
Oświadczenie złożone 

przez senatora Janusza Pęcherza 

na 33. posiedzeniu Senatu 

w dniu 26 listopada 2021 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Adama Niedzielskiego 

Szanowny Panie Ministrze! 

W miesiącu walki z rakiem prostaty zwracam się do Pana Ministra o wprowadzenie w najbliższym czasie 

w ramach środków publicznych najnowszych i skutecznych terapii lekowych, jakich wprowadzenie postuluje 

od dawna Stowarzyszenie Mężczyzn z Chorobami Prostaty „Gladiator”. Reprezentowana przez stowarzysze-

nie „Gladiator” wielotysięczna rzesza pacjentów oczekuje pilnych i zdecydowanych działań na rzecz szero-

kiego i powszechnego dostępu do skutecznych, najnowszej generacji terapii lekowych. 

Stowarzyszenie Mężczyzn z Chorobami Prostaty „Gladiator” swoją działalnością społeczną obejmuje wie-

lotysięczną rzeszę pacjentów cierpiących z powodu nowotworów urologicznych. Przez ostatnie 20 lat prowa-

dzi działania na rzecz edukacji pacjentów i ich rodzin, pogłębiając wiedzę i świadomość zagrożeń niesionych 

przez choroby nowotworowe. Działania edukacyjne stowarzyszenia wspierają wybitni specjaliści urolodzy, 

radiolodzy. 

Zauważalne jest, że w ostatnich 2 latach liczba pacjentów ze zdiagnozowanym rakiem gruczołu krokowe-

go znacznie wzrosła. Znacznie wzrosła także liczba pacjentów z rakiem gruczołu krokowego w stopniu zaa-

wansowanym, co jest bardzo niepokojącym sygnałem. 

Z szerokiej gamy terapii lekowych najnowszej generacji stosowanych powszechnie na świecie w skutecz-

nym leczeniu raka gruczołu krokowego w Polsce wymienia się Enzalutamid kapsułki, Enzalutamid tabletki, 

Darolutamid, Apalutamid. Wymienia się, bo nie wszystkie są finansowane ze środków publicznych i przez to 

nie są powszechnie dostępne. Dzisiaj powszechnie dostępne są Enzalutamid kapsułki oraz Apalutamid. Tym-

czasem wytyczne EAU uwzględniają także Darolutamid i Enzalutamid w tabletkach jako wysoce skuteczne 

terapie w leczeniu raka gruczołu krokowego także na wcześniejszym etapie leczenia. Uwzględnienie wytycz-

nych EAU wychodziłoby naprzeciw potrzebom polskich pacjentów i zmierzało do ograniczenia tak dużych 

dysproporcji w dostępie do nowoczesnych terapii w leczeniu raka gruczołu krokowego pomiędzy Polską 

a pozostałymi krajami Unii Europejskiej. Samo udostępnienie najnowszych terapii lekowych w ramach środ-

ków publicznych niczego nie usprawni i pacjentom nie pomoże, jeśli nadal w ocenie dostępu do tych terapii 

będą stosowane tak ostre kryteria. 

Uprzejmie proszę Pana Ministra o wdrożenie jak najszybciej rozwiązań prowadzących do łatwego, bez-

płatnego dostępu, jaki mają pacjenci w krajach Unii Europejskiej, przez tych wiekowych, schorowanych 

i cierpiących pacjentów do nowoczesnych i skutecznych terapii w pokonywaniu chorób nowotworowych 

i stwarzających niezbędny lepszy komfort życia w walce z chorobą. 

Z wyrazami szacunku 

Janusz Pęcherz 
 


