
 

Warszawa, dn. 9 lipca 2020 r. 

 

Szanowny Pan 
Prof. Łukasz Szumowski 
Minister Zdrowia 
 
 Szanowny Pan 
 Maciej Miłkowski 
 Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia 

 

Szanowni Panowie Ministrowie, 

7 lipca 2020 r. miałem okazję wspólnie z Panem Ministrem Miłkowskim uczestniczyć 

w debacie zorganizowanej przez portal CowZdrowiu.pl pt. "Immunoterapie: jak 

wykorzystujemy nowe możliwości leczenia". Podczas debaty padło wiele słów, które 

nie dają spokoju pacjentom, których reprezentujemy jako Stowarzyszenie Pomocy 

Chorym na Mięsaki i Czerniaki Sarcoma. Stąd też zwracam się do Panów z prośbą 

o wyjaśnienie.  

W drugiej części spotkania, brak dostępu do nowoczesnego leczenia w czerniaku, 

w tym leczenia adjuwantowego, Pan Minister Miłkowski tłumaczył wysokimi cenami 

leków proponowanymi przez firmy farmaceutyczne w stosunku do skuteczności 

terapii. Sugerując brak woli porozumienia z ich strony i w konsekwencji zagroził  

wstrzymaniem finansowania leków nawet na dwa lata. „Być może trzeba jeszcze 
poczekać z rok, dwa lata na przeorganizowanie innych rzeczy, które są 
skuteczniejsze, a tutaj się wstrzymać z podejmowaniem decyzji. (…) Być może 
powinniśmy poczekać aż ceny spadną. (…) Mamy problem z czterema, pięcioma 
firmami, które oczekują podwyższonego finansowania. Być może rok, dwa lata 
niefinansowania w ogóle zmieni podejście w kraju.” 
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Prezes Zarządu 

Kamil Dolecki 

W imieniu pacjentów, pytam zatem czy rzeczywiście Ministerstwo Zdrowia zamierza 

zakończyć negocjacje z firmami bez uzyskania porozumienia istotnego dla 

pacjentów? Czy naprawdę Pan Minister uważa, że refundacja leczenia 

adjuwantowego czerniaka, którego intencją, jak mówił prof. Rutkowski, jest 

wyleczenie, jest nieopłacalna? Czy zamierza Pan Minister przedłużyć dostęp do 

leczenia na obecnych warunkach? Panie Ministrze, gdzie w tej całej sytuacji są 

pacjenci? Czy nie sądzą Państwo, że w sytuacji braku budżetu należałoby rozpocząć 

otwartą dyskusję z pacjentami, na jakie leczenie stać polską służbę zdrowia? 

Pragnę nadmienić, że 7 lutego z rąk m.in. Pana Ministra Łukasza Szumowskiego 

przyjęliśmy  nagrodę „Dla Zdrowia i Pacjenta” w kategorii „Prawa pacjenta 

i bezpieczeństwo”, ustanowioną przez Rzecznika Praw Pacjenta, Prezesa NFZ, Instytut 

Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej. Ogłosiliśmy wówczas, że chcemy aby to 

wyróżnienie pozostało wyrazem szacunku dla pacjentów i ich rodzin w dialogu 

o lepszą jakość leczenia. Dziś, szczególnie przywołujemy te słowa i apelujemy o jak

najszybszy powrót do rozmów ze wszystkimi stronami. 

W imieniu pacjentów chorych na czerniaka, których reprezentuję, uprzejmie proszę 

o pilną odpowiedź na nasze pytania.

Łącząc wyrazy szacunku 
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