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(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Rafał 
Muchacki)

Przewodniczący Rafał Muchacki:

Dzień dobry, witam państwa serdecznie. Otwieram po-
siedzenie senackiej Komisji Zdrowia, dotyczące, Szanowni 
Państwo, tak zwanych białych plam w polskiej onkologii.

Witam serdecznie pana ministra Piotra Warczyńskiego 
ze współpracownikami, witam przedstawicieli pacjentów, 
witam panie i panów profesorów, wszystkich, ze wszyst-
kimi tytułami, oczywiście także panią senator profesor 
i wszystkich pozostałych senatorów. Rozpoczynamy.

Czy pan minister na początku… Czy mogę…
(Wypowiedź poza mikrofonem)
No właśnie, może byśmy zaczęli od tej prezentacji PTO. 

Proszę uprzejmie.
Mam prośbę do wszystkich państwa o przedstawianie 

się przed zabraniem głosu. Jest nam to potrzebne do pro-
tokołu.

Proszę, rozpoczynamy. Proszę bardzo.
(Brak nagrania)

Ekspert Instytutu Ochrony Zdrowia 
Witold Kalbarczyk:

Dzień dobry państwu. Nazywam się Witold Paweł 
Kalbarczyk, jestem ekspertem ochrony zdrowia. Jestem 
współautorem raportu dotyczącego stanu dostępności do 
leczniczych świadczeń onkologicznych w Polsce. Jest to 
raport, który został przygotowany na zlecenie Polskiego 
Towarzystwa Onkologicznego, a jego zasadniczym celem 
było określenie tak zwanych białych plam na mapie Polski, 
to jest obszarów, na których dostęp do świadczeń z zakresu 
onkologii jest ograniczony. Raport został przygotowany 
w oparciu o dane GUS, Krajowego Rejestru Nowotworów, 
dane finansowe Narodowego Funduszu Zdrowia z 2014 r. 
oraz inne dane dotyczące onkologii, które uzyskaliśmy 
dzięki kontaktom ze środowiskiem onkologicznym, głów-
nie z ekspertami onkologii klinicznej i radioterapii onko-
logicznej. W raporcie są zbiorczo zaprezentowane dane 
dotyczące leczenia zabiegowego, chemioterapii wraz z on-
kologicznymi programami lekowymi oraz radioterapii, 
które zostały zrealizowane na rzecz pacjentów w 2014 r. 
Są to więc dane najświeższe i myślę, że w takiej postaci są 
prezentowane po raz pierwszy.

Naszym celem było określenie białych plam. Określiliśmy 
je jako ilościowe, jakościowe i geograficzne. Generalnie 
rzecz ujmując, już na tym etapie można powiedzieć, że 
najlepsza dostępność do świadczeń onkologicznych dotyczy 
leczenia zabiegowego. Jest tak w zakresie ilościowym i geo-
graficznym, ale ewidentnie dostrzegamy braki w zakresie 
jakościowym, brakuje szczególnie przestrzegania pewnych 
wytycznych co do postępowania. Na przykład zdarzają się 
w Polsce, niestety liczne, przypadki operacji, które powinny 
być poprzedzone chemioterapią bądź radiochemioterapią, 
a niestety nie są i skutki leczenia automatycznie są gorsze. 
Jeśli chodzi o chemioterapię i programy lekowe, to de facto 
mamy do czynienia z białymi plamami w zakresie zarów-
no ilościowym, jakościowym, jak i geograficznym. O tym 
powiem dalej. Największe białe plamy dotyczą niestety 
radioterapii i o tym również powiem dalej.

Białe plamy w zakresie ilościowym siłą rzeczy wiążą się 
z niedostatkiem szpitali bądź centrów wyspecjalizowanych 
w diagnostyce i leczeniu, ale także z niedostatkiem lub 
brakiem kadr medycznych, jak również brakiem aparatury 
leczniczej i leków mających służyć możliwie skutecznemu 
leczeniu pacjentów.

Białe plamy z zakresie jakościowym to przede wszyst-
kim braki dotyczące procesów diagnostyki, leczenia, stan-
dardów bądź ich nieprzestrzegania, kwestie związane z ko-
lejkami, limitami, brakiem koordynacji opieki i wreszcie 
postępowanie, które jest możliwe w Polsce, a niestety nie 
zawsze jest zgodne z najnowszą wiedzą medyczną i aktu-
alnymi rekomendacjami międzynarodowymi.

I zakres geograficzny – to było dla nas szczególnie 
trudne zadanie, ale udało nam się je zrealizować. Są tu 
kwestie związane z trudnościami w dostępie do świadczeń 
ze względu na odległości, jakie muszą przebyć pacjenci, 
aby byli właściwie leczeni.

W oparciu o raport, prezentację ekspertów OECD obec-
nie możemy zaliczyć polski system ochrony zdrowia do 
takich, w których największy postęp w leczeniu onkolo-
gicznym można by uzyskać dzięki zwiększeniu zasobów 
i czemuś, co nazywa się ładem korporacyjnym czy gover-
nance. Procesy i jakość leczenia są na trzecim miejscu. 
A więc największym wyzwaniem jest dla nas przez cały 
czas zwiększanie dostępności do zasobów, do aparatury, do 
diagnostyki, do nowoczesnych metod leczenia, a dopiero 
później są kwestie ich jakości.

W 2014 r. na wszystkie świadczenia onkologiczne wy-
daliśmy blisko 7 miliardów 400 milionów zł. Tutaj mamy 
podział na lecznictwo ambulatoryjne, specjalistyczne, szpi-
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ośrodkach w Polsce. To jest kluczowy problem. Zwiększenie 
liczby ośrodków… Nasza rekomendacja jest taka, aby były 
one tworzone w pierwszej kolejności jako filie ośrodków 
istniejących, co zwiększy do sześćdziesięciu kilku, tak jak 
być powinno… To wydaje się jak najbardziej uzasadnione 
ze względów ekonomicznych i finansowych. Jeśli chodzi 
o kwestie programów lekowych i chemioterapii, to powiem, 
że ta dostępność jest lepsza, dlatego że chemioterapia i pro-
gramy lekowe są realizowane w dwustu dwunastu szpitalach 
w Polsce. Problem polega na tym, że, jak państwo widzicie 
na tej mapie – tutaj pokazujemy to różnymi odcieniami zie-
leni – wielkość nakładów na te programy i na chemioterapię 
jest bardzo zróżnicowana. W związku z tym jest tak, że wie-
lu pacjentów z różnych regionów Polski musi przemieszczać 
się w obrębie województwa. Ale dane, które posiada NFZ, 
wskazują również na to, że jest tu również przemieszczanie 
się pomiędzy województwami, i to nie tylko w zakresie 
leczenia nowotworów rzadkich, ale również tych częstych, 
ze względu na ograniczenia, jakie istniały w 2014 r., limity 
zawężające kryteria przystąpienia do programów.

Leczenie chirurgiczne teoretycznie jest dostępne łatwo, 
jest ono dostępne w siedmiuset siedemdziesięciu siedmiu 
szpitalach w Polsce. Jak państwo widzicie, generalnie 
nie można tu mówić o trudnościach w dostępie, niemniej 
jednak, także dane NFZ na to wskazują, liczni pacjenci 
przemieszczają się pomiędzy odległymi miejscowościami, 
aby być leczonym przez być może najlepszych zabiegow-
ców. Nasze analizy wykazały, że jest w Polsce mnóstwo 
szpitali, małych szpitali, w których zabiegi onkologiczne 
stanowią kwotowo nawet mniej niż 10% ogółu zabiegów 
chirurgicznych realizowanych w tych szpitalach, trudno 
więc jest mówić, naszym zdaniem, o tym, żeby te szpitale 
mogły się specjalizować w leczeniu onkologicznym.

Ze względu na to, że te białe plamy dotyczące onkologii 
w największym stopniu dotyczą radioterapii, zdecydowali-
śmy, że zrobimy pogłębioną analizę potrzeb w tym zakresie. 
Tak jak wspomniałem, potrzeby w Polsce są takie, aby 
na milion mieszkańców było pięć akceleratorów mega-
woltowych, czyli jeden na dwieście tysięcy mieszkańców, 
i 1,6 aparatu HDR do brachyterapii, czyli jeden na sześć-
set dwadzieścia pięć tysięcy mieszkańców. To oznacza 
czterdzieści siedem brakujących aparatów megawoltowych 
i osiemnaście aparatów HDR. Co to znaczy? To znaczy, 
że gdybyśmy chcieli wyposażyć filie ośrodków prężnie 
działających w takim standardzie, w jakim, jak się wydaje, 
powinny być wyposażone, to potrzebowaliśmy piętnaście 
nowych ośrodków radioterapii, które byłyby lokalizowane 
w miejscach, które wskazaliśmy na mapie jako te białe 
plamy. Co to oznacza? Jeślibyśmy chcieli, i to jest życze-
nie oraz gorący apel, aby ta dostępność się poprawiła… 
Jeślibyśmy chcieli sfinansować utworzenie takich ośrod-
ków, to w ciągu dziesięciu lat na odtworzenie sprzętu, który 
jest teraz użytkowany potrzebujemy łącznie… Tu też jest 
obecnie istotny problem. Otóż teraz norma dotycząca wy-
korzystywania akceleratorów przyjęta w ostatnim przetargu 
Ministerstwa Zdrowia w związku ze środkami narodowego 
programu zwalczania chorób nowotworowych to jest dwa-
naście lat użytkowania, bardzo długo. Polskie akceleratory 
są zaliczane do najbardziej wysłużonych i eksploatowanych 
w Europie, w związku z tym koszty ich eksploatacji w tych 

talne, świadczenia odrębnie kontraktowane, świadczenia 
pielęgnacyjno-opiekuńcze i świadczenia pielęgnacyjno- 
-hospicyjne. Jak państwo widzicie, gros tych świadczeń 
to świadczenia realizowane w trybie szpitalnym, co polski 
system ochrony zdrowia wyróżnia na tle innych krajów 
trochę negatywnie. W tej kwocie niespełna 11% to były 
wydatki na radioterapię, na brachyterapię było to niespełna 
1,5%. Leczenie chemioterapią i onkologicznymi programa-
mi lekowymi to blisko 2 miliardy 600 milionów zł, czyli 
około 34,5%, a leczenie chirurgiczne to 27%. Łącznie wy-
datki na te cztery podstawowe metody, które są stosowane 
w onkologii, to blisko 5,5 miliarda zł.

Jak wygląda sytuacja w zakresie radioterapii? Na tej ma-
pie i na tym wykresie obok widzicie państwo tę dostępność 
do akceleratorów megawoltowych, która była zakładana 
i która, jak się wydaje, powinna być zakładana w Polsce. 
Według standardów, które miały być osiągnięte w ramach 
realizacji aktualnie kończącego się Narodowego Programu 
Zdrowia, mieliśmy osiągnąć następującą normę dostępno-
ści: jeden akcelerator megawoltowy na dwieście pięćdziesiąt 
tysięcy mieszkańców. Obecnie w Europie normą jest jeden 
akcelerator na dwieście tysięcy mieszkańców, w związku 
z tym widać, że w dalszym ciągu musimy dążyć do tej nor-
my. Problem polega na tym, że ta norma jeden na dwieście 
pięćdziesiąt tysięcy mieszkańców nie została zrealizowana 
w zdecydowanej większości województw, mimo że w ciągu 
ostatniego dziesięciolecia nastąpił duży postęp w zakresie 
dostępności do tej aparatury. Podobnie sytuacja wygląda, 
jeśli chodzi o aparaty HDR do brachyterapii. Normy, które 
są obecnie zalecane, to jest jeden aparat na sześćset dwa-
dzieścia pięć tysięcy mieszkańców, czyli 1,6 aparatu HDR 
na milion mieszkańców. Jak państwo widzicie, zaledwie 
pojedyncze województwa zbliżają się do tej normy. W wielu 
województwach w Polsce nie ma wystarczającej dostępności 
do skutecznej brachyterapii. Obecnie w Polsce są dostępne 
i używane sto czterdzieści cztery akceleratory megawoltowe 
i czterdzieści cztery aparaty HDR do brachyterapii. W tej 
tabeli, jak państwo widzicie, pokazaliśmy niedobory do 
roku 2020. Gdybyśmy chcieli osiągnąć poziom dostępności 
aparatów megawoltowych jeden na dwieście tysięcy i jeden 
HDR na sześćset dwadzieścia pięć tysięcy… Brakuje nam 
czterdzieści siedem aparatów megawoltowych i siedemna-
ście aparatów do brachyterapii.

To było najtrudniejsze zadanie, ale udało nam się je zre-
alizować… Na tej mapie w bardzo prosty, graficzny sposób 
pokazujemy państwu czas dostępności. Dyskutowaliśmy 
na temat tego, jaki powinien być czas dostępności. i wie-
lokrotnie padało, że ta dostępność liczona czasem dojazdu 
samochodem to godzina. Na tej mapie te jaśniejsze obszary 
to pola, na których dostępność do radioterapii w ciągu 
godziny jest niemożliwa, a te najciemniejsze punkty to 
ośrodki, w których znajdują się centra radioterapii w Polsce. 
Jak państwo widzicie wyraźnie, tych białych plam na mapie 
Polski jest dość dużo, można śmiało powiedzieć, że z pew-
nością mieszka tutaj kilka milionów osób, w przypadku 
których ta dostępność jest zdecydowanie utrudniona.

Jeśli chodzi o kwestie chemioterapii onkologicznej 
i programów lekowych, to ta dostępność jest lepsza… 
Może jeszcze cofnę się na chwilkę do radioterapii. Tutaj 
dostępność jest w tej chwili tylko w czterdziestu czterech 
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go Polskiego Towarzystwa Radioterapii Onkologicznej, a od 
grudnia 2014 r. jestem również dyrektorem Dolnośląskiego 
Centrum Onkologii we Wrocławiu.

