
Oświadczenie złożone przez senatorów  

Roberta Mamątowa, Waldemara Kraskę  

i Macieja Klimę  

na 74. posiedzeniu Senatu 

w dniu 7 maja 2015 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza 

Szanowny Panie Ministrze! 

Jakiś czas temu do mojego biura zgłosiły się przedstawicielki stowarzyszenia „Magnolia”, zrzeszającego 

kobiety z problemami onkologiczno-ginekologicznymi. Panie, które reprezentują pacjentki zmagające się 

z problemem mięśniaków macicy, zwracają uwagę na problem, który poraził mnie jako męża, ojca oraz 

dziadka. 

Okazuje się, iż problem mięśniaków macicy dotyczy w naszym kraju około pięciu milionów kobiet, któ-

rym, pomimo postępu medycyny i farmakologii, ciągle proponuje się inwazyjne metody leczenia, z usunię-

ciem macicy włącznie. Według badań, w Polsce w 2009 r. wykonano z powodu mięśniaków macicy ponad 

127 tysięcy histerektomii, około 12,5 tysiąca miomektomii oraz ponad 2,6 tysiąca wycięć macicy drogą po-

chwową. Dlaczego ministerstwo nie zdecyduje się na refundację leczenia octanem uliprystalu, który jest re-

komendowany do leczenia mięśniaków macicy przez znakomitą większość polskich i zagranicznych gineko-

logów? 

Po przeanalizowaniu tych informacji nie można oprzeć się myśli, iż państwo umyślnie pozbawia dotknięte 

chorobą kobiety możliwości leczenia farmakologicznego, co w konsekwencji prowadzi po prostu do utraty 

możliwości doświadczenia macierzyństwa! Dlaczego ministerstwo – z pewnością posiadając wiedzę na temat 

istnienia leku, o którym mowa – nie poczuwa się do tego, aby każdej kobiecie umożliwić próbę zachowania 

macicy i tym samym uratować możliwość posiadania potomstwa? Usunięcie tego organu to jednoznaczne 

pozbawienie kobiety szans na macierzyństwo, a z uwagi na fakt, iż w grupie pacjentek jest bardzo wiele mło-

dych kobiet, sytuacja jest wręcz wstrząsająca! 

Warto w tym miejscu również podkreślić, że 29 grudnia ub.r. leczenie octanem uliprystalu otrzymało po-

zytywną rekomendację Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, co wprost potwierdza zasad-

ność objęcia leku refundacją. 

Pamiętając o opiekuńczej roli państwa oraz o tym, jak istotne jest potomstwo w życiu każdej rodziny, ape-

lujemy o zainteresowanie tym istotnym problemem oraz zwrócenie uwagi na brak refundacji leczenia octa-

nem uliprystalu. 
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