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RZECZPOSPOLITA POLSKA
Rzecznik Praw Dziecka

Marek Michalak

ZSS/500/2/20 14/MW

Pan

Bartosz Arlukowicz

Minister Zdrowia

w trosce o zapewenie należytej opieki dzieciom z chorobami nowotworowymi pragnę

przedstawić Panu Ministrowi moje uwagi dotyczące Narodowego programu zwalczania chorób

nowotworowych.

Program ten jest ważną inicjatywą Rządu wspierającą rozwój i zwiększenie dostępności do

diagnostyki i leczenia chorób rozrostowych w Polsce. Charakter objętych w nim działań jest bardzo

istotny i wskazuje na kluczowe obszary, w które należy inwestować dla osiągnięcia celu.

Z przykrością jednak stwierdzam, że brakuje w nim elementów wprowadzających priorytet

opieki nad dziećmi. Trzeba podkreślić, że diagnostyka i leczenie najmłodszych pacjentów

onkologicznych wymaga szczególnych zasobów sprzętowych i kompetencji, które z całą pewnością

potrzebują w Polsce wsparcia w ramach programu.

W związku z powyższym, na podstawie art. 11 ust. a ustawy z dnia 6 stycznia 2000 r.

o Rzeczniku Praw Dziecka (Dz. U. Nr 6, poz. 69, z późn. zm.), zwracam się do Pana Ministra

z prośbą o uwzględnienie w priorytetach Narodowego programu zwalczania chorób

nowotworowych wspierania rozwoju placówek zajmujących się leczeniem dzieci.

Wagę tej zmiany dostrzegam nie tylko w bezpośredniej korzyści finansowej, ale przede

wszystkim w podkreśleniu problemu i wskazaniu słusznego kierunku troski Państwa. Z pewnością

zostanie on dostrzeżony przez środowisko medyczne, zarządzających placówkami medycznymi,

ajednocześnie przyczyni się do większej dostępności i poprawieniajakości udzielanych świadczeń.
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W odpowiedzi na pismo z dnia „7 lutego 2014 r., znak: ZSS/500/2/2014/MW, w sprawie

uwzględnienia w priorytetach Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych

wspierania rozwoju placówek zajmujących się leczeniem dzieci, uprzejmie informuję.

Od 1 stycznia 2006 r. na podstawie ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o ustanowieniu programu

wieloletniego „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych” (Dz. U. Nr 143, poz.

1200, z późn. zm.) realizowany jest Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych,

w ramach którego realizowane są m.in. zadania o charakterze inwestycyjnym, polegające na

doposażeniu i wymianie wyeksploatowanego sprzętu niezbędnego do wczesnego wykrywania,

diagnozowania i leczenia nowotworów w ośrodkach leczenia onkologicznego.

Jednocześnie uprzejmie informuję, iż wyboru realizatorów działań wynikających z Narodowego

programu zwalczania chorób nowotworowych, zgodnie z art. 8 ust. 1 ww. ustawy, dokonuje się

w trybie konkursu ofert przeprowadzanego przez Ministra Zdrowia. Ponadto, w myśl ww.

przepisu, realizatorami działań wynikających z Narodowego programu zwalczania chorób

nowotworowych mogą być wszystkie podmioty prawa funkcjonujące w systemie ochrony

zdrowia. Jednocześnie, zgodnie z 5 Zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 marea 2010 r.

w sprawie prowadzenia prac nad opracowaniem i realizacją programów zdrowotnych (Dz. lJrz.

MZ z 2010 r., Nr 4, poz. 32), realizatorem lub koordynatorem programu zdrowotnego może być

każdy podmiot spełniaj ący kryteria wyboru realizatora lub koordynatora programu

zdrowotnego, określone w programie, a w szczególności publiczny albo niepubliczny zakład

opieki zdrowotnej, jednostka badawczo-rozwojowa, platnik usług medycznych, a także

jednostki budżetowe podległe ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, realizujące zadania

w zakresie ochrony zdrowia.



