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1Wstęp

 Raport pt.: „Zmiany systemowe w opiece nad pacjentem chorym na nowotwory ukła-
du moczowo-płciowego” jest podsumowaniem ponad rocznej pracy Polskiego Towarzy-
stwa Urologicznego, konsultanta krajowego w dziedzinie urologii oraz fundacji „Eksperci 
dla Zdrowia”, dotyczącej wprowadzenia do polskiego systemu ochrony zdrowia modelu 
opieki koordynowanej nad pacjentami chorym na nowotwory złośliwe układu moczowo-
-płciowego.

Celem proponowanych rozwiązań jest poprawa efektów leczenia, w szczególności pa-
cjentów z nowotworami złośliwymi pęcherza moczowego, gruczołu krokowego i nerek, 
poprzez zapewnienie wysokiej jakości opieki specjalistycznej koordynowanej przez lekarza 
specjalistę urologa o wysokich kompetencjach, w ośrodku posiadającym duże doświad-
czenie w leczeniu nowotworów układu moczowo-płciowego i zapewniającym warunki dia-
gnostyczno-lecznicze na wysokim poziomie.

Poprawa skuteczności leczenia chorób nowotworowych jest bezwzględną konieczno-
ścią wskazywaną w dokumencie NIK z marca 2018 roku pt.: „Dostępność i efekty leczenia 
nowotworów”. Wskazano w nim na konieczność zapewnienia kompleksowego leczenia 
onkologicznego wysokiej jakości, poprzez zmianę organizacji opieki zdrowotnej. Kluczo-
wym elementem zmiany jest tworzenie w zakresie leczenia chirurgicznego specjalistycz-
nych ośrodków leczących określone typy nowotworów, przy których powinny być organi-
zowane ośrodki chemioterapii i radioterapii.

Podobne rozwiązana zostały zarekomendowane w 2018 roku przez Zespół Ministra 
Zdrowia do opracowania projektu koncepcji organizacji i funkcjonowania Narodowego In-
stytutu Onkologii w dokumencie „Koncepcja organizacji i funkcjonowania Krajowej Sieci 
Onkologicznej” (czerwiec 2018). Przewiduje on, między innymi, tworzenie centrów kom-
petencji w leczeniu poszczególnych typów nowotworów (Cancer Units), co jest zgodne 
z modelem opieki nad pacjentami chorymi na nowotwory układu moczowo-płciowego.

Polskie Towarzystwo Urologiczne opracowało i zaproponowało do wdrożenia trzy pro-
jekty świadczeń: Kompleksowa Opieka Specjalistyczna nad Pacjentem Chorym na No-
wotwór Pęcherza Moczowego (KOS – NPM), Kompleksowa Opieka Specjalistyczna nad 
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Pacjentem Chorym na Nowotwór Złośliwy Gruczołu Krokowego (KOS – NZGK) oraz Kom-
pleksowa Opieka Specjalistyczna nad Pacjentem Chorym na Nowotwór Złośliwy Nerki 
(KOS-NZN).

We wszystkich trzech projektach świadczeń wykorzystano rozwiązania wdrażane obec-
nie przez NFZ i Ministerstwo Zdrowia, w których realizowana i finansowana jest opieka nad 
pacjentem, skoordynowana przez jeden ośrodek – podmiot koordynujący, obejmująca po-
stępowanie diagnostyczno-terapeutyczne, leczenie szpitalne, specjalistyczne świadczenia 
ambulatoryjne oraz w zależności od wskazań medycznych, różne formy rehabilitacji.

Raporty zawierające modele kompleksowej opieki specjalistycznej nad pacjentami cho-
rymi na nowotwór złośliwy pęcherza moczowego, raka gruczołu krokowego oraz raka ner-
ki, a także wiele analiz opartych na mapach potrzeb zdrowotnych i innych dokumentach 
państwowych zostały zaprezentowane przez środowisko lekarzy urologów i ekspertów z 
zakresu ochrony zdrowia w trakcie posiedzeń Parlamentarnego Zespołu ds. Praw Pacjen-
tów, które miały miejsce w lipcu i grudniu 2018 r. oraz maju 2019 r. Przedstawione wów-
czas koncepcje zmian w organizacji opieki zdrowotnej zostały pozytywnie ocenione przez 
parlamentarzystów, Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, przedstawicieli Ministerstwa 
Zdrowia oraz organizacje skupiające pacjentów.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Urologicznego uzyskał zapewnienie, że w drugiej po-
łowie 2019 roku planowane jest wdrożenie programów pilotażowych, finansowanych ze 
środków Narodowego Funduszu Zdrowia, w zakresie leczenia chorych na nowotwór zło-
śliwy pęcherza moczowego, nowotwór złośliwy gruczołu krokowego oraz nowotwór zło-
śliwy nerki. Dzięki temu w kilku ośrodkach urologicznych w kraju będzie można w praktyce 
przetestować zaproponowane przez Polskie Towarzystwo Urologiczne nowe rozwiązania i 
na tej podstawie wyciągnąć wnioski, co do konieczności ich wdrożenia w kolejnych ośrod-
kach.

Ważnym argumentem we wdrażaniu powyższych rozwiązań jest wysoki profesjona-
lizm polskich urologów. Od 20 lat kształcenie przyszłych urologów odbywa się zgodnie z 
europejskimi standardami, opracowanymi przez European Association of Urology (EAU), 
a kończy się europejskim egzaminacyjnym specjalizacyjnym organizowanym wspólnie 
przez European Board od Urology (EBU) i Polskie Towarzystwo Urologiczne.

Argumentem za wzmocnieniem koordynacji leczenia pacjentów z nowotworami układu 
moczowo-płciowego przemawia fakt, że zapisy obecnie obowiązującego rozporządzenia 
Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego w 
warunkach szczegółowych określających udzielanie świadczeń wymienia się specjalistę 
urologii, jako lekarza mającego uprawnienia do samodzielnego stosowania chemioterapii 
w przypadku chorych na nowotwory układu moczowo-płciowego. Warto zaznaczyć, że 
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w programach lekowych związanych z leczeniem omawianej grupy pacjentów następują 
zmiany zwiększające uprawnienia specjalistów urologów w zakresie stosowania farmako-
terapii. Zgodnie z opublikowanym 14 marca 2019 roku Zarządzeniem 30/2019/DGL Pre-
zesa NFZ dotyczącym programów lekowych, na wniosek Prezesa Polskiego Towarzystwa 
Urologicznego, wprowadzono zmiany w organizacji udzielania świadczeń w programie 
lekowym „Leczenie opornego na kastrację raka gruczołu krokowego”, umożliwiając reali-
zację tego programu przez oddziały i poradnie urologiczne.

W niniejszym raporcie przedstawiono opracowane na prośbę Prezesa Narodowego 
Funduszu Zdrowia „Zalecenia Polskiego Towarzystwa Urologicznego w zakresie postę-
powania diagnostyczno-terapeutycznego w raku nerki, raku gruczołu krokowego i raku 
pęcherza moczowego”.

Zalecenia te, powinny być podstawą do wydania przez Ministra Zdrowia Obwieszcze-
nia w sprawie standardu postępowania w tych nowotworach, co może w istotny sposób 
poprawić jakość i efektywność leczenia w nowotworach układu moczowo-płciowego w 
Polsce, a także być podstawą dla opracowania indywidualnych planów leczenia pacjentów 
w ośrodkach urologicznych realizujących programy pilotażowe.

W raporcie przedstawiono dwa projekty rozporządzeń Ministra Zdrowia: w sprawie 
programów pilotażowych dotyczących kompleksowej opieki specjalistycznej w nowotwo-
rze złośliwym gruczołu krokowego i nowotworze złośliwym pęcherza moczowego oraz 
w sprawie programu pilotażowego dotyczącego kompleksowej opieki specjalistycznej w 
nowotworze złośliwym nerki.

Niniejszy raport zawiera także projekt rozporządzenia Ministra Zdrowa w sprawie kra-
jowego rejestru operacji w urologii onkologicznej, którego utworzenie jest konieczne dla 
oceny zmian w opiece urologicznej w Polsce, a także może być podstawą do oceny jako-
ściowej poszczególnych ośrodków urologii w Polsce.

W raporcie zawarto 11 rekomendacji, w tym rekomendacja dotycząca programów pi-
lotażowych, które w ocenie Polskie Towarzystwa Urologicznego pozytywnie wpłyną na 
wyniki leczenia pacjentów z nowotworami układu moczowo-płciowego.

1. Wstęp
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2Zalecenia  Polskiego Towarzystwa 
Urologicznego dotyczące  postępowania 
diagnostyczno-terapeutycznego 
w zakresie raka pęcherza moczowego

Przedstawione w opracowaniu wytyczne są oparte na obecnym stanie wiedzy i mię-
dzynarodowych zaleceniach dotyczących rozpoznawania i leczenia raka pęcherza mo-
czowego. Wy tyczne te należy zawsze interpretować w kontekście indywidualnej sytuacji 
klinicznej.

Rak pęcherza moczowego 
– zalecenia diagnostyczno-terapeutyczne

Epidemiologia i czynniki ryzyka

Należy chorym doradzić, aby zaprzestali palenia oraz aby unikali biernego palenia. 
[SR: Strong].

Należy informować pracowników potencjalnie niebezpiecznych miejsc pracy o poten-
cjalnie karcinogennym działaniu kilku rozpoznanych substancji, włączając czas ekspo-
zycji oraz okresy latencji. Zaleca się środki protekcyjne. [SR: Strong]

Klasyfikacja nowotworów pęcherza moczowego

Do określenia stopnia zaawansowania nowotworów pęcherza moczowego stosuje się 
klasyfikację TNM z 2017 roku. [SR: Strong]

Do klasyfikacji histologicznej raka pęcherza moczowego stosuje się klasyfikację złośli-
wości histologicznej WHO z 1973 roku oraz z 2004/2016 roku. [SR: Strong]

Rak pęcherza moczowego nienaciekający mięśniówki – NMIBC (non-muscle-invasive 
bladder cancer).
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2. Zalecenia  Polskiego Towarzystwa Urologicznego  
dotyczące  postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w zakresie raka pęcherza moczowego

Rozpoznanie raka pęcherza moczowego

Podczas wstępnej diagnostyki chorych z krwiomoczem stosuje się ultrasonografię 
i/lub tomografię komputerową jamy brzusznej i miednicy z fazą urograficzną. [SR: 
Strong]

Należy wykonać cystoskopię u chorych z objawami sugerującymi raka pęcherza mo-
czowego oraz u chorych w trakcie obserwacji. Cystoskopii nie można zastąpić cytolo-
gią, ani innym badaniem nieinwazyjnym. [SR: Strong]

U mężczyzn zaleca się stosowanie giętkiego cystoskopu, jeśli jest dostępny. 
[SR: Strong]

W dodatku do cystoskopii należy wykonać cytologię osadu moczu. [SR: Strong]

Do raportowania wyników cytologii należy stosować system paryski (Paris system). 
[SR: Strong]

Resekcja przezcewkowa guza pęcherza moczowego

U chorych z podejrzeniem raka pęcherza moczowego należy wykonać resekcję prze-
zcewkową (transurethral resection of bladder tumor - TURB) oraz badanie histopato-
logiczne pozyskanych wycinków jako zabieg diagnostyczny oraz jako pierwszy etap 
leczenia. [SR: Strong]

U chorych z guzami TaG1/LG w wywiadzie w przypadku nawrotów niewielkich rozmia-
rów można stosować ambulatoryjną fulgurację lub waporyzacją laserową. [SR: Weak]

Resekcję wykonuję się en bloc lub we frakcjach. Obecność mięśniówki wymagana jest 
we wszystkich przypadkach poza guzami TaLG/G1. [SR: Weak]

Należy pobierać wycinki z miejsc podejrzanych, natomiast wycinki z prawidłowo wy-
glądającego nabłonka zalecane są w przypadku dodatniej cytologii osadu moczu, 
w przypadku guzów HG/G3 w wywiadzie oraz w przypadku guzów o wyglądzie nie-
brodawczakowatym. Należy wykonać biopsję celowaną fluorescencją (PDD), jeśli 
sprzęt jest dostępny. [SR: Strong]

Wycinki z cewki sterczowej należy pobrać w przypadku obecności zmian w obrębie 
cewki sterczowej, guza w szyi pęcherza, dodatniej cytologii przy jednoczesnym bra-
ku zmian w pęcherzu moczowym oraz w przypadku podejrzenia lub obecności raka 
śródnabłonkowego (carcinoma in situ). Jeśli wycinków nie pobrano w trakcie pierw-
szej resekcji, należy je pobrać podczas drugiej resekcji. [SR: Strong]

Należy stosować metody ulepszonej wizualizacji (cystoskopia fluorescencyjna, narrow 
band imaging) jeśli są dostępne. [SR: Weak]
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Wycinki z różnych lokalizacji oraz frakcjonowane należy wysłać do oceny histopatolo-
gicznej osobno w podpisanych pojemnikach. [SR: Weak]

U chorych z dodatnią cytologią, ale brakiem widocznych zmian w cystoskopii, należy 
wykluczyć obecność guza górnych dróg moczowych, raka sródnabłonkowego (car-
cinoma in situ) pęcherza moczowego oraz guza cewki sterczowej (poprzez pobranie 
wycinków z cewki sterczowej). [SR: Strong]

Ponowną resekcję (reTURB) należy wykonać w następujących sytuacjach:

•	 po niedoszczętnej pierwszej resekcji lub w razie wątpliwości co do doszczętności 
TURB;

•	 jeśli w wycinkach brak jest mięśniówki, za wyjątkiem guzów TaLG/G1 oraz pier-
wotnego raka śródnabłonkowego (carcinoma in situ).

•	 w przypadku guzów T1 [SR: Strong]

Ponowną resekcję (reTURB) należy wykonać w ciągu 2-6 tygodni po pierwszej. Druga 
resekcja powinna obejmować miejsce pierwotnego guza. [SR: Weak]

Patologa należy informować o wcześniej stosowanych metodach leczenia (wlewki do-
pęcherzowe, radioterapia). [SR: Strong]

Raport histopatologiczny powinien zawierać informację o lokalizacji guza, stopniu 
złośliwości histologicznej i stopniu zaawansowania, inwazji naczyń chłonnych i krwio-
nośnych, nietypowej histologii (wariant), obecności carcinoma in situ oraz obecności 
mięśnia wypieracza. [SR: Strong]

Stratyfikacja ryzyka

Chorych należy stratyfikować do trzech grup ryzyka.

•	 Guzy niskiego ryzyka to guzy pierwotne, pojedyncze, TaG1 (PUNLMP, LG), o śred-
nicy poniżej 3cm, bez carcinoma in situ.

•	 Guzy pośredniego ryzyka to guzy niespełniające kryteriów guza niskiego ryzyka 
ani guza wysokiego ryzyka.

•	 Guzy wysokiego ryzyka to guzy spełniające przynajmniej jedno z kryteriów: 
T1, G3(HG), carcinoma in situ lub guzy TaG1G2/LG mnogie, nawracające, duże 
(>3cm) [wszystkie cechy obecne].

•	 Podgrupa guzów o najwyższym ryzyku: T1G3/HG z towarzyszącym carcinoma 
in situ, mnogie i/lub duże guzy T1G3/HG i/lub nawracające T1G3/HG, T1G3/HG 
z carcinoma in situ w cewce sterczowej, niektóre warianty histologiczne raka uro-
telialnego, inwazja naczyń limfatycznych i krwionośnych. [SR: Strong]

2. Zalecenia  Polskiego Towarzystwa Urologicznego  
dotyczące  postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w zakresie raka pęcherza moczowego
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Do predykcji ryzyka nawrotu i progresji u indywidualnych pacjentów zaleca się stoso-
wanie tabeli ryzyka EORTC i kalkulatora. [SR: Strong]

U chorych leczonych BCG-terapią zaleca się stosowanie tabeli ryzyka CUETO i grup 
ryzyka EORTC do predykcji ryzyka nawrotu i progresji. [SR: Strong]

Leczenie uzupełniające

Zalecenia ogólne

Palaczom tytoniu z rakiem pęcherza moczowego należy poradzić, aby zaprzestali pa-
lenia tytoniu. [SR: Strong]

Rodzaj dalszej terapii po przezcewkowej resekcji guza pęcherza powinien się opierać 
na wyżej opisanych grupach ryzyka. [SR: Strong]

U chorych z domniemanym guzem niskiego ryzyka oraz domniemanym guza ryzyka 
pośredniego z dotychczasowo niską częstością nawrotów (mniej niż jeden nawrót na 
rok) oraz oczekiwaną punktacją EORTC dla nawrotów <5, zaleca się podanie wlewki 
dopęcherzowej z chemioterapeutyku tuż po zabiegu. [SR: Strong]

U chorych z guzami z grupy ryzyka pośredniego (po podaniu wlewki dopęcherzowej 
tuż po zabiegu lub nie) zalecana jest roczna terapia pełną dawką BCG (indukcja oraz 
po 3 wlewki w 3, 6 i 12 miesiącu) lub wlewki z chemioterapeutyku przez maksymalnie 
rok (optymalny schemat nie jest znany). Ostateczny wybór powinien odzwierciedlać 
indywidualne ryzyko nawrotu i progresji, jak również skuteczność i działania uboczne 
każdej z metod leczenia. [SR: Strong]

U chorych z guzami wysokiego ryzyka wskazana jest terapia dopęcherzowa BCG peł-
ną dawką przez rok do trzech lat (indukcja plus po 3 wlewki w 3, 6 12, 18, 24, 30 i 36 
miesiącu). Dodatkowy korzystny efekt drugiego i trzeciego roku terapii podtrzymu-
jącej powinno się rozważyć w odniesieniu do dodatkowych kosztów i niedogodności. 
[SR: Strong]

Należy zaproponować przezcewkową resekcję gruczołu krokowego z następową te-
rapią BCG u chorych z carcinoma in situ w obrębie nabłonka cewki sterczowej. [SR: 
Weak]

Należy przedyskutować cystektomię radykalną z chorymi z najwyższym ryzykiem 
progresji guza. [SR: Strong]

Niepowodzenie BCG-terapii

Chorym z niepowodzeniem BCG-terapii należy zaproponować cystektomię radykalną. 
[SR: Strong]
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Chorym z guzami opornymi na BCG, którzy nie są kandydatami do cystektomii ra-
dykalnej z powodu schorzeń towarzyszących należy proponować strategie z zacho-
waniem pęcherza (terapia dopęcherzowa, chemioterapia i hipertermia indukowana 
mikrofalami). [SR: Weak]

Aspekty techniczne leczenia

Terapia dopęcherzowa

Pojedynczą wlewkę dopęcherzową z chemioterapeutyku powinno się podać w ciągu 
24 godzin po TURB. [SR: Weak]

Należy pominąć pojedynczą wlewkę dopęcherzową w przypadku podejrzenia lub 
stwierdzenia perforacji pęcherza lub krwawienia wymagającego płukania pęcherza 
moczowego. [SR: Strong]

Optymalny schemat i czas trwania dalszych wlewek dopęcherzowych z chemiotera-
peutyku nie jest zdefiniowany, ale terapia nie powinna trwać dłużej niż rok. [SR: Weak]

Jeśli stosuje się chemioterapię dopęcherzową, należy stosować lek w optymalnym pH 
oraz utrzymać stężenie leku poprzez redukcję przyjmowania płynów przed i podczas 
trwania wlewki. [SR: Strong]

Długość utrzymania pojedynczej wlewki powinna wynosić dwie godziny. [SR: Weak]

Immunoterapia dopęcherzowa BCG

Bezwzględnymi przeciwwskazaniami do wlewki dopęcherzowej z BCG są: pierwsze 
dwa tygodnie po TURB, krwiomocz makroskopowy, traumatyczne cewnikowanie, ob-
jawowa infekcja dróg moczowych. [SR: Strong]

Obserwacja chorych po przezcewkowej resekcji guza pęcherza moczowego

Obserwację chorych z guzami pęcherza moczowego TaT1 oraz carcinoma in situ nale-
ży opierać na regularnych cystoskopiach. [SR: Strong].

U mężczyzn standardowo zaleca się wykonanie kontrolnie cystoskopii, ambulatoryjnie  
w znieczuleniu miejscowym z użyciem cystoskopu giętkiego z możliwością archiwi-
zacji obrazu.

Chorzy z guzami Ta niskiego ryzyka powinni być poddani cystoskopii po trzech mie-
siącach. Jeśli ta cystoskopia jest prawidłowa, kolejną cystoskopię zaleca się dziewięć 
miesięcy później, a następne co rok przez 5 lat. [SR: Weak].

Chorzy z guzami wysokiego ryzyka powinni być poddani cystoskopii oraz ocenie cy-
tologii osadu moczu po trzech miesiącach. Jeśli badania są prawidłowe, kolejne cysto-
skopie i cytologie powinny być powtarzane co trzy miesiące przez dwa lata, a następ-
nie co sześć miesięcy do piątego roku, a następnie corocznie. [SR: Weak].

