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1. Paweł Pyka Załącznik 1 
Tabela 1 opieka 
ambulatoryjna 

W warunkach kwalifikacji do świadczeń ujęte są 
pacjentki bez skierowania, które mają 
niepokojace objawy. Otworzy to dostęp do 
diagnostyki breast unitu praktycznie każdej 
kobiecie bez żadnej wstępnej weryfikacji 
zasadności zgłoszenia. Centra leczenia chorób 
piersi staną się niewydolne ze względu na zbyt 
dużą liczbę zgłaszających się chorych. Wydaje 
się sensownym ograniczenie przyjęć w ośrodku 
diagnostycznym BU tylko pacjentek wstępnie 
zweryfikowanych czyli ze skierowaniem 
(niezależnie od jego formy), od lekarza POZ czy 
od lekarza specjalisty. W następnych punktach 
określono czas realizacji świadczenia na 5 dni 
od daty zgłoszenia. Przy obecnej ilości 
personelu lekarskiego jest to termin całkowicie 
nierealny. Jeśli mają się zgłaszać pacjentki bez 
skierowań to zapis ten pozostanie martwy. Przy 
pacjentkach po wstępnej selekcji ma to sens W 
następnym punkcie określono 10 dniowy 
termin od zgłoszenia się pacjentki do momentu 
podjęcia decyzji o dalszym postępowaniu przez 
konsylium wielospacjalistyczne. Wydaje się, że 
decyzję o potrzebie przeprowadzenia dalszej 
diagnostyki lub zakończenia jej na etapie 
wstępnym może podjąć jednoosobowo lekarz 
diagnozujący i nie wymaga to zwoływania 
całego konsylium. Konsylium podejmuje 
decyzję o terapii u pacjenta już 
zdiagnozowanego i nie ma potrzeby żeby 
wskazywało specjaliście przyjmującemu w 
ośrodku diagnostycznym BU jakie badania 
powinien wykonać aby zamknąć diagnostykę 

Załącznik 3 
Tabela 3 
leczenie 

W punkcie pt personel wynieniony jest 
specjalista chirurgii plastycznej jako konieczny 
podczas operacji rekonstrukcyjnych. Od wielu 
lat w leczeniu chorób piersi funkcjonuje termin 
onkoplastyka czyli łączenie technik 
onkologicznych i plastycznych w związku z czym 
duża część spacjalistów chirurgii onkologicznej 
posiada wysokie kwalifikacje do wykonywania 
zabiegów rekonstrukcyjnych. Towarzystwo 
Chirurgii Onkologicznej wydaje nawet 
certyfikaty zaświadczające o takich 
umiejętnościach. Wydaje się, że przy 
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zachowaniu odpowiednich obostrzeń (np.: 
liczba wykonanych wcześniej zabiegów 
rekonstrukcyjnych, posiadanie ww certyfikatu 
etc) powinno się dopuścić możliwość 
wykonywania zabiegów rekonstrukcyjnych 
przez lekarza specjalistę chirurgii onkologicznej 
lub ogólnej posiadającego doświadczenie w 
tego typu operacjach 

