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Limitowanie leczenia przeclwnowotwcrowego jest barbarzyństwem!

Do wszystkich klubów parlamentarnych

Szanowni Państwo,

Zwracamy się do Państwa z prośbą o wsparcie społeczne] akcji na rzecz zaprzestania limitowania
świadczeń zdrowotnych z zakresu diagnostyki i leczenia chorób nowotworowych.

Wyniki leczenia chorób nowotworowych w naszym Kraju są słabe, znacząco odbiegające od wyników

osiąganych w krajach o porównywalnym stopniu rozwoju i nieproporcjonalnie złe w stosunku do

ogólnego poziomu naszej służby zdrowia. Jedną z podstawowych przyczyn tego stanu rzeczy jest
LIMITOWANIE, czyli administracyjne ograniczenie dostępu do diagnostyki i leczenia. W przypadku

chorób nowotworowych, gdzie każdy dzień zwłoki w rozpoznaniu lub leczeniu może decydować o
przeżyciu chorego - limitowanie takie jest barbarzyństwem! W istocie ma ono znamiona
przestępstwa z art. 162 kodeksu karnego (nieudzielenie pomocy osobie w stanie zagrożenia życia).

Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy wraz z pacjentami ( z organizacji pacjentów) postanowił

doprowadzić do zaprzestania tego haniebnego procederu. Pierwszym elementem naszej akcji jest list

otwarty do Premiera, Ministra Zdrowia i Prezes NFZ aby pojęli odpowiednie decyzje w tej sprawie.

List ten przesyłamy w załączniku. Mamy nadzieję, że akcja nabierze wkrótce rozmachu i spotka się z

powszechnym poparciem społecznym. Prosimy także Państwa o wsparcie. Jest to sprawa, która

powinna być bliska wszystkim, niezależnie od przynależności partyjnej i politycznych barw. Prosimy o

podjęcie tego tematu na forum Sejmu, o odpowiednie wystąpienie do Premiera RP, Ministra Zdrowia
i Prezes NFZ, o publiczne wyrażenie poparcia dla idei zaprzestania limitowania świadczeń

zdrowotnych z zakresu diagnostyki i leczenia chorób nowotworowych.

Z wyrazami szacunku

Zarząd Krajowy OZZL
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Załącznik -list otwarty OZZL do Premiera, Ministra Zdrowia, Prezes NFZ.
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