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Warszawa 13.06.2012 r.  



 
 

 

Opis seminarium „Innowacje w hematoonkologii – ocena dostępności  

w Polsce” 

Seminarium Fundacji Watch Healthcare odbyło się 22 maja 2012 r. w Instytucie 

Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN, przy ul. Trojdena 4 w Warszawie. 

Celem Seminarium było ukazanie występujących w Polsce ograniczeń dostępu do 

świadczeń wykorzystywanych w leczeniu schorzeń hematoonkologicznych, 
zarówno tych znajdujących się w koszyku świadczeń gwarantowanych, jak  

i pozostających poza nim oraz dyskusja nad możliwościami poprawy dostępności 

do deficytowych technologii medycznych w systemie ochrony zdrowia. Na 

dyskusję i konferencję prasową podsumowującą debatę, zaproszono 

przedstawicieli mediów, a także reprezentantów  Ministerstwa Zdrowia, NFZ, 

AOTM, organizacji pacjentów oraz ekspertów medycznych.  

Opiekę merytoryczną nad Seminarium sprawował Komitet Naukowy, w osobach: 

Prof. dr hab. med. Wiesław Wiktor Jędrzejczak – Przewodniczący Komitetu 

Naukowego Seminarium, Kierownik Katedry i Kliniki Hematologii, Onkologii  

i Chorób Wewnętrznych CSK AM, członek Zarządu Polskiego Towarzystwa 

Hematologów i Transfuzjologów, członek Komitetu Genetyki Człowieka i Patologii 

Molekularnej PAN oraz Komitetu Immunologii i Etiologii Zakażeń Człowieka PAN; 

Prof. zw. dr hab. med. Anna Dmoszyńska - Kierownik Katedry i Kliniki 
Hematologii i Transplantacji Szpiku UM w Lublinie; 

Prof. dr hab. med. Andrzej Hellmann – Kierownik Kliniki Hematologii  

i Transplantologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, członek Zarządu 

Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów, członek Rady 

Programowej Polskiej Unii Medycyny Transplantacyjnej; 

Prof. dr hab. Zbigniew Szawarski – etyk i filozof medycyny, przewodniczący Rady 

Naukowej Fundacji WHC, Przewodniczący Komitetu Bioetyki PAN; 

Dr n. med. Janusz Meder – Prezes Zarządu Głównego Polskiej Unii Onkologii, 

Wiceprezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej, Prezes Zarządu 

Polskiej Grupy Badawczej Chłoniaków, członek Rady Naukowej Fundacji WHC; 

Dr Krzysztof Łanda – Prezes Fundacji Watch Health Care. 

 

Zadania zespołu Alfa Communications 
 

 Przygotowanie bazy mediów ogólnopolskich, medycznych, prozdrowotnych 

oraz life style’owych 

 Przygotowanie zaproszenia oraz rozesłanie go do wyselekcjonowanych 

dziennikarzy. Follow-up zaproszenia 

 Przygotowanie materiałów prasowych 

 Obsługa medialna wydarzenia w tym regularny kontakt z kluczowymi 

mediami przed, w trakcie i po seminarium 

 Obsługa video i foto seminarium (przygotowanie zdjęć, filmu 

dokumentującego seminarium oraz wywiadów z kluczowymi gośćmi) 

 



 
 

 

Treść informacji prasowej  

 

Leczenie skuteczne, ale niedostępne 

 

Według umieszczonego na stronie www.barometrwhc.pl barometru Fundacji 

Watch Health Care dostęp do leczenia hematoonkologicznego pozostawia wiele 
do życzenia. Na poważne problemy zwracają uwagę najwybitniejsi polscy lekarze 

tej specjalności 

 

Warszawa 22.05.2012 r. – Leczenie chorób hematoonkologicznych (wiele odmian 

białaczki, chłoniaków i szpiczaka) zbliża się w Polsce do światowych standardów. 

Niestety sytuacja chorych potrzebujących opieki powyżej drugiej, trzeciej linii 

terapii w przypadku kolejnych nawrotów choroby lub braku odpowiedzi 
organizmu na zastosowane leczenie, nadal stanowi ogromny problem.  