2. Anna Kupiecka - Publikację wskazanego dokumentu przyjęliśmy 
z zaskoczeniem. W szczególności chcemy 
zwrócić uwagę Agencji na mało fortunną 
kolejność wykonywania zadań związanych z 
wdrażaniem świadczenia kompleksowej 
diagnostyki i leczenia raka piersi. Po pierwsze, 
publicznie Ministerstwo Zdrowia zadeklarowało 
publikację w nieodległej przyszłości nowelizację 
rozporządzeń wprowadzających model BCU w 
Polsce. Istnieje zatem zasadnicza wątpliwość, że 
dokument opracowany przez Agencję może 
niebawem odnosić się do regulacji o 
charakterze historycznym. Po drugie, 
integralnym elementem zapowiadanej 
nowelizacji miała być aktualizacja obwieszczeń 
w sprawie wytycznych postepowania oraz 
mierników jakościowych dla diagnostyki i 
leczenia raka piersi. Bez standaryzacji ścieżki 
postępowania oraz synchronizacji obu 
dokumentów z wytycznymi Międzynarodowego 
Towarzystwa Senologicznego (SIS), wydaje się, 
że raport będzie niepełny. Po trzecie, 
przedmiotowy raport pozbawiony jest 
rozbudowanej informacji o wpływie wdrożenia 
proponowanych rozwiązań na sytuację 
pacjentów onkologicznych, ze szczególnym 
uwzględnieniem dostępności, jakości oraz 
efektywności udzielanych świadczeń. Wydaje 
się to szczególnie zastanawiające w kontekście 
publicznych deklaracji dotyczących budowania 
modelu ochrony zdrowia zorientowanego na 
wartość. W związku z opisaną powyżej sytuacją, 
zwracamy się do Pana z uprzejmą prośbą o 
wstrzymanie konsultacji publicznych oraz prac 
nad raportem. Prosimy o ponowne 
przystąpienie do prac nad raportem po 
publikacji nowelizacji rozporządzeń w sprawie 
BCU, ustalenia ich ostatecznego brzmienia, 
nowelizacji obwieszczeń w sprawie wytycznych 
postępowania oraz mierników jakościowych 
(przy założeniu synchronizacji z SIS) oraz 
poddanie dokumentu szerszym konsultacjom 
publicznym w okresie umożliwiającym ich 
rzetelną ocenę. Ze strony Fundacji deklaruję 
pełne wsparcie dla tego procesu. 
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3. prof. dr hab.
med. Zbigniew
Nowecki

Tabela 2 
Katalog 
onkologicznych 
świadczeń 
kompleksowyc
h Strony od 12 
do 31 

Wnosimy o zmianę wyceny świadczeń w 
katalogu zgodnie z raportem NIO - PIB w 
załączeniu 

Tabela 12 
Koszty 
dotyczące 
poszczególnych 
JGP, pozyskane 
w ramach 
postępowania 
33., 42. i 45. 
(wartości 
uśrednione) 
Strona 56-57 

Wnosimy o zmianę wyceny świadczeń w 
katalogu zgodnie z raportem NIO - PIB w 
załączeniu 

Tabela 17 
Składowe 
kosztowe 
diagnostyki 
wstępnej i 
pogłębionej 
nowotworów 
piersi Strona 
62-63 

Wnosimy o zmianę wyceny świadczeń w 
katalogu zgodnie z raportem NIO - PIB w 
załączeniu 

Tabela 2 
Warunki 
szczegółowe, 
jakie powinni 
spełnić 
świadczenioda
wcy realizujący 
świadczenia 
gwarantowane 
diagnostyki i 
leczenia 
onkologicznego 
poszczególnych 
grup 
nowotworów - 
CENTRUM 
KOMPETENCJI 
RAKA PIERSI 
Strona 13-14 

Nie uwzględniono procedur: 85.46 Obustronne 
radykalne odjęcie piersi 85.48 Obustronne 
poszerzone radykalne odjęcie piersi 

4. dr n.med.
Michał
Lewandowicz

WT.521.12.201
7 Tabela 18 
poz. J01, J04 
str. 64 

Odnośnie rekonstrukcji autologicznych należy 
rozgraniczyć pomiędzy operacjami z 
zastosowaniem technik mikrochirurgicznych 
(np. DIEP, SIEA, wolny TRAM) a operacjami z 
przemieszczeniem płatów lokalnych (np. LD, 
LICAP, AICAP). Proponowana wycena tych 
ostatnich wydaje się adekwatna. Wycena 
rekonstrukcji mikrochirurgicznych powinna być 
min. dwukrotnie wyższa niż operacji z 
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wykorzystaniem płatów lokalnych (na poziomie 
20000 pkt.). 

WT.521.12.201
7 Tabela 18 
poz. J01, J04 
str. 64 

Proponowane zmiany w zakresie teryfikacji 
rekonstrukcji implantami są niewystarczające. 
Pozwalają one zbilansować proste procedury, 
ale nie umożliwiają prowadzenia 
nowoczesnego leczenia rekonstrukcyjnego. 
Przykład: rekonstrukcja prepektoralna z 
użyciem endoprotezy piersi (2500 zł) oraz siatki 
wchłanialnej (4500 zł) lub macierzy ADM (8000 
zł) przekracza proponowaną taryfę. 
Proponowana wycena świadczenia: J01 - 16000 
pkt., J04 - 12000 pkt. 

