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 Koalicja to wspólny głos ponad 100 tysięcy pacjentów onkologicznych! 

44 organizacje  wspólnie działają na rzecz chorych onkologicznie! 

 Organizacja powstała w 2009 r. 



Organizacje pacjentów 

hematoonkologicznych 

• STOWARZYSZENIE WSPIERAJĄCE CHORYCH 

NA CHŁONIAKI – „SOWIE OCZY” 

• STOWARZYSZENIE POMOCY CHORYM NA 

PRZEWLEKŁĄ BIAŁACZKĘ SZPIKOWĄ  

• FUNDACJA CARITA - ŻYĆ ZE SZPICZAKIEM 

• STOWARZYSZENIE POMOCY CHORYM 

NA NOWOTWORY KRWI W ZAMOŚCIU 

• STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ CHORYCH NA 

CHŁONIAKI PRZEBIŚNIEG  



Organizacje Wspierające Dzieci  

z Chorobami Hematoonkologicznymi  

• FUNDACJA POCANCEROWNI 

• FUNDACJA SPEŁNIONYCH MARZEŃ 

• STOWARZYSZENIE RODZIN DZIECI Z 

CHOROBĄ NOWOTWOROWĄ "ONKOLUDKI"   

• FUNDACJA ISKIERKA  

• FUNDACJA GDY LICZY SIĘ CZAS 

• STOWARZYSZENIE NA RECZ DZIECI Z 

NOWOTWORAMI KRWI W LUBLINIE 



 
 
 

 BIAŁACZKI - PROBLEM MEDYCZNY I SPOŁECZNY 

 
Białaczki stanowią około 10% wszystkich zachorowań na nowotwory. 

 

• białaczki ostre i przewlekłe  

•  białaczki szpikowe i limfoidalne 

 

Wyróżniamy cztery główne rodzaje białaczek: 

•  ostrą białaczkę szpikową, 

•  ostrą białaczkę limfoblastyczną, 

•  przewlekłą białaczkę szpikową 

•  przewlekłą białaczkę limfocytową 

 

Do chorób hematoonkologicznych poza białaczkami zaliczanych jest 

wiele innych, rzadkich chorób krwi oraz chłoniaki. 



 
 
 

 

  

EPDEMIOLOGIA BIAŁACZEK 

 

• Ostra białaczka limfoblastyczna stanowi 80% białaczek       

u dzieci do 15 roku życia.  

 

• Na ostrą białaczkę szpikową częściej chorują dorośli 

głównie (ok. 80%) 

 

• Najwyższą zachorowalność na przewlekłą białaczkę 

szpikową obserwuje się po 50. roku życia, stanowi ona od 

10–15% wszystkich białaczek, chorują na nią głównie 

mężczyźni, rzadko dzieci 

 

• Przewlekła białaczka limfocytowa w ogóle nie występuje u 

dzieci, stanowi 55–65% wszystkich białaczek 



JAK JEST NASZA ODPOWIEDŹ 

 na medyczne i społeczne problemy 

 związane z chorobami hematoonkologicznymi 

 

PROGRAM 

KOALICYJNE WSPARCIE – NIE JESTEŚ SAM   

 Tworzenie grup wsparcia, dla małych grup pacjentów, 

 którzy nie są w stanie sami stworzyć stowarzyszenia. 



Pomoc i wsparcie PKPO dla pacjentów z chorobami 
mieloproliferacyjnymi: 
• wydanie poradnika 
• stworzenie na stronie www zakładki, dedykowaną pacjentom 

z chorobami mieloproliferacyjnymi 
• zorganizowanie w Sejmie RP posiedzenia dotyczącego 

problemów i potrzeb chorych z mielofibrozą 
• przeprowadzenie  cyklu  spotkań edukacyjnych dla pacjentów 

i ich bliskich w kilku miastach w Polsce, pt. „Życie to nie 
statystyka – choroby rzadkie osób starszych – mielofibroza”.  
 

