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Warszawa, 30 czerwca 2015 r. 

 

List Otwarty 

do Polskich Towarzystw Medycznych 

 

Szanowni Państwo,       

W imieniu Koalicji na Rzecz Walki z Bólem pragniemy zaprosić Państwa 

do współpracy w ramach prowadzonej ogólnopolskiej kampanii społecznej: 

„Rak wolny od bólu”. Celem kampanii jest pomoc pacjentom nowotworowym 

w leczeniu przewlekłego bólu, towarzyszącego chorobie i walka z opioidofobią. 

Doceniając ogromny wkład Polskich Towarzystw Medycznych w zakresie edukacji 

medycznej, bylibyśmy ogromnie wdzięczni za wsparcie naszej kampanii. Cenimy Państwa 

działania edukacyjne na rzecz stałego podnoszenia poziomu oświaty zdrowotnej, poprzez 

szkolenie fachowych pracowników i współdziałanie z organami służby zdrowia. 

Pragniemy, abyście Państwo w swoich działaniach obejmujących propagowanie leczenia 

w zakresie onkologii i szerzenia postępu w tej dziedzinie, przyczynili się do zwalczania 

negatywnego myślenia o lekach opioidowych jako „narkotykach”. Państwa działania dają 

szansę pacjentom na godne życie, bez bólu, niezależnie od etapu choroby.  

Kampania „Rak wolny od bólu”, powstała z potrzeby pacjentów, którzy cierpią ból 

nowotworowy. W ramach kampanii przeciwstawiamy się funkcjonującym 

w społeczeństwie stereotypom takim jak: „rak musi boleć”, „poradnie medycyny 

paliatywnej są dla osób na końcowym etapie choroby”, „leki opioidowe to narkotyki”. 

Poprzez prowadzone  działania edukacyjne i komunikacyjne (strona www, FB, layout 

prasowy, spot radiowy, materiały ekspercie w mediach, bezpłatne konsultacje 

dla pacjentów onkologicznych) chcemy zwiększyć społeczną świadomość problemu 

i przyczynić się do poprawy jakości leczenia bólu nowotworowego w kraju.  

Jak wynika z przeprowadzanych ankiet i listów wśród pacjentów, jakie otrzymujemy 

na adres kampanii, problemem społecznym jest lęk przed lekami opioidowymi, dotyczący 

uzależnienia i działań niepożądanych. Opioidofobia to jeden z podstawowych powodów, 

dla których część środowiska medycznego oraz pacjenci unikają skutecznego leczenia 

bólu nowotworowego. Dążymy do zmiany postrzegania leczenia bólu i postawy 

cierpiącego pacjenta, który powinien domagać się skutecznej terapii przeciwbólowej. 

Zwracamy również uwagę na skutki nieleczonego bólu i dopuszczenie do niepotrzebnego 

cierpienia pacjentów. Jako przedstawiciele tej grupy zwracamy się z uprzejmą prośbą 

o wsparcie kampanii i merytoryczny głos poparcia w sprawie przeciwdziałania 

opioidofobii, obejmującej zarówno środowisko medyczne, pacjentów i ich rodziny.  

Kampania uzyskała szerokie poparcie środowisk medycznych. Patronatu udzieliła 

Sejmowa Komisja Zdrowia. 

 

Głęboko wierzymy, że dzięki wsparciu Polskich Towarzystw Medycznych, informacja 

o leczeniu bólu nowotworowego, wolnego od opioidofobii dotrze do szerokiego grona 
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odbiorców. Opioidy zostaną przyjęte przez środowisko medyczne i pacjenckie jako 

skuteczny środek leczniczy w terapii leczenia bólu w Polsce .  

W oczekiwaniu na przychylne stanowisko, pozostaję z wyrazami szacunku i poważaniem. 

 

Szymon Chrostowski  

      

 
 

 Prezes Koalicji na Rzecz Walki z Bólem 

„Wygrajmy z Bólem” 

 
 
List otrzymali: 

1. Pan prof. dr hab. n. med. Jan Dobrogowski,  Prezes Polskiego Towarzystwa Badania 
Bólu 

2. Pani dr n. med. Jadwiga Pyszkowska, Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa 

Medycyny Paliatywnej 

3. Pan Prof. dr hab. n. med. Piotr Knapik, Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa 
Anestezjologii Intensywnej Terapii 

4. Pan Prof. Grzegorz Wallner, Prezes Zarządu Głównego Towarzystwa Chirurgów Polskich 

5. Pan Prof. nadzw. dr hab. med. Piotr Rutkowski, Prezes Polskiego Towarzystwa Chirurgii 
Onkologicznej 

6. Pan Prof. dr hab. Dariusz Patkowski, Prezes Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych 

7. Pan dr hab. Jarosław Drobnik, Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Medycyny 
Rodzinnej 

8. Pan Prof. dr hab. Tomasz Guzik, Prezes Zarządu Towarzystwa Internistów Polskich 

9. Pani Prof. dr hab. Alicja Chybicka, Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa 

Pediatrycznego 

10. Pan Prof. dr hab. n. med. Przemysław Oszukowski, Prezes Zarządu Polskiego 

Towarzystwa Ginekologicznego 

11. Pan Prof. dr hab. med. Marek Synder, Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa  
Ortopedycznego i Traumatologicznego 

12. Pan Prof. dr hab. n. med. Henryk Majchrzak, Prezes Polskiego Towarzystwa 

Neurochirurgów 

13. Prof. dr hab. Juliusz Jakubaszko, Prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej 

14. Pani dr hab. med. Danuta Samolczyk-Wanyura, Prezes Polskiego Towarzystwa 

Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej, Chirurgii Stomatologicznej i Implantologii 

15. Pan dr hab. n. med.  Bartłomiej W. Loster, Prezydent Zarządu Polskiego Towarzystwa 

Stomatologicznego 

 

 


