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Szanowny Pan 
Prof. Łukasz Szumowski 
Minister Zdrowia  
 

 
 

Szanowny Panie Ministrze, 

Zwracamy się jako przedstawiciele chorych na raka płuca i ich rodzin − w związku z licznymi 

zapytaniami od pacjentów − z prośbą o informację na temat dostępności do nowoczesnych 

terapii w leczeniu drobnokomórkowego raka płuca w Polsce.  

Drobnokomórkowy rak płuc (DRP) to nowotwór, w którym zgon następuje średnio statystycznie w 

ciągu 1−2 lat od rozpoznania. Charakteryzuje się szybko rosnącym guzem i wczesnymi przerzutami. 

Do niedawna był dla naukowców i klinicystów ogromnym wyzwaniem. Brak rozbudowanej ścieżki 

terapeutycznej powoduje konieczność leczenia standardową chemioterapią i radioterapią, która w 

pierwszym okresie leczenia daje bardzo dobre wyniki, ale równie szybko zwykle dochodzi do 

nawrotu choroby i śmierci pacjenta.  

Z niepokojem śledzimy doniesienia dotyczące epidemii koronawirusa, który jest szczególnie 

groźny dla pacjentów onkologicznych, w tym chorych na raka płuca. Sytuacja odbija się 

również na decyzjach administracyjnych i refundacyjnych. Nowe terapie, nawet jeżeli 

otrzymają pozytywne decyzje, będą mogły pojawić się dopiero na liście wrześniowej. Nasze 

stowarzyszenie miało uczestniczyć w spotkaniu Rady Przejrzystości Agencji Oceny 

Technologii Medycznej – niestety spotkanie zostało odwołane, a nowy termin nie 

wyznaczony. 

Chorzy z DRP nie mają dziś w Polsce tak dobrze rozbudowanej ścieżki terapeutycznej, jak chorzy z 

innymi podtypami raka płuca. O ile w przypadku niedrobnokomórkowego raka płuca (NDRP) nastąpił 

ogromny postęp terapeutyczny po udostępnieniu wielu leków ukierunkowanych molekularnie i 

immunoterapii, o tyle sytuacja chorych na raka drobnokomórkowego przez lata się nie poprawiła. 

Dzięki rejestracji nowych leków immunokompetentnych wiemy, że otwiera się nowy rozdział leczenia 

i szansa na przedłużenie życia chorych. 
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Mając na uwadze działalność Ministerstwa Zdrowia na rzecz chorych na raka płuca oraz 

przedłużenia podyktowane aktualną sytuacją chcielibyśmy uzyskać informacje, kiedy chorzy na 

drobnokomórkowego raka płuca mogą spodziewać się pierwszych decyzji dot. leczenia 

immunoterapią? Na kiedy planowane jest rozpoczęcie działań administracyjnych w tej sprawie? Czy 

Ministerstwo Zdrowia dostrzega problem chorych na drobnokomórkowego raka płuca – tego 

szczególnego nowotworu, w którego leczeniu od wielu lat nic się nie działo? Czy drobnokomórkowy 

rak płuca stanowi priorytet dla Ministerstwa Zdrowia i czy istnieją plany jak poprawić sytuację tej 

grupy chorych? 

Będziemy wdzięczni za informację. 

Łącząc wyrazy szacunku, 

 

 

 

 


