


Problemy 
zasadnicze 

• Niestabilna sytuacja płatnika 

• Zmiany permanentne  w systemie opieki 
onkologicznej 

• Niekonsekwentne podążanie za wzorcami 
europejskimi 

• Utrzymywanie niskiego poziomu finansowania 
i nierównego dostępu do nowoczesnych 
metod leczenia 

 



Co wyróżnia POZYTYWNIE sytuację 
społeczną chorych na raka piersi wśród 
innych pacjentów onkologicznych ? 

• Choroba dojrzałych kobiet 

• Nowotwór, o którym najczęściej mówią media 

• Największa i najsilniejsza organizacja 
pacjentów – FENOMEN AMAZONEK 

• Największa   i najdłużej działająca KLINIKA 
NARZĄDOWA 

• Powstawanie i akredytacja OŚRODKÓW 
LECZENIA RAKA PIERSI W POLSCE  

 



INSPIRACJE: 

• Zaangażowanie  organizacji i mediów kobiecych 
po stronie pacjentek 

• Nacisk mediów na gremia decydenckie 

• Silny ruch społeczny wspierający WSZYSTKICH 
CHORYCH NA RAKA 

• Poznawcze nastawienie pacjentów a ich 
podmiotowość 

• Naukowe i praktyczne przygotowanie lekarzy do 
leczenia raka piersi na najwyższym poziomie 

• Współpraca Amazonek z polskim Towarzystwem 
do Badań nad Rakiem Piersi i SIS 

 

 



FENOMEN REHABILITACJI CHORYCH 
NA RAKA PIERSI: 
• Pochodzenie ruchu Amazonek 

• Jak z rehabilitacji narodziła się w Polsce 
PSYCHOONKOLOGIA 

• Rozwój  osoby poprzez rehabilitację 

• Filozofia życia chorych na raka piersi wpisana 
w proces rehabilitacji 

• Zachowanie  ciągłości opieki nad chorymi na 
raka piersi : diagnostyka, leczenie i 
pielęgnowanie, rehabilitacja. 



SPOŁECZNE POSTRZEGANIE 
CHORYCH NA RAKA PIERSI 

CO WIDZIMY WYRAŹNIE? 

• Wyraźnie widać  działania 
Amazonek 

 

• Wyraźnie mówi się o zbyt  
wysokich kosztach leczenia 

 

•  Wyraźnie i chętnie mówi się 
źle o lekarzach – onkologach 

 

 

CO WIDZIMY NIEWYRAŹNIE? 
• Naukową pracę polskich onkologów i 

ich zaangażowanie  w rozwój  
globalnej  nauki o leczeniu raka piersi 

  

 

 

• Moralny wyzysk polskich 
onkologów 

• Brak humanitaryzmu w 
polskim podejściu do chorych 
na raka piersi 

 





Nie widać 

 ZYSKÓW Z DOBREGO LECZENIA 

RAKA PIERSI 



DLACZEGO ONKOLOGIA JEST 
SPRAWĄ POLITYCZNĄ? 

 Populacyjny charakter onkologii 
 

 Trwałe zabezpieczenie ryzyka onkologicznego w 
sytuacji lawinowego narastania tego ryzyka 

 
 Wspieranie gotowości rodzin do opieki na 

chorymi na raka 
 
 Prawne uznanie potrzeb chorych na raka 
 

 



„W każdym systemie władzy 
reforma jest bardzo trudna, lecz w 
systemie dwupartyjnym reforma 
staje się praktycznie niemożliwa” 
                              C. K. Chesterton 


