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Chorzy na raka prostaty czują się dyskryminowani 
przez państwo
Maja Marklowska-Tomar

Stowarzyszenie Osób z NTM „UroConti” zarzuca 
resortowi zdrowia dyskryminację chorych na raka 
prostaty w stosunku do pacjentów cierpiących na 

inne typy nowotworów złośliwych oraz chronienie, 
kosztem ich zdrowia i życia, interesu jednej firmy far-
maceutycznej, która nie chce się zgodzić na umieszcze-
nie w programie lekowym preparatu konkurencji.

Proces refundacyjny enzalutamidu wkrótce przekro-
czy już 600 dni. Od wydania pozytywnej rekomendacji 
dotyczącej poszerzenia o tę substancję programu „Le-
czenie opornego na kastrację raka gruczołu krokowego 
z przerzutami (ICD-10 C-61)” minie niebawem 300 
dni. Dopiero po wielu interwencjach stowarzyszenia 
„UroConti” Ministerstwo Zdrowia rozpoczęło negocja-
cje z producentem leku, ale do dziś nie zapadła żadna 
decyzja w tej sprawie. Lipcowa lista refundacyjna bę-
dzie już szóstą, na której nie pojawił się ten lek. Poza 

krajami nadbałtyckimi, w całej Europie jesteśmy pod 
tym względem niechlubnym wyjątkiem.

Czy wiceminister odpowiedzialny za politykę lekową zna 
naszą sprawę?
- Na krótko przed wejściem marcowej listy usłyszałem 
w ministerstwie, że niestety „tym razem” jest za późno 
na zmiany i szkoda, że nie zadzwoniłem w tej sprawie 
wcześniej. Zrozumiałem, że brak czasu był jedynym powo-
dem, bo nie padł żaden inny. Dlatego przy kolejnej liście 
chciałem uniknąć takiej sytuacji i już 26 marca, podczas 
„Dialogu dla Zdrowia” zapytałem wiceministra Macieja 
Miłkowskiego, jak będzie z dostępem do leczenia przed che-
mioterapią. Minister powiedział, że nie zna sprawy, ale 
obiecał się jej przyjrzeć! - wspomina Bogusław Olaw-
ski, przewodniczący Sekcji Prostaty stowarzyszenia 
„UroConti”. - Byłem w szoku, bo to przecież w gestii tego 
ministra są kwestie lekowe. Powinien znać nasz problem 
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choćby z dziesiątek naszych pism, czy odpowiedzi na interpe-
lacje poselskie, pod którymi sam się podpisywał! Minister po-
prosił o dwa tygodnie na przyjrzenie się sprawie, a ja nadal 
wierzyłem w jego dobre intencje. Tyle że dwa tygodnie póź-
niej nic się nie wydarzyło. Pomimo wielu interwencji telefo-
nicznych minister był nieuchwytny. A z pisma przysłanego 
przez resort 25 marca pacjenci dowiedzieli się, że zamknię-
ciem procesu refundacji będzie wydanie decyzji przez Mini-
stra Zdrowia. Tego samego, który 21 marca, podczas Forum 
Pacjentów Onkologicznych powiedział, że „organizacje pa-
cjenckie (…) reprezentują tego, dla kogo ten system jest (…). 
To niezwykle ważne, bo oni są bliżej choroby, wiedzą czego 
potrzebują i mogą to nam precyzyjnie przekazać”. Prze-
kazałem więc panu ministrowi nasze stanowisko, oparte 
i o opinie światowych ekspertów, których nikt nie kwestionu-
je, i o rekomendację prezesa Agencji Oceny Technologii Me-

dycznych i Taryfikacji. A przede wszystkim o doświadczenia 
naszych członków, którzy zażywając ten lek, wstają z łóżek, 
wracają do pracy, a do tej pracy jadą rowerem! Jak widać po 
majowej liście, nikt nie wziął tego jednak pod uwagę - nie 
kryje rozgoryczenia Bogusław Olawski.

