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O fundacji 

Fundacja Kulskich na rzecz relacji polsko-amerykańskich to jedna z największych organi-
zacji non-profit działających na rzecz kształtowania wartościowych postaw społecznych 
i pielęgnowania pamięci historycznej. Założycielem Fundacji jest profesor Julian Euge-
niusz Kulski – powstaniec warszawski, wykładowca akademicki i wieloletni architekt Banku 
Światowego. Ojcem profesora był Julian Spitosław Kulski – prezydent okupowanej stolicy 
i wieloletni przyjaciel Stefana Starzyńskiego. Po zamordowaniu prezydenta Starzyńskiego 
przez nazistów prezydent Kulski za zgodą Państwa Podziemnego przejął jego obowiązki 
i kontynuował obronę okupowanej stolicy. Od 2015 roku Fundacja Kulskich dąży do god-
nego upamiętnienia heroicznej postawy prezydentów Starzyńskiego i Kulskiego w czasie 
II wojny światowej. Pełni również rolę think tanku aktywnie uczestniczącego w debacie 
publicznej. Organizuje wiele inicjatyw cenionych w środowisku decydentów i ekspertów.

Idea konferencji

Konferencja Fundacji Kulskich wpisuje się w poszukiwania nowej drogi dla zjednoczonej 
Europy, które zostały zapoczątkowane inicjatywą Future of Europe. To wyjątkowa okazja, 
by głos obywateli krajów Unii Europejskiej mógł zostać usłyszany i wysłuchany przez ogól-
nounijne gremia decyzyjne. Państwa członkowskie stoją w obliczu wielu wyzwań związa-
nych z definicją tożsamości europejskiej, problemami społecznymi i gospodarczymi w wy-
miarze całego kontynentu, jak i państw narodowych, a także potrzebą zagospodarowania 
kapitału społecznego i potencjału tkwiącego w społeczeństwie obywatelskim. Na potrze-
bę poszukiwania optymalnych rozwiązań dla zarysowanych powyżej wyzwań nakłada się 
świadomość samych organów unijnych, że państwa członkowskie i ich obywatele powinni 
mieć większy wpływ na kształt zjednoczonej Europy w przyszłości. Szczególny kontekst dla 
poszukiwania nowych dróg rozwoju Unii Europejskiej wyznacza pandemia COVID-19 i jej 
następstwa. Skala problemów, z jakimi zetknęły się poszczególne kraje członkowskie, wy-
raźnie wskazuje na konieczność zacieśniania współpracy w ramach naszego kontynentu. 
Od tego zależy strategiczne bezpieczeństwo Europy w perspektywie przyszłych pokoleń. 
Kryzys, jakiego doświadczyła cała Europa w wyniku pandemii, odcisnął wyraźne piętno 
w wielu obszarach życia, w szczególności na poziomie indywidualnym, rodzinnym, spo-
łecznym, narodowym i regionalnym. Nowa rzeczywistość zmusza do określenia na nowo 
priorytetów w zakresie bezpieczeństwa gospodarczego, społecznego, a przede wszyst-
kim zdrowotnego. Jak pokazały doświadczenia ostatnich kilkudziesięciu miesięcy, to od 
bezpieczeństwa zdrowotnego zależy ogólna kondycja zarówno jednostek, jak też całych 
społeczeństw i systemów gospodarczych. Europa przyszłości musi być bardziej odporna 
na kryzysy i zagrożenia zdrowotne, które są nieuniknione w obliczu coraz bardziej zgloba-
lizowanego świata. Bezpieczeństwo zdrowotne urasta dziś do rangi fundamentu bezpie-
czeństwa w każdej innej dziedzinie. Europa i jej obywatele m.in.