O ograniczeniach blokujących dostęp do świadczeń w leczeniu schorzeń 

hematoonkologicznych oraz o możliwościach poprawy dostępności do 

deficytowych technologii medycznych stosowanych w ramach terapii 

niestandardowej rozmawiano podczas organizowanego przez Fundację Watch 

Health Care seminarium edukacyjnego „Innowacje w hematoonkologii – ocena 
dostępności w Polsce”.  

„Ograniczeniem jest oczywiście fakt, że mieszkamy w stosunkowo biednym kraju, 

który w dodatku ma nieproporcjonalnie niską składkę zdrowotną. Problemem jest 

też sam mechanizm podejmowania decyzji o stosowanym leczeniu. Zgodnie  

z wiedzą medyczną najtrudniejsze decyzje powinna podejmować osoba 

najbardziej wykwalifikowana w danej dziedzinie. Tymczasem u nas te decyzje 

podejmuje Dyrektor Oddziału Wojewódzkiego NFZ, który niezależnie od swoich 
kompetencji w dziedzinie finansów i zarządzania na ogół nie zna się na leczeniu 

chorych” – powiedział Prof. dr hab. med. Wiesław Wiktor Jędrzejczak – 

Przewodniczący Komitetu Naukowego Seminarium, Kierownik Katedry i Kliniki 

Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych CSK AM, członek Zarządu 

Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów.  

Według Polskiej Unii Onkologii w Polsce na ostrą białaczkę szpikową choruje 
rocznie 1200 osób, na limfoblastyczną ok. 600. Na przewlekłą białaczkę szpikową 

zapada 600 osób rocznie, na limfocytową zaś 1700. Każdego roku odnotowuje się 

6 tys. zachorowań na chłoniaki nieziarnicze. U tysiąca osób diagnozuje się 

chłoniaki Hodgkina, a u 1600 szpiczaki plazmocytowe.  

U osób, u których diagnozuje się te choroby, stosuje się zwykle zabiegi 

chirurgiczne, radioterapię i chemioterapię, ale coraz częściej lekarze na całym 
świecie korzystają z nowoczesnych terapii już w pierwszej linii leczenia, a nie 

dopiero na kolejnych etapach choroby. Spersonalizowana terapia daje większe 

szanse na szybszą odpowiedź organizmu, co również przekłada się na 

oszczędności finansowe.  

W Polsce, mimo pozytywnej rekomendacji Agencji Oceny Technologii Medycznych, 

dostęp do niektórych nowoczesnych substancji stosowanych  

w chemioterapii na całym świecie nadal jest bardzo ograniczony. Co gorsza: 
ograniczenia zaczęły pojawiać się także tam, gdzie wcześniej ich w Polsce nie 

było. 

„Według nowej ustawy refundacyjnej i wynikających z niej obwieszczeń 

Ministerstwa Zdrowia, nawet niektóre uznane i od dawna stosowane leki doustne, 

bez których nie ma leczenia wielu chorób nowotworowych w hematologii, nie są 



 
 

 

refundowane” – komentuje prof. dr hab. med. Jan Walewski, konsultant 

wojewódzki w dziedzinie onkologii klinicznej, kierownik Centrum Onkologii - 

Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie. „Obecnie w hematoonkologii 

najgorzej jest ze szpiczakiem plazmocytowym - nowe leki są w ogóle 

niedostępne w pierwszej linii, a moje próby doprowadzenia do zracjonalizowania 

programu terapeutycznego leczenia chłoniaków podejmowane od 2006 r. 
pozostają jałowe do dziś” – dodaje profesor. 

Wprowadzone zmiany w systemie ochrony zdrowia szczególnie boleśnie dotknęły 

chorych potrzebujących farmakoterapii niestandardowej – zwłaszcza pacjentów 

cierpiących na niektóre nowotwory.  

„To jest dramat np. chorych opornych na inne leczenie cytopenii 

autoimmunizacyjnych. Ponad połowa tych chorych reaguje na lek, który jest dla 

nich niedostępny mimo, że są bardzo przekonujące wyniki badań klinicznych. 
Najgorzej jest tam, gdzie choroba jest ultra rzadka, gdyż tam nie ma również 

badań klinicznych – są tylko opisy przypadków. I tu chory jest pokrzywdzony ze 

względu na niedostatek wiedzy medycznej, a dodatkowo na trudności  

w uzyskaniu tego, co lekarz może próbować zastosować w oparciu o ograniczone 

dane. Nie wyobrażam sobie sytuacji po likwidacji programu chemioterapii 

niestandardowej i uważam pomysł likwidacji tego programu za przejaw ogromnej 
arogancji intelektualnej” – mówi profesor Wiesław Wiktor Jędrzejczak.  