Chciałbym przedstawić stanowisko Polskiego 
Towarzystwa Onkologicznego w kontekście prezento-
wanego i przygotowanego przez instytut raportu. Dla nas 
kluczowe informacje, jakie wyniknęły z raportu, dotyczą 
przede wszystkim pojęcia białych plam w kontekście 
dostępu do świadczeń onkologicznych uznanych za naj-
bardziej skuteczne. I tutaj, jak zwrócił uwagę mój przed-
mówca, problemem jest przede wszystkim dostępność 
radioterapii. Największym problemem w tym zakresie jest 
oczywiście mała liczba aparatów do napromieniania i ich 
nieregularne umiejscowienie ze wskazaniem na dostęp-
ność w stosunku do liczby mieszkańców, jaka powinna 
być osiągnięta, jeśli chodzi o poziom europejski, czyli 
dwieście tysięcy.

Sprawą, która jest dla nas bardzo istotna, jest liczba 
aparatów, które są już zużyte i wymagają szybkiej wymiany. 
Te dwanaście lat, które były do tej pory wskazywane, budzi 
szereg kontrowersji. Tych aparatów jest w tej chwili sto 
piętnaście i one są dosyć wyeksploatowane, praktycznie 
w każdym ośrodku onkologicznym obecnie są w użytku 
takie wyeksploatowane aparaty.

Jeżeli chodzi o miejsce czy o samą lokalizację tych 
ośrodków, to województwa, które są najbardziej związane 
z tym problemem… Mój przedmówca zwrócił na to uwa-
gę, ale ja chciałbym się przez chwilę pochylić nad proble-
mem tworzenia filii, nad tym, na czym to polega. Akurat 
mam takie doświadczenia, ponieważ pierwsza taka filia 
powstała na Dolnym Śląsku, jest to filia w Legnicy. Z mo-
jego punktu widzenia, a mam pełną analizę tej kwestii, 
jest to bardzo efektywny sposób poprawy dostępności do 
leczenia radioterapią, zarówno pod względem kosztowym, 
jak i organizacyjnym. Dotyczy to oczywiście poziomu 
zatrudnienia personelu, ale też, na co rzadko zwraca się 
uwagę, a dla nas to jest kluczowa sprawa, dostępu dla 
pacjentów z okolicy regionu, czyli nie z centralnych miast, 
tylko na przykład właśnie z Legnicy, do nowoczesnych 
form terapii, na przykład radioterapii stereotaktycznej. 
Nawet jeśli nie są one realizowane w Legnicy, to pacjent 
może być konsultowany w Legnicy bez konieczności do-
jazdu do Wrocławia, a już tylko na samą terapię skróconą 
przyjedzie do Wrocławia. Jest to bardzo efektywne, filia, 
która działa od zeszłego roku, sprawdza się w tym zakre-
sie. W stosunku do poprzednich lat zwiększyła się liczba 
pacjentów z tego regionu leczonych w zakresie radiote-
rapii, jak i zwiększyła się liczba pacjentów leczonych 
technikami wysokospecjalistycznymi.

Kluczowe informacje wynikające z raportu dotyczą 
oczywiście potrzeby dofinansowania radioterapii. Dla mnie 
i dla całego środowiska najważniejszy jest ten element, 
żeby dofinansowanie radioterapii znalazło się w nowym 
programie zwalczania chorób nowotworowych, który jest 
obecnie organizowany na lata 2016–2025. Chcieliśmy, by 
informacje wynikające z raportu zostały wprowadzone 
do rekomendacji związanych z tworzeniem narodowego 
programu zwalczania chorób nowotworowych, i udało się 
to, takie rekomendacje zostały wprowadzone, z tym że 
czekamy na akceptację tego planu.

ostatnich latach często są bardzo wysokie. Jeśli przyjąć, że 
z uwagi na czas ich użytkowania potrzebujemy wymienić 
w najbliższym dziesięcioleciu większość publicznie finan-
sowanych akceleratorów, a z tych stu czterdziestu czterech 
publicznych to jest dziewięćdziesiąt dziewięć, to potrze-
bujemy na to około 1 miliarda zł. Potrzebujemy również 
akceleratorów do nowych ośrodków. W związku z tym 
kwoty, które są nam potrzebne, to, naszym zdaniem, przy 
konserwatywnych założeniach opierających się na cenach 
rynkowych i cenach, które są obecnie przyjmowane przez 
Ministerstwo Zdrowia jako normy dofinansowania tego 
sprzętu… W najbliższym dziesięcioleciu potrzebujemy 
kwoty 2 miliardów 450 milionów zł, żebyśmy dogonili 
średnią europejską i żeby nasi pacjenci onkologiczni mieli 
lepszy dostęp do leczenia.

Teraz wnioski. Największe białe plamy w zakresie on-
kologii dotyczą radioterapii, a w mniejszym stopniu, ale 
tylko nieznacznie – chemioterapii i innowacyjnych tera-
pii lekowych. Dużo lepiej jest, jeśli chodzi o chirurgię. 
Województwa, w których powinny być lokowane te nowe 
ośrodki, to, naszym zdaniem, mazowieckie, kujawsko-po-
morskie, pomorskie, lubelskie, lubuskie, podlaskie, war-
mińsko-mazurskie i wielkopolskie.

Zrobiliśmy nową prognozę dotyczącą zachorowalności 
na nowotwory w oparciu o ostatnią prognozę GUS. Ostatnią, 
nie tę poprzednią, która była dotychczas wykorzystywana, 
a która mówiła o tym, że w 2020 r. będzie około stu osiem-
dziesięciu pięciu tysięcy zachorowań rocznie. Z naszych 
prognoz wynika, że w 2025 r., czyli na koniec dziesięcio-
lecia kolejnego narodowego programu zwalczania chorób 
nowotworowych, liczba nowych chorych na nowotwory 
przekroczy dwieście tysięcy, co oznacza, biorąc pod uwagę 
dzisiejszą wykrywalność, stopień zaawansowania i rodzaj 
tych nowotworów, ponad sto tysięcy pacjentów, którzy będą 
wymagać radioterapii i brachyterapii łącznie. Żeby zaspokoić 
te potrzeby, konieczne będzie stworzenie nowych ośrodków 
i ewidentnie wymiana sprzętu, który będzie już zużyty.

Zatem nasza rekomendacja to… Zwiększenie dostępno-
ści do świadczeń o udowodnionej skuteczności i likwidacja 
białych plam polskiej onkologii powinny być głównym, 
kluczowym celem polskiej polityki zdrowotnej w najbliż-
szym dziesięcioleciu. Bardzo dziękuję.

Przewodniczący Rafał Muchacki:
Dziękuję uprzejmie za bardzo ciekawą prelekcję.
Który z panów teraz… Teraz Wielkopolska czy pan 

minister? Czy jeszcze…
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Dobrze, proszę jeszcze dopowiedzieć.
(Wypowiedzi w tle nagrania)
(Głos z sali: Przepraszamy bardzo… Sekundkę…)

Członek Zarządu 
Polskiego Towarzystwa Onkologicznego 
Adam Maciejczyk:
Nazywam się Adam Maciejczyk. Jestem specjalistą 

w zakresie radioterapii, członkiem zarządu Polskiego 
Towarzystwa Onkologicznego i członkiem zarządu główne-
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przyspieszaczy jest trochę złudzeniem. Bierzemy ją pod 
uwagę we wszystkich tych wyjściowych statystykach 
i analizach, tymczasem proszę sobie przypomnieć albo 
dowiedzieć się o tym, że część tych przyspieszaczy po 
prostu nie pracuje, jest niewykorzystana. Dlaczego? Z róż-
nych przyczyn, najczęstszą przyczyną jest po prostu brak 
kontraktu dla ośrodka, który nimi dysponuje. Być może 
te przyspieszacze należałoby odjąć w tych wyjściowych 
analizach, wtedy niestety te złe współczynniki pogorszą 
się jeszcze bardziej.

I wreszcie element, który chciałbym podkreślić, to jest 
terapia protonowa, którą mamy szansę uruchomić w tym 
roku na jesieni. Polska jako średniej wielkości kraj euro-
pejski zasługuje na posiadanie związanego z tym ośrodka, 
przynajmniej jednego. Technologicznie praktycznie wszyst-
ko jest gotowe w Bronowicach w Krakowie, tyle tylko że 
to nie jest szpital, to jest instytut fizyki jądrowej, który 
chce współpracować z polską radioterapią i wykorzystać 
możliwości, jakie obecnie stwarza ta technika, najnowocze-
śniejsza technika światowa umiejscowiona w Bronowicach. 
Nie będziemy już musieli wysyłać naszych chorych na 
leczenie na zachód. do Paryża, do Szwajcarii czy do innych 
ośrodków, na przykład niemieckich, to leczenie będziemy 
mogli podjąć u nas. Czy zostaną stworzone do tego warun-
ki? Myślę, że tak, dlatego że jest to wydarzenie epokowe. 
To nie jest otwarcie kolejnego ośrodka i zakup nowych 
przyspieszaczy gdzieś tam. Moim zdaniem, jako osoby 
stojącej na czele towarzystwa naukowego, należy to potrak-
tować niezwykle priorytetowo, dlatego że w historii Polski 
nie było jeszcze czegoś takiego, żebyśmy mieli dostęp do 
własnej bardzo skomplikowanej, nowoczesnej, niestety 
też drogiej, terapii.

A tak wygląda mapa Polski, którą wykonałem i na któ-
rej umieściłem wszystkie ośrodki. Wielkość takiego koła 
oznacza, że… Jego średnica jest proporcjonalna do liczby 
leczonych promieniami chorych w danym ośrodku. Myślę, 
że względne braki, jeśli chodzi o północ, względnie do-
bre nasycenie obszaru pomiędzy Poznaniem, Bydgoszczą, 
Warszawą, Gliwicami i Wrocławiem, ten wielobok cen-
tralnej Polski świadczą o tym, jak dużo jest jeszcze do 
zrobienia i do zainwestowania. Kiedy nasi koledzy na 
Zachodzie zobaczyli te liczby i to, że mamy ośrodki, które 
leczą po osiem tysięcy i więcej pacjentów, to stwierdzili, 
że wykonujemy przeogromną robotę. Ale tego typu ośrod-
ki, tej wielkości ośrodki nie mogą zastępować ośrodków 
mniejszych i oczywiście lepiej zlokalizowanych, odpo-
wiednio zlokalizowanych. W sumie leczymy osiemdzie-
siąt trzy tysiące pacjentów rocznie. Co to oznacza? To 
oznacza, że pięciuset pacjentów jest na jednym przyspie-
szaczu… Ja przepraszam za język angielski, ale to chyba 
jest zrozumiałe… Dwustu dwudziestu pięciu pacjentów 
przypada na jedną jednostkę leczenia brachyterapią, a stu 
sześćdziesięciu pięciu pacjentów przypada na jednego le-
karza radioterapeutę. Większość ośrodków pracuje na dwie 
zmiany, a te przerabiające najwięcej pacjentów – nawet na 
trzy zmiany, to oznacza że przez większość doby ludzie 
tam pracują. W przyszłości będziemy potrzebować więcej 
maszyn, więcej sprzętu, więcej personelu, więcej ośrodków 
zlokalizowanych w białych plamach. Oczywiście towarzy-
stwo wspiera te inicjatywy.

Co do rekomendacji wynikających z samego rapor-
tu… Oczywiście pragniemy, aby w celach operacyjnych 
opracowywanego na następne lata narodowego programu 
zwalczania chorób nowotworowych uwzględniono osią-
gnięcie średniego europejskiego poziomu dostępności do 
świadczeń z zakresu radioterapii. Bardzo ważne jest dla nas, 
żeby, podejmując decyzje o tworzeniu nowych ośrodków, 
uwzględnić regionalne mapy potrzeb zdrowotnych i żeby 
te mapy były uwzględnione podczas tworzenia w minister-
stwie centralnych map dostępności leczenia. No i to, co też 
jest dla nas bardzo istotne, to jest opracowanie dedykowa-
nego planu rozwoju samej radioterapii. Chcielibyśmy, żeby 
ten plan powstał. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Rafał Muchacki:
Dziękuję uprzejmie.
Proszę, Panie Profesorze, pan ma teraz głos. Pan pro-

fesor Krzysztof Składowski.

Przewodniczący 
Zarządu Polskiego Towarzystwa 
Radioterapii Onkologicznej 
Krzysztof Składowski:
Państwo Przewodniczący! Szanowni Państwo!
Jestem prezesem Polskiego Towarzystwa Radioterapii 

Onkologicznej i jednocześnie konsultantem województwa, 
które najlepiej wypada w tych zestawieniach. Powinienem 
się z tego bardzo cieszyć, ale od razu chciałbym powie-
dzieć, że ta radość byłaby krótkotrwała, bo zostałaby po-
psuta przez sytuację w innych regionach.

Druga sprawa jest taka. Prawda jest taka, iż za pięć 
lat ten współczynnik pożądania, czyli jeden akcelerator 
na dwieście tysięcy mieszkańców, stanie się w Europie 
nieaktualny i prawdopodobnie zmniejszy się do stu pięć-
dziesięciu tysięcy, na to wskazuje tendencja rozwoju tej 
metody leczenia w krajach Europy zachodniej i w Stanach 
Zjednoczonych.

Najpierw przedstawię państwu dosłownie kilka z krót-
kich slajdów, które pokazałem na ostatnim kongresie eu-
ropejskiego towarzystwa radioterapii w Barcelonie, gdzie 
przedstawiciele polskiej radioterapii byli współgospodarza-
mi w uznaniu zasług, jakie do tej pory zostały zauważone 
przez naszych kolegów z Europy zachodniej.

