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System opieki onkologicznej w Polsce AD 2018
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Zarządzanie w oparciu o twarde dane
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klinicznych
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w ochronie 
zdrowia

Badanie opinii 
pacjentów

Strategia 
e-zdrowia

Wdrożenie koncepcji tworzenia i utrzymania 
populacyjnych rejestrów klinicznych - dokumentu 

przygotowane przez ekspertów oraz organizacje pacjenckie 
po spotkaniu Krajowej Rady ds. Onkologii we wrześniu 2017 

r.

Nadanie priorytetu pracom legislacyjnym nad ustawą 
o jakości w ochronie zdrowia i bezpieczeństwie pacjenta 

oraz wdrożenie ram prawnych dla wynagradzania ośrodków 
za efekt kliniczny (pay-for-performance)

Uwzględnienie badania opinii pacjentów jako wskaźnika 
jakościowego w ramach prowadzonych prac nad ustawa o 

jakości, zgodnie z pismem MZ po spotkaniu w KPRM we 
wrześniu 2017 r.

Integracja publicznych baz danych przy tworzeniu planu 
działań dla strategii e-zdrowia - możliwość wprowadzenia 

koordynacji polityki zdrowotnej ze społeczną (problem 
pacjentów, których nie stać na dojazd do ośrodka)



Zmiana organizacji opieki - koszyk świadczeń gwarantowanych

Świadczenia 
kompleksowe

Wytyczne 
postępowania

Wprowadzenie kompleksowych świadczeń gwarantowanych dla najczęściej 
występujących nowotworów (Breast Units, Colorectal Units, Lung Units, 
Prostate Units, Gynealogical Units) w zakresie odnoszącym się do pełnego 

zakresu świadczeń od diagnostyki do rehabilitacji; realizatorzy powinni być wybrani 
na podstawie merytorycznych przesłanek i nagradzani/karani w zależności od 

efektów klinicznych

Wdrożenie zapisów nowelizacji tzw. pakietu onkologicznego - wprowadzenie 
wytycznych postępowania diagnostyczno-terapeutycznego jako podstawy do 

wskazania wskaźników jakościowych opieki oraz ich monitorowania poprzez rejestr 
kliniczny

Profilaktyka 
chirurgiczna

Wprowadzenie do koszyka profilaktycznej mastektomii i adnesektomii 
redukujących ryzyko zachorowania na niektóre nowotwory, zgodnie z wnioskami 

złożonymi przez organizacje pacjenckie oraz towarzystwa naukowe we wrześniu 
i grudniu 2016 r.



Dostęp do bezpiecznych i skutecznych technologii lekowych

Podwyższenie 
budżetu 

refundacyjnego

Nowelizacja 
ustawy 

refundacyjnej

Dokument 
strategiczny 

„Polityka lekowa 
państwa”

18 grudnia 2017 r. petycja do Ministrów Zdrowia i Finansów 
o nowelizację planu finansowego NFZ oraz ustawienie 

zasady przeznaczenia 17% na budżet refundacyjny

Prowadzenie prac legislacyjnych nad nowelizacją ustawy 
refundacyjnej w zakresie obejmującym maksymalne 

uwzględnienie 10 postulatów organizacji pacjenckich, 
prezentowanych podczas 4 spotkań w MZ

Określenie w dokumencie planów legislacyjnych
(np. niesponsorowane badania klinicznej) oraz celów 

w zakresie dostępności skutecznej i bezpiecznej farmakoterapii
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Dziękujemy za uwagę.

Prosimy o informację w sprawie stanowiska 
oraz ew. terminu wdrożenia narzędzi


