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Szanowna Pani Premier, 

 

Zwracamy się do Pani Premier w imieniu polskich pacjentów zmagających się z rakiem płuca  

z prośbą o interwencję w kwestii dostępu do nowoczesnego leczenia. Od początku bieżącego roku 

jesteśmy zwodzeni przez kolejnych Ministrów obietnicami planowanego rozszerzenia listy leków 

refundowanych o skuteczne terapie dla tej grupy chorych. Niestety nasza sytuacja w dalszym ciągu 

nie poprawia się, ponieważ ostatnie zmiany zaproponowane przez Ministerstwo dotyczą jedynie 

wąskiej kilkuprocentowej grupy pacjentów, którzy mogą skorzystać z terapii celowanych.   

 

Stowarzyszenie Walki z Rakiem Płuca Oddział Szczecin od dziesięciu lat niestrudzenie wspiera  

chorych, jak i ich rodziny w walce o każdy oddech. Rak płuca jest bowiem najczęstszą przyczyną 

zgonów z powodu nowotworów w Polsce, a pięcioletnie przeżycia nie przekraczają 15 proc.  

Równocześnie jest główną przyczyną zgonów kobiet z powodu nowotworów – ale razem z Panią, 

Pani Premier – wiemy, że możemy to zmienić i spowodować, że te kobiety będą z rodzinami, dziećmi 

i wnukami. Będą żyły.  

 

Z ogromną nadzieją obserwujemy postęp, jaki dokonał się w leczeniu. Po raz pierwszy od kilkunastu 

lat dostępne są terapie, które dają szansę na wydłużenie przeżycia oraz podnoszą jakość życia 

chorych. Nareszcie mamy realną szansę zmienić obraz leczenia raka płuca w Polsce. Niestety brak 

decyzji refundacyjnych w tym obszarze terapeutycznym nie pozwala na skuteczne lec zenie w Polsce. 

 

Jako Stowarzyszenie reprezentujące polskich pacjentów, nie możemy pozostać obojętni na tę 

sytuację. Pierwsze obietnice o udostępnieniu polskim chorym nowoczesnych terapii otrzymaliśmy od 

Ministra Tombarkiewicza na początku tego roku, kiedy na forum publicznym zapewniał, że rak płuca 

jest jednym z priorytetów Ministerstwa. Kolejne wypowiedzi Pana Ministra w mediach pozwalały 

nam mieć nadzieję, że na kolejnej liście znajdą się wyczekiwane leki. Mieliśmy nadzieję spotkać się  

z Panem Ministrem i zobrazować trudną sytuację pacjentów. Niestety po wielu zmianach terminów, 
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spotkanie nie doszło do skutku. Kolejny Minister, p. Czech, znalazł czas na spotkanie z nami, jednakże 

wymówił się brakiem środków finansowych na rok 2017. Tymczasem wiemy już, że finanse na 

ochronę zdrowia na rok 2018 zostały zwiększone. Boimy się jednak, że chorzy z rakiem płuca znowu 

zostaną pominięci. W najgorszej sytuacji są obecnie pacjenci z rakiem płaskonabłonkowym, którzy 

nie mają żadnej skutecznej terapii. 

 

Dlatego też zwracamy się do Pani Premier w imieniu pacjentów chorujących na raka płuca z prośbą  

o spotkanie z nami, podczas którego moglibyśmy przybliżyć Pani Premier sytuację pacjentów, a także 

o interwencję i wyjaśnienie sytuacji. Nie chcemy być już dłużej zwodzeni. Liczymy na przychylność 

Pani Premier. Jesteśmy przekonani, że tylko Pani wsparcie, głos najważniejszej kobiety w naszym 

kraju może rzeczywiście spowodować, iż Ministerstwo Zdrowia zacznie traktować potrzeby 

pacjentów z rakiem płuca poważnie.   

 

Z wyrazami szacunku, 

Anna Żyłowska 

Stowarzyszenie Walki z Rakiem Płuca Oddział Szczecin 

 