Jesteśmy dla trzydziestu ośmiu i pół miliona ludzi. Tak 
właśnie wygląda rozkład pracowników zaangażowanych 
w radioterapię. Oczywiście najwięcej jest średniego perso-
nelu, mniej więcej po równo jest lekarzy… no, trochę mniej 
jest fizyków. W trakcie szkolenia jest około dwustu lekarzy 
i stu fizyków. W zasadzie częściowo jest to powtórzenie 
tego, co już tutaj pokazano, ja chciałbym tylko zwrócić 
uwagę na dwa elementy. Proszę państwa, dostęp do tych 
najbardziej skomplikowanych i precyzyjnych technik 
w leczeniu promieniami, takich jak ujęta tutaj stereotak-
sja, gating, techniki związane z modulacją intensywności 
wiązki w stosunku do liczby wszystkich przyspieszaczy… 
W porównaniu z innymi krajami w Europie zachodniej to 
jest bardzo dobre wyposażenie, mimo że tych aparatów 
jest oczywiście za mało. Liczba stu czterdziestu czterech 
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Chciałbym też powiedzieć, że w Polsce sprzęt do ra-
dioterapii jest co roku ściśle monitorowany, są to raporty 
konsultanta krajowego. Przygotowywanie tych raportów 
zapoczątkował profesor Reinfuss i ja to kontynuuję po to, 
żebyśmy dokładnie wiedzieli, w jakim miejscu się znajdu-
jemy i dokąd zmierzamy. To również jest bardzo ważne. 
Ale sam sprzęt do radioterapii to nie wszystko. Jednym 
z najważniejszych elementów dla rozwoju polskiej radio-
terapii jest przyczynek do nowoczesnych procedur radio-
terapeutycznych, jak również konieczność monitorowania 
jakości w radioterapii. Oczywiście ta jakość w radioterapii 
zależy od szeregu czynników, między innymi od wykształ-
cenia naszej kadry, lekarzy radioterapeutów. Tutaj nastąpiły 
zmiany w programie specjalizacji, które, naszym zdaniem 
i w porozumieniu z PTRO, będą bardziej odzwierciedlać 
konieczność kształcenia naszych lekarzy, jeśli chodzi 
o aspekty praktyczne planowania radioterapii, co, patrząc 
z takiego, że tak powiem, kuchennego punktu widzenia, jeśli 
chodzi o radioterapię, jest podstawową cechą… Ta jakość 
powinna być monitorowana i w tym względzie również po-
czyniono spory postęp. W ciągu ostatnich lat sformułowano 
procedury wzorcowe w zakresie radioterapii onkologicznej. 
Ogłoszono je w ubiegłym roku w postaci aktu prawnego, 
który niewątpliwie wymaga pewnych poprawek, ale będzie 
podstawą do tego, aby w polskich ośrodkach radioterapii 
wdrożyć audyty zewnętrzne. Te audyty zewnętrzne mają 
sprawić, że jakość w polskich ośrodkach radioterapii będzie 
monitorowana. W moim mniemaniu radioterapia powinna 
być jedną z pierwszych dziedzin w medycynie w Polsce, 
które będą systematycznie monitorowane pod względem 
tego, jak realizowane są procedury w tych ośrodkach. To jest 
niezmiernie ważne. Kształcenie lekarzy radioterapeutów też 
odbywa się w sposób bardzo skoordynowany z potrzebami. 
Profesor Składowski przedstawił liczbę około pięciuset leka-
rzy radioterapeutów w skali kraju. Zakładamy, że do 2020 r. 
tych lekarzy radioterapeutów będzie około sześciuset, co 
powinno zabezpieczyć kraj pod tym względem. Biorąc pod 
uwagę wskaźniki w zakresie radioterapii, bo radioterapia 
jest bardzo policzalną dziedziną, i potrzebę wykorzystania 
lepszego personelu niższego, takiego jak chociażby sekre-
tarki medyczne, co często niewystarczająco… Uważam, 
że do 2020 r. wykształcimy te sześćset osób i będzie to 
wystarczająca kadra, aby móc w sposób nowoczesny za-
gospodarować urządzenia, które są planowane…

Wreszcie chciałbym wspomnieć o tym, iż jeśli chodzi 
o mapę potrzeb zdrowotnych, to istnieje również potrze-
ba uwzględnienia prowadzenia radioterapii na bazie wła-
snej w ośrodkach akademickich. To obecnie ma miejsce 
w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym, który reprezen-
tuję, jak również w Śląskim Uniwersytecie Medycznym, 
który akurat nie ma kontraktu i w związku z tym realizuje 
to w sposób szczątkowy. Tutaj potrzeby w skali kraju są 
dosyć zróżnicowane. Część uczelni doskonale współpracuje 
z ośrodkami, centrami onkologii, na przykład Poznański 
Uniwersytet Medyczny niewątpliwie widzi swoją przyszłość 
z Wielkopolskim Centrum Onkologii i chce swoje zaplecze 
tworzyć w oparciu o kadry… I to jest model, który jest na-
prawdę bardzo dobrym przykładem współpracy regionalnej. 
Są miejsca, które chcą rozbudować bazę własną w zakresie 
radioterapii po to, żeby móc kształcić przyszłych lekarzy 

Podsumowując tę prezentację i dodając głos w dyskusji, 
chciałbym powiedzieć, proszę państwa, że nie wydaje mi 
się, aby założenie mówiące o geografii białych plam było do 
końca właściwe z metodycznego punktu widzenia. Chodzi 
o to, że zakładamy, jak rozumiem, posiadanie samochodu, 
prowadzenie tego samochodu samodzielnie lub bycie do-
wożonym, no i jakość dróg, też dobrze dostępnych. Myślę, 
że na początku tak prosty wskaźnik może zdać egzamin, 
ale jeżeli później, w przyszłości miałoby się decydować 
o lokacji konkretnych ośrodków radioterapii, to trzeba by 
wypracować, Panie Dyrektorze, jakiś bardziej precyzyjny 
i bardziej życiowy, oddający realia wskaźnik.

I wreszcie, jeśli mogę, pytanie do pana Kalbarczyka. 
Ta struktura wydatków, te 5,5 miliarda zł, na onkologię, 
gdzie radioterapia stanowi 12%, to jest dwukrotnie mniej 
w stosunku do chirurgii i, jeśli chodzi o chemioterapię, 
prawie trzykrotnie… Czy to jest struktura wydatków za-
awansowanego kraju, gdzie onkologia ma się dobrze, czy 
raczej nie? Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Rafał Muchacki:
Dziękuję uprzejmie.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Piotr 

Warczyński: Czy mogę od razu odpowiedzieć?)
Moment, jeszcze będziemy na ten temat rozmawiać, 

dyskutować.
Jeszcze któryś z panów… Pan profesor Dziadziuszko. 

Tak? Proszę bardzo.

Konsultant Krajowy 
w Dziedzinie Radioterapii Onkologicznej 
Rafał Dziadziuszko:
Pozwolę sobie krótko skomentować obydwie prezen-

tacje jako konsultant krajowy w dziedzinie radioterapii 
onkologicznej i osoba reprezentująca środowisko polskiej 
radioterapii w ścisłej współpracy z Polskim Towarzystwem 
Radioterapii Onkologicznej. Otóż, proszę państwa, gdy 
spojrzymy na to, co osiągnęliśmy w roku 2015, w sto-
sunku do tego, co było dekadę wcześniej, historycznie, 
to zobaczymy, że obecnie w kraju jesteśmy na poziomie 
około 75% zapotrzebowania aparaturowego w stosunku do 
tego, jaka jest średnia wyposażenia w sprzęt do radioterapii 
w krajach Europy Zachodniej, a dekadę temu byliśmy mniej 
więcej na poziomie trzydziestu kilku procent. Tak że postęp 
w tej dziedzinie jest naprawdę olbrzymi. Oczywiście moż-
na debatować na temat tego, w jaki sposób wykorzystano 
środki w narodowym programie zwalczania chorób nowo-
tworowych w ostatniej dekadzie, ale niewątpliwie to, co 
zostało poczynione w zakresie radioterapii, poskutkowało 
ogromnym postępem w naszym kraju. To jest osiągnięcie, 
którego ja, gdy jestem na zachodnich konferencjach, się 
nie wstydzę. Jak wspomniał profesor Składowski, w tym 
roku na kongresie europejskiego towarzystwa radioterapii 
Polska została wyróżniona za wkład w radioterapię. Pod 
tym względem, proszę państwa, osiągnęliśmy naprawdę 
wielki postęp. W zakresie wyposażenia brakuje nam oko-
ło 25%, aby osiągnąć wskaźniki obecnie obowiązujące 
w Europie Zachodniej. Do tego powinniśmy dążyć.



101. posiedzenie Komisji Zdrowia8

krzyżowania danych Krajowego Rejestru Nowotworów 
z rejestrem NFZ, muszą zostać usunięte, gdyż w naszym 
interesie, również jako kraju, jest możliwość skorzystania 
z informacji publicznej, jaką są dane NFZ po to, żeby je 
wykorzystać do prognozowania zachorowalności na nowo-
twory złośliwe w Polsce. Dziękuję bardzo za uwagę.

Przewodniczący Rafał Muchacki:
Dziękuję bardzo, Panie Profesorze.
Panie Ministrze, czy teraz, na tym etapie… Czy będzie-

my jeszcze prowadzić dyskusję… Na którym etapie pan 
minister chciałby zabrać głos?

(Wypowiedź poza mikrofonem)
Proszę uprzejmie, Panie Ministrze.
(Wypowiedź poza mikrofonem)

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Zdrowia 
Piotr Warczyński:

…Uzupełnieniu, zwłaszcza w przypadku tej pierwszej 
części był taki wydźwięk negatywny, jeśli chodzi o ten ra-
port. Wydaje się… Dziękuję panu profesorowi Dziadziuszko 
za przypomnienie, jak wygląda rzeczywistość. No bo jak 
popatrzymy, jakim krajem byliśmy na przykład w 1999 r., to 
zobaczymy, że się poprawiło. Oczywiście nie jest to dosta-
teczne i nadal trzeba to poprawiać, ale wysiłek środowiska 
i wysiłek finansowy budżetu państwa, bo przecież wszyst-
kie kolejne rządy na to łożyły, to nie jest sukces jednego 
z rządów, ale praktycznie wszystkich, które w pewnym 
momencie… W 2006 r. zdecydowano się wydawać bardzo 
duże pieniądze na program nowotworowy. Trzeba sobie 
uświadomić, że wydano ponad 2,5 miliarda zł w ciągu 
tych kilku lat i dzięki tym wydatkom, między innymi jeżeli 
chodzi o liczbę akceleratorów, to… Przez ten czas, czyli 
od 2006 r., zakupiono sto trzydzieści cztery akceleratory, 
trzydzieści sześć rezonansów i czterdzieści cztery tomo-
grafy komputerowe właśnie za pieniądze z tego programu. 
I między innymi z tego powodu od 2006 r. w Polsce liczba 
osób leczonych radioterapią podwoiła się, a o połowę skró-
cił się czas oczekiwania na tę terapię. Wzrosła też liczba 
symulatorów czy też liczba systemów planowania radio-
terapii, praktycznie prawie o 100%.

Chciałbym wrócić do teraźniejszości i przypomnieć, że 
od zeszłego roku działa Krajowa Rada do spraw Onkologii. 
Praktycznie wszystkie osoby istotne dla onkologii pol-
skiej są członkami tego zespołu. Tenże zespół opracowuje, 
a właściwie już opracował, narodowy program na kolejne 
lata, czyli na lata 2016–2024. Częścią tego opracowania… 
Funkcjonuje tam siedem zespołów. Jednym z opracowań 
jest opracowanie zespołu do spraw inwestycji, którego prze-
wodniczącym jest pan profesor Dziadziuszko. Zespół ten 
opracował program doposażenia funkcjonujących i utwo-
rzenia nowych zakładów radioterapii w oparciu o mapy 
potrzeb zdrowotnych. Jest to dosyć konkretny program, 
on mówi o tym, jakie pieniądze należy wydać i ile sprzętu 
trzeba kupić po to, żebyśmy doszli do tych wskaźników, 
o których mówiliśmy, i utrzymali je przez kolejne pięć lat. 

w oparciu o prawdziwą opiekę wielodyscyplinarną, która 
uwzględnia zarówno chirurgię onkologiczną, chemioterapię 
czy onkologię kliniczną, jak i radioterapię. I te potrzeby na-
leży uwzględnić, gdyż w dotychczasowym rozwoju polskiej 
radioterapii były one uwzględniane w sposób szczątkowy.

Wspomnę też o tym, iż powstanie ośrodka radioterapii 
protonowej w Bronowicach jest rzeczywiście milowym 
kamieniem w rozwoju polskiej radioterapii. I żeby zapew-
nić dostępność do radioterapii protonowej, jak również 
optymalne wykorzystanie tej radioterapii w skali kraju, 
jako konsultant krajowy dokładnie rok temu powołałem 
zespół ekspertów – wiele z tych osób znajduje się dzisiaj na 
Sali – który sformułował pierwsze w Polsce wskazania do 
radioterapii protonowej. W końcu maja zostały one przed-
stawione Ministerstwu Zdrowia, które natychmiast pro-
cedowało sprawę w postaci karty problemu zdrowotnego 
i przekazało ją do Agencji Oceny Technologii Medycznych 
i Taryfikacji. To są wskazania, które są międzynarodowo 
uznanymi wskazaniami do radioterapii protonowej i po-
zwolą na wykorzystanie potencjału, który mamy w skali 
kraju, w sposób optymalny. One powinny być rewidowane 
przynajmniej co dwa lata, gdyż postęp w tej dziedzinie jest 
bardzo znaczący. Co więcej, jako konsultant krajowy we 
współpracy z PTRO chciałbym mieć pewność, że wszystkie 
ośrodki radioterapii w Polsce będą znały wskazania, będą 
znały drogę kierowania do radioterapii protonowej i będą 
miały możliwość bieżącego kierowania wszystkich pacjen-
tów, którzy wymagają tej radioterapii, do tych procedur, co 
jest niełatwe, gdyż część pacjentów napromienianych pro-
tonami to są, zgodnie z obecnymi wskazaniami światowymi 
i polskimi… Tu chodzi o nowotwory wieku dziecięcego. 
Współpraca w tym zakresie z kolegami reprezentujący-
mi środowisko radioterapii dziecięcej jest bardzo dobra. 
Mamy nadzieję, że ten potencjał zostanie wykorzystany 
w sposób optymalny. Chciałbym również podkreślić, iż 
istnieje potrzeba weryfikacji losów pacjentów leczonych 
w Polsce protonami, tak żebyśmy wiedzieli, jakie są wyniki 
leczenia, żebyśmy znali nasze bieżące wyniki w świetle 
wyników europejskich i mogli na bieżąco modyfikować 
nasze postępowanie.

