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Pakiet onkologiczny a zmiana organizacji leczenia pacjenta z nowotworem płuca
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RaportNIK ,,Wykonanie planu finansowego NFZ za 2012 rok”opublikowany  5 grudnia2013 r.

Wniosek :

Znaczące wydłużenie czasu oczekiwania przez pacjentów na udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej finansowanego    
          ze środków publicznych



Strategia walki z rakiem w Polsce(CancerPlan)

• Zniesienie limitów w finansowaniu świadczeń z zakresu onkologii

• Wprowadzenie instytucji konsylium lekarskiego

• Wprowadzenie rozwiązań refundujących  koszty związane z pobytem pacjenta onkologicznego w hostelu i 
refundujących jego dojazd z miejsca zamieszkania  do ośrodka prowadzącego leczenie



Strategia dla polskiej onkologii z perspektywy pacjenta onkologicznego

• Wprowadzenie karty pacjenta onkologicznego

• Wprowadzenie rozwiązań określających maksymalny czas na udzielanie świadczenia dla pacjenta onkologicznego

• Wprowadzenie instytucji lekarza odpowiedzialnego za proces leczenia (koordynator)



Założenia pakietu onkologicznego i kolejkowego( Premier i Minister Zdrowia -21marca 2014 r.)

• Zniesione zostaną limity w leczeniu onkologicznym.

• Każdy pacjent będzie miał zagwarantowany termin usługi medycznej.

• Każdy pacjent będzie miał indywidualną ścieżkę leczenia i znajdzie się pod opieką konsylium lekarskiego.

• Każdy pacjent będzie otrzymywał specjalną kartę będącą przepustką i skierowaniem do wszystkich gabinetów specjalistycznych i oddziałów.

• Każdy pacjent będzie miał swojego koordynatora leczenia, który będzie pomagał mu w walce z chorobą.

• Po zakończeniu leczenia choroby nowotworowej pacjent będzie objęty programem stałej opieki.

• Czas od podejrzenia nowotworu do rozpoczęcia terapii ma nie przekroczyć 9 tygodni.



Ustawa z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych oraz niektórych innych ustaw

Art. 20ust 12

 Dla świadczeniobiorców objętych diagnostyką mającą na celu rozpoznanie nowotworu złośliwego, zwaną dalej

 „diagnostyką onkologiczną”, lub leczeniem mającym na celu wyleczenie tego 
nowotworu, zwanym dalej „leczeniem onkologicznym”, świadczeniodawca prowadzi odrębną listę oczekujących 
na udzielenie świadczenia. 



Ustawa z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych oraz niektórych innych ustaw

Art. 20

  Świadczeniodawca  umieszcza  
świadczeniobiorcę,  na liście określonej w ust. 12, na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego, 
o której mowa w art. 32a ust. 1, oraz następujących kryteriów medycznych opartych na aktualnej wiedzy

 medycznej:

1) stanu zdrowia świadczeniobiorcy; 2) rokowania co do dalszego przebiegu nowotworu; 
3) chorób współistniejących mających wpływ na nowotwór, z powodu którego ma być udzielone świadczenie; 
4) zagrożenia wystąpienia, utrwalenia lub pogłębienia niepełnosprawności.



Ustawa z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych oraz niektórych innych ustaw

Art. 20

14. Przepisów ust. 12 i 13 nie stosuje się do nowotworów złośliwych skóry, z wyjątkiem czerniaka skóry.



Ustawa z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych oraz niektórych innych ustaw

Art. 23

3. Oddział wojewódzki Funduszu informuje świadczeniobiorcę, na jego żądanie, o możliwości udzielenia świadczenia 

opieki zdrowotnej przez świadczeniodawców, którzy zawarli umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej  
z tym oddziałem, średnim czasie oczekiwania na dane świadczenie opieki zdrowotnej oraz o pierwszym   
wolnym terminie udzielenia świadczenia.



Ustawa z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych oraz niektórych innych ustaw

Art. 23

4. Świadczeniodawca przekazuje co najmniej raz w tygodniu oddziałowi wojewódzkiemu Funduszu właściwemu  
ze względu na miejsce udzielania świadczeń informację o pierwszym wolnym terminie udzielenia świadczenia.

5. Informację, o której mowa w ust. 4, oddział wojewódzki Funduszu właściwy ze względu na miejsce udzielania  
świadczenia publikuje na swojej stronie internetowej, aktualizując ją co najmniej raz w tygodniu.



