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Założenia projektu All.Can International
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Identyfikacja i analiza wpływu nieefektywnych 
praktyk na budżet danego kraju

Proponowanie nowych działań w celu 
efektywniejszej alokacji dostępnych zasobów 

Identyfikacja problemów w opiece onkologicznej 
w poszczególnych krajach

Zapewnienie stabilnej i efektywnej opieki zdrowotnej 
poprzez zaangażowanie decydentów politycznych

Kluczowa rola 
oddolnego 

zaangażowania 
pacjentów w 

procesy dotyczące 
działania systemu 
ochrony zdrowia 

Projekt All.Can International powstał w 2016 roku
All.Can Polska rozpoczął działania w tym samym, 2016 roku
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All.Can Polska - Grupa Sterująca 



All.Can is a multi-stakeholder initiative involving patient, clinical, academic and industry experts as well as policymakers. We
aim to help define better solutions for sustainable cancer care and improve patient outcomes in the future. The All.Can 
initiative is made possible with financial support from Bristol-Myers Squibb (main sponsor), Amgen, MSD and Johnson & 
Johnson (sponsors) and Varian (contributor), with additional non-financial support from Intacare and GoingsOn.

All.Can Polska - działania

Raport „Poprawa 
efektywności i stabilności 
opieki onkologicznej. 
Rekomendacje dla Polski”, 
2017

Udział w panelach, sesjach i 
spotkaniach parlamentarnych 
dotyczących poprawy 
efektywności opieki 
onkologicznej w Polsce

Nowe projekty:
Badanie opinii pacjentów 
onkologicznych
Raport „Optymalizacja 
diagnostyki i leczenia raka 
płuca”
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Raport: 
„All.Can: poprawa efektywności 
i stabilności opieki onkologicznej 
– rekomendacje dla Polski”, marzec 2017
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DIAGNOZA 
do Rekomendacji Raportu All.Can

Czy podążamy w dobrym kierunku?
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Zrealizowane rozwiązania systemowe:

• koncepcja Value Based Healthcare w rekomendacjach Narodowej 
Debaty o Zdrowiu „Wspólnie dla Zdrowia - Strategii dla Zdrowia 
na kolejne 5 lat

• projekt  rejestrów medycznych w planie finansowym NFZ na rok 2019

Realizowane rozwiązania organizacyjne:

• rozporządzenie MZ dotyczące standardów organizacyjnych opieki zdrowotnej 
w patomorfologii (2018)

• uruchomienie pilotażu Krajowej Sieci Onkologicznej (01.02.2019)

• rozporządzenie dotyczącego powołania Breast Cancer Unit (05.2019) 

• konsultacje społeczne Lung Cancer Units (06.2019)

• Cykliczny raport NFZ "Aktywne monitorowanie: nowotwory złośliwe - leczenie 
zabiegowe”

Realizowane rozwiązania finansowe:

• weryfikacja wycen procedur onkologicznych przez AOTMiT (2018)

• plan wprowadzenia finansowania przez NFZ  badań patomorfologicznych i sekcyjnych 

• wycena wszystkich badań patomorfologicznych przez AOTMiT - stworzenie odrębnie 
finansowanej procedury (obecnie ryczałt) (2019) 
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Wyzwania i potrzeby:

• skrócenie i koordynacja ścieżki pacjenta w procesie diagnostyki i leczenia

• zniesienie nierówności regionalnych w dostępie doświadczeń (diagnostyka, 
programy lekowe)

• integracja i konsolidacja świadczeń (doświadczenie, zasoby, jakość)

• koszty pośrednie uwzględniane w procesie podejmowania decyzji 
refundacyjnych 

• wykorzystanie większej części wpływów z akcyzy od wyrobów tytoniowych na 
rzecz działań prewencyjnych w raku płuca
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Zrealizowane rozwiązania systemowe:

• rozporządzenia dot. profilaktycznej mastektomii i profilaktycznego 
usunięcia jajników (2018)

• pilotażowy programu badania przesiewowego raka płuca (objętych 30 tys. 
palaczy oraz byłych palaczy papierosów w wieku od 50. do 74. roku życia)
(2019)

• kampania edukacyjna MZ „Planuję długie życie” (2019)

Wyzwania i potrzeby:

• przywrócenie  programu ograniczania skutków palenia tytoniu

• edukacja prozdrowotna dopasowana do poszczególnych grup ryzyka

• wprowadzenie edukacji zdrowotnej w szkołach

• określenie pożądanej jakości i kompleksowości badań diagnostycznych, 
patomorfologicznych i genetycznych oraz sposobu ich finansowania 

• wprowadzenie proaktywnych i zróżnicowanych efektywnych form zapraszania 
na badania przesiewowe i narzędzi motywacyjnych 

• wypracowanie systemu motywowania  lub premiowania świadczeniodawców 
wykonujących badania diagnostyczne
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Zrealizowane rozwiązania systemowe

• nowe terapie w onkologii (nowotwory płuca, nerki, prostaty, szpiczak, 
chłoniak, przewlekła białaczka limfoblastyczna, czerniak i in).

• program lekowy raka płuca – pierwszy program lekowy, zawierający wymogi 
jakości badań molekularnych czynników predykcyjnych

• program lekowy szpiczaka – po raz pierwszy wprowadzoenie mechanizmu 
refundacji opartego na efektach zdrowotnych

Wyzwania i potrzeby:

• szybszy dostęp do innowacji zgodnie z rekomendacjami towarzystw naukowych 
i zapisami rejestracyjnymi

• nowelizacja zapisów o ratunkowym dostępie do technologii lekowych (RDTL),

• ujednolicenie programów lekowych dla poszczególnych nowotworów

• oszczędności wynikające z wprowadzania na rynek biosimilarów wykorzystane 
do finansowania nowych technologii medycznych

• zwiększenie liczby pacjentów objętych leczeniem dzięki obniżeniu kosztów 
terapii jako pochodnej wejścia na rynek biosimilarów
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Przedstawiciele środowisk pacjentów zostali włączeni do prac zespołów :

Społecznej rady narodowej debaty o zdrowiu „Wspólnie dla Zdrowia”

Krajowej Rady ds. Onkologii, Narodowej Rady Rozwoju

Zespołu ds. bezpieczeństwa i praw pacjenta, Krajowej Sieci Onkologicznej, 

Narodowej Strategii Onkologicznej, Zespołu ds. opracowania koncepcji Breast
Cancer Unitów i in.

Wyzwania i potrzeby:

• brak formalnego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, w tym 
pacjentów (wymóg ustawy o pożytku publicznym)

• zapewnienie pacjentom dostępu do wiedzy o dostępnych badaniach 
diagnostycznych (w tym nierefundowanych przez NFZ) stanowiących podstawę 
do określenia właściwego leczenia

• uwzględnienie wniosków płynących z ankiety pacjenckiej All.Can, min.: 
informowanie o wszystkich dostępnych opcjach terapeutycznych, prosty język 
komunikacji, informacja o możliwych działaniach niepożądanych i sposobach 
radzenia sobie z działaniami ubocznymi terapii
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Zrealizowane rozwiązania systemowe

• prace nad nowelizacją ustawy nt badań klinicznych (od 2018) 

• międzyresortowy program: „Pacjent w badaniach klinicznych” (2018) 

• udostępnienie bazy Study Connect (2018)

• Agencja Badań Medycznych stworzy do końca 2019 polską bazę danych badań 
klinicznych

Wyzwania i potrzeby:

• stworzenie warunków dla rejestracji większej liczby badań klinicznych  i szerszej 
rekrutacji

• stworzenie centralnego rejestru badań klinicznych w Polsce

• aktualizacja aktywnych badań klinicznych

• poprawa wizerunku badań klinicznych w środowisku medycznym oraz 
w społeczeństwie
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Podsumowanie 
– najważniejsze wyzwania i potrzeby

• diagnostyka i leczenie w ośrodkach o wysokim stopniu referencyjności

• uwzględnianie kosztów pośrednich w procesie podejmowania decyzji 
refundacyjnych

• wypracowanie systemu motywowania  lub premiowania świadczeniodawców 
wykonujących badania diagnostyczne

• Skrócenie czasu oczekiwania na refundację zarejestrowanych innowacyjnych 
terapii

• oszczędności wynikające z wprowadzania na rynek biosimilarów wykorzystane 
do finansowania nowych technologii medycznych

• zwiększenie liczby pacjentów objętych leczeniem dzięki obniżeniu kosztów 
terapii jako pochodnej wejścia na rynek biosimilarów

• stworzenie warunków dla szybszej rejestracji większej liczby badań klinicznych 
i  szerszej rekrutacji


