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Oœwiadczenie skierowane do ministra, cz³onka Rady Ministrów Micha³a Boniego

Szanowny Panie Ministrze!
Zduñskowolskie Stowarzyszenie „Amazonka” przedstawi³o mi problem zasadnoœci uznawania przez

lekarzy orzeczników Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecznych kobiet, które przeby³y raka piersi, za osoby
zdolne do pracy. Kobiety te, wdziêczne losowi za zachowanie ¿ycia pomimo przejœcia choroby nowotwo-
rowej, czêstokroæ wystawiane s¹ na próby, których charakter czyni tak trudem zdobyt¹ przez nie stabi-
lizacjê zdrowotn¹ zgo³a iluzoryczn¹.

W wyst¹pieniu zainteresowane podnios³y, i¿ odczuwaj¹ na sobie skutki tego, ¿e ¿ycie nader czêsto
weryfikuje negatywnie dotycz¹ce ich orzeczenia lekarskie. Wyniszczony chemio- i radioterapi¹ orga-
nizm kobiety jest w stanie co najwy¿ej krótkotrwale wywo³ywaæ wra¿enie odzyskania przez ni¹ si³ umo-
¿liwiaj¹ce pozostawanie w stanie zatrudnienia. Schorowane, zdane s¹ na dyskomfort kolejnych chorób,
z którymi nie s¹ w stanie walczyæ jak ludzie ca³kowicie zdrowi. Ze wzglêdu na ryzyko czêstego korzysta-
nia ze zwolnieñ lekarskich regu³¹ jest, ¿e pracy nie znajduj¹. Po wielu latach leczenia kobiety te nie s¹
w stanie wykorzystywaæ dawniej nabytych umiejêtnoœci, co skazuje je na ogó³ na prace fizyczne, zawsze
nisko op³acane. Naprawdê zauwa¿alnym nastêpstwem wykonywania przez nie pracy zarobkowej jest
zwykle utrata si³, które naby³y w fazie wyjœcia z choroby nowotworowej.

Powstaje pytanie, czy bilans zysków i strat nie wskazuje, ¿e sprawa zdolnoœci do pracy kobiet po
przebytym nowotworze jest postrzegana w zbyt zawê¿onej perspektywie. Wydatki ponoszone przez
pañstwo na terapiê kobiet z rakiem piersi nie wydaj¹ siê racjonalne w sytuacji, gdy jednoczeœnie to
samo pañstwo osi¹gniête efekty z tak¹ ³atwoœci¹ wystawia na ryzyko zniweczenia.

Podnosz¹c ten problem, zwracam siê o podjêcie dzia³añ, które bêd¹ mia³y na wzglêdzie to, ¿e koniecz-
noœci ponownego leczenia kobiet, których stan zdrowia – po wyjœciu z ciê¿kiej choroby nara¿onych na
koniecznoœæ samodzielnego utrzymania siê – uleg³ pogorszeniu, nie równowa¿¹ korzyœci p³yn¹ce z faktu
ich zarobkowania. Stojê na stanowisku, ¿e procedury orzecznicze w tej mierze winny mieæ za punkt
wyjœcia specyfikê sytuacji amazonek.

Pamiêtajmy, ¿e ka¿da kobieta, która wygra³a walkê z rakiem, jest ogromn¹ wartoœci¹ dla jej rodziny,
dla spo³eczeñstwa, któremu zosta³a przywrócona, ale tak¿e dla pañstwa, które, mog¹c szczyciæ siê
sprawnoœci¹ swych s³u¿b, zdobywa uznanie obywateli.

Z powa¿aniem
Marek Trzciñski




