
 
 

Warszawa,  sierpień 2015  

Jak w Polsce leczymy raka? 
Dostępność innowacyjnych leków onkologicznych w Polsce  
na tle wybranych krajów Unii Europejskiej oraz Szwajcarii 

 
 



Fundacja Alivia - kim jesteśmy? 
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PROGRAM „SKARBONKA” 

PROGRAM „CZERWONA 
SKRZYNKA” 

PROGRAM „NOWOŚCI 
ONKOLOGICZNE” 

Alivia - Fundacja Onkologiczna Osób Młodych powstała  
w 2010 r. na bazie doświadczeń Agaty Polińskiej (obecnie 
wiceprezes fundacji), która w wieku 28 lat zachorowała  
na raka piersi. 
 
Alivia opiera się na młodych, energicznych osobach i promuje 
nowoczesne podejście do chorób nowotworowych. Stawia  
na aktywną postawę pacjentów, dostęp do światowej medycyny  
i farmakologii. 
 
Fundacja od 2010 roku organizuje pomoc dla osób chorych – 
finansuje drogie terapie, leki, diagnostykę oraz transport.  
Ponadto Fundacja publikuje na swoich stronach istotne dla 
pacjentów informacje o najnowszych sposobach leczenia  
i diagnostyki. Jest również operatorem portali onkomapa.pl oraz 
kolejkoskop.pl. 
 
Od sierpnia 2012 r.  Alivia jest organizacją pożytku publicznego. 



Geneza projektu (1/3) 

2 

• Osobiste doświadczenia 
 
 
 
 
 
 
 

• Zgłoszenia pacjentów pozbawionych możliwości leczenia 
 

 
 
 

 

„Jedyną szansą na zatrzymanie choroby, 

(potwierdzoną przez kilku niezależnych 

onkologów), a nawet remisję jest terapia 

celowana T-DM1 (Kadcyla), niestety leczenie tym 

lekiem jest nierefundowane, a nas nie stać na 

zakup tego leku z wolnej ręki. 

Nie bardzo wiem co robić, może Państwo 

możecie pomóc mi i mojej rodzinie.” 

 

„Tata chorujący na raka jasnokomórkowego nerki 

z przerzutami do kości potrzebuje leku Nexavar, 

nierefundowanego w Polsce. (…) przecież 

każdego Polaka stać na zakup paczki leku za 

ponad 20 tys zł.  

Szukamy miejsc, porad, jakiś sposobów jak 

walczyć z tym potworem zwanym NFZ. Jak 

pokonać nie tylko śmierć a urzędników i ich chore 

przypisy.” 



Geneza projektu (2/3) 
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• Dane epidemiologiczne 
 

co 4 osoba zachoruje na raka 

         W Polsce już obecnie choroby 
nowotworowe są pierwszą 
przyczyną zgonów osób w wieku 
produkcyjnym (20-64 lata) 



Geneza projektu (3/3) 
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• Fatalna skuteczność leczenia raka w Polsce 
 

5-lat 

POLSKA 

ok. 150 tys. nowych zachorowań rocznie 

KRAJ UE – 67% 

Jeden z najwyższych  

wskaźników przeżyć 

POLSKA – 46% 

Jeden z najniższych  

wskaźników przeżyć 

przeżyje ok. 100 tys. pacjentów 

przeżyje ok. 70 tys. pacjentów 
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Nazwa raportu: „Dostępność innowacyjnych leków 
onkologicznych w Polsce na tle wybranych krajów Unii 
Europejskiej oraz Szwajcarii” 

 

Data publikacji: 23.04.2015 

 

Prezentacja raportu:                               (obecność ok. 130 osób) 

 

Patroni raportu: 

 

 

 

 

 

Raport do pobrania na stronie: 

www.alivia.org.pl/raport2015 

(również w języku angielskim) 

 

Raport 

http://www.alivia.org.pl/raport2015


Wnioski z raportu (1/3) 
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Wnioski z raportu (2/3) 
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Wnioski z raportu (3/3) 
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Perspektywa pacjentów 
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Badanie zrealizowane w ramach projektu ONKOMAPA. 
Kwestionariusze ankietowe były wypełniane przez respondentów od lutego 2014 do kwietnia 2015 (w sumie 
5549). Respondenci udzielali odpowiedzi w ramach ankiet osobistych realizowanych na terenie placówek 
medycznych (badanie realizowane przez TNS Polska) oraz w formie elektronicznej na stronie www.onkomapa.pl. 

