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Zwykle, podsumowując miniony rok w polskiej onkologii skupiamy się przede wszystkim na nowych terapiach,
które znalazły się na liście refundacyjnej. Tym razem chciałbym bardziej kompleksowo spojrzeć na to co
wydarzyło się w onkologii w Polsce w minionym roku, a także przedstawić potrzeby i rekomendacje na najbliższe
lata z perspektywy pacjentów onkologicznych.

Zwykle, podsumowując miniony rok w polskiej onkologii skupiamy się przede wszystkim na
nowych terapiach, które znalazły się na liście refundacyjnej. Tym razem chciałbym bardziej
kompleksowo spojrzeć na to co wydarzyło się w onkologii w Polsce w minionym roku, a
także przedstawić potrzeby i rekomendacje na najbliższe lata z perspektywy pacjentów
onkologicznych. Współczesna onkologia to bowiem nie tylko innowacyjne leki, ale
zintegrowany, całościowy system terapii i opieki nad pacjentami dotkniętymi chorobą
nowotworową i ich bliskimi.
PROFILAKTYKA
Systemowe podejście do zwalczania chorób nowotworowych zaczyna się na poziomie proﬁlaktyki. Jak
wynika z badań - 1 złotówka zainwestowana w działania proﬁlaktyczne to 3 zł zaoszczędzone na
leczeniu naprawczym. Z punktu widzenia działań proﬁlaktycznych rok 2016 dla onkologii jest
straconym czasem. Nie został bowiem efektywnie wdrożony Narodowy Program Zwalczania Chorób
Nowotworowych na lat 2016 - 2025 , a do ogłoszenia konkursów w ramach Narodowego Programu
Zdrowia Publicznego przystąpiono dopiero w ostatnich miesiącach roku, dając zbyt mało czasu na
opracowanie poważnych projektów, czasami wartości kilku milionów złotych. Wywołało to
zaniepokojenie wśród organizacji pacjentów, którym ustawa o NPZP gwarantowała możliwość
realizacji zadań zleconych. Sytuację ratowało prowadzenie proﬁlaktyki nowotworowej w ramach
projektów lokalnych, ale tu z kolei brakowało koordynacji działań na poziomie gmin czy powiatów,
ponieważ większość realizowała te same programy, głównie dotyczące szczepień. Problemy z
prowadzeniem działań proﬁlaktycznych podkreślali zgodnie przedstawiciele władz samorządowych,
instytucji służby zdrowia i organizacji pacjentów na regionalnych spotkaniach Akademii Liderów
Zdrowia. Wielu uczestników debat uznało też za bezzasadne powierzenie opiniowania programów
proﬁlaktycznych Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryﬁkacji, zamiast specjalistom z zakresu
zdrowia publicznego.
Organizacje pacjenckie z racji swoich doświadczeń i nabytej wiedzy są „naturalnymi” edukatorami,
szczególnie predysponowani do prowadzenia działań edukacyjnych z zakresu onkologii. Mamy
nadzieję, że organizacje pacjentów onkologicznych w najbliższych latach zostaną aktywnie
włączone w realizację programów proﬁlaktycznych.
Nadzieją dla wielu pacjentów onkologicznych na skorzystanie z innowacyjnych terapii jest
zapowiedziane w projekcie nowelizacji ustawy refundacyjnej wprowadzenie mechanizmu
compassionnate use – czyli wczesnego dostępu do terapii jeszcze nie zarejestrowanych, które
przeszły z powodzeniem badania kliniczne.
Także możliwość uczestnictwa w badaniach klinicznych otwiera dla pacjenta
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onkologicznego kolejną ścieżkę dostępu do nowoczesnego leczenia. Jest często jedyną szansą
lub nową możliwością terapii po wyczerpaniu kolejnych linii leczenia. Polska Koalicja Pacjentów
Onkologicznych podjęła w minionym roku zarówno na łamach „Głosu Pacjenta Onkologicznego” jak i
na naszym Forum temat badań klinicznych. W Ministerstwie Zdrowia trwają prace nad
wprowadzeniem nowej dyrektywy unijnej dotyczącej badań klinicznych. Dla nas pacjentów jest
ważne, aby podczas tych rozmów rozwoju badań klinicznych w Polsce, co z pewnością jest
korzystne dla naszej gospodarki, nie zapomniano także o naszych interesach. Aby pacjenci
onkologiczni po zakończeniu badania mieli prawnie zagwarantowaną możliwość kontynowania terapii
testowanym lekiem aż do wyleczenia lub wystąpienia progresji. Dostęp polskich pacjentów do badań
klinicznych ogranicza nie tylko zbyt mała liczba prowadzonych badań w naszym kraju, ale przede
wszystkim brak informacji o tym, gdzie i kto je prowadzi. Pacjenci szukając informacji o badaniach
klinicznych w naszym kraju muszą korzystać z zagranicznych, obcojęzycznych portali, co często
stanowi dla nich dodatkową barierę. W najbliższym czasie powinna powstać strona
internetowa w języku polskim informująca o badaniach klinicznych prowadzonych w
Polsce, a także w przyszłości w Europie i na świecie. Najbardziej predysponowany i z urzędu
odpowiedzialny za stworzenie takiej strony wydaje się być Urząd Rejestracji Leków i Środków
Biobójczych, który posiad pełną wiedzę o badaniach klinicznych w Polsce.
Dlatego żegnając odchodzący rok podziękujmy sobie za współpracę i wsparcie oraz życzmy
sobie, abyśmy w Nowy 2017 roku zrobili wspólnie jeszcze więcej dla zdrowia wszystkich
Polaków.
Szymon Chrostowski, Prezes Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych

https://www.medexpress.pl/onkologia-z-perspektywy-pacjentow-podsumowanie-roku-i-oczekiwania/65766

