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Komunikat nr 105/2014 dla świadczeniodawców  

realizujących świadczenia w rodzaju  

leczenie szpitalne chemioterapia z zakresem skojarzonym  

oraz programy zdrowotne (lekowe) z zakresem skojarzonym 

w sprawie obowiązku prowadzenia procesu leczniczego  

u pacjentów zakwalifikowanych do programów lekowych 

 

 

Śląski Oddział Wojewódzki NFZ przypomina, że świadczeniodawcy zobowiązani są do prowadzenia 

procesu leczniczego u pacjentów zakwalifikowanych do programów lekowych – w tym leczenia 

niedrobnokomórkowego raka płuca - natomiast kwestia wprowadzenia danych do Systemu 

Monitorowania Programów Terapeutycznych jest sprawą wtórną. Zgodnie z zapisami §2 pkt. 12 ppkt. 

a) umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – leczenie szpitalne – programy zdrowotne 

(lekowe), stanowiącej załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 27/2012 DGL Prezesa Narodowego Funduszu 

Zdrowia z dnia 10 maja 2012 roku w sprawie określania warunków zawierania i realizacji umów  

w rodzaju leczenia szpitalnego w zakresie programy zdrowotne (lekowe):  

 

„Dane dotyczące monitorowania leczenia i oceny efektów leczenia muszą zostać zapisane w rejestrze 

SMPT (jeżeli dotyczy) - dostępnym za pomocą aplikacji internetowej wskazanej przez Prezesa 

Narodowego Funduszu Zdrowia i udostępnionej przez OW NFZ w terminach wskazanych w opisie 

programu, jeśli są wskazane lub nie rzadziej niż co 3 miesiące oraz na zakończenie leczenia”.  

 

W związku z faktem, że w Obwieszczeniu Ministra Zdrowia z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie 

wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz 

wyrobów medycznych (Dz.Urz.MZ poz. 56) na dzień 1 lipca 2014 r., w zakresie programu lekowego - 

Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca pojawił się zapis dotyczący uzupełniania danych 

zawartych w rejestrze (SMPT) dostępnym za pomocą aplikacji internetowej udostępnionej przez Śląski 

OW NFZ, informujemy, że Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia zleci dostawcy oprogramowania 

konieczne prace dostosowawcze w ramach SMPT- pod kątem zgodności z aktualnym opisem programu 

lekowego. 

  

Ponadto informujemy, że zgodnie z zapisami Obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 24 czerwca 

2014r., substancja czynna docetaxel zostaje przeniesiona z programu lekowego Leczenie 

niedrobnokomórkowego raka płuca, tj. z katalogu cześć B. Leki, dostępne w ramach programu 

lekowego, do katalogu część C. Leki, stosowane w ramach chemioterapii. 


