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Historia Pana Igora Pryshlyaka
Ukraińca mieszkającego we Lwowie, chorego na raka wątrobowokomórkowego, lat 61

rozmawia Teresa Brodniewicz

HISTORIA PACJENTA

Dzień dobry Panu. Bardzo dziękuję, że zgodził się Pan na spo-
tkanie ze mną w trakcie Pana wizyty w badaniu i opowie-
dzenie swojej historii. Zacznijmy od początku. Czym Pan się 
zajmował kiedy był Pan zdrowy? Czy pracuje Pan nadal?

Jestem z wykształcenia inżynierem, pracowałem i pracuję we 
Lwowskim Teatrze Opery i Baletu; jestem odpowiedzialny za 
to, żeby mechanizmy sceny i dekoracji dobrze funkcjonowały. 
Jestem zastępcą kierownika służby elektromechanizacji sceny.

To musi być bardzo ciekawa praca, a Opera Lwowska jest 
taka piękna. Jak się zaczęła u Pana choroba?

Czułem się dobrze. W zasadzie z przypadku zrobiłem sobie USG 
brzucha (poprzednie miałem trzy czy cztery lata wcześniej) i le-
karz powiedział na podstawie wyników, że chyba są zmiany 
o charakterze meta w wątrobie.
 Zrobiłem różne badania, m.in. tomografię komputerową 
oraz testy na obecność wirusa i okazało się, że jestem zakażo-

ny wirusem żółtaczki typu C. Dłuższa obecność wirusa wywo-
łała marskość wątroby, która doprowadziła do powstania raka 
wątrobowokomórkowego (HCC – hepatocellular carcinoma). 
Stadium choroby było na tyle wczesne, że można jeszcze było 
operować, ale trzeba było szybko wykonać zabieg, bo jest to 
rak, który jakkolwiek nie powoduje przerzutów – jest złośliwy. 
Operacja miała miejsce we Lwowie 23 grudnia 2021. Powiedzia-
no mi, że wycięto z zapasem tę część wątroby, w której znaj-
dowały się zmiany, ale że może być wznowa, a w przypadku 
tego raka szansa na wyzdrowienie lub nawrót choroby to 50% 
w każdym przypadku.

Jak to się stało, że Pan został uczestnikiem badania 
klinicznego?

Lekarz hepatolog, który mnie leczył poradził mi już po operacji, 
żeby wziąć udział w programie badawczym. Rekomendował 
mi ośrodek badawczy w Kijowie. Pojechałem tam raz, podpisa-
łem zgodę i następnie jeździłem tam na badania mające na celu 
stwierdzenie czy mogę uczestniczyć w badaniu, czyli badania 
kwalifikacyjne. Niestety w pewnym momencie, z powodu woj-
ny, ośrodek został zamknięty. Lekarze pracujący w ośrodku byli 
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bardzo dobrzy, skontaktowali się z lekarzami tutaj w ośrodku 
w Warszawie i powiedzieli, że mogę przyjechać. Ja też tu dzwo-
niłem, że przyjadę. Wsiadłem w autobus z żoną, nocą jechaliśmy 
i przyjechaliśmy 9 marca do Warszawy. Najgorzej jest na gra-
nicy. Rano po przyjeździe do Warszawy zadzwoniłem tutaj, 
do Pani koordynator, której miałem imię i telefon. Powiedzia-
łem, że już jestem. Za 15 min. już byłem w ośrodku.

Czy miał Pan dokumentację medyczną ze sobą?

Tak, wszystko co było zrobione w Kijowie przywiozłem ze sobą. 
Otrzymałem tam wszystkie dokumenty, tzn. wypisy ze szpita-
la sprzed operacji, podpisany mój egzemplarz ICF oraz kartę 
pacjenta.
 Tutaj podpisałem zgody po polsku i po ukraińsku przy doktor 
Oldze, Ukraińce, która tłumaczyła ewentualne niejasności zwią-
zane z różnicą językową.
 Tego samego dnia miałem wykonane dalsze analizy. Znalezio-
no mi hotel. A następnego dnia, to był ostatni dzień, kiedy mo-
głem przyjąć lek – otrzymałem lek badany. Dziś jestem na trze-
ciej wizycie, po przebadaniu około południa dostaję wlew. 
A potem, wieczorem jadę autobusem z powrotem do Lwowa.
W całym leczeniu jest 17 wizyt co 21 dni. Ja nie wiem, czy dostaję 
lek czy placebo. Jeszcze 14 wizyt przede mną.

Jak się Panem tutaj opiekują w Polsce?

Polacy to bardzo dobrzy ludzie. Są profesjonalni w tym co robią 
i rozumieją co dzieje się w Ukrainie.