WT.521.12.201
7 Tabela 18 
poz. J05 str. 64 

Dokonana została niedawno zmiana kwalifikacji 
operacji łagodnych guzów piersi. Obecnie 
operacje te są rozliczane w ramach grupy J05 – 
średnia chirurgia piersi, wyceniona na 1417 pkt. 
Biorąc pod uwagę koszt hospitalizacji i użycia 
bloku, operacja ta staje się zupełnie 
nierentowna. Trzeba podkreślić, że w tej grupie 
chorób mieszczą się np. gruczolakowłókniaki 
lub torbiele, ale też guzy liściaste, których 
potencjału złośliwości nie jesteśmy w stanie 
określić przy pomocy biopsji igłowej. 
Proponowana wycena na poziomie 5000 pkt. 

5. Piotr Pluta

Klinika
Chirurgii
Onkologicznej
i Chorób Piersi

Instytut
Centrum
Zdrowia Matki
Polki

str.67 • J01 – radykalne odjęcie piersi z rekonstrukcją,
proponujemy konieczność zwiększenie w 
związku upowszechnieniem nowej techniki 
zabiegu. Jest to natychmiastowa rekonstrukcja 
piersi z założeniem implantu przed mięśniem 
piersiowym większym (prepektoralnie). 
Technika pozwala na zachowanie pełniej funkcji 
m. piersiowego większego, bez uszkodzenia jego
przyczepów, co poprawia komfort życia 
pacjentek, wiąże się z mniejszymi objawami 
bólowymi i przynosi lepsze efekty kosmetyczne. 
Do tego typu zabiegu konieczne jest 
zastosowanie dużych siatek syntetycznych lub 
matryc bezkomórkowych. Koszt dodatkowych 
materiałów wynosi min. 3 000 złotych 

str.67 • J04 Zabiegi rekonstrukcyjne piersi –
rekonstrukcja tkaną własna; proponujemy aby 
uwzględnić w wyznaczaniu grupy niżej 
wymienione procedury: o 85.842 Rekonstrukcja 
piersi płatem skórno-mięśniowym 
uszypułowanym o 85.851 Rekonstrukcja piersi 
płatem skórno-mięśniowym wolnym z 
połączeniem mikrochirurgicznym o 85.88 
Rekonstrukcja piersi płatem skórno-
mięśniowym wolnym/ uszypułowanym z 
protezą piersiową 

str.67 • J01 radykalne odjęcie piersi z rekonstrukcją –
rekonstrukcja tkaną własna; proponujemy aby 
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uwzględnić w wyznaczaniu grupy niżej 
wymienione procedury: o 85.842 Rekonstrukcja 
piersi płatem skórno-mięśniowym 
uszypułowanym o 85.851 Rekonstrukcja piersi 
płatem skórno-mięśniowym wolnym z 
połączeniem mikrochirurgicznym o 85.88 
Rekonstrukcja piersi płatem skórno-
mięśniowym wolnym/ uszypułowanym z 
protezą piersiową 

str.67 • Q18 – Duże zabiegi na układzie limfatycznym –
proponujemy zwiększenie kwoty finansowania 
do 7 000,00 zł z uwagi na fakt, że zabiegi te 
obejmują również zabiegi mikrochirurgicznego 
leczenia obrzęku chłonnego, dotychczas nie 
finansowane. Zabiegi te wiążą się z 
wykorzystaniem mikroskopu operacyjnego 
(koszt zakupu takiego aparatu to ok. 500 000,00 
zł) , ponadto czas zabiegu wynosi ok. 8 godz.. 
Jest to jednak jedyna aktualnie metoda, która 
leczy przyczynowo obrzęk chłonny, co skutkuje 
krótszym okresem rekonwalescencji pacjentów 
oraz możliwością powrotu do pracy 

str.67 • Diagnostyka wstępna - nowotwory piersi;
diagnostyka pogłębiona - nowotwory piersi, – 
proponujemy aby w świadczeniach możliwych 
do sumowania w diagnostyce uwzględnić koszt 
badania histopatologicznego, który w przypadku 
raka piersi wynosi ok. 300 zł, i jego wynik 
kwalifikuje do leczenia, ponieważ opiera się na 
biologicznym charakterze zmiany. Proponujemy 
również możliwość dosumowania badań 
genetycznych w ramach prowadzonej 
diagnostyki 

