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Dlaczego powstała
Ogólnopolska Federacja Onkologiczna?
Federacja została założona przez wiodące organizacje pacjentów w Polsce, współpracujące na rzecz zmian
w systemie opieki onkologicznej w Polsce. Po kilku latach wspólnych inicjatyw w różnych sprawach nadszedł
czas na powołanie organizacji parasolowej o strukturze federacyjnej, gdzie każdy członek jest sobie równy.
W naszej opinii brakuje obecnie w Polsce niezależnej, apolitycznej, transparentnie finansowanej oraz
podejmującej decyzje organizacji parasolowej w obszarze onkologii. Naszym zadaniem jest partnerski
dialog z instytucjami publicznymi oraz wszystkimi środowiskami, zainteresowanymi zmianą w polskiej
onkologii.
Nasza rola będzie polegać również na wskazywaniu niedoskonałości działania systemu ochrony zdrowia oraz
precyzyjnego przedstawiania faktów. OFO będzie korzystać z sumy doświadczeń oraz osiągnięć swoich
członków, którzy przeprowadzili dziesiątki kampanii, wydarzeń oraz niosą pomoc tysiącom pacjentów
z całego kraju. Każda z organizacji założycielskich jest inna – to nasza siła.

Co wyróżnia Ogólnopolską Federację
Onkologiczną?
Przejrzystość finansowania – jedynym źródłem dochodu OFO są składki członkowskie
organizacji wchodzących w skład Federacji. Nie jesteśmy od nikogo uzależnieni, wszyscy
członkowie odprowadzają składki w tej samej wysokości.
Przejrzysta struktura i zarządzanie – każdy z członków Federacji ma taki sam wpływ
na funkcjonowanie organizacji. Wspólnie podejmujemy decyzję w sprawie strategii działań
rzeczniczych na dany rok, wypracowaliśmy procedury podejmowania decyzji.
Przejrzysta działanie – zamierzamy publikować nasze wystąpienia oraz informować
o działaniach na stronie www.federacjaonkologiczna.pl. Będzie to również miejsce,
w którym na bieżąco będziemy publikować nasze strategie oraz dokumenty o istotnym
znaczeniu dla działalności organizacji.

Zakres działalności – fakty dot. stanu
wyjściowego
Według raportów Health at a glance, publikowanych przez OECD w kolejnych latach system
opieki onkologicznej w Polsce należy do najgorszych wśród krajów należących do organizacji.
Według tych analiz, umieralność z powodu raka jest w Polsce wyższa niż w Rosji, a skuteczność
leczenia onkologicznego, na przykładzie raka jelita grubego, niższa niż w Turcji.
Najwyższa Izba Kontroli w ostatnich latach opublikowała szereg raportów wskazujących na brak
zmian reform organizacji opieki onkologicznej oraz dostępności świadczeń w tej dziedzinie.
Dokumenty dotyczą projektów wprowadzanych przez szereg lat oraz precyzyjnie deﬁniują
szczegółowe problemy związane z proﬁlaktyką, diagnostyką i leczeniem raka.
Niepokojące informacje uzupełniają raporty Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego-PZH,
które wskazują, że w Polsce rośnie umieralność z powodu raka piersi (jako jedynym państwie
w Unii Europejskiej), a różnice w średniej długości życie zależą w wielkim stopniu od miejsca
zamieszkania, wykształcenia czy poziomu zamożności.

Zakres działalności – co chcemy osiągnąć?

Zwiększenie dostępności
do skutecznego i bezpiecznego
leczenia, odpowiadającego
aktualnej wiedzy medycznej

Poprawa infrastruktury,
w tym stanu sanitarnego ośrodków
prowadzących diagnostykę
i leczenie onkologiczne

Monitorowanie zmian w organizacji
opieki onkologicznej w celu
zapewnienia przejrzystego
i wiarygodnego systemu
wynagradzania

Wprowadzenie systemu
monitorowania jakości opieki nad
pacjentami na poziomie ośrodka,
regionu oraz kraju

Wdrożenie systemu
aktualizowanych ścieżek
postępowania diagnostycznoterapeutycznego odpowiadających
aktualnej wiedzy medycznej wraz
z systemem wsparcia decyzji lekarza

Zakres działalności – jak chcemy osiągnąć
nasze cele?

Budowanie sieci interesariuszy
zainteresowanych zmianami
w systemie opieki onkologicznej

Bliska współpraca z mediami poprzez publikację
stanowisk, wystąpień oraz informacji pozyskanych
ze strony instytucji publicznych oraz członków OFO

Bliski dialog z instytucjami
publicznymi, kreującymi system
ochrony zdrowia, w tym
z regulatorem i pozostałymi
członkami rządu, płatnikiem oraz
instytucjami badawczymi

Od czego zaczynamy?

Uruchamiamy projekt „Słowa nie leczą”
poświęcony monitoringowi obietnic polityków.
Każdy będzie mógł zgłosić nową – wskazując
wiarygodne źródło zobowiązania. Będziemy co
miesiąc występować do instytucji publicznych z
wnioskami o informację w sprawie stanu prac
nad poszczególnymi rozwiązaniami.

W związku z zaplanowanym spotkaniem
w sprawie omówienia porozumienia pomiędzy
Ministrem Zdrowia a PR OZZL, wystąpiliśmy
dzisiaj do obu stron o status obserwatora
w tych rozmowach – ich skutek przecież będzie
wpływał na sytuację pacjentów

Założyciele Ogólnopolskiej Federacji
Onkologicznej (w kolejności alfabetycznej)
Fundacja OmeaLife Rak piersi nie ogranicza
Fundacja Onkocafe - Razem Lepiej
Fundacja Onkologiczna Alivia
Fundacja Pokonaj Raka
Fundacja Rak’n’Roll - Wygraj Życie
Stowarzyszenie Mężczyzn z Chorobami Prostaty “Gladiator” im. Prof. Tadeusza Koszarowskiego
Stowarzyszenie Neuroﬁbromatozy Polska Alba Julia
Stowarzyszenie Polskie Amazonki Ruch Społeczny

Dziękuję za uwagę

