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Szanowni Pañstwo !
Zwracamy siê do Pañstwa z apelem pomocy dla naszych pacjentów. Od kilkunastu lat trwaj¹ badania
kliniczne nad polsk¹ szczepionk¹ przeciw czerniakowi. Kiedy przystêpowaliœmy do programu
eksperymentalnego pieni¹dze by³y przekazywane przez Polski Komitet Badañ Naukowych. Po trzech latach,
kiedy szczepionka okaza³a siê rewelacyjna (pacjenci, którym lekarze prognozowali od 2 do 6 miesiêcy ¿ycia
nadal ¿yj¹), stanêliœmy przed problemem finansowania dalszego leczenia. Nasze Stowarzyszenie powsta³o,
aby pomóc tym ludziom. W 2006 roku uda³o nam siê uzyskaæ zagranicznego sponsora, dziêki któremu cieszy
siê ¿yciem 150 osób w ca³ej Polsce. Niestety od 2008 nie uzyskujemy ju¿ wsparcia. Znów ukaza³o siê widmo
zakoñczenia szczepieñ i skazania chorych na wielk¹ "niewiadom¹".
Bêdziemy zwracaæ siê w imieniu chorych na czerniaka z³oœliwego wszêdzie - do naszego rz¹du, firm
farmaceutycznych i kosmetycznych oraz innych, ale maj¹c ju¿ przykre doœwiadczenia z 2005 roku - brak
jakiejkolwiek odpowiedzi - boimy siê, ¿e czasu nam nie starczy. Szczepionkê pacjenci musz¹ dostawaæ
co miesi¹c do koñca ¿ycia, aby by³a skuteczna. Je¿eli chorzy nie otrzymaj¹ pomocy, za 2 miesi¹ce przyjad¹
do Wielkopolskiego Centrum Onkologii po raz ostatni.
Stowarzyszenie obejmuje opiek¹ chorych z ca³ej Polski, a w tym 150 pacjentów, którzy uczestniczyli
w eksperymentalnych badaniach klinicznych nad szczepionk¹. Koszt leczenia jednego chorego
z zaawansowanym czerniakiem wynosi oko³o 1000 z³ miesiêcznie.
Bardzo prosimy o pomoc dla naszych pacjentów, aby nie dopuœciæ do zmarnowania wieloletnich
efektów pracy i badañ, dziêki którym pacjenci profesora Andrzeja Mackiewicza nadal ciesz¹ siê ¿yciem.
DoprowadŸmy do koñca badania kliniczne i pomó¿my w rejestracji polskiej szczepionki, która bêdzie mog³a
byæ dostepna dla ka¿dego chorego na czerniaka. Przy wzroœcie zachorowañ na tê z³oœliw¹ odmianê raka
skóry, kluczow¹ kwesti¹ jest, by lek ten by³ dostêpny w polskich aptekach.

Choroba nas nie dotyczy - dopóki na ni¹ nie zachorujemy...
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