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Uprzejmie dziękuję za przekazanie Państwa stanowiska w sprawie zaniechania prac nad
projektem pilotażu sieci onkologicznej. W tym miejscu chciałbym zapewnić, iż stale monitoruję
wszelkie zmiany organizacyjne proponowane w systemie opieki zdrowotnej. Podstawowym
zadaniem Rzecznika Praw Pacjenta, zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r.
o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta1 jest ochrona praw pacjentów, określonych
w niniejszej ustawie oraz przepisach odrębnych.
Mając na względzie wnioski z tzw. megainformacji opublikowanej przez Najwyższą Izbę
Kontroli w tym roku2, jestem świadom iż istnieje konieczność podjęcia pilnych działań w obszarze
efektywności leczenia. Prawdopodobnie do 2025 roku zachorowalność na choroby onkologiczne
wzrośnie o ponad 25 proc., a nowotwory staną się wówczas główną przyczyną zgonów w Polsce. Z
tych względów popieram wszelkie działania mające na celu podniesienie jakości w opiece, w tym
również projekty pilotażowe służące przetestowaniu rozwiązań organizacyjnych wypracowanych w
porozumieniu z szeroką grupą ekspertów.
Odnosząc się do omawianego projektu, chciałbym podkreślić, iż korzystając z trybu
konsultacji podczas rządowego procesu legislacyjnego, przedłożyłem uwagi do projektu
rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w
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ramach sieci onkologicznej3. Jednocześnie, w dniu 13 grudnia 2018 r. odbyło się posiedzenie
Komisji Zdrowia w przedmiocie wdrożenia ww. programu pilotażowego, podczas którego padła
deklaracja ze strony projektodawcy, iż 80% uwag złożonych w trybie konsultacji zostało
uwzględnionych4. Biorąc pod uwagę powyższe, zamierzam przedmiotową sprawę w dalszym ciągu
monitorować w kontekście skutków projektu dla praw pacjenta i poprawy jakości udzielanych
świadczeń zdrowotnych.
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