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Pan

Prof. dr hab. n. med. Tomasz Grodzki

Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na oświadczenie złożone przez senator Alicję Chybicką podczas 

29 posiedzeniu Senatu, 10 września 2021 r., skierowane do ministra zdrowia Adama 

Niedzielskiego, uprzejmie proszę o przyjęcie poniższych informacji.

1) W jaki sposób zostanie zabezpieczona opieka medyczna dla chorych 
onkologicznych w pandemii?

Uprzejmie informuję, że w żadnym momencie pandemii nie zalecano, jak również nie są 

planowane jakiekolwiek działania mające na celu ograniczanie lub tym bardziej 

zawieszanie realizacji świadczeń udzielanych na rzecz chorych onkologicznie. 

Wydawane komunikaty w sprawie zaleceń dotyczących ograniczenia lub czasowego 

zawieszenia realizacji świadczeń wykonywanych wyłącznie w trybie planowym, 

ukazywały się ze względu na pogorszenie sytuacji epidemiologicznej, jednakże nie 
dotyczyły planowej diagnostyki i leczenia chorób nowotworowych. Ich celem było 

zapewnienie zasobów dla ratowania zdrowia i życia osób znajdujących się w stanie 

nagłego zagrożenia zdrowotnego (zarówno zainfekowanych jak i nie zainfekowanych 

wirusem SARS-CoV-2). Podobne zalecenie, na początku epidemii COViD-19 w Polsce, 

miało ponadto służyć minimalizacji ryzyka szerzenia się zakażenia wirusem SARS-CoV-
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2 w trakcie udzielania świadczeń. Każdorazowo przy ograniczeniu lub zawieszeniu 

udzielania świadczeń, świadczeniodawcy byli zobowiązani wziąć pod uwagę przyjęty 

plan leczenia oraz wysokie prawdopodobieństwo pobytu pacjenta po zabiegu w oddziale 

anestezjologii i intensywnej terapii. W komunikacie Centrali Narodowego Funduszu 

Zdrowia z 27 kwietnia 2021 r. w przypadku ograniczonej lub czasowo zawieszonej 

realizacji świadczeń wykonywanych planowo, zalecono wznowienie ich udzielania od 4 

maja 2021 r.

2) Jak zapewniony zostanie pacjentom bezpieczny dostęp do diagnostyki 
i leczenia?

W kwestii dotyczącej poprawy dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej, uprzejmie 

informuję, iż w sposób ciągły są prowadzone prace mające na celu poprawę tego stanu 

rzeczy, m.in. 

 „bezlimitowe” finansowanie wszystkich świadczeń udzielanych w ramach 

ambulatoryjnej opieki specjalistycznej na rzecz chorych bez względu na wiek, co 

powinno mieć przełożenie na poprawę dostępności do omawianych świadczeń 

opieki zdrowotnej. 

 w przypadku onkologii – od lutego 2019 roku trwa pilotaż Krajowej Sieci 

Onkologicznej. Podstawowym celem KSO jest wzrost efektywności dotyczącej: 

profilaktyki nowotworów, wczesnej diagnostyki nowotworów, leczenia 

onkologicznego oraz rehabilitacji pacjentów onkologicznych. Obecnie trwają prace 

nad ustawą Krajowej Sieci Onkologicznej, na podstawie której możliwe będzie 

wdrożenie nowej struktury organizacyjnej i modelu zarządzania opieką 

onkologiczną w Polsce, odwrócenie niekorzystnych trendów epidemiologicznych 

oraz obniżenie społecznych kosztów obciążenia chorobami nowotworowymi.

 uproszczenie procedury zgłoszenia przez świadczeniodawcę do Narodowego 

Funduszu Zdrowia zmiany miejsca udzielania świadczeń, co ułatwia 

świadczeniodawcy zmianę organizacji pracy i dostosowanie warunków lokalowych 

do udzielania świadczeń w reżimie sanitarnym;

