathways/smoking-tobacco-harm-re-duction-approaches/
smoking-tobacco-harm-reduction-approachesoverview.xml&content=view-index.
20. h ttps://www.fda.gov/news-events/press-announcements/fda-gra-nts-first-ever-modified-riskorders-eight-smokeless-tobacco-products.
21. h ttp://www.fda.gov/news-events/press-announcements/fda-author-izes-marketing-iqostobacco-heating-system-reduced-exposureinformation.
22. Uchiyama S., Noguchi M., Takagi N., et al.; Simple Determination of Gaseous and Particulate
Compounds Generated from Heated Tobacco
Products. Chem Res Toxicol. 2018; 31(7): 585–
593, doi: 10.1021/acs. chemrestox.8b00024, indexed in Pubmed: 29863851.
23. S
 tephens W.E.; Comparing the cancer potencies
of emissions from vapourised nicotine products including e-cigarettes with those of tobacco smoke.
Tob Control. 2018 [Epub ahead of print]; 27: 10–
17, doi: 10.1136/tobaccocontrol-2017-053808, indexed in Pubmed: 28778971.
24. Slob W., Soeteman-Hernández L.G., Bil W., et
al.; A Method for Comparing the Impact on Carcinogenicity of Tobacco Products: A Case Study on Heated Tobacco Versus Cigarettes. Risk
Anal. 2020; 40(7): 1355–1366, doi: 10.1111/risa.13482, indexed in Pubmed: 32356921.
25. Hirano T., Takei T.; Estimating the carcinogenic
potency of second-hand smoke and aerosol
from cigarettes and heated tobacco products. Int
J Environ Res Public Health. 2020; 17(22), doi:
10.3390/ijerph17228319, indexed in Pubmed:
33182793.
26. Malinska D., Szymański J., Patalas-Krawczyk P.,
et al.; Assessment of mitochondrial function following short – and long-term exposure of human
bronchial epithelial cells to total particulate matter from a candidate modified-risk tobacco product and reference cigarettes. Food Chem Toxicol. 2018; 115: 1–12.
27. Uchiyama S., Noguchi M., Takagi N., et al.; Simple Determination of Gaseous and Particulate
Compounds Generated from Heated Tobacco
Products. Chem Res Toxicol. 2018; 31(7): 585–
593, doi: 10.1021/acs. chemrestox.8b00024, indexed in Pubmed: 29863851.
28. Stephens W.E. Comparing the cancer potencies of
emissions from vapourised nicotine products inc-

terapia

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

16

luding e-cigarettes with those of tobacco smoke.
Tob Control. 2018 [Epub ahead of print]; 27: 10–
17, doi: 10.1136/tobaccocontrol-2017-053808,
indexed in Pubmed: 28778971.
European Network for Smoking and Tobacco Prevention ENSP. 2018. Guidelines for treating tobacco dependence. http://elearning-ensp.eu.
Hartmann-Boyce J., Chepkin S.C., Ye W., et al.;
Nicotine replacement therapy versus control for
smoking cessation. Cochrane Database Syst
Rev. 2018; 5: CD000146. 2018.
Simonavicius E., McNeill A., Shahab L., et al.;
Heat-not-burn tobacco products: a systematic literature review. Tob Control. 2019; 28(5): 582–
594, doi: 10.1136/tobaccocontrol-2018-054419,
indexed in Pubmed: 30181382.
Heat tobacco products. A brief. World Health Organization. 2020. https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0008/443663/Heated--tobacco-products-brief-eng.pdf?ua=1.
Slob W., Soeteman-Hernández L.G., Bil W., et
al.; A Method for Com-paring the Impact on Carcinogenicity of Tobacco Products: A Case Study on Heated Tobacco Versus Cigarettes. Risk
Anal. 2020; 40(7): 1355–1366, doi: 10.1111/risa.13482, indexed in Pubmed: 32356921.
Hirano T., Takei T.; Estimating the carcinogenic
potency of second-hand smoke and aerosol
from cigarettes and heated tobacco products. Int
J Environ Res Public Health. 2020; 17(22), doi:
10.3390/ijerph17228319, indexed in Pubmed:
33182793.
Tonstad S., Davies S., Flammer M., et al.; Psychiatric adverse events in randomized, double-blind, placebo-controlled clinical trials of varenicline: a pooled analysis. Drug Saf. 2010; 33(4):
289–301, doi: 10.2165/11319180-00000000000000, indexed in Pubmed: 20297861.
Cahill K., Lindson-Hawley N., Thomas K.H., et
al.; Nicotine receptor partial agonists for smoking cessation. Cochrane Database Syst Rev.
2016(5): CD006103, doi: 10.1002/14651858.
CD006103.pub7, indexed in Pubmed: 27158893.
Szymański F.M., Kuna P., Płatek A.E., et al.; Produkty tytoniowe oparte na podgrzewaniu tytoniu (heat-not-burn) a zdrowie pacjentów – opinia
grupy ekspertów. Choroby Serca i Naczyń. 2019;
16(2): 135–142.
Jawień A., Filipiak K.J., Bręborowicz A., et al.;
Rekomendacje dotyczące postępowania w chorobie tętnic kończyn dolnych (LEAD) na podstawie wytycznych ESVS/ESC 2017 – stanowisko
ekspertów Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej, Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego, Polskiego Towarzystwa Leczenia
Ran oraz Sekcji Farmakoterapii Sercowo-Naczyniowej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
Choroby Serca i Naczyń 2020.17(1):1-54

Wpływ nieprawidłowej
higieny jamy ustnej
na powstawanie nowotworów
głowy i szyi
Rozmowa z lek. stom. Anną Mydlak, specjalistką chirurgii twarzowo-szczękowej,
starszą asystentką Kliniki Nowotworów Głowy i Szyi, Narodowego Instytutu Onkologii
im. Marii Skłodowskiej-Curie, Państwowego Instytutu Badawczego
Jaki procent ogólnej liczby nowotworów stanowią
nowotwory głowy i szyi?
Nowotwory złośliwe głowy i szyi stanowią około 2–6
% wszystkich nowotworów złośliwych. W Polsce daje
to rocznie około 5–6 tys. nowych przypadków. Są to
nowotwory górnej części układu pokarmowego i oddechowego. Wskaźniki zachorowalności na nowotwory głowy i szyi są podobne dla Polski, innych krajów
Unii Europejskiej i USA. Raki jamy ustnej cechuje niekorzystne rokowanie, co wynika z faktu, że około 80%
pierwszorazowych chorych zgłasza się do lekarza
w trzecim lub czwartym stopniu zaawansowania.

Złogi kamienia nazębnego i zęby zgorzelinowe są
czynnikami drażniącymi i uszkadzającymi błonę śluzową. Jeżeli do przewlekłego drażnienia dochodzi dym
tytoniowy i alkohol, ryzyko rozwoju dysplazji nabłonka
i tkanki łącznej jest znacznie większe. Podobnie silnie
drażniąco działają źle przylegające protezy.
Jakie są objawy nowotworów złośliwych jamy ustnej?
Nowotwory złośliwe jamy ustnej mogą przybierać różne postacie kliniczne. Manifestują się jako niebolesne
owrzodzenie, naciek, stwardnienie lub egzofityczny
guz. Początkowo wywołują objawy niecharakterystyczne, przypominające banalne infekcje górnych dróg oddechowych, takie jak: ból gardła, ból podczas połykania czy chrypka. Wraz z postępem choroby dochodzi
do krwawień, zakażenia bakteryjnego, bólu, nieprzyjemnego zapachu z ust i szczękościsku. Chory ma problemy z użytkowaniem protez zębowych, mową i przełykaniem. Zęby w obrębie guza ulegają rozchwianiu,
a czasami samoistnie wypadają. Niejednokrotnie dochodzi do porażeń nerwów czuciowych, co manifestuje się drętwieniem w obrębie warg, policzka. Jeżeli jest
to zaawansowany nowotwór dziąsła dolnego, dna jamy
ustnej naciekający kość, może dojść do patologicznego złamania żuchwy. Kolejnym etapem jest rozsiew nowotworu do węzłów chłonnych na szyi, co manifestuje
się jako guz na szyi, kacheksja i przerzuty odległe.

