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Komunikat nr 99/2018 dla świadczeniodawców  

realizujących świadczenia w rodzaju leczenie szpitalne  

w zakresie programy lekowe  

w sprawie udostępnienia użytkownikom  

elektronicznego systemu monitorowania programów lekowych (SMPT) 

zaktualizowanego modułu – przedwczesne dojrzewanie płciowe 

 

 

Śląski Oddział Wojewódzki NFZ uprzejmie informuje, że w dniu 24 lipca 2018 r. udostępniono 

użytkownikom elektronicznego systemu monitorowania programów lekowych (SMPT) zaktualizowany 

moduł właściwy w aplikacji SMPT – przedwczesne dojrzewanie płciowe umożliwiający wprowadzania 

danych pacjentów leczonych w programie lekowym leczenia przedwczesnego dojrzewania 

płciowego u dzieci. 

Wprowadzone  zmiany dotyczą: 

1) usunięcia ograniczenia na datę kwalifikacji do programu; 

2) dodania jednostek: ng/ml, nmol/l, mlU/l, dla stężenia prolaktyny; 

3) zmiany jednostki dla stężenia 17 hydroksyprogesteronu na ng/ml oraz dodania przelicznika  

na nmol/l, przy założeniu, że 1 ng/ml = 3 nmol/l; 

4) dodania jednostek:  µg/dl, µmol/l, mg/dl dla stężenia siarczanu dehydroepiandrosteronu; 

5) dodania jednostek: mlU/ml, lU/l dla stężenia folikulotropiny (FSH) oraz  stężenia luteotropiny (LH); 

6) zwiększenia zakresu wprowadzanych danych, do dwóch miejsc po przecinku oraz zmiany 

obligatoryjności pól: 

a) stężenie testosteronu - pole obligatoryjne tylko dla płci męskiej, 

b) stężenie siarczanu dehydroepiandrosteronu (zakres danych 0; 9999,99), 

c) stężenie luteotropiny (LH), 

d) stężenie prolaktyny (zakres danych 0; 999,99), pole obligatoryjne tylko dla płci żeńskiej, 

e) stężenie folikulotropiny (FSH), 

f) stężenie estradiolu (zakres danych 0; 999,99), pole obligatoryjne tylko dla płci żeńskiej, 

g) 17 hydroksyprogesteronu, 

h) masa ciała; 

7) zwiększenia zakresu wprowadzanych danych do trzech miejsc po przecinku dla stężenia 

β- gonadotropiny kosmówkowej (β-HCG) oraz dodania do wyboru lista jednostek: mlU/ml, lU/l, 

dodatkowo zostanie zdjęta walidacja na obligatoryjność tego pola; 

8) dodania możliwości wpisania wieku kostnego na podstawie RTG z dokładnością do miesiąca,  

a  nie jak dotychczas tylko roku. 

Dodatkowo, do momentu modyfikacji systemu w zakresie siatek centylowych dla pacjentów  

od 1 miesiąca życia,  w przypadku pacjenta poniżej 3 roku życia, pole centyl dla wzrostu, będzie polem 

do edycji i użytkownik będzie mógł ręcznie wprowadzić wartość. 
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Ponadto Śląski OW NFZ informuje, że w dniu 20 lipca 2018 r. udostępniono użytkownikom 

elektronicznego systemu monitorowania programów lekowych (SMPT) nowy moduł właściwy w aplikacji 

SMPT – Pęcherzyca, umożliwiający wprowadzanie danych pacjentów w ramach programu lekowego 

B.91 - leczenie rytuksymabem ciężkiej pęcherzycy opornej na immunosupresję. Dane pacjentów 

dotychczas zakwalifikowanych do leczenia przez Krajowy Zespół Ekspertów ds. Dermatologii przy 

Konsultancie Krajowym w dziedzinie dermatologii i wenerologii powinny być uzupełnione w systemie  

do dnia 30 września 2018 r. W celu dokonania kwalifikacji pacjenta do programu lekowego, w SMPT 

należy uzupełnić dane kwalifikacyjne i przekazać je do oceny przez ww. Zespół Ekspertów. Zespół 

wprowadzi datę kwalifikacji, co umożliwi świadczeniodawcy uzupełnienie punktów kontrolnych. 

Dane pacjentów aktualnie kwalifikowanych do programu należy uzupełniać na bieżąco. 

Śląski OW NFZ jednocześnie informuje, że problemy związane z funkcjonowaniem systemu, w tym 

również konieczność wprowadzenia dat punktów kontrolnych, które system blokuje, 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. 
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