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Szanowny Panie Prezesie! 
 
Zwracamy się z prośbą o pilne podjęcie tematu koordynacji dostępności do kluczowych badań 

diagnostycznych, pozwalających na wczesne wykrycie m.in. chorób nowotworowych.  

 

Z powodu pandemii ograniczony został dostęp do podstawowej opieki zdrowotnej oraz badań 

diagnostycznych, co przyczyniło się m.in. do znaczącego spadku liczby skierowań do 

ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w celu dalszej diagnostyki (dane NFZ potwierdzają 

negatywne zjawisko spadku liczby wykonywanych badań diagnostycznych; np. liczba 

wykonanych kolonoskopii w 2020 spadła o 42% względem roku poprzedniego), co – jak 

podnoszą eksperci – oznacza odsunięcie w czasie wykrycia nowotworu i mniejsze szanse na 

wyleczenie lub dłuższe przeżycie z chorobą, a to oznacza wyższe koszty leczenia, jak również 

wzrost śmiertelności. Jednocześnie badając ten kluczowy dla pacjentów temat otrzymaliśmy 

informacje z części regionów kraju (np. Wielkopolska, Śląsk) że badanie można bez problemu 

wykonać w ciągu kilku dni, jednak pacjenci o tym nie wiedzą.  

 

W tej trudnej sytuacji, w której wszyscy się znajdujemy, pacjentom należy przekazywać ważne 

i prawdziwe informacje na temat możliwości wykonania badań diagnostycznych ratujących 

zdrowie i życie. Dlatego też, jednym z postulatów naszej organizacji, wspieranej przez 

wiodących ekspertów klinicznych, reprezentujących różne dziedziny medycyny, jest 

wprowadzenie efektywnych rozwiązań w zakresie koordynacji świadczeń tego rodzaju.  

Z uwagi na fakt, iż ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 
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nimi sytuacji kryzysowych, nie zawiera szczegółowych wytycznych w zakresie realizacji badań 

diagnostycznych, stoimy na stanowisku, że to Narodowy Fundusz Zdrowia powinien wziąć na 

siebie funkcję koordynacji, umożliwiającą przekazywanie pacjentom informacji gdzie 

aktualnie można wykonać dane badanie. Pacjenci nie odnajdują się w chaosie informacji (na 

który nakłada się brak aktualizacji danych o kolejkach) i niejednokrotnie nie korzystają z badań, 

które mogłyby przyczynić się do poprawy ich zdrowia i życia.  

 

W przypadku, gdy uzna Pan za niezbędne spotkanie w celu omówienia sytuacji  

i możliwych działań, pozostajemy do dyspozycji. W naszej opinii opisana sprawa ma 

charakter priorytetowy i jest kluczowa dla setek tysięcy pacjentów, którym z powodu 

COVID19 dostęp do diagnostyki został ograniczony. 

 

Z poważaniem, 

 

 

Magdalena Kołodziej 

Prezes Fundacji MY Pacjenci 

 