 Oddziały Wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia publikują na swoich 

stronach internetowych informację o podmiotach udzielających świadczeń opieki 

zdrowotnej w trakcie trwania epidemii. Informacja taka jest również dostępna na 

Telefonicznej Informacji Pacjenta (TIP 800-190-590);

 przypadki dotyczące trudności pacjentów z korzystaniem ze świadczeń opieki 

zdrowotnej (np. brak kontaktu telefonicznego z podmiotem), można zgłaszać do 
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oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia lub na infolinii 

Narodowego Funduszu Zdrowia (TIP);

 wejście w życie ustawy z dnia 7 października 2020 r. o Funduszu Medycznym (Dz. 

U. z 2020 r. poz. 1875) spowodowało wyodrębnienie środków finansowych i 

określenie kwoty zobowiązania w przypadku świadczeń realizowanych na rzecz 

dzieci. Po przekroczeniu kwoty zobowiązania określonej w umowie dla zakresu, w 

którym udzielono tych świadczeń, na wniosek świadczeniodawcy składany po 

upływie kwartału, w którym udzielono tych świadczeń, zwiększeniu ulegają liczba 

jednostek rozliczeniowych oraz kwota zobowiązania w tym zakresie. Powyższe 

rozwiązanie tym samym wprowadza nielimitowanie świadczeń realizowanych na 

rzecz dzieci co w oczywisty sposób wpłynie na zwiększenie dostępności do 

wszystkich świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych na rzecz tej grupy 

pacjentów.

3) Czy znowu rozpoznanie będzie dokonywało się zdalnie? Jako onkolog 
dziecięcy chciałabym dodać, że zdalnie nie rozpozna się nowotworu. Trzeba 
wymyślić system, który pozwoli robić to w inny sposób.

Uprzejmie informuję, że ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty z dnia 5 grudnia 

1996 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 790, z późn. zm.) umożliwia wykonywanie czynności 

zawodowych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych, w tym diagnozowanie 

i leczenie chorób. W związku z powyższym stwierdzić należy, że to od indywidualnej 

decyzji lekarza zależy jakie narzędzia wykorzysta w procesie diagnostyczno-leczniczym 

prowadzonym u danego pacjenta. Zaznaczyć należy, że brak jest przeciwskazań, aby 

lekarz na podstawie wywiadu zlecił badania na podstawie, których postawi diagnozę. 

Kwestia konieczności osobistego zbadania pacjenta w ramach procesu diagnostyczno-

terapeutycznego została pozostawiona indywidualnej ocenie przez lekarza. W trakcie 

trwania pandemii nie wydawano zaleceń zabraniających osobistego zbadania pacjenta, 

w sytuacjach, gdy jest to konieczne. Wręcz przeciwnie podejmowano liczne działania 

mające umożliwić bezpieczną osobistą realizację świadczeń opieki zdrowotnej, 

np. szczepienie przeciwko COVID w pierwszej kolejności personelu medycznego, 

dostarczania środków ochrony indywidualnej do podmiotów leczniczych.

4) Czy został zbadany wpływ pandemii na świadczenia onkologiczne?
Dostęp do świadczeń onkologicznych jest na bieżąco monitorowany.

Tabela nr. 1 Nakłady na onkologię w latach 2018 - 2021 (I półrocze) w podziale na 

rodzaje świadczeń. Wykonanie świadczeń w warunkach szpitalnych obejmuje 

świadczenia zrealizowane na rzecz pacjentów z rozpoznaniami głównymi ICD10: C00-



4

D48. Świadczenia w zakresie: chemioterapia i radioterapia obejmują pełne wykonanie. 

Natomiast programy lekowe dotyczą jedynie zakresów onkologicznych. Dane pochodzą 

z systemu informatycznego Centrali NFZ.

