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Zwracam się do Pana Ministra w sprawie niepokojących doniesień medialnych 

o problemach pacjentów związanych z dostępem do leków stosowanych w ramach 

chemioterapii oraz sygnałach ze strony szpitali o brakach zapasów leków 

onkologicznych (vide: artykuły z dnia 16 kwietnia br.: „Onkologiczny skandal. Leków 

wystarczy tylko do końca tygodnia" http://fakty.interia.pl; „Pacjenci chorzy na raka nie 

mogą się leczyć. Brakuje leków" http://www.wprost.pl; „Leków wystarczy na 10 dni. 

Hurtownie są puste", http://www.tvn24.pl). Taka sytuacja wystąpiła, według informacji 

prasowych, w Wielkopolskim Centrum Onkologii w P., w którym leków 

wystarczy na maksymalnie 10 dni. 

Z zamieszczonych na stronie Ministerstwa Zdrowia komunikatów z dnia 

13 kwietnia br. w sprawie dostępności produktów leczniczych: Gemcitabine, Etoposid, 

Epirubicin, Carboplatin Cancernova, Eracin, wynika, iż Ministerstwo Zdrowia wydało 

zgodę na czasowe wprowadzenie do obrotu w/w produktów leczniczych, podając 

jednocześnie adres hurtowni farmaceutycznej, w której można będzie składać 

zamówienia na w/w produkt leczniczy. Media i przedstawiciele szpitali podnoszą 

jednak, iż w magazynie hurtowni nie znajduje się nawet 50% zapotrzebowania rynku 

polskiego, a posiadane zapasy dostępne są przede wszystkim dla szpitali, z którymi 

podpisane zostały umowy. 

Pomimo wprowadzenia procedury sprowadzania leków zza granicy w trybie 

importu docelowego nadal realna wydaje się obawa, iż część pacjentów może zostać 
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postawiona w sytuacji konieczności przerwania leczenia, co może skutkować dla nich 

dramatycznymi, nieodwracalnymi skutkami, a nawet zagrożeniem życia. Z tego też 

względu niezbędne jest podjęcie wszelkich możliwych działań w celu zapewnienia 

niezakłóconej dostępności podstawowych leków onkologicznych oraz kontynuacji 

terapii w każdym indywidualnym przypadku. 

Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 

15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2001 r., Nr 14, 

poz. 147 ze zm.) zwracam się z uprzejmą prośbą o zajęcie stanowiska w przedmiotowej 

sprawie oraz przekazanie informacji odnośnie skali problemu oraz dotychczasowych 

działaniach i zamierzeniach resortu zdrowia w kwestii rozwiązania tego problemu 

zgodnie z poszanowaniem praw pacjentów, w szczególności z prawem 

do natychmiastowego otrzymania świadczeń zdrowotnych ze względu na zagrożenie 

życia. Jednocześnie uprzejmie proszę o przekazanie informacji, kiedy resort zdrowia 

powziął pierwsze informacje o możliwości zaistnienia problemów z dostawą leków 

onkologicznych oraz jakie działania zaradcze zostały wówczas uruchomione. 


