
 

 

INFORMACJA 

o posiedzeniu Komisji Zdrowia 

nr posiedzenia: 48 
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Porządek posiedzenia: 

 1. Informacja Ministra Zdrowia na temat oceny efektywności pilotażu Krajowej Sieci 

Onkologicznej, wdrożenia zmian systemu opieki onkologicznej, modelu badań 

przesiewowych i świadczeń kompleksowych (cd.). 

 

Posiedzeniu przewodniczyła: 

 przewodnicząca komisji Beata Małecka-Libera. 

W posiedzeniu uczestniczyli: 

 
senatorowie członkowie komisji: 

Margareta Budner, Alicja Chybicka, Agnieszka Gorgoń-Komor, Wojciech Konieczny, 

Beata Małecka-Libera, Ewa Matecka, Bogusława Orzechowska, 

 
goście, m.in.: 

Ministerstwo Zdrowia: 

sekretarz stanu Sławomir Gadomski ze współpracownikami, 

Dolnośląskie Centrum Onkologii: 

dyrektor Adam Maciejczyk, 

Katedra i Klinika Onkologii i Radioterapii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego: 

kierownik Jacek Jassem, 

Fundacja Onkologiczna 2025: 

prezes zarządu Anna Andrzejczak. 

 

 

Ad 1. 
 

 
Przewodnicząca komisji Beata Małecka-Libera przypomniała, że jest to kolejne posiedzenie 

Komisji Zdrowia poświęcone ocenie efektywności pilotażu Krajowej Sieci Onkologicznej. 

Informację na temat oceny efektywności pilotażu sieci onkologicznej przedstawił sekretarz stanu 

w Ministerstwie Zdrowia Sławomir Gadomski. Poinformował, że dopracowania wymagają 

jeszcze mierniki efektywności pilotażu (35 mierników, a po rozszerzeniu katalogu nowotworów 

− ponad 300). Chodzi m.in. o to, aby dało się porównywać dane z poszczególnych ośrodków 

wchodzących w skład KSO. Zadanie opracowania katalogu mierników, które są porównywane 

ze standardami międzynarodowymi, powierzono Narodowemu Instytutowi Onkologii − 

Państwowemu Instytutowi Badawczemu w Warszawie we współpracy z Polskim Towarzystwem 

Onkologicznym. Oczekiwanym efektem będzie zestandaryzowana ocena danej placówki. 

Wiceminister zdrowia zaakcentował, że cykl oceny mierników, m.in. na wniosek senator 

Agnieszki Gorgoń-Komor, zostanie wydłużony z 12 do 24 miesięcy. Kolejny ważny etap 



 

 

wdrażania KSO to dostosowanie systemów informatycznych tak, aby jak najmniej obciążyć 

świadczeniodawców. Gdyby zagrożony był termin 1 stycznia 2022 r., zostaną wprowadzone 

rozwiązania przejściowe, np. hybrydowe. 

Odnosząc się do kwestii profilaktyki, wiceminister Sławomir Gadomski podkreślił, że 

podstawowe zadania KSO to diagnostyka i leczenie, profilaktyka natomiast stanowi istotny 

element Narodowej Strategii Onkologicznej. Na 2021 r. w jej ramach zaplanowano środki 

w dużej wysokości, w tym z Funduszu Medycznego, które mają być wykorzystane właśnie na 

profilaktykę, w czym ogromną rolę do odegrania mają lekarze podstawowej opieki zdrowotnej. 

W opinii przewodniczącej komisji Beaty Małeckiej-Libery wyspecjalizowane centra są 

niezwykle istotne w onkologii, obawy budzi jednak to, jak będą tam trafiać pacjenci i jaką 

pomoc otrzymają. 
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