
WALKA Z RAKIEM GŁÓWNYM TEMATEM FORUM
PACJENTÓW ONKOLOGICZNYCH 

Walka z rakiem to wciąż poważne wyzwanie dla medycyny. O osiągnięciach, wyzwaniach w opiece onkologicznej,

dostępności oraz �nansowaniu przełomowych terapii w leczeniu nowotworów dyskutowali uczestnicy Forum

Pacjentów Onkologicznych.

Na świecie na raka umiera ponad 8 milionów osób rocznie. W Polsce rak jest drugą przyczyną zgonów – zabija blisko 110

tysięcy osób, z czego około 100 tysięcy umiera w wyniku nowotworów złośliwych. Jedną z recept w walce z rakiem ma

być tak zwana sieć szpitali.

– To jest główna rzecz, którą sieć onkologiczna przyniesie, czyli żeby dobra jakość była w

każdym miejscu w sieci. Za chwilę będziemy rozszerzali sieć o kolejne województwa –

mówił minister zdrowia prof. Łukasz Szumowski.

Obecnie sieć szpitali tworzą szpitale w woj. lubuskim, podlaskim czy łódzkim. Ta koncepcja już dziś się sprawdza –

podkreślił przewodniczący Polskiego Towarzystwa Onkologicznego prof. Adam Maciejczyk.

– Infolinia została uruchomiona, co jest najważniejsze dla pacjentów. Działa – powiem

więcej, czeka na telefony. Działa też komunikacja przez internet, jest taka specjalna

aplikacja „onkoskop”, przez którą pacjenci mogą zgłaszać się bezpośrednio. To wszystko

działa. Do tego działają koordynatorzy – wskazał prof. Adam Maciejczyk.

Sieć szpitali uzupełniają tzw. centra doskonałości. Zajmują się one badaniami naukowymi oraz rozwijaniem

nowoczesnych technologii. Chodzi o to, by pacjent wiedział, gdzie otrzyma dobrą jakość i dobry standard leczenia. Resort

zdrowia pracuje także nad projektem ustawy o jakości opieki zdrowotnej.

– Dla mnie jest to taka dosyć kopernikańska zmiana. Gdyby się udało wprowadzić

mechanizm, że nie płacimy za usługę, tylko płacimy za efekt w perspektywie

długoterminowej, to myślę, że byłaby to jedna z ważniejszych zmian dla pacjenta – ocenił

prof. Łukasz Szumowski.

Ważne jest także kształcenie lekarzy. Stu polskich medyków odbędzie staż w najlepszych instytucjach w Stanach

Zjednoczonych.

– Już wszyscy zainteresowani mogą składać aplikacje do programu. Będziemy zbierać

aplikacje do końca maja i planujemy zakończenie oceny merytorycznej i przyznanie

stypendiów do końca   września tego roku – mówił dyrektor Narodowej Agencji Wymiany

Akademickiej Łukasz Wojdyga.

Pierwsza grupa lekarzy do Stanów Zjednoczonych wyruszy w październiku. Pierwsze staże zaplanowano dla ok. 30

naukowców prowadzących badania w zakresie kardiologii, onkologii, alergologii oraz chorób zakaźnych. Dziś
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Ks. bp J. Guzdek: Czyny wielu bohaterów nie

zostały utrwalone; to ogromny grzech

zaniedbania
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Toruń: w Sanktuarium NMP Gwiazdy Nowej

Ewangelizacji i św. Jana Pawła modlono się za

tych, którzy oddali życie ratując Żydów

Lubuskie: Szef MSWiA na obchodach 75.

rocznicy ,,Wielkiej ucieczki”

Narodowy Marsz Życia przeszedł ulicami

Warszawy

Szef MSZ Izraela: D. Trump w poniedziałek

podpisze dekret ws. Wzgórz Golan

Hiszpania: Zakończył się międzynarodowy

kongres poświęcony sanktuarium Serca Pana

Jezusa na Cerro de los Ángeles

„Dar Młodzieży” coraz bliżej Polski 

[TYLKO U NAS] Prof. A. Nalaskowski: Nie ma

edukacji światopoglądowo neutralnej

P. Jaki: W poniedziałek zostanie

przedstawiona propozycja rządu dla

nauczycieli

wPolityce.pl: Angielscy naukowcy znaleźli

trotyl na szczątkach wraku Tu-154M

Białystok: Działacze Koalicji Obywatelskiej

chcą zmiany nazwy ul.  Z. Szendzielarza

„Łupaszki”

Papież Franciszek: Wielki Post jest czasem

odnowy duchowej i otwartości na łaskę Boga

Estymator: w wyborach do PE 42,2 proc. dla

Zjednoczonej Prawicy; 39,3 proc. dla KO
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i dobrej edukacji
prof. dr hab. Aleksander Nalaskowski,
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hab. Jacek Kurzępa, socjolog
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Serwis informacyjny: Skrót informacji z
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Myśląc Ojczyzna – prof. dr hab.
Mieczysław Ryba
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drukuj

Udostępnij

  

przedstawiciele resortu zdrowia i  Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej będą w tej sprawie prowadzić rozmowy w

USA.

– Mamy m.in. w planie odwiedzenie ośrodka w Houston, jednego z głównych ośrodków

onkologicznych w USA, w Waszyngtonie, wizyty również   i w sieci szpitali weteranów: w

Bostonie, również na Harvardzie właśnie. We wszystkich tych miejscach będziemy

rozmawiali już o istniejącym programie – poinformował prof. Łukasz Szumowski.

Tam też polscy lekarze będą się szkolić i zdobywać doświadczenie. Dzięki tej współpracy z amerykańskimi naukowcami

pacjenci w naszym kraju zyskają dostęp do najnowszej wiedzy i praktyk klinicznych.

TV Trwam News/RIRM
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prof. dr hab. Aleksander Nalaskowski, Katedra

Edukacji Dziecka Uniwersytetu Mikołaja

Kopernika w Toruniu; pos. prof. dr hab. Jacek

Kurzępa, socjolog
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