Przykłady na trudną sytuację pacjentów cierpiących na choroby 

hematoonkologiczne można mnożyć. Jednym z nich jest problem chorych na 

szpiczaka z niewydolnością nerek (około 10 % pacjentów), którzy według lekarzy 

są obecnie właściwie wyeliminowani z programu leczenia.  

„Zapisy programu terapeutycznego najprawdopodobniej zostały przejęte  

z badania klinicznego, a przecież cele badań klinicznych i opieki medycznej nie są 
identyczne. Mimo przedstawiania decydentom niezbitych dowodów od dwóch lat 

nie udaje się zmienić tych zapisów. Nie mogę tego określić inaczej, jak przejaw 

złej woli” – komentuje profesor Wiesław Wiktor Jędrzejczak.  

Eksperci podkreślają, że rozwiązaniem byłaby systemowa aktualizacja 

programów terapeutycznych dwa razy do roku. Profesor Jędrzejczak postuluje 

wprowadzenie mechanizmu systematycznej nowelizacji zapisów programów, np. 
do 31 marca i do 31 września tak, aby umożliwić NFZ kontraktację na 

poprawionych zasadach 1 lipca i 1 stycznia. Szansę na poprawę obecnej sytuacji 

eksperci obecni na seminarium Fundacji Watch Health Care widzą również  

w ubezpieczeniach komplementarnych, dzięki którym pacjent miałby dostęp do 

technologii medycznych aktualnie niefinansowanych przez NFZ. Uczestnicy 

seminarium podkreślili, iż kluczem do sukcesu jest konstruktywny dialog 
pomiędzy lekarzami i decydentami, któremu musi przyświecać szczególne dobro 

pacjenta.  

Na razie, jak widać, sytuacja pozostawia wiele do życzenia. Według 

monitorującego dostępność do gwarantowanych świadczeń zdrowotnych 

barometru WHC dostępnego na stronie www.barometrwhc.pl dostanie się do 

lekarzy specjalistów trwa w przypadku pacjentów hematoonkologicznych ponad 

1,5 miesiąca. Na przełomie 2011 i 2012 chory musiał czekać krócej, bo  
2 tygodnie. Trendy zmian nie napawają więc entuzjazmem.  

Fundacja Watch Health Care (WHC) została założona w roku 2010. Inspiracją dla 

jej powstania była narastająca dysproporcja pomiędzy zawartością koszyka 

świadczeń i wielkością środków finansowych ze składki na ubezpieczenie 

podstawowe, przeznaczanych na świadczenia zdrowotne w Polsce, czego 



 
 

 

skutkiem jest szczególnie bolesne pozbawienie lub ograniczenie chorym dostępu 

do podstawowych świadczeń zdrowotnych. Strona internetowa Fundacji WHC 

gromadzi i prezentuje dane dotyczące świadczeń zdrowotnych i procedur 

medycznych, do których dostęp jest utrudniony. Więcej informacji o działalności 

Fundacji, jej celach i misji znajduje się na stronie 

http://www.korektorzdrowia.pl/ 
 

 

Liczba dziennikarzy obecnych na seminarium  

 

 Małgorzata Wiśniewska - TVP 2 Panorama 

 Monika Zalewska - Polsat Wydarzenia 

 Joanna Morga - PAP 

 Wojciech Moskal - Gazeta Wyborcza  

 Katarzyna Nowosielska - Rzeczpospolita 

 Joanna Stankiewicz - Polskie Radio PR I 

 Tomasz Sienkiewicz - Służba Zdrowia 

 Lidia Sulikowska - Gazeta Lekarska 

 Agnieszka Katrynicz - Puls Medycyny 

 Bartłomiej Leśniewski - Menedżer Zdrowia 

 Maciej Gajewski - hematoonkologia.pl 

 Ewa Dux-Prabucka - Dziennikarze dla zdrowia/Gazeta Farmaceutyczna 

 Agnieszka Zamecka - Gazeta Farmaceutyczna 

 Cezary Ksel - Medycyna Dydaktyka Wychowanie 

 Justyna Wojteczek - Puls  

 Katarzyna Pinkosz - Świat Lekarza/ nazdrowie.pl 

 