 • muszą stawić czoło nadchodzącemu onkologicznemu tsunami,

 • powinny znaleźć skuteczną odpowiedź na nasilające się choroby cywilizacyjne,

 • muszą zmierzyć się z konsekwencjami pandemii dla zdrowia psychicznego jednostek, 
zwłaszcza dzieci i młodzieży,
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 • nie mogą zapominać o solidarności z osobami najbardziej potrzebującymi wsparcia 
– w szczególności z cierpiącymi na choroby rzadkie oraz z seniorami, 

 • muszą szukać najlepszych rozwiązań w zakresie zapewnienia bezpiecznego dostępu do 
terapii opartych na ludzkim osoczu, którego pobór jest szczególnie zagrożony w obliczu 
zjawisk takich jak pandemia, 

 • powinni czerpać z szerokich możliwości wymiany wiedzy, informacji i zasobów nauko-
wych nie tylko w ramach europejskiej wspólnoty, ale również w wymiarze transatlantyc-
kim,

 • powinni rozszerzać współpracę międzynarodową na poziomie organizacji pozarządowych 
i instytucji publicznych, by wymieniać się doświadczeniami i wspierać rozwój inicjatyw 
oddolnych.

Od tego, jak Europa i Europejczycy odpowiedzą na zarysowane wyżej wyzwania, zależy 
przyszłość kolejnych pokoleń. 
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Recepta na przyszłość Europy w obliczu wyzwań społecznych,
 ekonomicznych i zdrowotnych po COVID-19. 

Unia Europejska, państwa członkowskie, społeczeństwo obywatelskie.

BLOK I – “GŁOS OBYWATELI A PRZYSZŁOŚĆ EUROPY PO PANDEMII – SPOŁECZEŃSTWO, 
ZDROWIE, GOSPODARKA” 

PANEL I: Międzynarodowe inicjatywy na rzecz odbudowy ekonomicznej i rozwoju społe-
czeństwa obywatelskiego Europy po Covid 19

Moderator: Małgorzata Bogusz, Prezes Fundacji Kulskich, Członek Europejskiego Komite-
tu Ekonomiczno-Społecznego 

Keynote speech: dr hab. Radosław Sierpiński, Prezes Agencji Badań Medycznych, Pełno-
mocnik Prezesa Rady Ministrów ds. Rozwoju Sektora Biotechnologii i Niezależności Polski 
w Zakresie Produktów Krwiopochodnych

Paneliści: 

1. ks. prof. Stanisław Dziekoński, Warsaw New Tech University Foundation

2. Szymon Dziubicki, Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Obywatelskiego, KPRM

3. Sebastian Wijas, Wiceprezes Stowarzyszenia Trójmorze

4. Milena Angelova, Członek Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego 

5. Edgar Kobos, Młodzieżowy Delegat Rzeczypospolitej Polskiej na 76 Sesję Zgromadzenia 
Ogólnego ONZ

6. Paweł Poncyljusz, Poseł, Sejm RP

PANEL II: Pandemia COVID-19 i jej wpływ na zdrowie psychiczne i postawy społeczne 
młodych ludzi

Moderator: Bartosz Kwiatek, Dziennikarz Polsat News

Keynote speech: Piotr Mazurek, Sekretarz Stanu w KPRM, Pełnomocnik Rządu ds. Poli-
tyki Młodzieżowej, Wiceprzewodniczący Komitetu ds. Pożytku Publicznego

Paneliści: 

1. Piotr Mazurek, Sekretarz Stanu w KPRM, Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Młodzieżowej, 
Wiceprzewodniczący Komitetu ds. Pożytku Publicznego

2. Piotr Wasilewski, Współprzewodniczący Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem

3. dr Dorota Kleszczewska, Prezes Zarządu Fundacji Instytut Matki i Dziecka 

4. Marcin Nowacki, Wiceprzewodniczący Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, Czło-
nek Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego 

5. prof. nadzw. Witold Owczarek, Kierownik Kliniki Dermatologii CSK MON Wojskowego 
Instytutu Medycznego w Warszawie

