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Szanowna Pani Poseł,
Po raz kolejny zwracamy się do Pani w imieniu Pacjentów chorych na raka płuca, jako członka Sejmowej
Komisji Zdrowia z prośbą o spotkanie w celu omówienia sytuacji polskich pacjentów leczących się na
nowotwory płuca i wsparcie nas w walce o godne życie chorych. Wierzymy, że Pani Poseł jako osoba
aktywna i zaangażowana w swoją pracę, może pomóc nam w naszej walce.
Jak wspominaliśmy w poprzednim piśmie Stowarzyszenie Walki z Rakiem Płuca od ponad 20 lat zajmuje
się edukacją społeczną oraz wsparciem dla pacjentów z rakiem płuca i ich rodzin. Staramy się być aktywni
także podczas spotkań na szczeblu ministerialnym, jesteśmy członkiem grupy opracowującej Program
wczesnego wykrywania raka płuca. Na początku lipca uczestniczyliśmy w Posiedzeniu Zespołu
Parlamentarnego ds. Onkologii, któremu przewodniczył p. poseł Marek Hok, a które dedykowane było
rakowi płuca. W posiedzeniu wzięła udział także Minister Głowala. Niestety Pani Minister, mimo że
Ministerstwo Zdrowia znało wcześniej agendę spotkania i było o nim uprzedzone, nie była w stanie
odpowiedzieć na pytanie, kiedy pacjenci otrzymają dostęp do nowoczesnego leczenia i dlaczego do tej
pory rak płuca jest tak zaniedbany. Przecież nowotwór ten to pierwszy, wśród przyczyn onkologicznych,
zabójca mężczyzn i drugi, po raku piersi, kobiet! W Europie rak płuca jest już leczony terapiami, które
realnie przedłużają życie i poprawiają jego jakość. Tymczasem w Polsce pacjenci mają w pierwszej
kolejności wyniszczającą chemioterapię.
Boimy się, że mimo naszych wszelkich starań, leczenie raka płuca dla Ministerstwa Zdrowia pozostaje
nieistotne. W związku z powyższym, zwracamy się do Pani Poseł z prośbą o spotkanie, którego owocem
mogłyby być działania, które poprawią los Pacjentów onkologicznych. 9 sierpnia 2017 r. o godz. 10:00
zaplanowane jest kilkukrotnie już przekładane spotkanie z Ministrem Tombarkiewiczem. Będziemy
wówczas w Warszawie. Gdyby Pani Poseł również znalazła dla nas czas na spotkanie, będziemy
zobowiązani! Liczymy na wsparcie Pani Poseł w walce o poprawę losu pacjentów chorych na raka płuca.

Z wyrazami szacunku w imieniu,
Anna Żyłowska, Stowarzyszenia Walki z Rakiem Płuca Oddział Szczecin

