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Parlamentarny Zespół 
ds. Praw Pacjentów 

 
 
 
 

STANOWISKO PARLAMENTARNEGO ZESPOŁU DS. PRAW PACJENTÓW W SPRAWIE POPRAWY 

DOSTĘPNOŚCI FARMAKOTERAPII ONKOLOGICZNEJ 

 

Wobec narastających wyzwań związanych z koniecznością zapewnienia dostępu do bezpiecznej i 

skutecznej farmakoterapii onkologicznej, po przeprowadzeniu dyskusji w dniu 25 maja 2017 r. podczas 

posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. Praw Pacjentów oraz zapoznaniu się z informacjami 

przekazanymi przez przedstawicieli resortu zdrowia, organizacji pacjenckich oraz ekspertów 

medycznych, członkowie Zespołu zwracają się do Ministra Zdrowia o: 

I. podjęcie działań kierunkowych o decydującym znaczeniu dla realizacji zadań związanych z 

zapewnieniem dostępu do bezpiecznej i skutecznej farmakoterapii onkologicznej: 

a. stworzenia dokumentu „Polityka lekowa państwa”, zawierającego precyzyjnie określone 

cele w zakresie zabezpieczenia dostępu do bezpiecznej i skutecznej farmakoterapii 

onkologicznej, który podlegałby cyklicznej ewaluacji; 

b. wobec dowodów naukowych potwierdzających skuteczność leczenia w oparciu o 

wytyczne towarzystw naukowych - nakreślenia planu prac nad realizacją zapisów ustawy 

o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta w zakresie prawa chorego w odniesieniu 

otrzymania leczenia zgodnego z aktualną wiedzą medyczną; 

c. zwiększenia przejrzystości procesów refundacyjnych poprzez publikację informacji o ich 

przebiegu oraz wydanej decyzji administracyjnej; 

d. wprowadzenia rozwiązań umożliwiających płatność za efekt w przypadku stosowania 

farmakoterapii onkologicznej finansowanej ze środków publicznych; 

II. podjęcie działań zmierzających do nowelizacji ustawy o refundacji leków, środków spożywczych 

specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych: 

a. w terminie, który pozwoli sprawnie usunąć zapisy obecnie obowiązującej ustawy, przez 

które minister zdrowia nie może swobodnie kreować polityki lekowej państwa; 

b. po rozważeniu postulatów środowiska organizacji pacjenckich (w szczególności w zakresie 

możliwości blokowania przez podmioty odpowiedzialne finansowania dodatkowych 

terapii w ramach istniejących programów lekowych), prezentowanych w listopadzie 2016 

r. oraz czerwcu 2017 r. podczas spotkań pacjentów z członkami kierownictwa 

Ministerstwa Zdrowia; 
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III. podjęcia działań zmierzających do wdrożenia systemu podejmowania decyzji w zakresie polityki 

zdrowotnej w oparciu o twarde dane, pozyskane dzięki rejestrom medycznym monitorujących 

przebieg, jakość oraz efektywność opieki onkologicznej, w tym: 

a. uchwalenie ustawy o jakości w ochronie zdrowia i bezpieczeństwie pacjenta; 

b. nowelizację ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia; 

c. uwzględnienie specyfiki ochrony zdrowia w ramach nowelizacji ustawy o ochronie danych 

osobowych. 

 

Parlamentarny Zespół ds. Praw Pacjentów wyraża poparcie dla dążeń organizacji wspierających 

pacjentów onkologicznych oraz deklaruje wolę współpracy podczas prac parlamentarnych nad 

kluczowymi ustawami, które mogą zwiększyć szansę na otrzymanie przez pacjentów dostępu do terapii, 

która może przynieść chorym największej korzyści zdrowotne. 

 

 
 
Z poważaniem 
 
 

/-/ Krzysztof Ostrowski 
 
Przewodniczący  Zespołu 

 
 