Skoro problemem nie są pieniądze, to co?
Chorzy na raka prostaty po raz kolejny zwracają uwagę, 
że według opinii ekspertów dodanie nowego leku do 
istniejącego programu leczenia nie zwiększy wydatków 
budżetu państwa, bo przecież dwóch leków nie moż-
na przyjmować jednocześnie. Lekarze będą ordyno-
wać tylko jeden z nich i za ten będzie płacić Narodowy 
Fundusz Zdrowia. Przytaczają też dane NFZ dotyczące 
wydatków państwa na inne programy lekowe w pierw-
szych dwóch latach ich obowiązywania: na leczenie 
raka płuca przeznaczono kolejno 147 mln zł, 36 mln zł 

i 553 mln zł, na leczenie raka nerki 55 mln zł, dla cho-
rych na szpiczaka mnogiego 131 mln zł, a na leczenie 
pacjentów z białaczką limfocytową 46 mln zł. 
- To tylko przykłady z 2018 i początku 2019 roku. Jak ła-
two policzyć, minister wydał na nie z budżetowych pienię-
dzy ponad 900 mln zł. W naszym przypadku nie ma mowy 
o takich kosztach, bo to nie jest nowy program ani nawet 
rozszerzenie już istniejącego, tylko umożliwienie lekarzom 
i pacjentom wyboru odpowiednich terapii dla konkretnych 
osób. Tak leczy cały świat! - podkreślają przedstawiciele 
stowarzyszenia „UroConti”.
- Skoro jak widać nie chodzi o pieniądze, to o co? - pyta re-
torycznie Bogusław Olawski i przypomina historię sprzed 
dwóch lat, kiedy dodanie do programu po chemioterapii 
dwóch nowych leków blokował producent, którego lek jest 
teraz jedynym f inansowanym z budżetu państwa przed 

chemioterapią. - Ciągle mamy nadzieję, 
że opóźnienia nie wynikają z chęci utrzy-
mania monopolu jednej f irmy i obrony jej 
interesów za wszelką cenę, ale trudno za-
przeczyć, że takie skojarzenie nasuwa się 
samo - dodaje.

To jawna dyskryminacja i brak wyboru 
terapii!
Artur Marcinek, który doskonale wie, 
jak wygląda sytuacja pacjentów z rakiem 
prostaty, bo sam też jest chory, uczest-
niczył w marcowej rozmowie z wicemi-
nistrem Maciejem Miłkowskim, który 
poprosił o dwa tygodnie na zapoznanie 
się ze sprawą. Uwierzył wiceministrowi 
i czekał, choć nie miał czasu, bo jego le-
karz już wtedy stał przed dramatycznym 
wyborem.
- Powinienem zacząć przyjmować enza-
lutamid, ale nie miałem wyboru. Nie stać 

mnie na kupowanie leku z własnej kieszeni, więc decydu-
jąc się na ten, który jest obecnie refundowany, na zawsze 
odebrałem sobie możliwość leczenia enzalutamidem, nawet 
gdyby okazał się dla mnie lepszy, bo tak działa niezrozu-
miały dla mnie zakaz sekwencyjności leczenia. Zmarno-
wałem więc dwa tygodnie, czekając na decyzję ministra, 
która nie zapadła, a potem zacząłem przyjmować jedyny 
lek, który jest w programie - mówi Artur Marcinek. 
Pacjenci z rakiem stercza w Polsce czują się dyskry-
minowani przez państwo, które w różny sposób pod-
chodzi do poszczególnych chorób nowotworowych. Na 
wybrane z nich resort zdrowia wydaje setki milionów 
złotych, a na inne z jakichś nieznanych powodów nie 
chce przeznaczyć pieniędzy. Dyskryminacja jest po-
dwójna, bo dotyczy również ogromnej różnicy w po-
dejściu do leczenia pacjentów z rakiem stercza w Polsce 
i z innych krajach, również tych sąsiadujących z nami.
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- Mieszkam w Krakowie. Ale gdybym przeprowadził się 
kilkadziesiąt kilometrów dalej, do biedniejszej podobno od 
nas Słowacji, mógłbym korzystać ze wszystkiego tego, co ofe-
ruje współczesna medycyna, a nie być of iarą niezrozumiałej 
polityki zdrowotnej mojego państwa. Od szansy na lecze-
nie dzieli mnie niecała godzina jazdy samochodem! - mówi 
z żalem Artur Marcinek.

