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Szanowny Panie Premierze,
Z rosnącym zaniepokojeniem przyjąłem kolejne, poruszające opinię publiczną
sygnały o problemach w realizacji prawa obywateli do ochrony zdrowia, tym razem
dotyczące ograniczeń w leczeniu osób chorych onkologicznie z zastosowaniem
chemioterapii niestandardowej.
Wybuch społecznego niezadowolenia na tym tle nie jest jednakże
zaskoczeniem. Kwestie dostępności i jakości lecznictwa onkologicznego były
przedmiotem wystąpień do Minister Zdrowia od początku mojej kadencji. W swych
wystąpieniach wskazywałem na ograniczenia w dostępności leczenia chorób
nowotworowych, niedomagania systemu organizacji i finansowania lecznictwa
onkologicznego, który nie zapewnia oczekiwanych możliwości wczesnego wykrywania
nowotworów, ale i odpowiedniego leczenia oraz rehabilitacji chorych onkologicznie.
W sprawie ograniczeń w dostępie do niestandardowej farmakoterapii i
chemioterapii, wystąpiłem do Minister Zdrowia już w kwietniu 2008 r., w związku z
sygnałami o wstrzymaniu przez Narodowy Fundusz Zdrowia wydawania
indywidualnych zgód na leczenie onkologiczne z zastosowaniem kosztownych,
innowacyjnych leków. Zwróciłem wówczas uwagę na potrzebę zaprzestania praktyki
zaskakiwania zmianami zasad finansowania terapii pacjentów dotkniętych ciężkimi
schorzeniami natury onkologicznej oraz leczących ich świadczeniodawców. W wyniku
działań nadzorczych podjętych przez Minister Zdrowia, Narodowy Fundusz Zdrowia
wycofał się z wprowadzenia ograniczeń. Jednakże nie na długo - w kwietniu 2009 r.
podjąłem interwencję w sprawie ograniczeń w leczeniu chorych cierpiących na raka

nerki, polegających na refundowaniu jednej procedury terapeutycznej z zastosowaniem
preparatu interferon-alfa, w ocenie fachowców nieskutecznej i obarczonej poważnymi
skutkami ubocznymi. Obecna próba wprowadzenia ograniczeń w zakresie finansowana
leczenia onkologicznego z zastosowaniem chemioterapii niestandardowej, zdaje się
więc być skutkiem zamierzonego zmniejszenia wydatków przez NFZ, kosztem
odebrania nadziei pacjentom, dotkniętym śmiertelną chorobą. W imieniu tych osób oraz
ich bliskich, dziękuję Panu Premierowi za skuteczną interwencję.
Równocześnie pragnę podkreślić, że opisane działania Narodowego Funduszu
Zdrowia stanowią wymowną ilustrację postępującej zapaści systemu ochrony zdrowia.
System ten jest niewydolny, staje się coraz mniej przychylny pacjentowi. Źródeł
kryzysu upatrywać należy przede wszystkim w zbiurokratyzowanym systemie
finansowania ochrony zdrowia oraz zróżnicowanych zasadach pozyskiwania środków
finansowych z ubezpieczenia zdrowotnego, ale także w niewydolnej strukturze ochrony
zdrowia oraz złym gospodarowaniu środkami.
Mając powyższe na względzie, na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 15
lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. nr 14 poz.
147 ze zm.), zwracam się do Pana Premiera o rozważenie zasadniczej weryfikacji
polityki zdrowotnej państwa oraz potrzeby dokonania głębokich zmian, zmierzających
do zdecydowanego usprawnienia finansowania oraz funkcjonowania systemu ochrony
zdrowia. Będę zobowiązany za informacje dotyczące stanowiska Pana Premiera w tej
sprawie.
Pozwalam sobie załączyć „Raport o korespondencji i kontaktach między
Rzecznikiem Praw Obywatelskich i Ministrem Zdrowia w sprawie przestrzegania praw
obywateli do ochrony zdrowia w okresie od 14 lutego 2006 do30 kwietnia 2009"
nazwany „Białą Księgą". Informuję równocześnie, że przygotowywany jest kolejny
raport, dotyczący praw dzieci.
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