 

 

 

 

http://www.korektorzdrowia.pl/


 
 

 

Publikacje, które ukazały się w dniach 22 maja – 27 maja 2012 roku  

Łączna wartość AVE publikacji w Internecie, TV i Radio  

354, 334 

 

Prasa 

 

medium źródło tytuł data 
AVE 

[zł] 

Prasa Dziennik Gazeta Prawna 
Lekarz. Dobro 

reglamentowane  

2012-

05-23 

17 

481 

 

Internet 

 

medium źródło tytuł data 
AVE 

[zł] 

Internet forumfarmaceutyczne.pl  

Leczenie skuteczne, 

ale niedostępne 

2012-

05-24 
  

Internet tech.money.pl 

Eksperci: sytuacja w 

polskiej 

hematoonkologii 

może się pogorszyć  

2012-

05-22 
  

Internet cosiestalo.pl 

Eksperci: sytuacja w 

polskiej 

hematoonkologii 

może się pogorszyć  

2012-

05-23 
 0 

Internet m.onet.pl 

Eksperci: sytuacja w 

polskiej 

hematoonkologii 

może się pogorszyć  

2012-

05-23 
 12 

Internet rynekzdrowia.pl  

Eksperci: sytuacja w 

polskiej 

hematoonkologii 
może się pogorszyć  

2012-

05-22 
 143 

Internet forsal.pl  

Lekarz. Dobro 

reglamentowane  

2012-

05-27 
 213 

Internet stooq.pl  

Eksperci: sytuacja w 

polskiej 

hematoonkologii 

może się pogorszyć 
PAP RSS  

2012-

05-22 
 430 

Internet wyborcza.pl  

Eksperci: sytuacja w 
polskiej 

hematoonkologii 

2012-

05-22 
 655 

http://platforma10.instytut.com.pl/przegladarka_prasy.php?kw=9507829d74e827ab28a6&ku=0b01e7bc87e9d5bbddf8
http://platforma10.instytut.com.pl/przegladarka_prasy.php?kw=9507829d74e827ab28a6&ku=0b01e7bc87e9d5bbddf8
http://www.forumfarmaceutyczne.pl/index.php/component/content/article/39-news/1081-leczenie-skuteczne-ale-niedostpne
http://platforma10.instytut.com.pl/przegladarka_internetu.php?kw=e5935e80add71806ac2e&ku=0b01e7bc87e9d5bbddf8
http://platforma10.instytut.com.pl/przegladarka_internetu.php?kw=e5935e80add71806ac2e&ku=0b01e7bc87e9d5bbddf8
http://tech.money.pl/eksperci-sytuacja-w-polskiej-hematoonkologii-moze-sie-pogorszyc-0-1090740.html
http://platforma10.instytut.com.pl/przegladarka_internetu.php?kw=3917b8caac088038a1eb&ku=0b01e7bc87e9d5bbddf8
http://platforma10.instytut.com.pl/przegladarka_internetu.php?kw=3917b8caac088038a1eb&ku=0b01e7bc87e9d5bbddf8
http://platforma10.instytut.com.pl/przegladarka_internetu.php?kw=3917b8caac088038a1eb&ku=0b01e7bc87e9d5bbddf8
http://platforma10.instytut.com.pl/przegladarka_internetu.php?kw=3917b8caac088038a1eb&ku=0b01e7bc87e9d5bbddf8
http://cosiestalo.pl/news/gospodarka/wiadomosci/2194116/eksperci-sytuacja-w-polskiej-hematoonkologii-moze-sie-pogorszyc
http://platforma10.instytut.com.pl/przegladarka_internetu.php?kw=fbb762f7f3f26f53140c&ku=0b01e7bc87e9d5bbddf8
