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Szanowny Panie Przewodniczący,
W imieniu Pacjentów chorych na raka płuca zwracamy się do Pana Przewodniczącego z prośbą
o spotkanie oraz podjęcie na posiedzeniu Sejmowej Komisji Zdrowia tematu raka płuca i sytuacji
pacjentów leczących się na nowotwory płuca.
Stowarzyszenie Walki z Rakiem Płuca od ponad 20 lat zajmuje się edukacją społeczną oraz wsparciem dla
pacjentów z rakiem płuca i ich rodzin. Jako eksperci w tej dziedzinie wiemy, iż nie istnieje w tym obszarze
profilaktyka wtórna, nie są także realizowane badania przesiewowe – nawet w tych najbardziej
zagrożonych grupach, która pozwoliłaby na wykrywanie zmian wczesnych. Dodatkowo pacjenci już
zdiagnozowani nie mają dostępu do skutecznych, zgodnych ze współczesną wiedzą medyczną leków.
Nieliczna grupa ok. 15% pacjentów, u których komórki nowotworowe posiadają mutację EGFR i ALK,
mogłaby skorzystać z leczenia, jednak nie w każdym szpitalu wykonywane są badania genetyczne mające
na celu określanie tych mutacji i zaproponowanie właściwego, celowanego leczenia.
Istnieje wiele obszarów, o których należy rozmawiać, aby znaleźć jak najlepsze rozwiązanie na poprawę
losu naszych Podopiecznych.
Od wielu miesięcy nie odbyło się żadne posiedzenie Komisji Zdrowia w obszarze chorób onkologicznych,
mimo iż walka z nowotworami jest jednym z priorytetów polskiego systemu ochrony zdrowia. Dlatego
prosimy, aby wraz z Pacjentami oraz szerokim środowiskiem medycznym rozpocząć spokojną dyskusję
o onkologii, a tym samym przerwać milczenie Posłów.
Liczba zachorowań na raka płuca z roku na rok rośnie, wciąż jest to najbardziej rozpowszechniony
nowotwór wśród Polaków. Zdecydowanie częściej rozpoznaje się go u mężczyzn – stanowi on około
21 proc. wszystkich zdiagnozowanych nowotworów. U kobiet odsetek ten to 9-10 proc. Jednocześnie rak
płuca jest przyczyną około 1/6 wszystkich zgonów z powodu nowotworów w Polsce. Dlatego też
proponujemy zajęcie się tym tematem w pierwszej kolejności.
W związku z powyższym, zwracamy się do Pana Przewodniczącego z prośbą o rozpoczęcie merytorycznej
dyskusji podczas posiedzenia Sejmowej Komisji Zdrowia oraz podjęcie działań, które poprawią los
Pacjentów onkologicznych.
Liczymy na wsparcie Pana Przewodniczącego. W przypadku pytań lub wątpliwości chętnie spotkamy się
z Panem Przewodniczącym oraz Członkami prezydium komisji.
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