Jaką część stanowią nowotwory będące następstwem nieprawidłowej higieny jamy ustnej?
Nie można jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie,
ale z najbardziej aktualnych badań epidemiologicznych
przeprowadzonych na dużych grupach badanych przez
International Head and Neck Cancer Epidemiology Consortium wynika, że zła higiena jamy ustnej daje podobny
efekt co palenie od jednego do trzech papierosów dziennie. Wykazano większe ryzyko zachorowania u osób
z zapaleniem dziąseł, osób które straciły więcej niż pięć
zębów, myją zęby rzadziej niż raz dziennie oraz odwiedzają dentystę rzadziej niż raz w roku. Pacjent z nowotworem jamy ustnej jest to często palacz z niewłaściwą
higieną jamy ustnej, pijący alkohol – w takim przypadku niestety wszystkie te czynniki działają synergistycznie.

Czy utrudniony dostęp do leczenia stomatologicznego w ramach NFZ przekłada się na liczbę nowotworów jamy ustnej?

Jaki jest mechanizm powstawania nowotworu związany z nieprawidłową higieną?
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Na liczbę nowotworów nie, na stopień zaawansowania
już tak. Często pacjent zgłasza się, kiedy ma duże problemy z mową, jedzeniem, przełykaniem i bólem, który
nie przechodzi po ogólnodostępnych środkach przeciwbólowych, co niestety świadczy o dużym stopniu zaawansowania choroby.
Jakich obszarów jamy ustnej dotyczą te nowotwory?
Nowotwory głowy i szyi to szerokie pojęcie. Mówimy
o nowotworach zlokalizowanych w górnym odcinku przewodu pokarmowego i oddechowego. Zalicza się do nich
około 20 lokalizacji anatomicznych, w tym zatok szczękowych, gruczołów ślinowych, gardła i krtani. Nowotwory
jamy ustnej związane z zaniedbaniami higienicznymi dotyczą gównie języka i dna jamy ustnej, a następnie błony
śluzowej policzków, podniebienia, dziąseł.

niczenia w kompleksowym cyklu szkoleń z zakresu profilaktyki i diagnostyki nowotworów głowy i szyi.
Jak wygląda kształcenie studentów z zakresu onkologii głowy i szyi?
Studenci kierunku lekarsko-dentystycznego mają miesięczny blok z chirurgii szczękowo-twarzowej, studenci
kierunku lekarskiego jedynie tygodniowy. Niestety w efekcie tego bardzo często chory na nowotwór jamy ustnej
najpierw przechodzi antybiotykoterapię, leczenie przeciwgrzybiczne, co opóźnia wdrożenie odpowiedniej diagnostyki i dokonanie rozpoznania. Mija kilka miesięcy,
zanim trafi do specjalisty chirurga stomatologa, chirurga
szczękowo-twarzowego albo laryngologa.

Jaka jest profilaktyka nowotworów jamy ustnej?
Kompleksowa profilaktyka nowotworów głowy i szyi polega na utrzymaniu reżimu higienicznego oraz rezygnacji z nadmiernego spożycia alkoholu i palenia papierosów. Istnieją zaburzenia potencjalne złośliwe – zmiany
przedrakowe i stany przedrakowe predysponujące do
rozwoju nowotworu złośliwego. Prawdopodobieństwo
transformacji złośliwej liszaja płaskiego wynosi 1–5%, ale
erytroplakii już ok. 50%. Podczas wizyty lekarz stomatolog powinien wykryć patologie błony śluzowej i wdrożyć
odpowiednie leczenie. Bardzo istotna jest również profilaktyka zakażeń wirusem HPV.

Jak wygląda dostępność do stomatologa w ramach
NFZ?
Badanie stomatologiczne, higienizacja raz na rok i zabiegi z zakresu chirurgii stomatologicznej są refundowane przez NFZ. Obecnie w Warszawie jest 25 placówek
udzielających na NFZ świadczenia z zakresu chirurgii stomatologicznej. Średni czas oczekiwania na wizytę to 69 dni. W województwie mazowieckim są jeszcze
33 ośrodki, w których w ramach Narodowego Funduszu
Zdrowia przyjmuje chirurg stomatolog. Kolejka w nich
wynosi średnio 61 dni. W Polsce na wizytę do stomatologa na NFZ czeka się od 8 dni (województwo lubelskie)
do 47 dni (województwo warmińsko-mazurskie). W województwie mazowieckim to około 25 dni.Proszę pamiętać,
że koszyk świadczeń oraz badań diagnostycznych, jakie
można otrzymać w ramach ubezpieczenia zdrowotnego,
jest bardzo ograniczony. Pacjentowi przysługuje jedno
zdjęcie pantomograficzne na trzy lata. Narodowy Fundusz Zdrowia refunduje wymianę protez całkowitych lub
częściowych co 5 lat. Podłoże protetyczne jamy ustnej
zmienia się i po upływie tak długiego czasu często mamy
do czynienia ze złym przyleganiem protezy.

Czy prowadzone są jakieś warsztaty, szkolenia dla lekarzy dotyczące nowotworów jamy ustnej?
Narodowy Instytut Onkologii wraz z Okręgową Izbą Lekarską w Warszawie stworzył Warszawską Szkołę Epidemiologii i Prewencji Nowotworów. W październiku odbyło się pierwsze sympozjum organizowane w ramach tej
szkoły, pod nazwą „Rola lekarza dentysty w profilaktyce
i wczesnym wykrywaniu nowotworów głowy i szyi oraz
opiece stomatologicznej nad pacjentem onkologicznym
przed, w trakcie i po leczeniu przeciwnowotworowym”.
Szkolenie było bezpłatne i miało zasięg ogólnopolski.
W pierwszej edycji wzięło udział ponad 150 stomatologów. Podczas wykładów duży nacisk kładziono na profilaktykę i wczesną diagnostykę.
Rozumiem, że to było szkolenie tylko dla stomatologów, a co z lekarzami POZ?
Dysponujemy wytycznymi postępowania w podstawowej opiece zdrowotnej w Polsce z pacjentami z podejrzeniem nowotworów głowy i szyi oraz po leczeniu takiego nowotworu.
Istnieje Program profilaktyki i wczesnego wykrywania
nowotworów głowy i szyi „Nie trać głowy!”, realizowany między innymi przez Narodowy Instytut Onkologii im.
Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Program współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Lekarze i pielęgniarki
zatrudnieni w placówkach POZ mają możliwość uczest-

terapia

Kto powinien zgłosić się do lekarza?
Według Polskiego Towarzystwa Nowotworów Głowy i Szyi
każda osoba, u której wystąpi i utrzyma się przez trzy tygodnie co najmniej jeden z objawów niezwiązanych z infekcją górnych dróg oddechowych, takich jak: pieczenie
języka, niegojące się owrzodzenie oraz/lub czerwone albo
białe naloty w jamie ustnej, ból gardła, przewlekła chrypka,
guz na szyi, niedrożność nosa lub krwawy wyciek z nosa,
ból w trakcie przełykania oraz/lub problemy z połykaniem,
powinna szybko zgłosić się do lekarza.
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Znaczenie psychologii
w profilaktyce i rozpoznawaniu
nowotworów głowy i szyi
Rozmowa z dr n. med. Mariolą Kosowicz, psychoonkolożką, psychoterapeutką,
Kierownikiem Poradni Zdrowia Psychicznego, Narodowego Instytutu Onkologii
im. M. Skłodowskiej-Curie, Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie
Z czego wynika lęk przed nowotworami głowy
i szyi, dlaczego pacjenci się tak późno zgłaszają do lekarza?
Jeśli powiem, że problem dotyczy tylko chorych
na nowotwory głowy i szyi, to będzie to stygmatyzowało tę grupę. Tymczasem z psychologicznego
punktu widzenia oraz mojego doświadczenia wynika, że bez względu na typ nowotworu w większości przypadków ludzie się po prostu nie zgłaszają do lekarza w odpowiednim momencie. To
jest niezrozumiałe, bo nowotwór złośliwy każdego
narządu ma swoją specyfikę i często daje wyraźne objawy. Wbrew pozorom większa jest też świadomość faktu, że im wcześniej nowotwór będzie
zdiagnozowany tym większa jest szansa na wyleczenie. Jednak to się nie przekłada na wczesne
rozpoznanie raka.

zumiałe, a w praktyce rzadko wprowadzane w życie. Świadczy o tym choćby liczba osób z depresją i innymi problemami psychicznymi. Mówimy
o nowotworach głowy i szyi, a przecież jest wiele innych nowotworów również związanych z paleniem papierosów, piciem alkoholu. Nie jest to
równoznaczne z tym, że każdy kto pali tytoń i pije alkohol zachoruje, ale prawdopodobieństwo
wzrasta. Tymczasem choć wciąż mówimy o higienie i o dobrym stylu życia, ludzie i tak nie rezygnują z tych używek. Choćby dzisiaj przed wejściem
do szpitala siedziały trzy panie z personelu medycznego i paliły papierosy. Musiałam zwrócić im
uwagę, że jeżeli chcą palić – bo to jest ich wybór
– nie powinny robić tego robić przed szpitalem,
ponieważ dają innym przyzwolenie. Nie ma na to
mojej zgody i za każdym razem mnie to szokuje. Przecież to jest placówka leczenia onkologicznego. Pół godziny temu rozmawiałam z pacjentką, która miała raka języka, teraz ma raka krtani.
Opowiadała mi swoim stylu życia, którego częścią było palenie papierosów i spożywanie alkoholu. Przez długi czas w ogóle nie zwracała uwagi
na to, że to może mieć poważne konsekwencje.
Teraz nie może sobie wybaczyć swojej ignorancji.