http://platforma10.instytut.com.pl/przegladarka_internetu.php?kw=fbb762f7f3f26f53140c&ku=0b01e7bc87e9d5bbddf8
http://platforma10.instytut.com.pl/przegladarka_internetu.php?kw=fbb762f7f3f26f53140c&ku=0b01e7bc87e9d5bbddf8
http://platforma10.instytut.com.pl/przegladarka_internetu.php?kw=fbb762f7f3f26f53140c&ku=0b01e7bc87e9d5bbddf8
http://m.onet.pl/kraj/5138835,detal.html
http://platforma10.instytut.com.pl/przegladarka_internetu.php?kw=e86b16f2bf7dc4f4827f&ku=0b01e7bc87e9d5bbddf8
http://platforma10.instytut.com.pl/przegladarka_internetu.php?kw=e86b16f2bf7dc4f4827f&ku=0b01e7bc87e9d5bbddf8
http://platforma10.instytut.com.pl/przegladarka_internetu.php?kw=e86b16f2bf7dc4f4827f&ku=0b01e7bc87e9d5bbddf8
http://platforma10.instytut.com.pl/przegladarka_internetu.php?kw=e86b16f2bf7dc4f4827f&ku=0b01e7bc87e9d5bbddf8
http://www.rynekzdrowia.pl/Uslugi-medyczne/Eksperci-sytuacja-w-polskiej-hematoonkologii-moze-sie-pogorszyc,119939,8.html
http://platforma10.instytut.com.pl/przegladarka_internetu.php?kw=41f49b8bfa14e48186d2&ku=0b01e7bc87e9d5bbddf8
http://platforma10.instytut.com.pl/przegladarka_internetu.php?kw=41f49b8bfa14e48186d2&ku=0b01e7bc87e9d5bbddf8
http://platforma10.instytut.com.pl/przegladarka_internetu.php?kw=41f49b8bfa14e48186d2&ku=0b01e7bc87e9d5bbddf8
http://platforma10.instytut.com.pl/przegladarka_internetu.php?kw=41f49b8bfa14e48186d2&ku=0b01e7bc87e9d5bbddf8
http://forsal.pl/artykuly/619513,lekarz_dobro_reglamentowane.html
http://platforma10.instytut.com.pl/przegladarka_internetu.php?kw=5ab18c3fc558adf7c27f&ku=0b01e7bc87e9d5bbddf8
http://platforma10.instytut.com.pl/przegladarka_internetu.php?kw=5ab18c3fc558adf7c27f&ku=0b01e7bc87e9d5bbddf8
http://stooq.pl/n/?f=608205&c=0&p=4+18+22
http://platforma10.instytut.com.pl/przegladarka_internetu.php?kw=4c81bb2f5ede518b9c2f&ku=0b01e7bc87e9d5bbddf8
http://platforma10.instytut.com.pl/przegladarka_internetu.php?kw=4c81bb2f5ede518b9c2f&ku=0b01e7bc87e9d5bbddf8
http://platforma10.instytut.com.pl/przegladarka_internetu.php?kw=4c81bb2f5ede518b9c2f&ku=0b01e7bc87e9d5bbddf8
http://platforma10.instytut.com.pl/przegladarka_internetu.php?kw=4c81bb2f5ede518b9c2f&ku=0b01e7bc87e9d5bbddf8
http://platforma10.instytut.com.pl/przegladarka_internetu.php?kw=4c81bb2f5ede518b9c2f&ku=0b01e7bc87e9d5bbddf8
http://wyborcza.pl/1,91446,11778185,Eksperci__sytuacja_w_polskiej_hematoonkologii_moze.html
http://platforma10.instytut.com.pl/przegladarka_internetu.php?kw=ee8d2f7baa83d7fc64b3&ku=0b01e7bc87e9d5bbddf8
http://platforma10.instytut.com.pl/przegladarka_internetu.php?kw=ee8d2f7baa83d7fc64b3&ku=0b01e7bc87e9d5bbddf8
http://platforma10.instytut.com.pl/przegladarka_internetu.php?kw=ee8d2f7baa83d7fc64b3&ku=0b01e7bc87e9d5bbddf8


 
 

 