PAN
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PANEL III: O potrzebie nowego planu Marshalla dla onkologii, czyli Europe’s Beating 
Cancer Plan jako odpowiedź na onkologiczne tsunami

Moderatorzy: Bartosz Kwiatek, Dziennikarz Polsat News

Keynote speech: Milena Angelova, Członek Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Spo-
łecznego 

Paneliści: 

1. Małgorzata Bogusz, Prezes Fundacji Kulskich, Członek Europejskiego Komitetu Ekono-
miczno-Społecznego

2. Dorota Gardias, Przewodnicząca Forum Związków Zawodowych, Członek Europejskiego 
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego

3. prof. Piotr Rutkowski, Kierownik Kliniki Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czer-
niaków Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego 
Instytutu Badawczego w Warszawie 

4. Jakub Gołąb, Dyrektor Departamentu Dialogu Społecznego i Komunikacji, Biuro Rzecznika 
Praw Pacjenta

5. prof. Piotr Chłosta, Prezes Polskiego Towarzystwa Urologicznego

6. Jakub Szulc, Dyrektor ds. Korporacyjnych, ALAB Laboratoria, Sekretarz Stanu w Ministerstwie 
Zdrowia w latach 2008–2012

7. dr hab. Adam Maciejczyk, Przewodniczący Zarządu Polskiego Towarzystwa Onkologicznego
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PANEL I: Międzynarodowe inicjatywy na rzecz odbudowy ekonomicznej i rozwoju 
społeczeństwa obywatelskiego Europy po COVID-19

dr hab. Radosław Sierpiński

Dług zdrowotny zaciągnięty podczas walki z COVID-19 nadal pozostaje niespłacony. Po-
czątek pandemii pokazał, jak ważna jest samowystarczalność państw i zdolność do radze-
nia z efektami ekonomicznymi i zdrowotnymi COVID-19, zwłaszcza w sytuacji, w której 
zamykane są granice. Kryzys wywołany przez pandemię może być impulsem do zacie-
śnienia integracji w UE i poważnej transformacji systemu gospodarczego we wspólno-
cie. Działania podejmowane przez rządy państw w związku z kryzysem gospodarczym 
wywołanym przez COVID-19 były swego rodzaju “badaniami klinicznymi” – sprawdzamy, 
czy dane interwencje się sprawdzają i są skuteczne. Pandemia zmieni obraz gospodarki 
światowej – zmieni się funkcjonowanie globalnych łańcuchów wartości, zapewne spadnie 
obrót w handlu międzynarodowym czy udział w globalnym PKB. Każde państwo w UE ma 
swój specyficzny system ochrony zdrowia, jednak COVID-19 spowodował zacieśnianie się 
współpracy między państwami w celu poszukiwania optymalnych rozwiązań. Ważne jest 
budowanie odpowiedzialnego system ochrony zdrowia w oparciu o innowacje – to je-
dyna ścieżka, którą musimy podążać. W Polsce widać dynamiczny wzrost prowadzonych 
badań klinicznych – w roku 2021 to ponad 800 zarejestrowanych badań. To pieniądze 
z zagranicy, które trafiają do Polski i szansa dla pacjentów na skorzystanie z nowoczesnych 
technologii. Rząd chce także wzmocnić polski sektor biotechnologii. Niedługo realizowa-
ny będzie rządowy plan rozwoju biotechnologii opiewający na ponad 2 mld zł. 

Milena Angelova

Jedynym sposobem na pokonanie wyzwań, które postawiła przed nami pandemia jest 
działanie w sposób skoordynowany i zjednoczony. Obecny kryzys to szansa dla Europy, 
aby wyciągnąć wnioski i wyjść silniejszym. 

Paweł Poncyljusz

Polski przemysł farmaceutyczny, a także inne branże, powinien być bardziej niezależny. 
Refundacyjny Tryb Rozwojowy mógłby być impulsem dla firm farmaceutycznych do inwe-
stowania w Polsce i wzmacniane tej niezależności – niestety od 2 lat nic się z nim nie dzieje. 