Co jest tego powodem?
We współczesnym świecie istnieje tendencja do
ignorowania swoich potrzeb albo opacznego
ich rozumienia. Teoretycznie dążymy do zapewnienia sobie bezpieczeństwa, komfortu życia,
a w praktyce żyjemy w przewlekłym stresie. Nie
zauważamy informacji płynących z ciała i większość dolegliwości tłumaczymy zmęczeniem.
Do tego budujemy w sobie przekonanie, że pośpiech, zmęczenie, to nierozerwalna część życia
wszystkich, że każdy ma jakieś problemy natury
zawodowej, osobistej, finansowej i to nas usprawiedliwia oraz zwalnia z odpowiedzialności za
swoje wybory.

Dopiero choroba spowodowała refleksję?
Tak, zresztą jak w większości przypadków. Nie
chcemy rezygnować z własnych przyzwyczajeń
do momentu kiedy nie wydarzy się coś, co nas
zatrzyma. Gdy np. nasze dziecko ma jakiś kłopot uświadamiamy sobie, że w ogóle nie zwracamy na nie uwagi, nie rozmawiamy z nim, niewiele
wiemy o jego problemach, które nie tylko dotyczą szkoły. Gdy mąż lub żona znajdzie nowego
partnera, albo dowiadujemy się o chorobie dociera do nas to, czego nie widzieliśmy lub nie chcieliśmy widzieć wcześniej. Są oczywiście osoby, które nie wyciągają wniosków z własnych błędów i za
wszystko obwiniają czynniki zewnętrzne.

Czy jest jakiś sposób na przeciwdziałanie temu zjawisku?
Myślę, że podstawą jest edukacja, w której wyraźnie brakuje wiedzy na temat znaczenia i konsekwencji ludzkich wyborów, uważności na stosowanie mechanizmów obronnych, szczególnie tych,
które teoretycznie brzmią rozsądnie, a w rzeczywistości tłumaczą nas i nasze nieadaptacyjne zachowania. To jest zjawisko niemal futurystyczne,
bo są teorie, idee, myśli, które pozornie są zro-
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W przypadku nowotworów głowy i szyi jest też
grupa młodych dorosłych, u których mamy do
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czynienia z nowotworami HPV-zależnymi. Czy
w tej grupie świadomość na temat zagrożeń
i profilaktyki jest większa?
Kiedyś byłam na spotkaniu dla kobiet, na które przyszli również mężczyźni, wspierający swoje
partnerki. Zorganizowała je krakowska firma PR-owa pod hasłem "porozmawiajmy o kobiecych
chorobach onkologicznych". Była tam przedstawicielka Fundacji raka szyjki macicy, był lekarz,
a ja mówiłam o profilaktyce, w tym o psychologicznych mechanizmach unikania konfrontacji
z sytuacją weryfikacji stanu swojego zdrowia.
W którymś momencie poruszyłam temat stylu życia, w tym wirusa HPV. Przenoszony jest drogą
płciową i może być kancerogenny, spowodować
raka szyjki macicy, raka jamy ustnej, czy gardła.
Powiedziałam, że zadziwia mnie to, że natrafiam
na opór, gdy rozmawiając z pacjentkami zmieniającymi partnerów sugeruję, że warto poprosić
ich badanie w kierunku HPV, HIV i wirusa wątroby, chlamydii itp. Najczęściej kobiety obawiają
się, że spłoszą nowego partnera. Niestety, wygrywa obawa przed porzuceniem, a nie zdrowy
rozsądek i troska o własne zdrowie. Tymczasem,
jeśli ktoś naprawdę chce z kimś być, to wykona
te badania.

poznawać objawy i wiedzieć jak rozmawiać z pacjentem, by go nie wystraszyć, ale zachęcić do
badań i leczenia. Ważne żeby rozmawiali z pacjentami o rzuceniu palenia nie strasząc, ale mówiąc o faktach.
Jak do tego motywować pacjenta?
Musimy pamiętać, że zmotywowanie drugiego człowieka do zmiany zachowań, szczególnie
w temacie uzależnień, to bardzo trudne wyzwanie,
czasami wręcz niemożliwe. Każdy z nas od czasu do czasu przeżywa stan, w którym nie potrafi
sobie czegoś odmówić – choćby kupienia ciastka
– gdy odczuwa obniżenie nastroju, mimo że wie,
że to mu nie służy. Co dopiero mają powiedzieć
osoby, które piją alkohol albo palą papierosy,
gdzie do uzależnienia psychologicznego dochodzi uzależnienie czysto biologiczne. Jeżeli zmiany zachowań ryzykownych miałyby zachodzić na
poziomie deklaratywnym, to większość z nas byłaby wolna od problemów. Tymczasem nawet tu,
w Instytucie Onkologii, widząc takie dramaty pracownicy wychodzą przed szpital i palą papierosy.
Uzależnienie powoduje, że człowiek nie ma silnej
woli, że racjonalne argumenty przestają mieć dla
niego znaczenie. To się dzieje na poziomie biologicznym mózgu. Gdy do mózgu docierają trudne emocje, między innymi strach, niepokój, to natychmiast mobilizuje się do walki lub ucieczki. To
jest ten moment kiedy chcąc rozładować napięcie atakujemy innych lub sięgamy po papierosa,
pączka, czekoladę, alkohol, czy cokolwiek innego, co naszym zdaniem pomoże nam poradzić
sobie z napięciem. To dotyczy wszystkich grup
społecznych – lekarzy, profesorów, kadrowych,
czy nauczycieli. Nie widzą w tym zagrożenia. Po
alkoholu zasypiają spokojnie, a rano myślą, że nie
ma po tym żadnego śladu. Ludzie przecież palą
przy dzieciach. Widząc to, aż chce się krzyczeć,
że nie wolno tego robić. Wielu wydaje się, że dzieci są ich własnością i mogą bezkarnie narażać je
na utratę zdrowia. To jednak dzieje się wyłącznie
wtedy, kiedy mamy do czynienia z uzależnieniami.
Nie wydaje mi się, że ktoś palący papierosa w samochodzie, w którym jadą dzieci chce im zrobić
krzywdę – chce, żeby w przyszłości miały poważne problemy zdrowotne na skutek biernego palenia. Jednak mózg nie pozwala im na tę refleksję.
Doprasza się substancji, która daje jakąś iluzję
np. rozluźnienia, czy też przynależność do grupy
towarzyskiej osób, które palą.

Czyli ta świadomość na ten temat też jest niewielka...
Myślę, że niestety tak. Tym bardziej jest to zadziwiające, że mówimy również o osobach po 50.
r.ż., które są na przykład po rozwodzie i prowadzą aktywne życie seksualne. Raz po raz słyszę,
że wirus HPV zawsze był i nikt nie robił z tego
aż takiego problemu jak teraz, że przecież organizm sam sobie z nim radził. W ten sposób często pomijany jest fakt, że HPV może mieć groźny
czynnik kancerogenny i organizm nie musi sobie
z tym poradzić. To jest zaklinanie rzeczywistości.
Tyle, że rak szyjki macicy nie daje wczesnych
objawów, a rak jamy ustnej często manifestuje
się widoczną zmianą – dlaczego nawet to jest
bagatelizowane?
Pacjenci nagminnie oddalają od siebie zagrożenie, bo to leży w ludzkiej naturze. Dlatego idą do
lekarza w ostateczności, kiedy pojawiają się bardzo wyraźne objawy, co akurat w przypadku nowotworów głowy i szyi oznacza III lub IV stopień
zaawansowania choroby. Oczywiście są osoby,
które wyczuwając brodawczaka w jamie ustnej natychmiast pobiegną do stomatologa, żeby sprawdził co się dzieje. Większość jednak zbagatelizuje
ten objaw mówiąc, że im jakiś pypeć wyskoczył,
do czasu, gdy na przykład zacznie krwawić. Tymczasem unikanie konfrontacji z ewentualnym zagrożeniem, to wielkie ryzyko. Dlatego tak ważne
są szkolenia dla stomatologów. Muszą umieć roz-

