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Koalicja to wspólny głos ponad 100 

tysięcy pacjentów onkologicznych w 

Polsce zrzeszonych w 38 organizacjach 

z terenu całego kraju. Wspólnie działamy 

na rzecz poprawy sytuacji wszystkich 

chorych onkologicznie, dzieci i dorosłych 

(ok. 2,5 mln osób w Polsce). 

Misją Koalicji jest poprawa statystyk dotyczących przeżycia chorych z 

chorobami nowotworowymi w Polsce, dzięki wdrożeniu najwyższych 

standardów diagnostyki i terapii nowotworów. 

 

Działamy od 2008 roku. 



Profilaktyka 

 1 złotówka zainwestowana w działania profilaktyczne = 3 zł zaoszczędzone na 

leczeniu naprawczym  

 zbyt mały udział organizacji pacjentów w promocji zdrowia,  

 brak środków na realizację programów skriningow, rok 2016 straconym czasem  

-  nierealizowany Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych  

 brak koordynacji działań na poziomie gmin czy powiatów - wszyscy realizują te 

same programy, głównie dotyczące szczepień HPV czy wirusowi wątroby 



 brak możliwości wykonywania niektórych badań diagnostycznych 

przez lekarzy POZ w kierunku nowotworów np. mammografii 

 brak patomorfologów i wprowadzenia standardów,  

 likwidowanie zakładów patomorfologii i nie wdrażanie 

specjalistycznych  procedur patomorfologicznych – 530 

patomorfologów w  tym ¼ w woj. mazowieckim 

Diagnostyka 



 likwidowanie poradni genetycznych, zbyt długi okres przeprowadzania badań u 

osób z ryzkiem rodzinnego dziedziczenia chorób nowotworowych 

 konieczność przeprowadzania badań genetycznych u wszystkich kobiet, u 

których zdiagnozowana raka jajnika i ich krewnych 

 badania molekularne - brak dostępności w niektórych rodzajach nowotworów 

 zasadność badań wielogenowych 

 BRAK WSPÓLNYCH DZIAŁAŃ, POROZUMIENIA POMIĘDZY GENETYKAMI 

A BIOLOGAMI MOLEKULARNYMI W REALIZOWANIU CELU, JAKIM JEST 

DIAGNOSTYKA W TERAPIACH CELOWANYCH 

Diagnostyka w leczeniu celowanym 



        Leczenie kompleksowe – multidyscyplinarne zespoły 

  pakiet onkologiczny -  koordynator, konsylia 

 terapia pacjentów z czerniakiem czy GIST jako przykład leczenia według 

europejskich standardów 

 poprawa w refundacji innowacyjnych terapii, na licie znalazły się leki długo 

oczekiwane np. przez pacjentki z rakiem piersi czy  niedrobnokomórkowym 

rakiem płuca z rearanżacją genu ALK(+) 

 brak dostępu do innowacyjnego skutecznego leczenia dla pacjentów z rzadkimi 

nowotworami np. mielofibrozą, rak tarczycy z opornością na jod 

promieniotwórczy, rak podstawnokomórkowy 

 pacjenci wykluczeni – nie kwalifikujący się do programów lekowych, brak 

możliwości terapii w ramach innych rozwiązań jakimi była chemioterapia 

niestandardowa, proponowany ratunkowy dostęp do technologii medycznych nie 

spełnia oczekiwań pacjentów 

 nadzieja – wprowadzenie mechanizmu „compassionnate use” – wczesny dostęp 

do terapii niezarejestrowanych (zapowiedź w projekcie nowelizacji ustawy 

refundacyjnej) 

Leczenie onkologiczne 



 Leczenie wspomagające stanowi obecnie 50% leczenia 

onkologicznego 

 

- brak informowania pacjentów o możliwych działaniach niepożądanych leków 

- porady dietetyka, opracowanie zasad żywienia dla poszczególnych 

nowotworów i prowadzonych terapii 

- refundacja specjalistycznych doustnych suplementów żywienia 

- leczenie paliatywne i leczenie bólu (zmiany w ustawie) 

- zabezpieczenie płodności i problemy współżycia seksualnego pacjentów 

onkologicznych 

- konieczność ciągłej rehabilitacji 

Leczenie wspomagające i wsparcie 



Wsparcie psychoonkologiczne i psychiatryczne 

- pacjentów i ich bliskich szczególnie w momencie usłyszenia diagnozy rak 

- wdrożenie karty distresu 

-  leczenie depresji 

- brak kontaktu lekarz-pacjent 

- konieczność kształcenia  lekarzy z zakresu psychoonkologii i kontaktu z pacjentem 

- wsparcie psychoonkologiczne lekarzy 

Wsparcie duchowe 

- religijne 

- kontakt ze sztuką i z naturą (projekty Amazonek) 

Wsparcie pacjentów 

-  konieczność przeszkolenia wolontariuszy  wspierających pacjentów na oddziałach 

Leczenie wspomagające i wsparcie 



 leczenie komplementarne, poparte badaniami klinicznymi metody 

leczenia  

 aktywność fizyczna 

 aktywność społeczna 

Co pacjent może zrobić dla siebie 



Nie dostrzegane  grupy pacjentów i ich specyficzne problemy 

- pacjenci w wieku dorastania (Karta przejścia) 

 

Zabezpieczenie, ubezpieczenie przed chorobą nowotworową 

- Polisy np. „PZU z Miłości do Zdrowia” 

- ONKOfundusz 





Choć dane epidemiologiczne na temat chorób 

nowotworowych  mogą budzić niepokój czy 

wręcz przerażenie - zwłaszcza wśród osób 

właśnie zdiagnozowanych i ich bliskich – to nie 

należy zapominać, że CZŁOWIEK TO NIE 

STATYSTYKA. Rejestry służą celom badawczym i 

administracyjnym i w żaden sposób nie 

determinują indywidualnych ludzkich losów, 

nie mogą odbierać pacjentowi nadziei, o której 

wybitna polska psychoonkolog prof. Krystyna 

de Walden Gałuszko pisała: Natura 

wyposażyła nas w silną broń pozwalającą 

przezwyciężyć wszystkie zagrożenia – jest nią 

nadzieja. 


