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Warszawa, 14 lipca 2022 r. 

 

Anna Kupiecka 

Prezes Zarządu Fundacji Onkocafe - Razem Lepiej 

Adam Niedzielski 

Minister Zdrowia 

 

 

 

 

zwracam się do Pana z uprzejmą prośbą o rozszerzenie grupy docelowej programu 

przesiewowego w kierunku wczesnego wykrycia raka piersi. W szczególności proszę 

o obniżenie dolnej granicy wiekowej pacjentek objętych programem, jak również 

umożliwienie udziału w badaniach tym pacjentkom, które przekroczyły 69. rok życia i które 

wyrażą chęć skorzystania z mammografii. 

 Obecnie odsetek kobiet korzystających z programu badań przesiewowych pozostaje 

niski. Zgodnie z rekomendacjami Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) skuteczne 

prowadzenie tego rodzaju interwencji wymaga osiągnięcia zgłaszalności na poziomie 75%. 

Niestety, pomimo wieloletniego wysiłku oraz promocji programu odsetek ten pozostaje 

niski. Ponadto, nie dysponujemy wiarygodnymi informacjami w sprawie liczby Polek, które 

korzystają z badań w kanale prywatnym. Wobec braku kluczowych informacji planowanie 

polityk publicznych zmierzających do poprawy sytuacji chorych jest znacząco utrudnione. 

 Poza niską zgłaszalnością wyzwaniem pozostaje ograniczona grupa chorych, która 

może skorzystać z programu. Środowiska pacjentek od kilku lat postulują obniżenie dolnej 

granicy wieku dla Polek, które są objęte programem badań przesiewowych. Analizę w tej 

sprawie miała przeprowadzić Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. 

Niestety do dzisiaj nie jest znany wynik tych prac oraz stanowisko resortu zdrowia 

w przedmiotowej sprawie. Ponadto, postulujemy wprowadzenie możliwości skorzystania 

z mammografii dla pacjentek, które przekroczyły górną granicę wieku zdefiniowaną 

w obecnym programie. Stoimy na stanowisku, że każdy sposób na zwiększenie szansy 

wczesnego wykrycia choroby jest warty podjęcia odpowiednich wysiłków. 
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 Wobec znaczenia programu badań przesiewowych w kierunku wczesnego wykrycia 

raka piersi, niepokojących danych epidemiologicznych dotyczących skuteczności leczenia 

w Polsce w tym wskazaniu, jak również społecznej potrzeby zwiększenia dostępności 

diagnostyki, proszę o odpowiedź na następujące pytania: 

1. Czy Ministerstwo Zdrowia rozważa modyfikację grupy docelowej programu 

wczesnego wykrycia raka piersi oraz obniżenia granicy wieku kwalifikacji 

pacjentek? 

2. Czy resort zdrowia rozważa wprowadzenie możliwości skorzystania 

z diagnostyki przez pacjentki, które ukończyły 69. rok życia? 

3. Czy Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji przeprowadziła 

analizy w zakresie zasadności modyfikacji programu przesiewowego? Jakie były 

ich wyniki? 

4. W jaki sposób zostaną wprowadzone zmiany w programie? Które akty prawne 

wymagają zmiany? 

 

Z wyrazami szacunku, 
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