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ANNA ELŻBIETA SOBECKA

Toruń, dn. 5 lutego 2015 r.

Minister Zdrowia 
Sz. P. Bartosz Arłukowicz

Szanowny Panie Ministrze!

Do mojego biura poselskiego wpłynęła interwencja środowiska lekarskiego, które 

sygnalizuje o licznych nieprawidłowościach dotyczących pakietu onkologicznego.

18 grudnia 2014 roku w obecności Pana Ministra zarzuty względem wprowadzanego 

pakietu onkologicznego składali prawie wszyscy przedstawiciele środowisk medycznych. Pan 

Minister zapewniał wszystkich, że chaosu nie widać i że pakiet jest przygotowany zarówno 

legislacyjnie, jak i organizacyjnie. Tymczasem, jak alarmują środowiska lekarskie tak zwany 

pakiet onkologiczny jest tylko propagandową próbą oszukania pacjentów.

Sygnalizowanych problemów jest wiele, lekarze apelują m.in., aby określić standardy 

postępowania w poszczególnych rodzajach nowotworów na poszczególnych etapach 

postępowania począwszy od podejrzenia choroby nowotworowej aż do zakończenia leczenia i 

kontroli. Chcą także, aby we wstępnej diagnostyce onkologicznej uwzględnione było 

określenie jednoznacznych kryteriów rozpoznania choroby nowotworowej w poszczególnych 

typach nowotworów, które warunkowałoby rozliczenie pakietu. Należy także określić 

jednoznaczne wskazania, w jakich nowotworach konieczne jest wykonanie na danym etapie 

badania histopatologicznego. Środowiska lekarskie sygnalizują, również, że nie uzasadnione 

są zasady działania konsylium, jako obligatoryjnego wobec każdego pacjenta. Niedobór 

specjalistów w dziedzinach wymaganych przez NFZ do składu konsylium oraz wysokie 

stawki za ich pracę to wystarczające argumenty, aby zrezygnować z obowiązku ich 

zwoływania w przypadku kiedy leczenie pacjenta jest jednoznaczne określone w medycznych 

rekomendacjach. Błędem natomiast jest brak możliwości przeprowadzenia dodatkowej 

diagnostyki w ramach pakietu po konsylium. Lekarze apelują, także iż określenie 9 

tygodniowego podjęcia leczenia od podejrzenia choroby jest nie zawsze realne uwzględniając 

terminy przeprowadzenia prawdziwej, a nie fikcyjne diagnostyki. Błędem jest także brak
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możliwości zmiany planu leczenia ustalonego przez konsylium w przypadkach nagłego 

pogorszenia stanu pacjenta.

Środowiska lekarskie sygnalizują, także, że nie jasne jest jak rozliczać pakiet 

onkologiczny realizowany u różnych świadczeniodawców ani jak długo ma trwać opieka 

onkologiczna prowadzona przez koordynatora pacjenta, jakie badania wykonywać i jak je 

rozliczać? Urealnienia wymaga także wycena niektórych zakresów świadczeń na 

poszczególnych etapach. Konieczne jest wyeliminowanie niektórych rozwiązań 

organizacyjnych utrudniających świadczeniodawcom udzielenie pomocy pacjentowi 

onkologicznemu w jak najszybszym terminie. Dotyczy to pacjentów z nowotworem 

rozpoznanym przed 1.01.2015 r, którzy znaleźli się poza pakietem onkologicznym. 

Wniesienia poprawek wymaga tez karta DILO, z powodu niezrozumiałych ograniczeń w 

wielu przypadkach zamiast przyspieszyć proces diagnostyczny opóźnia go. Obecnie na etapie 

podejrzenia nowotworu kartę mogą wystawić tylko lekarze POZ, co nie ma żadnego 

uzasadnienia merytorycznego i powoduje odsyłanie pacjentów do POZ tylko po założenie 

karty. Pacjent musi wrócić do lekarza POZ również wtedy, gdy specjalista uzna, że należy 

gdzie indziej przeprowadzić diagnostykę, jednak nie może o tym zdecydować, bo tak 

stanowią przepisy. W ten sposób pacjent może krążyć od lekarza do lekarza.

Szanowny Panie Ministrze, pakiet onkologiczny miał rozwiązać problem kolejek do 

lekarzy specjalistów dając chorym na raka i ich rodzinom nadzieję. Tymczasem 

przypadkowość rozwiązań pakietu onkologicznego i brak jego rzetelnego przygotowania 

powoduje coraz większy bałagan, za który pacjenci płacą własnym zdrowiem 

i życiem.

Z poważaniem

Anna Sobecka


