
Terapia sieciowa
Wirtualna opieka zdrowotna? Czemu nie - juz dzi6 internet
pomaga pacjentom u, wvborze skuteczniejszych terapii.
A to dopiero pocz4tek.
ilATG(lRZATA S()TECKA

est tak: pr4chodzi pacjent do leka-
rza. Doktor ogl4da wlniki badafr, ki-
rva glow4, otw'iera grubq ksiggg ze
spiscm lek6w, krqci glou'4, sigga po

bloczek recept i przepisuje lek. A moZe bv6
tak: przvchodzi pacjent do lekarza i gdy
dokor sigga po bloczek, zac4,na sig dysku-
sja: dlaczego lek X, a nie Y. Bo pacjent u,ie,
leY dziala skuteczniej, ma mniej skutk6w
ubocznvch i $Tstarczy go za:2ywat. raz
dziennie. A mo2e leps4v bylby lek Z? TeL
skuteczny, cho6 mniej wygodny \,\.' stoso-
u'aniu, za to wy'raznie tafiszt.

Fikcja? Wcale nie. CNNMoney.com opu-
blikowalo niedawno ranking 15 firm, kt6re
zmieni4 6wiat. Jest w6r6d nich serwis spo-
leczno6ciowy u"ww PatientslikeMe.com.

20 tys. zarejestrowanvch u2-_vtkownik6w
- chorvch m.in. na parkinsona, st*ardnie-
nie rozsiane, depresjg, nosicieli HIV.
To wlmarzona grupa do wsp6lpracv przv
badaniach medycznych nad lekami
- obecnymiju2 na rvnku i przvgotowvwa-
nymi u' laboratoriach. Thkiej platfbrmy
wymiany informacji - o niepoZ4danych
dzialaniach lek6w, o codziennph zmaga-
niach z chorob4 - do t"j pory nie bylo. Pa-
cjent loguje sig na stronie, wJpelnia dzien-
niczek choroby, pisze o sobie, a na forach
d-vskutuje z podobnie leczonl'rni chorymi.
Jak cho6by Stradog585: 42-latek, od l1 lat
nosiciel HIV, czterokrotnie rozwiedzionl.,
dwoje dzieci. Wlasnie zarejestrowal sig na
PatientslikeMe.com. W tym tygodniu
w servrisie przyb.vlo 70 os6b podobny'ch do
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niego. Stradog585 ju2 wie,2e uczucie ci4-
glego zmgczenia, kt6re doskwiera mu naj-
bardziej, jest najczgstszyrn objawem jego
choroby'.

Ben Heywood, szef PatientslikeMe,com
(zasz4l my6lec o portalu dla pacjent6ul gdy
osiem lat temu cigZko zachorowaljego brat),
podkre6la, ze cho6 po czterech latach dziala-
nia serwisu liczba zarejestrowanych u4rt-
kownik6w nie rzuca na kolana, licz,v sig
jako66, nie ilo36. Niezarejestrorvany uZyt-
kownik ma dostgp do informacji o lekach,
moze podgl4da6 profile pacjent6w i c4',tat,
o prowadz<rnych badaniach naukowych. Ale
nie podeirzy wigkszo6ci dyslarsji pro'wadzo-
nvch na forach. S4 one dostgpne tylko dla
stat-vch u4rtkownik6*'. A ci spgdzaj4
w serwisie cale godzinl': wymieniajQ sig do-
6r,r'iadczeniami, szukai4 rad, jak sig upora6
z nasilajqqnni sigobjavrami choro\i dobra6
wlasciw4 dietg, gdne ntabirt,psychoterapeu-
t9. Sledz4 rvykresy cykli choroby u takich
jak oni. W sierpniu trv6rc6rv Patientslike-
Me. com docenionopresti2or,rq nagrod4 Prix
Ars Electronica w kategorii spolecznoSci
wirhralnych, pqvznawan1 za kreaqmmo66
i ducha pionierstwa (pokonali 22O konku-
rent6w). Nagroda to nie byle jaka - wcze-
Sniej odebrali j4 m.in. trv6rcy Wikipedii.

W serwisie dzlab,ja teL firmy farmaceu-
lvczne i instl'tuty badawcze. Publikujq w1'-
niki badafi, kieruj4 do pacjent6w pytania,
so.nduj4 opinie na temat niepoZ4danych
dzialah swoich produkt6u'. Maj4 dostgp
do rvszystkich tre6ci umieszczanych w por-
talu. PatientslikeMe.com, gwarantuj4c
poufno66 danvch i szanuj4c prywatno56
internaut6w, stawia bowiem na filozofig
otwarto6ci. - Dzielenie sig doSwiadczenia-
mi z przebiegu chorobl' sprawia, ze praca
nad nowyrni terapiami postgpuje szlbciej
- podkre6lajq tw6rcy serrvisu.

