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Warszawa, 01.09.2020 r.  

 

Szanowny Pan 

        Dr Adam Niedzielski  

        Minister Zdrowia 

         

 

Szanowny Panie Ministrze, 

Na wstępie w imieniu Zarządu Stowarzyszenia IFIC Polska, życzymy Panu 

wytrwałości, konsekwencji oraz sukcesów w zarządzaniu polityką zdrowotną Polski.   

Jako organizacja pozarządowa, która ma na celu promowanie rozwiązań 

systemowych oraz dobrych praktyk opieki zdrowotnej skoncentrowanej na osobie i 

społeczności lokalnej, obejmujących organizację, finansowanie i zarządzanie, opartych na 

dowodach naukowych i budujących wartość opieki,  deklarujemy wsparcie wszelkich i 

decyzji Ministra Zdrowia, które będą sprzyjały realizacji powyższych celów.  Wierzymy, 

bazując na Pana dotychczasowej pracy w NFZ, że podziela Pan potrzebę budowy  

integrowanego  systemu opieki w Polsce, który dostarczając pacjentom opiekę o wysokiej 

wartości i jakości będzie oparty na zasadach koordynacji, a docelowo integracji opieki 

zdrowotnej i opieki społecznej, tak, by usługi medyczne i opiekuńcze zapewniały Polakom 

uzyskanie kontinuum promocji zdrowia, zapobiegania chorobom, diagnozy, leczenia, 

zarządzania chorobami, rehabilitacji oraz paliatywnych usług medycznych, zgodnie z ich 

zapotrzebowaniem, w okresie całego życia i w formie stałej dyskusji z pacjentami. 

Jednym z kluczowych filarów opieki zdrowotnej wysokiej jakości jest dobrze 

zorganizowana i koordynowana profilaktyka zdrowotna. Dlatego wszelkie inicjatywy i 

działania wzmacniające jej pozycję w systemie opieki są przedmiotem zainteresowania IFIC 

Polska.  

W dniu 4 lutego 2020 roku Rada Ministrów podjęła Uchwałę w sprawie przyjęcia 

Narodowej Strategii Onkologicznej będącej realizacją art. 1 Ustawy z dnia 26 kwietnia 2019 

roku o Narodowej Strategii Onkologicznej. NSO kładzie duży nacisk na poprawę w zakresie 

profilaktyki wtórej precyzyjnie określając oczekiwane rezultaty i cele oraz działania, dzięki 

którym zostaną one osiągnięte. 

Jako organizacja, której celem jest działanie na rzecz poprawy jakości i efektywności 

systemu opieki zdrowotnej w Polsce gotowi jesteśmy wesprzeć prace związane z realizacją 

poszczególnych działań z zakresu profilaktyki wtórnej. IFIC POLSKA zrzesza osoby, które 

posiadają duże doświadczenie i sukcesy w realizacji programów profilaktycznych. Służą one 

swoją wiedzą oraz kompetencjami i pozostają w gotowości do współpracy. 
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Jednocześnie jesteśmy zainteresowani obecnym stanem realizacji działań NSO 

zaplanowanych na 2020 i 2021 rok, dlatego zwracamy się z prośbą o informacje dotyczące 

obecnego stanu ich realizacji. Prosimy o odpowiedzi na następujące pytania: 

 

 1. Punkt 10.1 NSO przewiduje: „W 2020 r. przeprowadzimy pilotaż metod zwiększania udziału 

w badaniach profilaktycznych mammograficznych i cytologicznych (w wybranych 

województwach/regionach). Docelowe rozwiązania zostaną wprowadzone w 2021 r.„ 

Pytania: 

 a) Czy Ministerstwo Zdrowia ma już koncepcję przeprowadzenia pilotażu? 

 b) Jeśli tak, to takie są jej szczegóły? 

 c) Jakie są wskaźniki oraz budżet tego działania? 

 

 2. Punkt 10.2 NSO przewiduje: „Od 2021 r. zintensyfikujemy wykorzystanie alternatywnych 

form komunikacji z pacjentem – kontakt bezpośredni za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej, Internetowe Konto Pacjenta, media społecznościowe, profilaktyczne call-

centers, itd”. 

