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Sz. P. Marek Hok
Poseł na Sejm VIII Kadencji
Sejmowa Komisja Zdrowia

Szanowny Panie Pośle,
Zwracam się do Pana Posła w imieniu polskich pacjentów z rakiem płuca z dramatyczną prośbą
o wsparcie. Od dwóch lat walczymy o dostęp do nowoczesnego leczenia dla chorych. Niestety,
bezskutecznie. Mimo naszych usilnych starań nie udało się nam uzyskać od Ministerstwa Zdrowia,
wiążącej odpowiedzi na pytanie, kiedy polscy pacjenci będą mogli być wreszcie skutecznie leczeni.
Zapewne pamięta Pan Poseł raport „Obraz raka płuca w Polsce”, który to dzięki Pana wsparciu
mieliśmy okazję wspólnie z ekspertami zaprezentować podczas specjalnego posiedzenia
Parlamentarnego Zespołu ds. Onkologii w maju roku 2016. Rok później na podobnym posiedzeniu
prezentowaliśmy też jego aktualizację. Pierwszej edycji raportu dodatkowo towarzyszyła wystawa
plakatów w Domu Poselskim. Już wtedy byliśmy zgodni, że sytuacja pacjentów z tym nowotworem
w Polsce na tle innych krajów europejskich jest dramatyczna. Ministerstwo Zdrowia mimo rejestracji
nowoczesnych terapii w Europie i płynących ze świata dowodów ich skuteczności, nie zdecydowało
się na wciągnięcie leków na listę refundacyjną ani w roku 2016, ani 2017, ani obecnie. Nie osłabiło to
jednak naszych starań. Oprócz spotkań z Posłami, którzy zgodzili się wesprzeć nas interpelacjami,
poprosiliśmy o spotkanie Ministra Zdrowia oraz odpowiednich Wiceministrów. Na początku
ubiegłego roku bowiem otrzymaliśmy pierwsze obietnice o udostępnieniu polskim chorym
nowoczesnych terapii od Ministra Tombarkiewicza, 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. Próbowaliśmy
spotkać się z Panem Ministrem, aby zobrazować trudną sytuację pacjentów. Niestety po wielu
zmianach terminów, spotkanie nie doszło do skutku. Kolejny Minister, p. Czech, znalazł czas na
spotkanie z nami, jednakże wymówił się brakiem środków finansowych na rok 2017. Nie złamana
tym stwierdzeniem, spotkałam się również z Pierwszą Damą, która wysłuchała nas ze zrozumieniem i
obiecała wsparcie dla naszych działań. Podobne poparcie obiecał nam senator Grodzki oraz senator
Kraska.

Obecnie wiemy, że dla nowego Ministra Zdrowia, z którym również próbujemy się spotkać,
sporządzona została ekspertyza nt. możliwości leczenia w raku płuca.

Jednakże odpowiedzi z

Ministerstwa Zdrowia, jakie otrzymuję zarówno ja, jak i posłowie piszący interpelacje, wskazują, że
Ministerstwo zwyczajnie nie chce podjąć decyzji. Przy kolejnych lekach, które opisywane są jako te,
wobec których toczy się postępowanie refundacyjne, widnieje taka sama informacja „trwają
rozmowy”. Na moje pytanie jak długo mogą trwać rozmowy i czy dwa lata to nie za długo, nie
otrzymałam odpowiedzi. Tymczasem onkologia została wyróżniona przez nowego Premiera jako
jeden z priorytetów. 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.
Panie Pośle, zgodnie z opublikowanym 2 lutego raportem Najwyżej Izby Kontroli „(…) w Polsce
najniebezpieczniejszy jest rak płuc i jelita grubego. (…) każdego roku Polska z powodu nowotworów
traci miasto wielkości Legnicy!". Dlatego też zwracam się do Pana Posła w imieniu pacjentów
chorujących na raka płuca z prośbą o Pana wsparcie. Jest Pan naszą ostatnią deską ratunku!
Z wyrazami szacunku,
Anna Żyłowska
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