6. Anna
Andrzejczak

Fundacja
Onkologia
2025 

WPROWADZENIE 

Zakładamy, że 5% wzrost wyceny świadczeń dla 
ośrodków, które realizują dużo procedur 
związanych z diagnostyką i leczeniem raka 
piersi, będzie dla nich korzystny. Jakikolwiek 
wzrost wyceny  przy niewielkim wzroście 
wymagań i niezmiennych kosztach będzie 
zatem dobrze przyjęty przez 
świadczeniodawców. 

Pytania nasuwają się o docelowy model Breast 
Cancer Units w Polsce. Deklarowaną intencją 
wszystkich działań w obszarze diagnostyki i 
leczenia raka piersi jest poprawa efektywności 
i jakości opieki – ostatecznie poprawa wyników 
wyleczalności. Pytanie, czy zaproponowane 
przez AOTMiT rozwiązanie będzie wspierało 
realizację tego celu. 

W naszym komentarzu proponujemy 
wprowadzenie uzupełnień do Raportu, które 
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dałyby lepszy obraz co do warunków 
wprowadzenia modelu BCU w Polsce. 

UWAGI DO RAPORTU 

1. Analiza finansowa a docelowy model opieki
nad pacjentkami w ramach BCU 

Zgodnie z rekomendacją Parlamentu 
Europejskiego wielospecjalistyczna, 
skoordynowana opieka nad pacjentkami jest 
modelem działania rekomendowanym ze 
względu na udokumentowaną skuteczność. 
Taką formą  opieki powinny zostać objęte 
wszystkie pacjentki diagnozowane i leczone w 
kierunku raka piersi. W Raporcie powołano się 
na wytyczne EUSOMA (1 ośrodek na 500 tys. 
mieszkańców), które wskazywałyby na potrzebę 
stworzenia około 60-70 ośrodków w Polsce, aby 
objąć opieką całą populację. Jednocześnie 
analizę przygotowano pod kątem kilkunastu 
ośrodków, które podpisały umowy na realizację 
świadczeń w ramach BCU. 

Jak ewentualne zwiększenie liczby ośrodków 
uczestniczących w BCU wpłynęłoby na wyniki 
analizy?  

Czy możliwe jest przedstawienie analizy dla 
zakładanego modelu docelowego? 

2. Urealnienie wyceny

Raport skupia się na urealnieniu wyceny 
świadczeń. Co do zasady urealnienie wyceny 
powinno dotyczyć wszystkich 
świadczeniodawców (diagnostyka i leczenie 
raka piersi powinny mieć realną wycenę). 
Zakładamy, że nie jest rekomendacją AOTMiT, 
by tylko ośrodki BCU funkcjonowały bez straty 
w obszarze leczenia raka piersi.  

Skoro w toku prac analitycznych stwierdzono 
niedoszacowanie wycen, jaka jest 
rekomendacja AOTMiT co do ich systemowego 
urealnienia? 

3. Mnożnik procedur jako proponowany
model wyceny 

Rekomendowany w Raporcie model taryfy dla 
BCU to mnożnik dla procedur. Brak jest 
informacji na temat innych rozważanych 
rozwiązań. Byłoby to o tyle istotne, że 
zastosowanie mnożnika niesie za sobą 
określone konsekwencje. 

Jakie inne modele były brane pod uwagę? Jakie 
czynniki zadecydowały o wyborze modelu 
„mnożnik za procedurę”? 

4. Mnożnik wyceny a szczególne zadania BCU -
koordynacja, monitoring, poprawa jakości, 



ocena satysfakcji pacjenta, współpraca 
regionalna 

Najważniejszy problem związany z 
zastosowaniem mnożnika do procedur to 
utrwalenie istniejącego modelu opartego na 
kryteriach wejścia, a także zjawisk 
niepożądanych (np. nadmiernej hospitalizacji). 
Proponowane rozwiązanie nie generuje istotnej 
jakościowo zmiany. Pomija kluczowe dla BCU 
(wg EUSOMA/SIS) elementy, takie jak: 
koordynacja świadczeń, monitoring i poprawa 
jakości, współpraca miedzy specjalistami i 
ośrodkami, satysfakcja pacjenta. Brak jest 
uwzględnienia kryterium efektu, co jest 
zaskakujące wobec zapowiedzi wprowadzania 
w systemie elementów value-based healthcare 
i premii za jakość. 

