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Stanowisko Pracodawc6w RP wobec wniesionego przez Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o Narodowej Strategii Onkologicznej 

I 

Z duzct radoscict i nadziejct przyj~lismy informacj~ o rozpocz~ciu prac legislacyjnych 

dotyczc:tcych projektu ustawy o Narodowej Strategii Onkologicznej (NSO) ,i w petni 

popieramy koniecznosc stworzenia podstawy prawnej dajc:tcej mozliwosc do opracowania 

strategicznego dokumentu, kt6ry w odpowiedzi na wzrost zachorowan i smiertelnosci na 

nowotwory w Polsce, b~dzie uwzgl~dniat mi~dzy innymi dziatania w zakresie profilaktyki, 

diagnostyki, leczenia, kontroli po leczeniu onkologicznym i opieki paliatywnej. Brak 

jednolitego, sp6jnego i dlugoterminowego dokumentu obejmujc:tcego jasnct koncepcj~ i 

program dziatan majc:tcych na celu popraw~ sytuacji polskich pacjent6w chorych 

onkologicznie uwazamy za jeden z gl6wnych powod6w ztych wynik6w w zakresie 

leczenia raka w Polsce. 
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Onkologia, jak s~usznie zostafo wskazane w projekcie ustawy o NSO, ze wzgh~d6w 

demograficznych, spofecznych i epidemiologicznych jest dyscyplinq systemu ochrony 

zdrowia, kt6ra w znaczny spos6b rzutuje na obraz cafej opieki zdrowotnej w Polsce, a tym 

samym musi zostac uznana za obszar priorytetowy. Wierzymy, i:e do wdrai:ania 

Narodowej Strategii Onkologicznej b~dq zobligowani wszyscy Ministrowie, gdyi: b~dzie to 

dokument przyjmowany przez Rad~ Ministr6w. Tym samym mamy nadziej~, i:e 

odpowiednio wysoka ranga dokumentu spowoduje, i:e b~dzie on kierunkowy dla 

wszystkich interesariuszy zaangai:owanych w funkcjonowanie polskiego systemu ochrony 

zdrowia i docelowo pozytywnie wp~nie zar6wno na wykrywalnosc nowotwor6w we 

wczesnym stadium, jak i przede wszystkim wyniki leczenia oraz przei:ywalnosci 

pacjent6w. 

Po przeanalizowaniu projektu ustawy o NSO pragniemy zasygnalizowac kilka obszar6w, 

kt6re w naszej opinii mogq bye kluczowe dla p6Z:niejszego powodzenia opracowywanej 

wtasnie regulacji: 

1} cele Strategii, kt6re zostaJy opisane w art. 2. projektu ustawy nalezy uznac za 

wyczerpujqce i wtasciwe. W naszej opinii kluczowym b~dzie jednak odpowiedni dob6r 

miernik6w i wskaznik6w dla kazdego z wymienionych cel6w na dalszym etapie prac 

legislacyjnych. Brak jasnych i precyzyjnie opisanych miernik6w slui:qcych do okreslenia 

poziomu realizacji cel6w pozwala na ich duzq reinterpretacj~, co nast~pnie uniemozliwia 

rzetelnq ocen~ efekt6w podj~tych dziatan. Prawidtowe monitorowanie efekt6w uzaleznione 

jest od istnienia dobrze przygotowanych i odpowiednio finansowanych rejestr6w. 

Gromadzenie wiarygodnych danych to dodatkowy naktad pracy, kt6ra nie moze bye 

narzucona wyJqcznie jako kolejny obowiqzek. Wydatki na takie rejestry bardzo szybko 

zwr6cq si~ dzi~ki pJynqcej z nich wiedzy, kt6ra pozwoli na optymalizacj~ wielu proces6w i 

koszt6w; 

2) dodatkowo, w art. 2. pkt 4. czytamy, ze celem NSO b~dzie: ,zapewnienie r6wnego 

dost~pu do wysokiej jakosci swiadczefl opieki zdrowotnej w obszarze onkologii, 

udzielanych zgodnie z aktua/nq wiedzf:l medycznq". W naszej opinii okreslenie 

,swiadczenia", ze wzgl~du na swoje szerokie znaczenie, nie pozwala na jednoznaczne 

okreslenie kompleksowosci opieki, co byto jednq z idei przyswiecajqcych tw6rcom 

pomyslu stworzenia NSO. Jako, ze dokument rna objqc wszystkie aspekty leczenia 

onkologicznego, czyli zar6wno same procedury lecznicze, jak r6wniez dost~p do 
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najnowszych osil:}gni~c diagnostyki oraz nowoczesnych terapii: lekowych i nielekowych, 

proponujemy zmian~ tego zapisu na: ,zapewnienie r6wnego dost~pu do wysokiej jakosci 

swiadczefl opieki zdrowotnej oraz nowoczesnych metod diagnostyki i terapii ( w 

szczeg6/nosci najnowszych technologii lekowych) w obszarze onkologii, udzie/anych i 

stosowanych zgodnie z aktualnq wiedzq medycznq". Takie sformufowanie tego punktu 

pozwoli na bardziej precyzyjne zrozumienie intencji autor6w regulacji a taki:e pozwoli 

lepiej dobrac skuteczne mierniki monitorujl:}ce realizacj~ ustawy; 

