
Oświadczenie złożone 
przez senatora Piotra Gruszczyńskiego 
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Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza 

Szanowny Panie Ministrze! 
Od momentu, kiedy w mediach zaczęto mówić głośno o problemach polskiej onkologii, zaczęli się do 

mnie zgłaszać pacjenci z różnych organizacji, które codziennie starają się wspierać chorych w walce z choro-
bą nowotworową. Jedną z takich organizacji jest stowarzyszenie, które pomaga mężczyznom dotkniętym 
chorobą raka prostaty. Niewątpliwie jest to choroba, która wśród mężczyzn wciąż uznawana jest za temat 
tabu. 

Specjaliści alarmują, że rak gruczołu krokowego jest drugim po raku płuc najczęstszym nowotworem zło-
śliwym u mężczyzn, a numerem jeden wśród nowotworów układu moczowo-płciowego. Według prognoz 

chorych będzie przybywać. Składają się na to dwie podstawowe przyczyny, czyli to, że społeczeństwo się 

starzeje, oraz fakt, że rak prostaty jest coraz częściej wykrywany. Dzięki współczesnej medycynie, a co za 
tym idzie nowoczesnym lekom, nowotwór prostaty staje się chorobą przewlekłą, niestety większość z tych 
medykamentów nie jest dostępna w Polsce. Pacjenci wciąż z nadzieją czekają na to, aż będą mogli skorzystać 

z takiej terapii, ale jest to utrudnione przez zbyt skomplikowany proces decyzyjno-refundacyjny. 
Ponadto wydaje mi się, że w Polsce wciąż za mało mówi się o konsekwencjach zaniechania badań profi-

laktycznych. Stowarzyszenia pacjentów starają się w miarę swoich możliwości organizacyjnych i finanso-
wych prowadzić kampanie w skali kraju, niemniej brakuje długofalowej strategii edukacyjnej w tym zakresie, 
dlatego zwracam się do Pana Ministra z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania. 

1. Jak wygląda kwestia dostępu polskich pacjentów do nowoczesnych leków stosowanych w innych pań-

stwach UE? Z jakich nowoczesnych terapii mogą korzystać pacjenci chorzy na raka prostaty? 
2. Jak długo trwa w Polsce procedura wprowadzania na listę leków nowych produktów dostępnych już 

w innych państwach UE? 
3. Jakie akcje edukacyjne skierowane do mężczyzn a dotyczące raka prostaty prowadzi obecnie minister-

stwo? Czy ministerstwo ma długofalową strategię ukierunkowaną na edukację mężczyzn w zakresie raka 

prostaty? 

Z poważaniem 
Piotr Gruszczyński 




