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Komunikat nr 85/2018 dla świadczeniodawców  

realizujących świadczenia w zakresie programy lekowe  

w związku z udostępnieniem użytkownikom  

elektronicznego systemu monitorowania programów lekowych (SMPT)  

zmodyfikowanego modułu właściwego w aplikacji SMPT  

– rak gruczołu krokowego 

oraz rozbudową SMPT dla modułu rak płuca 

 

 

Śląski Oddział Wojewódzki NFZ uprzejmie informuję, że w dniu 15 czerwca 2018 r. udostępniono 

użytkownikom elektronicznego systemu monitorowania programów lekowych (SMPT) zmodyfikowany 

moduł właściwy w aplikacji SMPT – rak gruczołu krokowego umożliwiający wprowadzania danych 

pacjentów leczonych substancjami czynnymi: octan abirateronu oraz enzalutamid w ramach programu 

lekowego B.56 - Leczenie opornego na kastrację raka gruczołu krokowego. 

Jednocześnie informujemy, że trwają prace nad modyfikacją ww. modułu SMPT w zakresie 

rejestrowania danych pacjentów leczonych dichlorkiem radu, o postępie prac będą Państwo 

informowani odrębnym komunikatem. 

Ponadto Śląski OW NFZ informuje o rozbudowie elektronicznego systemu monitorowania programów 

lekowych (SMPT) dla modułu Rak płuca. 

W aplikacji SMPT udostępnione zostało na środowisko produkcyjne dostosowanie w module  

– Rak płuca – Program lekowy Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca  (ICD-10  C 34) oraz 

Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca z zastosowaniem afatynibu (ICD-10 C 34), które 

wprowadza następujące zmiany w funkcjonalności modułu: 

 umożliwia rejestrację  terapii ozymertynibem, 

  blokuje od 1 stycznia 2018 r. możliwość wprowadzania danych związanych z  terapią 

pemetreksedem, 

 umożliwia ponowną rejestrację danych w SMPT (wznowienie leczenia) w sytuacji 

zakończenia programu z powodu nieakceptowanej toksyczności. 

 

Jednocześnie informujemy, że problemy związane z funkcjonowaniem systemu należy zgłaszać  

na adres e-mail: smpt@nfz.gov.pl. W zgłoszeniach prosimy o podawanie następujących informacji: 

1. imię i nazwisko osoby wnioskującej; 

2. login w aplikacji osoby wnioskującej; 

3. telefon kontaktowy osoby wnioskującej;  

4. kod świadczeniodawcy i pełne dane teleadresowe; 

5. 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 realizacji zgłoszonych realizacji zgłoszonych konsultacji 

pomocy udzielają także pracownicy pomocy technicznej firmy Asseco, tel. 32 604 46 59 , 32 604 46 69. 