Co można zrobić w tej sytuacji?
Świadomość kształtuje byt, a więc jeszcze podkreślę znaczenie edukacji. Nie powinniśmy uznawać,
że skoro już tyle mówimy o szkodliwości palenia,
to ludzie powinni przestać palić. Proszę mi wierzyć – zmiany w sposobie myślenia, reagowania,
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to trudny i czasochłonny wysiłek. Dlatego wymaga od nas wszystkich przemyślanych działań
edukacyjnych. Lekarze nadal powinni pacjentom
powtarzać, że mają zrobić badania i nie dać się
zwieść myśleniu, że nic się nie stanie jeśli to odłożą na później. Powinni powtarzać, że stosowanie
się do ich zaleceń to klucz do zdrowia. Choćby
dzisiaj natrafiłam na wywiad, w którym chorym
próbuje się wmówić, że alternatywą dla leczenia konwencjonalnego jest pójście do znachora,
czy skorzystanie z medycyny chińskiej. Zamawia
się takie artykuły, by w ludziach utwierdzać zabobony, jak choćby to, że leczenie konwencjonalne
polega tylko na wlewaniu w pacjenta hektolitrów
chemii, która jedynie szkodzi.

między pacjentem i lekarzem. Zamiast oceniać,
straszyć lepiej wytłumaczyć pacjentowi, co się
dzieje w mózgu kiedy się boimy, jak łatwo wierzymy w coś, co daje iluzję szybkiego rozwiązania problemu.
Jak więc powinna wyglądać właściwa edukacja?
Kiedyś myślałam, że jak w Polsce, wzorem krajów
zachodniej Europy, pojawią się papierosy, z opakowaniami, na których będą pokazane drastyczne zdjęcia chorych, to może to zadziała. Bardzo
szybko się przekonałam, że nie zadziała, bo na
biurkach moich koleżanek – nawet tych, które
edukują w zakresie zdrowia – leżą te papierosy
i nie robią na nich żadnego wrażenia. To tylko potwierdza teorię, że niewłaściwym jest założenie,
że jeśli ktoś jest inteligentny, bo jest wykształcony, posiada wiedzę akademicką i mówi z sensem
o wielu rzeczach, jest wolny od jakiegokolwiek
uzależnienia i tłumaczenia sobie „życie jest jakie
jest, nie przesadzajmy, moja babcia paliła i żyła do 90 lat, a znam dziewczynę, która nie paliła
nie piła, a umarła w wieku 40”. Ciągle tłumaczymy sobie nasze zachowania i nierzadko wierzymy
w to, w co chcemy wierzyć. Ludzie przecież widzą, że z powodu alkoholizmu tracą rodziny, pra-

…że to jest zmowa koncernów farmaceutycznych.
Jeżeli propozycja szybkiego bezbolesnego leczenia trafi na podatny grunt, jakim jest lęk
przed skutkami leczenia konwencjonalnego i do
tego dołoży się zła komunikacja z lekarzem, któremu pacjent boi się powiedzieć, że rozważa inna formę leczenia, np. wlewy z witaminy C, to
jest duże prawdopodobieństwo, że zrobi sobie
krzywdę. Dlatego tak ważne jest zaufanie po-
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cę. Tracą pieniądze, bo pracodawca im obcina
wynagrodzenie za wyjście na papierosa. Gdyby
więc wszystko zależało od rozumu, to człowiek by
się szybko zorientował, że doświadcza zbyt wielu strat. Natomiast tak się nie dzieje. Chyba więc
błądzimy gdzieś w tym wszystkim

powaniem i mówiąc "byłem u lekarza i zrobiłem
badanie, żeby sprawdzić czy jestem zdrowy", to
świadomość na temat znaczenia profilaktyki byłaby większa. Ostatnio lekarz mojego męża spytał
dlaczego tak często prosi o skierowanie na badania. Jakby zapomniał, że mąż przeszedł Covid
z powikłaniami, w tym poważną operację. Powinien mieć regularnie sprawdzanych wiele parametrów. Mimo to badania co pół roku, to dla lekarza za dużo. My zapłaciliśmy sami za te badania,
ale jeśli pacjent trafi na takiego lekarza, to będzie
czuł się zwolniony z obowiązku dbania o siebie.
Straci czujność. Wszyscy mamy więc w tym swój
udział. Lekarz jest osobą, która powinna edukować w zakresie profilaktyki, w tym również w kwestii działania mózgu.

Czy można określić grupę ludzi, którzy są bardziej podatni na uzależnienie?
Większe predyspozycje do uzależnień mają osoby, które wzrastały w domach dysfunkcyjnych, co
nie oznacza, że musiał tam być alkohol i przemoc.
W tak zwanych dobrych domach też występują
zachowania, które okaleczają na całe życie. Człowiek szuka rozwiązania problemów przez używki
kiedy nie potrafi zmierzyć się z problemami, ma
niskie poczucie skuteczności, a tego uczymy się
w procesie socjalizacji. Jeżeli ktoś nam nie pomoże spojrzeć na naszą autodestrukcję, to powielamy ją do późnej starości. Tymczasem ani upijanie
się, ani uprawianie kompulsywnego seksu, czy
nawet wyjazd na drugi koniec świata, nie powodują rozwiązania problemu. Szef jest ten sam, ten
sam kryzys w małżeństwie, czy brak pieniędzy. To
jest zaczarowywanie rzeczywistości.

Jak to skutecznie robić?
Najprościej jak tylko można. Wystarczy, że powiemy pacjentowi, że w silnych emocjach lęku nasz
mózg skupia się na walce albo ucieczce, a nie na
racjonalnej ocenie sytuacji. Jedna lękowa myśl
wyzwala następną i następną i po chwili powstaje negatywny scenariusz tego, co może się stać,
choć przecież tak naprawdę nie wiemy co będzie.
Ważne żeby rozmawiać z pacjentem, wychwycić
jego myśli lękowe i przedstawić problem racjonalnie. Profesor Vetulani często podkreślał żeby nie
ufać własnej głowie, szczególnie w stresie i poddawać pod wątpliwość to, co głowa tworzy. Jako psychoterapeuta bardzo często tłumaczę to
ludziom, którzy niekoniecznie z powodu choroby
szukają pomocy.

Czy ucieczka od problemu jest również powodem
niezgłaszania się na badania profilaktyczne?
W tym przypadku to przede wszystkim kwestia
wypierania problemu. Wysyłamy zaproszenia na
różnego rodzaju badania profilaktyczne, ale to nie
przynosi oczekiwanego efektu. Nawet pracowników – często bezskutecznie – próbujemy przekonać, że pracując w takim miejscu jak Instytut
powinni się zaszczepić. Uwierzyliśmy, że wszystko dookoła jest tak ważne, że nie możemy niczego sobie odpuścić. Jak już wcześniej wspomniałam ciągle biegniemy, ciągle musimy mieć więcej.
Ignorujemy wiele informacji w swoim życiu, które mogą świadczyć o tym, że zbliża się kryzys.
Nie chcemy zauważać tego, że krwawimy, mamy
dziwną chrypkę, że coś nam urosło na żuchwie, że
jesteśmy coraz bardziej słabi. Wczoraj rozmawiałam z pacjentką, która była kompletnie głucha na
sygnały płynące z jej ciała. Dopiero kiedy zasłabła
i trafiła do szpitala wprost z miejsca pracy okazało się, że ma raka jajnika z wodobrzuszem i przerzutami. Widziała, że jej brzuch się powiększa, że
się źle czuje, że ucisk na przeponę powoduje, że
gorzej oddycha, ale nie poszła do lekarza. Jestem
przekonana, że nie robiła sobie tego specjalnie.
Musiałaby być samobójczynią. Co więc można
takiej osobie powiedzieć, że trzeba było myśleć
wcześniej? To już niczego nie zmieni, a jedynie
zwiększy poczucie winy. Myślę, że w ogóle jest to
jakaś postawa w życiu. Gdybyśmy od wczesnego dzieciństwa pokazywali naszym dzieciom, jak
dbać o zdrowie, dając im przykład swoim postę-