2. Zalecenia  Polskiego Towarzystwa Urologicznego  
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Chorzy z guzami Ta pośredniego ryzyka powinni być poddani obserwacji w schema-
cie pośrednim (zindywidualizowanym) za pomocą cystoskopii. [SR: Weak].

Regularne (coroczne) obrazowanie górnych dróg moczowych (tomografia kompute-
rowa z fazą urograficzną lub urografia) są zalecane w guzach wysokiego ryzyka. [SR: 
Weak]

Jeśli ambulatoryjna cystoskopia wykaże zmiany podejrzane lub jeśli cytologia jest do-
datnia powinno się wykonać endoskopowe pobranie wycinków z pęcherza moczowe-
go w znieczuleniu. [SR: Strong].

Podczas obserwacji u chorych z dodatnią cytologią i brakiem widocznego guza w pę-
cherzu zalecana jest biopsja mappingowa lub biopsja kierowana cystoskopią fluore-
scencyjną (jeśli sprzęt jest dostępny) oraz badanie lokalizacji pozapęcherzowych (to-
mografia komputerowa z fazą urograficzną i wycinki z cewki sterczowej). [SR: Strong]

U chorych wstępnie zdiagnozowanych z rakiem pęcherza moczowego TaLG/G1-G2 
można podczas obserwacji zastosować ultrasonografię pęcherza moczowego, jeśli 
nie da się wykonać cystoskopii lub jeśli chory jej odmawia. [SR: Weak].

Rak pęcherza moczowego naciekający mięśniówkę  
– MIBC (muscle-invasive bladder cancer)

Ocena preparatów z cystektomii radykalnej

Należy ocenić głębokość inwazji (kategoria pT); marginesy z szczególnym uwzględ-
nieniem: marginesu radialnego, gruczołu krokowego, moczowodów, cewki moczowej, 
tłuszczu otrzewnowego, macicy i szczytu pochwy; całkowitą liczbę węzłów chłon-
nych, liczbę dodatnich węzłów chłonnych oraz inwazję pozawęzłową; inwazję naczyń 
limfatycznych i krwionośnych, oraz szerzenie pozawęzłowe; obecność carcinoma in 
situ. [SR: Strong]

Ocena chorych z domniemanym inwazyjnym rakiem pęcherza moczowego

U kobiet, u których planuje się wykonanie ortotopowego pęcherza zastępczego na-
leży pobrać wycinki z szyi pęcherza i marginesu w cewce moczowej, albo przed albo 
podczas cystektomii. [SR: Strong].

Ocena stopnia zaawansowania u chorych z rakiem pęcherza moczowego naciekają-
cym mięśniówkę

U chorych z potwierdzonym rakiem pęcherza moczowego naciekającym mięśniówkę 
należy stosować tomografię komputerową klatki piersiowej, jamy brzusznej i miednicy 
jako optymalne metody oceny stopnia zaawansowania. [SR: Strong]

2. Zalecenia  Polskiego Towarzystwa Urologicznego  
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Należy wykonać tomografię komputerową z fazą urograficzną dla oceny górnych 
dróg moczowych i oceny stopnia zaawansowania. [SR: Strong].

Dla oceny górnych dróg moczowych stosuje się diagnostyczną ureteroskopię oraz 
biopsję jedynie w przypadkach, w których dodatkowe informacje wpłyną na decyzje 
terapeutyczne. [SR: Strong].

Należy stosować urografię rezonansu magnetycznego, jeśli tomografia komputerowa 
z fazą urograficzną jest przeciwwskazana z powodów związanych z podaniem kontra-
stu lub dawki promieniowania. [SR: Strong]

Należy stosować tomografię komputerową lub rezonans magnetyczny w celu oceny 
stopnia zaawansowania miejscowo zaawansowanego lub przerzutowego raka pęche-
rza moczowego u chorych, u których rozważa się leczenie radykalne. [SR: Strong].

Do rozpoznania przerzutów do płuc należy stosować tomografię komputerową. 
Tomografia komputerowa i rezonans magnetyczny są ogólnie równoważne w oce-
nie choroby zlokalizowanej oraz w ocenie przerzutów w obrębie jamy brzusznej.  
[SR: Strong]

Ocena współchorobowości u chorych z rakiem pęcherza naciekającym mięśniówkę

Decyzję o leczeniu z zaoszczędzeniem pęcherza lub radykalnej cystektomii u chorych 
starszych / geriatrycznych z inwazyjnym rakiem pęcherza opierać należy na stopniu 
zaawansowania guza oraz schorzeniach towarzyszących. [SR: Strong].

Współchorobowość oceniać należy za pomocą zwalidowanej skali, takiej jak Charslon 
Comorbidity Index. Nie powinno się stosować do tego skali ASA. [SR: Strong].

Terapia neoadjuwantowa

Należy oferować chemioterapię neoadjuwantową w przypadku raka pęcherza mo-
czowego w stopniu zaawansowania T2-T4a cN0M0. W tym przypadku zawsze należy 
stosować kombinację opartą na cisplatynie. [SR: Strong].

Nie należy proponować chemioterapii neoadjuwantowej chorym, którzy nie kwalifiku-
ją się do kombinacji opartej na cisplatynie. [SR: Strong].

Neoadjuwantową immunoterapię proponować można chorym jedynie w ramach ba-
dania klinicznego. [SR: Strong].

Radioterapia

Nie należy proponować przedoperacyjnej radioterapii w przypadku operacyjnego 
raka pęcherza moczowego naciekającego mięśniówkę, ponieważ spowoduje jedynie 
zmniejszenie stopnia zaawansowania, ale nie poprawi przeżycia. [SR: Strong].

2. Zalecenia  Polskiego Towarzystwa Urologicznego  
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Nie należy proponować przedoperacyjnej radioterapii, jeśli planuje się cystektomię 
radykalną z odprowadzeniem moczu. [SR: Strong].

Radykalna cystektomia

Należy proponować cystektomię radykalną u chorych z rakiem pęcherza moczowego 
naciekającym mięśniówkę T2-T4a N0M0 oraz w raku pęcherza nienaciekajacym mię-
śniówki wysokiego ryzyka. [SR: Strong].

Cystektomia radykalna może być wykonywana techniką otwartą wyłącznie 
laparoskopowo lub wspomaganą robotem w zależności od wiedzy i umiejętności 
operatora ( LE2b).

Należy wykonywać limfadenektomię jako integralną część cystektomii. [SR: Strong].

Należy informować chorych o zaletach i wadach otwartej cystektomii radykalnej oraz 
robotycznej cystektomii, aby pozwolić na wybór odpowiedniego zabiegu. [SR: Strong]

Należy wybierać doświadczone ośrodki, a nie poszczególne techniki, zarówno w przy-
padku cystektomii robotycznej jak i otwartej. [SR: Strong].

Nie należy opóźniać cystektomii powyżej trzech miesięcy ponieważ opóźnienie zwięk-
sza ryzyko progresji oraz umieralności swoistej dla raka [SR: Strong].

Przed cystektomią należy wyczerpująco poinformować chorego o korzyściach i po-
tencjalnym ryzyku wszystkich możliwych alternatyw. Ostateczna decyzja powinna 
opierać się zrównoważonej dyskusji pomiędzy pacjentem i chirurgiem. [SR: Strong]

Nie należy oferować ortotopowego pęcherza jelitowego u chorych, którzy mają guz 
w cewce moczowej lub w miejscu odcięcia cewki moczowej. [SR: Strong].

Nie należy zachowywać cewki moczowej jeśli margines jest dodatni. [SR: Strong].

Przedoperacyjne przygotowanie jelit nie jest obowiązkowe. Środki „szybkiej ścieżki” 
(ang. fast track) mogą skrócić czas do nawrotu czynności jelit. [SR: Strong]

Modyfikacje techniki operacyjnej mające na celu zachowanie funkcji seksualnych

Nie należy proponować cystektomii z zachowaniem funkcji seksualnych u mężczyzn 
lub kobiet jako standardowej terapii raka pęcherza moczowego naciekającego mię-
śniówki. [SR: Strong].

Należy proponować techniki z zaoszczędzeniem funkcji seksualnych u mężczyzn i ko-
biet zmotywowanych do zachowania funkcji seksualnych, ponieważ większość z nich 
odniesie korzyść. [SR: Strong].

Należy selekcjonować chorych w oparciu o: chorobę ograniczoną do narządu oraz 
brak jakiegokolwiek guza na poziomie gruczołu krokowego, cewki sterczowej lub szyi 
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pęcherza moczowego u mężczyzn oraz brak guza w szyi pęcherza moczowego i cew-
ce moczowej u kobiet. [SR: Strong].

Guzy nieoperacyjne

Można proponować radykalną cystektomię jako leczenie paliatywne u chorych z nie-
operacyjnymi miejscowo zaawansowanymi guzami (T4b). [SR: Weak]

Należy proponować paliatywną cystektomię chorym z objawami. [SR: Weak].

Metody z zaoszczędzeniem pęcherza moczowego

Nie należy proponować samej resekcji przezcewkowej guza pęcherza jako opcji lecz-
niczej, ponieważ większość chorych nie odniesie korzyści. [SR: Weak].

Nie należy proponować samej radioterapii jako pierwotnej terapii zlokalizowanego 
raka pęcherza moczowego. [SR: Strong]

Nie należy proponować samej chemioterapii jako pierwotnej terapii zlokalizowanego 
raka pęcherza moczowego. [SR: Strong]

Należy proponować zabieg operacyjny lub terapię multimodalną jako pierwotne me-
tody lecznicze, ponieważ są bardziej skuteczne niż sama radioterapia. [SR: Strong].

Można proponować terapię multimodalną wybranym, dobrze poinformowanym 
i współpracującym pacjentom, szczególnie tym, u których cystektomia nie jest opcją. 
[SR: Strong].

Terapia adjuwantowa

Należy proponować chemioterapię adjuwantową w kombinacji opartej na cisplatynie 
u chorych z rakiem pęcherza moczowego pT3/4 i/lub pN+, jeśli nie podano wcześniej 
terapii neoadjuwantowej. [SR: Strong].

Immunoterapię można proponować jedynie w ramach badania klinicznego. [SR: 
Strong]

Rak pęcherza moczowego z przerzutami

Pierwsza linia leczenia dla chorych kwalifikujących się do leczenia cisplatyną

Należy stosować kombinację zawierającą cisplatynę, według schematu GC, MVAC, 
preferencyjnie z G-CSF, HD-MVAC z G-CSF lub PCG. [SR: Strong]

Nie należy proponować karboplatyny ani kombinacji chemioterapii bez związków pla-
tyny. [SR: Strong]
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Pierwsza linia leczenia dla chorych nie kwalifikujących się do leczenia cisplatyną

Należy proponować pembrolizumab lub atezolizumab w zależności od statusu PD-L1. 
[SR: Weak]

Należy proponować kombinację chemioterapii zawierającą karboplatynę jeśli PD-L1 
jest ujemne. [SR: Strong]

Druga linia leczenia

Należy proponować immunoterapię (pembrolizumab) chorym z progresją podczas 
lub po kombinacji chemioterapii zawierającej związki platyny z powodu choroby 
z przerzutami. Alternatywnie można proponować leczenie w ramach badania klinicz-
nego. [SR: Strong]

Należy proponować kwas zolendronowy lub denosumab jako leczenie wspomagające 
w przypadku przerzutów do kości. [SR: Weak].

Należy proponować winfluninę chorym z rakiem pęcherza moczowego z przerzutami 
jako drugą linię leczenia jedynie jeśli immunoterapia lub kombinacja chemioterapii nie 
jest możliwa. Alternatywnie można proponować winfluninę jako trzecią lub kolejną 
linię leczenia.

Jakość życia chorych z rakiem pęcherza moczowego

Należy stosować walidowane kwestionariusze do oceny jakości życia chorych z ra-
kiem pęcherza moczowego naciekającym mięśniówkę. [SR: Strong]

Należy proponować kontynentne odprowadzenie moczu, o ile schorzenia współist-
niejące, czynniki związane z guzem lub możliwości sprostania chorego nie stanowią 
przeciwwskazań. [SR: Strong]

Należy zapewnić jasne i wyczerpujące informacje o wszystkich potencjalnych korzy-
ściach i działaniach ubocznych, pozwalając choremu podejmować świadome decy-
zje. Należy zachęcać chorych do aktywnego uczestniczenia w podejmowaniu decyzji. 
[SR: Strong]

Obserwacja po leczeniu raka pęcherza moczowego naciekającego mięśniówkę

Sugeruje się następujący schemat obserwacji po leczeniu raka pęcherza moczowego 
naciekającego mięśniówkę: tomografia komputerowa jamy brzusznej, miednicy i klatki 
piersiowej co 6 miesięcy przez pierwsze trzy lata, a następnie co rok. Należy również 
monitorować wyniki czynnościowe.
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Wznowa raka pęcherza moczowego

W przypadku wznowy miejscowej należy proponować jako opcje leczenia radiote-
rapię, chemioterapię oraz prawdopodobnie leczenie chirurgiczne; samodzielnie lub 
w kombinacji. [SR: Strong]

W przypadku wznowy odległej należy proponować chemioterapię jako pierwszą 
opcję, oraz można rozważyć metastazektomię w razie pojedynczego miejsca prze-
rzutów odległych. [SR: Strong]

W przypadku wznowy w górnych drogach moczowych należy kierować się wytyczny-
mi dotyczącymi nowotworów dróg moczowych. [SR: Strong]

W przypadku wznowy w cewce moczowej należy kierować się wytycznymi dotyczą-
cymi raka cewki moczowej. [SR: Strong]

Zalecenia zostały opracowane na podstawie: 

Babjuk M, Burger M, Compérat E, et al. EAU Guidelines on Non-muscle-invasive 
Bladder Cancer (TaTa and CIS). European Association of Urology Web site. https://
uroweb.org/wp-content/uploads/05-Non-muscle-Invasive-BC_TaT1_2019v2.pdf.  
Dostęp Maj 2019

Witjes JA, Bruins M, Cathomas R, et al. EAU Guidelines on Muscle-invasive and Meta-
static Bladder Cancer. European Association of Urology Web site. https://uroweb.org/
wp-content/uploads/EAU-Guidelines-on-Muscle-invasive-and-Metastatic-Bladder-
Cancer-2019.pdf. Dostęp Maj 2019.
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3Zalecenia Polskiego Towarzystwa 
Urologicznego dotyczące  postępowania 
diagnostyczno-terapeutycznego 
w zakresie raka gruczołu krokowego

Przedstawione w opracowaniu wytyczne są oparte na obecnym stanie wiedzy i mię-
dzynarodowych zaleceniach dotyczących rozpoznawania i leczenia raka gruczołu kroko-
wego. Wy tyczne te należy zawsze interpretować w kontekście indywidualnej sytuacji kli-
nicznej.

Wprowadzenie

Rak gruczołu krokowego jest złożoną chorobą, w której specyficzne cechy takie jak, 
wiek chorego, choroby współistniejące i indywidualne preferencje pacjenta mają wpływ na 
optymalny wybór leczenia. Wszystkie dostępne możliwości terapeutyczne należy omówić 
szczegółowo z pacjentem.

Epidemiologia i profilaktyka

Rak stercza jest najczęstszym nowotworem u mężczyzn. Jest to poważny problem 
zdrowotny zwłaszcza w krajach wysoko rozwiniętych ze względu na wysoki odsetek star-
szych mężczyzn w populacji ogólnej oraz potencjalne ryzyko zbyt agresywnego leczenia 
(„overtreatment”) w następstwie wcześnie postawionej diagnozy.

Istnieją trzy najważniejsze czynniki ryzyka dla raka stercza:

 – podeszły wiek,

 – pochodzenie etniczne,

 – czynniki dziedziczne. Ryzyko rozwoju raka gruczołu krokowego u mężczyzn, 
których krewni pierwszego stopnia zachorowali na ten nowotwór, jest dwukrotnie 
większe od ryzyka występującego u mężczyzn, których krewni nie chorują lub nie 
chorowali na raka prostaty. Ryzyko rozwoju raka stercza u mężczyzn mających 
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co najmniej dwóch krewnych pierwszego stopnia chorujących na ten nowotwór 
jest 5–11-krotnie większe niż u pozostałych.

Obecnie nie ma wiarygodnych dowodów na to, że jakiekolwiek środki zapobiegawcze 
mogą zmniejszyć ryzyko wystąpienia tego nowotworu.

Badania przesiewowe

Obecnie ogólnopopulacyjne badania przesiewowe w kierunku raka stercza nie są uza-
sadnione. Przed zleceniem badania PSA (swoisty antygen sterczowy) należy szczegółowo 
omówić z pacjentem potencjalne korzyści i szkody związane z następstwami wykonania 
badania (LE 3, SR strong).

Strategia wczesnego wykrycia raka stercza powinna być zindywidualizowana i skie-
rowana do mężczyzn o ugruntowanej wiedzy medycznej na temat choroby, w dobrym 
stanie ogólnym oraz z szacowaną długością życia > 10-15 lat (LE 3, SR strong).

Wczesny screening należy zaproponować mężczyznom (LE 2b, SR strong):

 – > 50 r.ż.

 – > 45 r.ż. z dodatnim wywiadem rodzinnym w kierunku raka stercza

 – > Afro-Amerykanom > 45 r.ż.

Uzasadnionym jest sprawdzanie PSA co 2 lata u mężczyzn z PSA o wartości (LE 3, SR weak):

 – > 1 ng/ml w 40 r.ż.

 – > 2 ng/ml w 60 r.ż.

Istnieje małe prawdopodobieństwo, że osoby z szacowaną długością życia < 15 lat od-
niosą korzyść z badań przesiewowych (LE 3, SR strong).

Klasyfikacja stopnia zaawansowania klinicznego TNM

Klasyfikacja stopnia zaawansowania miejscowego (T-staging) określony na podstawie 
badania przezodbytniczego DRE (Digital Rectal Examination)

Klasyfikacja przerzutów do węzłów chłonnych (N-staging)

Klasyfikacja przerzutów odległych (M-staging)

3. Zalecenia Polskiego Towarzystwa Urologicznego dotyczące  postępowania  
diagnostyczno-terapeutycznego w zakresie raka gruczołu krokowego
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Grupy ryzyka dla wznowy biochemicznej raka prostaty ograniczonego do narządu oraz 
zaawansowanego miejscowo

Niskie ryzyko Pośrednie ryzyko Wysokie ryzyko

PSA < 10 ng/ml
oraz GS < 7
(ISUP stopień 1)
oraz cT1-2a

PSA 10-20 ng/ml
lub GS 7
(ISUP stopień 2/3)
lub cT2b

PSA > 20 ng/ml
lub GS > 7
(ISUP stopień 4/5)
lub cT2c

każde PSA
każdy GS (każdy 
stopień ISUP)
cT3-4 lub cN+

Choroba ograniczona do narządu Rak zaawansowany 
miejscowo

3. Zalecenia Polskiego Towarzystwa Urologicznego dotyczące  postępowania  
diagnostyczno-terapeutycznego w zakresie raka gruczołu krokowego
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GS= Gleason score (skala Gleasona); ISUP= International Society for Urological Pathology; 
PSA= prostate- specific antigen (swoisty antygen sterczowy)

Skala ISUP (2014) International Society for Urological Pathology

Skala Gleasona Stopień ISUP

2-6 1

7 (3+4) 2

7 (4+3) 3

8 (4+4 lub 3+5 lub 5+3) 4

9-10 5

Diagnostyka

Diagnoza kliniczna

Podstawowymi narzędziami diagnostycznymi pozwalającymi podejrzewać raka gru-
czołu krokowego są: badanie gruczołu palcem przez odbytnicę (digital rectal exami-
nation – DRE) oraz oznaczenie stężenia swoistego antygenu sterczowego (prostate-
-specific antigen – PSA). Ostateczne rozpoznanie stawia się na podstawie obecności 
gruczolakoraka w  wycinkach stercza pobranych metodą biopsji rdzeniowej (biopsy 
cores) lub w preparatach pooperacyjnych z przezcewkowej resekcji gruczołu kroko-
wego (TURP) lub z adenomektomii wykonanych z powodu łagodnego rozrostu gru-
czołu krokowego.

Badanie histopatologiczne rdzeni tkankowych pozwala na określenie stopnia histolo-
gicznej złośliwości guza i zasięgu nowotworu. Decyzja o kontynuacji dalszej diagno-
styki i opracowaniu strategii postępowania oparte są na ustaleniu, jakie opcje leczenia 
dostępne są dla pacjenta, biorąc pod uwagę jego szacowaną długość życia.

Badania obrazowe

Należy stosować się do wytycznych PI-RADS w celu interpretacji badania metodą 
wieloparametrycznego rezonansu magnetycznego (mpMRI) stercza (LE 3, SR strong).

Pierwsza biopsja

Należy rozważyć wykonanie badania mpMRI przed wykonaniem pierwszej biopsji 
stercza (LE 1a, SR strong).