3) w art. 2. pkt 5. znajduje si~ zapis, wedfug kt6rego kolejnym z cel6w NSO 

jest: ,opracowanie i wdrotenie zmian organizacyjnych, kt6re zapewniq chorym r6wny 

dost~p do koordynowanej i kompleksowej opieki zdrowotnej w obszarze 

onkologii". Uwazamy, ze jest to jeden z najwazniejszych cel6w cafej Strategii. Brak 

dost~pnosci do odpowiedniej opieki w mniejszych miejscowosciach i kolejki do swiadczer'l 

sprawiajl:}, ze o skutecznosci leczenia onkologicznego w Polsce moze zadecydowac adres 

zamieszkania bl:}dz zasobnos6 portfela. W naszej opinii jest to sytuacja nieakceptowalna, 

dlatego doceniamy wysifek autor6w projektu ustawy i ch~6 pochylenia si~ nad tym 

problemem. Pragniemy jednak zauwazy6, ze kompleksowa opieka zdrowotna nie dotyczy 

jedynie edukacji, profilaktyki, diagnostyki i leczenia (w tym paliatywnego), co zostafo uj~te 

w dokumencie. Cafosciowe podejscie do poprawy opieki onkologicznej powinno dotyczy6 

taki:e zagadnier'l, kt6re cz~sto w debacie publicznej Sl:} pomijane: rehabilitacji 

onkologicznej oraz profilaktyki wt6rnej - w tym dfugofalowej i odpowiedniej opieki nad 

osobami w trakcie remisji. Rola rehabilitacji w powrocie do zycia spofecznego i 

zawodowego po chorobie jest w naszym kraju bardzo niedoceniana, a zagadnienia 

zwil:}zane np. ze wskazaniami medycznymi do dodatkoWych szczepier'l pacjent6w 

onkologicznych niemal nie pojawiajl:} si~ w przestrzeni publicznej mime faktu, ze w 

ostatnich dekadach znaczl:}co zwi~ksza si~ liczba os6b z obnizonct odpornoscict z powodu 

choroby nowotworowej. Zakazenia u pacjent6w z obnizonl:} odpornoscil:} mogct zmieni6 

przebieg choroby podstawowej, pogorszy6 rokowanie, zwi~kszyc smiertelnos6 i bye 

przyczyn(l licznych groznych powikfar'l. Proponujemy nowy ksztaH wspomnianego 

zapisu: ,opracowanie i wdrotenie zmian organizacyjnych, kt6re zapewniq chorym r6wny 

dost~p do koordynowanej i kompleksowej opieki zdrowotnej w obszarze onkologii 

obejmujqcej wszystkie aspekty opieki nad pacjentem od edukacji i profilaktyki, poprzez 

diagnostyk~, /eczenie, at po wt6rnq profilaktyk~ i rehabilitacj~"; 

4) doceniamy zapisy m6wil:}ce o tym, iz realizacja strategii b~dzie obowil:}zkowo corocznie 

sprawozdawana Sejmowi RP przez Ministra Zdrowia oraz iz b~dzie ona uaktualniania nie 



rzadziej niz co 5 lat. To daje szans~ na to, iz Strategia b~dzie dokumentem zywym i 

dostosowywanym do zmieniaj~cych si~ wyzwan; 

5) w opinii Pracodawc6w RP duz~ wad~ procedowanego projektu jest to, iz NSO iz nie rna 

dedykowanego budzetu umozliwiaj~cego skuteczn~ realizacj~. Uwazamy, ze obszary 

uznawane zgodnie przez rz~dz~cych za priorytetowe powinny bye zasilane dodatkowymi 

srodkami budzetowymi, kt6re pozwol~ na podejmowanie rzeczywistych dzialan, w tym np. 

doposazanie szpitali. Bye moze warto rozwazye ustawowe pol~czenie celi NSO oraz 

Narodowego Programu Zwalczania Chor6b Nowotworowych, kt6ry rna budzet i cele 

realizowane obecnie do 2024 r. Mamy nadziej~. ze nie dojdzie do braku sp6jnosci mi~dzy 

tymi dwoma dokumentami. 

Pracodawcy RP majq nadziej~. ze ustawa zostanie doprecyzowana na etapie prac 

parlamentarnych w punktach powyzej przez nas wskazanych oraz iz zostanq dodane 

obiektywnie i mierzalne kryteria oceny skutecznosci strategii. 

Wiceprezydent 

Pracodawc6w ~Polskiej 