Jak działa mechanizm oszukiwania mózgu?
Przeczytałam kiedyś mądre zdanie, że nasz mózg
jak gąbka wchłania negatywne doświadczenia,
a pozytywne emocje tylko odbija – niczym lustro.
System związany z emocjami działa niezwykle
szybko i dzięki automatycznym reakcjom, możemy się uchronić przed niebezpieczeństwem, ale
równie szybko możemy dokonać złego wyboru! Drugi system analizy informacji związany jest
z korą mózgową. Funkcjonowanie tego systemu
polega na świadomym analizowaniu docierających do naszego mózgu informacji. Kora umożliwia nam koncentrację uwagi na wybranych bodźcach oraz dogłębną i chłodną ich analizę. W korze
mieści się nasza wolna wola, dzięki niej możemy
kontrolować nasze emocje i zachowanie, a także
planować i przewidywać skutki naszych zachowań. Problem polega na tym, że w sytuacjach napięcia myślimy na skróty i nie mamy dostępu do
racjonalnego myślenia. Właśnie dlatego jesteśmy
przekonani, że nasze wybory są słuszne. Zacytuję słowa wspomnianego przeze mnie prof. Vetulaniego, że mózg nie został stworzony żeby myśleć,
ale żeby przetrwać.
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Dlatego gneralizujemy?
W dużej mierze tak. W bardzo mądrej książce
„Pułapki myślenia” autor wyjaśnia pojęcie ekonomii poznawczej, czyli minimalizacji czasu i wysiłku
potrzebnego do przetwarzania informacji. Wygląda na to, że nasz mózg nie chce się wysilać i myśli na skróty. Wszyscy z tego korzystamy. Często
przecież myślimy "nie ma co dalej udawać, że nic
się nie dzieje, trzeba iść do lekarza", a jednocześnie natychmiast pojawia się uczucie zagrożenia
i myśli „nie idź do lekarza, bo coś ci rozpoznają,
a potem wleją w żyły hektolitry chemii albo potną
cię”. Pamiętam, że kiedyś do Instytutu przyjechała z Poznania dziewczyna, której otwierano trzecie oko, a była już tak rozsiana, że nie dało się jej
uratować. Umarła zostawiając małą córeczkę. Ja
tego nie oceniam, tylko pokazuję co można zrobić z głową. Jak można wyłączyć racjonalne myślenie.

to co chora osoba chce usłyszeć. Dlatego też
powstają sekty, gdzie się pierze ludziom umysł.
To pokazywał też profesor Zimbardo w doświadczeniu więziennym, które świetnie opisał w książce Efekt Lucyfera, pokazując co można zrobić
z ludzkim mózgiem. Polecam. Zimbardo podkreślał, że sytuacja, która przerasta możliwości
zaradcze człowieka popycha go do zachowań,
które niszczą jego samego i innych. Jeżeli nie
jesteśmy tego świadomi, nie będziemy w stanie nic zrobić, aby tego uniknąć. Dlatego ludzie,
by zredukować stres palą, piją alkohol, czy nadmiernie jedzą.
Dlaczego więc to nie jest brane pod uwagę
podczas rozmowy z pacjentami?
Nie wiem. Być może to jest kwestia niewiedzy,
a być może pośpiechu podczas wizyty. Warto
jednak pamiętać, że przed lekarzem siedzi człowiek, który ma swoją narrację dotyczącą rzeczywistości i często jest przekonany, że jego sposób
myślenia lub działania jest właściwy. Rosenberg
opisał komunikację z pozycji szakala i żyrafy. Szakal szybko ocenia, moralizuje, etykietuje i chciał-

Czy to jest efekt manipulacji?
Oczywiście, że tak. Ludzie, którzy chcą kogoś
przekonać, że mają lek na raka wiedzą, że w lęku
o życie wielu ludzi uwierzy we wszystko. Mówią,
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by rozmówcy pokazać kto tu rządzi. . Żyrafa widzi
problem wielowątkowo, nie ma potrzeby walczyć z rozmówcą, szuka porozumienia, jasno stawia granice, a przede wszystkim otwiera się na
inność w myśleniu drugiej osoby. Człowiek, który jest w kryzysie psychicznym, bez względu na
płeć, wykształcenie, status społeczny, potrzebuje
szacunku i wsparcia. Czasami wystarczy, że usłyszy, że to normalne, że się boi, że czuje się zagubiony, ale jeżeli spróbuje nam zaufać, to postaramy się mu pomóc. Nikt z nas nie chce być
oceniany w oparciu o szczątkowe informacje na
nasz temat lub nasze zachowanie, które może
być sytuacyjne.

zrobieniem badań profilaktycznych. Nie wyobrażam sobie się nie bać.
Czy można opanować lęk?
Przede wszystkim trzeba odróżnić strach od lęku. Strach jest przed czymś określonym, a lęk
objawia się jako stan oczekiwania na bliżej nieokreślone, nieprzyjemne doświadczenie. W sytuacji konieczności wykonania badań profilaktycznych towarzyszy nam strach i nie ma w tym nic
dziwnego. Trzeba wziąć ten strach ze sobą i wykonać badanie. Przecież wiele rzeczy robimy pomimo niechęci, czy niepokoju, Często obawiamy
się różnych sytuacji, a jednak mierzymy się z nimi. Bardzo ważne żeby lekarze oswajali pacjentów z rozmową na temat ich zdrowia. Przy każdej wizycie lekarz może rozmawiać z pacjentem
na temat profilaktyki, zapytać kiedy była wykonana mammografia, badanie prostaty itp. Może też
edukować w kierunku świadomego dbania o swoje bezpieczeństwo, między innymi poprzez rozmowę na temat HPV i pozostałych chorób przenoszonych drogą płciową. Nie każdy pacjent jest
otwarty na taką rozmowę, ale kiedy wyjaśnimy cel
takiej rozmowy może się zdarzyć, że pacjent coś
z niej zapamięta.

O czym jeszcze należy pamiętać w rozmowie
z pacjentem?
Mój profesor uczył nas, że osoba chora może
przyjść do nas z różnymi problemami i w bardzo różny sposób przedstawiać swoje oczekiwania względem naszej osoby, lecz to od nas zależy w jaki sposób na to zareagujemy. Budowanie
porozumienia z pacjentem jest procesem, który
przechodzi przez różne fazy. Warto pamiętać, że
raz nadana etykietka pacjentowi może zdeterminować całą naszą relację. Dlatego komunikacja
wymaga wyjścia naprzeciw jego potrzebom. Jeśli lekarzowi uda się przeprowadzić z pacjentem
rozmowę, w trakcie której powie o tym, czy innym
zagrożeniu, o możliwości profilaktycznego zbadania się itp. będzie satysfakcję, że nie uległ skrótowemu myśleniu.

Czy takie podejście zawsze przynosi efekt?
Jestem realistką i nie wierzę, że każdy człowiek
skorzysta z wiedzy, którą otrzyma od lekarza,
osób bliskich, czy mediów. Zawsze będą osoby,
które wiedzą lepiej i szukają wiedzy tam, gdzie im
to pasuje. Niemniej jednak jest wiele osób, które przyjmują racjonalne argumenty. W prywatnej praktyce, gdzie przyjmuję osoby, które nie są
chore na raka często rozmawiam z ludźmi o stylu
życia i badaniach. Przecież to wpływa na ich życie
osobiste i zawodowe.

Czy osoby chore na raka mogą czuć się nieswojo w świecie, w którym wszystko ma być
idealne?
Myślę, że nie tylko pacjenci mogą czuć się zagubieni w świecie, gdzie na każdym kroku podkreśla się młodość, dobrobyt i niekończącą się
aktywność. Obecnie prowadzę panią, która miała nowotwór ślinianki i przeszła radioterapię.
Drobna, piękna kobieta, która trafiła do poradni
z objawami depresji i wymagała natychmiastowej pomocy lekarza psychiatry. Nie mogła zaakceptować zmian w wyglądzie swojej twarzy
i ciągle podkreślała, że czuje się inna.Wycofała się z relacji z ludźmi. Znam tę osobę z czasów kiedy była bardzo aktywna, a teraz schowała się w swoim świecie. Takich osób jest bardzo
wiele. Wychodzą z gabinetu lekarskiego i wracają do świata, w którym czują się inne, a nierzadko gorsze. Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za budowanie świata, w którym, na poziomie
deklaratywnym, jesteśmy otwarci na ludzi i ich
potrzeby. Niestety w rzeczywistości nie zawsze
tak to wygląda. Tymczasem chodzi o to, żeby
ci ludzie nam nie ginęli, żeby wiedzieli na przykład, że bać się to jest naturalne – również przed

Czy chorzy żałują, że wcześniej nie dbali
o swoje zdrowie?
Tak, żałują. Widzę to każdego dnia w szpitalu.
Wiele osób ma do siebie ogromny żal i pretensje.
Niektórzy żałują, że ktoś z bliskich nie zmusił ich
do wcześniejszego badania. Pamiętam, jak wiele
lat temu zadzwonił do mnie kolega lekarz, który
dowiedział się, że ma bardzo zaawansowanego
raka. Powiedział mi wtedy „Mariola mów ludziom,
że jak palą papierosy twierdząc, że na coś trzeba
umrzeć, to nie mają pojęcia, jak to wygląda, kiedy naprawdę śmierć zagląda w oczy. Ja tak mówiłem, a teraz chciałbym cofnąć czas.”
Wstrząsające.
Do dzisiaj pamiętam tę rozmowę i wiem, że wszyscy czegoś będziemy żałować. Oby nie były to
zaniedbania, które zabiorą nam największa wartość jaką mamy, czyli życie!
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Lekarz z pasją
Rozmowa z dr. n. med. Jakubem Zwolińskim, chirurgiem twarzowo-szczękowym,
kierownikiem Oddziału Zabiegowego Kliniki Nowotworów Głowy i Szyi,
Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie, Państwowego
Instytutu Badawczego
ki onkologicznej – zielonej karty – w naszej poradni
przyszpitalnej.