Ustawa z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych oraz niektórych innych ustaw

Art. 32a. 1

 Świadczeniobiorca, u którego lekarz, o którym mowa 
w art. 55 ust. 2a stwierdził podejrzenie nowotworu złośliwego, ma prawo do diagnostyki onkologicznej na podstawie 

karty diagnostyki i leczenia onkologicznego,  bez skierowania, (lekarz rodzinny)



Ustawa z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych oraz niektórych innych ustaw

 „Art. 32a. 2. Świadczeniobiorca, u którego: 1) w  wyniku diagnostyki onkologicznej stwierdzono nowotwór złośliwy, 
2) lekarz udzielający ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych lub świadczeń szpitalnych stwierdził nowotwór 

złośliwy– ma prawo do leczenia onkologicznego na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego, bez skierowania,  
o którym mowa w art. 57 ust. 1 lub art. 58. 
3. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się do nowotworów złośliwych skóry, z wyjątkiem czerniaka skóry. 
4. Kartę diagnostyki i leczenia onkologicznego wydaje świadczeniobiorcy odpowiednio lekarz, o którym mowa  
w art. 55 ust. 2a albo ust. 2 pkt 2.



Ustawa z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych oraz niektórych innych ustaw

 5. Lekarz udzielający ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych lub świadczeń szpitalnych, który stwierdził  
nowotwór złośliwy, dokonuje zgłoszenia Karty Zgłoszenia Nowotworu Złośliwego bezpośrednio do Krajowego Rejestru 

Nowotworów, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia  
2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia.



Ustawa z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych oraz niektórych innych ustaw

 6. Lekarz, o którym mowa w ust. 5, wpisuje w karcie diagnostyki i leczenia onkologicznego numer Karty Zgłoszenia 

Nowotworu Złośliwego nadawany przez Krajowy Rejestr Nowotworów(lekarz poradni specjalistycznej lub lekarz szpitalny)



Ustawa z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych oraz niektórych innych ustaw

9. Lekarz, o którym mowa w art. 55 ust. 2a, może wydawać karty diagnostyki i leczenia onkologicznego, jeżeli  
ustalony dla niego przez oddział wojewódzki Funduszu indywidualny wskaźnik rozpoznawania nowotworów nie jest  
niższy niż minimalny wskaźnik rozpoznawania nowotworów.



Ustawa z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych oraz niektórych innych ustaw

10. Wskaźnika rozpoznawania nowotworów nie ustala się, jeżeli od rozpoczęcia wydawania przez lekarza, o którym mowa

 w art. 55 ust. 2 kart diagnostyki i leczenia onkologicznego liczba świadczeniobiorców, którym ten lekarz  
wydał te karty oraz którym wykonano diagnostykę onkologiczną i postawiono rozpoznanie, nie przekroczyła 30.(lekarz 
rodzinny)



Ustawa z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych oraz niektórych innych ustaw

7. Świadczeniobiorca zamierzający skorzystać z diagnostyki onkologicznej lub leczenia onkologicznego pozostawia kartę 

diagnostyki i leczenia onkologicznego u świadczeniodawcy, u którego świadczenia te będą udzielane.

8. W przypadku konieczności zmiany świadczeniodawcy, o którym mowa w ust. 7, karta diagnostyki i leczenia  
onkologicznego jest wydawana świadczeniobiorcy.



Ustawa z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych oraz niektórych innych ustaw

12. Oddział wojewódzki Funduszu informuje lekarza oraz świadczeniodawcę, o nieosiągnięciu minimalnego wskaźnika 

rozpoznawania nowotworów i obowiązku odbycia przez lekarza, o którym mowa  
w art. 55 ust. 2a, szkolenia w zakresie wczesnego rozpoznawania nowotworów, prowadzonego przez podmiot 

uprawniony do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów.



Ustawa z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych oraz niektórych innych ustaw

13. Lekarz, o którym mowa w art. 55 ust. 2a, nie może wydawać kart diagnostyki i leczenia onkologicznego od  
dnia otrzymania od oddziału wojewódzkiego Funduszu informacji, o której mowa w ust. 12, do dnia przedstawienia  
oddziałowi wojewódzkiemu Funduszu przez lekarza dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia w zakresie  
wczesnego rozpoznawania nowotworów.



Ustawa z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych oraz niektórych innych ustaw

4. Karta diagnostyki i leczenia onkologicznego zawiera:

1) oznaczenie pacjenta, pozwalające na ustalenie jego tożsamości:

a)  nazwisko i imię (imiona),

b) datę urodzenia,

c)  oznaczenie płci,

d) adres miejsca zamieszkania,e)  numer PESEL, jeżeli został nadany, w przypadku noworodka numer PESEL jednego

 z rodziców ,

f) w przypadku gdy świadczeniobiorcą jest osoba małoletnia ,całkowicie ubezwłasnowolniona lub niezdolna  
do świadomego wyrażenia zgody  nazwisko i imię (imiona) przedstawiciela ustawowego albo opiekuna  
faktycznego w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku

 Praw Pacjenta, oraz adres jego miejsca zamieszkania;



Ustawa z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych oraz niektórych innych ustaw

4. Karta diagnostyki i leczenia onkologicznego zawiera:2) oznaczenie świadczeniodawcy, w tym lekarza, który udzielił 

świadczeń opieki zdrowotnej;

3) datę sporządzenia;

