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Affidea Międzynarodowe Centrum Onkologii Otwock zmuszone do
wstrzymania przyjęć nowych pacjentów chorych na nowotwory
Warszawa, 23 lipca 2015r. – Międzynarodowe Centrum Onkologii Affidea
w Otwocku, które od 2 lat z własnych funduszy pokrywa koszty radioterapii
chorych onkologicznie, od 1 sierpnia br. zmuszone będzie wstrzymać przyjęcia
nowych

pacjentów.

Narodowy

Fundusz

Zdrowia

pomimo

znacznych

udokumentowanych ograniczeń w dostępie do zabiegów z zakresu radioterapii
na terenie województwa mazowieckiego odmawia zakontraktowania tych usług
dla pacjentów. Wstrzymanie przyjęć pacjentów do ośrodka w Otwocku oznacza,
że około 2 tysiące pacjentów onkologicznych rocznie straci dostęp do leczenia
za pomocą radioterapii, które odbywać się będzie już tylko w 2 ośrodkach na
Mazowszu. Chorzy, którzy aktualnie leczą się w placówce w Otwocku będą
mogli dokończyć rozpoczętą terapię.
Pacjenci onkologiczni leczący się w Międzynarodowym Centrum Onkologii Affidea w
Otwocku stanowią aż 20% wszystkich pacjentów leczonych na Mazowszu. Innymi
słowy co 5-ty chory z nowotworem z tego regionu obecnie trafia na leczenie
radioterapeutyczne właśnie do ośrodka radioterapii w Otwocku, który na stałe
wpisał się już w mapę województwa i jest wymieniany m.in. w raporcie nt. stanu
radioterapii w Polsce przygotowanego na zlecenie Polskiego Towarzystwa
Onkologicznego jako jeden z trzech ośrodków oferujących tego rodzaju terapię w
regionie.
Pacjenci chorzy na nowotwory od pierwszych dni działania ośrodka, tj. od kwietnia
2013 roku masowo zgłaszali się do niego z prośbą o pomoc. Mimo braku kontraktu
z NFZ poddawani byli bezpłatnemu leczeniu, ponieważ w przeciwnym razie musieliby
tygodniami, a niektórzy nawet miesiącami, czekać na rozpoczęcie terapii w innych
placówkach medycznych, a chodzi o zabiegi ratujące życie.

Nasz ośrodek przyjmował pacjentów dotkniętych chorobą nowotworową nieomal
z dnia na dzień, dzięki czemu od razu mogli oni rozpocząć leczenie. Czas jest
kluczowym czynnikiem w leczeniu nowotworów. Szybka terapia to realna szansa nie
tylko na zahamowanie choroby nowotworowej, ale również na

jej całkowite

wyleczenie. Między innymi właśnie z powodu utrudnień w dostępie do nowoczesnych
terapii prawie 50% pacjentów onkologicznych niepotrzebnie kwalifikowanych jest do
leczenia paliatywnego, co odbiera im szanse na wyleczenie. Przez dwa lata skutecznie
udawało nam się z tym walczyć. – tłumaczy dr n. med. Andrzej Radkowski, kierownik
ośrodka Affidea w Otwocku.
Ze względu na brak kontraktu z NFZ placówka od 1 sierpnia br. zmuszona będzie
wstrzymać przyjęcia nowych pacjentów.
- W czasie 2 lat działalności naszej placówki w Otwocku, kredytowaliśmy budżet NFZ
na kwotę ponad 20 mln złotych, oferując bezpłatne zabiegi radioterapii pacjentom
onkologicznym, którzy nie mogli czekać w kolejkach na leczenie. Obecnie zmuszeni
jesteśmy wstrzymać przyjęcia nowych chorych, ale wciąż mamy nadzieję, że
Ministerstwo Zdrowia i NFZ pochylą się nad losem kilku tysięcy chorych, których nie
będą w stanie przyjąć na leczenie dwa już przepełnione ośrodki radioterapii
w naszym województwie. – mówi Jarosław Furdal, Prezes Zarządu Affidea. Każda
ludzka historia, z którą zetknęliśmy się w trakcie leczenia w naszej placówce
pokazuje, że ograniczenia w dostępie do radioterapii w Polsce nie są mrzonką,
historią opowiadaną przez jakąś tam prywatną placówkę. To realny i łatwo policzalny
problem. – dodaje.
Z opublikowanego niedawno raportu „Stan dostępności do leczniczych świadczeń
onkologicznych w Polsce – analiza i rekomendacje” Polskiego Towarzystwa
Onkologicznego jasno wynika, że największe „białe plamy” w dostępie do leczenia
pacjentów nowotworowych w Polsce występują właśnie w radioterapii, a jednym z
województw, których najbardziej dotyczy ten problem jest Mazowieckie. W Polsce
na jeden aparat do naświetlania przypada średnio ok. 268 tysięcy mieszkańców, co
jest zdecydowanie zbyt dużą liczbą. Dodatkowo eksperci z dziedziny onkologii
zwracają uwagę, że liczba osób zapadających na choroby nowotworowe