Również poziom wyceny (5%) zgodnie z 
Raportem oznacza wyłącznie jej urealnienie. 
Tylko w takim obszarze (zrównanie z kosztami) 
ma wymiar motywujący.  

Istotne jest przy tym, że wycena opiera się 
wyłącznie na procedurach rozliczeniowych, nie 
uwzględnia więc elementów ważnych w BCU, 
które mogą wiązać się dla ośrodka z 
poniesieniem kosztów. Np. gromadzenie i 
analiza danych o zgodności z zaleceniami 
kliniczno-organizacyjnymi, dodatkowa opieka 
koordynatora/-ów nad pacjentem, konsylia 
poza pakietem onkologicznym. 

Czy jest szansa, aby zrewidować propozycję 
taryfy dla BCU tak, by miała charakter 
motywujący i uwzględniała: 

• zachęty do zmian w obszarze
organizacji pracy ośrodka i dążenia do
poprawy jakości; premię za
monitorowaną jakość;

• istotną zachętę do udziału w projekcie
BCU (tak, by dawała szansę na
zrealizowanie celu systemowego –
zwiększenie liczby ośrodków BCU
spełniających kryteria jakościowe).

Czy istnieje możliwość oszacowania 
dodatkowych kosztów dla ośrodka 
wynikających z wprowadzenia modelu BCU? 

5. Wycena a potencjalna zmiana w strukturze
świadczeń 

Z raportu wynika, że  wycenę przygotowano w 
oparciu o świadczenia zrealizowane w latach 
minionych. Przygotowana taryfa nie zakłada 
zmiany struktury świadczeń. Wydaje się, że 
taka zmiana powinna być uwzględniona – w 



założeniu ośrodek, który staje się breast unit 
wprowadza zmiany w sposobie prowadzenia 
diagnostyki i terapii dążąc do realizacji 
świadczeń zgodnie z krajowymi i 
międzynarodowymi standardami. To może 
oznaczać zmianę struktury świadczeń, np. 
zwiększenie odsetka operacji oszczędzających, 
zwiększenie  liczby scyntygraficznych ocen 
węzła wartownika, zwiększenie odsetka biopsji 
gruboigłowych, zwiększenie liczby zabiegów 
rekonstrukcyjnych itd. 

Taka zmiana nie zawsze musi oznaczać wzrostu 
kosztów. Zmiana struktury świadczeń może 
również wygenerować oszczędności dla 
systemu, np. poprzez zwiększenie odsetka 
procedur realizowanych w trybie 
ambulatoryjnym.  

AOTMiT dysponuje danymi z różnego typu 
ośrodków. Czy istnieje szansa na porównanie 
struktury świadczeń i związanych z nimi różnic 
w kosztach między różnymi typami ośrodków? 
Np. między ośrodkami, które uzyskały 
międzynarodowy certyfikat dla breast unit a 
„zwykłymi” szpitalami onkologicznymi lub 
wielospecjalistycznymi. A następnie 
przedstawienie taryfy, która zakłada zmianę 
sposobu leczenia – a więc zmianę w strukturze 
świadczeń. 

Czy wg AOTMiT istnieje szansa na uzyskanie, 
dzięki wprowadzeniu modelu opieki BCU, 
oszczędności, które mogłyby kompensować 
dodatkowe koszty ponoszone przez ośrodki? 

6. Pominięcie standardu

W dokumencie pominięto zalecenia 
diagnostyczne i terapeutyczne (dla raka piersi 
opublikowane w formie obwieszczenia Ministra 
Zdrowia). Nie uwzględniono też wytycznych SIS 
i EUSOMA. Zgodność ze standardem kliniczno-
organizacyjnym jest kluczowym elementem 
rekomendacji towarzystw międzynarodowych.  

Na ile istotna jest wg AOTMiT zgodność ze 
standardem krajowym i międzynarodowym 
w polskim BCU?  