Sebastian Wijas 

Dyplomacja publiczna nie może istnieć bez zaangażowania aktorów społecznych, takich jak 
organizacje pozarządowe. Państwa powinny współpracować z tymi organizacjami, warto byłoby 
stworzyć przestrzeń debaty horyzontalnej między przedstawicielami różnych think-tanków. 

ks. prof. Stanisław Dziekoński

Pandemia przyspieszyła rozwój w wielu obszarach. W znacznej mierze dotyczyło to edu-
kacji – narzędzia cyfrowe umożliwiły nam komunikację, ale także pozbawili bezpośrednie-
go, fizycznego kontaktu. Jednak potrzebujemy także lepszych, interaktywnych narzędzi, 
które umożliwią więcej, niż tylko przekazywanie wiedzy. 

Szymon Dziubicki

Pandemia w pewnych obszarach okazała się szansą – przykładowo w konsultacjach online 
Strategii RP na Rzecz Młodego Pokolenia wzięło udział około 20 tys. osób. Wcześniej, bez 
kanałów komunikacji online, byłoby to niemożliwe. 
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Radosław Sierpiński

Refundacyjny Tryb Rozwojowy jest ciekawym pomysłem, który powinien być wprowadzo-
ny. To możliwość kreowania w mechanizmie partnerstwa publiczno-prywatnego zaan-
gażowania na poziomie badawczo-rozwojowym. To sytuacja, w której zyskują i pacjenci, 
i przemysł farmaceutyczny. 

PANEL II: Pandemia COVID-19 i jej wpływ na zdrowie psychiczne i postawy społeczne 
młodych ludzi
 
Piotr Mazurek

Sytuacja, w jakiej znalazła się Polska oraz inne kraje przez ostatnie dwa lata pokazuje, że 
z jednej strony musimy być przygotowani na nagłe działania, całkowite przemodelowa-
nie priorytetów polityki państwa oraz na szybkie reagowanie na ogromną skalę. Polskie 
społeczeństwo w ogromnej skali zaangażowało się wolontaryjnie w różne formy niesienia 
pomocy drugiemu człowiekowi – w akcje lokalne, regionalne takie jak Solidarnościowy 
Korpus Wsparcia Seniorów czy Bank Żywności. Państwo powinno wspierać takie działania, 
zarówno finansowo jak i organizować takie formy aktywności. 

Temat związany z problemami zdrowotnymi młodych ludzi jest bardzo ważny dla polskie-
go rządu. Kończymy konsultacje z młodymi, których celem jest wspólne, partycypacyjne 
wypracowanie nowej długoletniej strategii polityki młodzieżowej w Polsce. Jednym z 7 
obszarów tematycznych są kwestie związane z ochroną zdrowia. W ramach tego, młodzi 
ludzie zgłaszają problemy, potrzeby, oczekiwania i na tej podstawie są wypracowywane 
rekomendacje. Zaangażowanie i te postawy obywatelskie są istotne, jeśli chodzi o kwestie 
profilaktyczne. W okresie COVIDu wiele projektów musiało zostać zatrzymanych i działal-
ność niektórych środowisk zamarła, a to ma negatywny wpływ dla zdrowia psychicznego. 
Wiele młodych osób przyznaje, że dzięki takim akcjom, jak Solidarnościowy Korpus Wspar-
cia Seniorów, ludzie cały czas się ze sobą komunikowali i mogli działać na rzecz innych. 
Działalność organizacji pozarządowych jest bardzo istotna i na ten moment, najwięcej 
w historii środków rządowych płynie do NGOsów poprzez programy Komitetu ds. Pożytku 
Publicznego, ulokowanego operacyjnie w Instytucie Wolności, takie jak wspomniany już 
Korpus Solidarności, program FIO, czy program rozwoju organizacji obywatelskich. Głos 
młodych ludzi dociera dzisiaj do kręgów decyzyjnych i ma wpływ na to jak te decyzje 
są podejmowane. Z jednej strony słuchamy młodych ludzi, a z drugiej konfrontujemy te 
wszystkie propozycje z wiedzą fachowców i ekspertów.