3. Zalecenia Polskiego Towarzystwa Urologicznego dotyczące  postępowania  
diagnostyczno-terapeutycznego w zakresie raka gruczołu krokowego
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U chorych z pozytywnym wynikiem mpMRI (tzn. PI-RADS ≥ 3) uzasadnionym jest wy-
konanie zarówno celowanej (tzw.biopsji fuzyjnej), jak i systematycznej biopsji stercza 
(LE 2a, SR strong).

U chorych z negatywnym wynikiem mpMRI (tzn. PI-RADS ≤ 2) i niskim ryzykiem wy-
stąpienia raka stercza istnieje opcja zaniechania wykonania biopsji stercza, ale wyłącz-
nie za zgodą i po bardzo szczegółowej rozmowie z chorym (LE 2a, SR weak).

Negatywny wynik pierwszej biopsji

Przy negatywnym wyniku pierwszej biopsji należy wykonać badanie mpMRI przed 
kolejną biopsją stercza (LE 1a, SR strong).

U chorych z pozytywnym wynikiem mpMRI (tzn. PI-RADS ≥ 3) można rozważyć wy-
konanie jedynie celowanej tzw. biopsji fuzyjnej stercza (LE 2a, SR weak).

U chorych z negatywnym wynikiem mpMRI (tzn. PI-RADS ≤ 2) i podejrzeniem istotne-
go klinicznie raka stercza, należy wykonać systematyczną biopsję stercza wyłącznie 
za zgodą chorego i po dokładnej rozmowie z pacjentem (LE 2a, SR strong).

Wskazaniem do powtórnej biopsji są:

 – rosnący oraz/lub utrzymujący się podwyższony poziom stężenia PSA;
 – nieprawidłowe badanie przezodbytnicze gruczołu;
 – atypical small acinar proliferation (ASAP, nietypowe podejrzane komórki);
 – high- grade prostatic intraepithelial neoplasia (HGPIN, >3 wycinki z biopsji);
 – kilka nietypowych komórek gruczołowych w kontrakcie z HGPIN;
 – wewnątrzprzewodowy rak jako pojedyncze znalezisko;
 – nieprawidłowy wynik badania mpMRI.

Biopsja stercza

Wynik badania histopatologicznego z biopsji obejmuje typ raka i stopień jego za-
awansowania (np. ilość dodatnich wycinków, procent lub mm zajęcia wycinka przez 
raka) jak również skalę Gleasona (GS) dla każdego dodatniego wycinka i ogólny GS.

Opis badania histopatologicznego materiału z radykalnej prostatektomii powinien za-
wierać rodzaj raka, stopień ISUP, GS oraz informację o ewentualnym marginesie chi-
rurgicznym.

U mężczyzn z objawami klinicznymi należy podjąć decyzję o wykonaniu biopsji ster-
cza na podstawie testu PSA i badania przezodbytniczego (LE 2b, SR strong).

Przezodbytniczą biopsję gruczołu krokowego należy wykonać w osłonie antybiotyko-
wej (LE 1b, SR strong).

Uzasadnionym jest użycie znieczulenia miejscowego przed wykonaniem biopsji ster-
cza (LE 1a, SR strong).

3. Zalecenia Polskiego Towarzystwa Urologicznego dotyczące  postępowania  
diagnostyczno-terapeutycznego w zakresie raka gruczołu krokowego
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Można rozważyć pominięcie pobierania wycinków ze strefy przejściowej stercza pod-
czas pierwszej biopsji z uwagi na to, że w tym obszarze rzadko wykrywa się raka (LE 
2b, SR weak).

Każdy wycinek pobrany w biopsji stercza z różnych jego części należy osobno opisać 
i wysłać oddzielnie do oceny w badaniu histopatologicznym (LE 3, SR strong).

Do oceny stopnia zaawansowania raka stercza należy użyć skali ISUP 2014 (LE 2a, SR 
strong).

Nie zaleca się używania przezcewkowej resekcji gruczołu krokowego (TURP) jako me-
tody diagnostycznej w wykrywaniu raka stercza (LE 2a, SR strong).

Badania obrazowe w ocenie stopnia zaawansowania raka stercza

Wszystkie grupy ryzyka

Nie zaleca się wykonywania badania metodą tomografii komputerowej czy transrek-
talnej ultrasonografii w celu oceny stopnia miejscowego zaawansowania (LE 2a, SR 
strong).

Rak ograniczony do narządu grupy niskiego ryzyka

Nie zaleca się wykonywania dodatkowych badań obrazowych celem oceny stopnia 
zaawansowania klinicznego (LE 2a, SR strong).

Rak ograniczony do narządu grupy pośredniego ryzyka

W przypadku stopnia ISUP ≥3 zaleca się wykonanie przekrojowego badania obrazo-
wego jamy brzusznej i miednicy oraz scyntygrafii kości celem oceny obecności lub 
wykluczenia przerzutów (LE 2a, SR weak).

Choroba wysokiego ryzyka/ miejscowo zaawansowana

Zaleca się wykonanie badań skriningowych w kierunku poszukiwania ognisk przerzu-
towych – co najmniej przekrojowego badania obrazowego jamy brzusznej i miednicy 
oraz scyntygrafii kości (LE 2a, SR strong).

Ocena stanu ogólnego chorego i szacowanej pozostałej długości życia

W strategii terapeutycznej leczenia raka gruczołu krokowego zaleca się wziąć po 
uwagę szacowaną pozostałą długość życia, stan ogólny i choroby współistniejące pa-
cjenta (SR strong).

Zaleca się systematycznie badać stan ogólny starszych mężczyzn (> 70 r.ż.) chorują-
cych na raka stercza (SR strong).

3. Zalecenia Polskiego Towarzystwa Urologicznego dotyczące  postępowania  
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Geriatric-8 oraz mini-COG są zalecanymi testami służącymi ocenie stanu ogólnego 
chorych (SR strong).

U chorych z wynikiem testu G8 <14 zaleca się wykonanie kompleksowej specjalistycz-
nej oceny geriatrycznej (SR strong). 

U chorych w podeszłym wieku z szacowaną pozostałą długością życia > 10 lat oraz 
uleczalnymi dolegliwościami należy rozważyć prowadzenie standardowego leczenia 
jak u zdrowych pacjentów (SR weak).

U chorych w złym stanie ogólnym zaleca się leczenie paliatywne (SR weak)

Leczenie

Zasady ogólne

Wielu mężczyzn z rakiem stercza ograniczonym do narządu nie odniesie korzyści 
z  radykalnego leczenia, a 45% mężczyzn z rakiem gruczołu krokowego wykrytym 
z powodu podniesionego poziomu PSA może być kandydatami do odroczenia lecze-
nia/ bacznej obserwacji.

W celu zachowania dobrej jakości życia u mężczyzn z licznymi chorobami współ-
istniejącymi i ograniczoną szacunkową pozostałą długością życia aktywne leczenie 
może zostać odroczone.

Chorzy powinni być poinformowani, że nie wykazano, by którakolwiek z dostępnych 
metod leczenia raka stercza była lepsza od innych w kontekście ogólnego przeżycia, 
a każda metoda aktywnego leczenia raka stercza niesie ze sobą efekty uboczne (SR 
strong).

Leczenie operacyjne

Zaleca się wykonanie  radykalnej prostatektomii u chorych z rakiem ograniczonym 
do narządu, spełniającym kryteria choroby pośredniego i wysokiego ryzyka a także 
u  wyselekcjonowanych  chorych w stadium choroby zaawansowanej miejscowo 
(cT3b-T4N0) lub lokoregionalnie (Tx N1).

Wybór techniki operacyjnej (otwarta, laparoskopowa lub laparoskopowa z użyciem 
robota) winien zależeć od wiedzy i umiejętności operatora.

Nie wykazano przewagi żadnej z metod operacyjnych (otwartej, laparoskopowej czy 
z asystą robota) w oparciu o wyniki onkologiczne czy funkcjonalne (SR strong).

Zaleca się wykonanie rozszerzonej limfadenektomii w przypadkach, w których takie 
postępowanie jest uzasadnione (SR strong).

3. Zalecenia Polskiego Towarzystwa Urologicznego dotyczące  postępowania  
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Nie zaleca się wykonywania operacji z intencją zachowania pęczków naczyniowo-ner-
wowych w przypadku ryzyka miejscowego zaawansowania przekraczającego torebkę 
stercza (na podstawie stopnia cT, skali ISUP, normogramów i mpMRI) (SR strong).

Leczenie metodą radioterapii

Zaleca się, by zaproponować choremu z rakiem stercza radioterapię wykorzystującą 
modulację intensywności wiązki (IMRT -Intensity-modulated radiotherapy) lub wie-
lołukową technikę dynamiczną (VMAT) jako definitywne leczenie radioterapią z pól 
zewnętrznych (SR strong).

Zaleca się, by zaproponować u wyselekcjonowanych chorych z rakiem stercza ogra-
niczonym do narządu radioterapię z umiarkowaną hypofrakcjonowaną dawką (HFX) 
wykorzystującą modulację intensywności wiązki (IMRT -Intensity-modulated radio-
therapy) lub wielołukową technikę dynamiczną (VMAT) w połączeniu z radioterapią 
monitorowaną obrazowo (SR strong).

Należy upewnić się, że umiarkowana hypofrakcjonowana dawka (HFX) jest zgodna z 
wszystkimi dostępnymi protokołami radioterapii i zastosowaniem dawki odpowied-
niej toksyczności tj. 60 Gy/20 frakcji w czasie 4 tygodni, lub 70 Gy/28 frakcji w ciągu 
6 tygodni (SR strong).

Aktywne formy leczenia poza leczeniem chirurgicznym i radioterapią obejmują krio-
chirurgię stercza lub skupioną wiązkę fal ultradźwiękowych o dużym natężeniu (HIFU) 
jako metody stosowane w próbach klinicznych (SR strong).

Techniki ogniskowe nadal są leczeniem eksperymentalnym i nie mogą być zalecane 
jako alternatywa lecznicza poza sferą badań klinicznych (SR strong).

Leczenie pierwszego rzutu

Choroba niskiego ryzyka

Bezobjawowi chorzy z szacowaną długością życia < 10 lat (z uwagi na choroby współ-
istniejące) mogą pozostać w bacznej obserwacji (SR strong).

Chorym nadającym się do leczenia radykalnego, ale mającym chorobę niskiego ryzy-
ka można zaproponować aktywny nadzór (AS) (SR strong).

Zaleca się wykonanie badania mpMRI przed potwierdzającą biopsją stercza (LE 1a, SR 
strong).

Biopsja potwierdzająca powinna być połączeniem biopsji celowanej (każda zmiana 
PI-RADS ≥3) oraz biopsji systematycznej (LE 2a, SR weak).

3. Zalecenia Polskiego Towarzystwa Urologicznego dotyczące  postępowania  
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Aktywny nadzór polega na kontroli PSA, badaniu przezodbytniczym oraz na powtór-
nych biopsjach stercza (SR strong).

Chorzy pozostający w aktywnym nadzorze powinni mieć świadomość, że może 
w przyszłości czekać ich konieczność poddania się radykalnemu leczeniu (SR strong).

Chorym pozostającym w aktywnym nadzorze, którzy kwalifikują się i akceptują moż-
liwe skutki uboczne radykalnego leczenia można zaoferować leczenie operacyjne lub 
radioterapię (SR weak).

Nie zaleca się wykonywania rozszerzonej limfadenektomii, gdy ryzyko zajęcia węzłów 

chłonnych przez raka wynosi <5% (SR strong).

Pacjenci z rakiem stercza niskiego ryzyka, którzy nie mieli uprzednio wykonanej prze-

zcewkowej resekcji stercza (TURP), z prawidłowym wynikiem kwestionariusza IPSS 

(International Prostatic Symptom Score) i objętością stercza < 50 ml są odpowiednimi 

kandydatami do brachyterapii niskiej dawki (LDR) (SR strong).

Zaleca się, by zaproponować choremu z rakiem stercza radioterapię wykorzystującą 

modulację intensywności wiązki (IMRT -Intensity-modulated radiotherapy) z umiar-

kowaną hypofrakcjonowaną dawką (HFX) z całkowitą dawką 74-80 Gy lub 60 Gy/20 

frakcji w czasie 4 tygodni, lub 70 Gy/28 frakcji w ciągu 6 tygodni bez całkowitej de-

prywacji androgenowej (ADT) (SR strong).

Choroba pośredniego ryzyka

Istnieje możliwość aktywnego nadzoru u ściśle wyselekcjonowanych chorych (< 10% 

Gleason pattern 4 w preparacie z biopsji), którzy akceptują ryzyko związane z poten-

cjalnym rozwinięciem przerzutów z powodu braku leczenia (SR weak).

U chorych z chorobą pośredniego ryzyka i szacunkową długością życia > 10 lat zaleca 

się wykonanie radykalnej prostatektomii (SR strong).

U chorych z małym ryzykiem nacieku raka poza torebkę stercza zaleca się wykonanie 

operacji z intencją zachowania pęczków naczyniowo-nerwowych (SR strong).

Zaleca się wykonanie rozszerzonej limfadenektomii, jeśli szacowane ryzyko zajęcia 

węzłów chłonnych przez raka przekracza 5% (SR strong).

U wybranych chorych, którzy nie mieli uprzednio wykonanej przezcewkowej resekcji 

stercza (TURP), z prawidłowym wynikiem kwestionariusza IPSS (International Pro-

static Symptom Score) i objętością stercza <50 ml można zaoferować brachyterapię 

z niską dawką (LDR) (SR strong).
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W przypadku zastosowania radioterapii z pól zewnętrznych (EBRT external-beam ra-

diation therapy) całkowita dawka w raku pośredniego ryzyka powinna wynosić 76-78 

Gy lub z umiarkowaną hypofrakcjonowaną dawką (HFX) 60 Gy/20 frakcji w czasie 

4 tygodni, lub 70 Gy/28 frakcji w ciągu 6 tygodni z zastosowaniem całkowitej depry-

wacji androgenowej przez okres 4-6 miesięcy (SR strong).

U pacjentów, który nie wyrażają zgody na całkowitą deprywację androgenową (ADT) 

wskazane jest zastosowanie eskalacji dawki EBRT 76-78 Gy lub w kombinacji z bra-

chyterapią (SR weak).

U bezobjawowych chorych z chorobą pośredniego ryzyka, niekwalifikujących się do 
leczenia miejscowego nie zaleca się wprowadzania deprywacji androgenowej (ADT) 
w monoterapii (SR strong).

Choroba wysokiego ryzyka ograniczona do narządu

U chorych z szacowaną pozostałą długością życia > 10 lat zaleca się wykonanie rady-
kalnej prostatektomii jedynie jako element multimodalnej terapii (SR strong).

Zaleca się wykonanie rozszerzonej lifmadenektomii (SR strong).

W trakcie lifmadenektomii nie należy wykonywać badania śródoperacyjnego (tzw. 
„intry”) węzłów chłonnych w celu ustalenia czy przerywać, czy kontynuować dalej tę 
procedurę (SR strong).

W przypadku zastosowania radioterapii z pól zewnętrznych (EBRT external-beam 
radiation therapy) całkowita dawka w raku wysokiego ryzyka powinna wynosić  
76-78 Gy w połączeniu z zastosowaniem całkowitej deprywacji androgenowej przez 
okres 2-3 lat (SR strong).

U pacjentów z rakiem stercza wysokiego ryzyka ograniczonym do narządu proponuje 
się leczenie metodą radioterapii z pól zewnętrznych (EBRT external-beam radiation), 
brachyterapii (zarówno LDR lub HDR) w kombinacji z zastosowaniem całkowitej de-
prywacji androgenowej przez okres 2-3 lat (SR weak).

Nie zaleca się leczenia ogniskowego u pacjentów z grupy wysokiego ryzyka 
(SR strong).

U bezobjawowych chorych z chorobą wysokiego ryzyka nie zaleca się stosowania 
deprywacji androgenowej (ADT) w monoterapii (SR strong).

Choroba miejscowo zaawansowana

U wyselekcjonowanych chorych z rakiem stercza w stadium cT3b-T4 N0 lub Tx N1 
zaleca się wykonanie radykalnej prostatektomii jedynie jako element multimodalnej 
terapii w połączeniu z wykonaniem rozszerzonej limfadenektomii (SR strong).

3. Zalecenia Polskiego Towarzystwa Urologicznego dotyczące  postępowania  
diagnostyczno-terapeutycznego w zakresie raka gruczołu krokowego
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W trakcie limfadenektomii nie należy wykonywać badania śródoperacyjnego (tzw. „in-
try”) węzłów chłonnych w celu ustalenia czy przerywać, czy kontynuować dalej tę 
procedurę (SR strong).

U chorych z miejscowo zaawansowanym rakiem stercza w stadium cN0 zaleca się 
przeprowadzenie radioterapii w połączeniu z długotrwałą deprywacją androgenową 
(ADT) przez okres 2 do 3 lat (SR strong).

Leczenie ADT w monoterapii można zalecić jedynie u zarówno bezobjawowych, jak 
i objawowych chorych, którzy nie chcą być poddani miejscowemu radykalnemu lecze-
niu oraz u których czas podwojenia PSA wynosi < 12 miesięcy lub wartość PSA > 50 
ng/ml lub u których rak stercza jest nisko zróżnicowany (SR strong).

Adjuwantowe leczenie po radykalnej prostatektomii
Adjuwantowe leczenie powinno dotyczyć jedynie mężczyzn, u których pooperacyjna 
wartość PSA wynosi < 0,1 ng/ml (SR strong).

Nie zaleca się wprowadzania leczenia ADT u chorych w stadium pN0 (SR strong).

U chorych z wysokim ryzykiem wznowy miejscowej: pT3 pN0 z dodatnimi chirurgicz-
nymi marginesami oraz/lub zajęciem pęcherzyków nasiennych zaleca się zastosowa-
nie adjuwantowej teleradioterapii (EBRT) w czasie 6 miesięcy po zabiegu (SR strong).

Alternatywnie istnieje możliwość obserwacji klinicznej oraz biochemicznej i przepro-
wadzenia ratunkowej radioterapii zanim PSA przekroczy 0,5 ng/ml.

Istnieją 3 alternatywne drogi postępowania u chorych pN+ na podstawie przeprowa-
dzonej rozszerzonej limfadenektomii (SR weak).

1. Zaleca się wprowadzenie adjuwantowej terapii ADT.

2. Zaleca się wprowadzenie adjuwantowej terapii ADT z dodatkową radioterapią.

3. U chorych z zajętymi ≤2 węzłami, PSA <0,1 ng/ml oraz brakiem nacieku poza węzły 
zaleca się obserwację.

Nieradykalne lub paliatywne leczenie pierwszego rzutu

Choroba ograniczona do narządu

U bezobjawowych chorych niekwalifikujących się do miejscowego leczenia radykal-
nego z krótką szacowaną pozostałą długością życia zaleca się wdrożenie protokołu 
bacznej obserwacji, a decyzję o podjęciu nieradykalnych działań zależą od objawów 
i progresji choroby (LE 1b, SR strong).

Choroba miejscowo zaawansowana
U bezobjawowych chorych M0 niechętnych lub niekwalifikujących się do miejscowego 
leczenia radykalnego, u których czas podwojenia PSA wynosi > 12 miesięcy, wartość 
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PSA < 50 ng/ml i których rak jest wysoko zróżnicowany zaleca się wprowadzenie stra-
tegii odroczonego leczenia pod postacią monoterapii ADT (LE 1b, SR strong).

Utrzymujący się niezerowy poziom PSA po prostatektomii radykalnej

Należy rozważyć wykonanie badania metodą pozytonowej tomografii emisyjnej PSMA 
u mężczyzn z pooperacyjnym stężeniem PSA > 0,2 ng/ml w celu wykluczenia choroby 
przerzutowej (SR weak).

Należy rozważyć włączenie leczenia w postaci ratunkowej radioterapii oraz dodatko-
wej terapii ADT u chorych, u których choroba przerzutowa nie została potwierdzona 
(SR weak).

Obserwacja i kontrola po radykalnym leczeniu

Poziom PSA po radykalnej prostatektomii (RP) powinien być niewykrywalny (<0,1 ng/ml).

Poziom PSA > 0,1 ng/ml po RP stanowi oznakę choroby rezydualnej raka gruczołu 
krokowego. W przypadku, gdy pierwsze oznaczenie PSA po RP jest niewykrywalne, 
a w kolejnych pomiarach PSA wynosi > 0,4 ng/ml i ma tendencję rosnącą, wtedy sta-
nowi to najważniejszy czynnik rokowniczy wystąpienia przerzutów.

Po radioterapii najważniejszym czynnikiem rokowniczym wystąpienia przerzutów jest 
PSA > nadir (najniższa wartość) + 2 ng/ml.

Powiększone węzły chłonne oraz narastający poziom PSA są często oznaką miejsco-
wej wznowy.