Czym się pan zajmuje w Narodowym Instytucie
Onkologii?
Z wykształcenia jestem chirurgiem twarzowo-szczękowym. Moją karierę zawodową rozpocząłem w Klinice Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej,
Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej Uniwersytetu Jagiellońskiego, a od 2013 roku pracuję w Klinice Nowotworów Głowy i Szyi Narodowego Instytutu Onkologii. Obecnie jestem kierownikiem Oddziału
Zabiegowego.

Na co dzień ma pan do czynienia z ciężko chorymi pacjentami, ze złym rokowaniem. Na ile jest to
obciążające dla pana?
Niestety pacjenci trafiają do nas z zaawansowanymi
nowotworami. W „erze covidowej” ten problem jeszcze się nasilił. Proszę pamiętać, że był okres, kiedy
lekarz pierwszego kontaktu ograniczał się do teleporad i nie miał bezpośredniego kontaktu z pacjentem. Zresztą dostęp do opieki zdrowotnej w każdej
postaci był utrudniony, co zaowocowało opóźnieniem leczenia o przynajmniej kilka tygodni i słusznym żalem pacjentów.

Czyli jest pan członkiem zespołu interdyscyplinarnego...
Tak. Zajmujemy się operacyjnym leczeniem zaawansowanych nowotworów całego obszaru głowy i szyi.
W związku z tym w zespole chirurgicznym są przedstawiciele wielu specjalności. Chirurdzy twarzowo-szczękowi, laryngolodzy i neurochirurg, chirurg
onkolog. Oczywiście nie ma mowy o satysfakcjonującym efekcie leczenia bez bliskiej współpracy z naszymi radioterapeutami i onkologami klinicznymi.
Stałe wsparcie zapewniają nam logopeda, psycholog oraz dietetycy.

Co – oprócz wspomnianego rozżalenia – jest najtrudniejsze w kontakcie z pacjentem?
Nowotwory głowy i szyi dotyczą takich narządów, jak
zatoki przynosowe, jama ustna, gardło, krtań, gruczoły ślinowe. Większość tych narządów znajduje
się w obszarze, który wpływa na odbiór człowieka.
W pierwszej kolejności oceniając człowieka, zwracamy uwagę na jego twarz, mimikę, na jego wygląd. Każdy nowotwór, który dotyka narządów głowy
i szyi, wiąże się z trwałym uszkodzeniem mowy, połykania i wyglądu. Dlatego chorzy są przerażeni tym,
co się wokół nich dzieje. Proszę też pamiętać, że
części chorych proponujemy usunięcie gałki ocznej.
To są dramatyczne sytuacje, a do tego wszystkiego
dochodzi jeszcze złe rokowanie, które w przypadku zaawansowanych nowotworów głowy i szyi jest
znacznie niższe niż 50% pięcioletnich przeżyć. To
słyszą ode mnie pacjenci. Tego nie można przyjąć
dobrze. Oczywiście, dla pacjenta ze świeżym rozpoznaniem nowotworu złośliwego mamy specjalną
ścieżkę, w ramach której jest on kierowany do Poradni Psychoonkologicznej Narodowego Instytutu
Onkologii. Staramy się monitorować depresję u pacjenta, ale niezależnie od poradni psychologicznej,
ryzyko próby samobójczej jest dwukrotnie wyższe

Czy pacjent z podejrzeniem nowotworu trafia najpierw do pana?
To jest skomplikowane pytanie. Diagnostyka w przypadku podejrzenia nowotworu jest prowadzona
w ramach poradni specjalistycznej. Do poradni przyszpitalnej takiej jak nasza wymagane jest skierowanie. Pacjent musi otrzymać skierowanie do poradni
chirurgii szczękowo-twarzowej od lekarza pierwszego kontaktu bądź innego lekarza, który ma podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia.
W dużym uproszczeniu mówiąc, rozpoznawanie nowotworów głowy i szyi rozpoczyna się od wywiadu,
badania klinicznego, wykonania badań obrazowych
oraz pobrania wycinka. Żeby przeprowadzić pełną
diagnostykę, niezbędny jest chirurg szczękowo-twarzowy lub laryngolog. Proces oceny i przygotowania
do leczenia prowadzimy w ramach szybkiej ścież-
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Czy od związanych z tym emocji można się uwolnić po wyjściu z pracy?
Niestety nie. Zarówno ja, jak i moi koledzy dostajemy informację zwrotną od naszych bliskich, że praca z chorymi na nowotwory złośliwe twarzoczaszki
nieodwracalnie nas zmieniła.

u chorych na nowotwór tego obszaru niż w innych
lokalizacjach.
Jak pan sobie radzi z takim obciążeniem?
Z trudem. Są to bardzo trudne rozmowy – o złym
rokowaniu i proponowanym okaleczającym leczeniu. Drugą obciążającą kwestią jest to, że znakomity
w naszej ocenie efekt funkcjonalny i estetyczny rekonstrukcji ubytku po usunięciu guza – w wielu przypadkach dla pacjenta jest i tak okaleczeniem nie do
zaakceptowania. Mamy możliwość wykorzystania
praktycznie wszystkich znanych metod rekonstrukcyjnych, zarówno jeśli chodzi o złożone operacje
mikrochirurgiczne, jak i protetykę twarzy. Mimo to
zderzenie naszych oczekiwań i oczekiwań pacjenta z możliwościami współczesnej medycyny bywa
frustrujące. Bardzo niemiłym doświadczeniem jest
też informowanie chorego, który jest przekonany, że
dzięki naszej operacji i uzupełniającej terapii napromienianiem został wyleczony, że ma nieresekcyjną
wznowę.

Jaki problem jest najczęściej zgłaszany?
Proszę pamiętać, że nasze operacje trwają długie godziny. Wielokrotnie trzeba spędzić przy stole operacyjnym dziesięć godzin. Idealnie byłoby, gdyby te wszystkie emocje, które pojawiły się w trakcie operacji, zostały
na bloku operacyjnym Narodowego Instytutu Onkologii,
ale niestety nie zawsze to się udaje. Każdy część z nich
zabiera do domu. Dlatego potem trudno obejrzeć spokojnie film albo wybierać narzutę na kanapę do salonu. Ale brak zaangażowania w te prozaiczne, codzienne, domowe sprawy nie jest największym problemem.
Przytaczając dane z literatury fachowej: 40% chirurgów
jest wypalonych zawodowo, 10% cierpi na umiarkowane lub ciężkie odmiany depresji, 7% jest uzależnionych
od alkoholu. Co ciekawe, te statystyki są jeszcze gorsze
u młodych lekarzy oraz kobiet chirurgów.

Czy kiedykolwiek uczył się pan, jak przekazywać
złe informacje?
Nie przypominam sobie, żeby zajęcia poświęcone
temu problemowi znajdowały się w programie studiów medycznych. Zresztą w programie specjalizacji z chirurgii szczękowo-twarzowej czy innych,
pokrewnych też tego nie ma. Dlatego zarówno ja,
jak i moi koledzy jesteśmy zdani w dużej mierze na
własną delikatność, wyczucie, połączenie empatii
z asertywnością. Bo czasem po prostu trzeba komuś powiedzieć, żeby nie angażował się w wieloletnie zobowiązania.