W Krakowie wkrótce nie będzie miał kto leczyć
Problemy związane z wyrównaniem dostępu do leczenia 
raka prostaty przed chemioterapią to nie jedyne zmar-
twienie pacjentów ze Stowarzyszenia Osób z NTM 
„UroConti”. Z przerażeniem obserwują oni sytuację 
w krakowskim oddziale Centrum Onkologii - Instytu-
tu im. Marii Skłodowskiej-Curie, gdzie jednego dnia 
wszyscy specjaliści zatrudnieni w Klinice Onkologii Kli-
nicznej złożyli wypowiedzenia z pracy. Wcześniej zrobił 
to kierownik kliniki dr Marek Ziobro, który zrezygno-
wał ze stanowiska, kiedy otrzymał polecenie zwolnienia 
trzech lekarzy w ramach redukcji etatów. Nie zgodził 

się na to, bo z tak okrojonym zespołem nie byłby w sta-
nie zapewnić odpowiedniego funkcjonowania kliniki, 
po czym zrezygnował z pracy. A za nim to samo zrobili 
wszyscy podlegli mu lekarze. Wcześniej dyrektor kra-
kowskiego Centrum Onkologii wręczył wypowiedzenia 
dwóm innym szefom klinik - Ginekologii Onkologicz-
nej i Chirurgii Onkologicznej.
- Jeśli tak ma wyglądać polityka państwa, którego prioryte-
tem w ochronie zdrowia rzekomo jest onkologia, to daleko nie 
zajedziemy - komentuje Bogusław Olawski, który rów-
nież jest mieszkańcem Krakowa. - Nie dość, że minister 
zdrowia prowadzi niezrozumiałą politykę refundacyjną, 
w wyniku której ogranicza nam dostęp do terapii stosowa-
nych z powodzeniem przez cały świat, to jeszcze za chwilę 
nie będzie miał nas kto leczyć! - dodaje zdenerwowany.
Tymczasem statystyki nie pozostawiają wątpliwości: rak 
prostaty jest drugim (po raku płuc) najczęstszym „mę-
skim” nowotworem. Według Krajowego Rejestru Nowo-
tworów co roku rozpoznaje się go u ok. 9 tys. pacjentów, 
a ponad 4 tys. chorych z jego powodu umiera.

NA LIPCOWEJ LIŚCIE REFUNDACYJNEJ BEZ ZMIAN

Według portalu IBSzdrowie.pl, na lipcowej liście refundacyjnej nie znajdzie się żaden nowy lek dla chorych na 
raka prostaty. Jedyną zmianą, jaka jest przygotowywana w Ministerstwie Zdrowia, będzie złagodzenie kryteriów 
włączenia do programu lekowego. O szczegółach napiszemy w kolejnym wydaniu Kwartalnika NTM, po wejściu 
w życie nowych obwieszczeń refundacyjnych ministra zdrowia.

NA CO TRZEBA KONIECZNIE ZWRÓCIĆ UWAGĘ

O prawdopodobieństwie zachorowania na nowotwór złośliwy gruczołu krokowego w dużej mierze decydują 
uwarunkowania genetyczne. Dotychczas zdiagnozowano sześć miejsc w genomie człowieka, których mutacje 
mogą przyczynić się do rozwoju choroby. Statystycznie istnieje większe ryzyko wystąpienia rozwoju raka u męż-
czyzn, których brat lub ojciec również zmagali się z rakiem prostaty. Jeśli chorował jeden członek rodziny, ryzyko 
jest dwukrotnie wyższe, natomiast jeśli dwaj członkowie - wzrasta ono aż jedenastokrotnie.
Do najbardziej typowych symptomów, ograniczających się do samego gruczołu krokowego, należą: 

• częste oddawanie moczu, także w nocy, 
• trudności w oddawaniu moczu (słaby lub przerywany strumień), 
• wrażenie niepełnego opróżnienia pęcherza moczowego.

W przypadku pacjentów, u których choroba jest już bardziej zaawansowana, obserwuje się dodatkowo:
• krwiomocz, 
• uczucie pieczenia przy oddawaniu moczu, 
• zaburzenia wzwodu, 
• nietrzymanie moczu, 
• bóle w podbrzuszu i w okolicy lędźwiowej oraz krocza, 
• obecność krwi w spermie, 
• bóle,
• krwawienia z odbytu. 

- Najbardziej zaawansowane stadium daje przerzuty do kości. Pojawiają się bóle kostne i patologiczne złamania. 
Dodatkowo, obserwuje się powiększenie węzłów chłonnych, zaburzenia krzepnięcia, objawy ucisku na rdzeń kręgo-
wy, a nawet porażenia kończyn - tłumaczy dr n. med. Tomasz Sarosiek, onkolog kliniczny ze szpitala Magodent 
Grupy LUX MED.


