
REALIZACJA PAKIETU ONKOLOGICZNEGO I ZASTOSOWANIA 
KART DILO z punktu widzenia podmiotu medycznego na przykładzie Centrum 

Medyczno–Diagnostycznego Sp. z o. o.,  
Na podstawie materiału zaprezentowanego podczas V-ej Debaty Programowej 
PTO - Gdańsk, dnia 25.06.2015. 

 Od stycznia 2015 roku decyzją Ministra Zdrowia powołano do życia tzw. pakiet 

onkologiczny,  czyli nową ścieżkę diagnostyki i leczenia dla pacjenta onkologicznego. 

Już wiele miesięcy przed jego wprowadzeniem wywołał on wiele zastrzeżeń w 

środowisku medycznym. Jednakże reprezentanci sektora medycznego przez cały 

czas twierdzili, że ów projekt jest jedynym i najlepszym rozwiązaniem wobec 

największego problemu zdrowotnego w kraju,  jakim są nowotwory. Pacjentów 

zapewniano o znacznym skróceniu diagnostyki nowotworowej, a podmioty medyczne 

(instytucje realizujące świadczenia) o sprawnym przeprowadzaniu procedur i pełnym 

finansowaniu. Niestety po półrocznej realizacji pakietu, fakty znacznie odbiegają od 

ministerialnych założeń.  

 Ewaluacja pakietów onkologicznych po pierwszych miesiącach 

funkcjonowania,  przedstawiana do publicznej wiadomości na stronach internetowych 

NFZ, potraktowana jest bardzo wybiórczo. Wydawać się może, że dla centrali NFZ 

najważniejszym i w zasadzie jedynym wskaźnikiem skuteczności programu jest ilość 

wydanych kart DILO. Brak jest kluczowej  informacji o ilości rozpoznanych 

nowotworów, czyli wskaźnika wg którego ocenia się lekarzy rodzinnych. Ponadto 

rankingi instytucji medycznych realizujących pakiety onkologiczne przedstawiane są 

na jednej liście, mieszając kryteria pomiędzy ilością wydanych a zamkniętych kart 

DILO oraz brak jest inf. na stronie NFZ o typie poradni wydającej karty, co czyni dane 

statystyki nierzeczywistymi.  

 Analizując dalej przedstawione dane co do samej ilości wystawionych kart 

DILO w całym kraju w porównaniu z prognostyczną ilością przedstawianą przed 

wdrożeniem pakietów onkologicznych, śmiało można stwierdzić, że plan nie został 

zrealizowany nawet na poziomie 10% . 

 Niewłaściwa jest koncentracja na  jednym wskaźniku, tj. wykrywalności 

nowotworu na nie mniej niż 15 wydanych kart DILO, co służyć ma do analizy pracy 

lekarzy w danym zakresie.  Przy takiej dynamice wystawiania kart DILO, wskaźnik 

ten będzie mógł być policzony dopiero po upływie średnio 50 miesięcy trwania 

programu oraz błędem jest brak informacji z NFZ o rozpoznawalności oraz 

opóźnienie rzeczywistych danych z KRN. Aktualne dane KRN dotyczą roku 2012, a 

więc dają opóźnienie trzyletnie. Niepotrzebne jest straszenie pracowników obszaru 

medycyny rodzinnej wysokimi wymaganiami, przy jednoczesnym braku budowy 

wymogów wobec operatora systemu oraz świadome utrudnianie dostępu do tej 

informacji, również w ZIP. Poniżej struktura wydawania kart DILO 

 Do dnia 15.06.2015 roku w przychodniach Centrum Medyczno-

Diagnostycznego wystawiono 166 kart DILO, z czego 124 zostały wystawione 

poprawnie i przeszły do kolejnych etapów. Większość pacjentów diagnostykę 

wstępną i/lub pogłębioną miało zrealizowaną w ramach poradni AOS wewnątrz 

placówki. Analizując wszystkie przypadki wystawienia kart DILO, potwierdzonych 

zostało 27 nowotworów, co czyni średnio: 1 wykryty nowotwór na 6 wystawionych 

kart.  