Pytanie: 

 a) Czy to działanie będzie zrealizowane w oparciu o wyniki, które przyniesie realizacja 

pilotażu, o którym mowa w punkcie 10.1? 

 

 3. Punkt 10.3 NSO przewiduje: „Od 2020 r. zintensyfikujemy kampanie społeczne i działalność 

infolinii (NFZ/ ośrodki onkologiczne) ukierunkowane na zwiększenia świadomości Polaków 

w zakresie korzyści z przeprowadzania regularnych badań przesiewowych. W 2021 r. 

zostanie przeprowadzona ewaluacja skuteczności działań promocyjnych”. 

Pytania: 

 a) Czy Ministerstwo Zdrowia ma już koncepcję na realizację tego zadania? 

 b) Na czym miałoby ono polegać? 

 c) Czy budżet tego zadania będzie uzależniony od skuteczności w postaci wzrostu 

zgłaszalności na badania? 
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 4. Punkt 8.1 NSO przewiduje „W 2021 r. wdrożymy narzędzia motywacyjne dla zespołów POZ 

mające na celu objęcie „lokalnych” populacji osób z grup podwyższonego ryzyka badaniami 

przesiewowymi”. 

Pytania: 

 a) Czy Ministerstwo Zdrowia wypracowało już system motywacyjny dla POZ? 

 b) Czy są już wypracowane założenia tego mechanizmu? 

 c) Czy Ministerstwo Zdrowia zbadało chęć POZ do zaangażowania się w takie działanie? 

 d) Jaki będzie budżet tego przedsięwzięcia? 

 e) Czy wynagrodzenia dla POZ będzie związane ze skutecznością? 

 

 5. Punkt 12.2 NSO przewiduje: „Od 2022 r. zwiększymy intensywność kontroli jakości badań 

mammograficznych, wykonywanych w ramach „Programu profilaktyki raka piersi”, na 

poziomie etapu podstawowego. Od 2024 r. zaostrzymy kryteria realizacji „Programu 

profilaktyki raka piersi”. 

Pytania: 

 a) Na czym będzie polegać intensywność kontroli jakości badań mammograficznych? 

 b) Czy będą zmieniane zasady audytu, który obecnie wykonuje COI przy NIO-PIB? 

 c) Jakie zmiany zostaną wprowadzone w zakresie kontroli? 

 d) Czy nie będzie już sytuacji kiedy podmiot po otrzymaniu negatywnego wyniku audytu na 

etapie podstawowym dalej realizuje etap pogłębiony, tak jak jest w chwili obecnej? 

 e) W 30 czerwca 2022 roku realizatorom kończą się kontrakty z NFZ na realizację etapu 

podstawowego w programie profilaktyki raka piersi – czy Ministerstwo Zdrowia 

przewiduje wprowadzenie do kolejnego konkursu warunku wykonania minimalnej ilości 

badań w 2021, analogicznie do warunku udziału w konkursie dotyczącym dotacji na 

wymianę mammografu? Jaka byłaby to ilość? Kiedy realizatorzy będą o tym 

poinformowani? 

 

 6. Czy w 2021 roku będzie rozpisany kolejny konkurs na dotację na wymianę mammografów? 
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 7. Czy Ministerstwo Zdrowia podniesie wycenę za realizację badań profilaktycznych? W ciągu 

10 lat wycena profilaktycznej mammografii wzrosła o 5%. W tym samym czasie budżet NFZ 

wzrósł o 35% a średnie wynagrodzenie o ponad 50%. 

 

W razie potrzeby roboczego kontaktu z osobami zrzeszonymi w naszym stowarzyszeniu, 

które tworzą Zespół ds. Profilaktyki prosimy o mail na adres:  kontakt@ificpolska.org.pl z 

adnotacją: profilaktyka dla Karola Szwałka.  

 

Z poważaniem, 

        
 
 

Marcin Połowniak       Artur Prusaczyk  
  Prezes Zarządu      Członek Zarządu  
  IFIC Polska       IFIC Polska 
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