Wreszcie chciałbym zwrócić państwa uwagę na to, iż 
prognozowanie zarówno w zakresie radioterapii, jak i in-
nych aspektów onkologicznych musi się odbywać nie tylko 
w oparciu o takie wskaźniki globalne, jak liczba akcele-
ratorów na milion mieszkańców, ale również o dokładne 
dane z Krajowego Rejestru Nowotworów. I tutaj, w tym 
względzie istnieją dwie poważne przeszkody. Mianowicie 
wprowadzenie pakietu onkologicznego oraz konieczność 
zgłaszania chorych do KRN w momencie procedowania 
z kartą diagnostyki i leczenia onkologicznego spowodo-
wało spore tąpnięcie w Krajowym Rejestrze Nowotworów, 
o czym była mowa na ostatnim spotkaniu krajowej rady on-
kologii, gdyż po prostu serwery KRN i system informatycz-
ny KRN nie były do końca przygotowane na to rozwiązanie. 
W związku z tym należy pilnie podjąć prace, aby nie było 
sytuacji niedorejestrowania nowotworów w roku 2015, 
na co się zanosi. W interesie nas wszystkich leży to, aby 
Krajowy Rejestr Nowotworów funkcjonował w sposób 
bezbłędny. Również takie przeszkody, które są związane 
na przykład z ustawą o danych osobowych, jak kwestia 
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Jeżeli podzielimy sobie Górny Śląsk na trzy części, północ, 
środek i południe, to zobaczymy, że północ zabezpiecza 
Częstochowa, południe – Bielsko, a w środku na dwa i pół 
miliona mieszkańców przypada dwadzieścia jeden przy-
śpieszaczy, co daje około sto siedemnaście, sto osiemnaście 
tysięcy… Mówię o tym dlatego, że jest mało lekarzy, mało 
techników, mało fizyków, a tam jest wolna amerykanka: ja 
ci dam o 3 tysiące więcej pensji… I to się tam dzieje, to się 
dzieje, my to przeżywamy. Panie Profesorze Składowski, 
zgadza się pan ze mną. Tak?

(Przewodniczący Zarządu Polskiego Towarzystwa 
Radioterapii Onkologicznej Krzysztof Składowski: 
Zgadza się.)

I to jest nie do zniesienia, że niektóre ośrodki proponują 
zarobki w wysokości 25 tysięcy zł, czasem 30 tysięcy zł 
radioterapeutom, którzy są bardzo lojalnymi i solidnymi 
lekarzami, ale patrzą też na swój status materialny. Tutaj 
aż się ciśnie na usta pytanie i dobrze, że dzisiaj jest o po-
siedzenie komisji, że mówimy o tych białych plamach… 
To jest absolutnie duży problem na Śląsku… Bo łatwo coś 
wybudować… Zgadzam się z tym, że te filie powinny być, 
na przykład Bydgoszcz ma filię, dobrze, że na Dolnym 
Śląsku też coś takiego się robi. Aż się prosiło… Był taki 
pomysł, jak pamiętam, żeby na Śląsku też były filie, ale 
tam i organizacje samorządowe, bo samorząd chciał mieć 
przyspieszacze, no jest taka sprawa, i uniwersytet, dlatego 
że miał konflikt z Gliwicami, taka jest prawda, stwierdził: to 
my też musimy mieć… No i efekt jest taki, jaki jest. I to na 
pewno… Dlatego pytam, jak pan profesor chce rozwiązać 
ten problem. Nie chciałbym być na pana miejscu.

Druga sprawa jest taka, że, proszę państwa, mówimy 
o radioterapii, ale ten problem dotyczy też onkologii kli-
nicznej, o tym też była mowa. Mogę powiedzieć, że na 
Śląsku jest nadmierna liczba ośrodków, które podają che-
mię, po prostu straszna, kilkadziesiąt czy kilkaset, już nie 
pamiętam… Profesor Krakowski mi to kiedyś… Nie wiem, 
dlaczego go nie ma, miał być dzisiaj…

(Wypowiedź poza mikrofonem)
A, w ministerstwie. Mamy stały kontakt…
Ta chemioterapia jest czasem nijaka, to jest po prostu 

wyrzucanie pieniędzy w błoto. Nie mówię już o tym, i to 
jest, Panie Ministrze, kolejna uwaga… To co prawda nie 
dotyczy 2014 r., ale powiem, że wyceny niektórych pro-
gramów są po prostu, delikatnie mówiąc, karykaturalne. 
Jeżeli czerniak złośliwy jest tak wyceniony jak w 2015 r… 
Tylko jeden ośrodek na Śląsku przystąpił do tego programu, 
bo do tego się po prostu dokłada. Mało tego, ten ośrodek 
jeszcze ma nieprzyjemności z tego powodu, że wszedł do 
tego programu, bo musi dokładać… A tych chorych trzeba 
leczyć. Czyli sztuką jest zrobić program, ale też dobrze go 
wycenić i na to też bym zwrócił uwagę.

No i sprawa kształcenia lekarzy. To jest istotna kwe-
stia, o tym była mowa. Ciągle jest za mało… De facto we 
wszystkich specjalizacjach jest za mało specjalistów i na 
to też trzeba zwrócić uwagę. Tutaj, dzięki Bogu, poszło to 
w dobrym kierunku. To na razie tyle.

Proszę uprzejmie o zabieranie… Czy ktoś z panów i pań 
senatorów chciałby teraz zabrać głos? Najpierw senatoro-
wie, a potem państwo… Dobrze?

Pani senator Hatka. Proszę bardzo.

Ten program w postaci rządowego programu, kolejnego, 
oczekuje na kolegium i będzie procedowany, będzie konsul-
towany. Tak że on jest gotowy i dzięki Krajowej Radzie do 
spraw Onkologii będziemy mogli adekwatnie do naszych 
potrzeb, ale też z uwzględnieniem naszych możliwości 
kontynuować to, co było prowadzone przez poprzednie lata 
i zrealizować właśnie te cele, o których mówili pan dyrektor 
Kalbarczyk i pan profesor Dziadziuszko. Dziękuję.

Przewodniczący Rafał Muchacki:
Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Szanowni Państwo, rozpoczynamy dyskusję.
Sprawa na pewno jest istotna dla nas wszystkich. Jak 

państwo wiecie, senacka Komisja Zdrowia chyba gros swo-
ich posiedzeń poświęciła onkologii. Ja, Panie Ministrze, 
zgadzam się z panem, w ciągu tych dziesięciu lat został 
zrobiony niesamowity krok, milowy. Wszystkie rządy to 
zrobiły, ten program został przegłosowany w 2005 r., jesz-
cze za rządów SLD, potem był prowadzony przez PiS… 
Szczerze mówiąc, podobało mi się to, że tutaj nigdy nie 
było… W żadnych kolejnych rządach nie było to jakimś… 
Tu nie było rozgrywek politycznych, to, co zostało doko-
nane, było wykonane naprawdę bardzo solidnie.

Pan minister mówił o kolejnym programie. Tamten pro-
gram był programem ustawowym, czyli to była ustawa 
o narodowym programie zwalczania chorób nowotworo-
wych, i mam nadzieję, że to dalej będzie ustawa o narodo-
wym programie zwalczania chorób nowotworowych. Nie 
wiem, jakie plany ma ministerstwo w tej materii. To jest 
bardzo istotne, bo jak jest ustawa, to wiemy, że nie ma od 
niej odstępstw i nie można przy niej kombinować. To jest 
bardzo istotna sprawa. A jeżeli to jest tylko rozporządzenie, 
zarządzenie, no to… Jak to jest ustawa, to wiemy, że to 
ma swoją moc.

Chciałbym zapytać pana profesora Dziadziuszko 
o taką sprawę. Przypomniał mi pan o sprawie Śląskiego 
Uniwersytetu Medycznego. Przyznam się, że zapomniałem 
o tym, że on nie ma kontraktu. Proszę mi powiedzieć… 
Wiemy z tej prelekcji, pan profesor Składowski też był 
uprzejmy powiedzieć, o bardzo dobrym, nie chcę używać 
słowa „nadmiernym”, ale ciśnie mi się na usta to słowo, 
nasyceniu w aparaturę radioterapeutyczną w województwie 
śląskim. Tam była wolna amerykanka, po prostu każdy 
robił, co chciał i nikt nad tym nie panował, nikt nie wy-
rażał zgody na to, żeby tu było coś… Każdy naprawdę… 
Oczywiście teraz jedni mają pretensje do drugich, że nie 
mają kontraktu, no ale cóż, wybudowaliście ośrodek i ni-
kogo nie pytaliście o zdanie. Jestem ciekaw… Konia z rzę-
dem temu, kto rozwiąże ten problem na Śląsku. Aż by się 
prosiło, żeby dla przykładu zamknąć tam parę ośrodków 
radioterapeutycznych, a tę aparaturę przenieść na te białe 
plamy, o których tutaj mówimy. Prawda? Tylko chciał-
bym… Nie wiem, czy pan profesor weźmie…

(Wypowiedzi w tle nagrania)
Ale moment, pan profesor zaraz będzie mógł mówić. 

Wiemy o tym, że tam to nasycenie jest poniżej… Tam to jest 
poniżej tego wskaźnika mówiącego o jednym aparacie na 
sto pięćdziesiąt tysięcy mieszkańców, a mogę udowodnić, 
że jest na około sto dwadzieścia tysięcy, Panie Profesorze. 
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(Ekspert Instytutu Ochrony Zdrowia Witold Kalbarczyk: 
Do 2025.)

Czyli teraz nie ma jeszcze takich aparatów, które 
mają…

Ekspert Instytutu Ochrony Zdrowia 
Witold Kalbarczyk:
Nie, nie. Nasza prognoza dotyczyła planowania, tego, 

co będzie, do przodu. W tym roku, o ile dobrze pamiętam, 
chyba kilkanaście akceleratorów będzie wymagało wy-
miany, bo dożyje tych swoich dwunastu lat. A w kolejnych 
latach de facto większość tych stu trzydziestu kilku akcele-
ratorów, które były zakupione, będzie wymagała wymiany. 
I stąd ta liczba. Tak? W kolejnych latach…

Senator Stanisław Gogacz:
Wydaje nam się, że powinna być ciągłość, jeżeli chodzi 

o wyasygnowanie środków na realizację narodowego pro-
gramu zwalczania chorób nowotworowych. Tak jak mówił 
pan przewodniczący, najlepiej byłoby, żeby on posiadał 
status ustawy zwykłej, tak jak teraz jest. Wtedy, jak się 
wydaje, tu nie byłoby problemu, oczywiście hipotetycznie 
zakładając, że tak będzie.

Chciałbym zapytać, kto jest właścicielem akcelerato-
rów, kto zakupuje akceleratory poza programem zwalczania 
chorób nowotworowych. Jak rozumiem, akceleratory, które 
istnieją w Polsce, to nie są tylko akceleratory zakupywane 
w ramach programu zwalczania chorób nowotworowych, 
ale są też inni właściciele. I jeszcze, jakby w konwencji tego 
pytania, chciałbym odnieść się również do tego pytania, 
które było postawione odnośnie do tego, jak powinna wy-
glądać struktura organizacyjna instytucji, zakładów opieki 
zdrowotnej, w ramach których odbywa się radioterapia, 
czyli tam, gdzie są wykorzystywane akceleratory w ramach 
świadczenia zdrowotnego, jakim jest radioterapia. Tu wła-
śnie jest pytanie. Państwo powiedzieliście, że tych ośrod-
ków jest za mało. Jest szesnaście centrów onkologicznych 
i to są ośrodki wyspecjalizowane. Wiemy dobrze o tym, 
że żeby mógł istnieć akcelerator, to musi to się odbywać 
w ramach bunkra i musi to być obudowane specjalistami, 
lekarzami, fizykami itd. I teraz tak. Rozumiem jeszcze 
to, że zostaną stworzone filie centrów onkologicznych, 
tych szesnastu wyspecjalizowanych ośrodków, ale jeżeli 
miałyby powstać nowe ośrodki, to… Czy jako państwo 
jesteśmy w stanie zbudować od początku nowe ośrodki, 
w ramach których mogłyby funkcjonować akceleratory? 
To tyle. Dziękuję.

Przewodniczący Rafał Muchacki:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Pan senator Śmigielski. Proszę uprzejmie.

Senator Bogusław Śmigielski:
Dziękuję za głos.
Panie Przewodniczący! Panie Ministrze! Szanowni 

Państwo!