Kontrola bezobjawowych chorych polega na oznaczaniu stężenia PSA po 3, 6 oraz 
12 miesiącach po radykalnym leczeniu, następnie co 6 miesięcy do 3 lat, a później co 
rok (SR strong).

Zaleca się wykonanie badań obrazowych w celu wykrycia wznowy miejscowej jedynie, 
jeśli wynik tych badań będzie miał wpływ na planowanie leczenia (SR strong).

W przypadku braku wznowy biochemicznej nie zaleca się rutynowego wykonywania 
scyntygrafii kości czy innych badań obrazowych u bezobjawowych chorych. U obja-
wowych chorych (ból kości czy inne symptomy związane z progresją choroby) należy 
rozważyć powtórną ocenę stopnia zaawansowania raka stercza niezależnie od warto-
ści PSA (SR strong).

Leczenie choroby przerzutowej, leczenie drugiego rzutu,  
leczenie paliatywne

Leczenie pierwszego rzutu choroby przerzutowej

U objawowych chorych M1 zaleca się natychmiastowe włączenie leczenia systemowe-
go w celu zmniejszenia nasilenia objawów oraz obniżenia ryzyka wystąpienia poten-
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cjalnie groźnych następstw zaawansowanej choroby (ucisk na rdzeń kręgowy, złama-
nia patologiczne, zatrzymanie moczu) (SR strong).

U bezobjawowych chorych M1 zaleca się natychmiastowe włączenie leczenia syste-
mowego w celu przedłużenia życia chorego, odroczenia progresji choroby do fazy 
objawowej oraz zapobiegnięcia wystąpienia potencjalnie groźnych następstw za-
awansowanej choroby (SR strong).

U bezobjawowych, dobrze poinformowanych chorych M1 zaproponuj odroczenie 
wdrożenia leczenia systemowego celem zmniejszenia działań niepożądanych, ale pod 
warunkiem właściwej kontroli i monitorowania stanu zdrowia pacjenta (SR weak).

Należy rozważyć włączenie do leczenia antagonistów LHRH, zwłaszcza u chorych, 
u  których istnieje wysokie ryzyko powikłań zaawansowania choroby związanych z 
uciskiem na rdzeń kręgowy czy zatrzymaniem moczu (SR weak).

U chorych M1, u których występuje zaawansowanie choroby związane z uciskiem na 
rdzeń kręgowy czy z patologicznymi złamaniami zaleca się leczenie operacyjne oraz/
lub miejscową radioterapię (SR strong).

U chorych M1 leczonych agonistą LHRH należy rozważyć krótkotrwałe zastosowanie 
leczenia antyandrogenami w celu obniżenia ryzyka wystąpienia zjawiska „flare-up” 
(SR weak).

U chorych M1 nie zaleca się leczenia antyandrogenami w monoterapii (SR strong).

U chorych, u których rozpoznano raka stercza w stadium M1 zaleca się leczenie kastra-
cyjne w połączeniu z chemioterapią (docetaxel) lub w połączeniu z abirateronem oraz 
prednizolonem, pod warunkiem, że chory kwalifikuje się do poszczególnych terapii 
(SR strong).

U chorych, u których rozpoznano raka stercza w stadium M1, a ich choroba nie jest 
znacznie zaawansowana wg kryteriów CHAARTED należy rozważyć leczenie kastra-
cyjne w połączeniu z miejscową radioterapią na stercz (SR weak).

U chorych w zaawansowanym stadium M1 nie zaleca się leczenia kastracyjnego w po-
łączeniu z jakimkolwiek miejscowym leczeniem radykalnym (radioterapia/leczenie 
operacyjne) poza badaniami klinicznymi (SR strong).

U chorych niechętnych lub niekwalifikujących się do leczenia kastracyjnego w połą-
czeniu z docetaxelem lub z abirateronem i prednizolonem lub z radioterapią zaleca się 
wyłącznie leczenie kastracyjne bez lub z leczeniem antyandrogenowym (SR strong).

U silnie zmotywowanych chorych M1, którzy odpowiedzieli właściwym spadkiem PSA 
po zastosowanym leczeniu można zaproponować terapię przerywaną (SR strong).
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Badania obrazowe w przypadku wznowy biochemicznej

Wznowa biochemiczna po radykalnej prostatektomii

Należy rozważyć wykonanie badania PET PSMA, jeśli PSA > 0,2 ng/ml (LE 2b, SR weak).

Należy rozważyć wykonanie badania 18F-PET/PET z choliną, jeśli PSA ≥ 1 ng/ml, a ba-
danie PET PSMA nie jest dostępne (SR weak).

Badanie obrazowe należy wykonać wyłącznie, jeśli jego wynik może wpłynąć na plan 
terapeutyczny (SR weak).

Wznowa biochemiczna po radioterapii

U chorych kwalifikujących się do ratunkowego leczenia operacyjnego zaleca się wyko-
nanie badania mpMRI stercza w celu zlokalizowania nieprawidłowych obszarów w ob-
rębie stercza.

U chorych kwalifikujących się do ratunkowego leczenia operacyjnego z intencją całko-
witego wyleczenia zaleca się wykonanie badania PET PSMA/ 18F-PET/ PET z choliną.

Wznowa biochemiczna po zastosowaniu leczenia  
z intencją całkowitego wyleczenia

Wznowa biochemiczna po radykalnej prostatektomii

U chorych z grupy niskiego ryzyka (czas podwojenia PSA > 1 rok oraz stopień ISUP 
< 4) zaleca się aktywny nadzór i możliwie najdalej odroczone leczenie pod postacią 
ratunkowej radioterapii (SR strong).

U chorych, u których nastąpił wzrost PSA z poziomu niewykrywalnego zaleca się prze-
prowadzenie jak najszybciej to możliwe ratunkowej radioterapii (przynajmniej 66 Gy) 
(SR strong).

U chorych pN0 poddanych ratunkowej radioterapii należy rozważyć włączenie lecze-
nia hormonalnego (bikalutamid 150mg przez 2 lata lub agonista LHRH przez maksy-
malnie 2 lata) (SR weak).

Nie zaleca się leczenia hormonalnego u każdego chorego pN0 poddanego ratunkowej 
radioterapii (SR strong).

Wznowa biochemiczna po radioterapii

U wyselekcjonowanych chorych z rakiem stercza ograniczonym do narządu oraz hi-
stopatologicznie potwierdzoną wznową należy rozważyć ratunkową prostatektomię 
radykalną (RP) (SR weak).
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Ratunkowa RP powinna być wykonywana jedynie w wysoko specjalistycznych ośrod-
kach (SR strong).

Nie zaleca się HIFU, krioablacji czy ratunkowej brachyterapii u chorych z potwierdzo-
ną wznową miejscową, ponieważ powyższe metody są eksperymentalne (SR strong).

Nie zaleca się deprywacji androgenowej u chorych MO u których czas podwojenia 
PSA > 12 miesięcy (SR strong).

Terapie przedłużające życie dla choroby opornej na kastrację

Przed rozpoznaniem raka gruczołu krokowego opornego na kastrację (castration-re-
sistant prostate cancer - CRPC) należy upewnić się, że poziom testosteronu wynosi 
< 50 ng/dl (SR strong).

Klasyfikacja, omawianie i leczenie chorych z przerzutowym CRPC (metastatic CRPC - 
mCRPC) powinny odbywać się w multidyscyplinarnym zespole (SR strong).

U chorych z mCRPC zaleca się leczenie przedłużające życie. Decyzję o wyborze typu 
leczenia pierwszego rzutu należy podjąć na podstawie stanu ogólnego, objawów 
i  chorób współistniejących chorego, lokalizacji oraz zaawansowania choroby, prefe-
rencji pacjenta czy na uprzednio zastosowanym leczeniu choroby poddającej się le-
czeniu hormonalnemu (w kolejności alfabetycznej: abirateron, docetaxel, enzalutamid, 
rad-223, sipuleucel-T) (SR strong).

Terapie cytotoksyczne dla choroby opornej na kastrację

U chorych z mCRPC będących dobrymi kandydatami do leczenia cytotoksycznego 
zaleca się chemioterapię - docetaxel w dawce 75 mg/m2 co 3 tygodnie (SR strong).

U chorych z mCRPC po terapii docetaxelem zaleca się włączenie terapii przedłużają-
cej życie pod postacią np. abirateronu, kabazytaxelu, enzalutamidu czy radu-223 (SR 
strong).

Druga linia leczenia mCRPC powinna być ustalona na podstawie stanu ogólnego cho-
rego przed rozpoczęciem leczenia, preferencjach czy chorobach współistniejących 
chorego oraz zaawansowania choroby (SR strong).

Terapie wspomagające dla choroby opornej na kastrację

U chorych z mCRPC i przerzutami do kości zaleca się zastosowanie farmakologicznej 
prewencji powikłań kostnych (SR strong).

W trakcie leczenia denosumabem czy bifosfonianami zaleca się suplementację wap-

nia i witaminy D (SR strong).
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Bolesne przerzuty do kości powinny być wcześnie leczone paliatywnie, np. metodą 

radioterapii z odpowiednim uzupełniającym leczeniem przeciwbólowym (SR strong).

U chorych z uciskiem na rdzeń kręgowy zaleca się natychmiastowe włączenie kordy-

kosteroidów w wysokich dawkach oraz leczenie chirurgiczne z uzupełniającą radio-

terapią. Jeśli chory nie kwalifikuje się do operacji, zaleca się zastosowanie wyłączenie 

radioterapii (SR strong).

Choroba oporna na kastrację bez obecności przerzutów

U chorych M0 z mCRPC i dużym ryzykiem rozwinięcia przerzutów (czas podwojenia 

PSA ≤ 10 miesięcy) zaleca się włączenie leczenia apalutamidem lub enzalutamidem w 

celu odroczenia czasu do wystąpienia przerzutów (SR strong).

Obserwacja chorych po leczeniu przedłużającym życie

Zaleca się poddanie chorych ocenie po 3-6 miesiącach od rozpoczęcia leczenia (SR 

strong).

Strategia terapeutyczna powinna być zindywidualizowana na podstawie stopnia za-

awansowania choroby, wcześniejszych objawów, czynników prognostycznych czy 

otrzymanego leczenia (SR strong).

U chorych M0 zaleca się kontrolę co 6 miesięcy. Kontrola powinna co najmniej obej-

mować badanie przezodbytnicze oraz badanie poziomu PSA (SR strong).

U chorych M1 zaleca się kontrolę co 3-6 miesięcy, która powinna obejmować badanie 

przezodbytnicze, badanie poziomu PSA, hemoglobiny, kreatyniny, fosfatazy alkalicz-

nej oraz testosteronu (SR strong).

U chorych (zwłaszcza w stadium M1b) zaleca się zebranie dokładnego wywiadu w 

kierunku objawów ucisku na rdzeń kręgowy (SR strong).

W przypadku podejrzenia progresji choroby zaleca się odpowiednio dopasować stra-

tegię obserwacyjno- terapeutyczną (SR strong).

U chorych z podejrzeniem progresji choroby zaleca się ocenę poziomu testosteronu. 

Z definicji- w chorobie opornej na kastrację poziom testosteronu wynosi < 50 ng/ml 

(SR strong).

Nie zaleca się wykonywania rutynowo badań obrazowych u bezobjawowych chorych 

pozostających w stabilnym stanie (SR weak).
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Jakość życia

Leczenie raka gruczołu krokowego może odcisnąć piętno na chorym zarówno w aspek-

cie fizycznym, jak i psychicznym, jak również wpłynąć na jego bliskie relacje z ludźmi czy 

pracę.

Te wielopłaszczyznowe problemy mają wpływ na postrzeganie przez chorego jakości 

życia. Opieka nad chorym na raka gruczołu krokowego nie powinna ograniczać się je-

dynie do leczenia danego przypadku medycznego. Ważnym jest uwzględnienie jakości 

życia pacjenta. Podkreśla się wagę zrozumienia życzeń i preferencji chorego, aby wybrać 

optymalną opcję terapeutyczną. Istnieją wyraźne dowody na to, że wciąż wielu chorych 
jest nieusatysfakcjonowanych z uzyskanych efektów leczenia i wymaga profesjonalnego 
wsparcia w czasie diagnozy i leczenia raka gruczołu krokowego.
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4Zalecenia Polskiego Towarzystwa 
Urologicznego dotyczące  postępowania 
diagnostyczno-terapeutycznego  
w zakresie raka nerki

Przedstawione w opracowaniu wytyczne są oparte na obecnym stanie wiedzy i mię-
dzynarodowych zaleceniach dotyczących rozpoznawania i leczenia raka nerki. Wy-
tyczne te należy zawsze interpretować w kontekście indywidualnej sytuacji klinicznej.

Profilaktyka pierwotna

Zidentyfikowano kilka czynników ryzyka dla raka nerkowokomórkowego (ang. renal 
cel carcinoma, RCC). Są to palenie tytoniu, otyłość i nadciśnienie. Są one uważane za 
udowodnione i pewne czynniki ryzyka dla RCC. (LE 2a)

Zalecenia:

Należy zwiększyć aktywność fizyczną, wyeliminować palenie papierosów, a u otyłych 
pacjentów zmniejszyć wagę ciała jako podstawowe środki zapobiegawcze zmniejsza-
jące ryzyko RCC. (SR strong)

Badania przesiewowe

Nie istnieją obecnie badania uzasadniające przeprowadzanie badań przesiewowych 
dla RCC.

Patomorfologia

Rak nerkowokomórkowy obejmuje szerokie spektrum jednostek histopatologicznych 
opisanych w klasyfikacji Światowej Organizacji Zdrowia (ang. World Health Organiza-
tion, WHO) z 2016 roku. Istnieją trzy główne typy RCC: jasnokomórkowy, brodawko-
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waty (typ I i II) i chromofobowy. Klasyfikacja typu RCC została potwierdzona przez 
analizy cytogenetyczne i genetyczne. (LE 2b).

Diagnoza histologiczna obejmuje oprócz typu RCC: określenie stopnia atypii jądro-
wej (nuclear grade), obecność cech sarkomatycznych, obecność inwazji naczynio-
wej, obecność martwicy nowotworowej, obecność inwazji układu zbiorczego i tłusz-
czu okołonerkowego, pT i/lub pN. Czterostopniowy system klasyfikacji WHO/ISUP 
(ang. International Society of Urological Pathology) zastąpił system klasyfikacji Fuhr-
mana. (LE 4)

Stopień złośliwości klinicznej i systemy klasyfikacji

System klasyfikacji TNM (ang. Tumour Node Metastasis) jest zalecany do użytku kli-
nicznego i naukowego, ale wymaga ciągłej ponownej oceny. (LE 3)

Obiektywne systemy klasyfikacji anatomicznej, takie jak Preoperative Aspects and Di-
mensions Used for an Anatomical (PADUA) classification system, the R.E.N.A.L. ne-
phrometry score, the C-index, Arterial Based Complexity (ABC) Scoring System oraz 
Zonal NePhRO scoring system, zostały zaproponowane w celu ujednolicenia opisów 
guzów nerek. (LE 2/3)

Czynniki prognostyczne

U pacjentów z RCC, stadium TNM, stopień atypii jądrowej i podtyp RCC dostarczają 
ważnych informacji prognostycznych. (LE 2)

Zalecenia:

Należy stosować aktualny system klasyfikacji TNM. (SR strong)

Należy stosować systemy określające stopień złośliwości histologicznej i klasyfikować 
podtyp RCC. (SR strong)

Należy stosować systemy prognostyczne w chorobie przerzutowej. (SR strong)

W chorobie miejscowej należy stosować zintegrowane systemy prognostyczne lub 
nomogramy w celu oceny ryzyka nawrotu. (SR strong)

Diagnostyka

Wielofazowa tomografia komputerowa z kontrastem cechuje się wysoką czułością 
i swoistością w wykrywaniu i charakteryzowaniu RCC, inwazji, czopa nowotworowego 
i przerzutowego raka nerkowokomórkowego (ang. metastatic RCC, mRCC). (LE 2)

Obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego ma nieco wyższą czułość i swo-
istość dla małych torbielowatych guzów nerek i czopów nowotworowych w porówna-
niu z tomografią komputerową. (LE 2)
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Ultrasonografia wzmocniona kontrastem (ang. contrast enhanced ultrasound, CEUS) 
ma wysoką czułość i swoistość w charakteryzowaniu guzów nerek. (LE 2)

Badanie ultrasonograficzne, ultrasonografia z power-doppler i pozytronowa tomogra-
fia emisyjna (ang. positron-emission tomography, PET) mają niską czułość i swoistość 
w wykrywaniu i charakteryzowaniu RCC. (LE 2)

Zalecenia:

Należy stosować wielofazową tomografię komputerową jamy brzusznej i klatki pier-
siowej z kontrastem do diagnozowania i oceny stopnia zaawansowania klinicznego 
guzów nerek. (SR strong)

Należy używać rezonansu magnetycznego, aby lepiej ocenić zajęcie układu żylnego, 
zmniejszyć promieniowanie lub uniknąć podawania dożylnego środka kontrastowego 
stosowanego w tomografii komputerowej. (SR weak)

Należy używać metod niejonizujących, głównie badania ultrasonograficznego wzmoc-
nionego kontrastem, do dalszej oceny małych guzów nerek, czopa nowotworowego 
i różnicowania niejednoznacznych guzów nerek. (SR strong)

Nie należy rutynowo stosować scyntygrafii kości i/lub pozytronowej tomografii emi-
syjnej w celu oceny zaawansowania klinicznego RCC. (SR weak)

W przypadku braku rozpoznania histopatologicznego, należy wykonać biopsję guza 
nerki przed leczeniem ablacyjnym i terapią systemową. (SR strong)

Należy wykonać biopsję przezskórną u wybranych pacjentów, którzy rozważają ak-
tywny nadzór. (SR weak)

Należy używać techniki współosiowej podczas wykonywania biopsji guzów nerek. (SR 
strong)

Nie należy wykonywać biopsji u pacjentów z torbielowatymi guzami nerek. (SR strong)

Do charakterystyki histologicznej litych guzów nerek, należy wykorzystywać biopsję 
rdzeniową, a nie aspirację cienkoigłową. (SR strong)

Leczenie

Leczenie miejscowego raka nerkowokomórkowego

Leczenie chirurgiczne

Wynik onkologiczny w odniesieniu do przeżycia specyficznego dla choroby (ang. di-
sease-specific survival, DSS) po częściowej nefrektomii (ang. partial nefrectomy, PN) 
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równy jest temu po radykalnej nefrektomii (ang. radical nefrectomy, RN) u pacjentów 
z c/p T1 RCC. (LE 1b)

Adrenalektomia po tej samej stronie podczas RN lub PN nie zwiększa przeżycia przy 
braku klinicznie widocznego zajęcia nadnerczy. (LE 3)

U pacjentów z chorobą miejscową bez dowodów na przerzuty do węzłów chłonnych, 
przewaga limfadenektomii w zakresie przeżycia w połączeniu z RN nie została wyka-
zana w badaniach randomizowanych. (LE 2b)

Badania retrospektywne sugerują korzyść kliniczną związaną z limfadenektomią u pa-
cjentów wysokiego ryzyka. (LE 2b)

U pacjentów niekwalifikujących się do zabiegu chirurgicznego z masywnym krwiomo-
czem lub bólem okolicy lędźwiowej, embolizacja może być korzystnym podejściem 
paliatywnym. (LE 3)

Zalecenia:

Należy zaproponować leczenie operacyjne, aby osiągnąć wyleczenie w miejscowym 
raku nerkowokomórkowym. (SR strong)

Należy zaproponować częściową nefrektomię u pacjentów z guzami T1. (SR strong)

Nie należy wykonywać adrenalektomii po tej samej stronie, jeśli nie ma klinicznych 
dowodów inwazji nadnerczy. (SR strong)

Należy zaproponować rozszerzoną limfadenektomię pacjentom z niekorzystnymi ce-
chami klinicznymi, w tym dużą średnicą guza pierwotnego. (SR weak)

Należy zaproponować embolizację pacjentom niekwalifikującym się do zabiegu chi-
rurgicznego z masywnym krwiomoczem lub bólem okolicy lędźwiowej. (SR weak)

Techniki radykalnej i częściowej nefrektomii

Laparoskopowa radykalna nefrektomia charakteryzuje się mniejszą chorobowością 
niż operacja otwarta. (LE 1b)

Krótkoterminowe wyniki onkologiczne dla guzów T1-T2a są równoważne dla nefrekto-
mii laparoskopowej i otwartej. (LE 2a)

Częściowa nefrektomia może być wykonywana techniką otwartą, wyłącznie laparo-
skopową lub wspomaganą robotem w zależności od wiedzy i umiejętności operatora. 
(LE 2b)

Częściowa nefrektomia jest związana z wyższym odsetkiem dodatnich marginesów 
chirurgicznych w porównaniu z nefrektomią radykalną. (LE 3)
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Zalecenia:

Należy zaproponować radykalną laparoskopową nefrektomię pacjentom z guzami T2 
i guzami miejscowymi, których nie można leczyć częściową nefrektomią. (SR strong)

Nie należy wykonywać minimalnie inwazyjnej radyklanej nefrektomii u pacjentów 
z nowotworami T1, dla których częściowa nefrektomia jest możliwa do wykonania do-
wolną techniką, w tym otwartą. (SR strong)

Nie należy wykonywać zabiegów małoinwazyjnych, jeśli takie podejście może zagro-
zić wynikom onkologicznym, funkcjonalnym i okołooperacyjnym. (SR strong)

Podejścia terapeutyczne alternatywne dla operacji

Większość analiz populacyjnych wykazuje znacznie niższą śmiertelność swoistą dla 
nowotworu u pacjentów leczonych chirurgicznie w porównaniu z leczeniem niechirur-
gicznym. (LE 3)

W aktywnych kohortach obserwacyjnych, wzrost małych guzów nerek jest w większo-
ści przypadków niewielki, a progresja do przerzutów jest rzadka (1-2%). (LE 3)

Jakość dostępnych danych nie pozwala na przedstawienie ostatecznych wniosków 
dotyczących zachorowalności i wyników onkologicznych stosowania krioablacji i abla-
cji falami o częstotliwości radiowej. (LE 3)

Badania niskiej jakości sugerują wyższy współczynnik wznowy miejscowej dla ablacji 
termicznej w porównaniu z częściową nefrektomią. (LE 3)

Zalecenia:

Należy zaproponować aktywny nadzór, ablację falami o częstotliwości radiowej i krio-
ablację osobom starszym i/lub obciążonym ze współistniejącym małymi guzami ne-
rek. (SR weak)

Leczenie miejscowo zaawansowanego raka nerkowokomórkowego

Leczenie chirurgiczne

U pacjentów z miejscowo zaawansowaną chorobą spowodowaną klinicznie powięk-
szonymi węzłami chłonnymi, nie udowodniono korzyści dotyczącej przeżywalności 
przy dodatkowej limfadenektomii, ale limfadnektomia dostarcza informacji o zaawan-
sowaniu choroby. (LE 3)

Dane niskiej jakości sugerują, że wycięcie czopa nowotworowego w chorobie bez 
przerzutów może być korzystne. (LE 3)

Wydaje się, że embolizacja guza lub zastosowanie filtra do żyły głównej dolnej nie 
przynoszą żadnych korzyści. (LE 3)
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Zalecenia:

U pacjentów z klinicznie powiększonymi węzłami chłonnymi należy przeprowadzić 
limfadenektomię w celu określenia stopnia zaawansowania choroby lub kontroli miej-
scowej. (SR weak)

Należy usunąć guz nerki i czop nowotworowy w przypadku zajęcia układu żylnego 
u pacjentów z chorobą nieprzerzutową. (SR strong)

Leczenie adiuwantowe

Cytokiny adiuwantowe nie poprawiają przeżycia po nefrektomii. (LE 1b)

Po nefrektomii u wybranych pacjentów niekorzystnego ryzyka, adiuwantowy suniti-
nib poprawił przeżycie wolne od choroby (ang. disease-free survival, DFS) w jednym 
z dwóch dostępnych badań, ale nie poprawił przeżycia całkowitego (ang. overall su-
rvival, OS). (LE 1b)

Adiuwantowy sorafenib, pazopanib lub axitinib nie poprawia DFS ani OS po nefrekto-
mii. (LE 1b)

Zalecenia:

Nie należy proponować terapii uzupełniającej sorafenibem, pazopanibem lub axitini-
bem. (SR strong)

Nie należy proponować uzupełniającego sunitinibu po chirurgicznym usunięciu raka 
jasnokomórkowego nerki niekorzystnego ryzyka. (SR weak)

Zaawansowany/przerzutowy RCC

Leczenie miejscowe

Nefrektomia cytoredukcyjna (CN), a następnie sunitinib, nie ustępuje samemu sunitini-
bowi u pacjentów z przerzutowym jasnokomórkowym RCC. (LE 1a)

Odroczona CN z przedoperacyjnym sunitinibem u pacjentów z grupy średniego ry-
zyka z przerzutowym jasnokomórkowym RCC prowadzi do korzyści w zakresie prze-
życia w analizie drugorzędowego punktu końcowego i selekcjonuje pacjentów z wro-
dzoną opornością na terapię systemową. (LE 2b)

Sunitinib w monoterapii nie jest gorszy od niezwłocznej CN z następowym sunitinibem 
u pacjentów z grupy pośredniego i niekorzystnego ryzyka według MSKCC, którzy wy-
magają leczenia systemowego inhibitorami kinazy tyrozynowej VEGFR (VEGFR-TKI). 
(LE 1a)

Nefrektomia cytoredukcyjna u pacjentów z równoczesną całkowitą resekcją pojedyn-
czego przerzutu lub oligometastazy może poprawić przeżycie i opóźnić leczenie ukła-
dowe. (LE 3)
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Pacjenci niekorzystnego ryzyka według MSKCC lub IMDC (> 4 czynniki ryzyka) nie 
odnoszą korzyści z terapii miejscowej. (LE 1a)

Zalecenia:

Nie należy wykonywać nefrektomii cytoredukcyjnej u pacjentów niekorzystnego ryzy-
ka MSKCC. (SR strong)

Nie należy wykonywać niezwłocznej CN u pacjentów z grupy pośredniego ryzyka 
MSKCC, którzy mają bezobjawowy synchroniczny guz pierwotny i wymagają leczenia 
systemowego inhibitorami kinazy tyrozynowej VEGFR (VEGFR-TKI). (SR weak)

Należy rozpocząć leczenie ogólnoustrojowe bez CN u pacjentów średniego ryzyka 
MSKCC, u których bezobjawowy, synchroniczny guz pierwotny wymaga leczenia sys-
temowego z wykorzystaniem VEGFR-TKI. (SR weak)

Należy omówić opóźnioną CN u pacjentów z grupy pośredniego ryzyka MSKCC w ra-
mach terapii VEGFR-TKI, którzy uzyskują długoterminowe trwałe korzyści i/lub mini-
malne resztkowe obciążenie przerzutami. (SR weak)

Należy wykonać natychmiastową operację CN u pacjentów w dobrym stanie ogól-
nym, którzy nie wymagają leczenia systemowego. (SR weak)

Należy wykonać niezwłoczną CN u pacjentów oligometastatycznych, gdy jest możli-
we całkowite miejscowe leczenie przerzutów. (SR weak)

Miejscowe leczenie przerzutów w przerzutowym RCC

Wszystkie dostępne badania są retrospektywne, nierandomizowane oraz porównaw-
cze, co powoduje wysokie ryzyko błędu związanego z brakiem randomizacji, stopnio-
wą utratą jakości dostępnych danych i selektywnego zgłaszania. (LE 3)

Z wyjątkiem przerzutów do mózgu i prawdopodobnie przerzutów do kości, metasta-
zektomia pozostaje domyślnie jedynym miejscowym leczeniem w większości miejsc 
przerzutowych. (LE 3)

Retrospektywne badania porównawcze konsekwentnie wskazują na korzyść pełnej 
metastazektomii u pacjentów z mRCC pod względem całkowitego przeżycia, przeży-
cia specyficznego dla raka i opóźnienia terapii ogólnoustrojowej. (LE 3)

Radioterapia przerzutów RCC do kości i mózgu może wywołać znaczącą ulgę w miej-
scowych objawach (np. w bólu). (LE 3)

Zalecenia:

Aby kontrolować objawy miejscowe, należy zaoferować leczenie ablacyjne (w tym 
metastazektomię) pacjentom z chorobą przerzutową i korzystnymi czynnikami cho-
robowymi, u których możliwa jest całkowita resekcja. (SR weak)
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Należy zaoferować radioterapię stereotaktyczną w klinicznie istotnych przerzutach do 
kości lub mózgu w celu kontroli miejscowej i złagodzenia objawów. (SR weak)

Leczenie systemowe w zaawansowanym/przerzutowym RCC

Chemioterapia

W mRCC, 5-fluorouracyl w połączeniu z immunoterapią ma równoważną skuteczność 
z interferonem-α. (LE 1b)

W mRCC, chemioterapia nie jest poza tym skuteczna z wyjątkiem gemcytabiny i do-
ksorubicyny w chorobie sarkomatoidalnej i szybko postępującej. (LE 3)

Zalecenia:

Nie należy proponować chemioterapii jako leczenia pierwszego rzutu u pacjentów 
z jasnokomórkowym mRCC. (SR strong)

Immunoterapia

Monoterapia interferonem-α jest gorsza niż terapia celowana VEGF lub inhibicja mTOR 
w mRCC. (LE 1b)

Monoterapia interleukiną-2 może być skuteczna w wybranych przypadkach (dobry 
stan ogólny, jasnokomórkowy RCC, tylko przerzuty do płuc). (LE 2a)

Interleukina-2 ma więcej działań niepożądanych niż IFN-α. (LE 2b)

Wysoka dawka (HD)-IL-2 wiąże się z długotrwałą całkowitą odpowiedzią u ograniczo-
nej liczby pacjentów. Nie istnieją jednak żadne czynniki kliniczne ani biomarkery, które 
dokładnie potrafiłyby przewidzieć trwałą odpowiedź u pacjentów leczonych HD-IL-2. 
(LE 1b)

Bevacizumab z IFN-α jest bardziej skuteczny niż IFN-α w leczeniu dotychczas niele-
czonych pacjentów, o korzystnym i pośrednim ryzyku jasnokomórkowego RCC. (LE 1b)

Terapia szczepionkowa antygenem nowotworowym 5T4 nie wykazała korzyści w za-
kresie przeżycia w porównaniu ze standardową terapią pierwszego rzutu. (LE 1b)

Kombinacje cytokin z dodatkową chemioterapią lub bez niej nie poprawiają całkowi-
tego przeżycia w porównaniu z monoterapią. (LE 1b)

Nivolumab prowadzi do lepszego całkowitego przeżycia w porównaniu z everolimu-
sem u pacjentów, u których pierwszo i/lub drugoliniowa terapia celowana VEGF nie 
powiodła się. (LE 1b)

Połączenie nivolumabu z ipilimumabem u wcześniej nieleczonych pacjentów z jasno-
komórkowym mRCC średniego i niekorzystnego ryzyka według IMDC prowadzi do 
lepszego przeżycia w porównaniu do sunitinibu. (LE 1b)
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Połączenie nivolumabu z ipilimumabem w populacji intention-to-treat nieleczonych 
wcześniej pacjentów z jasnokomórkowym mRCC prowadzi do lepszego przeżycia 
w porównaniu z sunitinibem. (LE 2b)

Ze względu na eksploracyjny charakter nowotworowej ekspresji PD-L1, małą wielkość 
badanych populacji, brak danych dotyczących całkowitego przeżycia i przedwczesne 
wyniki, nie można wyciągnąć ostatecznych wniosków w odniesieniu do przydatności 
ekspresji PD-L1. (LE 2b)

Nivolumab z ipilimumabem wiązał się z 15% toksycznością stopnia 3-5 i 1,5% ryzykiem 
zgonu związanego z leczeniem. (LE 1b)

Zalecenia:

Należy zaproponować ipilimumab z nivolumabem wcześniej nieleczonym pacjentom 
z jasnokomórkowym mRCC pośredniego i niekorzystnego ryzyka według IMDC. (SR 
strong)

Należy podawać nivolumab z ipilimumabem w ośrodkach z odpowiednim doświad-
czeniem w immunoterapii skojarzonej i odpowiednią opieką wspomagającą w kontek-
ście wielodyscyplinarnego zespołu. (SR weak)

Należy zaproponować nivolumab po jednej lub dwóch liniach terapii celowanej VEGF 
w mRCC. (SR strong)

Nie należy proponować monoterapii interferonem (INF)-α ani wysokodawkowanych 
bolusów interleukiny-2 jako terapii pierwszego rzutu w mRCC. (SR weak)

Nie należy oferować bevacizumabu z IFN-α wcześniej nieleczonym pacjentom z ja-
snokomórkowym RCC o korzystnym i pośrednim ryzyku. (SR weak)

Nie należy używać ekspresji nowotworowej PD-L1 jako biomarkera predykcyjnego. 
(SR weak)

Nie należy ponownie stosować nivolumabu z ipilimumabem u pacjentów, którzy prze-
rywają ich stosowanie ze względu na toksyczność, bez fachowego doradztwa i wspar-
cia ze strony interdyscyplinarnego zespołu. (SR strong)

Terapie celowane

Terapie celowane VEGF zwiększają czas przeżycia bez progresji (ang. progression-
-free survival, PFS) i/lub przeżycie całkowite (ang. overall survival, OS) zarówno w le-
czeniu pierwszej linii, jak i drugiej linii u pacjentów z jasnokomórkowym mRCC. (LE 1b)

Cabozantinib u nieleczonych wcześniej pacjentów z jasnokomórkowym RCC o po-
średnim i niekorzystnym ryzyku charakteryzuje się lepszymi wskaźnikami odpowiedzi 
i PFS, ale nie OS w porównaniu z sunitinibem. (LE 1b)
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Tivozanib został niedawno zatwierdzony, ale dowody naukowe są nadal uważane za 
niewystarczające w porównaniu do istniejących możliwości. (LE 3)

Udowodniono skuteczność i przewagę axitinibu w PFS jako leczenia drugiego rzutu 
po niepowodzeniu terapii cytokinowej i terapii celowanej VEGF w porównaniu z sora-
fenibem. (LE 1b)

Sunitinib jest skuteczniejszy niż IFN-α u pacjentów wcześniej nieleczonych. (LE 1b)

U pacjentów dotychczas nieleczonych, bevacizumab w skojarzeniu z IFN-α nie był po-
równywany do nivolumabu z ipilimumabem, a dowody na kolejne terapie są niejasne. 
(LE 3)

Pazopanib przewyższa placebo u pacjentów z mRCC uprzednio nieleczonych i u pa-
cjentów po terapii cytokinowej. (LE 1b)

Pazopanib jako leczenie pierwszego rzutu nie jest gorszy od sunitinibu u pacjentów 
z jasnokomórkowym mRCC. (LE 1b)

Temsirolimus w monoterapii wydłuża OS w porównaniu z IFN-α u nieleczonych wcze-
śniej pacjentów z mRCC o niekorzystnym ryzyku. (LE 1b)

U pacjentów dotychczas nieleczonych, temsirolimus nie był porównywany do nivolu-
mabu z ipilimumabem, a dowody na kolejne terapie są niejasne. (LE 3)

Cabozantinib przewyższa everolimus pod względem PFS i OS u pacjentów po jednej 
lub kilku liniach terapii celowanej VEGF. (LE 1b)

Everolimus przedłuża PFS po terapii celowanej VEGF w porównaniu z placebo lub 
gdy chory nie toleruje tych terapii. (LE 1b)

Sorafenib ma szerokie zastosowanie u pacjentów z jasnokomórkowym RCC leczonych 
wcześniej cytokinami lub terapiami celowanymi. Jest gorszy od axitinibu zarówno 
u pacjentów otrzymujących wcześniej sunitinib, jak i wcześniej leczonych cytokinami. 
(LE 4)

Zarówno inhibitory mTOR (everolimus i temsirolimus), jak i terapie celowane VEGF 
(sunitinib lub sorafenib) mają ograniczoną skuteczność onkologiczną w niejasno-
komókowym RCC. Nie ma istotnego trendu w poprawie wyników onkologicznych 
w przypadku sunitinibu, w porównaniu z everolimusem. (LE 2a)

Lenvatinib w połączeniu z everolimusem w niewielkim stopniu poprawia PFS w po-
równaniu z samym everolimusem. (LE 2a)

Zalecenia:

Należy zaproponować sunitinib lub pazopanib nieleczonym wcześniej pacjentom z ja-
snokomórkowym mRCC i korzystnym ryzykiem według IMDC. (SR strong)
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Należy zaproponować cabozantinib nieleczonym wcześniej pacjentom z jasnokomór-
kowym mRCC i pośrednim lub niekorzystnym ryzykiem według IMDC. (SR weak)

Nie należy proponować bevacizumabu z interferonem-α nieleczonym wcześniej pa-
cjentom z RCC o korzystnym lub pośrednim ryzyku. (SR weak)

Nie należy proponować tivozanibu nieleczonym wcześniej pacjentom z jasnokomór-
kowym mRCC. (SR weak)

Nie należy proponować temsirolimusu dotychczas nieleczonym pacjentom z jansoko-
mórkowym RCC o niekorzystnym ryzyku. (SR weak)

Należy proponować inhibitory kinazy tyrozynowej receptora czynnika wzrostu śród-
błonka naczyń (VEGF-TKI) jako drugą linię leczenia u pacjentów opornych na nivolu-
mab i ipilimumab. (SR weak)

Należy proponować cabozantinib pacjentom z jasnokomórkowym RCC po jednej lub 
dwóch liniach terapii celowanej VEGF w mRCC. (SR strong)

Należy proponować axitinib, everolimus lub lenvatinib plus everolimus pacjentom z ja-
snokomórkowym RCC, u których nie powiodła się terapia celowana VEGF oraz gdy 
nivolumab lub cabozantinib nie są bezpieczne, tolerowane lub dostępne. (SR strong)

Należy stosować sekwencyjną terapię systemowa w leczeniu mRCC. (SR strong)

Należy zaproponować sunitinib jako terapię pierwszego rzutu w niejasnokomórko-
wym mRCC. (SR weak)

Nie należy proponować sorafenibu jako leczenia pierwszego lub drugiego rzutu pa-
cjentom z mRCC. (SR weak)

Nawracający RCC

Izolowane nawroty w miejscu operacyjnym są rzadkie. (LE 3)

Wobec braku niekorzystnych czynników rokowniczych, takich jak cechy sarkomato-
idalne lub mediana przedziału czasu <12 miesięcy od leczenia guza pierwotnego, re-
sekcja wznowy miejscowej może wywołać trwałą miejscową kontrolę choroby nowo-
tworowej. (LE 3)

Większość miejscowych nawrotów rozwija się w ciągu pierwszych dwóch lat od lecze-
nia guza pierwotnego. Odpowiednie monitorowanie w oparciu o wytyczne pozwala 
na wczesne wykrycie wznowy. (LE 3)

Zalecenia:

Należy zaproponować chirurgiczną resekcję miejscowo nawracającej choroby, gdy 
możliwa jest całkowita resekcja i nie występują istotne choroby współistniejące. 
(SR weak)
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Inne guzy nerek

Istnieje wiele guzów nerek, z których około 15% jest łagodnych. (LE 1b)

Ostatnie analizy histologiczne torbieli Bosniak III wykazują niskie ryzyko złośliwego 
potencjału tego rodzaju torbieli. (LE 2)

Zalecenia:

W przypadku torbieli Bosniak III należy postępować tak samo jak w RCC lub ostrożnie 
nadzorować. (SR weak)

W przypadku torbieli Bosniak IV należy postępować tak samo jak w RCC. (SR strong)

Guzy typu angiomyolipoma (AML) należy leczyć za pomocą selektywnej embolizacji 
tętnic lub operacji oszczędzającej nerkę w przypadku:

•	 dużych guzów (zalecany próg interwencji nie istnieje, dawniej zalecany próg 
interwencji, czyli szerokość> 4 cm jest obecnie kwestionowany);

•	 kobiet w wieku rozrodczym;

•	 pacjentów, u których monitorowanie lub dostęp do opieki w nagłych wypadkach 
może być niewystarczający. (SR weak)

Należy zaproponować terapię systemową pacjentom z nieresekcyjnymi guzami typu 
AML, którzy wymagają leczenia i u których nie można wykonać embolizacji lub zabie-
gu chirurgicznego. (SR weak)

Przed rozpoczęciem leczenia, należy wykonać przedoperacyjną biopsję guza nerki 
u pacjentów z niejednoznacznymi zmianami w nerkach. (SR weak)

U pacjentów z guzami typu oncocytoma potwierdzonymi biopsją należy zaoferować 
aktywny nadzór, jako akceptowalną alternatywę dla operacji lub ablacji. (SR weak)

Należy wykonać radykalną nefrektomię u pacjentów z miejscowym rakiem rdzenia-
stym nerki. (SR weak)

Podstawowa terapia systemowa raka rdzeniastego nerki w reżimach chemioterapii 
zawiera cisplatynę, tak jak w kombinacji cisplatyna plus gemcytabina. (SR weak)

Monitorowanie pacjentów z RCC

Monitorowanie może wykryć wznowę miejscową lub chorobę przerzutową, podczas 
gdy pacjent jest nadal wyleczalny chirurgicznie. (LE 4)

Po zabiegu częściowej nefrektomii istnieje zwiększone ryzyko nawrotu choroby 
w przypadku większych (> 7 cm) guzów lub gdy występuje dodatni margines chirur-
giczny. (LE 3)

Pacjenci monitorowani mają lepsze przeżycie całkowite niż pacjenci niepodlegający 
monitorowaniu. (LE 3)

4. Zalecenia Polskiego Towarzystwa Urologicznego dotyczące  postępowania  
diagnostyczno-terapeutycznego w  zakresie raka nerki



46 Zmiany systemowe w opiece nad pacjentem 
chorym na nowotwory układu moczowo-płciowego

Powtarzane badania tomografii komputerowej nie pogarszają czynności nerek u pa-
cjentów z przewlekłą chorobą nerek. (LE 3)

Zalecenia:

Monitorowanie powinno zostać dopasowane do ryzyka nawrotu. (SR strong)

U pacjentów po częściowej nefrektomii w przypadku guzów >7 cm lub z dodatnim 
marginesem chirurgicznym należy zintensyfikować monitorowanie. (SR weak)

Oszacowanie ryzyka powinno opierać się na istniejących już systemach klasyfikacji, 
takich jak the University of California Los Angeles integrated staging system integra-
ted risk assessment score (http://urology.ucla.edu/body.cfm?id=443). (SR strong)

Zalecenia zostały opracowane na podstawie wytycznych Europejskiego Towarzy-
stwa Urologicznego (EAU), Renal Cell Carcinoma, 2019, opracowanych pod redakcją 
B. Ljungberg (Chair), L. Albiges, K. Bensalah, A. Bex (Vice-chair), R.H. Giles (Patient 
Advocate), M. Hora, M.A. Kuczyk, T. Lam, L. Marconi, A.S. Merseburger, T. Powles, M. 
Staehler, A. Volpe. Guidelines Associates: Y. Abu-Ghanem, S. Dabestani, S. Fernández-
-Pello Montes, F. Hofmann, T. Kuusk, R. Tahbaz, ISBN 978-94-92671-04-2

Indeks skrótów:

RCC - rak nerkowokomórkowy

WHO - Światowa Organizacja Zdrowia

mRCC - przerzutowy rak nerkowokomórkowy

DSS - przeżycie specyficzne dla choroby

PN - częściowa nefrektomia

RN - radykalna nefrektomia

DFS - przeżycie wolne od choroby

OS - przeżycie całkowite

CN - nefrektomia cytoredukcyjna

PFS - czas przeżycia bez progresji
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5Projekt rozporządzenia  Ministra Zdrowia 
w sprawie programu pilotażowego 
dotyczącego kompleksowej opieki 
specjalistycznej w nowotworze złośliwym 
pęcherza moczowego, nowotworze 
złośliwym gruczołu krokowego

ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA ZDROWIA1}

z dnia ....................r.

w sprawie programu pilotażowego dotyczącego kompleksowej opieki  
specjalistycznej w nowotworze złośliwym pęcherza moczowego,  

nowotworze złośliwym gruczołu krokowego

Na podstawie art. 48e ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki 
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.2)) 
zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzeniem ustala się program pilotażowy dotyczący kompleksowej opieki 
specjalistycznej w nowotworze złośliwym pęcherza moczowego, nowotworze złośliwym 
gruczołu krokowego.