Blisko 90% pacjentów chorych na raka oceniło 

sposób leczenia jako dobry lub bardzo dobry. 



10 CONFIDENTIAL 

Perspektywa lekarzy (1/4) 

Badanie zrealizowane przez TNS Polska 
Badanie zrealizowano w dniach od 3 lutego do 2 marca 2015 r. wśród 106 onkologów klinicznych przy  
użyciu trzech technik: CAPI - wspomagany komputerowo wywiad indywidualny (68 wywiadów),  
CATI - wspomagany komputerowo wywiad telefoniczny (31 wywiadów), CAWI - wspomagany  komputerowo 
wywiad przy pomocy strony WWW (7 wywiadów). 

9 na 10 lekarzy dostrzega 

problem braku dostępu 

do nowoczesnych leków. 
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Perspektywa lekarzy (2/4) 

Niemal wszyscy onkolodzy 

uważają, że pacjenci 

mogliby odnieść korzyść 

terapeutyczną z większego 

dostępu do innowacyjnych 

leków. 

Ponad ¾ lekarzy wskazuje, 

że ich pacjenci mogliby żyć 

dłużej, gdyby mogli ich 

leczyć nowoczesnymi 

lekami. 



Perspektywa lekarzy (3/4) 
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Pacjent to nie algorytm – 

niemal wszyscy 

onkolodzy uważają, że 

powinni mieć większą 

swobodę w ordynowaniu 

leków – stosownie do 

potrzeb pacjenta i jego 

historii choroby. 

Aż 85% onkologów 

uważa, że leczenie raka  

w Polsce byłoby bardziej 

skuteczne, gdyby mogli 

szerzej stosować 

nowoczesne leki. 



Perspektywa lekarzy (4/4) 
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I na koniec dane, które 

pokazują jak 

dramatyczna jest 

sytuacja lekarzy  

w polskim systemie – 

jedynie 14%  z nich 

zawsze informuje 

pacjentów o wszystkich 

dostępnych metodach 

leczenia. 
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 W roku 2015 byliśmy szeroko obecni w mediach nagłaśniając 
sytuację chorych na raka kampanią: “Chwile życie” 

 

 Kampania obejmowała następujące media:  

 Telewizja Polska (TVP2, TVP Info, TVP Kultura, TVP Polonia) 

  TVN oraz TVN Style, TVN 7, TVN Turbo, TVN Meteo 

 sieć kin Helios oraz New Age Media, a także 61 kin 
studyjnych w całej Polsce 

 YouTube (200 000+ wyświetleń)  

 Stacje radiowe:  Polskie Radio PR1 i 11 stacji regionalnych,  
9 stacji komercyjnych 

 Gazety: Gazeta Wyborcza, DGP 

 Tygodniki opinii: Newsweek, Wprost, Polityka, Angora 

 Przyjaciółka, Pani Domu, Zwierciadło, VIVA!, Gala, Murator, 
Elle, Party, Flesz i wiele innych….. 

 

 

 

 

 

Kampania 
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Ponad 200 publikacji w mediach (TV, 

radio, prasa, internet). 
 

AVE: ponad 1 000 000 PLN. 
 

Suma odbiorców: 64 mln osób 
 

Raport w mediach 
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List otwarty do MZ 

POSTULAT: OKRĄGŁY STÓŁ INTERESARIUSZY 



 
 Raport jest dostępny na stronie: 

WWW.ALIVIA.ORG.PL/RAPORT2015 

 

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 

 

Kontakt 

Bartosz Poliński 

 Prezes Fundacji 

bartosz.polinski@alivia.org.pl 

T: 505 901 421 

http://www.alivia.org.pl/RAPORT2015

