
 

 

NOTATKA  

z posiedzenia  Komisji Zdrowia 

Data posiedzenia: 7 lipca 2015 r. 

Nr posiedzenia: 101 

  

 

Posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący komisji senator Rafał Muchacki. 

Porządek posiedzenia: 1. Informacja Ministra Zdrowia na temat „białych plam” w 

polskiej onkologii – wyzwania dla nowego Narodowego 

Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych. 

W posiedzeniu uczestniczyli:  senatorowie członkowie komisji: Alicja Chybicka, Dorota 

Czudowska, Stanisław Gogacz, Helena Hatka, Rafał Muchacki, 

Waldemar Kraska, Bogusław Śmigielski. 

 
 goście, m.in.: 

 Ministerstwo Zdrowia: 

 podsekretarz stanu Piotr Warczyński 

ze współpracownikami, 

 Instytut Ochrony Zdrowia: 

 ekspert dr Witold Paweł Kalbarczyk, 

 Polskie Towarzystwo Radioterapii Onkologicznej:  

 przewodniczący prof. Krzysztof Składowski, 

 Konsultant Krajowy w Dziedzinie Radioterapii: 

 profesor Rafał Dziadziuszko. 

 
 
 

Przebieg posiedzenia:  
Ad 1. 

 

Informację na temat „białych plam” w polskiej onkologii, tj. miejsc, gdzie istnieje deficyt 

ośrodków onkologicznych, przedstawił podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia 

Piotr Warczyński. Zaznaczył, że na podstawie zarządzenia ministra zdrowia z dnia 10 

lutego 2015 r. w sprawie powołania Krajowej Rady ds. Onkologii powołana została 

rada będąca organem opiniodawczo-doradczym ministra zdrowia. W jej ramach 

funkcjonuje siedem zespołów, do zadań których należy opracowanie wytycznych dla 

Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych. Wiceminister 

Warczyński poinformował, że do resortu zdrowia wpłynął dokument opracowany 

przez Polskie Towarzystwo Onkologiczne pt. „Stan dostępności leczniczych 

świadczeń onkologicznych w Polsce – analiza i rekomendacje”  

Z dokumentu wynika, że w Polsce występują „białe plamy” w dostępie do leczenia 

pacjentów z chorobą nowotworową, największe w leczeniu radioterapią, w 

mniejszym stopniu chemioterapią i innowacyjnymi terapiami lekowymi.  

Wiceminister Warczyński podkreślił, że największe potrzeby dotyczące rozwoju sieci 

ośrodków onkologicznych istnieją w województwach: mazowieckim, kujawsko-

pomorskim i wielkopolskim. Jedynym województwem bez „białych plam” w 
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zakresie onkologii we wszystkich rodzajach leczenia jest województwo śląskie.  

W dyskusji podkreślano, że w Polsce uprzywilejowane pod względem dostępności 

leczenia onkologicznego są osoby mieszkające w dużych miastach. Akcentowano 

także, że najbardziej ograniczona jest dostępność radioterapii. W Polsce na 

1 akcelerator przypada średnio 267.097 osób, podczas gdy w krajach europejskich  

– 200.000 mieszkańców. Sugerowano także zwiększenie liczby ośrodków 

świadczących usługi radioterapii w poszczególnych województwach, adekwatnie do 

potrzeb i norm europejskich. 

Przewodniczący komisji podkreślił, że należy dążyć do wyrównania dostępności 

opieki onkologicznej w ramach zadań Narodowego Programu zwalczania Chorób 

Nowotworowych. 
 

 

Opracowano w BPS 