W związku z powyższym, każdy podmiot, w tym również placówki zajmujące się leczeniem

dzieci, może ubiegać się o realizację działań wynikających z Narodowego programu zwalczania

chorób nowotworowych, po spełnieniu wymagań określonych w ogłoszeniu konkursowym.

Ponadto uprzejmie informuję, iż w ramach Narodowego programu zwalczania chorób

nowotworowych realizowane są Programy poprawy jakości diagnostyki i leczenia nowotworów

u dzieci. Wspólną zasadą realizacji ww. programów są działania na rzecz poprawy wyników

leczenia dzieci z wykrytymi nowotworami, zmniejszenie toksyczności i późnych następstw

leczenia, zredukowanie kosztów leczenia dzięki właściwej stratyfikacji, zmniejszenie liczby

błędów diagnostycznych, zwiększenie precyzji klasyfikacji poszczególnych pacjentów do grup

ryzyka. Jest to możliwe dzięki prowadzonej weryfikacji badań diagnostycznych, prowadzenie

sesji uzgodnieniowych dotyczących interpretacji wyników i stratyfikacji leczenia, prowadzenie

baz danych o wszystkich młodych pacjentach leczonych z powodu nowotworów układu

krwiotwórczego, nowotworów ośrodkowego układu nerwowego, guzów litych, chłoniaków.

Podejmowane działania dotyczące poprawy jakości w diagnostyce ostrej białaczki u dzieci,

chłoniaków złośliwych i guzów litych, pozwalają na uzyskiwanie dobrych i bardzo dobrych

wyników leczenia, zwiększając liczbę przypadków całkowitych wyleczeń u dzieci z tymi

chorobami. Ponadto finansowany jest zakup endoprotez dla dzieci niepełnosprawnych z powodu

nowotworu kości, w celu ograniczenia niepełnosprawności u dzieci i młodzieży z nowotworami

układu kostno-mięśniowego, poprzez wypracowanie zasad optymalnego postępowania

diagnostycznego i leczniczego w najczęstszych nowotworach złośliwych kości u dzieci

i młodzieży dostępnych w Polsce oraz zapewnienie dostępu do postępowania chirurgicznego

mniej okaleczaj ącego, z wykorzystaniem endoprotez onkologicznych, a także utrzymanie

równego dostępu do tej formy leczenia wszystkim pacjentom. Należy zauważyć, że użycie

endoprotez tzw. onkologicznych jest najkorzystniejszą formą rekonstrukcji u pacjentów po

rozległych wycięciach nowotworu złośliwego kości (wymagających dalszego stosowania

chemioterapii wielolekowej). Postępowanie takie umożliwia radykalne wycięcie nowotworu

(potwierdzone badaniem histopatologicznym śródoperacyj nym), j ednoczasowe uzupełnienie

dużego ubytku kości umożliwiające szybkie uruchomienie pacjenta oraz dalsze kontynuowanie

leczenia (chemioterapii). Łącznie w latach 2006-2013 zakupiono 244 endoprotezy

onkologiczne.

Ponadto należy podkreślić, iż Ministerstwo Zdrowia mając na względzie problem płodności

kobiet chorych na nowotwory, realizuje „Program — Leczenie Niepłodności Metodą

Zapłodnienia Pozaustrojowego na lata 2013 — 2016”, który stworzył możliwość zabezpieczenia
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płodności na przyszłość, dzięki której kobiety po leczeniu nowotworowym będą mogły zajść

w ciążę metodą wspomaganego rozrodu.

Jednocześnie uprzejmie informuję, iż Ministerstwo Zdrowia, uznając za priorytet opiekę nad

dziećmi, poza programami związanymi z dziecięcą onkologią, realizuje programy zdrowotne

związane z szeroko rozumianą opieką pediatryczną wśród których na uwagę zasługuje

..Program kompleksowej diagnostyki i terapii wewnątrzmacicznej w profilaktyce następstw

i powikłań wad rozwojowych i chorób płodu — jako element poprawy stanu zdrowia płodów

i noworodków na lata 2009-2013” oraz „Narodowy Program Wyrównywania Dostępności do

Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD”.

