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Warszawa, 13.09.2022 r. 

 

 

Szanowne Parlamentarzystki, Szanowni Parlamentarzyści, 

 

Rak prostaty – taką diagnozę – wedle danych Krajowego Rejestru Nowotworów - 

każdego roku słyszy około 18 000 mężczyzn w naszym kraju1. Z każdym rokiem choroba ta 

staje się coraz większym zagrożeniem dla Polaków, a w konsekwencji – ogromną tragedią 

całych rodzin. Z okazji Europejskiego Dnia Prostaty zwracamy Państwa uwagę na sytuację 

tej grupy chorych. Przedstawiając najważniejsze wyzwania w zakresie leczenia raka gruczołu 

krokowego apelujemy o podejmowanie na forum Parlamentu działań zmierzających do 

poprawy skuteczności systemu opieki nad tą grupą pacjentów. 

Działania w obszarze raka prostaty stanowią jeden z kluczowych elementów misji Fundacji 

OnkoCafe – Razem Lepiej. Choroba ta nadal stanowi bowiem w Polsce społeczne tabu, a sama 

świadomość i wiedza o zagrożeniach z nią związanych jest niewielka. W efekcie mamy jeden z 

najwyższych w Europie wskaźnik zachorowalności, a chorzy w naszym kraju są najczęściej 

diagnozowani dopiero wtedy, kiedy choroba jest już w zaawansowanym stadium. Dlatego tak 

ważne jest podjęcie działań, które nie tylko pomogą odwrócić ten trend, ale również zagwarantują 

możliwie najlepszą opiekę dla chorych na każdym etapie ścieżki diagnostyczno-terapeutycznej. 

W obszarze profilaktyki i diagnostyki kluczowe jest zwiększenie zgłaszalności na badania 

profilaktyczne, dzięki czemu więcej pacjentów zostanie zdiagnozowanych na wczesnym etapie 

rozwoju choroby. Wtedy lekarz ma do dyspozycji szerszy wachlarz opcji leczenia, a rokowania 

chorego są lepsze. Można to osiągnąć m.in. poprzez sukcesywne budowanie i wzmacnianie 

świadomości społecznej i czujności onkologicznej, jak również szeroko zakrojonych akcji 

profilaktycznych. Jako Fundacja od kilku lat staramy się to osiągnąć poprzez kampanię 

ProstaTaHistoria. 

 

 
1 Krajowy Rejestr Nowotworów, Nowotwory złośliwe w Polsce w 2019 roku, http://onkologia.org.pl/wp-
content/uploads/Nowotwory_2019.pdf 
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W przypadku nowotworów czas ma kluczowe znaczenie, a każde opóźnienie może 

doprowadzić do nieodwracalnego pogorszenia stanu zdrowia – dlatego też kolejnym wyzwaniem 

jest optymalizacja ścieżki leczenia, w taki sposób, aby chory został objęty niezbędnym leczeniem 

bez zbędnej zwłoki, zgodnie z najlepszymi standardami opieki. Scenariuszem, do którego 

powinniśmy dążyć w tym zakresie jest stworzenie tzw. Prostate Cancer Unitów oraz programu 

opieki koordynowanej.    

Ostatnim - ale być może najważniejszym - elementem walki z chorobą jest natomiast dostęp 

do skutecznej terapii. Z radością obserwujemy decyzje Ministerstwa Zdrowia umożliwiające 

zastosowanie najnowocześniejszych opcji leczenia u kolejnych grup chorych. Jak wskazuje jednak 

prof. Piotr Chłosta, Prezes Polskiego Towarzystwa Urologicznego, choć „w marcu 2022 r. 

nastąpiło rozszerzenie możliwości leczenia, jednak wciąż jest wiele do zrobienia, by leczyć 

pacjentów na europejskim poziomie2”. Standardem w tym zakresie jest „leczyć jak najwcześniej 

i nie pozostawiać najskuteczniejszych leków na ostatnie etapy choroby”. W opinii jego samego, jak 

również innych klinicystów na co dzień zajmujących się pacjentami z nowotworu gruczołu 

krokowego, obecnie najpilniejszą potrzebą jest zapewnienie dostępności do nowoczesnego leczenia 

raka przerzutowego wrażliwego na hormonoterapię.  

 Szanowni Państwo, w imieniu Fundacji OnkoCafe – Razem Lepiej dziękuję za wszystkie 

podjęte dotychczas działania inicjatywy, które przekładają się na poprawę i usprawnienie systemu 

ochrony zdrowia w Polsce. Jednocześnie, nawiązując do zbliżającego się Europejskiego Dnia 

Prostaty oraz – przypadającego na listopad – miesiąca świadomości nowotworów męskich, pragnę 

zaapelować o poświęcenie szczególnej uwagi kwestii zdrowia mężczyzn – w tym nowotworom 

męskim, takim jak rak gruczołu krokowego. Będę zobowiązana za podjęcie na forum Parlamentu 

takich tematów, jak: 

• Jakie są planowane działania ukierunkowane na poprawę w zakresie profilaktyki i 

zgłaszalności na badania wśród mężczyzn? 

• Czy w Ministerstwie prowadzone są prace na rzecz stworzenia modelu opieki kompleksowej 

dla pacjentów z rakiem prostaty? Jaki jest harmonogram działań? 

 
2 https://www.wprost.pl/tygodnik/dodatki-specjalne/10852021 s.46-47 
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• Czy polscy pacjenci cierpiący na nowotwór gruczołu krokowego – w tym m.in. ci z 

hormonowrażliwym rakiem przerzutowym, którzy wciąż nie mają dostępu do 

najnowocześniejszych opcji leczniczych, mogą liczyć na zmiany w tym zakresie? Jeśli tak – 

to kiedy?  

 

 

Z poważaniem, 

Anna Kupiecka 

Prezes Fundacji OnkoCafe – Razem Lepiej 
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