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Pani 

Agata Polińska
Wiceprezes Zarządu

Fundacji Onkologicznej Alivia

Szanowna Pani,

w odpowiedzi na pismo znak: 2019/10/14/AP/1/W, w sprawie stanu i harmonogramu 

prac nad rejestrami medycznymi w dziedzinie onkologii oraz wytycznymi postępowania 

diagnostyczno-terapeutycznego w onkologii uprzejmie proszę o przyjęcie poniższych 

wyjaśnień.

Kwestia publicznego udostępniania danych dotyczących 5-letnich przeżyć pacjentów 

onkologicznych w podziale na schorzenia, stopień zaawansowania schorzenia oraz 

poszczególne ośrodki podejmujące leczenie onkologiczne w ramach publicznej opieki 

zdrowotnej, jest ściśle uzależniona od jakości gromadzonych danych, w szczególności 

ich kompletności i wiarygodności. W celu poprawy procesu gromadzenia danych 

w rejestrach onkologicznych Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie 

realizuje, z wsparciem Ministra Zdrowia, projekt pn. „Budowa nowoczesnej platformy 

gromadzenia i analiza danych z Krajowego Rejestru Nowotworów oraz onkologicznych 

rejestrów narządowych, zintegrowanej z bazami świadczeniodawców leczących choroby 

onkologiczne (e-KRN+)”. Głównym celem projektu jest usprawnienie funkcjonowania 

administracji poprzez cyfryzację procesów i procedur dotyczących gromadzenia i analizy 

danych o chorobach nowotworowych poprzez:

 modernizację systemu KRN o możliwość bezpośredniej integracji z bazami 

szpitalnymi, z pominięciem zaangażowania w tym procesie lekarzy oraz innego 

personelu ośrodków medycznych;
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 utworzenie Zintegrowanej Platformy Rejestrów Onkologicznych (ZPRO) oferującej:

 miejsce tworzenia i funkcjonowania rejestrów narządowych;

 możliwość automatycznego gromadzenia szerszego zakresu danych 

medycznych dotyczących konkretnego nowotworu;

 narzędzia do analizy danych oraz wysoki poziom bezpieczeństwa danych;

 utworzenie pierwszego rejestru narządowego w obszarze onkohematologii. 

W ramach projektu, na zbudowanej platformie, zostanie utworzony rejestr 

onkohematologiczny, a następnie będą mogły być tworzone kolejne rejestry 

„narządowe”. Stosownie do uzyskanych możliwości generowania rejestrów 

„narządowych” przewidziane jest zintensyfikowanie działań legislacyjnych w zakresie 

rozporządzeń o utworzeniu poszczególnych rejestrów medycznych w onkologii. 

Zgodnie z projektem Narodowej Strategii Onkologicznej na lata 2020-2030, 

przedłożonym Radzie Ministrów w listopadzie b.r., w ramach niezbędnych zadań 

służących reformie polskiej onkologii, wskazano konieczność tworzenia, utrzymywania 

i wspierania rozwoju rejestrów medycznych w onkologii. Realizacja tych zadań została 

zaplanowana do końca 2030 r. 

Jednym z działań objętych projektem Strategii będzie opracowanie i upowszechnienie 

zaleceń diagnostyczno-terapeutycznych w onkologii. Projekt ten przewiduje 

opracowanie wytycznych postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w kluczowych 

nowotworach złośliwych do roku 2022. Aktualnie w ramach prac związanych 

z opracowaniem i publikowaniem zaleceń postępowania diagnostyczno-

terapeutycznego w zakresie diagnostyki i leczenia onkologicznego, o których mowa 

w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej ze 

środków publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.), Agencja Oceny 

Technologii Medycznych i Taryfikacji analizuje projekt zaleceń postępowania 

diagnostyczno-terapeutycznego w onkologii i hematologii dziecięcej, w oparciu 

o metodykę AGREE II (Appraisal of Guidelines for Research & Evaluation), która 

wyznacza międzynarodowy standard opracowywania zaleceń postępowania 

diagnostyczno-terapeutycznego. 

Rozszerzenie programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą, w ramach sieci 

onkologicznej na województwo podlaskie i pomorskie, zostało zarekomendowane przez 

zespół ekspercki powołany zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2018 r. 

w sprawie powołania Zespołu do opracowania projektu koncepcji organizacji 

i funkcjonowania Narodowego Instytutu Onkologii (Dz. Urz. Min. Zdrow. poz. 18). 

Za wyborem województw podlaskiego i pomorskiego przemawiały zróżnicowana liczba 
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i rozmieszczenie ludności oraz struktura świadczeniodawców i zapadalność na 

poszczególne typu nowotworów.

Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia, przekazał w terminie określonym 

w rozporządzeniu w sprawie programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą 

w ramach sieci onkologicznej (Dz. U. 2018 r. poz. 2423 z późn. zm.), informację 

o przebiegu realizacji pilotażu. Publikacja wyników przedmiotowego pilotażu, zgodnie 

z zapisami przedmiotowego rozporządzenia, będzie miała miejsce po zakończeniu 

trwania projektu.

Z poważaniem,

Dominika Janiszewska-Kajka

Zastępca Dyrektora
/dokument podpisany elektronicznie/

Do wiadomości:
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Biuro Prezesa Rady Ministrów
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