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Szanowna Pani Prezes,

W odpowiedzi na pismo z dnia 11 stycznia br., Departament Ubezpieczenia
Zdrowotnego uprzejmie informuje, że ze względu na liczne zastrzeżenia dotyczące
gromadzenia informacji o stanie zaawansowania nowotworu, na obecnym etapie
zrezygnowano z wprowadzenia obowiązku gromadzenia i przekazywania tej danej
w rozporządzeniu w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez
świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich
przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków
publicznych.
Należy podkreślić, że część uwag zgłoszonych w toku konsultacji, w szczególności
postulat zawężenia tego obowiązku i wypracowania katalogu świadczeń i sytuacji
w których określanie stopnia zaawansowania nowotworu wymaga dodatkowych prac
i analiz. Ponadto, podejmując decyzję o rezygnacji z wprowadzenia tego obowiązku
uwzględniono opinię Dyrektora Centrum Onkologii – Instytutu im. M. SkłodowskiejCurie, które prowadzi Krajowy Rejestr Nowotworów. Zwrócił on uwagę m.in., że:
- istnieje wiele sytuacji klinicznych, które nie pozwalają na ocenę TNM (np. w przypadku
świadczeń diagnostycznych kosztochłonnych, świadczeń kontraktowanych odrębnie,
dużej części świadczeń ambulatoryjnych),
- w kraju nie zostały wprowadzone jednolite zasady opisu patologicznego, co sprawia,
że nie ma podstaw do spójnej oceny patologicznej stopnia zaawansowania wg TNM,

- znajomość systemu TNM przez lekarzy jest zbyt słaba, aby wymagać określenia
stopnia zaawansowania zgodnie z tą kwalifikacją.
W związku z powyższym uznano, że lepszym rozwiązaniem będzie sukcesywne
wprowadzanie tego rodzaju wskaźników w innych aktach prawnych, w odniesieniu do
konkretnych rodzajów choroby nowotworowej w celu uwzględnienia specyfiki diagnozy
i leczenia poszczególnych nowotworów.
Jednocześnie Departament uprzejmie informuje, że projekt został w dniu 21 stycznia
2019 roku zwolniony z rozpatrzenia przez Komisję Prawniczą Rządowego Centrum
Legislacji i skierowany do podpisu Ministra Zdrowia. Wszystkie proponowane
w projekcie terminy wejścia w życie nowych obowiązków zostały odpowiednio
wydłużone, tak aby zapewnić zarówno świadczeniodawcom jak i Narodowemu
Funduszowi Zdrowia, czas na dostosowanie systemów informatycznych.
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