Grupa Wsparcia Chorych na Nowotwory Mieloproliferacyjne 



 

W styczniu 2017 r. Ministerstwo Zdrowia 

 utworzyło program lekowy dedykowany 

 mielofibrozie pierwotnej oraz wtórnej w przebiegu 

 nadpłytkowości samoistnej i czerwienicy prawdziwej, 

 dla osób spełniających kryteria tego programu 

 (terapia celowana inhibitorem JAK – ruxolitynibem) 

 

BYŁO TO POPRZEDZONE AKCJĄ 

 ZBIERANIA PODPISÓW W INERNECIE 

 

Grupa Wsparcia Chorych na Nowotwory Mieloproliferacyjne 



UCZESTNICY SPOTKANIA W WARSZAWIE  

GRUPY WSPARCIA PACJENTÓW Z MIELOFIBROZĄ 



UTWORZENIE KOLEJNEJ GRUPY WSPARCIA  

 PACJENTÓW Z CHOROBAMI RZADKIMI 

 

GRUPA WSPARCIA PACJENTÓW 

 Z PRZEWLEKŁĄ BIAŁACZKĄ LIMFOCYTOWĄ 

 I ICH BLISKICH  

I  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Głównie osoby starsze po 65 roku życia 

Różny stopień zaawansowania choroby 



DZIAŁANIA PKPO NA RZECZ PACJENTÓW 
 Z PRZEWLEKŁĄ BIAŁACZKA LIMFOCYTOWĄ 

 
wydanie ulotki o przewlekłej białaczce limfocytowej 



WYDANIE "GŁOSU PACJENTA ONKOLOGICZNEGO"   

 
• nakład 10.000 egz. 

 
• dystrybucja na oddziały hematoonkologiczne 

i do placówek leczących chorych z przewlekłą 
białaczka limfocytową 
 

• autorami tekstów byli wybitni eksperci 
• z zakresu hematoonkologii:  
• prof. dr hab.n. med. Wiktor Jędrzejczak 
• prof.. dr hab. n. med. Krzysztof 

Warzocha 
 

• zamieszczono także historie pacjentek 
    z przewlekłą białaczką limfocytową 

 
• w numerze opublikowano artykuł psychologa 

o wsparciu chorych z tym nowotworem    



SPOTKANIE Z PACJENTAMI  
Z PRZEWLEKŁĄ BIAŁACZKĄ LIMFOCYTOWĄ  

I ICH BLISKIMI 

 

22 sierpnia 2017 r. w Warszawie 

odbyło się pierwsze spotkanie 

 chorych na przewlekłą białaczkę 

limfocytową i wspierających ich osób. 

W spotkaniu uczestniczyło około  

25 osób z całej Polski. 



STWORZENIE GRUPY WSPARCIA PBL 

 

• Pacjenci z przewlekłą białaczka limfocytową to grupa osób starszych, które 

mają trudności z posługiwaniem się Internetem 

• W grupie, która uczestniczyła w spotkaniu nie 

było osoby, która mogłaby poprowadzić 

internetowe forum 

 

• Pacjenci z Grupy Wsparcia Chorych na 

Nowotwory Mieloproliferacyjne zadeklarowali 

pomoc w komunikowani się grupy z PBL za 

pomocą Internetu i stworzenie dla niej na 

swoim Forum odrębnej zakładki 

 

• Na stronie Polskiej Koalicji Pacjentów 

Onkologicznych powstała zakładka Grupy 

Wsparcia Pacjentów z Przewlekłą Białaczką 

Limfocytową, która jest poszerzana i 

aktualizowana. 

 



POTRZEBY PACJENTÓW Z PRZEWLEKŁĄ BIAŁACZKĄ LIMFOCYTOWĄ 

 

• Pacjenci z przewlekłą białaczką limfocytową i ich bliscy wyrazili chęć ponownego 

spotkania, które uznali za dobrą inicjatywę ze strony PKPO, umożliwiającą im 

poszerzenie wiedzy na temat choroby,   jak i stworzenie grupy samopomocowej. 

 

• W 2018 r. PKPO zorganizuje takie spotkania w kilku miastach Polski. 