2018 2019 2020 2021 (I półrocze) 2018 2019 2020 2021 (I 
półrocze)Rodzaj 

świadczeń

Wartość świadczeń Liczba świadczeń (kontaktów)

LECZENIE 
SZPITALNE 
oddziały

3 453 272 785,31 3 890 766 350,68 3 608 177 447,35 1 651 204 776,53 874 786 915 135 848 893 458 520

LECZENIE 
SZPITALNE- 
chemioterpia

1 499 965 661,86 1 507 002 864,33 1 332 343 039,22 591 838 751,76 1 804 910 1 870 798 1 756 306 869 704

LECZENIE 
SZPITALNE - 
radioterapia

1 197 499 907,80 1 249 074 421,04 1 155 466 312,58 494 440 199,97 111 458 116 683 107 452 51 760

LECZENIE 
SZPITALNE 
programy 
lekowe

1 832 786 210,00 2 323 808 067,90 3 535 379 271,46 1 275 736 525,99 416 526 491 307 569 895 297 605

Suma końcowa 7 983 524 564,97 8 970 651 703,96 9 631 366 070,60 4 013 220 254,25 3 207 680 3 393 923 3 282 546 1 677 589

Tabela nr 2. Nakłady na onkologię w latach 2018 - 2021 (I półrocze) w podziale na 

rodzaje świadczeń oraz w rozbiciu na pakiet onkologiczny oraz świadczenia udzielonych 

poza pakietem onkologicznym.

2018 2019 2020 2021 (I półrocze) 2018 2019 2020 2021 
(I półrocze)Rodzaj 

świadczeń
Wartość świadczeń Liczba świadczeń

LECZENIE 
SZPITALNE - 
oddziały- pakiet 
onkologiczny*

1 032 920 372,65 1 312 872 483,68 1 378 900 784,65 623 282 873,08 212 446 240 691 319 082 189 474

LECZENIE 
SZPITALNE -
oddziały- poza  
pakietem 
onkologicznym**

2 420 352 412,66 2 577 893 867,00 2 229 276 662,70 1 027 921 903,45 662 340 674 444 529 811 269 046

LECZENIE 
SZPITALNE- 
chemioterapia

1 499 965 661,86 1 507 002 864,33 1 332 343 039,22 591 838 751,76 1 804 910 1 870 798 1 756 306 869 704

LECZENIE 
SZPITALNE - 
radioterapia - 
pakiet 
onkologiczny

887 540 875,92 936 406 107,81 859 759 433,69 371 797 721,49 64 456 70 578 64 515 30 778
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LECZENIE 
SZPITALNE - 
radioterapia - 
poza pakietem 
onkologicznym

309 959 031,89 312 668 313,23 295 706 878,89 122 642 478,48 47 002 46 105 42 937 20 982

LECZENIE  
SZPITALNE - 
programy 
lekowe

1 832 786 210,00 2 323 808 067,90 3 535 379 271,46 1 275 736 525,99 416 526 491 307 569 895 297 605

Suma końcowa 7 983 524 564,97 8 970 651 703,96 9 631 366 070,60 4 013 220 254,25 3 207 680 3 393 923 3 282 546 1 677 589

* zakresy w pakiecie onkologicznym oraz KON- Pierś i KON- JG

** pozostałe oddzialy szpitalne, bez SOR, IP

Tabela nr 3. Nakłady na onkologię w latach 2018 - 2021 (I półrocze) wykonane 

w rodzaju Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna z rozpoznaniami głównymi ICD10: 

C00-D48. Dane pochodzą z systemu informatycznego Centrali NFZ.

2018 2019 2020 2021 (I półrocze) 2018 2019 2020 2021 (I 
półrocze)

Rodzaj świadczeń
Wartość świadczeń Liczba świadczeń (kontaktów)

AMBULATORYJNE 
ŚWIADCZENIA 
SPECJALISTYCZNE

786 498 885,17 868 648 451,67 797 453 569,63 430 816 069,07 6 688 887 6 975 520 5 858 838 3 236 282

Tabela nr 4. Nakłady na onkologię w latach 2018 - 2021 (I półrocze) realizowane w 

ramach Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej oraz w rozbiciu na pakiet onkologiczny i 

świadczenia udzielone poza pakietem onkologicznym.

