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Komunikat nr 97/2018 dla świadczeniodawców  

realizujących świadczenia w rodzaju leczenie szpitalne  

w zakresie programy lekowe  

w sprawie udostępnienia użytkownikom  

elektronicznego systemu monitorowania programów lekowych (SMPT)  

modułu choroba Parkinsona 

 

 

Śląski Oddział Wojewódzki NFZ informuje o udostępnieniu użytkownikom elektronicznego systemu 

monitorowania programów lekowych (SMPT) modułu w aplikacji SMPT – choroba Parkinsona 

umożliwiającego wprowadzanie danych pacjentów leczonych substancją czynną lewodopa + karbidopa, 

Śląski OW NFZ zwraca się z uprzejmą prośbą do świadczeniodawców realizujących program lekowy 

leczenia zaburzeń motorycznych w przebiegu zaawansowanej choroby Parkinsona do uzupełnienia  

w SMPT danych pacjentów dotychczas zakwalifikowanych do programu lekowego. Dane pacjentów 

dotychczas zakwalifikowanych do leczenia przez Zespół Koordynacyjny powinny być uzupełnione 

w  systemie do dnia 31 października 2018 r.  

Uzupełnienie danych będzie przebiegało dwuetapowo tj. świadczeniodawca powinien uzupełnić  

w systemie pierwszy wniosek kwalifikacyjny a następnie odesłać go do oceny Zespołu 

Koordynacyjnego. Zespół wprowadzi datę pierwszej kwalifikacji, co umożliwi świadczeniodawcy 

uzupełnienie w systemie pierwszego punktu kontrolnego, który powinien się odbyć po 7 dniach  

od pierwszego podania leku. Po uzupełnieniu danych w tym punkcie system automatycznie przekieruje 

pacjenta do ponownej oceny Zespołu, który będzie miał możliwość uzupełnienia danych dot. ostatecznej 

kwalifikacji. 

Ponadto dane pacjentów aktualnie kwalifikowanych do programu należy uzupełniać na bieżąco. 

Śląski OW NFZ jednocześnie informuję, 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 zakresie realizacji zgłoszonych konsultacji pomocy 

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

 

 