Czy jest możliwość ponownego 
przeanalizowania ścieki pacjentem pod kątem 
zgodności z zaleceniami i dostosowanie wyceny 
– zależnie od wniosków z takiej analizy?

Czy możliwa jest analiza procedur (zmiana 
struktury procedur) w oparciu o zalecenia 
krajowe? 

7. Wycena - 5%



Raport nie przedstawia szczegółowego 
uzasadnienia ani analizy, która by uzasadniała 
zarekomendowanie mnożnika w wysokości 5%. 
Brak jest danych szczegółowych. Pozostaje 
wyłącznie informacja, że przy tym poziomie 
następuje urealnienie wyceny. 

Czy możliwe jest przedstawienie bardziej 
szczegółowej informacji – danych, analiz, które 
pokazałyby proces dojścia do 
rekomendowanego poziomu 5%? 

8. Pominięcie procedur związanych z
leczeniem zmian łagodnych 

Breast unit realizuje również opiekę nad 
pacjentkami ze zmianami łagodnymi. Dotyczy 
to nie tylko diagnostyki, ale i procedur 
leczniczych. Ten obszar został pominięty w 
raporcie. 

Czy analizę wycen przeprowadzono również dla 
leczenia zmian łagodnych? Czy również w tym 
obszarze wyceny wymagają urealnienia? 

W sprawozdaniach do NFZ znaczący odsetek 
stanowią rozpoznania D.48.6. Wstępne 
rozpoznanie nie jest korygowane do 
(ostatecznego) rozpoznania C.50. Albo zabiegi 
związane z leczeniem zmian łagodnych 
kodowane są z tym rozpoznaniem ze względu 
na korzystniejszą wycenę – bliższą realnym 
kosztom. Stworzenie taryfy dla breast unit daje 
okazję do uporządkowania tej kwestii, 
wymagałoby jednak uwzględnienia w taryfie 
procedur dla rozpoznań łagodnych zmian sutka 
i nowotworów o niepewnym/nieznanym 
pochodzeniu. 

9. Niewiadome i ryzyko błędu w wycenie

Autorzy raportu zastrzegają, że taryfa nie 
uwzględnia istotnej części procedur – m.in. 
kluczowych w diagnostyce i leczeniu raka piersi: 
patomorfologii, badań genetycznych, 
chemioterapii, radioterapii. Dla tych procedur 
odrębne wyceny są w trakcie przygotowania od 
podstaw (patomorfologia) albo weryfikacji. 
Jednocześnie zwrócono uwagę na brak precyzji 
w otrzymanych od ośrodków danych (np. 
pominięcia lub niejednorodna metodologia 
przedstawienia danych – uwzględnienie lub 
pominięcie w kosztach patomorfologii). 

Punktem odniesienia dla Raportu są 
rozporządzenia Ministra Zdrowia 
wprowadzające breast units, których zmianę 
zapowiedziano na początku roku, a także 
obwieszczenia MZ dotyczące zaleceń 
diagnostyczno-terapeutycznych oraz 



mierników, których zmianę również 
zapowiedziano. 

Jednocześnie raport nie zawiera oceny ryzyka 
wynikającego z pominięcia niewycenionych lub 
niezweryfikowanych procedur albo z 
nieprecyzyjnych danych. 

Jak AOTMiT ocenia precyzję i adekwatność 
swojej wyceny?  

Jakie identyfikuje czynniki ryzyka, które mogą 
wpłynąć na adekwatność wyceny? 

Jak przedstawiony Raport wpisuje się w 
harmonogram zmian systemowych 
wprowadzających BCU w Polsce?  

PODSUMOWANIE 

Breast Cancer Units wchodzą do systemu jako 
pierwsze. Jest to model, którego wdrożenie 
specjaliści i pacjenci postulowali od wielu lat. 
Kluczowe jest w naszej opinii wdrożenie w 
maksymalnym stopniu wytycznych 
międzynarodowych ze względu na ich 
potwierdzoną skuteczność. Dokument AOTMiT 
jest ważny dla pomyślnego wprowadzenia 
Breast Cancer Units w Polsce. Dlatego też 
proponujemy uzupełnienie go o odpowiedzi na 
pytania istotne z puntu widzenia realnej 
poprawy jakości dla pacjenta. 

