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Wojciech Konieczny, Beata Małecka-Libera, Ewa Matecka, Bogusława Orzechowska, 

 goście, m.in.: 
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prezes Irena Rej, 

Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych: 
Krystyna Wechmann, Aleksandra Rudnicka. 

 
 

Ad 1.  

 Informację na temat realizacji ustawy o Funduszu Medycznym przedstawił podsekretarz stanu 
w Ministerstwie Zdrowia Marcin Martyniak. Zwrócił uwagę, że ustawa weszła w życie 
w czasie pandemii, co w znaczący sposób utrudniło realizowanie poszczególnych jej celów. 
Poinformował, że pod koniec 2021 r. ogłoszony został konkurs dotyczący wsparcia szpitali 
pediatrycznych. Opóźnienie w jego realizacji wynika m.in. z faktu, że wszystkie zgłoszone 
wnioski (25) wymagały uzupełnienia. Wiceminister Marcin Martyniak poinformował też, że 
w III kwartale 2023 r. ogłoszony zostanie konkurs na wsparcie szpitali onkologicznych, 
a w IV kwartale 2023 r. – konkurs na modernizację i doposażenie szpitalnych oddziałów 
ratunkowych. W ramach tego samego konkursu przewidziana została druga ścieżka dotycząca 
budowy lub modernizacji całodobowych lądowisk dla helikopterów przy SOR. Z końcem 
2022 r. zostanie uruchomiony konkurs na profilaktykę. 
Stan realizacji Narodowej Strategii Onkologicznej omówił sekretarz stanu w Ministerstwie 
Zdrowia Waldemar Kraska. Podkreślił, że jej głównym celem jest umożliwienie dostępności 
leczenia onkologicznego na terenie całego kraju na takim samym, bardzo dobrym poziomie. 
W latach 2020–2030 na Narodową Strategię Onkologiczną przewidziano łącznie 



 

 

5,1 miliarda zł. Jak zaznaczył wiceminister zdrowia, w ramach Strategii wśród lekarzy 
propagowana jest wiedza onkologiczna, trwają też prace nad modernizacją standardów uczenia 
studentów w zakresie profilaktyki i wykrywania nowotworów we wczesnym stadium. 
Prowadzona jest kampania „Planuję długie życie”, a także upowszechnianie zasad zdrowego 
żywienia wśród dzieci i młodzieży. Wiceminister Waldemar Kraska poinformował, że resort 
wprowadził program badań przesiewowych dla osób pochodzących z rodzin tzw. wysokiego 
ryzyka. Ruszył również program badań przesiewowych w ramach profilaktyki raka jelita 
grubego, a także pilotaż badania profilaktycznego raka szyjki macicy oraz raka płuca. 
Refundacją objęto 68 innowacyjnych terapii, w tym 32 terapie dotyczące nowotworów 
hematologicznych, układu oddechowego, ginekologicznych oraz skóry. 
Przewodnicząca Komisji Zdrowia Beata Małecka-Libera stwierdziła, że wyniki zdrowotne 
społeczeństwa wskazują, iż dotychczas podjęte działania nie przyniosły znaczącej poprawy 
w walce z nowotworami. Podkreśliła, że ważne jest przygotowanie resortu do realizacji szeregu 
programów profilaktycznych. Nie chodzi jednak o ich mnożenie, a o konkretne efekty 
w postaci zmniejszenia liczby zachorowań na nowotwory. 
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