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Szanowny Panie Dyrektorze,
w związku z pismem z dnia 4 czerwca 2020 r., znak RzPP-DSD.420.25.2019.MR
otrzymanym za pośrednictwem Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie rozważenia
możliwości zniesienia ustawowego wymogu skierowania do poradni chirurgii
onkologicznej, uprzejmie proszę o przyjęcie następujących informacji.
Mając na względzie, że szybka diagnoza i wczesne leczenie nowotworów złośliwych
mają największy wpływ na przeżywalność, jak również fakt, że diagnoza nowotworu
złośliwego we wczesnym stadium daje największą szansę na wyleczenie, Ministerstwo
Zdrowia wprowadziło tzw. pakiet onkologiczny.
Zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych (Dz.U. z 2020 r., poz. 1398 z późn. zm.) świadczeniobiorca,
u którego w wyniku diagnostyki onkologicznej stwierdzono nowotwór złośliwy lub
miejscowo złośliwy ma prawo do leczenia onkologicznego na podstawie karty
diagnostyki i leczenia onkologicznego bez skierowania, o którym mowa w art. 57 ust. 1
ww. ustawy (tj. skierowania do lekarza udzielającego świadczeń w zakresie
ambulatoryjnej opieki specjalistycznej). Kartę diagnostyki i leczenia onkologicznego
wydaje świadczeniobiorcy odpowiednio lekarz podstawowej opieki zdrowotnej albo
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lekarz udzielający ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych, albo lekarz udzielający
świadczeń szpitalnych, albo świadczeń w ramach programów zdrowotnych.
Zniesienie natomiast wymogu skierowania do poradni chirurgii onkologicznej obecnie
nie wydaje się być zasadne, ponieważ pacjent sam nie jest w stanie zróżnicować
występujące objawy pod kątem choroby nowotworowej wymagającej interwencji
chirurgicznej.
Rezygnacja ze skierowań do poradni chirurgii onkologicznej w konsekwencji może
prowadzić do wydłużenia kolejek, gdyż do tej poradni będą się zgłaszać pacjenci
z różnorodnymi objawami w sytuacji braku możliwości uzyskania skierowania lub braku
wskazań do takiej konsultacji w ocenie lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Może to
skutkować tym, że chorzy z istotnym prawdopodobieństwem nowotworu będą musieli
znacznie dłużej oczekiwać na uzyskanie porady zabiegowej w poradni chirurgii
onkologicznej.
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