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Stowarzyszenie Pomocy Chorym na 
Mięsaki i Czerniaki Sarcoma,

Fundacja "OnkoCafe - Razem lepiej",

Fundacja Onkologiczna Nadzieja,

Polskie Amazonki Ruch Społeczny,

Stowarzyszenie Walki z Rakiem Płuca,

Stowarzyszenie Walki z Rakiem Płuca 
Oddział Szczecin

Szanowni Państwo,

z ogromnym uznaniem i optymizmem Minister Zdrowia odnotowuje Państwa stanowisko 

i działania zmierzające nie tylko do poprawy bezpieczeństwa pacjentów w czasie stanu 

epidemii spowodowanego chorobą Covid -19, ale także Państwa troskę i dążenie 

do zapewnienia jak najlepszego i bezpiecznego leczenia pacjentów onkologicznych, 

którzy ze względu na specyfikę choroby nowotworowej są osobami szczególnie 

narażonymi na niebezpieczeństwo związane z wirusem SARS-CoV-2. Minister Zdrowia 

jest też niezmiernie wdzięczny za wpieranie pracowników systemu ochrony zdrowia, 

na barkach których spoczywa obecnie największa odpowiedzialność w walce 

ze skutkami epidemii.

Pragnę też podkreślić, że Minister Zdrowia podchodzi do pacjentów z niezmienną, 

najwyższą troską, w tym również do pacjentów ciepiących na choroby nowotworowe, 
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poprzez dbanie o zabezpieczenie funkcjonowania placówek medycznych i już 

istniejących programów lekowych oraz dostępu do diagnostyki mając przede wszystkim 

na uwadze szczególne potrzeby pacjentów onkologicznych w wymienionych powyżej 

zagadnieniach.

Dodatkowo należy nadmienić, iż dzięki specjalnym regulacjom wprowadzonym 

do ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, innych chorób zakaźnych 

oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374, z późn. zm.) pracownicy 

odpowiedzialni za postępowania refundacyjne w Ministerstwa Zdrowia, pomimo 

zawieszenia biegu wszystkich postępowań administracyjnych, mogą podejmować 

wszelkie czynności mające na celu wydanie decyzji administracyjnych. Dzięki temu 

rozwiązaniu nieprzerwanie trwają intensywne prace, w tym negocjacje z koncernami 

farmaceutycznymi, zmierzające do wprowadzenia nowych pozycji na obwieszczenie 

Ministra Zdrowia zawierające wykaz leków refundowanych, w tym także terapii 

innowacyjnych.

W związku z powyższym Minister Zdrowia wyraża nadzieję, że dzięki połączonym 

wysiłkom pracowników sytemu ochrony zdrowia, działaniom administracyjnym oraz 

działaniom organizacji, którym na sercu leży dobro pacjentów uda się przezwyciężyć 

obecne problemy związane z wirusem SARS-CoV-2, jednocześnie nie zaniedbując 

potrzeb pacjentów onkologicznych.

Z poważaniem

z upoważnienia Ministra Zdrowia

Maciej Miłkowski

Podsekretarz Stanu
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