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Panie Leonie, co Pan lubił robić, gdy 
był Pan zdrowy?

Prowadziłem bardzo ciekawe życie. Mia-
łem stadninę koni, uprawiałem pieczar-
ki. Moja praca była związana z przyrodą. 
Robiłem to, co lubiłem najbardziej. Nigdy 
nie paliłem i nie piłem. Nidy nie chorowa-
łem aż do 62 roku życia.

Co się wtedy stało?

W 62 roku życia zaczęło mnie boleć 
biodro. Po długich wahaniach, wie Pani 
jak to jest u mężczyzn: pójść do lekarza 
– nie pójść, w końcu zdecydowałem się 
na operację i wstawiono mi endoprotezę. 
Nic mnie wreszcie nie bolało. Co za ulga. 
Ale pomimo tego zacząłem się źle czuć – 
jakby powietrze uszło z dętki. To wszyscy 
widzieli, marniałem w oczach.

Gdzie Pan szukał pomocy?

Znajomy lekarz zaproponował, że -
bym zbadał serce i w efekcie trafiłem 
na Banacha na kardiologię. Muszę dodać, 
że wcześniej już miałem zdiagnozowaną 
cukrzycę. Po dokładnym przebadaniu, 
poza potwierdzeniem cukrzycy, okaza-
ło się, że rzeczywiście mam problemy 
z sercem. Włożono mi stenty i wszcze-
piono rozrusznik. Poczułem się lepiej. Le-
żałem tam 1 miesiąc i w trakcie leczenia 
kardiologicznego poddano mnie równo-
legle wszechstronnemu badaniu, bo coś 
było nie tak. Widać było, że coś się dzie-
je… Kilkakrotnie poddano mnie między 
innymi tomografii.
  Po około miesięcznym pobycie w szpi-
talu, a był to wrzesień 2012 r., pewnego 
dnia lekarz kardiolog przyszedł do mnie 
i powiedział, że mam szpiczaka... Był to 
ogromny szok dla mnie. „Rak”, to brzmi 

poważnie. Był ze mną przez godzinę, mó-
wił o chorobie… Lekarz ten powiedział 
mi też, że jest tworzona grupa, która 
ma uczestniczyć w badaniu klinicznym 
w ośrodku badawczym. Mówił, że będzie 
badany nowy lek, teoretycznie lepszy niż 
te co są dostępne na rynku i którymi le-
czeni są normalnie pacjenci.
  Dostałem z kardiologii skierowanie 
do onkologa i ten onkolog zaproponował 
mi uczestnictwo w tym samym badaniu, 
o którym mówił kardiolog.
  Podkreślam, że diagnoza szpiczaka 
była dla mnie ogromnym szokiem. Myśla-
łem wtedy, że pozostało mi ze dwa – trzy 
miesiące życia…

Jak się zaczęła Pana przygoda z ba-
daniem klinicznym?

Ja się param całe życie nowościami, 
mam dużo do czynienia z młodzieżą. 

„Jeśli ktoś z członków rodziny miałby to samo co ja 
– poradziłbym, żeby skorzystał z takiej możliwości”.

Mój udział w badaniu klinicznym
Rozmowa z Panem Leonem Zdrojewskim, mieszkańcem Milanówka, chorym na szpiczaka, 
od 6 lat uczestnikiem badania klinicznego rozmawia Teresa Brodniewicz
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Na propozycję badania zareagowałam 
tak: jeśli już coś badać – to na starszych, 
żeby dzieciaczki dostały już dobre leki. 
I tak już miesiąc później, w październiku, 
zacząłem być leczony w ramach badania 
klinicznego. Leki teoretycznie miały być 
lepsze niż te dostępne.
  Leki, jakie dostałem i wciąż dostaję 
już szósty rok, okazały się być dobre: 
w całym leczeniu moim zdaniem nie było 
minusów. Włosy mi nie wypadły. Pielę-
gniarki są bardzo sympatyczne. Atmos-
fera w ośrodku jest bardzo miła. Stwo-
rzyliśmy z innymi pacjentami chorymi 
na szpiczaka, którzy przychodzą na wi-
zyty w tych samych dniach, nieformalną 
grupę wsparcia. Rozmawialiśmy nieraz, 
że dobrze, że dostaliśmy się do takiej 
grupy w badaniu.

  Badanie nie jest uciążliwe dla mnie, 
bo jestem przywożony i odwożony, 
co jest ważne dla mnie, bo mieszkam 
w Milanówku.

Czy Pana coś zaskoczyło w trakcie 
badania? 

Co mnie zaskoczyło? Bardzo miła at-
mosfera wśród chorych. Cieszymy się, 
że mamy naszą grupę wsparcia. Moja ko-
leżanka z grupy – Basia – przekazuje nam 
różne informacje, bo ona jest bardzo ak-
tywna w jakiejś grupie szpiczakowej, fun-
dacji chyba, i ma stamtąd dużo różnych 
wiadomości.
  Korzyści widzę ogromne, jeśli chodzi 
o zdrowotność. Żyję już szósty rok z cho-
robą i czuję się w miarę dobrze. Leczenie 

jest utrudnione, bo jak dostaję chemię to 
na drugi dzień mam cukru 600 mg z po-
wodu cukrzycy. Ale nauczyłem się z tym 
sobie radzić.
  Źle się czuję czasami, bo po drodze róż-
ne kłopoty zdrowotne mi się przydarzyły, 
np. płyn w płucach, ale to nie z powodu 
szpiczaka.

Czy poleciłby Pan komuś udział 
w badaniu klinicznym? 

Czy bym polecił? Na pewno bym polecał. 
Źródłem informacji o badaniu był lekarz 
na Banacha. Gdy mnie poinformował, 
że mam szpiczaka – rozmawialiśmy z go-
dzinę. Wytłumaczył mi, że to nie koniec, 
że to się leczy. Nie wszedłem więc w to 
bez przygotowywania.
  Jeśli ktoś z członków rodziny miałby to 
samo co ja – poradziłbym, żeby skorzy-
stał z takiej możliwości.

Co by Pan chciał powiedzieć na za-
kończenie naszej rozmowy?

Co jeszcze powiedzieć na zakończenie? 
Żeby było jak najmniej chorób takich jak 
moja i żeby lekarze onkolodzy mieli jak 
najmniej pracy.

Dziękuję bardzo i życzę jak najwięcej 
zdrowia.
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