Senator Helena Hatka:
Dziękuję panu przewodniczącemu za zorganizowanie 

kolejnego spotkania poświęconego sprawom onkologii, bo 
to naprawdę jest dla nas tematyka… Stałe monitorowanie 
leczenia chorych na choroby nowotworowe jest bardzo 
ważne. Z dużym podziwem obserwowałam szczególnie to, 
jak polepszyła się sytuacja w Polsce w tym zakresie, mam 
na myśli kwestię sprzętu. I zgadzam się z konsultantem 
krajowym, że niewątpliwie w priorytetach, jakie minister 
sobie określi, mając do dyspozycji radę największych fa-
chowców w Polsce, należałoby się skoncentrować na tych 
białych plamach. One na mapie były wyraźnie widoczne. 
Ja akurat reprezentuję województwo lubuskie, tu na mi-
lionową populację tylko w Zielonej Górze jest dostęp do 
radioterapii, ale są też inne takie województwa. A więc ten 
kierunek działania i te priorytety w pełni akceptuję. Ale 
zwróciłabym uwagę – tu uprzejma sugestia dla pana mini-
stra – aby bardzo precyzyjnie określić harmonogram zapeł-
nienia tych białych plam, który oczywiście będzie oparty 
na realnych możliwościach finansowych, bo wtedy łatwiej, 
a mówię to, patrząc z perspektywy mojego województwa, 
będzie nam zaplanować ewentualne dofinansowanie tych 
inwestycji z innych źródeł. Gdy mówimy o konkretnych 
datach, kiedy mówimy o konkretnym planie inwestycyjnym 
i ustalamy taką kolejność zracjonalizowaną przez ministra, 
który ma w tym zakresie wsparcie ze strony największych 
fachowców w Polsce, to, jak myślę, nie ma niepotrzebnych 
konfliktów. I takowy program, tu zgadzam się z państwem, 
powinien być zaplanowany i zrealizowany, niezależnie 
od tego, kto będzie potem podejmował decyzje, mam tu 
na myśli rząd, ministra, bo to są sprawy najistotniejsze, 
najważniejsze. Nie komentuję problemów, które ma Śląsk. 
Szczerze współczuję, że państwo macie problemy w dru-
gą stronę, naprawdę szczerze. Jeżeli państwo zechcecie 
przenieść ten sprzęt do nas, jak ministerstwo szybko zbu-
duje nam bunkier w Gorzowie, to jesteśmy otwarci, służę 
wszelką pomocą. Dziękuję.

Przewodniczący Rafał Muchacki:

Dziękuję, Pani Senator. Ale ministerstwo nie jest od 
budowania. Samorząd jest od budowania, a ministerstwo 
doposaża w aparaturę. I to jest bardzo ważne.

Proszę, pan senator Gogacz.

Senator Stanisław Gogacz:

Ja mam następujące pytanie. Chodzi o zakupy akce-
leratorów i o to, kto jest ich właścicielem. Otrzymaliśmy 
informację, że w ramach narodowego programu zwalczania 
chorób nowotworowych zakupiono sto trzydzieści akcele-
ratorów. No ale one na pewno nie mają dwunastu lat użytko-
wania, dlatego że zakupy w ramach narodowego programu 
następowały sukcesywnie. A tu jest informacja, że jest sto 
piętnaście aparatów, które mają ponad dwanaście lat.

(Ekspert Instytutu Ochrony Zdrowia Witold Kalbarczyk: 
Będą miały w ciągu najbliższego dziesięciolecia.)

(Wypowiedź poza mikrofonem)
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Ekspert Instytutu Ochrony Zdrowia 
Witold Kalbarczyk:

Ja nie będę w stanie odpowiedzieć państwu bardzo 
precyzyjnie na wszystkie pytania, ale… Odpowiem na 
pytania według kolejności. Jeśli państwo pozwolicie, to te-
raz pytanie pana profesora… Ze wszech miar zgadzam się 
z tym, że te standardy, które powinny być przyjęte podczas 
planowania rozwoju radioterapii, nie powinny być takimi, 
powiedziałbym, prostymi miernikami, które myśmy zasto-
sowali. Myśmy mieli określony cel i czas na zrealizowanie 
tego projektu, w związku z tym ten raport jest państwu 
prezentowany w oparciu o te założenia. Obecnie jest pro-
wadzone ogólnoeuropejskie badanie HERO, które to doty-
czy zalecanych standardów postępowania w zakresie roz-
woju radioterapii w Europie. Zgodnie z tymi standardami, 
to również jest w naszym raporcie, my rekomendujemy, 
aby, abstrahując od tego współczynnika jeden akcelera-
tor na dwieście tysięcy mieszkańców, który jest bardzo 
uproszczony, brać pod uwagę podczas rozmieszczania 
i zakupu określonego typu sprzętu również stan rozwoju 
nowotworów, czyli tak zwany staging. A więc prognozy, 
które powinny być robione do map potrzeb zdrowotnych 
w zakresie onkologii, zwłaszcza radioterapii, powinny 
uwzględniać stan zaawansowania nowotworów. Problem 
polega na tym, i środowisko onkologiczne wielokrotnie 
to podkreślało, że niestety Krajowy Rejestr Nowotworów 
jest w tym zakresie niekompletny. W związku z tym my 
musimy zdawać sobie sprawę z tego, jak istotną kwe-
stią jest to, o czym mówił pan profesor Dziadziuszko, to 
jest podniesienie standardów jakości danych dostępnych 
w Krajowym Rejestrze Nowotworów, ponieważ tylko 
i wyłącznie w oparciu o staging i określenie typu nowo-
tworów, co do których prognozy będziemy mieli, jesteśmy 
w stanie adekwatnie prognozować sprzęt i zasoby ludzkie, 
które są do w związku z tym potrzebne. Bo to, o czym pan 
profesor Dziadziuszko był uprzejmy wspomnieć, to nie są 
tylko i wyłącznie potrzeby w zakresie aparatury. Ogromne 
potrzeby dotyczą też zasobów ludzkich, nie tylko lekarzy, 
ale przede wszystkim fizyków, jak również techników. 
HERO rekomenduje, aby te plany dotyczące rozwoju ra-
dioterapii były skorelowane z epidemiologią, demografią, 
rozwojem kadr no i wszelkimi potrzebami wynikającymi 
z sytuacji społeczno-ekonomicznej pacjentów. 75% wpły-
wu na wzrost liczby pacjentów onkologicznych w Polsce 
będzie miała demografia, będziemy mieli do czynienia 
głównie z chorymi w starszym wieku i dla nich ta dostęp-
ność terapii w obrębie godziny, czy to samochodem, czy to 
w ramach samodzielnego dojazdu czy dojazdu z pomocą, 
jest naszym zdaniem kluczowa. W związku z tym umiej-
scowienie nowych ośrodków onkologicznych powinno 
uwzględniać potrzeby pacjentów, którzy będą zapadać na 
nowotwory.

I teraz jest kolejna kwestia. Państwo pytacie o ten pro-
centowy podział wydatków na poszczególne rodzaje lecze-
nia onkologicznego. Bardzo trudno jest porównać Polskę 
do innych krajów, ponieważ struktura wydatków w różnych 
krajach jest różna, ale generalnie można powiedzieć, że 
w Polsce jest niestety nadmiar hospitalizacji we wszystkich 
obszarach. Jeśli chodzi o onkologię, to najskuteczniej-

Przyglądałem się tej prezentacji, którą przedstawił pan 
profesor…

(Głos z sali: Doktor.)
…pan doktor, tak, dyrektor ośrodka z Dolnego Śląska. 

Wniosek, który został tam zaprezentowany, jest taki, że na 
uzupełnienie tych białych plam plus wymianę sprzętu po-
trzeba około 2,5 miliarda zł, dokładnie 2 miliardy 480 tysię-
cy, jeśli dobrze pamiętam. Pan przewodniczący powiedział 
o tych headhunterach, szukaniu pracowników i 30 tysią-
cach zł, a więc, jak rozumiem, procedury są dobrze płatne. 
Chciałbym spytać, jeśli mamy do tego podejść poważnie, 
jaki procent tych wydatków miałby być pokryty z amor-
tyzacji sprzętu, który jest teraz i miałby być wymieniony 
przez właściciela, a nie przez narodowy fundusz czy przez 
ministra zdrowia z tych 2,5 miliardów zł, w który wcho-
dzi również wymiana sprzętu już zamortyzowanego, jaki 
procent jest już w posiadaniu zakładów, które powinny 
posiadać te pieniądze, a jakie pieniądze byłyby potrzebne 
z zewnątrz na te inwestycje. Dziękuję.

Przewodniczący Rafał Muchacki:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Pani senator Czudowska. Proszę uprzejmie.

Senator Dorota Czudowska:

Dziękuję, Panie Przewodniczący.
Bardzo mi było miło słyszeć, jak pan dyrektor 

Maciejczyk powiedział, że to był dobry pomysł z tą filią 
w Legnicy, bo kiedy prawie dziesięć lat temu zaczynałam 
forsować ten pomysł, nie u panów, a u osób, od których 
to było wtedy zależne, to wybijano mi to z głowy. No, ale 
mamy radioterapię w Legnicy, rozwija się. I dobrze.

Mam takie pytanie. Jestem onkologiem klinicznym 
i trochę przykro mi słuchać, że ta dziedzina onkologii, która 
jest najmniej skuteczna, czyli chemioterapia, pochłania 
najwięcej środków. Czy tak jest również na Zachodzie? Ja 
nie jestem naukowcem, więc…

(Wypowiedzi w tle nagrania)
Tak?
(Przewodniczący Rafał Muchacki: Pani senator chodzi 

o tę…)
Czy na Zachodzie chemioterapia też kosztuje tak drogo 

procentowo? Czy też pochłania najwięcej środków w on-
kologii? Bo nie znam takich danych…

Przewodniczący Rafał Muchacki:

Dziękuję bardzo, Pani Senator.
No, nie wiem, na mój gust to chyba tak, ale to takie… 

Ja nie znam odpowiedzi na to pytanie…
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Proszę uprzejmie, Panie Dyrektorze.
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w ramach tej kwoty udział własny to będzie 15%, 20% czy 
30%? Myślę, że to jest zadanie na kolejne tygodnie, być 
może miesiące wyliczeń. Bardzo dziękuję.

Przewodniczący Rafał Muchacki:
Dziękuję uprzejmie, Panie Dyrektorze. Zgadzam się 

w 100%, radioterapia zasypuje dziury związane z proce-
durami źle wycenionymi…

(Wypowiedź poza mikrofonem)
Już, Panie Senatorze, dopowiem tylko, skończę zdanie.
A więc zgadzam się z tym, co zostało powiedziane, 

i dlatego uważam, że… Jeżeli ktoś pamięta… Narodowy 
program zwalczania chorób nowotworowych przez pierw-
sze trzy czy cztery lata był nawet w 100% finansowany 
przez ministerstwo, dopiero potem został wprowadzony 
udział własny – 15%. Tak było. Czyli ten udział własny 
już w jakimś stopniu jest. I rzeczywiście, nie sądzę, żeby 
tutaj jakakolwiek amortyzacja miała wpływ na to dofinan-
sowanie. Niech samorządy dają przynajmniej te 15%, one 
chyba niewiele włączają się w kwestie związane z proce-
sami leczenia. W sport, w kulturę – tak, ale w leczenie nie 
za bardzo.

Pani senator Chybicka, bo jeszcze nie zabierała głosu… 
Pani senator na pewno powie nam parę słów o dzieciach. 
Proszę bardzo.

Senator Alicja Chybicka:
Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo!
Oczywiście, że powiem o dzieciach, ale nie zacznę od 

dzieci. Ja myślę, że postęp, który dokonuje się w onkologii 
dorosłych, jest zdecydowanie zbyt wolny w porównaniu 
z tym, co dzieje się w krajach ościennych i co dzieje się 
w ogóle na świecie. Odpowiedź na pytanie, dlaczego tak 
jest, jest bardzo trudna. Nasuwa się takie porównanie… 
W krajach, w których wyleczalność poszczególnych no-
wotworów jest o wiele wyższa niż w Polsce, we Francji, 
we Włoszech czy w Niemczech, obowiązują stosunkowo 
jednolite standardy, jeśli chodzi o dany nowotwór. W Polsce 
jest tak, że w zależności od tego, gdzie trafi pacjent, to 
ma taki lub inny schemat leczenia. Ja tu nie mam na my-
śli konkretnej radioterapii czy konkretnej chemioterapii, 
tylko całość, począwszy od rozpoznania, poprzez badania 
diagnostyczne, jakie są niezbędne, a potem kolejność tego 
leczenia, czyli kiedy chemia, kiedy radioterapia, a kiedy 
ma wkroczyć chirurg. Prawdę powiedziawszy, uważam, że 
środki, które lokuje się… No właśnie dla mnie jest niepo-
jęte, że na Śląsku aparat do radioterapii może stać, że tak 
powiem, na głowie drugiemu aparatowi, a w innym miejscu 
kraju są białe plamy. Coś takiego w ogóle nie powinno mieć 
miejsca, kompletnie. Po to jest jakieś planowanie dotyczące 
kwestii zdrowotnych – a ono będzie teraz robione– żeby 
takie coś w ogóle nie mogło się zdarzyć. I jest pytanie, czy 
narodowy program zwalczania nowotworów nie powinien 
w pierwszej kolejności uregulować standardów leczenia 
w Polsce i dać na to jakieś środki, aby nie było tak, że 
każdy sobie rzepę skrobie i albo chory ma fart, że trafi do 
miejsca, gdzie ten program jest topowy i najlepszy w danym 
momencie na świecie, albo nie.

szą metodą jest leczenie zabiegowe, chirurgiczne, ale na 
drugim miejscu jest radioterapia. Skoro w Polsce wydaje 
się na radioterapie i brachyterapię łącznie około 13–14% 
środków, a ich wpływ na wyleczenie jest dużo wyższy, 
no to możemy powiedzieć, że te procedury powinny być 
lepiej wycenione. Ale one powinny być również łatwiej 
dostępne – dostępne nie tylko w szpitalach, ale również 
w trybie ambulatoryjnym. Standardem w wielu krajach 
europejskich jest realizacja radioterapii w trybie ambula-
toryjnym. W Polsce również większość radioterapii jest 
obecnie realizowanych w trybie ambulatoryjnym, mimo 
że jest to świadczenie klasyfikowane jako świadczenie 
szpitalne. Niemniej jednak w dalszym ciągu jest poten-
cjał środków w postaci tych, które są wydawane na łóżka 
szpitalne, a które mógłby być wydatkowane de facto na 
terapię, na rzecz pacjentów. Ten plan rozwoju radioterapii, 
o którym mówi PTO i o którym mówi raport, powinien 
uwzględniać również ułatwienia w zakresie dostępności 
i stopniowe, w miarę możliwości, realizowanie tych świad-
czeń bez konieczności leżenia na łóżku szpitalnym. To 
poprawi ekonomiczną efektywność leczenia.

