
Alivia - Fundacja Onkologiczna
ul. Wąwozowa 11
02-796 Warszawa

2021/11/16/AP/1/W

Warszawa, 15 listopada 2021 r.

Pan Filip Nowak
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia

Szanowny Panie Prezesie,

proszę o przyjęcie gratulacji w związku z powierzeniem Panu funkcji Prezesa
Narodowego Funduszu Zdrowia. Wierzymy, że Pańskie doświadczenie oraz
ekspercka wiedza wpłyną pozytywnie na realizację zadań ustawowych w zakresie
zarządzania środkami przekazanymi do dyspozycji Funduszu, finansowania
świadczeń w systemie powszechnej opieki zdrowotnej oraz promocji zdrowia.

Sytuacja polskich pacjentów, w tym onkologicznych, w czasie epidemii wymaga
mądrych i przemyślanych działań. Wg najnowszego raportu “Health in Glance
2021” przygotowanego i opublikowanego w ostatnich dniach, Polska znajduje się
na niechlubnym drugim miejscu wśród krajów OECD, a na pierwszym w Europie
pod względem ilości nadmiarowych zgonów, na milion mieszkańców, w czasie
epidemii1.

Dane z raportu “Doświadczenie choroby onkologicznej w czasie epidemii”2

przygotowanego na zlecenie naszej fundacji przez Kantar Public wskazują, że
prawie 1/3 ankietowanych pacjentów miała odraczane czy odwoływane badania
lub leczenie. Nie otrzymała także informacji, gdzie i kiedy ich leczenie będzie

2 https://alivia.org.pl/aktualnosci/polska-zawiodla-chorych-na-raka/

1 https://www.oecd.org/health/health-at-a-glance/
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kontynuowane. To pokazuje brak koordynacji opieki nad chorymi, słaby nadzór
nad ich leczeniem, a w szerokiej perspektywie na brak jakości w systemie ochrony
zdrowia w Polsce.

Nasza fundacja od lat apeluje o wprowadzenie rozwiązań w zakresie stałego
monitorowania jakości świadczeń oraz upublicznianie informacji w tym zakresie.
Podnosimy również kwestię dostępności i jakości danych3 oraz potrzebę
finansowego motywowania podmiotów udzielających świadczeń ze środków
publicznych. Liczymy na zasadnicze zmiany w tym zakresie.

Duże wyzwania wymagają odważnych decyzji, pozostajemy otwarci na
współpracę, jeżeli uzna Pan nasze wsparcie za potrzebne.

Życzymy Panu wielu sukcesów i satysfakcji z realizacji powierzonej funkcji.

Łączę wyrazy szacunku,

3 https://alivia.org.pl/dane-wiedza-decyzje/
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