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     Pani Anna Czech 
Poseł na Sejm RP 

Przewodnicząca Parlamentarnego Zespołu ds. Organizacji Ochrony Zdrowia 
Biuro Poselskie: 

Pl. Kazimierza Wielkiego 5, 
33-100 Tarnów 

biuro@anna-czech.pl 

Szanowna Pani Poseł, Pani Przewodnicząca, 

W imieniu polskich pacjentów chorych na raka płuca i ich rodzin, zwracamy się do Pani, jako Przewodniczącej 

Parlamentarnego Zespołu ds. Organizacji Ochrony Zdrowia, Parlamentarzysty otwartego na dialog z pacjentami,  

i osobę od lat związaną ze służbą zdrowia, której bliskie są sprawy osób chorych.  

 

Rak płuca jest najczęściej diagnozowanym nowotworem złośliwym w Polsce. Rocznie jest to  22 tysiące 

zachorowań i ponad 23 000 zgonów wśród Polaków.  Choroba dotyka nie tylko samych chorych. Rak płuca 

dotkliwie zmienia życie i funkcjonowanie całych rodzin. Chorzy na raka płuca i ich rodziny to liczna bardzo 

grupa, lecz nasz  głos jest często słabo słyszalny. Reprezentując zatem jedną z najbardziej liczebnych grup 

chorych zwracamy się do Pana Posła z prośbą o spotkanie i rozmowę na temat aktualnej sytuacji polskich 

pacjentów chorych na raka płuca.  

 

Dzięki niedawnym majowym  decyzjom  Ministerstwa Zdrowia kilka nowoczesnych rozwiązań terapeutycznych  

stało się dostępnych dla wybranych pacjentów chorych na raka  płuca.  To ważny krok naprzód, który może 

zmienić los wybranych grup chorych na raka płuca. Pominięci jednak w tych decyzjach zostali chorzy w drugiej 

linii leczenia niedrobnokomórkowego raka płuca z podtypem niepłaskonabłonkowym i gruczołowym, dla 

których wciąż jedyną alternatywą pozostaje chemioterapia. Chociaż jak wiemy, możliwe jest leczenie, które 

uzyskało pozytywne rekomendacje odpowiednich instytucji. Zaistniała sytuacja dzieli pacjentów na tych, którzy 

mają więcej szczęścia w nieszczęściu i  tych co go nie mają.  Byśmy jednak mogli zacząć mówić o poprawie 

wyników leczenia i opieki nad większością chorych, potrzeba wdrożenia kompleksowych decyzji, które nie będą 

dzielić  pacjentów  i umożliwią równą walkę z chorobą, niezależnie od podtypu tego nowotworu. 

  

 Stowarzyszenie Walki z Rakiem Płuca oddział Szczecin, od ponad 20 lat zajmuje się edukacją społeczną oraz 

wspieraniem pacjentów z rakiem płuca i ich najbliższych. Bierzemy aktywny udział w debatach i dyskusjach,  jak 

również niezależnie je inicjujemy. Jesteśmy również członkiem grupy opracowującej program wczesnego 

wykrywania raka płuca.  

 

Dziś rozdział leczenia raka płuca i równego zaopiekowania się chorymi  nie jest jeszcze rozdziałem zamkniętym, 

dlatego liczymy na przychylność Pani Poseł i prosimy o spotkanie. Wierzymy, że razem mamy większe szanse na 

wskazanie dobrych kierunków zmian oraz na poprawę sytuacji wszystkich pacjentów z rakiem płuca w Polsce. 

 

   

Z wyrazami szacunku w imieniu, 

Stowarzyszenia Walki z Rakiem Płuca Oddział Szczecin 
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