Jak więc sobie poradzić z tymi emocjami?
To jest bardzo trudne zadanie. Jakiś czas temu doktor Dorota Kiprian zorganizowała warsztaty, na których uczyliśmy się radzenia sobie ze stresem oraz
agresywnym pacjentem. Na pewno takie szkolenia
są potrzebne, ale nie zmienia to faktu, że do tej pory
powstało bardzo niewiele opracowań, jak zapobiegać niekorzystnym zmianom psychicznym u chirurgów. Według Chunga i wsp. zmiana systemu organizacji pracy oddziału z tradycyjnego, opartego na
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kle w takich sytuacjach bywa, w boks wciągnął mnie
przyjaciel, lekarz z Krakowa. Wtedy podchodziłem
do tego bardzo rekreacyjnie. Natomiast po przeprowadzce do Warszawy w 2013 roku trafiłem pod opiekę Pawła Kłaka z warszawskiej Legii, który według
mnie jest jednym z najlepszych w Polsce trenerów
zarówno zawodowych bokserów, jak i amatorów.

harmonogramie dnia na zorientowany na celu pozwala zmniejszyć poziom stresu i zwiększyć poziom satysfakcji z pracy. Można powiedzieć, że ze
względu na realia pandemii wprowadziliśmy w życie
te zalecenia i mimo braku wieloosobowych obchodów o ustalonych porach każdy z chirurgów ma jasno wyznaczone zadania. Poza Instytutem Onkologii
każdy z nas próbuje sobie radzić ze stresem we własnym zakresie. Sporo lekarzy ma jakieś pasje i zainteresowania.

Co daje trening z profesjonalistami?
Oczywiście rzadko trenuję, w tym sparuję z zawodowcami, ale obserwując ich treningi, chcę po prostu być lepszy i dalej się rozwijać. Staram się robić
cztery treningi w tygodniu, w tym przynajmniej raz
sparować. Oczywiście zdaję sobie sprawę z niebezpieczeństw związanych z uprawianiem tego sportu.
Dlatego dbam o wszystkie elementy, które pomagają mi zmniejszyć ryzyko urazów. Walczę w kasku i rękawicach z dużą ilością wypełnienia, które zapewniają amortyzację.

Ale jak w tym wszystkim znaleźć czas na pasję
i jaka to musi być pasja, by dała choć chwilowe
zapomnienie?
Moją największą pasją jest boks. Traktuję go jako
odmianę fitnessu, a nie poważne współzawodnictwo. Tych kompetywnych walk zresztą unikam, bo
w mojej ciężkiej kategorii wagowej są skrajnie niebezpieczne. Natomiast nawet w trakcie sparingów,
które odbywają się w ramach treningu, nie da się
myśleć o tych wszystkich trudnych onkologicznych
sprawach. Boks po prostu wymaga maksymalnego
skupienia.

Czy to również daje zapomnienie?
Tak. Boks jest niesamowicie wymagający. To jest
ten rodzaj aktywności, która łączy wysiłek fizyczny
z maksymalną koncentracją. W takiej sytuacji siły życiowe spadają w postępie logarytmicznym. Jednak
właśnie dzięki temu możliwy jest całkowity reset. Po
treningu bokserskim – a co dopiero po jakichś walkach – człowiek startuje ze stresem od zera.

Zacznijmy jednak od pytania, kiedy boks stał się
pana pasją i skąd się ona wzięła?
Zacząłem trenować już jako lekarz, w trakcie specjalizacji z chirurgii szczękowo-twarzowej. Jak to zwy-
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Czy przed boksem uprawiał pan sport?
Tak. Już jako nastolatek grałem amatorsko w koszykówkę. Zaczęło się od reprezentacji liceum. Potem
kontynuowałem tę pasję w reprezentacji uczelni. Potem jeszcze trochę grałem w amatorskich ligach w Krakowie, gdzie stworzyłem fajną drużynę w lidze kNBA.
W Warszawie tych amatorskich lig jest masa, a w Krakowie jest jedna, ale za to bardzo dobrze zorganizowana. W skład mojej drużyny wchodzili praktycznie sami lekarze. Zresztą już po moim wyjeździe z Krakowa,
w kolejnej edycji rozgrywek koledzy zdobyli mistrzostwo tej ligi. Oczywiście nie zrezygnowałem całkowicie
z koszykówki, ale w tej chwili ze względu na brak czasu
w żadnych ligach amatorskich nie gram.

jest równoznaczne z założeniem trzech skórzanych rękawiczek. Natomiast ja do treningów stosuję rękawice
w rozmiarze 18, które przypominają wielkie gąbki. One
zarówno robią mniejszą szkodę moim sparingpartnerom, jak i zasadniczo zmniejszają ryzyko urazu rąk.
Czy doznał pan kiedyś jakiejś kontuzji w boksie?
Może to być zaskakujące, ale bardziej boję się o kontuzję podczas gry w koszykówkę. Koszykówka jest
sportem, w którym ludzie się ze sobą zderzają na pełnym biegu i w wyskoku, czyli w sposób kompletnie niekontrolowany. Wszystkie poważne urazy miałem, uprawiając ten sport.
Dlaczego nie bierze pan udziału w walkach bokserskich?
Kiedyś zadecydowałem, że nie będę walczył o stawkę.
Po pierwsze, w tych walkach, jak wcześniej powiedziałem, stosuje się rękawice z niewielką ilością wyściółki,
więc ryzyko zarówno urazu głowy, jak i złamania kości śródręcza jest gigantyczne. Po drugie, w walkach
bokserskich o stawkę chodzi o to, by doprowadzić
do takiego uszkodzenia organizmu przeciwnika, żeby
nie mógł kontynuować walki. Nie chcę tego. Dlatego
dla mnie boks to po prostu fitness i sposób na odreagowanie. Podczas pobytu w ringu bokserskim, nawet jeśli to ma być zabawa, człowiek wyłącza wszelkie
złożone procesy myślowe. Towarzyszy mu przyjemne

A koledzy wiedzą, że pan trenuje? Rozmawiacie
o tym?
Czasem tak, zwłaszcza gdy przyjdę z otarciem czy siniakiem na twarzy (śmiech). Szczęśliwie tych sytuacji
nie ma zbyt wielu, ale jednak się zdarzają.
Wspierają pana czy krytykują?
Oczywiście pytają, czy się nie obawiam urazów głowy
bądź rąk, ale jest to raczej wyraz troski, a nie krytyki.
Wtedy oczywiście tłumaczę im, że rękawice bokserskie
mają różne rozmiary i nie chodzi o wielkość, ale o wagę i ilość wyściółki. W walce bokserskiej używa się rękawic o wadze 8 uncji. Dla zobrazowania powiem, że to
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sę – a to wzdłuż wybrzeża Bałtyku, to znowu wzdłuż
wschodniej granicy Polski. Tam zresztą są modelowe szlaki rowerowe. Ostatnio polnymi drogami jechaliśmy z Wrocławia do Warszawy. Tak że rowery to dla
mnie rodzaj ulubionej turystyki. Zresztą uważam, że
w ogóle każde miejsce najlepiej zwiedza się z perspektywy roweru. Fajnie jest cały dzień sobie gdzieś
jeździć, a podróż zakończyć w jakieś miłej restauracji. To jest dla mnie ideał turystyki. Tu nie ma miejsca
na żaden element współzawodnictwa. To jest relaks
w najczystszej postaci.

uczucie uwolnienia od ciężaru emocjonalnego, i to do
końca dnia. Mimo wyczerpania fizycznego jego nastrój
się podnosi.
W takim razie o jakiej porze dnia pan trenuje?
Najczęściej w środku dnia, koło 16:00–17:00. Intensywny trening w godzinach wieczornych niestety zaburza rytm snu i staram się go unikać.
Wróćmy do tematu koszykówki. Wiem, że daje relaks, ale w jaki jeszcze sposób uzupełnienia boks?
Koszykówka to przede wszystkim sport zespołowy.
Dobrze się odnajduję w tworzeniu zespołów, zarówno
w pracy, jak i w sporcie. Koszykówka daje mi możliwość rozwinięcia w naturalny sposób mojej osobowości. Jest pretekstem do spotkania się z kolegami, co
też ma dla mnie ogromne znaczenie. Ponadto sporty zespołowe dają poczucie przynależności, w efekcie czego często spędzam czas z kolegami również
po treningach. W Warszawie jest gdzieś drużyna lekarzy, ale ja staram się trenować jak najbliżej miejsca zamieszkania. Plusem tego jest to, że mogę się oderwać
od medycyny, porozmawiać na zupełnie inne tematy.
Wśród lekarzy rozmowy potrafią być monotematyczne.

