
 

 

 
 

 
 
 

                            Szczecin 04.06.2018 r. 

Szanowny Pan 
Minister Marcin Czech 
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia 
ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa 

 

Szanowny Panie Ministrze, 

W imieniu chorych na raka płuca w Polsce i ich rodzin pragniemy serdecznie podziękować za 

ostatnie  przełomowe decyzje refundacyjne. Wierzymy, że podjęte przez Ministerstwo Zdrowia 

kroki, na które czekaliśmy od dawna, pozwolą w perspektywie czasu na zmianę losu chorych na 

raka płuca w Polsce. 

Jako organizacja reprezentująca wszystkich polskich chorych na raka płuca nie możemy pozwolić,  

by nierówności między chorymi pogłębiały się i by los bądź przypadek decydowały o tym,  

czy pacjent z zaawansowaną chorobą będzie miał szansę na dalsze, skuteczne leczenie.  

Pragniemy zwrócić uwagę Pana Ministra, że nie wszyscy chorzy na niedrobnokomórkowego raka 

płuca w Polsce będą mogli skorzystać z nowoczesnych terapii, objętych od maja finansowaniem. 

Nowy program lekowy „Leczenie raka płuca” nie obejmuje chorych z podtypem 

niepłaskonabłonkowym raka płuca, u których nie powiodło się wcześniejsze leczenie oraz chorych  

o podtypie gruczołowym raka płuca, którzy nie kwalifikują się do immunoterapii. Od początku maja 

br. spotykamy się z zapytaniami od naszych podopiecznych i ich rodzin,  dlaczego nie mogą skorzystać 

dziś z nowoczesnych terapii.  

Uprzejmie prosimy, Panie Ministrze, o odpowiedź –  czy i kiedy podjęte zostaną następne decyzje, 

zapewniające kompleksowe podejście terapeutyczne w raku płuca. Czy pozwolą one na wyrównanie 

powstałych różnic między chorymi na raka płuca? Czy będzie realną szansa na dostęp do 

nowoczesnego leczenia i wydłużenie życia u chorym z innymi podtypami niedrobnokomórkowego 

raka płuca? 

Równocześnie, potwierdzamy stałą gotowość do współpracy i dialogu z Ministerstwem Zdrowia  

w sprawach istotnych dla poprawy sytuacji chorych onkologicznie w Polsce. 

Z wyrazami szacunku w imieniu, 

Stowarzyszenia Walki z Rakiem Płuca Oddział Szczecin        Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych 

     
 

Stowarzyszenie Walki z Rakiem Płuca Oddział Szczecin 
ul. Papieża Jana Pawła II 42 70-415 Szczecin 
tel. (+48 91) 8136288, 0507481495, 513792173  
email: szczecin@rakpluca.org.pl, www.rakpluca.szczecin.pl 
KRS 0000663608, NIP 851-320-39-36 
 
 

 

Polska Koalicja 

Pacjentów Onkologicznych 

mailto:szczecin@rakpluca.org.pl
http://www.rakpluca.szczecin.pl/