dr. Dorota Kleszczewska 

W badaniu Fundacji Instytutu Matki i Dziecka po I kwartale 2020 młodzi ludzie wykazali, że 
czują się w domach bardzo samotni. Tego właśnie boimy się przy następnych falach, kolej-
nego lockdownu, izolacji i pogorszenia stanu psychicznego młodzieży, jak również całego 
społeczeństwa. Przesiewowy test WHO-5 wykazał wzrost zagrożenia depresją u młodzieży 
jest dwukrotny. Jest podejrzenie, że młodzież jest wypalona zawodowo już dziś. Bardzo 
ważną funkcję we wzmacnianiu młodych ludzi i ich samopoczucia mają rówieśnicy oraz 
rodzina. 

Piotr Wasilewski
Znaczna większość Polaków zwracała uwagę na bezpośrednie skutki epidemii, czyli ilość 
zachorowań. W pierwszej kolejności nie zwracaliśmy uwagi na aspekty społeczne, skutki 
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związane ze zdrowiem psychicznym dzieci i młodzieży. Młodzi zaczęli spędzać więcej 
czasu w sieci, między 2018 rokiem a 2020 był to wzrost do 6 godzin. Mają potrzebę bycia 
potrzebnym, pomagać innym. Do tego trzeba dawać impulsy i okazję, żeby młodzi lu-
dzie mogli się angażować społecznie. Skutki epidemii i ich skutki na zdrowie psychiczne 
młodych są poważne i trzeba na nie reagować. Młodzi ludzie sami zwracają bardzo dużą 
uwagę na to, żeby edukacja o zdrowiu psychicznym była jeszcze w większym stopniu za-
implementowana w jeszcze większym stopniu w system edukacji. Piotr Wasilewski dodał, 
że wyposażenie młodych ludzi w wiedzę na temat tego jak reagować przy nawet najdrob-
niejszych załamaniach psychicznych, będzie jednym z wyzwań na najbliższy czas w ze-
spole ds. dialogu z młodzieżą.

Marcin Nowacki

Obecnie mamy styczność z problemami psychicznymi oraz wypaleniem zawodowym 
znacznie częściej niż 8 lat temu. Wypalenie zawodowe może prowadzić do depresji i róż-
nych problemów psychicznych. Wpływa to na aspekt kondycji w miejscu pracy, dyspozy-
cyjności pracownika oraz aspekt ekonomiczny. Koszty związane ze wszystkimi zwolnie-
niami lekarskimi wynoszą rocznie ok. 10 miliardów złotych. Odbija się to też na polskiej 
gospodarce oraz na pracodawcach, ponieważ duża część tej kwoty jest płacona właśnie 
przez nich. Dochodzą tu też koszty zastępstwa, rekrutacją czy wyszkoleniem kolejnego 
pracownika. Zależy nam, żeby przy okazji pandemii, temat zdrowia psychicznego przestał 
być tematem tabu i stał się powszechny w rozmowach z pracownikami, pracodawcami 
i ekspertami. 