wymagających natychmiastowej radioterapii w najbliższych latach wzrośnie nawet
do 100 tysięcy rocznie. Już teraz corocznie leczy się w ten sposób ok. 80 tys. chorych.
Ośrodków leczących pacjentów onkologicznych jest w Polsce wciąż zbyt mało, a te
istniejące często dysponują niedostateczną liczbą sprzętu do naświetlania. W wielu
miejscach jest on też po prostu przestarzały. Małe ośrodki powinny uzupełniać ofertę
dużych publicznych szpitali, zwiększając dostęp do usług radioterapeutycznych poza
dużymi miastami. To nie może być konkurencja lecz współpraca. Tylko wtedy
możemy mówić o realnym dostępie Polaków do leczenia radioterapeutycznego. –
mówi dr n. med. Andrzej Radkowski, kierownik ośrodka Affidea w Otwocku.
Ośrodek Affidea w Otwocku posiada pozytywną opinię Konsultanta w dziedzinie
Radioterapii

Onkologicznej

Województwa

Mazowieckiego

oraz

Konsultanta

Krajowego. Oznacza to, że spełnia wszystkie współczesne wymogi i standardy w
zakresie bezpieczeństwa i prawidłowego leczenia chorych. Placówka od początku
swojej działalności objęła opieką ponad 3 tysiące pacjentów ze zdiagnozowaną
chorobą nowotworową. Lokalizacja ośrodka Affidea na terenie Europejskiego
Centrum Zdrowia, w bezpośrednim sąsiedztwie Mazowieckiego Centrum Leczenia
Chorób Płuc i Gruźlicy sprzyja łatwemu dostępowi chorych do szerokiego wachlarza
usług diagnostycznych i terapeutycznych z dziedziny onkologii i nie tylko.
Placówka oferuje radioterapię w oparciu o światowe standardy, pod okiem
profesjonalnej kadry medycznej, która ma nie tylko wieloletnie doświadczenie
w leczeniu schorzeń onkologicznych, ale jest również dobrze przygotowana do
obsługi światowej klasy sprzętu naświetlającego. Wyposażona jest w 2 megawoltowe
aparaty do teleradioterapii, aparat do brachyterapii HDR, wysokiej klasy tomograf
komputerowy oraz sprzęt medyczny do planowania leczenia. Nowoczesne
wyposażenie pracowni pozwala zwiększać skuteczność terapii przy jednoczesnym
zmniejszeniu ekspozycji zdrowych tkanek na promieniowanie, dzięki czemu jest ona
bezpieczna dla pacjentów.
Partnerem ośrodka Affidea w Otwocku jest Szpital Methodist International
z Houston (Texas, USA), który wspiera działalność medyczną ośrodka poprzez

wirtualne konsultacje oraz wykłady, jak również poprzez osobiste wizytacje. Na mocy
podpisanej umowy stowarzyszeniowej personel medyczny Affidea posiada dostęp do
nowoczesnej bazy wiedzy i możliwości konsultowania wybranych przypadków ze
światowej klasy specjalistami w dziedzinie radioterapii onkologicznej.
***
O Affidea:
Firma Affidea (dawniej Euromedic) jest jednym z największych inwestorów i świadczeniodawców
usług w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (PPP) w Europie. W 197 centrach medycznych,
będących wyłączną własnością firmy, zapewnia najlepszą możliwą diagnostykę obrazową
i laboratoryjną oraz usługi z zakresu radioterapii onkologicznej. Dzięki ciągłemu rozwojowi firma
rozszerza działalność również na obszary, w których nikt jeszcze dotąd nie działał. Zatrudniając
profesjonalną kadrę zajmującą się diagnostyką, firma Affidea staje się również wiodącą siłą
dostarczającą zdalną diagnostykę - oferując wielomodułowe usługi z zakresu teleradiologii.
Firma zatrudnia blisko 6 000 wykwalifikowanych specjalistów medycznych. Posiada centra w Polsce,
na Węgrzech, w Rumunii, Bośni i Hercegowinie, Chorwacji, Grecji, we Włoszech, w Turcji, Czechach,
Rosji, Portugalii, Bułgarii, Szwajcarii, Irlandii oraz na Litwie.
W Polsce firma Affidea obecna jest od 15 lat. Jej celem jest nie tylko wprowadzanie do Polski
najnowocześniejszych metod i narzędzi leczenia chorób nowotworowych, ale również konsekwentne
zwiększanie dostępu Polaków do tych usług.

