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Warszawa 27 kwietnia 2021 r. 
                                

Pani Beata Obidzińska 
Zastępca Dyrektora Biura Profilaktyki Zdrowotnej 

Koordynator grupy roboczej 
Grupa robocza ds. profilaktyki raka szyjki macicy 

w Zespole ds. opracowania nowych programów profilaktycznych  
Narodowy Fundusz Zdrowia 

 

 

 

W odpowiedzi na pismo BPZ z dnia 31 marca br. znak 2021.91636.DOGR w sprawie opinii prawnej 

dotyczącej Programu profilaktyki raka szyjki macicy - pobranie materiału z szyjki macicy do 

przesiewowego badania cytologicznego, przekazujemy poniżej nasze stanowisko. 

 

Zapis  w § 4 ust. 1 pkt 3 lit. a Zarządzenia nr 177/2019/DSOZ Prezesa NFZ, czyli świadczenia położnej 

POZ w Programie profilaktyki raka szyjki macicy - pobranie materiału z szyjki macicy do przesiewowego 

badania cytologicznego osobom znajdującym się na listach świadczeniobiorców lekarza POZ, 

pielęgniarki POZ, położnej POZ, które złożyły u świadczeniodawcy deklarację wyboru, narusza 

konstytucyjną zasadę równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej oraz zasady opisane 

w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów 

zdrowotnych (Dz. U. 2020 poz. 2209, t.j.), które są nielimitowane i nie obowiązuje w ich przypadku 

rejonizacja. 

 

Realizacja zasady równego dostępu do świadczeń profilaktycznych programu RSzM  powinna być 

prowadzona w sposób zapewniający rzeczywistą możliwość wykonania usługi w miejscu dogodnym 

dla kobiet – adresatek świadczenia. 

 

NFZ jako instytucja finansująca bezpłatne dla obywateli usługi zdrowotne o fundamentalnym znaczeniu 

dla zdrowia publicznego, powinna być odpowiedzialna za realizację programu na zakładanym 

i rekomendowanym przez WHO, OECD i inne organizacje poziomie populacyjnym, zapewniając tym 

samym jego optymalną efektywność kosztową i kliniczną: 

 

1. Nie wszystkie POZ mają podpisane aneksy na pobranie materiału z szyjki macicy do przesiewowego 

badania cytologicznego - brak realizacji ustawowych zadań z zakresu profilaktyki (art. 5 pkt 27 

ustawy o świadczeniach oraz z pkt 3, 4 i 5 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 

20 października 2005 r. w sprawie zakresu zadań lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki 

zdrowotnej)  
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2. Brak odpowiednich działań profilaktycznych lekarzy POZ był dwukrotnie wskazywany przez NIK, 

a ustalenia z raportu z 2017 r. pokazują, że w ostatnich 10 latach nie nastąpiła poprawa w tym 

zakresie.  Około 99% podmiotów nie realizuje kontraktów w ramach programów profilaktycznych 

(Informacja o wynikach kontroli. Profilaktyka zdrowotna w systemie ochrony zdrowia. Raport NIK 

z 11.04.2017r.) 

 

3. POZ posiadające umowy na pobranie materiału z szyjki macicy do przesiewowego badania 

cytologicznego nie realizują pobrań (raport wykonania programu SIMP przez położne nałożony na 

bazę zgłoszonych położnych. 1 położna ma pod opieką 6750 kobiet plus noworodki do 2 mies. 

życia), co pokazuje wykonanie programów profilaktycznych przez realizatorów na poziomie 2-3%. 

Świadczy to o braku proaktywnego zarządzania ze strony dysponenta środków publicznych w celu 

aktywizacji podmiotów do realizacji zadań ustawowych z zakresu profilaktyki i wsparcia 

konstytucyjnych praw obywateli, zwłaszcza kobiet. 

 

4. Śmiertelność z tytułu RSzM nałożona na siatkę niskiej realizacji programu, potwierdza związek 

przyczynowo – skutkowy braku adekwatnego wkładu pracy POZ na obniżenie w tym zakresie 

wskaźnika średniej długości życia pacjentek, które otrzymały leczenie (OS) (Raport NFZ o zdrowiu. 

Rak szyjki macicy, DAiI 2019) Program profilaktyczny prowadzony od 2006 r. nie osiągnął 

rekomendowanego przez WHO minimalnego objęcia populacyjnego na poziomie 65%, dającego 

udowodnioną skuteczność kliniczną i efektywność kosztową wykrycia 1 przypadku. 

 

5. Wg. wieloletnich zaleceń WHO personelem pobierającym cytologię szyjki macicy, może być każdy 

pracownik medyczny, mający kontakt z pacjentem. Cytological screening in the control of cervical 

cancer: technical guidelines, 1988. Inaczej, niż zakładają obecnie obowiązujące przepisy w Polsce, 

patrz j.w.  

 

6. Brak nadzoru ewaluacyjnego nad efektywnością i brak wprowadzania korekt programu ze strony 

NFZ jest niespójny z deklaracjami zawartymi w opublikowanej w marcu 2019 roku Strategii 

Narodowego Funduszu Zdrowia na lata 2019 2023 – realizacja celów z perspektywy interesariusza: 

„poprawa jakości świadczonych usług”, czy „zwiększenie zakresu działań profilaktycznych”. 

