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Tryb prac na pakietem kolejkowym 
1) Etap rządowy: 

• 7 kwietnia: oddanie projektów do konsultacji społecznych 

• 10/17 czerwca: przyjęcie projektów przez Radę Ministrów 

• 18 czerwca: skierowanie projektów do Sejmu 

2) Etap sejmowy: 

• 24 czerwca: I czytanie na posiedzeniu Sejmu 

• 9 lipca: sprawozdanie Komisji 

• 11 lipca: II czytanie na posiedzeniu Sejmu 

• 21 lipca: sprawozdanie Komisji 

• 22 lipca: III czytanie na posiedzeniu Sejmu i przekazanie ustaw do 

Marszałka Senatu i Prezydenta 

• 24 lipca: stanowisku Senatu (nie wniósł poprawek) 

• 25 lipca: przekazanie ustaw Prezydentowi do podpisu 
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Pakiet kolejkowy o onkologii  

• Wbrew deklaracjom MZ o współpracy ze środowiskiem onkologicznym, 

pakiet został uchwalony „obok” Cancer Planu, przejmując wiele z jego 

uzasadnień, ale nie wprowadzając mechanizmów, które mogłyby ten plan 

realizować 

• Pakiet kolejkowy zmieniający ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych -  na wyrost zwany 

onkologicznym - o onkologii jest ledwie kilka przepisów, na ponad 60 

wprowadzanych zmian  

• reforma kolejek – art. 20  

• reforma działań POZ – art. 32a, 32b, 

• nielimitowanie świadczeń dotyczących leczenia onkologicznego – 

art. 136 ust  

• USTAWA NIE ZAWIERA DEFINICJI LECZENIA ONKOLOGICZNEGO/ 

NOWOTWORU/ NOWOTWORU ZŁOŚLIWEGO.  
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Reforma kolejek do świadczeń  

– tak, ale…  

 Art. 20 to bodaj najważniejszy przepis dający pacjentom onkologicznym pierwszeństwo 

w dostępie do leczenia. To dobrze, ale… 

• Zmiany legislacyjnie są niejasne. Redakcyjnie art. 20 dotyczący kolejek staje się 

zupełnie nieczytelny. 

• Powstaje plątanina regulacji o różnych rodzajach kolejek, (pacjenci nowo 

zdiagnozowani, pacjenci onkologiczni, pacjenci w stanie nagłym, pacjenci 

kontynuujący leczenie);  

• Powstają nowe bariery formalne (oryginał skierowania);  

• Relacja szpitala i pacjenta w dziedzinie terminu złożenia skierowania uregulowana 

jest jak pisma procesowe w sporze cywilnym!  

• Wprowadza się obowiązek zapisów tylko na jedną listę oczekujących 

• Wprowadza się wymóg skierowań do okulisty i dermatologa – to wprowadza 

nieunikniony konflikt pomiędzy pacjentami i przekierowuje ich na POZ, którzy 

przecież mieli się koncentrować na onkologii? 
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Idea włączenia lekarzy POZ w diagnostykę 

i leczenie nowotworów - tak, ale… 
Idea zwiększenie zaangażowania lekarzy POZ w diagnostykę i leczenie onkologiczne 

jest słuszna, ale… 

• Brak dialogu ze środowiskiem POZ i twórcami Cancer Planu,  

• MZ nie wskazuje ile dodatkowych środków przekaże w ryczałcie lekarzy POZ na 

diagnostykę onkologiczną. 

• Prawo do szybkiej diagnostyki definiowane jest via lekarz uprawniony do jej 

wykonania i wydania „karty diagnostyki i leczenia onkologicznego”, a nie via pacjent 

mający raka lub jego podejrzenie.Tylko opisani w ustawie lekarze mogą pacjenta 

„wpuścić” do systemu leczenia onkologicznego. Np. konstrukcja dystrybucji „kart 

leczenia onkologicznego” przez lekarzy POZ nie uwzględnia faktu, że wielu 

obywateli nie ma wybranego lekarza POZ i leczy się w placówkach 

abonamentowych, których lekarze nie mają (nie muszą mieć) takiego statusu. Czy 

będą musieli „sztucznie” powiększyć kolejki do lekarzy POZ? Czy kartę będzie mógł 

wydać lekarz specjalista spoza POZ (np. ginekolog, onkolog), do którego zgłosi się 

chory z podejrzeniem nowotworu? 
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Idea włączenia lekarzy POZ w 

diagnostykę i leczenie nowotworów - tak, 

ale 

System „kar i nagród” ma  podnieść onkologiczne kwalifikacje lekarzy POZ. 

To pozytywne, ale… 

• Nie uwzględnia się sytuacji pacjenta, który nie wie czy jego lekarz POZ 

jest na liście uprawionych do diagnostyki onkologicznej  czy nie i będzie 

się musiał przenosić, jeśli jego lekarz straci takie uprawnienie.  

• Lekarz straci to uprawnienie jeśli będzie źle diagnozował, tzn. za rzadko 

potwierdzi się rozpoznanie raka. Jeśli je straci, nie wolno mu wtedy wydać 

karty, nawet jeśli będzie miał pewność, że tego pacjent potrzebuje. 

• Część lekarzy POZ w obawie przed sankcjami może w ogóle 

zrezygnować z tego „przywileju”, zalecając chorym z podejrzeniem 

nowotworu zgłoszenie się bez skierowania do poradni onkologicznej (do 

czego nadal mają prawo) 
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Karta leczenia onkologicznego 

- tak, ale… 
 

• Karta ma być papierową dokumentacją, co jest przeżytkiem w XXI wieku 

• Wzór karty w projekcie rozporządzenia wygląda jak formularz PIT, brakuje 

miejsca na wpisy. Tylko tak/ nie. Brak miejsca na informacje o 

farmakoterapii? 

• Właścicielem „karty” powinien być pacjent, to jest jego dokumentacja. 

Tymczasem ustawa przewiduje zostawianie jej u świadczeniodawców. Po 

co?  

• Pacjent, u którego nie rozpoznano raka ma zwrócić kartę. Jak to 

wyegzekwować? 
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Zniesienie limitów – tak, ale… 

• Art. 136 ust 2 W przypadku umowy o udzielanie świadczeń opieki 

zdrowotnej z zakresu leczenia szpitalnego lub ambulatoryjnej opieki 

specjalistycznej w części dotyczącej diagnostyki onkologicznej lub 

leczenia onkologicznego udzielanych na podstawie karty diagnostyki i 

leczenia onkologicznego kwotę zobowiązania zmienia się dostosowując ją 

do potrzeb zdrowotnych w zakresie diagnostyki onkologicznej lub leczenia 

onkologicznego i wykonania tej umowy. – potrzeba aneksowania umów 

– brak automatyzmu 

• Co z programami lekowymi? 

• Dotychczasowe umowy na leczenie onkologiczne do aneksacji czy nie? – 

decyzje oddziałów NFZ, niepewność prawna – art. 22 ustawy 
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