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Szczecin 20 kwietnia 2020 r.  

        

Członkowie Sejmowej Komisji Zdrowia 

 

 

W imieniu pacjentów z rakiem płuca, których od wielu lat wspiera nasze Stowarzyszenie, 

zwracamy się do Państwa z prośbą o pomoc w zapewnieniu realizacji praw pacjentów do uzyskania 

opieki odpowiadającej aktualnej wiedzy medycznej. 

Rak płuca jest najczęściej występującym nowotworem złośliwym i stanowi pierwszą 

przyczynę zgonów pacjentów onkologicznych. Każdego roku chorobę rozpoznaje się u ponad 20 

tysięcy osób. Niestety, równie wielka liczba osób każdego roku z powodu raka płuca odchodzi. 

Pomimo wysiłków wielu specjalistów przez wiele lat nie udawało się zwiększyć skuteczności leczenia 

pacjentów zmagających się z nowotworami płuca. Wciąż najpoważniejszym problemem pozostaje 

zbyt późne rozpoznanie choroby. W ostatnich latach, w związku z postępem nauki, drugim 

wyzwaniem jest zapewnienie chorym dostępu do skutecznych i bezpiecznych metod leczenia. 

Misją naszego Stowarzyszenia jest przede wszystkim poprawa sytuacji pacjentów chorych 

na raka płuca. Stowarzyszenie chce również zwrócić uwagę społeczeństwa na zagrożenia 

wpływające na zwiększoną zachorowalność na nowotwór płuca w Polsce oraz zjednoczyć 

pacjentów, opiekunów, specjalistów w dziedzinie ochrony zdrowia, polityków i przedstawicieli 

środków masowego przekazu w walce przeciwko tej chorobie. 

Przez wiele lat pacjenci z rakiem płuca pozbawieni byli dostępu do skutecznych terapii. 

Sytuacja zaczęła się zmieniać niedawno. W ostatnich dwóch latach, dzięki decyzjom ministra 

zdrowia, pojawiły się nowe opcje terapeutyczne, z których mogą korzystać chorzy w Polsce. Niestety 

wciąż tysiące pacjentów, którzy powinni mieć dostęp do leczenia odpowiadającego aktualnej wiedzy 

medycznej, nie może liczyć na realizację swoich praw. Mamy nadzieję, że niebawem sytuacja ulegnie 

zmianie. Nasze nadzieje obudziły zapowiedzi Sławomira Gadomskiego, Podsekretarza Stanu w 

Ministerstwie Zdrowia, o tym, że rok 2020 będzie rokiem raka płuca. Z wielką nadzieją czekamy na 

zmiany organizacyjne – powołanie Lung Cancer Units – oraz dopełnienie zmian w schemacie leczenia 

refundowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia, rozpoczętych w 2018 r.  

Należy wyraźnie podkreślić, że zgodnie z opinią ekspertów walkę z rakiem płuca można 

porównać do wyścigu z czasem, który dotyczy wczesnej diagnozy i skierowania na leczenie. Rak 

płuca rzadko jest rozpoznawany we wczesnych stadiach, kiedy wyleczenie jest jeszcze możliwe 

dzięki leczeniu chirurgicznemu. Wczesne objawy są niespecyficzne i mogą sugerować szereg innych 
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chorób. Badania pokazują, że opóźnienia w postawieniu diagnozy skutkują zwiększoną 

umieralnością. Szybkie ścieżki diagnostyczno-terapeutyczne, realizowane przez doświadczonych 

specjalistów są jedną z szans, z których powinniśmy skorzystać.  

Leczenie raka płuca odbywa się od chirurgii poprzez radioterapię i chemioterapię aż do 

nowszych terapii ukierunkowanych molekularnie i immunoterapii. Umiejętne ich połączenie może 

doprowadzić do stanu, w którym rak płuca staje się chorobą przewlekłą. Już dzisiaj zastosowanie 

leczenia systemowego, w tym immunoterapii pozwala osiągnąć kilkuletnie przeżycia chorych z 

zaawansowaną chorobą, a jeszcze niedawno było to kilka miesięcy. 

Polska jest krajem z najwyższym współczynnikiem umieralności z powodu raka płuca w 

krajach Unii Europejskiej. Rak płuca traktowany jest jak choroba niszowa, a powinien być traktowany 

priorytetowo. Dlatego należy pilnie zająć się potrzebami tych chorych. Wobec przedstawionych 

powyżej informacji oraz troska o zapewnienie odpowiedniej opieki pacjentom z rakiem płuca, 

zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o wsparcie w uzyskaniu informacji dotyczących: 

 planów wprowadzenia oraz harmonogramu prac nad świadczeniem kompleksowej 

opieki nad pacjentami z rakiem płuca – Lung Cancer Units; 

 planów nowelizacji schematu leczenia refundowanego przez Narodowy Fundusz 

Zdrowia. 

Liczymy na Państwa wsparcie dla pacjentów onkologicznych. 

 

 


