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w imieniu Fundacji Onkologicznej Alivia apelujemy do Pana o pilną noweliza-
cję przepisów związanych z możliwością podania nierefundowanych leków 
onkologicznych w ośrodkach, które mają podpisaną umowę z Narodowym 
Funduszem Zdrowia. Brak podjęcia zdecydowanych I szybkich kroków może 
skutkować pogorszeniem stanu zdrowia wielu pacjentów, dla których nauka prze-
widuje dalsze skuteczne leczenie, zaś system publiczny nie jest w stanie go za-
pewnić. Co więcej, utrwalanie tego stanu niweczy wysiłek tysięcy Polaków, którzy 
przekazują swoje oszczędności na pomoc rodakom poprzez programy pomo-
cowe, w tym „Skarbonkę”, w ramach której przekazaliśmy chorym ponad 9 000 
000 zł. Czy nie należy uznać za patologiczną sytuację, w której ośrodki on-
kologiczne prowadzą badania kliniczne za pieniądze firm farmaceutycz-
nych, a nie mogą przyjąć darowizn pochodzących z tysięcy wpłat Darczyń-
ców na stosowanie leków o udowodnionej skuteczności? 

 Kiedy dziesięć lat temu wspólnie z siostrą walczyliśmy o jej zdrowie 
borykaliśmy się z identycznym problemem. Ośrodki onkologiczne, nawet w 
przypadku, gdy nierefundowane leczenie było zalecane przez pracujących w nich 
lekarzy, nie podejmowały się podania leków, które sami zakupiliśmy. Od kiedy 
prowadzimy fundację problem nie zniknął, pomagają nam go omijać ludzie wiel-
kiego serca, pracujący w ośrodkach, dla których wartością jest życie chorego, nie 
zaś procedury. Jednym z tych ośrodków jest Centrum Onkologii w Bydgoszczy, 
z którego pomocy korzystali nasi Podopieczni. 22 stycznia otrzymaliśmy jed-
nak informację, że ośrodek zaprzestaje przyjmowania darowizn. Tłumaczy, 
że po wprowadzeniu systemu ratunkowego dostępu do technologii leko-
wych są zobowiązani wpierw wykorzystać tę ścieżkę. Oznacza to bezpo-
średnie zagrożenie dla kontynuacji leczenia kilkorga naszych podopiecz-
nych, a organizacji przekazujących takie darowizny jest więcej. Nie możemy 
oczekiwać heroizmu od bydgoskiego ośrodka. Dziękujemy za wszystko i mu-
simy przyjąć sytuację, że ostatni duży ośrodek onkologiczny musiał ugiąć się wo-
bec prawa, które nie służy chorym. 

 Ratunkowy dostęp do technologii lekowych miał służyć chorym. Staramy 
się monitorować jego działanie. Prosimy o zwrócenie uwagi na relację pomiędzy 



	

	

	

	

wnioskami składanymi a faktycznymi decyzjami o finansowaniu leków. Jedno-
cześnie zachęcamy do rozmowy z chorymi, którzy chcą namówić swoich lekarzy 
na złożenie takich wniosków. Lekarze często nie wiedzą oni o takiej ścieżce, 
nie wspominając, że obciążeni biurokracją nie są w stanie poświęcić kolej-
nym dokumentom czasu. To są dramaty ciężko chorych ludzi, których re-
sort nie dostrzeże, ponieważ procesy administracyjne nigdy się nie roz-
poczną. Podczas rozmowy z Panem lub Pańskimi Współpracownikami możemy 
przedstawić te relacje. Nasi Podopieczni oraz ich Rodziny są zbyt przestraszeni, 
żeby wypowiadać się publicznie na ten temat. Proszę nam wierzyć, że w trakcie 
kolejnej linii ciężkiego leczenia determinacja wielu pacjentów wyczerpuje się w 
nierównym starciu z regulacjami.. W onkologii liczy się każdy dzień i konieczność 
przejścia kilkutygodniowej ścieżki administracyjnej o wyjątkowo niepewnym wy-
niku jest nie tylko nieracjonalne, ale przede wszystkim szkodliwe. 

 Wobec powyższego raz jeszcze proszę o wprowadzenie regulacji, 
które umożliwią przyjmowanie ośrodkom darowizn leków nierefundowa-
nych i zalecanych do stosowania przez lekarza. Prosimy również o przyj-
rzenie się zapisom lub interpretacji zapisów związanych z ratunkowym do-
stępem do technologii lekowych pod kątem możliwości symultanicznego 
ubiegania się o finansowanie technologii ze środków publicznych oraz 
otrzymania leków w darowiźnie. Jeżeli uzna Pan lub Pańscy Współpracownicy 
za zasadne spotkać się w sprawie omówienia sprawy, do dyspozycji pozostaje 
Wojciech Wiśniewski (tel. 793554411, mail: wojciech.wisniewski@alivia.org.pl). 

 


