
Oświadczenie złożone 

przez senatora Łukasza Mikołajczyka 

na 10. posiedzeniu Senatu 

w dniu 12 lutego 2016 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła 

Szanowny Panie Ministrze! 

W związku z licznie docierającymi do mnie sygnałami chciałbym zwrócić uwagę na problem związany 

z brakiem konkretnych działań i profilaktyki zmierzającej do wczesnego wykrywania nowotworu siatkówki, 

tzw. siatkówczaka, u maleńkich dzieci. 

Siatkówczak to najczęstszy nowotwór złośliwy oka u dziecka. Późno rozpoznany może prowadzić do 

przerzutów i do śmierci dziecka. Na szczęście współczesna medycyna pozwala w ponad 90% przypadków na 

uratowanie życia, a w wielu sytuacjach także zachowanie widzenia przynajmniej w jednym oku. Siatkówczak 

to po nerwiaku zarodkowym najczęściej diagnozowany nowotwór u dzieci do trzeciego miesiąca życia. Sta-

nowi około 3% wszystkich nowotworów wieku dziecięcego. Stwierdza się go u jednego na 15–20 tysięcy 

urodzonych dzieci. 

Niestety obecnie w Polsce w przeważającej części diagnozowanie odbywa się zbyt późno. Zwykle rodzic 

podejmuje działania dopiero w momencie, gdy widzi charakterystyczny odblask w oku swojego dziecka (leu-

kokoria). Dzieje się to zazwyczaj około 7–8 miesiąca życia, a wówczas często jest już za późno, by móc ura-

tować oko, nie mówiąc już o widzeniu. Gdyby ta choroba, ten nowotwór był kontrolowany już we wczesnym 

jego stadium, można byłoby uniknąć wielu niepotrzebnych zabiegów na małym organizmie. W przekonaniu 

wielu osób badania przesiewowe wzroku noworodków zaraz po ich urodzeniu oraz w okresie kilku miesięcy 

po narodzinach byłyby szansą dla wielu dzieci. Obecnie taka profilaktyka prowadzona jest w przypadku prze-

siewowego badania słuchu. 

Jeszcze jedną dość istotną sprawą jest problem małej świadomości społecznej dotyczącej tak rzadkiej cho-

roby, jaką jest siatkówczak. Pragnę wspomnieć, iż w połowie listopada 2012 r. w Kielcach przeprowadzono 

profilaktyczną akcję „Spójrz dziecku w oczy” pod kierownictwem kierownika Kliniki Okulistyki Centrum 

Zdrowia Dziecka. W ramach tego projektu przebadano ponad 200 dzieci. W moim przekonaniu lepsza i dale-

ko idąca profilaktyka niemowląt odciążyłaby również budżet naszego państwa, gdyż leczenie chorób nowo-

tworowych jest bardzo kosztowne. 

Szanowny Panie Ministrze, mając na względzie wskazane okoliczności i dobro najmłodszych pacjentów, 

zwracam się o zajęcie stanowiska w przedstawionej przeze mnie sprawie. 

Z poważaniem 

Łukasz Mikołajczyk 

 
 


