
Superekspresem do leczenia

Dodano: 2014-03-26 13:17:29

Minister zdrowia ogłosił plan poprawy sytuacji 
pacjentów onkologicznych. Ma być szybka diagnostyka 
i szybkie leczenie... Zielona karta ma otwierać drzwi do 
specjalistów. Silnym wsparciem systemu mają zaś stać 
się lekarze rodzinni. O propozycjach ministra 
rozmawiamy z dr Małgorzatą Talerczyk, dyrektorem ds. 
lecznictwa Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii 

w Szczecinie.

- Pacjentom z podejrzeniem choroby onkologicznej od stycznia 
przyszłego roku będzie łatwiej?

- Generalnie propozycje ministra bardzo dobrze wyglądają z punktu widzenia  
pacjentów onkologicznych. Oczywiście, że pacjent z podejrzeniem nowotworu 
nie powinien żyć w niepewności dłużej, niż to konieczne w przebiegu całej 
diagnostyki. Ale czy wystarczy nam specjalistów, którzy w określonym przez 
ministra czasie zdiagnozują wszystkich pacjentów z cieniem podejrzenia o 
chorobę nowotworową? Przecież każda zmiana na skórze, każde zgrubienie 
mogą pacjentowi nasuwać podejrzenie raka. Trudno będzie lekarzowi 
rodzinnemu przekonać go, że nie wymaga tej szybkiej ścieżki. Nasz ośrodek 
jest akurat w bardzo dobrej sytuacji. Mamy wystarczającą liczbę specjalistów z 
wszystkich dziedzin i działają już u nas interdyscyplinarne zespoły, które 
ustalają plan leczenia indywidualnie dla każdego chorego. Gorzej jest w 
mniejszych ośrodkach, które w ogóle borykają się z brakami kadrowymi. Widzę 
też niebezpieczeństwo dla tych największych centrów onkologicznych - w 
Warszawie czy Poznaniu. Tam już są tłumy pacjentów, a pewnie będzie ich 
więcej. Inna rzecz, że założenie jest takie, aby trafiali oni do tych ośrodków już 
po wstępnej diagnostyce specjalistycznej. 

- Ale pewna grupa pacjentów, po zakończonym leczeniu onkologicznym, 
przejdzie pod opiekę lekarzy rodzinnych. Oni zwolnią onkologów.

- Tak być może będzie. I to, moim zdaniem, jest dobra propozycja. Tylko 
obawiam się, że wielu naszych pacjentów będzie trudno przekonać, że opieka 
lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w ich przypadku wystarczy. To pewnie 
potrwa, nie od razu więc wszyscy zwolnią miejsca dla nowych pacjentów. 
Niektórzy z naszych chorych nawet 10 lat po zakończonym leczeniu 
onkologicznym przyjeżdżają do nas na diagnostykę i konsultacje.

- Minister twierdzi, że leczenie pacjenta onkologicznego ma się rozpocząć 
w ciągu 9 tygodni. To realne?

- Można powiedzieć, że to superekspres. Bo diagnostyka zajmuje sporo czasu. 
Policzmy: pacjent zgłasza się do lekarza rodzinnego, ten kieruje go np. do 
gastrologa. Na wizytę u niego czeka do dwóch tygodni (jak zapowiada 
minister). Na tej wizycie kierowany jest na gastroskopię lub kolonoskopię (do 
takiego badania trzeba się przygotować). Badanie to robione jest w ciągu 
kolejnych dwóch tygodni. Później rozpoczyna się diagnostyka pogłębiona. 
Bywa że w biopsji wychodzą fałszywie negatywne wyniki i trzeba ją powtórzyć. 
Mijają kolejne tygodnie, zanim specjaliści mogą ustalić optymalny plan leczenia. 
Nie zawsze 9 tygodni wystarczy. A pacjenci będą się domagali, że ma być 9 
tygodni i ani dnia dłużej. Przyznam jednak, że trochę martwię się na zapas... 
Jeszcze nie wiemy, jak to ostatecznie będzie wyglądało.

- Ale z onkologii mają zniknąć limity. To na pewno dobra wiadomość.
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- Tak. To nas cieszy. Wprawdzie Narodowy Fundusz Zdrowia płacił nam za 
nadwykonania, ale i tak co roku od września się już martwiliśmy, czy i ile 
jeszcze możemy wykonać badań poza kontraktem. Zniesienie limitów na pewno 
jest dobrą dla nas i pacjentów zapowiedzią. Do tego kontrakty mają być 
zawierane na dłuższy okres, co pozwoli nam lepiej planować pracę.

Rozmawiała Agnieszka SPIRYDOWICZ 
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