2018 2019 2020 2021 (I 
półrocze) 2018 2019 2020 2021 (I 

półrocze)
Rodzaj świadczeń

Wartość świadczeń Liczba świadczeń

AMBULATORYJNE 
ŚWIADCZENIA 
SPECJALISTYCZNE-
pakiet onkologiczny

62 121 445,49 67 512 267,45 61 430 186,29 29 131 115,35 201 672 230 406 203 979 118 251

AMBULATORYJNE 
ŚWIADCZENIA 
SPECJALISTYCZNE- poza 
pakietem onkologicznym

724 377 439,68 801 136 184,22 736 023 383,34 401 684 953,71 6 487 215 6 745 114 5 654 859 3 118 031

5) Czy wobec wyników, które Pan Minister uzyskał, zostały zaplanowane 
działania, które zabezpieczą świadczenia onkologiczne?

Stwierdzony spadek liczby świadczeń udzielonych osobom chorym na choroby 

onkologiczne związany jest najprawdopodobniej z epidemią. Jednocześnie na obecnym 

etapie stwierdzić należy, że brak jest przesłanek wskazujących na konieczność 

podejmowania działań w omawianym zakresie skierowanych wyłącznie na świadczenia 

onkologiczne.
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6) Jak zostali zabezpieczeni chorzy, którzy w trakcie leczenia, w trakcie 
chemioterapii, którzy muszą być poddani zabiegowi, a zakażą się COVID-19?

Chorzy na choroby onkologiczne byli w grupie osób, które zostały zaszczepione jako 

priorytetowe. Osoby otrzymujące leczenie przeciwnowotworowe zostały również 

wskazane w komunikacie nr 11 Ministra Zdrowia z 1 września 2021r., w sprawie 

szczepień przeciw COVID-19 dawką dodatkową (stosowaną po pełnym schemacie 

szczepienia). Ponadto zgodnie z aktualną wiedzą medyczną podejmowane są wszelkie 

inne środki bezpieczeństwa minimalizujące ryzyko zakażenia się wirusem SARS-CoV-2 

w trakcie udzielania świadczeń, wytyczne w tym zakresie dostępne są na stronie 

Ministerstwa Zdrowia: https://www.gov.pl/web/zdrowie/wytyczne-dla-poszczegolnych-

zakresow-i-rodzajow-swiadczen. Ponadto od października ruszyła bezpłatna akcja 

szczepień przeciwko grypie, szczepione są m.in. osoby, urodzone nie później niż 1946r.

Jeśli pomimo podjęcia ww. środków u pacjenta chorego na chorobę nowotworową 

stwierdzony zostanie COVID-19, decyzję o dalszym leczeniu, tak jak w przypadku 

stwierdzenia każdej innej infekcji, podejmuje indywidualnie lekarz zgodnie z aktualną 

wiedzą medyczną, po uzyskaniu zgody pacjenta.

7) Jaki procent chorych na nowotwory został zaszczepiony przeciwko COVID?
Aktualna informacja o liczbie osób zaszczepionych przeciwko COVID-19 publikowana 

jest na stronie Ministerstwa Zdrowia: https://www.gov.pl/web/szczepimysie/raport-

szczepien-przeciwko-covid-19. Obecnie jednak ze względu na dostępność szczepień 

dla większości grup wiekowych, część chorych była szczepiona w ramach szczepień 

populacyjnych, stąd dane o odsetku chorych na choroby nowotworowe zaszczepionych 

przeciwko COVID-19 są trudne do oszacowania.

Z poważaniem, 

Waldemar Kraska 

Sekretarz Stanu 
/dokument podpisany elektronicznie/
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