konferencja

Zmiany w programach zdrowotnych w onkologii

Pułapka na raka
Ponad pięćdziesięciu gości (przedstawicieli
wojewódzkich oddziałów NFZ, ordynatorów,
dyrektorów szpitali i klinik oraz ekspertów
ochrony zdrowia) wzięło udział w organizowanej pod patronatem Menedżera Zdrowia
marcowej konferencji Zmiany w programach
zdrowotnych w onkologii.
Prelegentami byli Artur Fałek, dyrektor Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji w Ministerstwie
Zdrowia, prof. Maciej Krzakowski, konsultant krajowy w dziedzinie onkologii, Wojciech Matusewicz,
prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych.
– Finansowanie onkologii wzrosło w ostatnich latach
czterokrotnie, dla ministerstwa walka z chorobami nowotworowymi to priorytet – zapewniał Fałek. – Choć nie
wymyślono jeszcze skutecznego lekarstwa na raka, w wielu
dziedzinach onkologii dokonała się istotna rewolucja, terapię warto refundować – zapewniał Wojciech Matusewicz. – Jako lekarze będziemy ze wszystkich sił współpracować w opracowaniu jak najlepszych programów
terapeutycznych – zapewniał prof. Krzakowski.
Nerki i piersi

Terapia kierowana
Wielkim nieobecnym konferencji był Narodowy
Fundusz Zdrowia. Uczestnicy spotkania ostro krytykowali NFZ za wydawanie sprzecznych decyzji, opieszałość
i nadużywanie pozycji monopolisty. Fundusz nie ustosunkował się do opinii i zarzutów. Centrala NFZ odmówiła przyjęcia zaproszenia na konferencję. Byli przedstawiciele oddziałów regionalnych, którzy za modelowy
sposób funkcjonowania refundacji uznawali ten, który
przyjęto w reumatologii. – Udało się to wprowadzić dzięki
wzorowej współpracy środowiska lekarskiego i przedstawicieli
NFZ. Może się udać w każdej niemal specjalności medycznej,
także w onkologii – konkludował obecny na konferencji
Rafał Zyśk, były dyrektor Departamentu Gospodarki
Lekami NFZ, obecnie niezależny ekspert.
Po konferencji odbył się briefing prasowy, w którym wzięło udział 30 dziennikarzy.
Bartłomiej Leśniewski

fot. Marek Lapis

Omawiano zmiany prawne dotyczące finansowania
terapii raka nerek i piersi, po opracowaniu nowego planu terapeutycznego dla pacjentów cierpiących na te
schorzenia. Uczestnicy konferencji zastanawiali się,

dlaczego przy tych samych uregulowaniach prawnych
i ośrodkach decyzyjnych, system refundacji terapii
onkologicznych dobrze działa w Warszawie, a słabo na
Górny Śląsku i Pomorzu. – Nie rozumiem, dlaczego
w województwie pomorskim, jednym z najbogatszym w Polsce, tak słabo korzysta się z instrumentów, jakie dają nowe
rozporządzenia. Nie rozumiem, dlaczego na Mazowszu
z tych instrumentów korzysta się ponad dwa razy częściej niż
na Górnym Śląsku, mimo że te województwa mają podobną
liczbę ludność. Pokazuje to skalę rezerw pozostających do
wykorzystania, oraz że coś nie tak dzieje się na linii płatnik
– świadczeniodawca – mówił prof. Maciej Krzakowski.
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