I teraz jeszcze w odniesieniu do tego, co mówił pan 
minister Warczyński… Ja nie chciałem, żeby moja wy-
powiedź brzmiała negatywnie w stosunku do realizacji 
narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych 
w poprzednich latach, ponieważ nie ulega wątpliwości, że 
postęp, jaki został zrobiony od początku jego wdrożenia, 
jest bardzo duży. Niemniej jednak jest problem polegający 
na tym, że efekty leczenia, które są obecnie obserwowane 
w badaniach porównawczych Polski, wskazują na to, że my 
jeszcze nie jesteśmy w stanie powiedzieć, czy te pieniądze 
przyniosły efekty zdrowotne. Co więcej, wydaje się, że 
ta poprawa nastąpiła w bardzo niewielkim stopniu. Stąd 
wydaje nam się, że jeśli chodzi o rozwój radioterapii, to 
kluczowe jest, aby ten plan rozwoju zakładał szczególnie 
intensywne inwestycje i zapełnienie tych białych plam nie 
w okresie całego dziesięciolecia, ale głównie w pierwszych 
pięciu latach, tak żebyśmy po kolejnych pięciu latach byli 
w stanie sprawdzić i zweryfikować, na ile te inwestycje były 
efektywne i skuteczne z medycznego punktu widzenia. Nie 
ulega wątpliwości, że w ciągu ostatniego dziesięciolecia zo-
stał zrobiony olbrzymi postęp, niemniej jednak my niestety 
w dalszym ciągu gonimy Europę i ten postęp w Europie 
jest dużo szybszy niż w Polsce.

Jeśli chodzi o kwestię amortyzacji, to bardzo mi przy-
kro, ale nie jestem w stanie szczegółowo odpowiedzieć 
na to pytanie, ponieważ w ramach realizacji tego projektu 
nie mieliśmy dostępu do tego typu danych. Chciałbym 
podkreślić, że radioterapia jest oceniana jako procedura 
stosunkowo wysoko wyceniona w ramach tych kontraktów 
NFZ, ale proszę zwrócić uwagę na to, że w wielu szpitalach 
jest tak, że te procedury wyżej wycenione de facto zasy-
pują dziury związane z procedurami, które są kompletnie 
niedoszacowane. I obawiam się, że… Mimo że istnieją 
zasady dotyczące amortyzacji tego sprzętu, to trudno jest 
oczekiwać od ośrodków, które są właścicielami tego sprzę-
tu, aby po dwunastu latach były w stanie w pełnym zakre-
sie odtworzyć ten sprzęt z amortyzacji. W związku z tym 
jestem przekonany, że będą konieczne środki budżetowe, 
które wesprą te ośrodki. Myśmy wyliczyli całą kwotę. Czy 
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nie tylko dzieciom, ale i dorosłym. Ja popieram wszelkie 
innowacyjne metody, dlatego że wiem, iż dzieci będą ko-
rzystać z nich pełną parą.

Widzę mnóstwo haczyków, jeśli chodzi o zapełnienie 
tych białych plam, co jest nadzwyczaj kosztowne. Czy, jeśli 
spojrzeć na to całościowo, my w ogóle jesteśmy w stanie 
uruchomić te nowe ośrodki, za duże, jakkolwiek by było, 
pieniądze? Czy nie lepiej dofinansowywać te, które istnie-
ją? Bo tamte będą po prostu stały z braku ludzi.

Przewodniczący Rafał Muchacki:
Dziękuję bardzo, Pani Senator. No, to jest kwintesencja 

tego… Zgadzam się w 100%… Myślę, że, tak jak mówił 
pan dyrektor, na dzisiaj chyba najlepszym rozwiązaniem 
jest tworzenie filii, zresztą w ministerstwie rozmawialiśmy 
o tym wielokrotnie i ministerstwo się do tego przychyla, filii 
ośrodków pełnoprofilowych, które będą odpowiedzialne za 
to wszystko i które mają… Mówimy tutaj o radioterapii, ale 
pamiętajmy też o histopatologii, o diagnostyce obrazowej. 
Te ośrodki pełnoprofilowe to mają, więc aż się prosi, żeby 
te filie powstawały.

Jeszcze pan senator Śmigielski. Zaraz będziemy musieli 
kończyć, a tu jeszcze jest kupa głosów.

Proszę bardzo.

Senator Bogusław Śmigielski:

Proszę państwa, mówię o tych pieniądzach z amortyzacji 
i o sposobie finansowania nie w celu wrzucenia kamyczka 
do ogródka. Jeśli są prezentowane slajdy, które pokazują, że 
państwo, samorząd czy właściciel, ministerstwo ma 2,5 mi-
liarda zł, to na nas senatorach robi to ogromne wrażenie. 
Tak? Znaleźć 2,5 miliarda zł… Gdzie znaleźć te pieniądze, 
tak duże środki finansowe? Stąd moja prośba do państwa: 
jeśli prezentujecie slajdy i pokazujecie… Wszystko się 
sprowadza do pieniędzy, początek był taki: jest źle, jest za 
mało, potrzeba pieniędzy, potrzeba pieniędzy. Tak? Jeśli 
pokazujemy, jakie są potrzeby, to pokażmy to rzeczywi-
ście, żebyśmy mieli tu pełną świadomość. Jak widzimy, 
podejrzewamy, że pewne elementy nie są liczone, to mamy 
wątpliwości, czy traktować to poważnie, czy nie.

Co do udziału własnego i do tego, czy zgromadzone 
są pieniądze na amortyzację i czy przeznaczamy na inne 
cele… Na co się przeznaczy, to jest tak naprawdę dzia-
łanie właścicielskie i dyrektorskie, ale zadanie jest takie, 
żeby amortyzacja była przeznaczona na amortyzację tego 
sprzętu, a nie innego. Ja rozumiem, że pewne sprawy są 
niedofinansowane, ale akurat procedury onkologiczne, tak 
jak procedury diagnostyki radiologicznej, są dobrze wyce-
niane. Znam takie zakłady, które co cztery lata wymieniają 
tomografy i rezonanse magnetyczne, stać je, bo zarabiają 
na tym pieniądze. Są takie ośrodki, jak ten w Gliwicach 
i inne, które zarabiają te pieniądze i mają pieniądze na to, 
żeby podejmować również działania inwestycyjne.

Odpowiadając na te zarzuty pod adresem Śląska, 
powiem, że po prostu samorządowcy w województwie 
śląskim są odpowiedzialni i dają również pieniądze sa-
morządowe. Region nie jest biedny, w związku z tym te 

I teraz może właśnie przejdę do onkologii dziecięcej. 
Jak słucham tego wszystkiego, no to… Nasze proble-
my są zgoła inne niż te dotyczące onkologii dorosłych. 
W onkologii dziecięcej dokonał się niewiarygodny po-
stęp, także w Polsce, dokładnie taki sam, jak w krajach 
ościennych. Kiedy ja zaczynałam pracę, czterdzieści lat 
temu, to wyleczalność była na poziomie 15%, a teraz jest 
powyżej 85%. Proszę państwa, w leczeniu nowotworów 
nic innego nie jest ważniejsze niż wyleczalność, no, u osób 
starszych jest jeszcze jakość życia i długość tego życia 
z chorobą nowotworową. I dopóki onkologia dorosłych nie 
dojdzie do tego miejsca… Te środki powinny być chyba 
lokowane tak, ażeby to się stało jak najszybciej. Obecnie 
sytuacja jest, moim zdaniem, bardzo trudna, Ja tutaj słu-
cham o wypełnianiu tych białych plam, a my doskonale 
wiemy, że nie ma personelu do pracy i nie chodzi tylko 
o personel do radioterapii, ale chodzi również o personel 
do podstawowego leczenia chorych. Za chwilę w Polsce 
staniemy przed problemem braku lekarzy i braku pielę-
gniarek, w niektórych regionach już tak jest. Ja muszę 
powiedzieć, że obecnie regiony wyrywają sobie onkohe-
matologów dziecięcych. Przykładem jest Rzeszów. Tam 
otwierany jest oddział onkologii i hematologii i oni biegają 
od jednego ośrodka do drugiego i usiłują podkupić lekarzy. 
Robią to oczywiście tylko… Jest marchewka, w takim sen-
sie… No, są pieniądze, komórka, samochód, dom i jeszcze 
coś. W ten sposób podkupuje się ten personel, a młodego 
narybku nie ma.

Planowanie ewentualnych wydatków w narodowym 
programie zdrowia i planowanie w onkologii dorosłych 
powinny mieć ręce i nogi w takim sensie, żeby nie wła-
dować znowu jakichś pieniędzy w rzeczy, które nie będą 
funkcjonować, bo na przykład nie będzie personelu. Na 
przykład kupimy ileś tych akceleratorów, wstawimy je tam, 
gdzie są te białe plamy, tylko jest pytanie, kto tam będzie 
pracował i skąd tego kogoś się wyciągnie. Czy istniejące 
już ośrodki przestaną funkcjonować, bo personel się prze-
niesie, czy też… Jaki jest na to pomysł ministra zdrowia? 
Ja pytam, bo to jest sprawa bardzo systemowa. Jaki jest 
pomysł Ministerstwa Zdrowia na poprawę sytuacji doty-
czącej kadry medycznej w Polsce? Czy ministerstwo myśli 
o tym, żeby sięgać po siły z Ukrainy, z krajów ościennych? 
Bo my potrzebujemy specjalistów w tej chwili, szybko, 
a onkologia potrzebuje ich wręcz na gwałt.

I jeszcze jedno przemyślenie odnośnie do onkologii 
dziecięcej. Tutaj już było wspomniane o terapii protonowej. 
Wyleczalność u nas jest identyczna, jak we wszystkich 
krajach ościennych, i dla nas kluczową sprawą jest wpro-
wadzanie terapii innowacyjnych. Każda terapia, która jest 
w stanie podnieść nas jeszcze wyżej niż te 85% i która 
daje szansę na życie dziecku, jest w Polsce niezbędna. 
To dotyczy terapii przeciwciałami anty GD2 w przypad-
ku neuroblastomy, dosyć mocno okrzyczanej, która jest 
eksperymentem, ale nadzwyczaj skutecznym – a zanim 
ktoś zrobi badania związane z neuroblastomą, która jest 
wielce rzadkim nowotworem, i wykaże, że te przeciwciała 
działają, to jeszcze wiele wody upłynie – to dotyczy terapii 
protonowej, na którą aktualnie musimy wysyłać dzieci 
do Pragi, to dotyczy wielu terapii innowacyjnych, które 
chciałoby się mieć w Polsce. Oczywiście one są potrzebne 
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właściwy, on pokazuje, że te problemy w każdym miejscu 
są trochę inne. Na przykład jeśli chodzi o chirurgię, to 
trzeba skoncentrować lecznictwo w pewnych miejscach, 
trzeba stworzyć, tak jak w Breast Unit, na przykład z jelitem 
grubym itd… Ale wrócę do radioterapii. Jest oczywiste, że 
to jest skoncentrowane leczenie. I tu jest za mało miejsc, 
ta dostępność jest za mała, za niska… A że w niektórych 
miejscach jest, powiedzmy, pewne nasycenie, to zgoda, no 
ale w takim kraju żyjemy. Należy bezwzględnie poprzeć ten 
raport, ale też należy powiedzieć, że skoro na radioterapię 
wydaje się kilkanaście procent, 12% ze wszystkiego, co jest 
przeznaczone na onkologię, to nie są to wielkie pieniądze, 
a po chirurgii to jest druga najistotniejsza metoda radykal-
nego leczenia. Dodajmy jeszcze, że jest mnóstwo chorych 
leczonych paliatywnie poprzez radioterapię, dla których 
ulga, przedłużenie życia są istotne, niejednokrotnie istot-
niejsze od, powiedzmy, toksycznej chemioterapii. A więc to 
ma kolosalne znaczenie. I dlatego ten sposób wypełnienia 
białych plam poprzez tworzenie filii… W Wielkopolsce 
tak jest, ale Kalisz stoi, bo ministerstwo zawiesiło zakup 
nowej aparatury. Samorząd prawdopodobnie zdecydował 
się kupić ten jeden akcelerator, no bo zostało to zawieszone. 
I to jest konsekwencja… Zawieszenie i brak programu na 
przyszłość to jest klęska. To, że tym trzeba dobrze rozpo-
rządzać, jest oczywiste, ale jest… To jest klęska…

I druga sprawa. Potrzebna jest bardzo dobra współpraca 
z uniwersytetami medycznymi. Tam się kształci kadrę, tam 
się… Przecież uniwersytety leczą ogromną liczbę cho-
rych, na wysokim poziomie. Tu akurat mamy bardzo dobre 
doświadczenia i należy do nich sięgać. Bardzo dziękuję, 
Panie Senatorze.

Przewodniczący Rafał Muchacki:
Dziękuję bardzo, Panie Profesorze.
Zgadzam się. Nieraz mnie szlag trafia, jak do naszego 

ośrodka trafia pacjent czy pacjentka zoperowani wtedy, 
kiedy nie powinni być zoperowani, albo źle zoperowani. 
I wtedy od razu cale leczenie bierze w łeb…

(Wypowiedź poza mikrofonem)
…z przypadku operacyjnego robi się nieoperacyjny, 

z przypadku do wyleczenia robi się przypadek paliatywny. 
I tu jest pies pogrzebany, zgadzam się w 100%.

