Warszawa, 25 wrzesień 2018 r.

PETYCJA
W SPRAWIE PACJENTÓW Z NIEPŁASKONABŁONKOWYM RAKA PŁUCA

Szanowny Panie Ministrze,

Reprezentujemy dziś głos tych pacjentów z rakiem płuca, którzy nie są w stanie sami
zawalczyć o siebie. Ich choroba weszła w zaawansowane stadium bez możliwości
dalszego leczenia. To stan, który odbiera im siły, głos i nadzieję. A przecież ta nadzieja
istnieje. Dzięki Pana mądrym i odważnym decyzjom refundacyjnym udało się już
zabezpieczyć liczną grupę pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuca
w dostępie do innowacyjnego leczenia. To leczenie daje chorym szanse na życie
i poprawę jego jakości – to tak dużo w porówaniu ze standradem jakim jest
chemioterapia.
Jesteśmy dziś o krok od tego, by móc publicznie powiedzieć, że w Polsce raka płuca
– jednego z największych zabójców Polaków – leczy się kompleksowo oraz według
standradów obowiązujących w XXIw.Tak się jednak nie stanie, dopóki grupa ok. 1500
pacjentów z niepłaskonabłonkowym rakiem płuca w zaawansowanym stadium
choroby nie będzie miała możliwości leczenia immunokometentnego.
Nie ma uzasadnienia medycznego dlaczego akurat ta grupa chorych nie może
korzystać z kolejnych opcji terapeutycznych pozytwnie ocenionych przez AOTMiT,
dających szanse na zatrzymanie choroby i tak istotną poprawę jakości życia.
Aktualna sytuacja nie łączy a dzieli chorych nie dając równych szans.
Panie Ministrze, zwracamy się do Pana, z apelem o podjęcie działań, która
umożliwiłyby leczenie immunoterapią 1500 chorych z niepłaskonabłonkowym
rakiem płuca.

Nasza petycja to podanie ręki najsłabszym; ludziom, którzy znaleźli się w jednej
z najtrudniejszych życiowych sytuacji. Są to osoby bezsilne często pozostawieno sami
sobie, bez pomocy.
Jesteśmy też głosem ich rodzin, tych wszystkich, którzy dzwonią do nas i pytają
o nowe możliwości leczenia, a którym dramat i dynamika choroby odbiera siły
i nadzieję. Tymczasem statystyki są bezlitosne - co kilkanaście minut w Polsce umiera
chory na raka płuc. Wszyscy mamy świadomość tego, jak bardzo w tej sytuacji liczy
się czas. Jak ważna jest poprawa jakości życia tych, którzy dzisiaj pozostają bez
zabezpieczenia. Jak ważny jest równy dostęp wszystkich pacjentów chorych na raka
płuca do nowoczesnych terapii.
Prosimy o pozytywne decyzje, które pozwolą na stworzenie kompletnego rozdziału
leczenia pacjentów z zaawansowanym rakiem płuca, bez konieczności dzielenia
chorych w zależności od podtpu tego nowotoru. Liczymy, że nowe terapie dla chorych
z niepłaskonabłonkowym rakiem płuca znajdą się na aktualizowanej w najbliższej
przyszłości liście refundacyjnej.

Apel popierają:

•

Stowarzyszenie Walki z Rakiem Płuca Oddział Szczecin

•

Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych

•

Polskie Amazonki Ruch Społeczny PARS