4) dane dotyczące objawów;

5) dane dotyczące badań diagnostycznych; 6) dane o skierowaniu do lekarza specjalisty;

7) dane dotyczące diagnostyki onkologicznej;

8) rozpoznanie;

9) dane dotyczące oceny jakości diagnostyki onkologicznej; 10) plan leczenia onkologicznego;

11) unikalny numer identyfikacyjny;

12) datę zakończenia leczenia onkologicznego; 
13) numer Karty Zgłoszenia Nowotworu Złośliwego nadawany przez Krajowy Rejestr Nowotworów; 
14) dane lekarza, o którym mowa w art. 55 ust. 2a, wskazanego przez świadczeniobiorcę w deklaracji wyboru, 

o której mowa w art. 56 ust. 1.



Ustawa z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych oraz niektórych innych ustaw

„Art. 33b. 1. W przypadku gdy stan zdrowia świadczeniobiorcy wymaga wykonywania procedur medycznych  
stosowanych w leczeniu szpitalnym, ale nie wymaga udzielania całodobowych lub całodziennych świadczeń opieki  
zdrowotnej w odpowiednio urządzonych, stałych pomieszczeniach podmiotu leczniczego, świadczeniodawca 

zapewnia bezpłatnie na wniosek świadczeniobiorcy zakwaterowanie w innym miejscu, w którym świadczy się usługi 
hotelarskie w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2014 r. poz
. 196 i 822) w zakresie krótkotrwałego, ogólnie dostępnego wynajmowania domów, mieszkań i pokoi. Informację tę
 odnotowuje się w dokumentacji medycznej.



Ustawa z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych oraz niektórych innych ustaw

2. Świadczeniobiorcy, który korzysta z zakwaterowania na podstawie ust 1, przysługuje bezpłatnie, na jego wniosek, 

transport z miejsca tego zakwaterowania do miejsca udzielania świadczeń. Informację tę odnotowuje się w dokumentacji

 medycznej.



Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z 
zakresu leczenia szpitalnego z dnia 12 sierpnia 2014 r.

Świadczeniodawca realizujący leczenie onkologiczne na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego (…) 
powinien spełniać następujące warunki :

Posiadać sformalizowaną procedurę postępowania i organizacji udzielania świadczeń w szczególności :

a) Wyodrębnienie wielodyscyplinarnego zespołu terapeutycznego planującego i koordynującego leczenia

b) Określenie sposobu postępowania przez zespół oraz podjęcie leczenia w czasie nie dłuższym niż 14 dni od daty 
umieszczenia świadczeniobiorcy na liście oczekujących na świadczenia

c) Wyznaczenie koordynatora  po określeniu przez zespół sposobu postępowania terapeutycznego



Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z 
zakresu leczenia szpitalnego z dnia 12 sierpnia 2014 r.

Świadczeniodawca realizujący leczenie onkologiczne na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego (…) 
powinien spełniać następujące warunki :

Zapewnić zaplanowanie leczenia przez wielodyscyplinarny zespół składający się co najmniej z lekarzy specjalistów:

• onkologii klinicznej

• radioterapii

• Chirurgii onkologicznej lub ogólnej lub innej odpowiedniej dla umiejscowienia nowotworu

• Radiologii lub radiodiagnostyki



Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z 
zakresu leczenia szpitalnego z dnia 12 sierpnia 2014 r.

Świadczeniodawca realizujący leczenie onkologiczne na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego (…) 
powinien spełniać następujące warunki:

Zapewnić udokumentowaną koordynację, w tym dostęp do świadczeń:

a) chemioterapii

b) radioterapii

W trybie hospitalizacji, jednego dnia i  ambulatoryjnym



Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z 
zakresu leczenia szpitalnego z dnia 12 sierpnia 2014 r.

Świadczeniodawca realizujący leczenie onkologiczne na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego (…) 
powinien spełniać następujące warunki :

Stosować się do standardów lub wytycznych lub zaleceń postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w nowotworach 
złośliwych rekomendowanych przez polskie towarzystwa naukowe w odpowiednich dziedzinach medycyny



Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z 
zakresu leczenia szpitalnego z dnia 12 sierpnia 2014 r.

Świadczeniodawca realizujący leczenie onkologiczne na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego (…) 
powinien spełniać następujące warunki :

Świadczeniodawca udzielający świadczeń gwarantowanych w chemioterapii i radioterapii onkologicznej powinien 
zapewnić zakwaterowanie lub zakwaterowania i transport świadczeniobiorcy z miejsca zakwaterowania do miejsca 
udzielania świadczeń



Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z 
zakresu leczenia szpitalnego z dnia 12 sierpnia 2014 r.

Świadczeniodawca realizujący leczenie onkologiczne na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego (…) 
powinien spełniać następujące warunki :

Zapewnić w zespole prowadzącym leczenie pacjentów:

• Fizjoterapeutów

• Psychologa lub psychoonkologa



Dziękuję za uwagę
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