Proszę bardzo.

Konsultant Wojewódzki 
w Dziedzinie Radioterapii Onkologicznej 
Andrzej Kawecki:

Andrzej Kawecki. Jestem reprezentantem Polskiego 
Towarzystwa Onkologicznego, jak również towarzystwa 
radioterapii onkologicznej.

Ja mam taką sprawę. Pani senator Chybicka… Jeśli cho-
dzi o te złe wyniki leczenia w onkologii dorosłych w Polsce, 
to nie do końca jest tak… Proszę pamiętać o tym, że my 
mamy fatalną strukturę zachorowalności w porównaniu 
z krajami Europy zachodniej – my leczymy chorych w za-
awansowanym stadium. Gdybyśmy w wybranych lokaliza-
cjach… Gdybyśmy zrobili porównanie z Europą zachodnią, 

pieniądze się pojawiają. Tutaj był również taki wątek, 
który… Nie wiem, czy państwo zauważyliście, ale pan 
przewodniczący mówił o tym, że samorządy nadmiernie 
inwestują w niektórych miejsca…

(Głos z sali: Nie inwestują…)
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Inwestują, bo w Dąbrowie Górniczej jest inwestycja. 

I pojawi się następny problem – znalezienia kontraktu, jeśli 
chodzi o te rozwiązania. Tu jest pełna zgoda co do tego, że 
kiedyś wszystkie zakłady miały swojego właściciela, ale 
nie jednego tylko wielu – ministerstwo miało swoje, przez 
uczelnie, samorząd województwa swoje, powiaty swoje. 
Był wyścig zbrojeń, każdy inwestował pieniądze w niezbyt 
skoordynowany sposób. I tu jest zgoda co do tego, że te 
plany zabezpieczenia medycznego powinny być podstawą 
do inwestowania, tak jak to się dzieje w innych krajach Unii 
Europejskiej, a nie ma zgody na inwestowanie…

Wracając do tego pierwszego elementu, powiem, że 
jest taka prośba: jeśli będą miały być pokazywane potrzeby 
w danej dziedzinie, to pokażcie nam państwo rzeczywi-
ste potrzeby, a nie tylko takie, które łatwo wyliczyć, nie 
uwzględniając pewnych elementów. Dziękuję.

Przewodniczący Rafał Muchacki:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Słuchajcie, po kolei: pierwszy pan…

Ordynator Oddziału Radioterapii 
i Onkologii Ginekologicznej 
w Wielkopolskim Centrum Onkologii 
Andrzej Roszak:

Dziękuję serdecznie za zaproszenie. Nazywam się 
Andrzej Roszak, jestem radioterapeutą i ginekologiem 
onkologiem z Wielkopolskiego Centrum Onkologii 
i z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

Tu zostały poruszone tysiące problemów, ale ja chciał-
bym się skoncentrować tylko na kilku kwestiach. Onkologia 
to jest leczenie interdyscyplinarne. Dlaczego jest postęp 
w pediatrii onkologicznej? Bo w tym przypadku skoncen-
trowano leczenie w pewnych ośrodkach i to leczenie jest 
prowadzone na wysokim poziomie. A jaki jest problem 
w Polsce? Kiedyś rozmawiałem z panią senator, jeszcze 
w województwie lubuskim, gdzie jestem konsultantem… 
My nie możemy skoncentrować lecznictwa onkologiczne-
go w miejscach do tego, powiedzmy, predysponowanych. 
Dlaczego? Dlatego że Narodowy Fundusz Zdrowia prowa-
dzi taką politykę, że wszyscy mogą leczyć na przykład ope-
racyjnie, nie ma ograniczeń. Na przykład w przypadku raka 
szyjki macicy sytuacja jest taka, że jest zmniejszona liczba 
zachorowań – zostawmy sprawę tego, czy to jest wynik 
screeningu, to jest dobry kierunek – ale nie ma zmniejszenia 
śmiertelności z powodu tego raka. Dlaczego? Dlatego że 
to jest nie do końca dobrze robione i my mamy problem, 
że mamy umieralność ciągle na tym samym poziomie. Ja 
myślę, że przesłanki są lepsze, tylko tego jeszcze nie widać 
w liczbach. Powiedzielibyśmy, że nie zrobiono wysiłku. 
Ale ministerstwo zrobiło ogromny wysiłek. Ten raport jest 
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cą, miażdżycą, chorobami cywilizacyjnymi i po prostu są 
gorszymi organizmami, jeżeli wolno mi tak powiedzieć, 
w porównaniu ze swoimi partnerami w chorobie w in-
nych krajach, są po prostu gorzej zdrowotnie… I to wynika 
z szeregu obliczeń porównawczych, jakie się wykonuje. 
Dlatego ja bym przestrzegał, naprawdę, i bardzo prosił, 
żeby standardy przejmowane z Zachodu traktować odpo-
wiedzialnie, bo one nie są do zastosowania u nas żywcem, 
w każdym razie w całości, a już na pewno nie w postaci 
przymusu. Tymczasem niestety hospitalizacja w radiotera-
pii przestała być standardem, nie mogła być standardem, 
bo to leczenie ambulatoryjne stało się standardem, stało się 
de facto przymusem, finansowym. Tymczasem są takie te-
rapie i rodzaje leczenia, powiedziałbym, nawet droższe niż 
do tej pory była wycena za hospitalizację… One wymagają 
większego nakładu. Nowotwory głowy i szyi, jednocze-
sna radio- i chemioterapia… Ja bym zaprosił kogokolwiek 
z państwa i pokazał pacjenta, który praktycznie nie potrafi 
łykać, który nie potrafi odpowiednio jeść, na dodatek jest 
jeszcze w ciągłym dystresie w kierunku depresyjnym, spa-
da mu albumina, spada mu waga ciała. My musimy robić 
wszystko, żeby go uratować, żeby mógł przejść przez to 
leczenie i jeszcze miał dobre wskaźniki. Kto ma to zro-
bić? Jego żona w kuchni 50 km albo 100 km dalej? Albo 
on w hostelu? Trzypunktowa opłata hostelowa zrównała 
wszystkie hospitalizacje. Owszem, ktoś powie: dorzućcie 
sobie trzy punkty czy cztery punkty za hospitalizację. Ale 
to wciąż jest mniej, niż było.

(Wypowiedź poza mikrofonem)
To jest wciąż mniej, niż było.
(Wypowiedź poza mikrofonem))
To jest przykład… Tymczasem, przepraszam bardzo, 

mnie nikt nie pytał, towarzystwa oficjalnie nikt nie pytał 
o sprawę hospitalizacji, zadecydowano o tym poza nami. 
To jest przykład tego gospodarzenia.

Kwestia filii. Proszę państwa, tu jest kwestia dobrego 
gospodarzenia dyrektora danego ośrodka, samorządu da-
nego województwa. Pani senator podała tutaj przykład, 
mówiła, że trwało to dziesięć lat, ale się udało. Prawda? Ja 
jako konsultant wojewódzki nie miałem żadnego wpływu 
na te sprawy i żadnego zapytania, jeśli chodzi o ośrodki, 
które powstały i które dalej nie mają kontraktów w wo-
jewództwie katowickim. Nigdy, na żadnym etapie. Czy 
ja jestem gospodarzem, jeśli chodzi o radioterapię w tym 
województwie? Tytularnym, na to wychodzi.

Przewodniczący Rafał Muchacki:
Dziękuję bardzo, Panie Profesorze, za te gorzkie słowa, 

z którymi się zgadzam. Panie Ministrze, myślałem, że nie 
będziemy mówić o tym pakiecie…

(Wypowiedzi w tle nagrania)
Sam pan wie, że na przykład o tej wycenie w radiote-

rapii mówimy od miesięcy i nic się w tym kierunku nie 
zmieniło. Mówimy o tym od miesięcy. To jest katastrofa. 
Nie mówiąc o tym, jak pan doskonale wie…

(Wypowiedzi w tle nagrania)
Ja tylko powiem ostatnie zdanie, nie będziemy się w to 

zagłębiać… Jesteśmy w stałym kontakcie z panem mini-
strem Warczyńskim, który jest nam bardzo przychylny. Pan 

a takie porównania są robione, względem zaawansowania 
choroby nowotworowej, head to head, to zobaczyliby-
śmy, że nasze wyniki są zbliżone. Tylko co z tego, skoro 
w Polsce 70% nowotworów rozpoznawanych jest w trze-
cim, czwartym stopniu zaawansowania, kiedy musimy je 
leczyć agresywnie, co generuje ogromne koszty, a efekty 
nie są takie, jak byśmy oczekiwali.

Jeśli chodzi o standardy, a właściwie zalecenia, bo tu-
taj nie ma standardów, to powiem tak. Zalecenia diagno-
styczno-terapeutyczne są w Polsce opracowywane przez 
zespół złożony z przedstawicieli towarzystwa onkologii 
klinicznej, ale również innych towarzystw onkologicznych, 
są aktualizowane co dwa lata no i jest to coś, do czego 
lekarze próbują się stosować. Ale oczywiście z tym do 
końca tak nie jest…

I jeszcze odpowiedź pani senator na pytanie à pro-
pos udziału onkologii klinicznej w kosztach. No niestety, 
w Europie Zachodniej jest identycznie. Trzeba pamiętać 
o tym, że niektóre nowotwory stały się chorobami przewle-
kłymi, to jest rak piersi, rak jelita grubego. W tych przypad-
kach nawet chorzy w stadium rozsiewu żyją wiele lat i wy-
magają leczenia systemowego. Gdy dodamy do tego jeszcze 
leki innowacyjne, to generuje to duże koszty, przewyższające 
koszty bardziej skutecznej radioterapii. Dziękuję.

Przewodniczący Rafał Muchacki:

Dziękuję bardzo, Panie Profesorze. No, a bogacą się 
firmy farmaceutyczne, bo to jest chyba najlepsze …

(Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Radioterapii 
Onkologicznej Andrzej Kawecki: Na całym świecie.)

Na całym świecie, tak jest. I tutaj ukłon w stronę mini-
sterstwa, bo… Myśmy tak wyśrubowali ceny tych leków, że 
doszło do tego, że musieliśmy robić dla nich osłonę, żeby 
nie były wywożone za granicę. Ale to świadczy o tym, że 
potrafiliśmy przycisnąć do muru niektóre firmy.

I znów zgadzam się w 100%… Stopień zaawansowania, 
to jest rzeczywiście… No, ostatnio była taka pacjentka… 
Ona nie ma piersi, a potężny, cuchnący kalafior. No, tego 
się już nigdzie nie spotka. Dalej, znana sprawa: rak szyjki 
macicy. W innych krajach tego nie ma, a u nas jeszcze na 
potęgę jest.

Pan profesor, proszę bardzo.

Przewodniczący 
Zarządu Polskiego Towarzystwa 
Radioterapii Onkologicznej 
Krzysztof Składowski:

Ad vocem sprawy tego zaawansowania. To nie jest tylko 
kwestia zaawansowania, to nie jest tylko zła sytuacja zwią-
zana z rozpoznawaniem. Proszę państwa, ja jestem prakty-
kiem i proszę mi wierzyć, że nasi pacjenci są schorowani 
również w inny sposób, mają liczne choroby przewlekłe. 
Chcemy stosować terapię, która jest skuteczna i która do-
prowadza do takich wyników jak w innych krajach, a nie 
jesteśmy w stanie zrealizować tego leczenia, bo ci chorzy 
po prostu nie są w stanie go… Ludzie są obarczeni cukrzy-
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sytuacja. Kibicuję kolegom z Wielkopolskiego Centrum 
Onkologii, jeśli chodzi o to, co chcą zrobić – chodzi o stwo-
rzenie filii. Z uznaniem obserwuję również to, co robi pan 
doktor Maciejczyk we Wrocławiu i w Legnicy. Uważam, 
że rozwiązania, które są oparte na pewnym zapleczu i pew-
nym wskazaniu potrzeb, są chyba najbardziej trafione. Przy 
czym zaznaczam, iż we współpracy z PTRO… Uważam 
za konieczne wdrożenie audytów zewnętrznych i kontro-
li jakości w radioterapii. To jest bardzo ważne w każdej 
dziedzinie medycyny. Jest mowa o tym, że pacjentka źle 
zoperowana nigdy nie będzie dobrze wyleczona, cokolwiek 
byśmy zrobili. W radioterapii akurat mamy przykład tego, 
iż standardy są naprawdę bardzo starannie przestrzegane 
w wielu miejscach. To jeszcze można poprawić i z pewno-
ścią to zrobimy, wspólnie z PTRO, bo to jest praca przede 
wszystkim dla PTRO. Moja rola polega na skoordynowa-
niu tego wszystkiego.

