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Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska 

Szanowny Panie Premierze! 
Wyniki programu Eurocare-5, które zostały opublikowane pod koniec 2013 r., wykazują, że pod kątem 

przeżywalności chorych na nowotwory Polska wypada najgorzej. Nasz kraj plasuje się na ostatnich miejscach 

w przeżywalności co najmniej pięciu lat od diagnozy między innymi w przypadku chorowania na chłoniaki 
nieziarnicze, czerniaka, nowotwory odbytu, żołądka, prostaty, okrężnicy. 

Jako przyczynę niepowodzeń w terapii wskazuje się zbyt późną diagnozę choroby nowotworowej oraz 

nierówności w dostępie do metod leczenia zgodnych z najnowszymi wytycznymi. 
Jak wynika z opracowania, w całej Unii Europejskiej systematycznie poprawia się pięcioletnia przeżywal-

ność w przypadku nowotworów, ale niestety zauważalne są dysproporcje pomiędzy poszczególnymi krajami, 

zwłaszcza pomiędzy Europą Zachodnią a Europą Wschodnią. Przykładowo pięcioletnie okresy przeżycia w 
przypadku czerniaka to 83% w UE i 61,5% w Polsce, w przypadku nowotworu prostaty – 83% w UE i 67% 
w Polsce, raka żołądka – w UE to 25%, a w Polsce 16%. Podobnie złe wyniki dotyczą przeżywalności w 

Polsce w przypadku nowotworów okrężnicy, odbytu i chłoniaków nieziarniczych. 
W związku z tym proszę Pana Premiera o odpowiedź na następujące pytania. 
1. Czy resort zdrowia dysponuje danymi dotyczącymi programu Eurocare-5, jeśli chodzi o poszczególne 

województwa? Jeżeli tak, to proszę o przedstawienie takiej analizy. 
2. Jak kształtuje się podział środków z Narodowego Funduszu Zdrowia na ośrodki onkologiczne, progra-

my walki z nowotworami w poszczególnych województwach? 
3. Jak kształtują się statystyki w diagnozie i leczeniu nowotworów żołądka, piersi, odbytu, płuc, prostaty, 

okrężnicy, czerniaka, chłoniaków nieziarniczych w poszczególnych województwach w podziale na trzy eta-
py, to jest rozpoznanie, w trakcie leczenia i zgony? 

4. Czy po analizie wyników programu Eurocare-5, które pokazały, że przeżywalność chorych na nowo-
twory w Polsce jest najniższa w Europie, rząd RP zamierza zwiększyć środki finansowe na ośrodki onkolo-
giczne oraz narodowe programy walki z rakiem? Jakie są plany rządu RP dotyczące zwiększenia przeżywal-
ności Polaków chorych na choroby nowotworowe? 
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