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Warszawa, 29 czerwca 2020r. 

 

Anna Kupiecka 

Prezes Fundacji Onkocafe – Razem Lepiej 

 

Maciej Miłkowski 

                  Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia 

 

 

 

Szanowny Panie Ministrze,  

w związku z toczącą się debatą publiczną dotyczącą planowanej nowelizacji schematu leczenia 

systemowego pacjentów z rakiem płuca, zwracam się do Pana z uprzejmą prośbą  

o kontynuację działań resortu zdrowia związanych z zapewnieniem leczenia pacjentów, którzy nie 

mają dostępu do skutecznej opcji terapeutycznej. Polityka wypełniania „białych plam”  

w leczeniu onkologicznym doprowadziła do zapewnienia terapii tysięcy pacjentów. Liczymy, że w 

przypadku raka płuca będzie podobnie. 

 

Mamy pełna świadomość zmian, które miały miejsca w poprzednich latach w obszarze 

leczenia raka płuca. Niemniej pozwalamy sobie podkreślić, że pomimo pozytywnych zmian  

w zakresie dostępu do skutecznych i bezpiecznych terapii w raka płuca nadal większość pacjentów 

(66%) z tym rozpoznaniem w Polsce, ma dostęp nadal jedynie do chemioterapii. Dzieje się tak 

pomimo uwzględniania w wytycznych towarzystw naukowych immunoterapii  

o udowodnionym pozytywnym wpływie na przeżycie całkowite pacjentów. Wydaje się, że 

zwiększenie dostępności terapii u pacjentów w tej grupie jest jednym z najpoważniejszych wyzwań 

polityki lekowej w najbliższym czasie. Dlatego zwracamy się do Pana Ministra z prośbą o 

przekazanie informacji w sprawie: 

 

1. stanowiska resortu zdrowia wobec zapewnienia dostępu do terapii 

przeciwnowotworowych dla pacjentów onkologicznych pozostających bez skutecznej opcji 

terapeutycznej; 
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2. działań resortu zdrowia zmierzających do zapewnienia dostępu do leczenia pacjentom z 

rakiem płuca, którzy mogą skorzystać jedynie z leczenia systemowego opartego na 

klasycznej chemioterapii; 

3. stanowiska resortu zdrowia wobec wypowiedzi klinicystów o skuteczności terapii dla 

chorych z drobnokomórkowym rakiem płuca oraz niedrobnokomórkowym (w tym 

płaskonabłonkowym) rakiem płuca oraz wpływie tego leczenia na przeżycie chorych; 

4. możliwości wsparcia działań resortu zdrowia w sprawach wspomnianych powyżej przez 

organizacje pacjentów. 

 

Panie Ministrze, liczymy na uzyskanie odpowiedzi, licząc na poprawę sytuacji pacjentów z 

rakiem płuca w nadchodzących miesiącach. 

 

 

 

 

Z poważaniem,  

 

 

 

 

Prezes Fundacji Onkocafe – Razem Lepiej  
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