Obserwując wzrost świadomości społecznej, brak reform poprawiających jakość i efektywność 

systemu  może doprowadzić do pozwów sądowych osób uprawnionych do świadczeń, osób 

u których odmowa realizacji programu doprowadziła do poważnych komplikacji zdrowotnych 

i cierpienia możliwego do uniknięcia - zarówno indywidualnie, jak i grupowo przez reprezentujące 

NGO. 
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7. Wskaźnik 5-letnich przeżyć populacyjnych, obok zachorowalności i umieralności jest kluczowym 

elementem oceny efektywności systemu opieki zdrowotnej, zaproponowanej przez OECD do 

określenia stanu zdrowia i kierunków polityki zdrowotnej. Efektywność programu RSzM jest 

podstawowym kryterium dojrzałości i efektywności systemu OZ, stosowanym przez 

międzynarodowe organizacje, m.in. WHO, OECD, Bank Światowy czy DG SANTE.  Wyższa niż średnia 

UE umieralność z przyczyn możliwych do uniknięcia dzięki działaniom profilaktycznym (24 miejsce 

w UE -  State of Health in the EU – Poland. Country Health Profile 2019), jest ewidentną przeszkodą 

wejścia do grupy państw G20. 

 

8. Pacjentki po ukończeniu 59 r.ż. przestają być widoczne dla systemu w zakresie realizacji 

profilaktyki RSzM, brak możliwości wyciągnięcia konkluzji klinicznych dla przypadków w 6-7 

dekadzie życia, kiedy wzrasta liczba zachorowań.  

 

Poprawa realizacji programów profilaktycznych jest przedmiotem szczególnego zainteresowania 

naszej organizacji i obszarem współpracy z NFZ, na mocy listu intencyjnego z sierpnia 2019 r.  

W ramach tej współpracy przygotowaliśmy Strategię Zintegrowanej Profilaktyki w Polsce na lata 

2020-2035, prezentowaną na wielostronnym spotkaniu z Ministrem Zdrowia w dniu 30.12.2020 r. 

Wybrane inicjatywy zostały wskazane do realizacji i obecnie trwają nad nimi prace.  

 

Poprawa zgłaszalności na badania profilaktyczne, w tym w kierunku RSZM, jest kluczowym 

elementem działań strategicznych i można ją osiągnąć jedynie poprzez reformę szeregu elementów 

składających się na organizację tego programu przesiewowego. 

 

Zagadnienie dotyczące zapisu  w § 4 ust. 1 pkt 3 lit. a Zarządzenia nr 177/2019/DSOZ Prezesa NFZ, 

o interpretację którego zostaliśmy zapytani, jest jednym z nich.  

Uważamy, że kolejnym niezbędnym elementem jest konieczność przebudowy systemu 

premiowego, o którym mowa w § 15 ust. 12 Zarządzenia nr 177/2019/DSOZ Prezesa NFZ. Obecna 

regulacja nie jest dostosowana do interwałów dotyczących cytologii. Zmiana systemu premiowego, 

który mógłby obejmować także program profilaktyki raka piersi, program ChUK oraz program 

przesiewowy raka jelita grubego (który od 2022 roku miałby realizować NFZ), byłby realizacją art. 

159 ust. 2B pkt 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych (Dz. U. 2004 Nr 210 poz. 2135 z późn. zm.). Przepis ten ma wejść w życie z dniem 

1.10.2021 r.  

Kluczową zmianą jest wprowadzenie rozwiązań umożliwiających zebranie pełnych danych 

sprawozdawczych o realizacji i wynikach cytologii, zarówno z sektora publicznego jak  

prywatnego (tak jak wyniki testów SARS-CoV-2). Dodatkowo pilnej zmiany wymaga system 

informatyczny monitorowania profilaktyki w zakresie dostępu do historii badań profilaktycznych 

pacjentek po 59 r.z. 
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Proponowane zmiany organizacyjne w realizacji programów profilaktycznych, w tym RSzM, są 

zapisane w Narodowej Strategii Onkologicznej i wpisane w harmonogram jej realizacji. 

 

Stowarzyszenie IFIC Polska, działające na rzecz integracji opieki zdrowotnej, posiada zespół 

ekspertów z różnych dziedzin medycyny i obszaru życia gospodarczo-społecznego. Zdajemy sobie 

sprawę, że jednym z kluczowych filarów opieki zdrowotnej wysokiej jakości jest dobrze 

zorganizowana i koordynowana profilaktyka zdrowotna. Zespół ds. profilaktyki w Stowarzyszeniu 

IFIC Polska działa w celu wsparcia działań dotyczących wdrażania i realizacji skutecznych, 

efektywnych i miarodajnych działań z zakresu profilaktyki w Polsce. Obecnie Zespół pracuje nad 

kształtem systemu motywacyjnego dla POZ w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej. Po 

zakończeniu prac, jeśli NFZ będzie zainteresowany efektem tych prac, chętnie je przekażemy. 

 

 W powyższym piśmie, jakie kierujemy do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, zależy nam 

przede wszystkim nie tylko na wskazywaniu błędów w funkcjonowaniu programu profilaktycznego 

RSzM, ale przede wszystkim pokazywaniu rozwiązań. Służymy eksperckim, merytorycznym 

wsparciem w zakresie możliwych do przeprowadzenia zmian. 

 

Z wyrazami szacunku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do wiadomości 

Pan Bernard Waśko – Zastępca Prezesa NFZ ds. Medycznych 

Prof. Mariusz Bidziński – Konsultant Krajowy w dziedzinie ginekologii onkologicznej 
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