Celem „Programu kompleksowej diagnostyki i terapii wewnątrzmacicznej w profilaktyce

następstw i powikłań wad rozwojowych i chorób płodu — jako element poprawy stanu zdrowia

płodów i noworodków na lata 2009-2013” było wypracowywanie nowych procedur terapii

wewnątrzmacicznych dla potrzeb stwierdzanych patologii płodu, z możliwością wykorzystania

aparatury badawczej, pozwalającej na prowadzenie zabiegów terapeutycznych w niektórych

patologiach. Program umożliwiał wykorzystanie wewnątrzmacicznej terapii płodu w wybranych

patologiach ciąży, a tym samym pozwalał ograniczyć liczbę powikłań i następstw wad

rozwojowych i chorób płodu. Ponadto, program zakładał wprowadzenie nowych metod terapii

wewnątrzmacicznej płodu z wykorzystaniem najnowocześniej szej aparatury badawczej

pozwalającej na przyjmowanie kobiet ciężarnych z całego kraju. Zastosowanie diagnostyki

i terapii wewnątrzmacicznej umożliwia ograniczenie liczby powikłań i następstw wad

rozwojowych i chorób płodu. Dokonywanie korekcji wewnątrzmacicznej i zmniejszenie

destrukcyjnych następstw danej wady i choroby płodu przyczynia się do poprawy

wewnątrzmacicznego stanu płodu, wydłużenia czasu trwania ciąży oraz rodzenia się

noworodków w lepszym stanie ogólnym. W ramach programu wykonywane były zabiegi

wewnątrzmaciczne na płodzie prowadzone przy udziale nowoczesnego sprzętu operacyjnego,

endoskopowego i fetoskopowego zakupionego w ramach programu, badania USG kwalifikujące

do zabiegu, których wykonanie pozwala na wdrożenie jednolitego, optymalnego modelu

postępowania diagnostycznego, kwalifikującego do terapii wewnątrzmacicznej u płodów oraz

badania Echo płodu w przypadkach, kiedy należy ocenić stopień wydolności krążenia płodu

przed i po zabiegach wewnątrzmacicznych.

„Narodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu

Sercowo-Naczyniowego POLKARD ma na celu wsparcie podmiotów wykonujących

działalność leczniczą poprzez działania na rzecz wyrównywania dysproporcji, uwarunkowanych

bazą sprzętow w dostępie pacjentów do wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych
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m.in. w dziedzinie kardiologii, kardiochirurgii, neurologii, rehabilitacji neurologicznej,

chirurgii naczyniowej. Cel programu realizowany jest poprzez doposażenie i wymianę

wyeksploatowanego sprzętu medycznego znajdującego się w jednostkach zajmujących się

diagnostyką i leczeniem chorób układu sercowo-naczyniowego, a także poprzez podejmowanie

działań edukacyjnych skierowanych do całego społeczeństwa ukierunkowanych na zwiększenie

świadomości i wiedzy na temat czynników ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego,

zwłaszcza tych czynników, którym można skutecznie przeciwdziałać, a więc czynników

zależnych od prowadzonego stylu życia.

W ramach powyższego programu zrealizowane zostało m.in. zadanie pn.

„Wyposażenie!doposażenie 3 sal hybrydowych zlokalizowanych w bloku operacyjnym

kardiochirurgii dla potrzeb kardiologii, kardiologii dziecięcej, interwencyjnej oraz angiologii”,

w wyniku którego wyposażono 3 hybrydowe sale zabiegowe dla potrzeb kardiologii dziecięcej

oraz zadanie pn. „Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla oddziałów kardiologii dziecięcej”,

w wyniku którego zakupiono sprzęt i aparaturę medyczną dla oddziałów kardiologii dziecięcej.
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