Kwestia finansowania radioterapii i tego, ile z amortyza-
cji powinno być przeznaczone na ten cel, to… Pamiętajcie 
państwo, że ostatnia dekada to tak naprawdę program za-
paściowy. Radioterapia była w zapaści, w roku 2005 re-
alizowano 30% potrzeb. Obecnie w porównaniu z takimi 
krajami jak na przykład Czechy nadal odstajemy. Za to 
osiągnięcia są do pokazania, to jest nasza duma. Ja stoję na 
stanowisku, że poprzez programy pomocowe ze strony na-
rodowego programu zwalczania chorób nowotworowych 
na najbliższą dekadę powinniśmy doprowadzić do sytuacji, 
że w skali kraju potrzeby są zabezpieczone, i dalej rozwijać 
kwestię sprzętu, w dużej mierze w oparciu o amortyza-
cję. Wiele krajów Europy zachodniej również prowadzi 
centralną politykę w zakresie zakupów, najlepszym przy-
kładem jest NHS w Wielkiej Brytanii, gdyż w ten sposób 
można znacząco podnieść standardy urządzeń, które są 
kupowane, i zbić cenę tych urządzeń. To są urządzenia, 
które kosztują od kilku do kilkunastu milionów złotych. 
Państwo powiedzą, jak zostały wynegocjowane w tym 
roku ceny za te aparaty, które będą wstawione do zakładów 
radioterapii. Wydaje się, że naprawdę będzie to zakup po 
korzystnych cenach. A te ceny naprawdę nie są do udźwi-
gnięcia przez większość zakładów radioterapii, poza może 
instytucjami, które leczą bardzo wiele tysięcy osób i mają 
może nieco lepszą sytuację finansową. W radioterapii jest 
również efekt skali. Małe ośrodki, które napromieniają 
półtora, dwa tysiące chorych, będą miały wielki kłopot, 
żeby kupić aparat za 10, 12 milionów złotych do reali-
zacji swoich celów. W moim odczuciu polityka państwa 
powinna wspierać tego typu zakupy przynajmniej do czasu 
dogonienia Europy zachodniej.

To chyba wszystko. O sytuacji na Śląsku krótko wspo-
mniał pan profesor Składowski. Zaakcentuję tylko, że żeby 
ta innowacja miała miejsce, powinniśmy również pracować 
z innowacyjnymi metodami leczenia, zarówno w zakre-
sie radioterapii, jak i terapii farmakologicznych, których 
obecnie jest bardzo wiele, i w tym celu są nam potrzebne 
również ośrodki akademickie, które prowadzą pełnopro-
filowe działania. Niektóre chcą to realizować z centrami 
onkologii i to bardzo dobrze, onkologia jest taką dziedziną, 
która łączy, a nie dzieli, inne chcą to realizować w oparciu 
o bazę własną i umożliwmy im to. Takie jest moje stano-
wisko. Dziękuję bardzo.

też doskonale wie, że nie wszystkie procedury wchodzą do 
pakietu onkologicznego. Centra onkologii się zadłużają, bo 
nie mają zapłaconego za procedury onkologiczne, które nie 
wchodzą do pakietu. No, ale to już na marginesie…

Myślę, Panie Profesorze, że jednak… Ja generalnie 
jestem optymistą.

(Wypowiedź poza mikrofonem)
My jako lekarze musimy być optymistami.
Proszę uprzejmie, Panie Profesorze, jeszcze pan.
(Przewodniczący Zarządu Polskiego Towarzystwa 

Radioterapii Onkologicznej Krzysztof Składowski: Nie, 
nie, ja już mówiłem… Ja chciałem tylko o tej hospitali-
zacji…)

Pan profesor Dziadziuszko, tak proszę.

Konsultant Krajowy 
w Dziedzinie Radioterapii Onkologicznej 
Rafał Dziadziuszko:

Ja chciałbym tylko skomentować państwa pytania. 
Bardzo dziękuję za burzliwą dyskusję.

Sytuację na Śląsku dobrze przedstawił pan profesor 
Składowski. Ja chciałbym tylko zaakcentować, iż mapa 
potrzeb zdrowotnych tak naprawdę wiąże się z kwestią 
polityki państwa w zakresie tego, jak bardzo chce ono in-
gerować w rozwój opieki onkologicznej. Patrząc z punktu 
widzenia tego, co się dzieje w Europie, możemy sobie to 
wyobrażać w różny sposób. Z jednej strony, jest polityka 
bardzo liberalna, która przed laty do pewnego stopnia pro-
wadzona była na przykład w Niemczech, gdzie dopuszczo-
no ośrodki radioterapii na zasadzie wolności gospodarczej, 
po prostu powiedziano: budujcie tam, gdzie chcecie, to jest 
wasze ryzyko, twórzcie te ośrodki, macie spełnić określone 
kryteria i tyle. I w związku z tym w Niemczech funkcjonuje 
teraz dwieście ośrodków radioterapii, tak to mniej więcej 
jest. Z drugiej strony, są przykłady krajów, gdzie ta poli-
tyka jest prowadzona w sposób bardzo scentralizowany, 
jak na przykład w większości krajów skandynawskich, 
gdzie państwo mówi, że potrzeby w tym zakresie są takie, 
a takie i na przykład w Danii ma być sześć ośrodków do 
radioterapii, w tym ośrodku będą realizowane takie proce-
dury, dwa ośrodki są przeznaczone do leczenia pacjentów 
pediatrycznych itd. Pytanie, gdzie Polska chce się w tym 
wszystkim ulokować. Ja to pytanie zadawałem wielokrot-
nie, zgłaszałem potrzebę stworzenia mapy potrzeb zdro-
wotnych i narodowego planu w zakresie radioterapii, gdyż 
powinniśmy przynajmniej się określić, czy chcemy w tym 
zakresie prowadzić politykę wolnogospodarczą, to znaczy 
na przykład niech ośrodki prywatne w danym rejonie biją 
się o miejsce, one muszą zachować standardy lub nie, 
czy też mamy prowadzić politykę racjonalnego wyboru 
miejsc i sposobów zagospodarowania radioterapii w tym 
sensie, żeby prowadziły to przede wszystkim instytucje, 
które mają udowodniony track record w zakresie leczenia 
onkologicznego. Ja jako konsultant krajowy mogę tylko 
doradzać w tym zakresie. Wielokrotnie zgłaszałem potrze-
bę stworzenia tych map potrzeb zdrowotnych w zakresie 
radioterapii, co więcej, byłem w większości ośrodków 
radioterapii w Polsce i wiem dokładnie, jak tam wygląda 
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ciężko będzie osiągnąć rekomendowany parametr odsetka 
pacjentów leczonych w warunkach ambulatoryjnych za 
pomocą radioterapii.

Kolejny problem, który chciałbym pokazać, to taki, że 
za pewien czas możemy mieć problem w ośrodkach, które 
posiadają akceleratory firmy Siemens. To jest na przy-
kład nasz zakład, w którym jest pięć akceleratorów firmy 
Siemens, czy zakład w Zielonej Górze, która posiada trzy 
akceleratory firmy Siemens. Firma zakończyła produkcję 
akceleratorów w roku 2012, w 2022 r. całkowicie zakończy 
wsparcie technologiczne, czyli przestanie produkować 
części zamienne i prawdopodobnie wypowie wszystkie 
umowy serwisowe dotyczące tych akceleratorów. To ozna-
cza, że te akceleratory będzie należało praktycznie wycofać 
z użytkowania. Duża część tych akceleratorów nie będzie 
miała dwunastu lat użytkowania, a trzeba będzie je wy-
mienić. Dlatego niektóre ośrodki, takie jak nasz, mogą 
mieć bardzo duży problem. Obecnie, zgodnie z rekomen-
dacją, nie powinniśmy tych akceleratorów wymieniać. To 
co mamy z nimi zrobić? Może się okazać, że w 2022 r. 
w ciągu roku musimy wymienić trzy, cztery akcelerato-
ry, a to oznacza wyłączenie z pracy zakładu radioterapii 
na minimum pół roku, żeby wykonać te wszystkie czyn-
ności. Prosiłbym, żeby to również uwzględnić w trakcie 
ewentualnego projektowania potrzeb na przyszłe lata. To 
wszystko. Dziękuję.

Przewodniczący Rafał Muchacki:
No ale domyślam się, że nie wszystkie akceleratory firmy 

Siemens są z 2012 r., skoro były kupowane wcześniej…
(Kierownik Oddziału Klinicznego Radioterapii 

w Zachodniopomorskim Centrum Onkologii Michał Falco: 
Tylko że w naszym ośrodku najstarszy akcelerator ma sie-
dem lat, czyli w 2021 r. będziemy wymieniać pierwszy, 
zgodnie z zasadami. A kolejne?)

No nie, to matematyka… W 2012 r. wyszedł ostatni 
aparat Siemensa. Tak?

(Kierownik Oddziału Klinicznego Radioterapii 
w Zachodniopomorskim Centrum Onkologii Michał Falco: 
Tak i my kupiliśmy ostatni. Ale wcześniejsze kupiliśmy 
w 2010 r., 2011 r. i 2009 r.)

No to w 2022 r. one będą miały jakiś tam okres… To na 
pewno trzeba uwzględnić, tutaj jest pełna zgoda.

Proszę państwa, myśmy przedstawiali ministerstwu taki 
pomysł – on na razie nie jest wykorzystany – że przecież 
można dowozić pacjentów, oni nie muszą być w hostelu. 
A więc zamiast hostelu – a ten pomysł, jak uważam, w ogóle 
się nie sprawdził, może w jednym ośrodku czy dwóch się 
sprawdził, to jest projekt chybiony… A przecież można to 
dofinansować, dać jeden punkt, jeżeli szpital sam dowiezie 
pacjenta. Wtedy jest mikrobus, elegancki, klimatyzowany, 
dla ośmiu, dziewięciu osób i… Można coś takiego zrobić. 
Prawda? Tylko że trzeba, żeby ministerstwo popatrzyło na 
to przychylnym okiem.

Myślę, że na tym będziemy kończyli posiedzenie na-
szej komisji. Prosiłbym panów, jeżeli mają jakieś uwagi, 
o przesyłanie ich na adres mailowy senackiej Komisji 
Zdrowia, żebyśmy mogli te dezyderaty przedstawić panu 
ministrowi.

Przewodniczący Rafał Muchacki:

Dziękuję bardzo, Panie Profesorze. Bardzo dyploma-
tyczne stanowisko, ale rozumiem…

I jeszcze… Proszę uprzejmie.

Kierownik 
Oddziału Klinicznego Radioterapii 
w Zachodniopomorskim Centrum Onkologii 
Michał Falco:

Dziękuję bardzo za zaproszenie. Nazywam się Michał 
Falco, reprezentuję Oddział Kliniczny Radioterapii 
w Zachodniopomorskim Centrum Onkologii, jednocześnie 
jestem konsultantem wojewódzkim w dziedzinie radiote-
rapii dla województwa lubuskiego.

Chciałbym zaznaczyć, że wszelkie analizy powinny 
uwzględniać to, że pewne regiony tworzą większe całości, 
bo my obserwujemy statystyki robione dla województw, 
nieuwzględniające w ogóle przepływu ludności w zakre-
sie leczenia onkologicznego. Województwo lubuskie jest 
w szczególnej sytuacji, ponieważ jest tu około sześciuset-
tysięczny region zielonogórski i około trzystutysięczny 
region gorzowski. Pacjenci z regionu gorzowskiego jeżdżą 
na leczenie, siłą tradycji, do Szczecina lub do Poznania 
i na przykład w poprzednim roku w Zachodniopomorskim 
Centrum Onkologii za pomocą radioterapii leczono dzie-
więciuset pacjentów z regionu gorzowskiego. Jeżelibyśmy 
analizowali konieczność postawienia tam ośrodka radiote-
rapii, to okazałoby się, że właściwie trzeba postawić dwa 
akceleratory. Siłą rzeczy taki ośrodek będzie ośrodkiem 
ułomnym. Nie mówię już o konieczności rozbudowy bra-
chyterapii dla niewielkiej w gruncie rzeczy populacji ludzi. 
I powstaje problem, bo jest ośrodek, który leży na terenie 
jednego województwa, a ośrodek leczący gros pacjentów 
leży w innym województwie. Kto by inwestował w ewentu-
alny ośrodek satelitarny, skoro w ośrodku w Zielonej Górze 
jest sześciu radioterapeutów i na pewno nie będzie można 
zapewnić obsługi takiego ośrodka? To jest jeden problem, 
który chciałbym pokazać.

Drugi problem. Czy czas dojazdu jest najważniej-
szym parametrem, który powinniśmy rozpatrywać? Ja 
policzyłem sobie koszt dojazdu pacjenta na terenie wo-
jewództwa zachodniopomorskiego, z miasta Nowogard 
do naszego ośrodka radioterapii, to jest około 60 km, 
czas dojazdu – godzina. Jeżeli tych przejazdów samocho-
dem w tę i z powrotem będzie trzydzieści, to koszt jest 
to około 1250 zł za całą kurację. Ilu obywateli z Polski 
powiatowej będzie w stanie pokryć takie koszty i sa-
modzielnie tam dojechać? Ilu jeszcze będzie w stanie 
pomóc sobie w zakresie żywieniowym, który nie jest 
w żaden sposób refinansowany, w tym zakresie nie ma 
żadnego wsparcia dla tych pacjentów? Z mojej analizy 
wynika, że na naszym oddziale około 11% pacjentów 
leczymy jednoczasową radiochemioterapią. Jest to bardzo 
intensywne leczenie i ja sobie nie wyobrażam, żeby taki 
pacjent na którymś etapie leczenia nie był pacjentem ho-
spitalizowanym. Oczywiście to wynika z zaawansowania 
schorzeń, które leczymy. W związku z tym wszystkim 
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Bardzo serdecznie dziękuję panu, Panie Ministrze, za 
przybycie. Dziękuję paniom i panom profesorom, wszyst-
kim, którzy byli uprzejmi przyjąć nasze zaproszenie, oraz 
państwu senatorom.

Zamykam posiedzenie senackiej Komisji Zdrowia. 
Dziękuję.

Na koniec chcę powiedzieć to, o czym nikt z nas nie 
powiedział, a co chyba jest istotne i wszyscy o tym wiemy: 
byłoby dobrze, gdyby nastąpiła zgoda w środowisku onko-
logicznym. Ta zgoda jest nam wszystkim potrzebna, a na 
razie jej tak do końca nie ma i o tym też wszyscy wiemy. 
Tak że do tego też trzeba dążyć.

 
 

(Koniec posiedzenia o godzinie 13 minut 47)





Kancelaria Senatu
Opracowanie:
Biuro Prac Senackich, Dział Stenogramów
Druk i łamanie: Biuro Informatyki, Dział Edycji i Poligrafii