Prof. Witold Owczarek

Problem jest wielokierunkowy, ponieważ w przypadku szpitala, nie mówimy o wypaleniu 
zawodowym personelu, ale o utrudnieniu dostępności pacjentów potrzebujących pomo-
cy, korzystających z placówek. Problem ten dotyka zarówno dorosłych jak i dzieci, a opóź-
nienie w diagnozie i leczeniu, problemy wynikające z zaburzenia procesu ciągłości leczenia 
przekształcają się na dług zdrowotny oraz na ciężkość choroby. Często nie zdajemy sobie 
sprawy, że chorzy na przewlekłe choroby zapalne spotykają się ze stygmatyzacją, szcze-
gólnie wśród dzieci i młodzieży. W konsekwencji wytwarzają się mechanizmy ochronne, 
które wpływają na funkcjonowanie społeczne, później rodzinne i zawodowe. Stres związa-
ny z izolacją jest czynnikiem stymulującym większość chorób zapalnych. Prawidłowe i sku-
teczne leczenie zwiększa akceptację u ludzi młodych i poprawia kondycję psychiczną. Dla-
tego zależy nam na tym, żeby nasi pacjenci byli efektywnie i skutecznie leczeni. To jeden 
z czynników, który może wpłynąć na poprawę kondycji psychicznej szczególnie tej grupy, 
która w tych ciężkich czasach, oprócz choroby borykają się jeszcze z innymi rzeczami. 

Piotr Mazurek

Najbardziej istotne jest, żeby zmienić mentalność społeczną, jeśli chodzi o korzystanie 
z porady specjalisty w zakresie zdrowia psychicznego. Tu potrzebna jest nasza wspólna 
praca w tym procesie dotarcia do młodzieży. 
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PANEL III: O potrzebie nowego planu Marshalla dla onkologii, czyli Europe’s Beating 
Cancer Plan jako odpowiedź na onkologiczne tsunami

Milena Angelova

Co roku rejestrowanych jest 14 milionów nowych przypadków raka. Będzie to wiodąca 
choroba na świecie, dlatego wymagamy współpracy na każdym poziomie. Inicjatywa Ko-
misji Europejskiej to kamień milowy w walce z rakiem, a my, zorganizowane społeczeń-
stwo obywatelskie, chcemy odgrywać centralną rolę, żeby wspierać wdrażanie planu euro-
pejskiego. Kilka miesięcy temu została opublikowana Road Map przez Komisję Europejską 
i teraz powinniśmy działać wspólnie, przy jak najszybszym wdrożeniu jej. W ostatnich 
dwóch dekadach opieka onkologiczna poprawiła się chociaż coraz więcej osób otrzy-
muje diagnozę raka (wzrost o ok. 50%). Ryzyko zgonu zostało zredukowane ze względu 
na innowacje. Najważniejsze jest, by Unia Europejska i państwa członkowskie upewniły 
się, że mamy dostęp do infrastruktury opieki zdrowotnej, w tym badań przesiewowych, 
diagnostyki, możliwości leczenia, a także efektywnego systemu wsparcia na rzecz pacjen-
tów w zakresie zdrowia fizycznego i psychicznego. Niezbędne jest rozwiązanie proble-
mów powstałych na skutek pandemii, jeśli chodzi o dostęp do opieki zdrowotnej. Restryk-
cje i opóźnienia redukują szanse na szybki powrót do zdrowia. Partnerzy społeczni oraz 
NGOs mają bardzo ważną rolę do odegrania poprzez rozpowszechnianie dobrych praktyk 
i informacji (jak rozpoznać objawy, jak wprowadzić prewencję, inspirować do zdrowego 
stylu życia). Badania przesiewowe i inicjatywy edukacyjne powinny być ukierunkowane na 
wszystkie powszechne rodzaje raka i być dostępne dla jak największej części populacji. By 
poprawić opiekę zdrowotną musi być usprawnione łączenie danych cyfrowych z danymi 
genomicznymi. Tworzenie metod analitycznych danych, w tym wykorzystanie sztucznej 
inteligencji musi być wzmocnione poprzez lepszą współpracę europejską. Sukces walki 
z rakiem wymaga międzynarodowej współpracy oraz wysokiej jakości edukacji w różnych 
dyscyplinach w tym współpracy między unią europejską a partnerami społecznymi. Otwar-
ta ustrukturyzowana współpraca jest niezbędna, aby zapewnić dostępność leków, sprzę-
tów i innych rzeczy do leczenia raka. Pandemia pokazała nam, że innowacje są kluczowe, 
żeby walczyć z jakimikolwiek wyzwaniami w zakresie zdrowia. 

