
Cześć! 

Nazywam się Maciej i mam 24 lata.  
Uwielbiam grać na gitarze w swoim zespole oraz spędzać czas z bliskimi.  
Przed diagnozą pracowałem jako spedytor międzynarodowy, byłem świeżo po studiach.  
Dopiero zacząłem wkraczać w dorosłe życie. Miałem ciekawą pracę, zamieszkałem z dziewczyną i 
planów nadal było mnóstwo. W końcu zacząłem czuć, że coś buduję, że coś zaczyna być moje, 
jednak sen się skończył kiedy w marcu 2015 zdiagnozowano u mnie gruczolakoraka - nowotwór 
złośliwy odbytu z przerzutami na węzły chłonne miednicze i okołoodbytnicze. 
 W tym czasie przeszedłem radioterapię, trzy chemioterapie oraz dwie operacje.  
Pierwsza polegała na wycięciu głównego guza i wyłonieniu ileostomii na pół roku, zaś druga na 
likwidacji stomii i wycięciu przerzutowych węzłów chłonnych. Niestety po drugiej operacji wykryto 
przerzuty na płuca, obecnie na lewym płucu mam 20 guzków, a na prawym 30 guzków.  
Na szczęście są one bardzo małe i trzeba je zniszczyć zanim zaczną się rozwijać.  
Na ten czas przyjmuję wiele suplementów wzmacniających oraz lek o nazwie OPDIVO, 
 który niestety jest bardzo drogi. Łączna suma kosztów suplementów i leku to ponad 4tys. zł 
miesięcznie. Aby nie pozwolić guzowi zmienić receptory zalecono mi zmianę leku na herceptynę, 
która wymaga większych wkładów finansowych. Herceptyna w Polsce kosztuje w granicach 1200 
euro, czyli ponad 5tys złotych. Doliczając suplementację koszty wzrastają do 6tys złotych na miesiąc.  
 
Dlatego zwracam się do Państwa z prośbą o wsparcie mnie w tych ciężkich chwilach.  
Chciałbym znów poczuć, jak to jest być zdrowym i nie myśleć o chorobie.  
Chciałbym poczuć się wolny i dalej się cieszyć życiem, którego jest przede mną tak wiele.  
Mówi się „chcieć to móc”, ja chcę, ale to od Państwa zależy czy będę mógł.  
Za wszelką pomoc z góry dziękuję. 
Maciej 
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