
 
ul. Zaruby 9/131 02-796 Warszawa 
T: +48 22 266 03 40 F: +48 22 266 03 45 
www.alivia.org.pl, info@alivia.org.pl  

 

 
NIP: 5272630752    REGON: 142435498    KRS: 0000358654   Konto bankowe: Alior Bank 93 2490 0005 0000 4520 1698 1881 

2016/08/29/WW/1/W 

Warszawa, 29 sierpnia 2016 r. 

 

Bartosz Poliński 

Prezes Zarządu Fundacji Onkologicznej Alivia 

 

Ministerstwo Zdrowia 

ul. Miodowa 15, 00-962 Warszawa 

 

 

w związku ze skierowaniem do konsultacji projektu ustawy o zmianie ustawy o informacji w ochronie zdrowia  

oraz niektórych innych ustaw, uprzejmie proszę o przyjęcie naszego stanowiska.  

 Fundacja Onkologiczna Alivia popiera wszystkie inicjatywy zmierzające do upowszechnienia i wykorzystania 

rejestrów medycznych w kreowaniu polityki zdrowotnej oraz kontroli jakości opieki nad pacjentami zmagającymi się z 

chorobami nowotworowymi. Jesteśmy głęboko przekonani, że rzetelna analiza gromadzonych danych pozwoli 

projektować i konsekwentnie wdrażać rozwiązania pozytywnie wpływające na sytuację chorych. Skierowanie 

wspomnianego projektu do konsultacji społecznych oraz umożliwienie prowadzenia rejestrów medycznych przez 

Narodowy Fundusz Zdrowia traktujemy jako pierwszy z wielu kroków, dzięki którym będziemy w stanie monitorować 

i zwiększać efektywność systemu ochrony zdrowia w Polsce. 

Jednocześnie, uprzejmie prosimy o rozważenie koncepcji tworzenia rejestrów medycznych o istotnym 

znaczeniu dla sytuacji pacjentów onkologicznych. Przede wszystkim mamy na myśli stworzenie rejestru medycznego 

monitorującego jakość opieki w danym ośrodku, który uwzględniałby: 

 ogólną skuteczność leczenia (np. na podstawie wskaźnika 1-rocznych, 2-letnich, 3-letnich, 4- letnich oraz  

5-letnich przeżyć, mierzonych osobno w różnych stadiach choroby i w różnych rozpoznaniach w podziale na 

różne stadia zaawansowania choroby w momencie dodania pacjenta do rejestru); 

 skuteczność i bezpieczeństwo leczenia chirurgicznego (liczba powtórzonych zabiegów, liczba zakażeń 

szpitalnych, liczba ponownych przyjęć), 

 stan oraz zużycie aparatury diagnostycznej (kluczowej dla rozpoznania oraz zaplanowania leczenia 

przeciwnowotworowego); 

 poziom satysfakcji pacjenta ze świadczonych mu usług w poszczególnych etapach leczenia (np. na podstawie 
ankiet wypełnianych przez pacjentów). 
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Wartościowym pomysłem wydaje się również wprowadzenie rejestru monitorującego skuteczność technologii 

medycznych, finansowanych przez NFZ. Rejestr taki wymagałby uwzględnienia najważniejszych zdarzeń dotyczących 

sytuacji zdrowotnej pacjenta (np. progresja, choroby, śmierć itp.), jak również najważniejsze interwencje medyczne 

(zastosowanie określonego leku, przeprowadzenie operacji, radioterapii itp.). W rejestrze musiałaby również znaleźć 

się kliczowe dane dotyczące rodzaju oraz wyjściowego zaawansowania choroby. Wdrożenie takiego rozwiązania 

pozwoliłoby m.in. na cykliczną ewaluację skuteczności stosowania różnych metod leczenia oraz wprowadzenie 

korzystnych dla płatnika metod dzielenia ryzyka, takich jak zapłata za uzyskany efekt zdrowotny (pay-for-performace).  

W razie potrzeby, pozostajemy do Państwa dyspozycji. 
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