
MIN. Ł. SZUMOWSKI: ORGANIZACJE
ZRZESZAJĄCE PACJENTÓW SĄ
NASZYMI RÓWNORZĘDNYMI
PARTNERAMI

Organizacje zrzeszające pacjentów są naszymi równorzędnymi partnerami – zapewnił

minister zdrowia Łukasz Szumowski.   Szef resortu wziął wczoraj udział w VIII Forum

organizowanym przez Polską Koalicję Pacjentów Onkologicznych, która obchodzi

jubileusz 10-lecia. 

W czasie dyskusji poruszono kwestie dotyczące m.in.: pilotażowego programu sieci

onkologicznych oraz konieczności przeprowadzenia zmian w programach lekowych.

Wobec reform to pacjenci są w stanie przekazać nam precyzyjne i merytoryczne uwagi –

podkreślił minister zdrowia Łukasz Szumowski.

– Takie organizacje, jak Koalicja, które zrzeszają naprawdę
dużo mniejszych organizacji, reprezentują tego, dla którego
ten system działa i dla którego my wszyscy pracujemy – czyli
pacjenta. Organizacje pacjenckie są w pełni dojrzałe w Polsce,
są partnerami równorzędnymi, takimi samymi jak organizacje,
które mają już długą historie. Jest to niezwykle ważne, bo oni
są bliżej tej choroby, wiedzą tak naprawdę, czego oczekują
pacjenci – zaznaczył Łukasz Szumowski.

Od stycznia w Polsce prowadzony jest pilotaż Krajowej Sieci Onkologicznej. Program zakłada

przeprowadzenie pacjenta przez system diagnostyki i terapii, ma też zapewnić mu taki sam

standard opieki niezależnie od miejsca zamieszkania.
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