§ 2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) Fundusz - Narodowy Fundusz Zdrowia;

2) pilotaż - program pilotażowy dotyczący kompleksowej opieki specjalistycznej w 
nowotworze złośliwym pęcherza moczowego, nowotworze złośliwym gruczołu 
krokowego;

1} Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządze-
nia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra 
Zdrowia (Dz. U. poz. 95).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1515, 1532, 
1544, 1552, 1669 i 1925.
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3) zabieg - zabieg usunięcia guza nowotworowego z pęcherza moczowego lub gru-
czołu krokowego;

4) lekarz specjalista - lekarza, który posiada specjalizację II stopnia lub tytuł specja-
listy w określonej dziedzinie medycyny;

5) miejsce udzielania świadczeń - pomieszczenie lub zespół pomieszczeń w tej sa-
mej lokalizacji, powiązanych funkcjonalnie i organizacyjnie, w celu wykonywania 
świadczeń gwarantowanych;

6) dostęp - zapewnienie realizacji świadczeń gwarantowanych w innym miejscu 
udzielania świadczeń lub lokalizacji niż ta, w której świadczenia te są udzielane;

7) lokalizacja - budynek lub zespół budynków oznaczonych tym samym adresem 
albo oznaczonych innymi adresami, ale położonych obok siebie i tworzących funk-
cjonalną całość, w których zlokalizowane jest miejsce udzielania świadczeń.

§ 3. Celem pilotażu jest ocena skuteczności praktycznej oraz wypracowanie optymal-
nego modelu organizacji leczenia nowotworów układu moczowo-płciowego w tym pę-
cherza moczowego, gruczołu krokowego.

§ 4. Świadczenia opieki zdrowotnej w ramach pilotażu mogą być udzielane od dnia 1 
września 2019 r. do dnia 31 sierpnia 2021 r.

§ 5. Pilotaż dotyczy kompleksowej opieki specjalistycznej obejmującej realizację świad-
czeń opieki zdrowotnej z zakresu leczenia szpitalnego, ambulatoryjnej opieki specjali-
stycznej i rehabilitacji leczniczej.

§ 6. Pilotaż obejmie pacjentów, u których:

1) rozpoznano nowotwór złośliwy pęcherza moczowego wg ICD-10: C67.X1 - nowo-
twór złośliwy pęcherza moczowego,

2) rozpoznano nowotwór złośliwy gruczołu krokowego wg ICD-10: C61 - nowotwór 
złośliwy gruczołu krokowego.

§ 7. Warunki organizacji świadczeń opieki zdrowotnej oraz warunki ich realizacji:

1) wymagania formalne:

a) oddział o profilu urologia spełniający wymagania określone w lp. 46 załącznika 
nr 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie 
świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 
2295) - w lokalizacji,

b) pracownia radiologii (w tym pracownię rezonansu magnetycznego i tomografii 
komputerowej),

1 X – zastępuje każdą liczbę
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c) pracownia badań urodynamicznych - w lokalizacji,

d) dostęp do badań histopatologicznych śródoperacyjnych,

e) poradnia przyszpitalna o profilu urologia,

f) dostęp do świadczeń z zakresu radioterapii i chemioterapii,

g) dostęp do świadczeń z zakresu rehabilitacji medycznej w trybie jednodniowym 
lub stacjonarnym.

2) personel (w trakcie zabiegu):

a) lekarz specjalista: w dziedzinie urologii z doświadczeniem w wykonywaniu za-
biegów z zakresu nowotworów układu moczowo-płciowego, potwierdzonym 
przez konsultanta wojewódzkiego właściwego dla specjalizacji tego lekarza, 
obejmującym: co najmniej 150 zabiegów z zakresu prostatektomii wykonanych 
samodzielnie lub 50 cystektomii przeprowadzonych samodzielnie,

b) lekarz specjalista w dziedzinie anestezjologii lub anestezjologii i reanimacji, lub 
anestezjologii i intensywnej terapii,

c) dwie pielęgniarki operacyjne, z których co najmniej jedna to:

 – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego albo w trakcie tej 
specjalizacji, lub

 – pielęgniarka po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa opera-
cyjnego albo w jego trakcie,

d) pielęgniarka specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i in-
tensywnej opieki, albo w trakcie tej specjalizacji, lub pielęgniarka po kursie 
kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej 
opieki.

3) organizacja udzielania świadczeń:

a) zapewnienie kwalifikacji do kompleksowej opieki specjalistycznej z ustaleniem 
indywidualnego planu leczenia przez zespół z udziałem:

 – lekarza specjalisty w dziedzinie urologii,

 – lekarza specjalisty w dziedzinie onkologii klinicznej,

 – lekarza specjalisty w dziedzinie radioterapii.

b) realizator pilotażu po zakończeniu hospitalizacji przekazuje informację o prze-
prowadzonym leczeniu do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,

c) zapewnienie realizacji świadczeń zdrowotnych całodobowo przez wszystkie 
dni tygodnia,

d) realizator pilotażu opracowuje, wdraża i stosuje sformalizowaną procedurę po-
stępowania z pacjentami w ramach urologicznej ambulatoryjnej opieki specja-
listycznej,

5. Projekt rozporządzenia  Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego dotyczącego 
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e) realizator pilotażu opracowuje, wdraża i stosuje sformalizowaną procedurę 
określającą zasady współpracy między lekarzem prowadzącym leczenie a le-
karzem wykonującym zabieg oraz pozostałym personelem medycznym spra-
wującym opiekę nad pacjentem,

f) realizator pilotażu zapewnia ciągłość w realizacji świadczeń zdrowotnych i 
ustala współpracę ze świadczeniodawcami realizującymi świadczenia gwaran-
towane z zakresu rehabilitacji leczniczej lub świadczeń pielęgnacyjnych i opie-
kuńczych w ramach opieki długoterminowej w celu zapewnienia ciągłości le-
czenia,

g) realizator pilotażu ma obowiązek:

 – prowadzić szkolenia z zakresu wykonywania zabiegów zakresu, prostatek-
tomii lub cystektomii (co najmniej 2 szkolenia rocznie) w trakcie trwania 
pilotażu,

 – umożliwić rocznie przeszkolenie co najmniej 2 lekarzy, którzy zdobywają 
doświadczenie w celu wykonywania zabiegów.

§ 8. 1. Podmiotem zobowiązanym do wdrożenia, finansowania, monitorowania i ewalu-
acji pilotażu jest Fundusz.

2. Fundusz rozlicza świadczenia opieki zdrowotnej udzielone w ramach pilotażu jako 
opłatę za wykonaną usługę na podstawie wyceny świadczenia zaopiniowanej przez Agen-
cję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

§ 9. 1. Realizatorem pilotażu może być świadczeniodawca realizujący umowę z Fundu-
szem o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu leczenia szpitalnego.

2. Wykaz realizatorów pilotażu stanowi załącznik do rozporządzenia.

3. Realizator pilotażu jest obowiązany:

1) do przekazania danych niezbędnych do sfinansowania i rozliczenia pilotażu;

2) sporządzenia sprawozdania dla Funduszu dotyczącego wskaźników realizacji 
pilotażu.

§ 10. Wskaźnikami realizacji pilotażu są:

1) śmiertelność w ciągu 30 dni od dnia hospitalizacji [%],

2) śmiertelność w ciągu 360 dni od dnia hospitalizacji [%],

 – odsetek pacjentów leczonych chemioterapią [%],

 – odsetek pacjentów leczonych radioterapią [%],

3) odsetek pacjentów, u których wystąpiło zakażenie wewnątrzszpitalne [%],

5. Projekt rozporządzenia  Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego dotyczącego 
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4) odsetek pacjentów, u których wykonano reoperację z powodu powikłań [%],

5) odsetek pacjentów leczonych w ramach programu lekowego ,, Leczenie opor-
nego na kastrację raka gruczołu krokowego”,

6) odsetek pacjentów, którzy ukończyli rehabilitację oraz powody rezygnacji z 
rehabilitacji [%].

§ 11. 1. Fundusz dokonuje pomiaru wskaźników realizacji pilotażu oraz sporządza raport 
zawierający ich ocenę, uwzględniając także ocenę kosztów oraz efektów realizacji pilotażu 
dla: każdego z realizatorów odrębnie, w porównaniu do innych realizatorów oraz w odnie-
sieniu do wszystkich realizatorów za okresy:

1) od dnia 1 września 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.;

2) od dnia 1 września 2019 r. do dnia 30 czerwca 2020 r.;

3) od dnia 1 września 2019 r. do dnia 30 sierpnia 2021 r.

2. Fundusz niezwłocznie przekazuje ministrowi właściwemu do spraw zdrowia kopię 
sporządzonego raportu, o którym mowa w ust. 1, każdorazowo po jego sporządzeniu.

§ 12. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 r.

MINISTER ZDROWIA

5. Projekt rozporządzenia  Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego dotyczącego 
kompleksowej opieki specjalistycznej w nowotworze złośliwym pęcherza moczowego, 
nowotworze złośliwym gruczołu krokowego
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6Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia 
w sprawie programu pilotażowego 
dotyczącego kompleksowej opieki 
specjalistycznej w nowotworze złośliwym 
nerki

ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA ZDROWIA1}

z dnia ....................r.

w sprawie programu pilotażowego dotyczącego kompleksowej opieki specjalistycznej 
w nowotworze złośliwym nerki

Na podstawie art. 48e ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki 
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.2)) 
zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzeniem ustala się program pilotażowy dotyczący kompleksowej opieki 
specjalistycznej w nowotworze złośliwym nerki.

§ 2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) Fundusz - Narodowy Fundusz Zdrowia;

2) pilotaż - program pilotażowy dotyczący kompleksowej opieki specjalistycznej 
w nowotworze złośliwym nerki;

3) zabieg - zabieg usunięcia guza nowotworowego z nerki;

4) lekarz specjalista - lekarza, który posiada specjalizację II stopnia lub tytuł specja-
listy w określonej dziedzinie medycyny;

1} Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządze-
nia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra 
Zdrowia (Dz. U. poz. 95).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1515, 1532, 
1544, 1552, 1669 i 1925.
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5) miejsce udzielania świadczeń - pomieszczenie lub zespół pomieszczeń w tej sa-
mej lokalizacji, powiązanych funkcjonalnie i organizacyjnie, w celu wykonywania 
świadczeń gwarantowanych;

6) dostęp - zapewnienie realizacji świadczeń gwarantowanych w innym miejscu 
udzielania świadczeń lub lokalizacji niż ta, w której świadczenia te są udzielane;

7) lokalizacja - budynek lub zespół budynków oznaczonych tym samym adresem 
albo oznaczonych innymi adresami, ale położonych obok siebie i tworzących funk-
cjonalną całość, w których zlokalizowane jest miejsce udzielania świadczeń.

§ 3. Celem pilotażu jest ocena skuteczności praktycznej oraz wypracowanie optymal-
nego modelu organizacji leczenia nowotworów układu moczowo-płciowego w tym nerki.

§ 4. Świadczenia opieki zdrowotnej w ramach pilotażu mogą być udzielane od dnia 
1 września 2019 r. do dnia 31 sierpnia 2021 r.

§ 5. Pilotaż dotyczy kompleksowej opieki specjalistycznej obejmującej realizację świad-
czeń opieki zdrowotnej z zakresu leczenia szpitalnego, ambulatoryjnej opieki specjali-
stycznej i rehabilitacji leczniczej.

§ 6. Pilotaż obejmie pacjentów, u których:

rozpoznano nowotwór nerki wg ICD-10: C64- nowotwór złośliwy nerki.

§ 7. Warunki organizacji świadczeń opieki zdrowotnej oraz warunki ich realizacji:

1) wymagania formalne:

a) oddział o profilu urologia spełniający wymagania określone w lp. 46 załącznika 
nr 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie 
świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 
2295) - w lokalizacji,

b) pracownia radiologii (w tym pracownię rezonansu magnetycznego i tomografii 
komputerowej),

c) pracownia badań urodynamicznych - w lokalizacji,

d) dostęp do badań histopatologicznych śródoperacyjnych,

e) poradnia przyszpitalna o profilu urologia,

f) dostęp do świadczeń z zakresu radioterapii i chemioterapii,

g) dostęp do świadczeń z zakresu rehabilitacji medycznej w trybie jednodniowym 
lub stacjonarnym,

h) dostęp do leczenia w ramach programu lekowego leczenie raka nerki.

6. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego  
dotyczącego kompleksowej opieki specjalistycznej w nowotworze złośliwym nerki
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2) personel (w trakcie zabiegu):

a) lekarz specjalista: w dziedzinie urologii z doświadczeniem w wykonywaniu za-
biegów z zakresu nowotworów układu moczowo-płciowego, potwierdzonym 
przez konsultanta wojewódzkiego właściwego dla specjalizacji tego lekarza, 
obejmującym co najmniej 150 zabiegów wykonanych samodzielnie z zakresu 
nefrektomii i/lub operacji nerko-oszczędzających w guzach nerek,

b) lekarz specjalista w dziedzinie anestezjologii lub anestezjologii i reanimacji, lub 
anestezjologii i intensywnej terapii,

c) dwie pielęgniarki operacyjne, z których co najmniej jedna to:

 – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego albo w trakcie tej 
specjalizacji, lub

 – pielęgniarka po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa opera-
cyjnego albo w jego trakcie,

d) pielęgniarka specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i in-
tensywnej opieki, albo w trakcie tej specjalizacji, lub pielęgniarka po kursie 
kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej 
opieki.

3) organizacja udzielania świadczeń:

a) zapewnienie kwalifikacji do kompleksowej opieki specjalistycznej z ustaleniem 
indywidualnego planu leczenia przez zespół z udziałem:

 – lekarza specjalisty w dziedzinie urologii,

 – lekarza specjalisty w dziedzinie onkologii klinicznej,

 – lekarza specjalisty w dziedzinie radioterapii.

b) realizator pilotażu po zakończeniu hospitalizacji przekazuje informację o prze-
prowadzonym leczeniu do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,

c) zapewnienie realizacji świadczeń zdrowotnych całodobowo przez wszystkie 
dni tygodnia,

d) realizator pilotażu opracowuje, wdraża i stosuje sformalizowaną procedurę po-
stępowania z pacjentami w ramach urologicznej ambulatoryjnej opieki specja-
listycznej,

e) realizator pilotażu opracowuje, wdraża i stosuje sformalizowaną procedurę 
określającą zasady współpracy między lekarzem prowadzącym leczenie a le-
karzem wykonującym zabieg oraz pozostałym personelem medycznym spra-
wującym opiekę nad pacjentem,

f) realizator pilotażu zapewnia ciągłość w realizacji świadczeń zdrowotnych 
i  ustala współpracę ze świadczeniodawcami realizującymi świadczenia gwa-

6. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego  
dotyczącego kompleksowej opieki specjalistycznej w nowotworze złośliwym nerki
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rantowane z zakresu rehabilitacji leczniczej lub świadczeń pielęgnacyjnych 
i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej w celu zapewnienia ciągłości 
leczenia,

g) realizator pilotażu ma obowiązek:

 – prowadzić szkolenia z zakresu wykonywania zabiegów zakresu nefrekto-
mii, (co najmniej 2 szkolenia rocznie) w trakcie trwania pilotażu,

 – umożliwić rocznie przeszkolenie co najmniej 2 lekarzy, którzy zdobywają 
doświadczenie w celu wykonywania zabiegów.

§ 8. 1. Podmiotem zobowiązanym do wdrożenia, finansowania, monitorowania i ewalu-
acji pilotażu jest Fundusz.

2. Fundusz rozlicza świadczenia opieki zdrowotnej udzielone w ramach pilotażu jako 
opłatę za wykonaną usługę na podstawie wyceny świadczenia zaopiniowanej przez Agen-
cję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

§ 9. 1. Realizatorem pilotażu może być świadczeniodawca realizujący umowę z Fundu-
szem o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu leczenia szpitalnego.

2. Wykaz realizatorów pilotażu stanowi załącznik do rozporządzenia.

3. Realizator pilotażu jest obowiązany:

1) do przekazania danych niezbędnych do sfinansowania i rozliczenia pilotażu;

2) sporządzenia sprawozdania dla Funduszu dotyczącego wskaźników realizacji 
pilotażu.

§ 10. Wskaźnikami realizacji pilotażu są:

1) śmiertelność w ciągu 30 dni od dnia hospitalizacji [%],

2) śmiertelność w ciągu 360 dni od dnia hospitalizacji [%],

 – odsetek pacjentów leczonych chemioterapią [%],

 – odsetek pacjentów leczonych radioterapią [%],

 – odsetek pacjentów leczonych w ramach programu lekowego „Leczenie 
raka nerki” [%]

3) odsetek pacjentów, u których wystąpiło zakażenie wewnątrzszpitalne [%]

4) odsetek pacjentów, u których wykonano reoperację z powodu powikłań [%],

5) odsetek pacjentów, którzy ukończyli rehabilitację oraz powody rezygnacji z re-
habilitacji [%],

6. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego  
dotyczącego kompleksowej opieki specjalistycznej w nowotworze złośliwym nerki
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§ 11. 1. Fundusz dokonuje pomiaru wskaźników realizacji pilotażu oraz sporządza raport 
zawierający ich ocenę, uwzględniając także ocenę kosztów oraz efektów realizacji pilotażu 
dla: każdego z realizatorów odrębnie, w porównaniu do innych realizatorów oraz w odnie-
sieniu do wszystkich realizatorów za okresy:

1) od dnia 1 września 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.;

2) od dnia 1 września 2019 r. do dnia 30 czerwca 2020 r.;

3) od dnia 1 września 2019 r. do dnia 30 sierpnia 2021 r.

2. Fundusz niezwłocznie przekazuje ministrowi właściwemu do spraw zdrowia kopię 
sporządzonego raportu, o którym mowa w ust. 1, każdorazowo po jego sporządzeniu.

§ 12. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 r.

