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Szanowny Panie Profesorze,
Biuro Rzecznika Praw Pacjenta wystąpiło do Narodowego Funduszu Zdrowia1
o przedstawienie stanowiska w zakresie możliwości zmiany art. 57 ust. 2 ustawy z dnia 27
sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych2
w przedmiocie uzupełnienia katalogu świadczeń, do których nie jest wymagane skierowanie
lekarza ubezpieczenia zdrowotnego o chirurgię onkologiczną. Wystąpienie skierowane do
NFZ zostało przekazane do Ministerstwa Zdrowia.
W odpowiedzi Ministerstwa Zdrowia3 zostało m.in. wskazane iż: „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
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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.”
Mając na uwadze stanowisko Ministerstwa Zdrowia, proponowane zmiany nie
zostaną wdrożone. Rzecznik Praw Pacjenta będzie miał jednak na uwadze opinie Pana
Konsultanta w toku prowadzonych spraw systemowych, a także wykorzysta ją m.in. przy
współpracy z organizacjami reprezentującymi pacjentów.
W razie dodatkowych wątpliwości, proszę o kontakt z osobą prowadzącą sprawę Panią Melanie Raczek – Głównym Specjalistą w Departamencie Strategii i Działań
Systemowych w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta – e-mail: m.raczek@rpp.gov.pl.
Nadto w załączeniu do niniejszego pisma przekazuję kopię odpowiedzi Ministerstwa
Zdrowia.

Z upoważnienia
Rzecznika Praw Pacjenta
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Dyrektor
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