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Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza 

Szanowny Panie Ministrze! 
Zwracam się do Pana w związku z docierającymi do mnie licznymi informacjami od zdesperowanych pa-

cjentów klinik onkologicznych, którzy boją się o swoje życie i zdrowie. Ze względu na niestabilną sytuację 
panującą już od długiego czasu w onkologii, skutkującą zamykaniem oddziałów i generowaniem ogromnych 
kolejek w coraz mniejszej liczbie istniejących centrów onkologicznych, chorzy nie są pewni tego, gdzie 
i w jakich warunkach będą leczeni, co wywołuje u nich silny niepokój i stres, który wpływa negatywnie na 
efekty dotychczasowej terapii. Mimo że liczba zachorowań na nowotwory wciąż utrzymuje się na wysokim 
poziomie, podejmowane są decyzje o likwidacji oddziałów specjalistycznych leczenia onkologicznego, takich 
jak na przykład oddział ginekologii onkologicznej przy ul. Wawelskiej w Warszawie, gdzie miesięcznie le-
czyło się około 500 pacjentek. Po jego zamknięciu pacjentki musiały stanąć w kolejkach w Centrum Onkolo-
gii na Ursynowie, do którego w poszukiwaniu specjalistycznej pomocy przyjeżdżają chorzy niemal z całej 
Polski. Tym bardziej opieka onkologiczna na Mazowszu wymaga szczególnej troski i zainteresowania ze 
strony Narodowego Funduszu Zdrowia. Jednocześnie kondycja finansowa centrum jest ciągle nie najlepsza, 
a chorzy z niepokojem patrzą na plany zamknięcia kolejnych oddziałów, takich jak oddziały medycyny palia-
tywnej i leczenia bólu w Centrum Onkologii w Warszawie. Sytuacja w całej ochronie zdrowia jest drama-
tyczna, jednak w przypadku ludzi cierpiących na raka każdy dzień zwłoki w leczeniu może skutkować znacz-
nym pogorszeniem się stanu zdrowia pacjenta, a w konsekwencji nawet jego śmiercią. Opiekę onkologiczną 
należy więc zakwalifikować jako ratowanie życia, a nie doraźną pomoc, z której udzieleniem można pocze-
kać, aż warunki w służbie zdrowia staną się lepsze. 

W grudniu 2012 r. w Senacie odbyło się posiedzenie Komisji Zdrowia dotyczące kierunków zmian w or-
ganizacji polskiego systemu opieki onkologicznej, na którym podkreślano wagę zakresu finansowania opieki 
zdrowotnej, dostępności innowacyjnych leków, liczby specjalistycznych ośrodków onkologicznych oraz 
urządzeń diagnostycznych, od których aż w połowie zależy skuteczność leczenia nowotworów. Eksperci 
i senatorowie podkreślali również ogromną wagę kompleksowego leczenia, którego w onkologii wciąż bra-
kuje. W obecnej sytuacji szczególną troskę budzi stan świadczeń onkologicznych na terenie województwa 
mazowieckiego oraz samej dostępności leczenia, ponieważ mniejsze oddziały są zamykane, a wizyta u leka-
rza wiąże się bardzo często z całodniową wyprawą do Warszawy oraz oczekiwaniem w długich kolejkach, co 
jest dla chorego dodatkowym obciążeniem. 

Szanowny Panie Ministrze! W związku z tragiczną sytuacją wielu pacjentów, którzy boją się o swoje 
zdrowie i zachowanie standardów dotychczasowej terapii, proszę o informację, jakie działania podejmuje 
Ministerstwo Zdrowia oraz Narodowy Fundusz Zdrowia w celu zapewnienia pacjentom leczącym się na tere-
nie Warszawy i województwa mazowieckiego właściwego dostępu do leczenia onkologicznego. Jednocze-
śnie wnoszę o jak najszybsze podjęcie działań w celu podniesienia jakości i dostępności usług medycznych 
na terenie województwa mazowieckiego. 

Z poważaniem 
Aleksander Pociej 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




