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Wyższa śmiertelność niż w Rosji, niższa szansa na przeżycie niż w Turcji 
– smutny obraz polskiego systemu opieki onkologicznej 

 

Umieralność z powodu raka jest w Polsce wyższa niż w Federacji Rosyjskiej,  
a pacjenci z rakiem jelita grubego mają większą szansę na przeżycie w Turcji, 
wynika z najnowszego raportu Health at a Glance, przygotowanego przez OECD.  

Opublikowane w piątek dane zostały przeanalizowane przez Fundację Onkologiczną 
Alivia, wspierającą ponad 300 pacjentów w zbieraniu środków na leczenie 
nierefundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Informacje są szokujące. Nie 
rozumiemy ile dziesiątek tysięcy pacjentów musi jeszcze niepotrzebnie umrzeć, żeby 
onkologia stała się priorytetem rządu – mówi Bartosz Poliński, Prezes Zarządu Fundacji 
– Wsparcie pacjentów onkologicznych to prawdziwy test dla społecznej wrażliwość 
polityków, ponieważ dotyczy często tych, którzy odchodzą po cichu. Czy kraj leczący 
raka na poziomie USA sprzed niemal półwiecza można uznać za dbający o swoich 
obywateli? Uważam, że nie. 

Tabela 1. Śmiertelność z powodu chorób nowotworowych w państwach OECD. Mortality from cancer  [w:] 
Health at a Glance 2017, OECD, s. 57 

W ostatnim czasie Ministerstwo Zdrowia podjęło szereg inicjatyw zmierzających do 
zmiany organizacji opieki onkologicznej. Zlecono Agencji Oceny Technologii 
Medycznych i Taryfikacji opracowanie świadczenia kompleksowego leczenia raka piersi, 
które ma zapewnić lepszą koordynację opieki. Zakończenie prac jednak kilkukrotnie 
przekładano. Jednocześnie resort zapowiedział prace nad kolejnymi świadczeniami, 
które mają sprawić, że pacjenci nie będą musieli sami organizować sobie opieki. 
Dokonano nowelizacji pakietu onkologicznego, na podstawie których minister miał 
wydać rekomendacje jak leczyć poszczególne rodzaje nowotworów. Chociaż ustawa 
weszła w życie w połowie roku do dzisiaj nie opublikowano ani jednych wytycznych. 
Pomimo wielokrotnych apeli i inicjatyw ekspertów oraz organizacji pacjenckich 
dotyczących zasadności wdrożenia rejestrów medycznych, pozwalających monitorować 
skuteczność opieki w poszczególnych ośrodkach, w ostatnich latach nie powstał żaden 
nowy rejestr. Jedyne pozytywne sygnały dotyczą finansowania dotychczas 
nierefundowanych leków. Tylko w ostatnich kilku miesiącach znacznie zwiększyła się 
dostępność leków dla pacjentów z rakiem prostaty i rakiem jelita grubego.  



	

	

	

	

 

 

Tabela 2. Śmiertelność z powodu raka jelita grubego w państwach OECD. Survival and mortality from 
colorectal cancer [w:] Health at a Glance 2017, OECD, s. 126. 

Nie jest sztuką rozpoczynać prace, lecz je kończyć. To nie jest slogan, że pacjenci 
walczący z rakiem nie mają czasu. Z Fundacją kontaktuje się rocznie kilka tysięcy osób, 
którym staramy się pomóc najlepiej jak potrafimy, ale ochrona zdrowia w Polsce  
to odpowiedzialność państwa. Ile apelów i petycji trzeba napisać, żeby przełamać ten 
impas? – dodaje Bartosz Poliński. 

 

Tabela 3. Wskaźnik 5-letnich przeżyć pacjentów z rakiem jelita grubego w państwach OECD. Survival and 
mortality from colorectal cancer [w:] Health at a Glance 2017, OECD, s. 126 

 

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) publikuje raporty Health at  
a Glance co roku. Ich celem jest badanie sprawności systemu ochrony zdrowia  
w państwach członkowskich oraz porównanie opieki, którą otrzymują pacjenci. Ostatnia 
wersja raportu jest dostępna w całości na stronie www.oecd-library.org. 

*** 

Fundacja	Onkologiczna	Alivia	nie	powstałaby,	gdyby	nie	osobiste	doświadczenia	Agaty	Poliń-
skiej	(obecnej	wiceprezes	fundacji),	u	której	w	roku	2007,	w	wieku	28	lat,	zdiagnozowany	został	
lokalnie	 zaawansowany,	 inwazyjny	 rak	 piersi.	 Ze	 względu	 na	 złe	 rokowania	 konieczne	 było		
wdrożenie	 agresywnego	 leczenia	 bazującego	 na	 najnowocześniejszych	 osiągnieciach	 wiedzy		
medycznej.	Problem	z	uzyskaniem	takiego	leczenia	w	Polsce	był	źródłem	ogromnych	frustracji	
oraz	niewyobrażalnego	stresu.	Finalnie,	wielkim	nakładem	własnej	pracy	i	prywatnych	środków	



	

	

	

	

finansowych	terapia	została	przeprowadzona	zgodnie	ze	światowymi	standardami	i	z	sukcesem.	
Obecnie	 fundacja	 udziela	 pomocy	 finansowej	 ponad	 300	 chorym	 na	 nowotwory	 złośliwe.		
Dla	części	z	nich,	w	ramach	programu	„Skarbonka”,	Fundacja	Alivia	pozyskuje	środki	na	niedo-
stępne	w	ramach	publicznej	służby	zdrowia	terapie.		

*** 

Kontakt dla mediów: 
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