 

• 26 kwietnia br. takie spotkanie odbędzie się w Warszawie, 

• 15 maja br. w Lublinie 

• Szczególnie ważna jest dla nich możliwość 

internetowych konsultacji z ekspertem z 

dziedziny hematoonkologii – aktualnie PKPO 

jest w trakcie organizowania takiej pomocy. 

 

                        

 

  



DZIAŁANIA NA RZECZ CHORYCH 

 Z PRZEWLEKŁĄ BIAŁACZKĄ LIMFOCYTOWĄ 

 

• Posiedzenie  Sejmowej  Podkomisji Zdrowia poświęcone problemom 

pacjentów z przewlekłą białaczka limfocytową. 
 

 

• Spotkanie w Departamencie Polityki Lekowej i Farmacji dotyczące 

refundacji leków dla pacjentów hematoonkoogicznych. 

 

 

•  Posiedzenie Senackiej Komisji Zdrowia z inicjatywy sanator Doroty 

Czudowskiej planowane na 8 maja br. którego tematem będzie SYTUACJA 

PACJENTÓW HEMATOONKOLOGICZNYCH.  

 

• Nawiązanie współpracy z Polskim Towarzystwem Hematoonkologii  i 

Transfuzjologii  - stworzenie wspólnie Listy priorytetów dla 

hematoonkologii. 



POTRZEBY TERAPEUTYCZNE PACJENTÓW 

Z PRZEWLEKŁĄ BIAŁACZKĄ LIMFOCYTOWĄ 
 

Od września 2017 r. w ramach programu lekowego jest refundowany lek 

ibrutynib w leczeniu dorosłych chorych na oporną lub nawrotową 

przewlekłą białaczkę limfocytową z obecnością delecji 17p i/lub mutacji 

TP53. 

 

Problemem jest terapia nielicznych chorych z tej grupy,                      

po niepowodzeniu leczenia inhibitorami BCR. Dla nich jedyną szansą 

leczenia jest wenetoklaks. Jest to obecnie lek nierefundowany.  

 

Tym bardziej, że rokowania pacjentów po odstawieniu ibrytynibu są 

dramatyczne – mediana przeżycia to około 2 miesięcy. 

 
Są to najczęściej młodzi chorzy, prowadzący życie zawodowe i rodzinne,    

u których przebieg choroby ma szczególnie agresywny charakter. 



Wypowiedź 44.letniej pacjentki z przewlekłą białaczką 

limfocytową, Pani Justyny z Elbląga 

 
Mitem jest pogląd, że przewlekła białaczka limfocytowa, to choroba osób 

starych; to także choroba, która bardzo często dotyka osoby młode.  

 

Zawiązała się Grupa Wsparcia PBL, która już w tej chwili liczy16 osób. Są 

to w większości osoby młode, w wieku od 37 do 50 lat (niektóre z tych 

osób zachorowały w wieku 33-34 lat). Do Grupy dołączają ciągle nowe, 

młode osoby. 

 

Doświadczenia osób chorych z innych państw wskazują, że z PBL da się 

żyć w miarę normalnie, pod warunkiem, że wdrożony jest odpowiedni plan 

leczenia; refundowane są nowoczesne leki. 

 

Sytuacja w Polsce: od września 2017 r. refundowany jest ibrutynib, jednak 

refundacja obejmuje wyłącznie pacjentów z delecją p17 (jest to niewielki 

procent wszystkich chorych na PBL). 
 



CZEGO OCZEKUJEMY: 

 
• refundacji ibrutynibu dla wszystkich pacjentów z nawrotem PBL, jeśli są ku temu 

przesłanki, np. bardzo krótka remisja, 

 

• refundacji leku, który byłby alternatywą w przypadku nieskutecznego 

dotychczasowego leczenia – wenetoklaks  (dla wszystkich pacjentów z szybkim 

nawrotem PBL), 

 

• refundacji nowoczesnego przeciwciała monoklonalnego – obinutuzumab. 

 

NIE CHCEMY BYĆ GRUPĄ PACJENTÓW WYKLUCZONYCH 

 

  

 

 
 


