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Witam Pana Panie Krzysztofie bardzo 
serdecznie. Co Pan lubił robić jak Pan 
był zdrowy?

Tam gdzie mieszkam jest piękna okolica. 
Czy wie Pani, że na Wiśle w Wyszogro-
dzie mieliśmy najdłuższy na świecie most 
drewniany? Już go niestety rozebrano, 
bo nie było go jak konserwować. Lubiłem 

chodzić na grzyby. Lubiłem też podróżo-
wać po okolicy. Całymi dniami to robiłem. 
Gdy choroba się zaczęła to się to skompli-
kowało, bo były zmiany na twarzy.

Jak i kiedy ujawniła się choroba?

Gdy miałem gdzieś 40 lat, czyli około 
15 lat temu, zaczęły się zmiany na twarzy, 
paznokciach, wysypki, zmiany na skórze 

na głowie. Pojechałem od razu do derma-
tologa, byłem zbadany i została zrobio-
na diagnoza: łuszczyca. Zaczęły się ma-
ści, maści, maści, ...cygnolina głównie... 
to całe leczenie było symboliczne. Jak 
się przerywało nakładanie maści po mie-
siącu, bo za długo nie można, to choro-
ba szybko nawracała. Potem zaczęły się 
lampy stosowane prawie przez cały czas, 
niewiele to pomagało, w sanatorium też 
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byłem, tam brałem specjalne kąpiele 
na łuszczycę – przez tydzień pomagało, 
a potem choroba nawracała.

A latem? Słońce nie pomagało?

Ja mam taką chorobę, że latem słońce 
pobudza moją chorobę; jesienią, zimą 
czuję się lepiej. Na początku kąpiele 
słoneczne były polecane, ale to nie po-
magało. Jak przychodziła wiosna, lato, 
zakładałem koszulę z długimi rękawami, 
czapkę na głowę, a w koło wszyscy od-
poczywali i korzystali z pięknej pogody. 
Doustnie brałem różne trany, starałem 
się też trzymać wskazaną dietę, bez sma-
żenia i bez ostrego. Większość leczenia 
jednak opierała się na maściach i na lam-
pach.

Jak długo trwała walka z chorobą?

Ponad 10 lat. Na własną rękę starałem się 
też leczyć, ale to wszystko nie przynosiło 
efektów.

I co się wtedy stało?

Któregoś pięknego dnia byłem w War-
szawie, w tramwaju znalazłem gazetę 
„METRO”, i tam było wspomniane ja-
koś o leczeniu łuszczycy w klinice MTZ. 
Na początku byłem sceptyczny, ale trzy-
małem tę gazetę w domu...

  Aż wreszcie jednego dnia, jak już mnie 
tak obsypało, że nie mogłem chodzić, 
wszystko mnie swędziało i więcej już 
nie mogłem wytrzymać, wziąłem gazetę, 
wykręciłem numer na telefonie i się umó-
wiłem na spotkanie w klinice. Oczekiwa-
nie krótko trwało i zostałem zaproszony 
na wizytę. Gdy przyjechałem na kwalifi-
kację, było pełno ludzi. Jak zobaczyłem 
ile jest ludzi i jak są chorzy, chciałem się 
odwrócić na pięcie i wyjść. Ale coś mnie 
zatrzymało i powiedziało żebym został... 

zostałem… Przeszedłem przez weryfika-
cję. Pani doktor dermatolog jak mnie zo-
baczyła, żeby zbadać jaka część ciała jest 
pokryta zmianami, kazała mi się od razu 
ubrać. Poszedłem do domu i czekałam 
na informację czy jestem zakwalifikowa-
ny. Po pewnym czasie dostałem informa-
cję, że przeszedłem weryfikację i jestem 
w badaniu.
  Zaczęło się leczenie. Było bardzo sku-
teczne. Już po 3 zastrzykach wszystkie 
objawy ustąpiły. Miałem skórę jak nie-
mowlaczek. Żadnej, ale to żadnej, zmia-
ny na skórze nie było. Również nie było 
żadnych działań ubocznych. Uczulano 
mnie na to, że mogą być. Badanie trwa-
ło około 2,5 roku i zostało przerwane. 
Po jakichś 2 miesiącach od zakończenia – 
objawy zaczęły powracać. W mniejszym 
stopniu, ale zmiany się nasilały z każdym 
tygodniem. Po około 7 mies. była szansa 
znowu uczestniczenia w badaniu. I zno-
wu zaczęło się dobro – żadnych zmian 
na skórze, człowiek zdrowy. Żadnych 
skutków ubocznych. Przyjeżdżaliśmy 
na wszelkie badania kontrolne. Latem 
znowu wkładałem krótkie spodenki, 
koszula z krótkim rękawkiem. I żadnych 
działań ubocznych. To było roczne bada-
nie i po 4 mies. od zakończenia nastąpił 
nawrót choroby. I była szansa na trzecie, 
krótkie badanie po ośmiu miesiącach, 
do którego przystąpiłem. Wszystkie trzy 
badania były w tej samej, tutejszej klini-
ce. W grudniu to badanie się skończyło, 
ale zmiany, a mamy kwiecień, jak Pani 
widzi, już wychodzą...

A co Pan robi żeby się lepiej czuć?

Wspomagam się teraz tylko salicylolem. 
Słyszałem też o czymś takim, żeby zacząć 
brać olej lniany, będę go brał, bo nie chcę 
się doprowadzić do takiego stanu jak po-
przednio. I czekam na następne badanie.

Czy obawiał się Pan badania?

Jak przyjechałem na pierwszą kwalifika-
cję, to miałem mieszane uczucia... Na po-
czątku też, jak brałem pierwsze 3 zastrzy-
ki, to trochę się obawiałem... Ale jak po 
3 zastrzyku wszystkie zmiany ustąpiły, 
to było po prostu cudowne wyleczenie. 
Przez 2,5 roku było wspaniale. Nie musia-
łem się zakrywać.
  Ludzie, z którymi rozmawiałem widzie-
li mnie, a nie moją skórę, czy moją choro-
bę jak przedtem.

Co Pana zaskoczyło?

Szybkie działanie leku. Też to, że były 
dwie osoby, które na weryfikacji pytały 
ile dostaną za uczestnictwo. Ja przysze-
dłem nie po pieniądze, tylko się leczyć.

Czy wszystko było jasne dla Pana?

Lekarze wszystko mi tłumaczyli co i jak 
po kolei i uczulali, że mogą być działania 
ubocze. I jeśli ja biorę leki biologiczne, 
czy mogę brać inne preparaty. Więc by-
łem przygotowany, ale nic się nie działo.

Czy poleciłby Pan badania kliniczne 
osobie bliskiej?

Z czystym sumieniem. Jak najbardziej. 
Ja już przeszedłem trzecią turę... ciężko 
jest ludzi przekonać. Ludzie są sceptycz-
ni. Chciałbym przekonywać, żeby każdy 
rozumiał co to jest biologiczny lek.

Czy chciałby Pan powiedzieć coś na za-
kończenie?

Chciałbym, żeby więcej takich badań się 
trafiało. Żeby docierało to do ludzi, że nie 
jest to coś takiego: będzie dobrze, będzie 
niedobrze. To jest sprawdzone wcześniej. 
Jak wchodzi do życia, to musi być przete-
stowane jeszcze przez jakiś okres na lu-
dziach.
  J e ś l i  b ę d z i e  n a s t ę p n e  b a d a -
nie, nie będę się obawiał, też będę 
uczestniczył.

Serdecznie Panu dziękuję i mam nadzie-
je, że wkrótce będzie jakieś dobre bada-
nie dla Pana.
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