Dlaczego rozwiązania europejskie, wychodząc poza krajową politykę zdrowotną i walkę 
z nowotworami są potrzebne? 

Małgorzata Bogusz 

Komisja Europejska podeszła do najważniejszego projektu z zakresu zdrowia publiczne-
go od ostatnich 30 lat. Ostatnia strategia europejska walki z rakiem była datowana na lata 
90. Pandemia przyspieszyła prace nad tym projektem. Choroby nowotworowe są drugą 
przyczyną zgonów globalnie. Rozwiązania europejskie są tak istotne, ponieważ jest to ini-
cjatywa parasolowa. Jest to droga, która ma próbować wskazywać w jaki sposób należy 
rozwiązywać nierówności w poszczególnych krajach UE oraz problemy, które pojawiły się 
po pandemii. Oprócz tego, że mamy do czynienia z tsunami chorób onkologicznych ze 
względu na sytuację pandemiczną, późną diagnostykę, późne wykrywanie nowotworów, 
z drugiej strony mamy też kwestie nierównego podejścia systemów ochrony zdrowia do 
pacjenta onkologicznego oraz kardiologicznego (pierwsza przyczyna zgonów globalnie). 

Dorota Gardias

Pacjenci z UE powinni mieć możliwość leczenia w innym kraju członkowskim i to powinno 
być uregulowane na poziomie Komisji Europejskiej. Główną sprawą w leczeniu, oprócz 
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grupy wsparcia, jest profesjonalna pomoc psychologiczna. Komisja Europejska ma moż-
liwości i programy i finansowanie, które pozwoliłoby na powstawanie centrów psycholo-
gicznych. Ważną sprawą jest edukacja już dzieci i młodzieży jak radzić sobie ze stresem, 
jako działanie prewencyjne. 

Wyrównanie nierówności i współpraca na poziomie europejskim 

dr. hab. Adam Maciejczyk 

W onkologii najważniejsza jest konsekwencja w działaniu, dlatego współpraca i plan Ko-
misji Europejskiej jest taki ważny. Nierówności to poważny problem, ale żeby opracować 
dobry plan przeciwdziałania, trzeba te nierówności przede wszystkim mierzyć. Dostęp do 
opieki onkologicznej w Europie jest zróżnicowany, co pokazuje pilotaż Krajowej Sieci On-
kologicznej i mam nadzieję skończy się wdrożeniem ustawy. Pokazuje on jak różna jest 
sytuacja pacjentów, którzy trafiają do kompleksowych ośrodków onkologicznych, w sto-
sunku do tych ośrodków, które zajmują się jedną z tych dziedzin onkologicznych, gdzie nie 
ma wsparcia psychologów. Psychoonkolodzy są dostępni w kompleksowych szpitalach 
onkologicznych. W czasie pandemii największy problem z dostępem do szybkiej diagno-
styki mieli pacjenci z rakiem płuca i konsekwencją tego jest wzrastająca liczba chorych 
w zaawansowanym stadium. Za mało dyskutuje się o jakości realizowanych badań diagno-
stycznych. Jeśli od początku jest dobrze monitorowana powoduje, że pacjent jest szybciej 
diagnozowany co ma ogromne znaczenie dla rozwoju choroby. W tym momencie brakuje 
nam konkretnych rozwiązań i wdrożenia. Nie ma skutecznego szczepienia bez skutecznej 
edukacji. Społeczeństwo trzeba wyedukować nie tylko w zakresie profilaktyki, ale też w za-
kresie zgłaszania się na badania.

prof. Piotr Rutkowski

Beating Cancer Plan to działanie długoterminowe. Jest podobny do Narodowej Strategii 
Onkologicznej. W Polsce brakuje równego dostępu do opieki zdrowotnej i bez sieci nie 
wyrównamy tych szans. Istotne jest monitorowanie sytuacji w trybie ciągłym już z poziomu 
placówek. Część Polaków nie wykonuje badań profilaktycznych, ponieważ nie wie gdzie 
się zgłosić, brakuje im informacji. Brakuje nam też zaangażowania zespołów podstawowej 
opieki zdrowotnej. Istotnie poprawiliśmy dostęp do badań klinicznych naszych pacjentów. 
Dzięki działalności Agencji Badań Medycznych mamy znacznie więcej ośrodków, które 
realizują badania. 

