Polska Agencja Prasowa w dniu 23 marca 2009 r. upowszechniła
komunikat z konferencji prasowej lekarzy onkologów. Do opinii publicznej
dotarły niepokojące informacje na temat poważnych problemów w leczeniu
chorych cierpiących na raka nerki, dla których Narodowy Fundusz Zdrowia
refunduje tylko jedną w dodatku nieskuteczną i obarczoną poważnymi
objawami ubocznymi, terapię interferonem-alfa.
Według statystyk, wśród osób z nowo rozpoznanym rakiem nerki
odnotowuje się aż 50 proc. zgonów. Zdaniem specjalistów, podstawowym
warunkiem poprawy rokowania co do życia chorych jest leczenie operacyjne
we wczesnym stadium choroby a w zaawansowanym stadium stosowanie
leków nowej generacji, które działają bezpośrednio na procesy prowadzące do
wzrostu raka nerki, są dostępne na rynku a ich koszt mieści się w ramach
kwot wydawanych obecnie na nieskuteczną terapię.
Podczas wspomnianej konferencji prasowej wysunięte zostały pod
adresem Ministerstwa Zdrowia oraz Narodowego Funduszu Zdrowia zarzuty
ograniczania kompetencji lekarzy onkologów, zmuszania ich do złej praktyki
klinicznej i do popełniania błędów w terapii.
Z punktu widzenia Rzecznika Praw Obywatelskich najważniejszy
jest jednak zarzut działania na niekorzyść ludzi chorych.
Niestety wydaje się, że te niepokojące dane znajdują potwierdzenie
w dokumentacji naukowej przekazanej mi przez Prof. Cezarego Szczylika z
Kliniki Onkologii Wojskowego Instytutu Medycznego. Od kilku miesięcy
Profesor usiłuje zainteresować tą bulwersującą sprawą zarówno resort, jak i
płatnika świadczeń medycznych.
Jestem szczególnie poruszony informacją że dla chorych
cierpiących na raka nerki refundowany jest lek o nieudokumentowanej
efektywności klinicznej, bez zaopiniowania przez Agencję Oceny Technologii
Medycznych, podczas gdy dostępne są oparte na dowodach wyniki badań
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klinicznych, a także farmako-ekonomicznych, wskazujące zarówno na
efektywność nowych terapii, jak i sensowność ich refundacji.
W związku z powyższym, pragnę poinformować Panią Minister, że
na podstawie Art. 12. pkt 2) i 3 ) Ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. Rzeczniku
Praw Obywatelskich. (Dz. U. z 2001 r. Nr 14, poz. 147; z 2007 r. Dz. U.
Nr 3, poz. 15) rozważam możliwość zwrócenia się o zbadanie sprawy do
właściwych organów.
Jednocześnie zwracam się z prośbą do Pani Minister (na podstawie
Art. 17. ust. 1 w zw. z Art. 13. powołanej ustawy) o udostępnienie
dokumentów stanowiących podstawę wprowadzenia leku o nazwie
interferon-alfa do terapii chorych na raka nerki, a także stanowiska krajowego
konsultanta w dziedzinie onkologii klinicznej odnośnie do leczenia tych
chorych.
Pozwolę sobie wyrazić nadzieję, że wyjaśnienie powyższych spraw
nasza
dobra współpraca w tym względzie przyczyni się do poprawy
sytuacji ludzi ciężko dotkniętych przez los stwarzając chorym z rozsianym
rakiem nerki szansę na skuteczne leczenie nie tylko wydłużające życie, ale
znacząco poprawiające jego jakość.
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