Czry taka dyskusja migdz,v przemyslem
farmaceutycznym a pacjentami b1'laby
mo2liwarv Polsce? - Bgdzie mo2liwa - m6-
wi4 ci, kt6rzy zapow4adaj4 internetow4
rewolucjg rn' medvcynie. Ju2 osiem lat te-
mu przy okazji rozmowy o problemach
polskiej onkologii prof, Marek Nowacki,
szef lnstytutu Onkologii w \4/arszawie,
p6l2artem prognozowal, 2e w 2O1O roku
dzigki internetowi pacjent bg&ie wsp6lde-
cydowal o terapii nawet ll.najcig2szych
chorobach.
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Niemozliwe? Wystarczy zajrzet. na stro-
ny internetowe prowadzone ptzez rcdzi-
c6w dzieci przewlekle chorych, z padacz-
k4 nowotworami, cig2kimi powiklaniami
neurologicznynni. To kopalnia wied"y ony-
grzebanej z sieci, z portali medycznych,
serwis6w zagrarucznych - o lekach, meto-
dach rehabilitacji, powiklaniach, diecie.
Rodzice przychoda dzi(; na wizyty do spe-
cjalisty przygotowani jak na egzamin.
I wpraw&ie od stronyintemetowej do ser-
wisu spoleczno6ciowego droga daleka, ale
pierwsza pr6ba zostala podjgta. pacjenci
z depresj4 i padaczk4 juL mog4 odnaleii
w sieci innysh chorych. Wkr6tce oferta
portalu www.tagvjakja.pl poszerzy sig
o spoleczno66 chorych na parkinsona, oso-
by zmagaj4ce sig z b6lem przewleklym.
i chorobami ukladu kr4Zenia.

Inftyna Zdziechowsk4 lekarz, byly pra-
cownik branzy farmaceutycznej, wsp6lnv6r-
czpi portalu, nie zraza sig, 2e przez kilka
tygodni w internetowym serwisie zarejestro-
walo sig zaled.tvte okolo stu os6b. - nodgla-
dalam portal amerykafski. Nasz bgdzie
lepszy * m6wi optymistycznie. Na razie in-
formuje o portalu lekar4r, stowarzys znniapa-
cjent6w, firmyfarmaceutyczne i towarzlatwa

naukowe. Mar4, i:re gdy bg&ie ich wWtar-
vajqm duin, stan4 sig na wz6r serwisu ame-
rykariskiego nar4dziem badania opinii
pacjent6w. Wtedy firmy farmaceutyczne bez
szemrania loLrylyby naroz.ol.6j i utr4nnanie
portalu.

OczywiScie istnieje ryzyko, 2e koncerny
farmaceutyczne bgd4 wykorzystywa6 tego
rodzaju serwisy do przeprowadzenia sto-
sunkowo malo kosztownych akcji marketin-

Dzigki sieci paqient
bgdzie wsp6ldecydowal
o wyborze terapii nawet
w nqjcigiszych chorubach
gowych. J& dzi| na forach internetowvch
poSrvigconych zdrowiu plag4jest spam - na-
chalne reklamowanie produkt6w przez
pseudouzytkowriik6w oplacanych przez
producent6w cho6by tabletek antykoncep-
dnych. Jednak rvigkszo66 z nich jest sku-
tecznie wylapl"wan a pr znz admirttstrator6w.
W wypadku serwisu spoleczno6ciowego
wy6le&enie falszywego pacjenta byloby
jeszcz.e latwiejsze - bior4c pod uwagg licz-

bg informacji, k6re s4 tam powszechnie do-
stgpne, stworzenie wiarygodnej legendy
grariczyloby z cudem.

Ale obawy ptz*d, zawhszrznniem przez
marketingowc6w z koncern6w farmaceu-
tycznych to niejedynyproblem serwis6w dla
pacjent6w Moir. zdarzytsig i tak, ie, zanrm
portale 2d424 rcz1rvwtn46, zmiecie ie
internetowa rewolucja w ochronie zdrowia
kt6raju2zacryna sigw USA. pacjenci klini-
ki w Cleveland od kilku miesigcy maj4 do-
stgp online do wsz1,'stkich danych, w)ryrik6w
badan, historii choroby etc. Mog4 je poka-
zai,lekarzatvi wkazdym kraju. To nowy pro-
jek Google'a, k6ry pracuje nad platform4
zdrowotr4, gdzie pacjenci mogliby przecho-
wy\4a6 informacje medyczne. Jest tylko je-
den, za to wielki problem. Dane zdrowotne
powinnyby6 chronione lepiej ni2 interneto-
we konta bankowe. I je6li projek Googte He-
alth zaliczywpadkg, np. hakerz,vwlami4 sig
do historii chor6b pacjent6w, wybuchnie
skandal, kt6ry na lata zablokuje podobne
projekty.Aleje6li odniesie sukces, siec sta-
nie sig czgn6 w rodzaju globatnej przychod-
ni. A baba - ta z dowcip6w - nie bgdzie
przychodntdolelarza.,leczktika6. I


