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Oœwiadczenie skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

Szanowna Pani Minister!
Rocznie w Polsce notuje siê oko³o stu czterdziestu tysiêcy przypadków nowych zachorowañ na raka,

z czego blisko dziewiêædziesi¹t tysiêcy koñczy siê œmierci¹ pacjenta. W przeliczeniu na liczbê mieszkañ-
ców jest to niemal dwa razy wiêcej ni¿ w innych krajach Unii Europejskiej. W 2009 r. w raporcie szwedz-
kich naukowców podano, ¿e Polska nale¿y do krajów Europy, które wydaj¹ najmniej na onkologiê,
ograniczaj¹c pacjentom dostêp do nowych terapii i leków przeciwnowotworowych.

Populacyjne programy przesiewowe w kierunku wykrywania raka szyjki macicy, sutka i jelita grube-
go prowadzone s¹ akcyjnie, a nie systemowo. Narodowy Fundusz Zdrowia nie jest zainteresowany ich
finansowaniem. Nie ma rozwi¹zañ systemowych, które pozwoli³yby na faktyczne i permanentne, a nie
akcyjne, profilaktyczne badanie wszystkich obywateli w kierunku wykrywania ognisk choroby. Brakuje
³atwo dostêpnej informacji, kampanii uœwiadamiaj¹cej korzyœci, jakie obywatele mog¹ osi¹gn¹æ, pro-
wadz¹c zdrowy tryb ¿ycia, oraz korzyœci z uczestnictwa w badaniach profilaktycznych.

Aktualnym problemem, z którym wci¹¿ borykaj¹ siê chorzy na nowotwory, jest ograniczony dostêp
do najnowszych leków i terapii. Leki zarejestrowane na terenie pañstw Unii Europejskiej, wyró¿niaj¹ce
siê wyj¹tkow¹ skutecznoœci¹, czêsto nie s¹ w Polsce rejestrowane, a NFZ odmawia ich refundacji.

Pacjenci chorzy na nowotwory nie mog¹ czekaæ na leczenie, poniewa¿ to typ nowotworu i jego „akty-
wnoœæ” decyduj¹ o tym, kto, kiedy i jakiego rodzaju terapi¹ powinien zostaæ objêty. Niestety w NFZ obo-
wi¹zuje system kolejkowy. Czekanie na terapiê czêsto jest dla pacjenta wyrokiem œmierci.

W mojej opinii obecne dzia³ania podejmowane w walce z chorobami onkologicznymi s¹ daleko niewy-
starczaj¹ce. Niezbêdne jest podjêcie takich prac, które doprowadz¹ do prze³omu.

Uprzejmie proszê Pani¹ Minister o opiniê w prezentowanej w oœwiadczeniu sprawie. Proszê o infor-
macjê, czy ministerstwo planuje podjêcie dzia³añ zmierzaj¹cych do poprawy obecnej niedobrej sytuacji
w dziedzinie walki z chorobami onkologicznymi. Proszê o informacjê o dzia³aniach, jakie Ministerstwo
Zdrowia zamierza podj¹æ w celu zwiêkszenia dostêpnoœci badañ wykrywaj¹cych nowotwory na wczes-
nym etapie rozwoju choroby.

Z wyrazami szacunku
Marek Trzciñski