Rok 2022 będzie przełomowy, jeśli chodzi o skokową poprawę jakości i dostępności opieki 
onkologicznej. 

Jakub Gołąb 

Do Rzecznika Praw Pacjenta spływają zapytania dotyczące nierówności na poziomie Polski 
zarówno, jeśli chodzi o profilaktykę, jak i postulaty związane z sytuacją spowodowaną COVID19 
i tsunami onkologicznym. Pacjenci zgłaszali też, że wiele infolinii oferujących pomoc 
psychologiczną nie działa oraz są odsyłani z państwowych placówek do prywatnych. 

Potrzeby i braki w walce z chorobami nowotworowymi

prof. Piotr Chłosta

Na raka urologicznego umierają pacjenci, u których choroba ma charakter systemowy, czyli 
przerzutowy, miejscowo zaawansowany lub/i najwyższy potencjał onkologiczny. Najlepsze 
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wyniki leczenia osiąga specjalista narządowy, który dystrybuuje chorych do partykularnej 
metody leczenia, odpowiada za profilaktykę, za metafilaktykę i edukację. Przyszłość nie 
może być rozpatrywana tylko w ujęciu krajowym ale globalnym i globalnym, ponieważ 
pod względem instytucjonalnym, organizacja potrzeb, zadań, oczekiwań i możliwości jak 
również kształcenia, nie tylko w dziedzinie przed i podyplomowego systemu, ale również 
edukacji pacjentów. Wczesna diagnostyka oznacza wczesne rozpoznanie, a wdrożenie 
odpowiedniego leczenia gwarantuje metodą zwiększającej się skuteczności, pod warun-
kiem, że znajduje się to w rękach specjalistów narządowych i jednocześnie malejącej in-
wazyjności. U podstaw takiego stanu rzeczy, jeżeli chodzi o “niedostatki” naszych rodzi-
mych instytucji leży rażąca wycena świadczeń w dziedzinie onkologii, która odróżnia nas 
od innych państw UE. 

Rola diagnostyki

Jakub Szulc

Takie instrumenty, jak Beating Cancer Plan są potrzebne właśnie ze względu na nierówno-
ści w Unii Europejskiej i fakt, że sfera społeczna nie jest zharmonizowana. Mimo tego, że 
funkcjonujemy w ramach jednej wspólnocie (UE), w dalszym ciągu we wszystkich doku-
mentach dotyczących polityk zdrowotnych w ramach państw członkowskich, na pierw-
szym miejscu pojawiają się nierówności w zdrowiu. Wpływ na to ma zbyt zróżnicowane 
finansowania poszczególnych systemów ochrony zdrowia w poszczególnych krajach. 
Przez to, że nie ma harmonizacji polityk, nie ma narzędzia i ani Komisja Europejska ani 
Parlament Europejski nie może nam cokolwiek narzucić jako rozwiązania powszechnie 
obowiązujące. Może natomiast przeprowadzać i finansować inicjatywy i rozwiązania, któ-
re będą zmierzały do tego, żeby dostęp do jak najszerszego katalogu świadczeń był we 
wszystkich państwach członkowskich jak największy. Świadczą o tym m. in. dostępność 
do diagnostyki czy wyszczepialność na HPV niezależnie od państwa członkowskiego. Po-
winniśmy poświęcić więcej uwagi profilaktyce, ale nie tylko w wymiarze finansowym, ale 
przede wszystkim w wymiarze dostępu do edukacji. 
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