7. Robert
Zawadzki

Wiceprezes
Zarządu ds.
Operacyjnych

MAGODENT
Szpital
Elbląska

1. Raport oparty jest o regulacje wynikające z
Zarządzenia Prezesa NFZ Nr 128/2019/DSOZ z 
dn. 30 września 2019 r. w sprawie warunków 
umów o udzielanie onkologicznych świadczeń 
kompleksowych z późniejszymi zmianami. Fakt 
ten wywołuje istotne implikacje w postaci 
powielenia błędów popełnionych w NFZ w 
trakcie opracowywania tego dokumentu oraz 
przeniesienia nieścisłości i błędów wynikających 
wprost z treści trzech stosownych 
Rozporządzeń Ministra Zdrowia z dn. 
24.05.2019 r. (Dz. U. Poz. 1060, 1061 oraz 1062, 
2019 z późn. zmianami).  

2. Przedstawiona w raporcie analiza
taryfikacyjna świadczeń zawiera liczne błędy 
metodologiczne polegające na: 

a) Uwzględnieniu dostępnych danych
kosztowych uwzględniających wyłącznie koszty 
realizacji wybranych świadczeń bez szerszego 
uwzględnienia dodatkowych kosztów 
wynikających z konieczności organizacji całego 
kompleksowego programu, które nie znajdują 
żadnego odzwierciedlenia w katalogu 
świadczeń narzuconym arbitralnie przez 
Prezesa NFZ w ww. Zarządzeniu. Raport 
taryfikacyjny nie uwzględnia kosztów 

http://bipold.aotm.gov.pl/assets/files/taryfikacja/raporty/2020/uwagi/001/07_2020.03.23_R.Zawadzki_uwagi_BCU_org.pdf
http://bipold.aotm.gov.pl/assets/files/taryfikacja/raporty/2020/uwagi/001/07_2020.03.23_R.Zawadzki_uwagi_BCU_zal.pdf


związanych z koniecznością zatrudnienia 
dodatkowego personelu medycznego i 
administracyjnego wymaganego do 
prawidłowej realizacji tak zaawansowanego 
programu kompleksowej opieki.  

b) Dokonaniu nierzeczywistych założeń
dotyczących ilości oraz kosztów badań 
diagnostycznych realizowanych w ramach 
pakietów diagnostyki wstępnej i pogłębionej 
realizowanych w trybie ambulatoryjnym. 
Arbitralne uznanie w trakcie analizy AOTMiT 
jakoby badania tomografii komputerowej oraz 
scyntygrafii kości wykonywane były wyłącznie 
w 20% przypadków pozbawione jest podstaw 
merytorycznych i nie odzwierciedla praktyki 
klinicznej. Ogromna część chorych ze 
stwierdzonym w przebiegu diagnostyki 
wstępnej nowotworem piersi musi mieć 
wykonaną kompleksową diagnostykę (w tym 
także obrazową) w celu weryfikacji wskazań do 
rozpoczęcia terapii neadjuwantowej w 
programie lekowym leczenia raka piersi B.09. 
Czas od rozpoczęcia diagnostyki pogłębionej do 
Konsylium wielospecjalistycznego i wdrożenia 
terapii uniemożliwia rozłożone w czasie 
kaskadowe decyzje diagnostyczne. W 
zmieniających się międzynarodowych 
wytycznych pojawia się rekomendacja coraz 
szerszego w tej grupie pacjentów stosowania 
oprócz TK i scyntygrafii także badań PET-CT co 
znalazło swoje odzwierciedlenie w najnowszych 
regulacjach umożliwiających odrębne 
dosumowywanie wysokich kosztów tego 
badania do pakietu diagnostyki pogłębionej. 
Należy podkreślić, że badanie PET-CT jest 
uzupełnieniem diagnostyki i nie substytuuje 
wszystkich pozostałych badań obrazowych z 
uwagi na odmienne uwarunkowania techniczne 
i kliniczne.  