Jakie są najbliższe plany rowerowej wyprawy?
Na wiosnę chciałbym wypełnić kolejne białe plamy na
mapie Polski, np. przejechać wzdłuż ściany zachodniej albo wzdłuż Wisły.
Ile trwała najdłuższa wyprawa?
To chyba była podróż wzdłuż wschodniej granicy
– trwała tydzień. W dorosłym życiu trudno o dłuższy
urlop. Poza tym ja nie lubię bagażników i sakw rowerowych. Lubię, jak wszystko się mieści małym plecaku,
a to ogranicza długość wypraw.
Podsumowując, można więc powiedzieć, że poprzez sport zaspokaja pan potrzebę zapomnienia
i relaksu.
Tak. Myślę, że skrajny stres wymaga skrajnych metod
radzenia sobie z nim. Proszę spojrzeć na statystyki dotyczące ryzykownych zachowań u lekarzy – znacznie
wykraczają poza średnią dla ogólnej populacji. Wydaje mi się więc, że boks jest najbardziej bezpieczną formą rozładowywania bagażu negatywnych emocji. Natomiast koszykówka i rowery to tylko relaks.

To teraz jeszcze przejdźmy do tematu rowerów – od
czego zaczęła się ta pasja?
Od trójkołowego niebieskiego rowerka, którego
zresztą nie lubiłem (śmiech). A na poważnie, to nie
za bardzo jestem fanem ciepłych krajów. Jakbym
miał wybrać wymarzone wakacje, chciałbym odwiedzić wszystkie gminy w Polsce. Oczywiście najlepiej
to zrobić rowerem. Dlatego z kolegami staramy się
przynajmniej kilka razy w roku zrobić jakąś fajną tra-

rozmowa z...

30

Żywienie medyczne
w proszku
Diety w proszku cieszą się stale rosnącą popularnością ze względu na coraz ciekawsze i bardziej
specjalistyczne portfolio. Terapia żywieniowa dietami w proszku dostarcza wielu możliwości, a nawet
pewnego rodzaju wolności w doborze, łączeniu czy stosowaniu. Jest to często terapia celowana,
skrojona na miarę, dopasowana do indywidualnych potrzeb pacjenta.

S

tosowane są w doustnej suplementacji żywieniowej w połączeniu z wodą jako dieta płynna lub dodawane bezpośrednio do
pożywienia jako dodatek wzbogacający naturalną dietę (w tym
także miksowaną dietę kuchenkową stosowaną w lecznictwie zamkniętym). Dzielą się na diety kompletne pod względem odżywczym,
diety modułowe (cząstkowe), czyli takie które suplementują tylko jeden lub kilka wybranych składników odżywczych oraz diety zagęszczające zalecane przy zaburzeniach połykania, które nie mają walorów
odżywczych. Mogą zawierać dodatek smakowy lub być bezsmakowe, co ułatwia ich stosowanie u pacjentów z zaburzeniami łaknienia,
smaku i węchu. Proszki występują w jednorazowych saszetkach lub
w opakowaniach typu puszka lub worek, przeznaczonych do dłuższego stosowania.

nadto świetnie się sprawdza w przypadku alergii pokarmowych i ograniczeń płynowych.
U pacjentów z niedoborem błonnika pokarmowego rozwiązaniem
będzie bezsmakowa dieta błonnikowa EnterFiber. Jest to mieszanina
rozpuszczalnych i nierozpuszczalnych włókien pokarmowych zalecana np. przy zaburzeniach pasażu jelitowego.

Diety kompletne

Diety kompletne dostarczają wszystkich niezbędnych składników pokarmowych. Mogą być stosowane jako jedyne źródło pożywienia, albo
dodatek do ulubionych potraw pacjenta. Szeroki wybór smaków oraz
preparaty bezsmakowe ułatwiają dobranie żywienia indywidualnie do
potrzeb pacjenta. Przykładem takiej diety jest Trophic Powder. To jedyny na rynku niesłodki preparat o lekko waniliowym aromacie. Można
przygotowywać z niego drinki o dowolnej kaloryczności, osmolarności
i gęstości lub dodawać do potraw typu kleik, budyń, płatki śniadaniowe, kawa. Dostępny w wersji Trophic Fiber, z błonnikiem oraz Trophic
Junior – dla dzieci od lat 3, idealnej dla niejadków.

Zalety diety w proszku

Są idealnym rozwiązaniem w przypadku konieczności ograniczania
podaży niektórych składników odżywczych, przy alergiach pokarmowych, czy ograniczeniach płynowych, ale także ze względu na możliwość włączenia ich niemal niezauważalnie do diety pacjenta bywają
niezastąpione w przypadku zaburzeń smaku i jadłowstrętu. Nie bez
znaczenia pozostaje fakt łatwego przygotowania, wygodnego przechowywania, czy choćby przewożenia takich produktów. W większości
przypadków jest to także rozwiązanie najbardziej ekonomiczne. Dodatkowe zalety diet w proszku:
• Stosowane w terapii żywieniowej celowanej.
• Dobrane indywidualnie do potrzeb.
• Mają zastosowanie w alergiach pokarmowych.
bIdealne w przypadku dysfagii.
• Niewyczuwalne i niezauważalne w przypadku osób z jadłowstrętem.

Diety wspierające w schorzeniach

Dla osób chorych przewlekle lub w trakcie leczenia przeznaczone są
kompletne diety specjalistyczne.
IMMAX to bogatoresztkowy, bezsmakowy preparat w proszku dla
pacjentów z zaburzeniami smaku, związanymi np. z kacheksją nowotworową. Specjalistyczna formuła Immaxu nie tylko dostarcza dodatkowych kalorii, pełnowartościowego i łatwostrawnego białka serwatkowego wraz z leucyną, ale także suplementuje specjalnie dobrane
witaminy i składniki mineralne, w tym cynk w wysokiej dawce, którego
deficyt, ma wpływ na zaburzenia smaku. Stosowanie Immaxu zapobiega utracie beztłuszczowej masy ciała u pacjentów onkologicznych.
Z kolei PeptiMax, to oligopeptydowa dieta w proszku kompletna pod
względem odżywczym. Zalecana jest przy okresowych i przewlekłych
upośledzeniach trawienia i wchłaniania, w przypadku chorób takich
jak: ostre zapalenie trzustki, nieswoiste zapalenia jelit, zapalenia jelit
w następstwie radioterapii, czy zespół krótkiego jelita. Peptimax wyróżnia pyszny waniliowy smak, co jest szczególnie rzadkie w przypadku
diet oligomerycznych.
Dla chorych z dysfagią i innymi zaburzeniami połykania przeznaczony jest bezsmakowy zagęszczający proszek Instath Clear. Jest bezbarwny, rozpuszczalny zarówno w pokarmach ciepłych i zimnych.
Instath Neo przeznaczony jest dla pacjentów z chorobą Alzheimera. Specjalistyczny skład indukujący powstawanie ciał ketonowych
wraz z ekskluzywną mieszaniną wybranych witamin, przeciwutleniaczy
i składników mineralnych, wpływa na większą aktywność mózgu.

Modułowe diety w proszku

Diety modułowe, nazywane także cząstkowymi, pozwalają indywidualnie skomponować wsparcie żywieniowe dla pacjenta, uzupełniając
składniki odżywcze według określonych potrzeb i ograniczeń. Doskonałym przykładem diety modułowej jest CarboCh, dostępny w puszce i saszetkach w zależności od zastosowania. CarboCh zaleca się
u pacjentów ze zwiększonym zapotrzebowaniem energetycznym przy
współistniejących ograniczeniach podaży białek, tłuszczów, przy alergiach pokarmowych, konieczności ograniczania płynów. CarboCh jest
idealny w przypadku jadłowstrętu i zaburzeń smaku, ponieważ jest
bezsmakowy, a przez to nie wpływa na smak pożywienia.
Z kolei Protein PT – dieta białkowa – dostępna jest w wygodnej
puszce oraz praktycznych saszetkach, które idealnie sprawdzają
się np. w podróży. Oparta o białko kazeinowe (100%) wskazana jest
u pacjentów ze zwiększonym zapotrzebowaniem na białko. Jest bezsmakowa, przez co nie wpływa na smak pożywienia. Można więc ją
stosować u pacjentów z jadłowstrętem i zaburzeniami smaku. Ma zastosowanie od okresu okołooperacyjnego, rekonwalescencji, poprzez
trudno gojące się rany, odleżyny, aż po kacheksję nowotworową. Po-
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Podsumowanie

Diety w proszku są proste i wygodne w zastosowaniu, ale też – co
bardzo ważne – pozwalają zachować pacjentom radość z ulubionych
przez nich smaków.
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