Bardzo Panu dziękuję za opowiedzenie swojej historii i życzę tak 
pokoju, jak i zdrowia.

PERSPEKTYWA KOORDYNATORKI I OŚRODKA

Jak to się stało, że pacjent z Kijowa do nas trafił?

3 marca, czwartek, dostaliśmy informację od monitora bada-
nia – czyli była to wiadomość od sponsora – że może trzeba 
będzie przenieść pacjenta z Ukrainy. W poniedziałek 7 marca 
dostałam e-maila od monitora, w którym mówił już o pacjen-
tach (a nie o jednym pacjencie) oraz przekazał nam kontakt 
do Pani doktor w Ukrainie, która do tej pory prowadziła wspo-
mnianych pacjentów. Nic więcej. Po rozmowie z naszym bada-
czem głównym, umówiliśmy się na środę 09 marca z badaczem 
głównym, monitorem oraz z naszą znajomą lekarką Ukrainką 
pracującą w naszym ośrodku, aby omówić zaistniałą sytuację 
i ustalić jakieś plany.

 9 marca w środę, na zaplanowanej wizycie w naszym 
ośrodku był monitor. Siedzieliśmy rano we czwórkę zgodnie 
z poniedziałkową umową i rozważaliśmy jak można podejść 
do zupełnie nowej dla nas sytuacji, czyli kwestii przyjęcia tych 
wspomnianych pacjentów z Ukrainy. Nagle do pana doktora 
zadzwonił numer ukraiński. Doktor odebrał i okazało się, że to 
ten pacjent – Pan Igor. Olga przejęła telefon i podczas rozmowy 
Pan oznajmił, że jest w Warszawie i będzie u nas za 15 minut. 
Wygląda na to, że pani doktor z Ukrainy kontaktowała się ze 
sponsorem i pokierowała pacjenta do nas, a dokładnie podała 
kontakt do naszego ośrodka i badacza głównego oraz do mnie.

 Szybko okazało się, że pacjent jest w trakcie procedur kwa-
lifikacyjnych. Tak naprawdę, żebyśmy spełnili wszystkie wyma-
gania protokołu, to musimy następnego dnia włączyć pacjenta 
do badania... Lek badany na szczęście mieliśmy w ośrodku. Nie 
mieliśmy za to IVRSu, CRFu i innych potrzebnych informacji/
dokumentów/systemów, jak też dokumentacji źródłowej... 
Ruszyliśmy natychmiast do działania. Monitor również bardzo 
zaangażował się w naszą pracę. Dokumentacja, którą pacjent 
miał ze sobą była oczywiście po ukraińsku, doktor Olga tłuma-
czyła, doktor przeprowadzał wywiad medyczny dotyczący pa-
cjenta; w związku z sytuacją w Ukrainie kontaktu z lekarzem 
z Ukrainy przez pewien czas nie było.
 Informację dla pacjenta Pan Igor podpisał u nas i po polsku 
i po ukraińsku.
 Mieliśmy różne przygody, bo np. pacjent miał paszport, 
w którym nazwisko było ręcznie wypisane cyrylicą. Starliśmy się 
jak najbardziej zadbać o pacjenta, zwłaszcza mając na uwadze 
przebytą długą, męczącą i stresującą podróż, a więc też o hotel 
oraz taksówkę. Pan Igor teraz zawsze przejeżdża z żoną. Żona 
Pana Igora z zawodu jest pielęgniarką. Na każdą wizytę oboje 
przyjeżdżają autobusem, nie chcą skorzystać z hotelu. Po zakoń-
czonej wizycie, jeszcze tego samego dnia wracają do Lwowa.
 Na tę chwilę mamy trzech pacjentów z Ukrainy, na wszyst-
kich siedmiu, których mamy/mieliśmy w tym badaniu. W całym 
badaniu w Polsce jest dwunastu pacjentów. Pan Igor mówi po 
polsku zupełnie dobrze, ale dwóch pozostałych pacjentów po-
chodzi ze wschodu Ukrainy i po polsku nie mówią. W ich przy-
padku procedury włączenia do badania odbyły się podobnie 
jak w przypadku Pana Igora. Pomoc pani doktor Olgi jest dla 
nas bardzo ważna, a jej obecność stwarza pacjentom pewien 
dodatkowy komfort.
 Cieszymy się wszyscy, że udało się tych trzech pacjentów 
z Ukrainy włączyć do badania u nas, i że mogą kontynuować 
udział w badaniu klinicznym.

 Ogromnie podziękowania dla Ciebie, pana doktora, doktor 
Olgi i całego zespołu ośrodka za zaangażowanie i profesjonalne 
podejście.
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