MINISTER ZDROWIA

6. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego  
dotyczącego kompleksowej opieki specjalistycznej w nowotworze złośliwym nerki
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7Projekt zarządzenia Prezesa Narodowego 
Funduszu Zdrowia (NFZ) pod nazwą 
„Kompleksowa opieka nad pacjentem chorym 
na nowotwór złośliwy pęcherza moczowego”

W niniejszym rozdziale przedstawiamy projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Fun-
duszu Zdrowia pod nazwą „Kompleksowa opieka nad pacjentem chorym na nowotwór 
złośliwy pęcherza moczowego (KOS-NPM)”, uwzględniający aktualne regulacje prawne 
dotyczące świadczeń kompleksowych oraz standard opieki nad pacjentem. 

Projekt nazwy świadczenia, opisu świadczenia oraz katalogu produktu rozliczeniowego 
KOS-NPM opracowano ma podstawie załączników do Zarządzenia Prezesa Narodowego 
Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju 
leczenie szpitalne – świadczenia kompleksowe.

PROJEKT ZARZĄDZENIA
PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

z dnia …….

Kompleksowa opieka nad pacjentem 
chorym na nowotwór złośliwy pęcherza moczowego

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1. Zarządzenie określa:

1) przedmiot postępowania w sprawie zawarcia i realizacji umowy o udzielanie 
świadczeń opieki zdrowotnej;

2) szczegółowe warunki umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej  
w rodzaju: leczenie szpitalne – świadczenia kompleksowe.
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7. Projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) pod nazwą 
„Kompleksowa opieka nad pacjentem chorym na nowotwór złośliwy pęcherza moczowego”

§ 2. 1. Użyte w zarządzeniu określenia oznaczają:

1) Fundusz – Narodowy Fundusz Zdrowia;

2) Oddział Funduszu – oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia;

3) Ogólne warunki umów – przepisy rozporządzenia ministra właściwego do spraw 
zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdro-
wotnej, wydanego na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.  
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zwa-
nej dalej „ustawą o świadczeniach”;

4) Podwykonawca – podmiot, o którym mowa w Ogólnych warunkach umów;

5) Rejestr – rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą, o którym mowa  
w przepisach ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej  
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1638, 1948 i 2260);

6) Rodzaj świadczeń – rodzaj, o którym mowa w Ogólnych warunkach umów;

7) Rozporządzenie szpitalne – rozporządzenie ministra właściwego do spraw zdro-
wia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego, wyda-
ne na podstawie art. 31d ustawy o świadczeniach;

8) Rozporządzenie ambulatoryjne – rozporządzenie ministra właściwego do spraw 
zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki 
specjalistycznej, wydane na podstawie art. 31d ustawy o świadczeniach;

9) Rozporządzenie rehabilitacyjne – rozporządzenie ministra właściwego do spraw 
zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej, 
wydane na podstawie art. 31d ustawy o świadczeniach;

10) Rozporządzenie kryterialne – rozporządzenie ministra właściwego do spraw zdro-
wia w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie 
zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, wydane na podstawie 
art. 148 ust. 3 ustawy o świadczeniach;

11) Ryczałt – uśrednioną kwotę przeznaczoną na sfinansowanie świadczeń ambu-
latoryjnej specjalistycznej opieki urologicznej w ramach kompleksowej opieki na 
pacjentem z nowotworem pęcherza moczowego (KOS-NPM), określoną w załącz-
niku nr 4 do zarządzenia;

12) Świadczenia kompleksowe – zakres świadczeń, o którym mowa w pkt 15, w ramach 
którego realizowana i finansowana jest kompleksowa opieka nad pacjentem, skoor-
dynowana przez jeden ośrodek – podmiot koordynujący, obejmująca postępowa-
nie diagnostyczno-terapeutyczne, specjalistyczne świadczenia ambulatoryjne oraz  
– w zależności od wskazań medycznych – różne formy rehabilitacji;

13) Współczynnik korygujący – współczynnik ustalany przez Prezesa Funduszu, 
o którym mowa w Ogólnych warunkach umów;



59Zmiany systemowe w opiece nad pacjentem 
chorym na nowotwory układu moczowo-płciowego

7. Projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) pod nazwą 
„Kompleksowa opieka nad pacjentem chorym na nowotwór złośliwy pęcherza moczowego”

14) Współrealizator – komórkę organizacyjną w strukturze podmiotu składającego ofer-
tę i koordynującego opiekę kompleksową, która uczestniczy w realizacji świadczeń  
w zakresie tej opieki;

15) Zakres świadczeń – zakres, o którym mowa w Ogólnych warunkach umów;

16) Zarządzenie w rodzaju leczenie szpitalne – zarządzenie Prezesa Funduszu 
w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie 
szpitalne.

2.  Określenia inne niż wymienione w ust. 1, użyte w zarządzeniu, mają znaczenie nada-
ne im w przepisach odrębnych, w szczególności w ustawie o świadczeniach, w rozporzą-
dzeniach, o których mowa w ust. 1 pkt 6–10 oraz w Ogólnych warunkach umów. 

Rozdział 2

Przedmiot postępowania

§ 3.1. Przedmiotem postępowania, o którym mowa w § 1 pkt 1, jest wyłonienie świad-
czeniodawców do udzielania świadczeń gwarantowanych w rodzaju świadczeń: leczenie 
szpitalne – świadczenia kompleksowe, odpowiednio na obszarze terytorialnym:

1) województwa;

2) grupy powiatów;

3) powiatu,

4) dwóch lub więcej gmin;

5) gminy,

6) więcej niż jednej dzielnicy;

7) dzielnicy.

2. Zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień, określonym w rozporządzeniu (WE) 
Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspól-
nego Słownika Zamówień (CPV) - (Dz. Urz. UE L 340 z dnia 16.12. 2002, str. 1 i n., z późn. 
zm.) oraz zgodnie z art. 141 ust. 4 ustawy, przedmiotem umów objęte są następujące na-
zwy i kody:

1) 85110000-3  Usługi szpitalne i podobne;

2) 85121200-5  Specjalistyczne usługi medyczne;

3) 85143000-3  Usługi ambulatoryjne;

4) 85312500-4  Usługi rehabilitacyjne;

5) 85141210-4  Usługi leczenia medycznego świadczone w warunkach domowych.
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3. Porównanie ofert w toku postępowania, o którym mowa w §1 pkt 1, następuje zgod-
nie z art. 148 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach oraz kryteriami wyboru ofert, określonymi 
w rozporządzeniu kryterialnym.

4. Fundusz zawiera umowy wyłącznie ze świadczeniodawcami posiadającymi oddziały 
szpitalne i inne komórki opieki szpitalnej, których kody charakteryzujące specjalność komórki 
organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego są określone w rejestrze, w części VIII 
systemu kodu resortowych kodów identyfikacyjnych, odpowiadających lub zawierających się  
w zakresach określonych w załączniku nr 3 do zarządzenia.

Rozdział 3

Szczegółowe warunki umowy

§ 4. 1. Przedmiotem umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie 
szpitalne – świadczenia kompleksowe, zwanej dalej „umową”, jest realizacja świadczeń udzie-
lanych świadczeniobiorcom przez świadczeniodawcę, w zakresach określonych w załączniku  
nr 3 do zarządzenia.

2. Wzór umowy określony jest w załączniku nr 2 do zarządzenia.

3. Odstępstwa od wzoru umowy wymagają pisemnej zgody Prezesa Funduszu.

§ 5. 1. Katalog świadczeń i produktów jednostkowych dedykowanych do rozliczania 
świadczeń, o których mowa w § 4 ust. 1, stanowiący załącznik nr 1k do zarządzenia, obej-
muje:

1) diagnostykę, leczenie zachowawcze lub inwazyjne, lub zabiegowe realizowane  
w ramach hospitalizacji;

2) rehabilitację realizowaną w warunkach: stacjonarnych, oddziału/ośrodka dzien-
nego, domowych;

3) porady w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

2. Dopuszcza się łączne rozliczanie świadczeń finansowanych grupami, określonymi 
w  załączniku nr 1k, z produktami katalogowymi zawartymi w katalogu produktów do 
sumowania, określonymi w załączniku nr 1c do zarządzenia w rodzaju leczenie szpitalne, 
o ile w katalogu produktów do sumowania dopuszczono taką możliwość.

3. W odniesieniu do świadczeniobiorców objętych kompleksową opieką, którym udzie-
lane są świadczenia w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii (AiIT), rozliczanie świad-
czeń z tego zakresu następuje w ramach umowy w rodzaju leczenie szpitalne, w zakresie 
świadczeń: anestezjologia i intensywna terapia, odpowiednio przez produkt rozliczeniowy 
o kodzie 5.52.01.0001467 – Hospitalizacja wyłącznie w Oddziale Anestezjologii i Inten-
sywnej Terapii – z katalogu produktów odrębnych, w ramach umowy w rodzaju leczenie 
szpitalne, lub ewentualnie łącznego rozliczenia produktów dopuszczonych do sumowania 
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w OAiIT z katalogu produktów do sumowania, stanowiącego załącznik nr 1c do zarządze-
nia w rodzaju leczenie szpitalne. 

4. Szczegółowy opis przedmiotu umowy określony jest w załączniku nr 4 do niniejsze-
go zarządzenia.

§ 6. 1. Świadczeniodawca realizujący umowę obowiązany jest spełniać wymagania 
określone w niniejszym zarządzeniu oraz w przepisach odrębnych, w szczególności w roz-
porządzeniu szpitalnym, rozporządzeniu ambulatoryjnym oraz rozporządzeniu rehabilita-
cyjnym. 

2. Konieczność spełnienia wymagań, o których mowa w ust. 1, dotyczy wszystkich 
miejsc udzielania przez świadczeniodawcę świadczeń realizowanych na podstawie umowy.

3. Godziny pracy personelu, określone w wymaganiach, o których mowa w ust. 1, mogą 
być tożsame z godzinami pracy personelu udzielającego świadczeń w ramach umów 
o udzielanie świadczeń w zakresach stanowiących elementy świadczeń z zakresu kom-
pleksowej opieki.

§ 7. 1. Świadczenia w poszczególnych zakresach mogą być udzielane przez świadcze-
niodawcę z udziałem podwykonawców udzielających świadczeń na zlecenie świadczenio-
dawcy, wymienionych w „Wykazie podwykonawców”, którego wzór określony jest w za-
łączniku nr 3 do umowy.

2. Dopuszcza się zlecenie podwykonawcy udzielania jedynie części zakresu świadczeń 
będących przedmiotem umowy.

3. Świadczenia mogą być udzielane wyłącznie przez podwykonawcę spełniającego wy-
magania, o których mowa w § 6 ust. 1.

4. Umowa zawarta między świadczeniodawcą a podwykonawcą zawiera zastrzeżenie  
o prawie Funduszu do przeprowadzenia kontroli podwykonawcy w zakresie wynikającym  
z umowy, na zasadach określonych w ustawie o świadczeniach.

5.  Fundusz obowiązany jest do poinformowania świadczeniodawcy o rozpoczęciu 
i  zakończeniu kontroli każdego z podmiotów biorących udział w udzielaniu świadczeń 
(w szczególności podwykonawcy) oraz o jej wynikach.

6. Zmiana warunków udzielania świadczeń przez podwykonawców, mająca wpływ na 
dostępność do świadczeń, zgłaszana jest przez świadczeniodawcę do Oddziału Funduszu 
w terminie umożliwiającym zmianę umowy, nie później niż 14 dni przed wystąpieniem tej 
zmiany.

§ 8.1. Fundusz nie finansuje świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w związku z pro-
wadzeniem eksperymentu medycznego, w tym badania klinicznego, których finansowanie 
określają odrębne przepisy.
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2. Świadczeniodawca obowiązany jest do udostępniania, na żądanie Funduszu, rejestru 
zakażeń zakładowych.

3. Przy udzielaniu świadczeń świadczeniodawca obowiązany jest do weryfikacji, 
z uwzględnieniem przepisów art. 50 ustawy o świadczeniach, prawa świadczeniobiorcy 
do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

4.  W celu realizacji obowiązku, o którym mowa w ust. 3, świadczeniodawca obowiązany jest 
do uzyskania we właściwym Oddziale Funduszu upoważnienia do korzystania z usługi Elek-
tronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców, umożliwiającej występowanie o spo-
rządzenie dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń, zgodnie z art. 50 ust. 3 ustawy  
o świadczeniach.

5. W celu uzyskania upoważnienia, o którym mowa w ust. 4, świadczeniodawca składa  
w Oddziale Funduszu wniosek, w terminie 3 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

6. W przypadku niedopełnienia przez świadczeniodawcę obowiązku określonego w ust. 4,  
z przyczyn leżących po stronie świadczeniodawcy, Fundusz może nałożyć na świadcze-
niodawcę karę umowną, o której mowa w § 6 ust. 4 załącznika nr 2 do zarządzenia, stano-
wiącego wzór umowy. 

7. W przypadku nieprzerwanej kontynuacji przez świadczeniodawcę udzielania świad-
czeń na podstawie kolejnej umowy zawartej z Funduszem, upoważnienie, o którym mowa 
w ust. 4, uzyskane w związku z zawarciem poprzedniej umowy, zachowuje ważność.

§ 9.1. Świadczenia objęte przedmiotem umowy, udzielane są osobiście przez osoby 
posiadające określone kwalifikacje, zgodnie z „Harmonogramem – zasoby”, którego wzór 
określony jest w załączniku nr 2 do umowy.

2. Świadczeniodawca zapewnia dostępność do świadczeń zgodnie z „Harmonogra-
mem – zasoby”, stanowiącym załącznik nr 2 do umowy. 

§ 10.1. Warunki rozliczania świadczeń określone są w Ogólnych warunkach umów oraz 
w umowie. Podstawą rozliczeń i płatności za świadczenia udzielone w okresie sprawoz-
dawczym jest rachunek wraz z raportem statystycznym.

2. Liczba i cena jednostek rozliczeniowych oraz kwota zobowiązania Funduszu są okre-
ślone w planie rzeczowo-finansowym, którego wzór określony jest w załączniku nr 1 do 
umowy.

3. Świadczeniodawca zobowiązany jest do sprawozdawania w raporcie statystycznym  
w szczególności następujących danych:

1) rozpoznanie zasadnicze i nie więcej niż trzy rozpoznania współistniejące  
– według ICD–10;

2) istotne procedury medyczne łącznie z datą ich wykonania – według wskazanej 
przez Fundusz na dany okres sprawozdawczy wersji ICD–9.
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4. Dane, o których mowa w ust. 3, winny być zgodne z danymi:

3) zawartymi w indywidualnej dokumentacji medycznej, zgodnie z rozporządzeniem 
ministra właściwego do spraw zdrowia w sprawie rodzajów i zakresu dokumen-
tacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, wydanym na podstawie art. 30 
ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pa-
cjenta (Dz. U. z 2016 r. poz. 186, 823, 836, 960 i 1070);

4) przekazywanymi w Karcie statystycznej szpitalnej ogólnej – MZ/Szp-11, zgodnie  
z przepisami rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów wydanego na podstawie 
art. 31 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 1068 i z 2017 r. poz. 60);

5) określonymi w przepisach rozporządzenia ministra właściwego do spraw zdrowia 
wydanego na podstawie art. 27 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu 
oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1866, 2003 
i 2173).

5. Spełnienie wymagań, o których mowa w ust. 4 pkt 1 i 3, stanowi warunek rozliczenia 
świadczeń.

6.  Świadczeniodawca obowiązany jest do wskazania w raporcie statystycznym:

1) zakresu świadczeń, grupy według zasad określonych przez charakterystykę JGP  
i algorytm JGP lub produktów jednostkowych z katalogu, stanowiącego załącznik  
nr 1k do niniejszego zarządzenia;

2) produktów jednostkowych określonych w katalogu produktów do sumowania, sta-
nowiącego załącznik nr 1c do zarządzenia w rodzaju leczenie szpitalne, o ile miały 
one zastosowanie.

7. Przekazanie raportu statystycznego, o którym mowa w Ogólnych warunkach umów, 
dotyczącego świadczeń z zakresu Kompleksowa Opieka nad Pacjentem Chorym na No-
wotwór Pęcherza Moczowego (KOS – NPM), następuje w oparciu o narzędzie informa-
tyczne udostępniane przez Fundusz.

8. Podstawą rozliczenia świadczeń za dany okres sprawozdawczy są jednostki rozliczenio-
we odpowiadające produktom rozliczeniowym, określonym w załączniku nr 1k do niniejszego 
zarządzenia oraz załączniku nr 1c do zarządzenia w rodzaju leczenie szpitalne, zatwierdzone  
w wyniku weryfikacji danych raportu statystycznego w systemie informatycznym Funduszu.

9. Jeżeli wartość wykonanych świadczeń w ramach Kompleksowej Opieki nad Pacjen-
tem Chorym na Nowotwór Pęcherza Moczowego (KOS – NPM) przekroczy kwotę zobo-
wiązania Oddziału Funduszu wobec świadczeniodawcy, o której mowa w ust. 2, na wnio-
sek świadczeniodawcy składany po upływie kwartału, w którym nastąpiło przekroczenie 
kwoty zobowiązania – zwiększeniu ulegają liczby jednostek rozliczeniowych oraz odpo-
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wiednio kwota zobowiązania Oddziału Funduszu wobec świadczeniodawcy z tytułu reali-
zacji umowy.

10. Informacje dotyczące algorytmu JGP oraz obowiązującej w danym okresie spra-
wozdawczym wersji ICD–9 ogłaszane są przez Prezesa Funduszu. 

§ 11. 1. Jednostką rozliczeniową służącą do rozliczania produktów rozliczeniowych, 
o których mowa w § 5 ust. 1, jest punkt. 

2. Szczegółowe zasady rozliczania oraz sposób finansowania świadczeń w zakresie 
Kompleksowej Opieki nad Pacjentem Chorym na Nowotwór Pęcherza Moczowego (KOS – 
NPM) są określone w załączniku nr 4 do zarządzenia.

3. Niedopuszczalne jest dodatkowe rozliczanie przez podmiot realizujący umowę w 
zakresie KOS – NPM świadczeń udzielonych pacjentowi włączonemu do KOS – NPM, 
związanych z diagnostyką w zakresie leczenia  onkologicznego od momentu włączenia 
pacjenta do KOS – NPM, leczeniem zachowawczym lub zabiegowym, rehabilitacją oraz 
opieką ambulatoryjną, będących przedmiotem zakresu tej umowy, na podstawie umów 
zawartych w innych zakresach i rodzajach świadczeń, chyba że przepisy załącznika nr 4 
do zarządzenia stanowią inaczej.

§ 12. Świadczeniodawca realizujący świadczenia w zakresie KOS – NPM, w sytuacji 
rozliczania świadczeń związanych z żywieniem dojelitowym, żywieniem pozajelitowym, 
finansowanych w ramach produktów określonych w załączniku nr 1c do zarządzenia w 
rodzaju leczenie szpitalne, obowiązany jest do prowadzenia dokumentacji dodatkowej, 
zgodnie z wzorami określonymi odpowiednio w załącznikach: nr 5a, 5b i 6 do zarządze-
nia. Dokumentację związaną z leczeniem żywieniowym należy dołączyć do dokumentacji 
medycznej pacjenta.

