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w imieniu Fundacji OnkoCafe – Razem Lepiej – organizacji działającej na rzecz poprawy sytuacji 

pacjentów onkologicznych – zwracam się z uprzejmą prośbą o przekazanie Pańskiej opinii w 

sprawie najważniejszych wyzwań związanych z zapewnieniem pacjentom z nowotworami gruczołu 

krokowego dostępu do skutecznej i bezpiecznej opieki w poszczególnych dziedzinach. 

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

OnkoCafe. Choroba ta nadal stanowi bowiem w Polsce społeczne tabu, a sama świadomość i 

wiedza dotycząca zagrożeń z nią związanych pozostaje niewielka. W efekcie mamy jeden z 

najwyższych wskaźników zachorowalności wśród państw Unii Europejskiej, a chorzy w naszym 

kraju są często diagnozowani w zaawansowanym stadium. Co więcej, widzimy rosnącą liczbę 

zachorowań w wielu grupach wiekowych, wobec czego istnieje potrzeba promocji profilaktyki u 

coraz młodszych mężczyzn. Staramy się wyjść naprzeciw tym potrzebom. Realizujemy od kilku lat 

kampanię społeczną ProstaTaHistoria, ukierunkowaną nie tylko na budowę i wzmacnianie wiedzy 

na temat nowotworów gruczołu krokowego, ale także zapewnianie bezpośredniego wsparcia 

nowozdiagnozowanym chorym.  

 Jesteśmy głęboko przekonani, że poprawa sytuacji pacjentów wymaga podjęcia 

skoordynowanych działań przez instytucje publiczne kreujące system ochrony zdrowia. 

Zapewniamy o naszym pełnym wsparciu na rzecz poparcia dążeń środowiska oraz uprzejmie 

prosimy o wskazanie najważniejszych wyzwań związanych z: 

1. organizacją procesu diagnostycznego oraz metodami zwiększenia odsetka wczesnych 

rozpoznań raka gruczołu krokowego; 

2. dostępem do technologii medycznych stosowanych w leczeniu zabiegowym oraz 

strukturą dostępności tego rodzaju leczenia (np. koncentracją leczenia chirurgicznego); 
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3. dostępem do technologii lekowych oraz wyzwaniami związanymi z zapewnieniem 

dostępu do nowoczesnego leczenia dla chorych z niezaspokojonymi potrzebami 

medycznymi. 

 

W imieniu pacjentów zwracam się do Pana z prośbą o przekazanie opinii. Wierzę, że dzięki 

zaangażowaniu i apelom różnych środowisk – ekspertów medycznych, ekspertów systemu ochrony 

oraz przedstawicieli pacjentów - już wkrótce uda się poprawić los zarówno obecnych, jak i 

przyszłych pacjentów. Pozostaję do Pańskiej dyspozycji. 

 

Z poważaniem 
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