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W Wielkopolskim Centrum Onkologii minister zdrowia prezentował w czwarte plan
ﬁnansowania onkologii oraz rozwoju Krajowej Sieci Onkologicznej – zapewnił, że w całym kraju
zacznie ona obowiązywać 1 stycznia 2023 roku.
Minister poinformował, że doﬁnansowanie z MZ w wysokości 76,5 mln zł na zakup nowoczesnego sprzętu i
inwestycje w zakresie onkologii otrzymało dziewięć ośrodków radioterapii – wśród nich ośrodek w
Poznaniu, który 8,5 mln złotych wyda między innymi na zakup nowego akceleratora dla ﬁlii WCO w Pile.
Niedzielski przypomniał, że doﬁnansowanie oddziałów onkologicznych jest realizowane w ramach
Narodowej Strategii Onkologicznej (NSO) na lata 2020-2030, w ramach której ponad 5 mld zł (po 500 mln
zł rocznie) zostanie wydane na: kształcenie personelu, wypracowanie standardów, rozwój i
unowocześnienie infrastruktury w szpitalach onkologicznych, promowanie proﬁlaktyki pierwotnej i wtórnej.
- Działania realizowane w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej sprawiają, że polska onkologia w
ostatnich latach całkowicie zmieniła swoje oblicze – mówił Adam Niedzielski.
Minister chwalił też dokonania rządów Zjednoczonej Prawicy w obszarze onkologii i jej ﬁnansowania. Nakłady na onkologię systematycznie rosną. Od 2015 roku wzrosły niemal dwukrotnie i w 2022 roku
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wynoszą już 12 mld zł – powiedział. Przypomniał też, że w ciągu najbliższych pięciu lat wydatki na zdrowie
sięgną 7 proc. PKB (według Narodowego Rachunku Zdrowia, opublikowanego przez GUS pod koniec lipca,
bieżące publiczne wydatki na zdrowie wyniosły w 2021 roku 4,8 proc. PKB).
Co z z Krajową Siecią Onkologiczną? - Finalizujemy projekt ustawy, dyskutujemy w Komitecie Stałym Rady
Ministrów – mówił Adam Niedzielski. Prace mają zakończyć się wejściem ustawy w życie z dniem 1 stycznia
2023.
Tymczasem dosłownie dobę przed wizytą w Poznaniu ministerstwo po raz kolejny (trzeci) przesunęło
termin przedstawienia raportu, zawierającego wyniki i wnioski z pilotażu KSO, został również przesunięty
termin zakończenia działalności przez zespół zajmujący się pilotażem sieci onkologicznej. - Rozwiązania,
które przetestowaliśmy w pilotażu. będą obowiązywały w całym kraju od początku 2023 roku – zapewnił
jednak minister.
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