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Szanowna Pani Premier,
Wielką wagę przywiązuje się w medialnej dyspucie politycznej do faktu, iż nowym polskim
premierem jest kobieta. Dla nas – lekarzy prowadzących chorych na raka piersi, a więc na ogół –
lekarzy kobiet, ma to także duże znaczenie. Fundamentalnie ważne jest dla nas jednak to, że u
steru władzy w Polsce znalazł się doświadczony lekarz. Wierzymy bowiem, że ekskluzywna etyka
zawodowa, która obowiązuje nas – lekarzy, przełoży się na Pani szczególną troskę wobec osób
chorych, słabych i wymagających bezwzględnie ogólnospołecznego wsparcia.
Nie idzie tu o wyjątkowe finansowe działania, ale przede wszystkim o stworzenie solidnie
akredytowanej sieci ośrodków skupionych na diagnozowaniu, leczeniu, pielęgnowaniu i
monitorowaniu chorych na raka piersi w Polsce. Na razie mamy jeden taki ośrodek – ośrodek w
Szczecinie, którym zarządza sprawnie grupa świetnie do tego przygotowanych kobiet. Ośrodek
posiada akredytację Światowego Towarzystwa Senologicznego uznawaną na całym świecie za
całkowicie wiarygodne potwierdzenie jakości i kompetencji ośrodka. W środowisku
onkologicznym jest duże zainteresowanie uzyskaniem takiej akredytacji dla wielu innych takich
placówek.
Mamy nadzieję, że tej sprawie będzie Pani z całego serca patronować.
Towarzystwo do Badań nad Rakiem Piersi uczestniczy aktywnie w nowym projekcie polskiej
onkologii. Los tego projektu to los Naszych Pacjentów i nasz, lekarski los.
W Pani dzisiejszym wystąpieniu było wiele mądrych i ważnych zdań.
Życzymy, aby – trawestując piękny wiersz Wisławy Szymborskiej: żadne z tych zdań nie było
wystawione na próbę ciemności.
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Nasze Towarzystwo gotowe jest w skromnym zakresie swoich kompetencji wspierać Pani
działania na rzecz chorych na raka piersi, a moralnie – wspierać całość trudnego zadania, którego
się pani podjęła.

Z wyrazami szacunku i wielką nadzieją,

Prezes Polskiego Towarzystwa do Badań
nad Rakiem Piersi
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