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Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza 

Szanowny Panie Ministrze! 
1 stycznia bieżącego roku weszła w życie większość zapisów przewidzianych w tak zwanym pakiecie on-

kologicznym. Nowe regulacje stanowią przejaw troski państwa o los obywateli zmagających się ze schorze-
niami onkologicznymi. 

Nie jest to jednakże pierwsze wydarzenie tego typu. Resort zdrowia przygotował bowiem i wdrożył Naro-
dowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych, który w bieżącym roku zostanie zakończony. Pomimo 

kilku wskazywanych przez środowisko medyczne wątpliwości związanych z tą inicjatywą należy uznać, że 

program spełnił większość pokładanych w nim nadziei. Wydaje się więc zasadne, aby był kontynuowany. 

Wciąż jednak brakuje deklaracji ze strony Pana Ministra, czy projekt ten będzie miał ciąg dalszy. 
Specjaliści podkreślają, że onkologia jest dziedziną niezwykle rozległą, a specyfika różnych rodzajów 

choroby potrafi być bardzo duża. Cieszy jednak fakt, że zarówno w dziedzinie diagnostyki, jak i leczenia 

chorób nowotworowych mamy do czynienia z ciągłym postępem, co pozwala zapewnić odpowiednią jakość 

życia nawet w przypadku zaawansowanej choroby. Wyrażam swoje uznanie dla pracy Pana Ministra, 
w szczególności dla decyzji podejmowanych w sytuacji rosnących oczekiwań pacjentów oraz ograniczonych 

możliwości Narodowego Funduszu Zdrowia. 
W ostatnich latach wiele działań resortu zostało skierowanych na popularyzację profilaktyki nowotworów 

kobiecych. Nie ulega wątpliwości, że niektóre wskaźniki w tej grupie chorych się poprawiły. Konsekwentna 

edukacja prowadzona na przestrzeni lat zaczyna przynosić skutek i przełamuje tabu, na które skarży się wiele 
pacjentek onkologicznych. Mam nadzieję, że działania resortu w tym zakresie będą kontynuowane. 

Jak wynika jednak z danych Krajowego Rejestru Nowotworów, istnieje wiele rodzajów chorób onkolo-
gicznych, które sprawiają, że przedwcześnie umiera wiele tysięcy Polaków. Wśród takich chorób znajduje się 

między innymi rak prostaty, który co roku uśmierca ponad cztery tysiące mężczyzn. Jak informuje na swoich 

stronach internetowych jedna z organizacji pacjenckich popularyzujących wiedzę na temat profilaktyki tych 

chorób, największą przeszkodą jest wstyd mężczyzn przed konsultacją lekarską. Należy jak najszybciej pod-
jąć działania zmierzające do przełamania strachu, który kosztuje życie tak wielu osób! Jest to tym istotniej-
sze, że jednym z czynników ryzyka nowotworów prostaty jest wiek, a średnia długość życia Polaków nieu-
stannie się wydłuża. Skutki takich działań widoczne byłyby po wielu latach. W szczególności dotyczy to 

mniejszych ośrodków, gdzie wstyd związany z wizytą u specjalisty urologa sprawia, że leczenie rozpoczyna-
ją chorzy w zaawansowanym stadium choroby. W okresie przejściowym, to jest zanim działania edukacyjne 

odniosą skutek, należy zastanowić się nad zapewnieniem jak najlepszej opieki i leczenia pacjentom z rakiem 

prostaty. 
W związku z tą sytuacją zwracam się do Pana Ministra z uprzejmą prośbą o odpowiedź na następujące py-

tania: 
1. Czy resort planuje przygotowanie zaktualizowanego Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowo-

tworowych? Kiedy można spodziewać się jego projektu oraz skierowania do konsultacji społecznych? Czy 

jednym z priorytetów programu będzie zapobieganie nowotworom prostaty oraz ich diagnostyka? 
2. Czy Pan Minister planuje działania zmierzające do budowania świadomości zagrożeń związanych 

z nowotworami prostaty? Kto będzie je realizował? 
3. Czy Ministerstwo Zdrowia pracuje obecnie nad zwiększeniem dostępności terapii stosowanych w le-

czeniu nowotworów prostaty? Jakie priorytety przyjął Pan w tej dziedzinie? 

Z wyrazami szacunku i pozdrowieniami 
Andrzej Owczarek 




