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w związku z publikacją informacji o przekazaniu do opiniowania projektu zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu 

Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy 

zdrowotne (lekowe), uprzejmie proszę o przyjęcie stanowiska naszej organizacji. 

 Fundacja Onkologiczna Alivia z radością przyjmuje informację o sprawnym zakończeniu prac nad projektem 

zarządzenia oraz skierowaniem dokumentu do konsultacji publicznych. Od dawna zwracaliśmy uwagę na dosyć długi 

okres pomiędzy wydaniem pozytywnej decyzji refundacyjnej a jego faktycznym udostępnieniem pacjentom  

w ośrodkach ochrony zdrowia. Było to zjawisko szczególnie niepokojące dla chorych zmagających się z chorobami 

nowotworowymi, dla których każda zwłoka w otrzymaniu odpowiedniego leczenia istotnie wpływa na sytuację 

zdrowotną oraz rokowanie. Jednocześnie dostrzegamy, że projekt zarządzenia został skierowany do konsultacji 

publicznych po 10 dniach od publikacji obwieszczenia w sprawie wykazu refundowanych leków, śsspz oraz wyrobów 

medycznych, obowiązującego od 1 września br. Jest to okres krótszy niż w przypadku poprzednich projektów zarządzeń 

w tym przedmiocie (dla listy obowiązującej od 1 lipca br. – 35 dni, dla listy obowiązującej od 1 maja br. – 14 dni). Mamy 

nadzieję, że prace Funduszu w tym względzie w kolejnych miesiącach będą przebiegać równie sprawnie. 

 Uprzejmie dziękujemy wszystkim pracownikom Funduszu, dzięki którym ten etap prac został zakończony. 

Mamy nadzieję na sprawne zakończenie prac nad zarządzeniem. Jednocześnie uprzejmie prosimy o przekazanie 

informacji dotyczących procedury prowadzącej do rozpoczęcia terapii pacjentów z wykorzystaniem terapii wpisanych 

na wykaz leków refundowanych obowiązujący od 1 lipca. W szczególności będziemy wdzięczni za informację 

działaniach, które muszą zostać podjęte, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, przez OW NFZ oraz ośrodki 

ochrony zdrowia, w których będzie prowadzone leczenie. 
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