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Warszawa, 14 listopada 2018 r. 

 

Wojciech Wiśniewski 

Dyrektor ds. Relacji Zewnętrznych  

Fundacji Onkologicznej Alivia 

dr Andrzej Jacyna 

Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia 

 

 

w związku z przekazaniem do konsultacji publicznych projektu założeń strategii 
Narodowego Funduszu Zdrowia na lata 2019-2023, proszę o przyjęcie 
poniższego stanowiska oraz propozycji uwag do dokumentu.  

Fundacja Onkologiczna Alivia wysoko ocenia przedstawione 
dokumenty oraz koncentrację strategii na dostarczenie wartości dla 
pacjenta. Z radością przyjmujemy również zwrócenie uwagi na fundamentalne 

znaczenie pomiaru i promowania jakości oraz efektywności opieki nad pacjentami. 
Jednocześnie, po wnikliwej analizie dokumentu, poniżej przekazujemy 
szczegółowe uwagi do dokumentu: 

Przedmiot uwagi Treść uwagi Uzasadnienie 

Cele, mierniki, 
inicjatywy, pkt. 1.2 

Punkt otrzymuje brzmienie: 

„Wprowadzenie elementów 
systemu oceny jakości  

i efektywności do procesu 
kontraktowania świadczeń” 

 
 

Obecnie brzmienie dokumentu 
dotyczy wyłącznie jakości 

udzielanych świadczeń. Pełna 
ocena procesu wydatkowania 
środków publicznych powinna 

również oceniać efektywność 
kliniczną opieki. 

Tamże Punkt otrzymuje brzmienie: 

„Współpraca z organizacjami 
pacjenckimi oraz pacjentami  

z grup nieformalnych” 

Dobre praktyki współpracy  

z pacjentami wskazują na 
rosnąca liczbę pacjentów 
zrzeszonych w grupach 

nieformalnych, np. w ramach 
mediów społecznościowych.  

W niektórych państwach,  



	

	

	

	

	

	

np. w Finlandii, jest to 

dominująca forma działalności 
grup pacjentów, wspierana 
przez instytucje publiczne. 

Wprowadzenie planu 
współpracy z takimi grupami 

zaadresuje również wyzwania 
związane  

z reprezentatywnością obecnie 
funkcjonujących organizacji. 

Tamże, pkt. 2.2 Punkt otrzymuje brzmienie: 

Budowa systemu premiowania 

ośrodków, w których opieka nad 
pacjentami jest zgodna ze 

standardami opracowanymi 
przez NFZ (m.in. na podstawie 

danych z rejestrów) oraz 
międzynarodowych towarzystw 

naukowych 

Brzmienie obecnego zapisu 
rodzi możliwość niezgodności  

z art. 6 ust. 1 ustawy o prawach 
pacjenta i Rzeczniku Praw 

Pacjenta, czyli prawa  
do leczenia zgodnego  

z aktualną wiedzą medyczną. 
Ograniczenie standardu 

udzielanych świadczeń  
do oczekiwań płatnika 

publicznego może przełożyć 
się na brak realizacji 

wskazanego prawa, które ma 
dla chorych fundamentalne 

znaczenie. 

Tamże, dodanie punktu 

5a 

Dodanie pkt 5a w brzmieniu: 

Budowanie współpracy ze 
środowiskiem ekspertów oraz 

zwiększenie społecznego 
monitoringu efektywności 

systemu opieki zdrowotnej 
poprzez przyjęcie zasad 

udostępniania informacji 
zbieranych przez NFZ w celu 

prowadzenia badań naukowych 
oraz raportów na rzecz 

optymalizacji systemu opieki 
zdrowotnej w Polsce 

Uregulowanie dostępu do 

danych NFZ poprzez przyjęcie 
jednolitej i przejrzystej regulacji 

pozwoli na zwiększenie 
możliwości analitycznych 

Funduszu. Uwaga zbieżna  
z wnioskami zawartymi  

we wnioskach ze spotkań  
w NFZ dot. rejestrów 

medycznych z maja 2018 r. 



	

	

	

	

	

	

Założenia strategii, 

wprowadzenie,  
s. 2 

Zdanie otrzymuje brzmienie: 

Celem jest uzyskanie rezultatów 
poprzez dostarczanie usług 

publicznych o wyższej jakości,  

z korzyścią zarówno dla 
społeczeństwa, jak i dla interesu 

publicznego oraz kontrola  
i odpowiedzialność za wyniki. 

Z ekonomicznego punktu 

widzenia kierunek optymalizacji 
powinien być jeden. Albo 

rezultat można osiągnąć przy 

niższych kosztach albo 
poprawa rezultatu może zostać 

osiągnięta w ramach 
dostępnych środków. Wobec 

planowanego wzrostu 
wydatków publicznych na 

system ochrony zdrowia 
zaproponowano brzmienie 

zgodne z drugim kierunkiem. 

Tamże,  

 Misja i wizja 
Narodowego Funduszu 

Zdrowia, s. 4 

Zdanie otrzymuje brzmienie: 

stworzenie mechanizmów 
pomiaru, wyznaczania celu  

i podniesienia efektywności 
wydawania środków publicznych. 

Obecnie Narodowy Fundusz 

Zdrowia posiada ograniczone 
informacje o jakości 

udzielanych świadczeń. 
Poprawa tego wskaźnika 

powinna być poprzedzona 
pomiarem, z przyczyn 

metodologicznych. 

Tamże,  

3. Mechanizm 
budowania zaufania do 

Narodowego Funduszu 
Zdrowia – ustalenie 

celów strategicznych z 
uwzględnieniem 

priorytetu perspektywy 
interesariuszy, s. 6 

Zdanie otrzymuje brzmienie: 

Zadanie to realizuje Fundusz 
przede wszystkim poprzez 

prawidłowe planowanie i zakup 
świadczeń. Integralnym 

elementem tego procesu jest 
monitorowanie dostępności  

i jakości udzielanych świadczeń, 
premiowanie opieki o wysokiej 

jakości i efektywności diagnostyki 
oraz leczenia. Materiały 

podlegają publikacji w domenie 
publicznej. 

Uwaga służy spójności strategii 

z oczekiwaniem premiowania 
jakości i efektywności opieki 

finansowanej ze środków 
publicznych. Publikacja 

informacji w domenie 
publicznej służy zachowaniu 

przejrzystości funkcjonowania 
płatnika publicznego. 

 

 

 



	

	

	

	

	

	

Deklarujemy chęć uczestnictwa  w kolejnych etapach prac nad strategią. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do wiadomości: 

dr Adam Niedzielski, Zastępca Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia ds. Operacyjnych. 


