
Departament Oceny Inwestycji 

Ministerstwo Zdrowia
ul. Miodowa 15
00-952 Warszawa

Telefon: +48 882 354 588 
e-mail: kancelaria@mz.gov.pl 
www: www.gov.pl/zdrowie 

wertyuiopasdfghjklzxcvbnmęóąśłżźń  

Warszawa, 28 września 2020 r.

OIPS.051.8.2020.AP

Pan 

Marcin Połowniak 

Prezes Zarządu IFIC Polska

Szanowny Panie Prezesie, 

dziękujemy za zainteresowanie stanem onkologii i profilaktyki onkologicznej w Polsce 

oraz wyrażoną chęć współpracy w tym zakresie. 

W nawiązaniu do pisma przesłanego w dniu 1 września 2020 r. informuję, że koncepcja 

pilotażu metod zwiększania udziału w badaniach profilaktycznych mammograficznych 

i cytologicznych oraz wskaźniki tego działania są opracowywane przez zespół powołany 

w Narodowym Instytucie Onkologii – Państwowym Instytucie Badawczym (NIO-PIB). 

W 2021 r. planowana jest intensyfikacja wykorzystania alternatywnych form komunikacji 

z pacjentem. 

W kontekście zadania 10.3 Narodowej Strategii Onkologicznej (NSO) informuję, że 

w tym roku prowadzone są zintensyfikowane kampanie informacyjno-promocyjne 

ukierunkowane na zwiększenie świadomości Polaków w zakresie korzyści 

z przeprowadzania regularnych badań przesiewowych. Do końca sierpnia 2020 r. 

wyemitowano 5463 spoty w telewizji, 2542 spoty w radio oraz 348 audycji radiowych. 

Odbywa się również bieżąca komunikacja w mediach społecznościowych Ministerstwa 

Zdrowia i publikacja infografik spójnych tematycznie z trwająca kampanią spotową. 

W bieżącym roku planowane jest zaangażowanie influencerów w działania promujące 

zdrowie i profilaktykę nowotworów, modyfikacja i rozwój funkcjonalności strony 

internetowej www.planujedlugiezycie.pl oraz produkcja krótkich materiałów 

edukacyjnych. Planowana jest również publikacja artykułów prasowych w gazetach 

lokalnych i czasopismach ogólnopolskich, a także produkcja miniaudycji w programie 

Pytanie na Śniadanie oraz audycji Moja historia i Onkoczujni. Realizowany jest również 

program „Pracodawca Zdrowia” w mediach społecznościowych i audycjach radiowych.
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Odpowiadając na pytanie dotyczące zadania 8.1 NSO - „W 2021 r. wdrożymy narzędzia 

motywacyjne dla zespołów POZ mające na celu objęcie „lokalnych” populacji osób 

z grup podwyższonego ryzyka badaniami przesiewowymi” informuję, że rozwiązania 

w tym zakresie zostały zaproponowane w ustawie o Funduszu Medycznym i będą 

finansowane ze środków Funduszu. 

Odnośnie kontroli jakości badań mammograficznych, wykonywanych w ramach 

„Programu profilaktyki raka piersi”, informuję, że kwestie zmian w zasadach kontroli 

jakości są analizowane przez Narodowy Instytut Onkologii - PIB. Jednym z zadań 

zleconych do realizacji przez NIO-PIB jest opracowanie systemu kontroli jakości 

i certyfikacji radiologów. W br. rozpoczęte zostały prace celem zbudowania polskiej 

platformy służącej do certyfikacji lekarzy radiologów oceniających mammografie 

skryningowe. 

W kontekście pytania o kolejny konkurs na dofinansowanie wymiany mammografów 

informuję, że planowane jest ogłoszenie kolejnego konkursu, celem kontunuowania 

zadania mającego na celu wymianę wyeksploatowanych aparatów analogowych na 

cyfrowe. Kwestie inwestycji w sprzęt medyczny finansowany ze środków Narodowej 

Strategii Onkologicznej w roku 2021 będzie konsultowany z Krajową Radą ds. Onkologii. 

W związku z Państwa pytaniem dotyczącym podniesienia wyceny za realizację badań 

profilaktycznych informuję, że przy najbliższych pracach związanych z tworzeniem planu 

taryfikacji, Państwa wniosek zostanie przeanalizowany pod kątem umieszczenia go 

w przedmiotowym planie. Zgodnie z art. 31la ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych, taryfikacja świadczeń opieki zdrowotnej jest 

prowadzona na podstawie planu taryfikacji Agencji sporządzanego na dany rok 

kalendarzowy.

Z poważaniem, 

Agnieszka Beniuk-Patoła 

Zastępca Dyrektora 
/dokument podpisany elektronicznie/
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