Warszawa, 11 stycznia 2019 r.
Fundacja Onkologia 2025
ul. Skrzetuskiego 26
02-726 Warszawa
anna.andrzejczak@onkologia2025.pl

Sz. Pan
Maciej Miłkowski
Podsekretarz Stanu
Ministerstwo Zdrowia
ul. Miodowa 15
00-952 Warszawa

Dotyczy: projekt rozporządzenia zmieniającego „rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych
informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych
informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze
środków publicznych” (12.10.2018).

Szanowny Panie Ministrze,
w nawiązaniu do konsultacji wymienionego wyżej projektu chcielibyśmy zapytać o planowany
termin wejścia w życie rozporządzenia.
Z publicznych wystąpień przedstawicieli Ministerstwa oraz zapisów w projekcie wynikałoby, że
pierwotnie planowany termin to 1 stycznia 2019 r. Rozporządzenie nie ukazało się jednak
w czasie, który by na to pozwalał.
Przedmiotem naszego zainteresowania są w szczególności zapisy dotyczące danych o kodzie
i stopniu zaawansowania w przypadku zdiagnozowania złośliwej choroby nowotworowej
(§3 ust. 2b).
Jak wynika z lektury komentarzy przedstawionych w toku konsultacji, interesariusze postulowali
między innymi uwzględnienie czasu na dostosowanie do nowych przepisów (1-3 miesięcy). Jeśli
projektodawca zdecydowałby się uwzględnić te postulaty – do czego się przychylamy – moment
wejścia w życie zmian przesunąłby się dodatkowo w czasie. Możliwie pilna publikacja
rozporządzenia jest więc szczególnie istotna.
Fakt, że dotychczas w Polsce nie gromadzi się efektywnie i nie wykorzystuje danych o stopniu
zaawansowania, negatywnie wpłynął na wiele inicjatyw dotyczących onkologii w przeszłości i
będzie ważył na reformach przyszłych. Dotyczy to w szczególności:
1. Analizy skuteczności diagnostyki i leczenia onkologicznego - w tym przeżyć wieloletnich.
2. Wprowadzenia i monitoringu mierników efektywności diagnostyki i leczenia
onkologicznego.
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3. Planowania zapotrzebowania na kosztochłonne terapie – w obszarze infrastruktury (np.
radioterapia) oraz świadczeń (np. nowoczesne terapie lekowe).
4. Map potrzeb zdrowotnych w onkologii.
5. Planowania i monitoringu inwestycji w ramach Narodowego Programu Zwalczania
Chorób Nowotworowych (NPZChN).
6. Rozwiązań w ramach koordynowanej sieci onkologicznej – przyszłej i realizowanej
w ramach pilotażu.
7. Planów prowadzenia w ramach NFZ rejestrów medycznych – w tym dla onkologii.
8. Wszelkich przyszłych inicjatyw z obszaru value based medicine.
9. Planów wprowadzenia rozwiązań dla wielospecjalistycznych jednostek narządowych
(units).
10. Analiz realizowanych przez AOTMiT na potrzeby nowych rozwiązań w onkologii i analizy
świadczeń.
11. Reformy Krajowego Rejestru Nowotworowego.
I innych.
Krytyczne opinie przedstawiane przez NIK w ostatnich latach w obszarze opieki zdrowotnej
dotyczyły między innymi realizacji niektórych z wymienionych wyżej inicjatyw (np. realizacja
pierwszego NPZChN, mapy potrzeb zdrowotnych). Tło stanowi niska jakość i niekompletność
danych o podstawowych parametrach niezbędnych do oceny jakości i efektywności leczenia oraz
planowania potrzeb.
Bez gromadzenia i systemowej analizy danych o rozpoznaniu i stopniu zaawansowania trudno
wyobrazić sobie skuteczne reformy polskiej onkologii.
W związku z tym, pytając o planowany termin wprowadzenia projektowanych w tym obszarze
zmian, chcielibyśmy zarazem:
• wyrazić pełne wsparcie dla tego projektu,
• zaapelować o wprowadzenie postulowanych w toku konsultacji korekt dotyczących
§3 ust. 2b,
• uwzględnienie postulowanego przez Płatnika i świadczeniodawców czasu na
dostosowanie dla świadczeniodawców,
• możliwie pilne przedstawienie i podpisanie skorygowanego rozporządzenia,
• udzielenie wszelkiego możliwego wsparcia Płatnikowi i świadczeniodawcom
w efektywnym wprowadzeniu w życie nowych przepisów.
Jesteśmy do dyspozycji, jeśli którykolwiek z powyższych punktów wymagałby uzupełnienia.
Będziemy wdzięczni za odpowiedź na nasze pytanie oraz realizację przedstawionych postulatów.
Z wyrazami szacunku
Anna Andrzejczak
Prezes Fundacji Onkologia 2025

Do wiadomości:
Łukasz Szumowski, Minister Zdrowia
Adam Niedzielski, Narodowy Fundusz Zdrowia
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