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W  odpowiedzi  na  Pani  interpelację  z  dnia  01.04.2019r.  dotyczącą  powodu

zaprzestania w 2019r. bezpłatnych badań ultrasonograficznych piersi dla mieszkanek Kalisza

w  wieku  (18-49)  uprzejmie  informuję,  iż  zmiana  spowodowana  była  obowiązującymi

przepisami  prawa  i  negatywną  opinią  Prezesa  Agencji  Oceny  Technologii  Medycznych  

i Taryfikacji. 

Program uruchomiono 19 października 1999 r. Wprowadzona dnia 15 listopada 2017r.

ustawa  z  dnia  29  września  2017r.  o  zmianie  ustawy o  świadczeniach  opieki  zdrowotnej

finansowanych  ze  środków  publicznych  oraz  niektórych  innych  ustaw  (Dz.U.  2017  poz.

2110) w art. 1 ust. 11 określa, iż rozpoczęcie wdrożenia, realizacji i finansowania programu

polityki  zdrowotnej  może  nastąpić  wyłącznie  po  uzyskaniu  pozytywnej  lub  warunkowo

pozytywnej opinii Prezesa Agencji.  Na podstawie art. 4 ust. 3 ww. ustawy programy, których

realizację i finansowanie rozpoczęto przed dniem 12 sierpnia 2009r. mogą być realizowane 

i finansowane na dotychczasowych zasadach nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2019r. 

Mając  na  uwadze  dane  epidemiologiczne,  popularność  programu,  zainteresowanie

mieszkanek  oraz  100%  wykonanie  w  zakresie  USG,  Miasto  podjęło  pracę  nad

przygotowaniem  programu  celem  jego  kontynuacji  w  latach  następnych.  Szczegółowa

i wnikliwa analiza omawianej tematyki przyczyniła się do sporządzenia programu, naszym

zdaniem zgodnego  z  wszelkimi  wytycznymi  medycznymi.  Dnia  02  lipca  2018r.  wysłany

został do AOTM i T program, który wcześniej został poddany analizie podczas spotkania  

w  dniu  20.06.2018r.  przez  członków  Zespołu  konsultacyjnego  ds.  ochrony  zdrowia.

W zakresie części diagnostycznej, polegał na wykonaniu badań ultrasonograficznych piersi  

u  kobiet  w wieku 30-39 oraz  mammograficznych  u kobiet  w wieku 40-49.  Uzasadnienie

dotyczące wskazań do USG pokrywało się z zagadnieniami medycznymi. Dokładnie opisano,

iż ze względu na budowę tkanki piersiowej u kobiet młodszych wykonywane jest zazwyczaj

badanie USG. Zaznaczono także, iż analiza ewaluacji programu realizowanego przez miasto

Kalisz na przestrzeni lat uzasadnia kontynuację programu. W trakcie realizowanego programu



w roku 2014 zdiagnozowano 4 przypadki raka piersi u kobiet, w 2015 r – 8 przypadków,  

w  2016  r-  4  przypadki,  w  2017r.  -  3  przypadki.  Przypadki  wykrywane  były  u  kobiet  

z roczników podlegających badaniom USG.  Zaznaczono także,  iż  badanie te zalecane są

przez  towarzystwa  naukowe  (m.in.  Polskie  Towarzystwo  Ginekologiczne,  The  European

Society  of  Breast  Cancer  Specialists.  American  Cancer  Society.)  Program uzyskał  jednak

negatywną  opinię  Prezesa  AOTMiT  nr  187/2018  z  dnia  11  września  2018r.  o  projekcie

programu polityki  zdrowotnej pn.  „ Program polityki  zdrowotnej-  wczesnego wykrywania

chorób piersi u kobiet 2019-2021”. Uzasadnienie negatywnej opinii brzmi:

„przedmiotowy program odnosi się do istotnego problemu zdrowotnego, jednak proponowana

interwencja-  badanie  USG jako skryningu w kierunku raka  piersi  nie  jest  zalecane  przez

wytyczne  kliniczne,  co  stanowi  podstawę  negatywnej  opinii  Prezesa  Agencji.  Metodą

rekomendowaną  jako  badanie  przesiewowe  w  kierunku  nowotworów  piersi  jest

mammografia”. 

Biorąc pod uwagę dane epidemiologiczne dotyczące omawianego programu, Miasto

podjęło  decyzję,  aby  nie  rezygnować  z  programu  „Wczesnego  wykrywania  raka  piersi”.

Zmuszone było jednak uwzględnić uwagi zawarte w przytaczanej opinii. Część diagnostyczna

poprawionego programu polegała na wykonaniu badań mammograficznych u kobiet w wieku

40-49 zakwalifikowanych do programu. Dnia 11 grudnia 2018r. wydana została pozytywna

opinia Prezesa AOTMiT o nr 238/2018r. 

Osobiście  całkowicie  podzielam  Pani  zdanie  nt.  zasadności  realizacji  badań.  Ze

szczegółową  dokładnością  dokonana  została  analiza  realizacji  działań  w  przytoczonych

samorządach. Jednocześnie w odniesieniu do Zduńskiej Woli rozwiązania tam zastosowane

wymagają  analizy  prawnej  zgodności  zastosowania  ustawy  o  zdrowiu  publicznym

w odniesieniu  do  ustawy  o  świadczeniach  opieki  zdrowotnej  finansowanych  ze  środków

publicznych. W tej sprawie zwróciłem się bezpośrednio do Ministerstwa Zdrowia.
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