
Oświadczenie złożone 

przez senatora Andrzeja Persona 

na 54. posiedzeniu Senatu 

w dniu 22 maja 2014 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza 

Szanowny Panie Ministrze! 

W ostatnim czasie otrzymałem materiały informacyjne, przygotowane przez stowarzyszenie „Gladiator”. 

Jest to organizacja, która od kilku lat prowadzi działalność edukacyjną w zakresie podstawowej wiedzy me-

dycznej promującej zasady wczesnego wykrywania chorób nowotworowych (propagowanie szeroko pojętej 

profilaktyki) oraz powołuje grupy wsparcia, skupiające pacjentów z podobnymi schorzeniami, w celu wspól-

nego przezwyciężania lęku i strachu w procesie leczenia. 

Stowarzyszenie to czynnie uczestniczyło w posiedzeniu senackiej Komisji Zdrowia na temat stanu pol-

skiej urologii w zakresie leczenia dorosłych i dzieci. Podczas tego posiedzenia poruszano wiele aspektów, 

które w głównej mierze dotyczyły uroonkologii, ponieważ około 50–60% czasu pracy klinik urologicznych 

wypełniają właśnie diagnostyka i leczenie nowotworów układu moczowo-płciowego. Jak podkreślał w swo-

im wystąpieniu profesor Marek Sosnowski, co szósty wykryty nowotwór złośliwy dotyczy układu moczowo-

płciowego, a w przypadku mężczyzn – co czwarty. Te statystyki wyraźnie wskazują, jak istotny jest to pro-

blem. 

W swoich materiałach stowarzyszenie zwraca uwagę na następujące aspekty. 

Wizyty u urologa są limitowane, a średni czas oczekiwania na taką wizytę to około trzech miesięcy. Tym-

czasem w przypadku raka prostaty warunkiem tego, aby choroba mogła się zmienić ze śmiertelnej w prze-

wlekłą, jest dostęp do szybkiej diagnostyki i skutecznej terapii. 

Dostęp do nowych, na ogół drogich leków jest w Polsce opóźniony w porównaniu do większości krajów 

UE. Tymczasem nowe leki to skuteczniejsza walka z chorobą i mniejsze działania niepożądane, co jest stan-

dardem leczenia na Zachodzie. 

Swoista przebiegłość raka prostaty polega na tym, że ma on skłonności do uniewrażliwienia się na dany 

lek – z tego powodu leki należy często zmieniać, podawać sekwencyjnie, tak żeby uniknąć uodpornienia or-

ganizmu. Różnorodność terapii na każdym etapie choroby to jedyne rozwiązanie w walce z tą chorobą – dla-

tego konieczne jest posiadanie zróżnicowanego zaplecza farmakologicznego, aby w ten sposób móc przedłu-

żać życie każdego pacjenta. 

W związku z tym zwracam się do Pana Ministra z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na następują-

ce pytania. 

Dlaczego wizyty u urologa są limitowane, skoro wiadomo, że czas w przypadku nowotworów gruczołu 

krokowego odgrywa kluczową rolę? 

Dlaczego polski pacjent ma ograniczony dostęp do leków, które na Zachodzie są standardem w leczeniu 

raka prostaty? 

Jakie terapie są dostępne w ramach listy refundacyjnej, tak aby lekarz mógł podawać leki sekwencyjnie, 

żeby uniknąć uodpornienia organizmu chorego? 

Z poważaniem 

Andrzej Person 

 