c) Pominięciu kosztów wyrobów medycznych
stosowanych w nowoczesnych protokołach 
leczenia chirurgicznego – chodzi tu m.in. o 
kosztowne specjalistyczne siatki (w tym z 
resorbowalnych biomateriałów) warunkujące 
optymalne możliwości odtworzenia piersi 
szczególnie przy podskórnych mastektomiach z 
jednoczasową rekonstrukcją.  

d) Pominięciu analizy realnych kosztów badań
mammografii z tomosyntezą, która jest 
badaniem uwarunkowanym posiadaniem 
kosztownych, dodatkowych opcji sprzętu 
radiologicznego i oprogramowania oraz 
wymagającym od lekarza radiologa ogromnego 
nakładu pracy w analizę setek obrazów 
pozyskanych w trakcie badania (ilość danych 



pozyskiwanych w tej technice w trakcie jednego 
badania zmusza do zapisu obrazów na płycie 
DVD gdyż nośnik CD ma zbyt małą pojemność).  

e) Pominięciu analizy realnych kosztów badań
mammografii spektralnej z podaniem 
kontrastu, która jest badaniem 
uwarunkowanym posiadaniem kosztownych, 
dodatkowych opcji sprzętu radiologicznego, 
strzykawki automatycznej z jednorazowymi 
wkładami i oprogramowania. Badanie jest 
wielokrotnie droższe od standardowej 
mammografii z uwagi na czas niezbędny do 
jego wykonania (przygotowanie do zabiegu, 
uzyskanie dostępu żylnego, przeprowadzenie 
badania, obserwacja po zabiegu pod kątem 
reakcji na kontrast, usunięcia wkłucia etc.), 
dodatkowe koszty kontrastu i jednorazowego 
wkładu, koszty związane z pracą techników, 
pielęgniarek i lekarza radiologa nadzorującego 
badanie a następnie analizującego pozyskane 
obrazy.  

f) Pominięciu analizy realnych kosztów badań
biopsji gruboigłowej pod kontrolą 
mammografii, która jest badaniem 
uwarunkowanym posiadaniem kosztownych, 
dodatkowych opcji sprzętu radiologicznego, 
specjalistycznego stołu biopsyjnego, systemów 
automatycznego pobrania materiału 
wspieranego próżnią etc.  

g) Pominięciu analizy realnych kosztów
procedur znakowania guzów specjalnymi 
markerami pozostawianymi w obrębie tkanki 
guza (najczęściej pod kontrolą USG) w celu 
optymalnego oznaczenia zmiany przed 
rozpoczęciem terapii neoadjuwantowej co 
stanowi warunek prawidłowego i bezpiecznego 
leczenia chirurgicznego planowanego po 
okresie chemioterapii przedoperacyjnej.  

h) Pominięciu analizy realnych kosztów
limfoscyntygrafii związanej z chirurgiczną 
procedurą węzła wartowniczego oraz kosztów 
zakupu eksploatacji gamma-kamer 
śródoperacyjnych stosowanych do tego typu 
zabiegów. Dotyczy to także alternatywnego dla 
limfoscyntygrafii sposobu wykonania procedury 
z wykorzystaniem preparatu ferromagnetyku i 
odpowiedniego skanera śródoperacyjnego.  

i) Pominięciu analizy realnych kosztów
wynikających z konieczności szczegółowego 
monitorowania przebiegu i efektów diagnostyki 
i leczenia, prowadzenia wymaganych 
okresowych analiz oraz regularnego 
raportowania danych oraz podsumowań 
statystycznych. Działania takie, w pełni 



uzasadnione kompleksowym charakterem 
programu i dbałością o jakość opieki, wymagają 
dodatkowego wkładu pracy i zaangażowania 
dodatkowego personelu co w drastycznym 
stopniu przekład się na regularnie ponoszone 
przez świadczeniodawcę koszty niezależnie od 
ilości jednostkowych świadczeń realizowanych i 
sprawozdawanych do NFZ.  

W związku z powyższym w naszej opinii Raport 
zawiera liczne błędy merytoryczne, oparty jest 
o nierzeczywiste założenia i prowadzi do
nieadekwatnych wniosków. Potwierdzamy jako 
uzasadniony wniosek o utworzenie 
dedykowanego świadczenia – grupy JGP 
dedykowanej zabiegom operacji obejmującej 
rekonstrukcję piersi z materiału własnego 
pacjenta. 




