Oświadczenie złożone
przez senatora Stanisława Gorczycę
na 61. posiedzeniu Senatu
w dniu 25 września 2014 r.
Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza
Szanowny Panie Ministrze!
W ostatnim czasie zwrócili się do mnie pacjenci chorzy na raka jelita grubego z prośbą o zainteresowanie
się ich sytuacją. Podczas spotkania przedstawili mi oni swoje największe problemy. Jak się okazuje, problemy te dotyczą bardzo szerokiej grupy osób – tylko w 2013 r. w Polsce odnotowano siedemnaście tysięcy
zachorowań! Jednocześnie jako kraj odnotowujemy najwyższą dynamikę liczby zachorowań spośród wszystkich państw Europy. Skala tej zachorowalności, i niestety umieralności z powodu nowotworu jelita grubego,
ma tendencję wzrostową.
Na szczęście istnieje wiele badań, które pozwalają na rozpoznanie nowotworu jelita grubego. Niestety ze
względu na kwestie związane z intymnością tej choroby wiele osób zgłasza się do lekarza dopiero wtedy,
kiedy stadium choroby jest już zaawansowane. Chorzy mają jednak nadzieję na wyleczenie, gdyż istnieją
dzisiaj nowoczesne terapie. I tu zaczynają się schody. Pacjenci śledzą rynek farmakologiczny i dowiadują się,
chociażby dzięki forom internetowym, o najnowszych lekarstwach, a w gabinecie lekarza słyszą słowa: ta
terapia nie jest dostępna w Polsce. Tak właśnie często jest w przypadku raka jelita grubego – w Europie są
dostępne nowe leki, które w Polsce dopiero rozpoczynają swoją drogę dostępu dla pacjenta. Kolejny problem, jaki zgłaszają chorzy, to długi czas rejestracji. Brakuje funduszu dla tych chorych, którzy nie mogą
czekać na to, aż nowy lek przejdzie formalnie przez proces refundacyjny.
Mam zrozumienie prawne dla naszego systemu ochrony zdrowia, jednakże w imieniu pacjentów zwracam
uwagę koleżanek i kolegów parlamentarzystów, a także Pana Ministra, na problemy chorych. Chciałbym przy
okazji zapytać, czy Minister Zdrowia rozważał kiedykolwiek stworzenie osobnego funduszu dla pacjentów,
którzy ze względu na stan zaawansowania choroby nie mogą czekać na to, aż dany lek przejdzie proces refundacyjny.
Chorzy szukają także informacji na temat tego, jakie leczenie jest obecnie dostępne w ramach refundacji
dla pacjentów z rakiem jelita grubego oraz kiedy w Polsce mogą pojawić się terapie leczenia raka jelita grubego, które są już dostępne w Europie. Korzystając z możliwości złożenia oświadczenia, chciałbym te pytania zadać właśnie Panu Ministrowi, co niniejszym czynię.
Z poważaniem
Stanisław Gorczyca

