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W styczniu 2021 r. zdiagnozowano u mnie nowotwór złośliwy prawego płuca z przerzutami do 

opłucnej (4 stadium). Podjęto leczenie w DCO przy ul. Hirszfelda.  Wcześniej pobrano materiał do 

badania w DCCHP przy ul. Grabiszyńskiej. Zostałam zakwalifikowana do leczenia 

immunochemioterapią. 

Po pierwszych cyklach i po wstępnym badaniu tomografem był regres choroby. 

Niestety na przełomie października/ listopada 2021 r. nastąpił nawrót choroby. Przerwano leczenie i 

skierowano mnie do Warszawy (Narodowy Instytut Onkologii) 

Tam zakwalifikowałam się do programu lekowego – immunoterapia + lek eksperymentalny.   

Po czterech miesiącach przerwy w leczeniu podano mi leki w Warszawie. Jeździłam na leczenie co trzy 

tygodnie.  Po otrzymaniu trzech dawek leków i kontrolnym tomografie nastąpił progres choroby. 

Ponownie przerwano leczenie bez możliwości podania innych leków. Wróciłam do Wrocławia w złym 

stanie fizycznym i psychicznym. Skontaktowałam się z moim lekarzem prowadzącym z DOC przy ul. 

Hirszfelda.  Niestety mój stan zdrowotny nie pozwalał na podanie innej chemii (która mogła mnie 

zabić). 

Nie znaleziono dla mnie innej alternatywy leczenia. Zaczęłam szukać ratunku na własną rękę.  

Znalazłam metody hipertermii połączonej z chemioterapią w Opolu. W kwietniu 2022 r. umówiłam się 

na wizytę do ośrodka Medycznego Samarytanin. Dojechałam tam w bardzo złym stanie bez sił na 

chodzenie i z ogromnym problemem z oddechem. Przywieziono mnie na wózku i pod tlenem. Miałam 

wodę w lewej opłucnej. Wcześniej byłam na SORze we Wrocławiu. Tam ściągnięto mi wodę z lewego 

płuca i worka osierdziowego. Nasiliło się też napadowe migotanie przedsionków. To był ostatni 

moment na uratowanie mi życia. W Ośrodku w Opolu Pan Doktor Cezary Juda zaproponował mi 

leczenie i pobyt u nich w Ośrodku. Obiecał, że zrobi wszystko, aby postawić mnie na nogi . obietnicy 

dotrzymał. Przebywałam miesiąc czasu w tutejszym Ośrodku, gdzie podjęto leczenie. Ściągnięto wodę 

z opłucnej i podano leki. Po tygodniu czasu odstawiłam tlen i zaczęłam wstawać na nogi o własnych 

siłach. Byłam szczęśliwa, że mogę oddychać samodzielnie.  

Personel Ośrodka otoczył mnie troskliwą i życzliwą opieką. Nie doznałam nigdy żadnej niemiłej sytuacji 

czy braku zrozumienia. Personel, lekarze, opiekunowie są bardzo otwarci, życzliwi, uśmiechnięci oraz 

dostępni na każde życzenie pacjenta. Dbają o dobre samopoczucie i oferują różne metody leczenia, tak 

aby przyniosły pożądane efekty.  Jestem bardzo wdzięczna i z całego serca oraz z czystym sumieniem 

dziękuję Panu Doktorowi Cezaremu Judzie za wspaniałą opiekę i pozytywne nastawienie do Pacjenta. 

Dziękuję za uratowanie mi życia.  

Małgorzata Bieranowska  


