Komunikat nr 145/2017
dla świadczeniodawców realizujących
zakresy dotyczące programów zdrowotnych (lekowych) w sprawie uzupełniania
Systemu Monitorowania Programów Terapeutycznych (SMPT)
W nawiązaniu do wcześniejszej korespondencji i komunikatów dotyczących uzupełniania danych
w systemie SMPT, Śląski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że w wyniku prowadzonych prac
w ostatnim czasie w systemie SMPT dokonano kolejnych zmian w zakresie poszczególnych
programów lekowych.
1. Moduł: rak płuc
Wprowadzono zmiany umożliwiające rejestrację danych związanych z terapią koryzotynibem;
2. Moduł: SM
Wprowadzono zmiany umożliwiające rejestrację danych dotyczących terapii pacjentów

nowymi

substancjami czynnymi: teruflunomid, alemtuzumab;
3. Moduł: astma Ige zależna
Wprowadzono zmiany związane z modyfikacją funkcjonowania systemu w przypadku ponownego
włączenia do terapii pacjentów, u których wcześniej zakończono leczenie planowo, uaktualniono listę
leków stosowanych w przewlekłym leczeniu niebiologicznym astmy oraz wprowadzono zmiany
w pozycji dotyczącej zakończenia udziału w programie;
4. Moduł: rak piersi
Umożliwiono rejestrację terapii substancją czynna pertuzumab oraz transtuzumab s.c..
5. Moduł: rak jajnika
Umożliwiono rejestrację terapii substancją olaparyb
6. Moduł: reumatologia
Zgodnie z pismem z dnia 9 czerwca 2017 roku (znak: DGL.4502.124.2017. 2017.30947.AWO), nadal
trwają prace nad modyfikacją modułu umożliwiającego właściwą rejestrację leczenia pacjentów w
ramach

programów

lekowych:

„Leczenie

reumatoidalnego

zapalenia

stawów

i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym (ICD-10 M 05,
M

06,

M

08)”;

„Leczenie

łuszczycowego

zapalenia

stawów

o przebiegu agresywnym (ŁZS) (ICD-10 L 40.5, M 07.1, M 07.2, M 07.3)”; „Leczenie inhibitorami TNF
alfa świadczeniobiorców z ciężką, aktywną postacią zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa
(ZZSK) (ICD-10 M 45)” oraz „Leczenie certolizumabem pegol pacjentów z ciężką, aktywną postacią
spondyloartropatii osiowej (SpA) bez zmian radiograficznych charakterystycznych dla ZZSK (ICD-10
M 46.8)”.
Aktualnie udostępniona funkcjonalność umożliwia wprowadzenie do systemu SMPT wniosku
kwalifikującego oraz wysłanie go do oceny Zespołu Koordynacyjnego ds. Leczenia Biologicznego
w Chorobach Reumatycznych. Wstrzymana została możliwość dodawania punktów kontrolnych w tym
module. Planowane zakończenie prac nastąpi na przełomie roku.
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Jednocześnie Śląski OW NFZ przypomina, że zgodnie z komunikatem dotyczącym uzupełniania
w systemie SMPT danych w kontekście zapisów art. 188c ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz.
1793, z późn. zm.), programy które nie są w pełni dostosowane do obecnie obowiązujących opisów
nie będą kwestionowane.
Mając na uwadze powyższe, Śląski OW NFZ informuje, że w przypadku modułu dot. reumatologii nie
ma obecnie możliwości wprowadzania podań leków do tzw. „panelu lekowego”. Funkcjonalność
ta będzie działała prawidłowo po oddaniu do użytku pełnego rejestru, w ramach którego będzie
możliwa rejestracja punktów kontrolnych.
7. Moduł: PNO u dzieci
Nowy moduł umożliwiający rejestrowanie danych pacjentów leczonych w ramach programu lekowego:
leczenie

pierwotnych

niedoborów

odporności

u

dzieci,

którego

opis

stanowi

zał.

B.17.

do obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu leków refundowanych, środków spożywczych
specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.
8. Moduł: przerzutowy gruczolakorak trzustki
Moduł służący rejestrowaniu pacjentów

leczonych w ramach programu

leczenie

pacjentów

z przerzutowym gruczolakorakiem trzustki, którego opis stanowi załącznik B.85. do obwieszczenia
Ministra Zdrowia.
Ponadto Śląski OW NFZ przypomina wszystkim realizatorom programów lekowych z zakresu chorób
ultrarzadkich tj. Leczenie Choroby Gaucher’a, Leczenie Choroby Gaucher’a typu I, Leczenie Choroby
Hurler, Leczenie Choroby Pompego, Leczenie Tyrozynemii typu I (HT-I) o konieczności uzupełniania
danych w module choroby rzadkie i ultrarzadkie. Udostępnione moduły pozwalają między innymi
na przekazywanie do oceny Zespołu Koordynacyjnego ds. Chorób Ultrarzadkich wniosków
o kontynuację terapii pacjentów.
W przypadku programu lekowego Leczenie wrodzonych zespołów autozapalnych właściwy moduł
znajduje się w trakcie budowy, do czasu jego udostępnienia istnieje możliwość wpisywania danych
pacjentów leczonych w ramach tego programu w module: inne schorzenia.
W aplikacji SMPT zamieszczona została ikona „?” pomoc, która umożliwia odnalezienie informacji
związanych z uzupełnianiem danych w systemie.
Ponadto Śląski OW NFZ przypomina, że problemy związane z funkcjonowaniem systemu należy
zgłaszać na adres e-mail: smpt@nfz.gov.pl. W zgłoszeniach prosimy o podawanie następujących
informacji:


Imię i nazwisko osoby wnioskującej



Login w aplikacji osoby wnioskującej



Telefon kontaktowy osoby wnioskującej



Kod świadczeniodawcy i pełne dane teleadresowe
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Numer programu nadany pacjentowi przez system SMPT i nazwa programu lekowego
w ramach którego pacjent jest leczony (prosimy nie podawać numerów PESEL
w korespondencji kierowanej na skrzynkę smpt@nfz.gov.pl).

W zakresie funkcjonowania systemu oraz w zakresie realizacji zgłoszonych konsultacji pomocy
udzielają również pracownicy pomocy technicznej firmy Asseco pod numerami telefonów
zamieszczonymi na stronie startowej aplikacji.
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