może się pogorszyć  

Internet zdrowie.dziennik.pl  

Chorzy na raka krwi 

będą mieli jeszcze 

gorzej  

2012-
05-22 

 545 

Internet wiadomosci.gazeta.pl 

Eksperci: sytuacja w 

polskiej 

hematoonkologii 

może się pogorszyć  

2012-

05-22 
1 441 

Internet termedia.pl  

Polski koszyk 

świadczeń trąci 

myszką 

2012-

05-22 
 843 

Internet biomedical.pl  

Leczenie skuteczne, 

ale niedostępne 

2012-

05-23 
1 092 

Internet biznes.onet.pl 

Eksperci: sytuacja w 

polskiej 

hematoonkologii 

może się pogorszyć  

2012-

05-23 
1 726 

Internet serwisy.gazetaprawna.pl  

Kolejka do niektórych 

lekarzy wydłużyła się 

do pół roku 

skomentuj 

2012-

05-23 
1 724 

Internet money.pl 

Eksperci: sytuacja w 

polskiej 

hematoonkologii 

może się pogorszyć  

2012-

05-22 
1 475 

Internet wiadomosci.onet.pl  

Eksperci: sytuacja w 

polskiej 

hematoonkologii 
może się pogorszyć  

2012-

05-23 
8 531 

Internet fitness.wp.pl  

Sytuacja w polskiej 

hematoonkologii 
może się pogorszyć  

2012-

05-23 

31 

224 

 

TV 
 

źródło tytuł temat data 
AVE 

[zł] 

TV Polsat - Wydarzenia 
Dramat chorych na 

raka. 

2012-

05-22 

18:54:

53 

220 

320 

TV TVP 2 - Panorama  

Problem w poradniach 

hematologicznych. 

2012-

05-22 

16:00:
53 

12 

016 

http://platforma10.instytut.com.pl/przegladarka_internetu.php?kw=ee8d2f7baa83d7fc64b3&ku=0b01e7bc87e9d5bbddf8
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autor: Klara Klinger; strona: 2;  
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tytuł: Eksperci: sytuacja w polskiej hematoonkologii może się pogorszyć 

temat: Eksperci: sytuacja w polskiej hematoonkologii może się pogorszyć PAP 

Już teraz polscy chorzy z nowotworami krwi mają ograniczony dostęp do nowych, 

droższych leków. 

autor: PAP 
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tytuł: Eksperci: sytuacja w polskiej hematoonkologii może się pogorszyć 

temat: Eksperci: sytuacja w polskiej hematoonkologii może się pogorszyć PAP 

Już teraz polscy chorzy z nowotworami krwi mają ograniczony dostęp do nowych, 

droższych leków. 
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tytuł: Chorzy na raka krwi będą mieli jeszcze gorzej 

temat: Eksperci zwrócili też uwagę na znacznie gorszy dostęp polskich 

pacjentów do nowych skutecznych, ale drogich leków stosowanych w 

hematoonkologii. 
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tytuł: Eksperci: sytuacja w polskiej hematoonkologii może się pogorszyć 

temat: Eksperci: sytuacja w polskiej hematoonkologii może się pogorszyć Już 

teraz polscy chorzy z nowotworami krwi mają ograniczony dostęp do nowych, 

droższych leków. 
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teraz polscy chorzy z nowotworami krwi mają ograniczony dostęp do nowych, 

droższych leków. 
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tytuł: Sytuacja w polskiej hematoonkologii może się pogorszyć 

temat: Sytuacja w polskiej hematoonkologii może się pogorszyć Już teraz polscy 

chorzy z nowotworami krwi mają ograniczony dostęp do nowych, droższych 

leków. 

autor: PAP jjj hes;  
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tytuł: Leczenie skuteczne, ale niedostępne 

temat: Care seminarium edukacyjnego "Innowacje w hematoonkologii - ocena 

dostępności w Polsce". 
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sxc/ 
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tytuł: Eksperci: sytuacja w polskiej hematoonkologii może się pogorszyć 

temat: Już teraz polscy chorzy z nowotworami krwi mają ograniczony dostęp do 

nowych, droższych leków.  

autor: PAP;  
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tytuł: Lekarz. Dobro reglamentowane 

temat: Pogorszenie nastąpiło m.in. w hematologii i hematoonkologii, chirurgii 

onkologicznej oraz neurologii. 
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tytuł: Eksperci: sytuacja w polskiej hematoonkologii może się pogorszyć PAP 

RSS 

temat: Eksperci: sytuacja w polskiej hematoonkologii może się pogorszyć PAP 

RSS - Kraj 22 Maj 2012, 19:09 22.05. 
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tytuł: Polski koszyk świadczeń trąci myszką 

temat: hematologii podczas konferencji "Innowacje w hematoonkologii - ocena 

dostępności w Polsce". 
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tytuł: Leczenie skuteczne, ale niedostępne 

temat: Care seminarium edukacyjnego "Innowacje w hematoonkologii - ocena 

dostępności w Polsce". 


