Warszawa, 24 maja 2021 roku

INFORMACJA O DZIAŁANIACH W ZAKRESIE
OPIEKI ONKOLOGICZNEJ
Znak sprawy:

RzPP-DSD.420.19.2021.MBI

Pani Agata Polińska
Pan Bartosz Poliński
Zarząd Fundacji Onkologicznej Alivia
ul. Wąwozowa 11
02-796 Warszawa
Szanowni Państwo,
dziękuję za współpracę i przekazywanie na bieżąco informacji dotyczących sytuacji pacjentów
onkologicznych w Polsce1,2,3. Państwa zaangażowanie i raporty Fundacji znacząco przyczyniają
się do wypracowywania skutecznych rozwiązań w dziedzinie onkologii.
Pragnę Państwa poinformować, że po analizie zebranych danych dotyczących problemów
i potrzeb pacjentów onkologicznych, w tym przekazanych przez Państwa Fundację
wystąpiliśmy4 do Ministerstwa Zdrowia w sprawie poprawy efektywności opieki onkologicznej
w Polsce, niniejszym pismo przekazuję w załączeniu. W odpowiedzi Pan Sławomir Gadomski,
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia poinformował5 o planach i działaniach w zakresie
poprawy opieki onkologicznej w Polsce, które przedstawiam poniżej.
1. Obecnie w Ministerstwie Zdrowia trwają prace nad projektem ustawy o Krajowej Sieci
Onkologicznej, która ma na celu wzrost jakości leczenia nowotworów zarówno w skali
całego kraju, jak i w odniesieniu do społeczności lokalnych, dzięki standaryzacji

E-mail z 10 lutego 2021, z opracowanie pn. „Rzeczywistości równoległe. Polska onkologia w czasie epidemii
COVID-19. Perspektywy interesariuszy. #drugafala" https://alivia.org.pl/wpcontent/uploads/2021/02/Alivia_RAPORT_ONKOOBRONA_DRUGAFALA.pdf
Informacja prasowa pn.” DRYF POMIĘDZY FALAMI. CZY POLSKA ONKOLOGIA ZOSTAŁA PRZYGOTOWANA DO
DRUGIEJ FALI EPIDEMII COVID-19?” [w:]
https://drive.google.com/file/d/1usGx3FoJnCiXfsJShnvCBNgV00vvobd5/view
2 Pismo z 14 kwietnia 2021 roku, znak: 2021/04/14/AP/1/W
3 E-mail z 12 maja 2021 r. z informację prasową pn. „Mimo zmian na liście refundacyjnej, chorzy na raka w Polsce
wciąż bez dostępu do wielu leków!”
4 Pismo z 5 maja 2021 roku do Pana Dariusza Poznańskiego Dyrektora Departamentu Zdrowia Publicznego
w Ministerstwie Zdrowia
5 Pismo z 14 maja 2021 roku do Pana Bartłomieja Chmielowca Rzecznika Praw Pacjenta, znak: OINSO.051.4.2021.AW
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Administratorem danych osobowych jest Rzecznik Praw Pacjenta z siedzibą w Warszawie (01-171), przy ul.
Młynarskiej 46. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji ustawowych zadań administratora. Szczegółowe
informacje o przetwarzaniu danych osobowych, w tym o prawach przysługujących osobom fizycznym, dostępne są
pod adresem: https://www.gov.pl/web/rpp/przetwarzanie-danych-osobowych.
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Ministerstwo planuje, że projekt ustawy wejdzie na ścieżkę legislacyjną w czerwcu,
a sama ustawa wejdzie w życie z końcem tego roku.
2. W Ministerstwie planuje się działania mające na celu poprawę profilaktyki, diagnostyki
i leczenia nowotworów, m.in. zintensyfikowanie procesu szkoleń kadr medycznych
w zakresie profilaktyki pierwotnej, w szczególności w zakresie leczenia zespołu
uzależnienia od tytoniu, a także wprowadzenie badań okresowych realizowanych
w ramach podstawowej opieki zdrowotnej lub medycyny pracy.
3. Nieprzerwanie realizowany jest program badań przesiewowych w kierunku raka piersi,
szyjki macicy oraz jelita grubego.
4. W komunikatach oraz zaleceniach wydawanych przez Ministerstwo Zdrowia oraz NFZ,
które stanowią także formę rekomendacji w zakresie wstrzymania realizacji świadczeń
planowych, podkreślano, iż ww. zalecenia nie dotyczą realizacji świadczeń z zakresu
onkologii (zarówno w zakresie diagnostyki onkologicznej, jak i samego leczenia).
5. W związku z dochodzącymi do Ministerstwa Zdrowia sygnałami na temat zakłóceń
w możliwości
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z podejrzeniem oraz zdiagnozowanymi nowotworami, w listopadzie 2020 r. wydana
została dyspozycja do wszystkich wojewodów o wyłączenie personelu medycznego
szpitali i oddziałów onkologicznych udzielających świadczeń opieki zdrowotnej
pacjentom

onkologicznym,

szczególnie

w

zakresie
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diagnostyki

i
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przeciwnowotworowej, z decyzji wydawanych na mocy art. 47 ustawy o zapobieganiu
oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi i tym samym niedelegowanie do
pracy przy zwalczaniu epidemii COVID-19.
6. W sprawie skrócenia czasu podejmowania decyzji refundacyjnych Ministerstwo Zdrowia
wyjaśniło, że terminy procedowania wniosków o objęcie refundacją są określone w art.
31 ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia
żywieniowego oraz wyrobów medycznych i wynikają one z implementacji do polskich
przepisów unijnej Dyrektywy Przejrzystości. Standardowy termin procedowania takich
wniosków wynosi 180 dni plus 60 dni na ocenę przez Agencji Oceny Technologii
Medycznych i Taryfikacji dla nowych cząsteczek. Krótszy czas przewidziany jest dla
wniosków o objęcie refundacją technologii o wysokim stopniu innowacyjności i wynosi
on 60 dni. Nie są planowane zmiany w przepisach w tym zakresie, z wyjątkiem
ewentualnego
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wytwarzających produkty lecznicze na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Projekt zmian
ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia
żywieniowego oraz wyrobów medycznych oczekuje na wpisanie do wykazu prac
legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.
Zapewniam Państwa, że będziemy monitorować podejmowane działania w zakresie opieki
onkologicznej. Żywię nadzieję na dalszą współpracę w zakresie edukacji, ochrony praw
pacjentów i poprawy opieki onkologicznej w Polsce.
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Łączę wyrazy szacunku
Bartłomiej Chmielowiec
RZECZNIK PRAW PACJENTARZECZNIK
PRAW PACJENTA
/dokument podpisany elektronicznie/

Załącznik
Pismo z 5 maja 2021 roku do Ministerstwa Zdrowia, kopia.

3