§ 13. Wykazywanie przez świadczeniodawcę świadczeń do rozliczenia odbywa się zgodnie  
z następującymi zasadami:

1) poszczególne elementy opieki kompleksowej, realizowane zgodnie z potrzebami 
klinicznymi pacjenta w ramach leczenia szpitalnego, rehabilitacji, ambulatoryjnej 
opieki specjalistycznej, finansowane są osobno;

2) w przypadku udzielenia więcej niż jednego świadczenia w czasie pobytu świadcze-
niobiorcy w szpitalu do rozliczenia należy wykazywać wyłącznie jedną grupę JGP  
z katalogu świadczeń kompleksowych, stanowiącego załącznik nr 1k do niniejsze-
go zarządzenia; 

3) dopuszcza się łączne rozliczanie świadczeń finansowanych grupami z innymi pro-
duktami rozliczeniowymi, na zasadach określonych w katalogu, stanowiącym za-
łącznik nr 1k do niniejszego zarządzenia;
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4) dopuszcza się łączne rozliczanie grup z katalogu świadczeń kompleksowych, sta-
nowiącego załącznik nr 1k do niniejszego zarządzenia, z produktami katalogowy-
mi dedykowanymi do rozliczania świadczeń w OAiIT, zawartymi w katalogu świad-
czeń do sumowania, stanowiącym załącznik 1c do zarządzenia w rodzaju leczenie 
szpitalne, z zastrzeżeniem pkt 5;

5) finansowanie świadczeń udzielanych w zakresie anestezjologii i intensywnej tera-
pii, w oparciu o skalę punktacji stanu pacjenta TISS-28, odbywa się zgodnie z za-
sadami określonymi w zarządzeniu w rodzaju leczenie szpitalne; 

6) finansowanie świadczeń z zakresu chemioterapii i radioterapii odbywa się zgodnie  
z zasadami określonymi dla tych zakresów świadczeń; 

7) w sytuacjach, o których mowa w pkt 4, świadczenia podlegające łącznemu rozli-
czaniu finansowane są na podstawie odrębnych umów;

8) dzień przyjęcia do leczenia oraz dzień jego zakończenia wykazywany jest do roz-
liczenia jako jeden osobodzień;

9) jeżeli okres między udzieleniem świadczeniobiorcy świadczeń przez świadcze-
niodawcę, podczas odrębnych pobytów w szpitalu, z powodu określonego przez 
rozpoznanie lub procedurę występującą w charakterystyce danej grupy z katalogu 
świadczeń kompleksowych, określonego w załączniku nr 1k do zarządzenia, nie 
przekracza 14 dni, lub jeżeli z zasad postępowania medycznego wynika, że pro-
blem zdrowotny może być rozwiązany jednoczasowo, świadczenia te wykazywa-
ne są do rozliczenia jako jedno świadczenie, z zastrzeżeniem pkt 10; 

10) w uzasadnionych medycznie przypadkach dyrektor Oddziału Funduszu, na umo-
tywowany wniosek świadczeniodawcy, może wyrazić zgodę na rozliczenie okre-
ślonych świadczeń związanych z ponowną hospitalizacją w okresie krótszym niż 
14 dni, w tym rozpoczętą w dniu zakończenia poprzedniej hospitalizacji;

11) w przypadkach, o których mowa w pkt 9, świadczeniodawca występuje do dyrek-
tora Oddziału Funduszu z odpowiednim wnioskiem, zgodnie z wzorami określony-
mi przepisami zarządzenia Prezesa Funduszu w sprawie wniosków o indywidual-
ne rozliczenie świadczeń i Bazy Rozliczeń Indywidualnych, w trakcie hospitalizacji 
albo w terminie do 7 dni roboczych od dnia jej zakończenia, w celu uzyskania 
zgody na sfinansowanie świadczenia stanowiącego przedmiot wniosku;

12) zgodę na rozliczenie świadczenia, o którym mowa w pkt 11, wydaje dyrektor Od-
działu Funduszu, na zasadach i w terminie określonych w przepisach zarządze-
nia Prezesa Funduszu w sprawie wniosków o indywidualne rozliczenie świadczeń 
i Bazy Rozliczeń Indywidualnych;

13) nie dopuszcza się wyrażania zgody przez dyrektora Oddziału Funduszu na rozli-
czanie świadczeń, w tym łącznego wykazywania do rozliczenia, w sposób inny niż 
określony w niniejszym zarządzeniu;
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14) dla świadczeniodawców udzielających świadczeń w zakresie: Kompleksowa Opie-
ka Specjalistyczna nad Pacjentem Chorym na Nowotwór Pęcherza Moczowego 
(KOS – NPM) wprowadza się współczynniki korygujące dla świadczeń, określo-
nych w katalogu świadczeń kompleksowych, w sytuacjach spełnienia określonych 
warunków: 

w przypadku realizacji świadczeń Kompleksowej Opieki Specjalistycznej nad Pacjen-
tem Chorym na Nowotwór Pęcherza Moczowego (KOS – NPM) w ramach posiadanego 
w strukturze organizacyjnej oddziału radioterapii i chemioterapii, wartość tych produktów 
rozliczeniowych korygowana jest z zastosowaniem współczynnika o wartości 1,2;

w przypadku rozpoczęcia przez pacjenta rehabilitacji w ciągu 14 dni od wypisu ze szpi-
tala – rozliczenie zrealizowanej rehabilitacji korygowane jest z zastosowaniem współczyn-
nika o wartości 1,1;

jeżeli czynnemu zawodowo pacjentowi po zabiegu operacyjnego leczenia nowotwo-
ru pęcherza moczowego, do 4. miesiąca od wypisu ze szpitala, zostanie wydane przez 
lekarza sprawującego opiekę nad pacjentem zaświadczenie lekarskie o braku przeciw-
skazań do podjęcia/wykonywania pracy, przy ostatnim etapie rozliczania Kompleksowej 
Opieki Specjalistycznej nad Pacjentem Chorym na Nowotwór Pęcherza Moczowego (KOS 
– NPM) wartość produktów rozliczeniowych (ustalona dla JGP i specjalistycznej opieki 
urologicznej), zrealizowanych w ramach modułów I oraz III, korygowana jest z zastosowa-
niem współczynnika o wartości 1,1;

jeżeli u pacjenta wszystkie świadczenia wynikające z indywidualnego planu leczenia 
zostały zrealizowane w ciągu 12 miesięcy, zgodnie z założeniami KOS – NPM, przy ostat-
nim etapie rozliczania KOS – NPM wartość produktów rozliczeniowych (ustalona dla JGP 
i specjalistycznej opieki urologicznej), zrealizowanych w ramach modułów I oraz III, kory-
gowana jest z zastosowaniem współczynnika o wartości 1,15;

w sytuacji spełnienia łącznie warunków wskazanych w lit. c i d – przy ostat-
nim etapie rozliczania KOS – NPM, wartość produktów rozliczeniowych (ustalona 
dla JGP i specjalistycznej opieki urologicznej) zrealizowanych w ramach modułów  
I oraz IV, korygowana jest z zastosowaniem współczynnika o wartości 1,25.

§ 14.  Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jego podpisania.

7. Projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) pod nazwą 
„Kompleksowa opieka nad pacjentem chorym na nowotwór złośliwy pęcherza moczowego”
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1. Charakterystyka świadczenia

1.1 Nazwa zakresu 
świadczeń

Kod zakresu …..  
Kompleksowa Opieka nad Pacjentem z Nowotworem Pęcherza  
Moczowego (KOS – NPM)

1.2

Kryteria kwalifikacji 
świadczeniobior-
ców wymagających 
udzielenia świad-
czenia

Do objęcia opieką kompleksową kwalifikują się pacjenci dotknięci 
nowotworem pęcherza moczowego według rozpoznań ICD - 10: 
•	 C67 Nowotwór złośliwy pęcherza moczowego
•	 Nienaciekający nowotwór pęcherza moczowego o dużym stopniu  

złośliwości nmib cTa / T1 HG +/ -  CIS – NMIBC
•	 stopniu zaawansowania mib w stopniu >= T2 Nx M0  - MIBC 

1.3 Określenie  
świadczenia 

Kompleksowa opieka nad pacjentem z nowotworem pęcherza mo-
czowego obejmuje procedury medyczne związane z przygotowa-
niem pacjenta do zabiegu operacyjnego, wykonanie procedur JGP 
(L21 –  Kompleksowe zabiegi pęcherza moczowego z wytworzeniem 
przetoki  lub L22  – Duże otwarte zabiegi na pęcherzu moczowym, w 
tym plastyka lub L26  – Średnie zabiegi endoskopowe na pęcherzu 
moczowym) klinicznymi oraz ambulatoryjną opiekę specjalistyczną i 
rehabilitację   
w okresie 12 miesięcy od rozpoczęcia realizacji świadczenia. 
Celem opieki kompleksowej jest zapewnienie pacjentowi:
1)   koordynacji leczenia obejmującego wykonanie ww. procedury za-

biegowej oraz zapewnienie dostępności do ewentualnego lecze-
nia, w szczególności radioterapii i/lub chemioterapii;

2)   rehabilitacji; 
3)   urologicznej opieki specjalistycznej, obejmującej realizację badań 

diagnostycznych i kontrolę stanu zdrowia pacjenta.
Kompleksowa opieka skoordynowana przez jeden ośrodek – podmiot 
koordynujący realizowana jest w różnych komórkach organizacyjnych 
(podmiotach), zgodnie ze schematem organizacyjnym realizacji kom-
pleksowej opieki opracowanym przez podmiot koordynujący. 
Podmiotem koordynującym jest szpital posiadający oddział uro-
logiczny, zapewniający jednocześnie wymaganą infrastrukturę do 
realizacji świadczeń w ramach opieki kompleksowej w dostępie, tj.  
przyszpitalną poradnię urologiczną. 
Wszystkie działania związane z opieką nad pacjentem w ramach 
hospitalizacji oraz w okresie 12 miesięcy od rozpoczęcia świadczenia 
organizuje i nadzoruje podmiot koordynujący, który:

1)    prowadzi diagnostykę, w tym endoskopową, leczenie zacho-
wawcze i zabiegowe – zgodnie z indywidualnymi potrzebami 
pacjenta – przy uwzględnieniu świadczeń wchodzących w 
zakres opieki kompleksowej;

7.1  Załącznik 4 – Opis przedmiotu umowy, opis świadczenia
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cd 
1.3

Określenie  
świadczenia

2)   opracowuje indywidualny plan leczenia pacjenta, obejmujący 
informacje na temat zaplanowanych rodzajów leczenia, ich 
kolejności, orientacyjnych terminów oraz świadczeniodawców 
(ich lokalizacji), u których to leczenie będzie prowadzone – w 
przypadkach uzasadnionych stanem zdrowia pacjenta dokonu-
je zmiany planu leczenia pacjenta;

 3)   koordynuje czynności związane z zapewnieniem konsultacji 
specjalistycznych koniecznych w procesie opieki;

 4)   zapewnia leczenie zabiegowe, zgodnie ze stanem klinicznym  
pacjenta; 

5)    zapewnia odpowiednią rehabilitację zgodnie ze stanem pacjen-
ta oraz edukację dotyczącą stylu życia i czynników ryzyka; 

6)    zapewnia/koordynuje ambulatoryjną specjalistyczną opiekę 
urologiczną;

7)    zapewnia możliwość 24-godzinnego kontaktu (w ramach od-
działu urologicznego) zgodnie ze schematem organizacyjnym 
realizacji KOS – NPM;

8)    odpowiada za prowadzenie dokumentacji medycznej zgodnie 
z obowiązującymi przepisami;

9)    prowadzi sprawozdawczość z wykonanych świadczeń z za-
kresu diagnostyki i terapii nowotworów pęcherza moczowego 
do Krajowego Rejestru Operacji w Urologii Onkologicznej po 
ewentualnym utworzeniu rejestru w drodze rozporządzenia 
Ministra Zdrowia; 

10)  w przypadku gdy pacjent po diagnostyce nie kwalifikuje się do 
objęcia opieką w ramach KOS – NPM, odnotowuje ten fakt w 
historii choroby oraz niezwłocznie w systemie informatycznym 
dedykowanym do monitorowania KOS – NPM, po jego udo-
stępnieniu przez NFZ;

11)   po zakończeniu udzielania świadczenia w ramach KOS – NPM 
przekazuje informacje lekarzowi POZ/AOS o świadczeniach 
zalecanych pacjentowi.

1.4

Częstość występo-
wania nowotworów 
pęcherza moczo-
wego oraz liczba 
wykonywanych  
kompleksowych  
i dużych świadczeń 
zabiegowych

Według mapy potrzeb zdrowotnych w zakresie onkologii, opracowa-
nej przez Ministerstwo Zdrowia, w 2012 stwierdzono 8 500 zachoro-
wań na raka pęcherza moczowego, natomiast w 2029 roku w Polsce 
wystąpi ponad 11 500 nowych zachorowań na nowotwór złośliwy 
pęcherza moczowego, przy czym najwięcej w województwach mazo-
wieckim oraz śląskim – odpowiednio 1620 oraz 1390. Więcej niż 630 
nowych przypadków zostanie odnotowanych w połowie województw 
w Polsce, a najmniejsza ich liczba wystąpi w województwach lubu-
skim (305) oraz opolskim (301).
W 2016 roku liczba wykonanych procedur L21 – Kompleksowe zabiegi 
pęcherza moczowego z wytworzeniem przetoki wyniosła 1051, na-
tomiast L22 – Duże otwarte zabiegi na pęcherzu moczowym, w tym 
plastyka, wyniosła 875.

7.1  Załącznik 4 – Opis przedmiotu umowy, opis świadczenia
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1.5

Specyfikacja za-
sadniczych proce-
dur medycznych 
wykonywanych w 
trakcie udzielania 
świadczenia

57.721 Wycięcie pęcherza radykalne z odprowadzeniem moczu 
przez wstawkę jelitową u mężczyzny;
57.712 Usunięcie pęcherza, stercza, pęcherzyków nasiennych i tkanki 
tłuszczowej;
57.722 Wycięcie pęcherza radykalne z wytworzeniem zastępczego, 
kontynentnego zbiornika jelitowego u mężczyzny
57.723 Wycięcie pęcherza radykalne z wytworzeniem ortotopowego 
pęcherza jelitowego u mężczyzny 
57.724 Wycięcie pęcherza radykalne z wytworzeniem przetok mo-
czowodowo-skórnych u mężczyzny
57.725 Wycięcie pęcherza radykalne i całej cewki moczowej męskiej 
(cystouretrektomia) z wytworzeniem przetok moczowodowo-skór-
nych
57.727 Wycięcie pęcherza radykalne i cewki moczowej męskiej z 
odprowadzeniem moczu przez wstawkę jelitową 
57.730 Wycięcie pęcherza radykalne wraz z całą cewką moczową, 
macicą, przydatkami i przednią ścianą pochwy z wytworzeniem prze-
tok moczowodowo-skórnych
57.731 Wycięcie pęcherza radykalne wraz z całą cewką moczową, 
macicą, przydatkami i przednią ścianą pochwy z odprowadzeniem 
moczu przez wstawkę jelitową
57.711 Wytrzewienie miednicy u mężczyzny
57.741 Wycięcie radykalne pęcherza laparoskopowo z odprowadze-
niem moczu przez wstawkę jelitową metodą otwartą 
57.713 Usunięcie pęcherza, cewki moczowej i tkanki tłuszczowej u 
kobiety
57.745 Wycięcie pęcherza radykalne laparoskopowo z wytworze-
niem przetok moczowodowo-skórnych metodą otwartą 
57.711 Wytrzewienie miednicy u mężczyzny 
57.791 Wycięcie pęcherza proste (bez limfadenektomii) z wytworze-
niem przetok moczowodowo-skórnych u mężczyzny 
57.873 Zastąpienie pęcherza z użyciem jelita biodrowego lub esicy 
(zastępczy pęcherz jelitowy)
57.42 Uretrocystoskopia i elektroresekcja guza pęcherza (TURBIT)

1.5

Specyfikacja za-
sadniczych proce-
dur medycznych 
wykonywanych w 
trakcie udzielania 
świadczenia 

M37 Kreatynina
99.04 Przetoczenie koncentratu krwinek czerwonych
G11 Czas częściowej tromboplastyny po aktywacji (APTT)
O35 Sód (Na)
G21 Czas protrombinowy (PT)
N13 Mocznik
L43 Glukoza z krwi żylnej
N45 Potas (K)
87.440 RTG klatki piersiowej
C53 Morfologia krwi 8-parametrowa
I81 Białko C-reaktywne (CRP)
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I81 Białko C-reaktywne (CRP)
I77 Białko całkowite
C55 Morfologia krwi, z pełnym różnicowaniem granulocytów
A01 Badanie ogólne moczu (profil)
99.07 Przetoczenie osocza – inne 
I09 Albumina 
I19 Aminotransferaza asparaginianowa 
I17 Aminotransferaza alaninowa (ALT) 
O29 Równowaga kwasowo-zasadowa (pH, pCO2, pO2, HCO3, BE)
89.522 Elektrokardiogram z 12 lub więcej odprowadzeniami 
O77 Wapń całkowity (Ca) 
I97 Chlorek (Cl) 
E20 Próba zgodności serologicznej 
M87 Magnez całkowity (Mg) 
I89 Bilirubina całkowita 
N58 Prokalcytonina 
I99 Cholesterol całkowity 
O49 Triglicerydy 
L23 Fosforan nieorganiczny 
88.759 Diagnostyka ultrasonograficzna układu moczowego – inne

1.6 Oczekiwane wyniki 
postępowania 

Kompleksowa opieka nad pacjentem z nowotworem pęcherza mo-
czowego, oparta na zapewnieniu koordynacji leczenia pacjenta, u 
którego wykonano zabieg operacyjnego leczenia nowotworu pęche-
rza moczowego, ma zapewnić właściwe postępowanie terapeutyczne, 
obniżyć śmiertelność szpitalną. Wczesna rehabilitacja i urologiczna 
opieka specjalistyczna w okresie 12 miesięcy ma poprawić jakość 
opieki nad pacjentem oraz zapewnić właściwą kontrolę czynników 
ryzyka, co może wpłynąć pozytywnie na obniżenie odsetka śmiertel-
ności odległej, jak również ma na celu przywrócenie zdolności do pra-
cy osobom, które w następstwie choroby są zagrożone długotrwałą 
niezdolnością do pracy i jednocześnie rokują odzyskanie tej zdolności 
po przeprowadzeniu rehabilitacji.

2 Warunki wykonania i finansowania świadczenia

2.1 Warunki wykonania 
świadczenia

Zgodnie z warunkami określonymi w lp. 46 załącznika nr 3 do rozpo-
rządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych  
z zakresu leczenia szpitalnego.

2.2 Organizacja udzie-
lania świadczenia

Świadczeniodawca, realizujący świadczenia w ramach KOS – NTM, 
pełniący rolę ośrodka koordynującego, zapewnia w strukturze orga-
nizacyjnej oddział szpitalny o profilu urologia, spełniający warunki 
określone w części I lp.46 załącznika nr 3 do rozporządzenia szpital-
nego oraz w ramach dostępu:
•	 pracownię radiologii,
•	 badań urodynamicznych − w lokalizacji;
•	 badań histopatologicznych śródoperacyjnych;
•	 poradnię specjalistyczną przyszpitalną o profilu urologia, spełniają-

cą warunki rozporządzenia ambulatoryjnego.
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Na potrzeby realizacji skoordynowanych działań związanych z KOS –  
NPM świadczeniodawca wyznacza koordynatora nadzorującego cały 
plan leczenia pacjenta, do którego zadań należy w szczególności: 
ustalanie terminów spotkań, nadzorowanie prowadzenia dokumenta-
cji oraz czuwanie nad jakością całego procesu leczenia.
Opieka nad pacjentem, mająca na celu zapewnienie kompleksowości i 
ciągłości w optymalnym z punktu widzenia klinicznego czasie, składa 
się z następujących modułów postępowania, realizowanych zgodnie z 
potrzebami klinicznymi pacjentów:
I Moduł – leczenie zabiegowe obejmuje:
1)   hospitalizację pacjenta w celu przygotowania pacjenta do lecze-

nia zabiegowego i realizację jednej z procedur:
L21 – Kompleksowe zabiegi pęcherza moczowego z wytworze-
niem przetoki;
L22 – Duże otwarte zabiegi na pęcherzu moczowym, w tym plastyka;
L26 – Średnie zabiegi endoskopowe na pęcherzu moczowym.

2)   ustalony w trakcie hospitalizacji przez lekarza urologa, wspólnie 
z lekarzem rehabilitacji medycznej, indywidualny plan leczenia 
pacjenta uwzględniający w szczególności leczenie z zakresu ra-
dioterapii i chemioterapii oraz odpowiednią rehabilitację i wizyty 
w poradni urologicznej. Plan leczenia należy załączyć do doku-
mentacji medycznej pacjenta;

3)   wizytę koordynującą (kontrolną), w celu oceny stanu zdrowia 
pacjenta i ewentualnej modyfikacji planu leczenia pacjenta, w 
ramach której wykonane są:

4)   wizyta kontrolna powinna się odbyć w okresie 7–14 dni od wypi-
su pacjenta z oddziału. 

2.2 Organizacja udzie-
lania świadczenia

II Moduł – rehabilitacja obejmuje:
1)    rehabilitację onkologiczną i ogólnoustrojową realizowaną według 
indywidualnego planu rehabilitacyjnego w warunkach ośrodka lub 
oddziału dziennego

III Moduł – urologiczna  opieka specjalistyczna obejmuje:
1)   specjalistyczną opiekę urologiczną w okresie 12 miesięcy od 

rozpoczęcia realizacji świadczenia, w ramach której pacjent 
powinien mieć możliwość uzyskania porady we wszystkie dni 
tygodnia, jeżeli wynika to z indywidualnego planu opieki, z za-
chowaniem możliwości dostępu do świadczeń opieki medycznej 
w oddziale szpitalnym o profilu urologia 24 godziny na dobę w 
przypadku wskazań medycznych, oraz uzyskania badań diagno-
stycznych;

2)   co najmniej 6 porad specjalistycznych. 
Podmiot koordynujący odpowiada za realizację świadczeń zgod-
nie ze standardami i warunkami określonymi w przepisach prawa, 
w szczególności w aktualnie obowiązujących rozporządzeniach 
Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakre-
su: leczenia szpitalnego, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej 
oraz rehabilitacji, a także zgodnie z zasadami dobrej praktyki 
medycznej.
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2.3

Zakres dziedzin 
medycyny upraw-
nionych do wyko-
nania świadczenia

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia: urologia, rehabilitacja 
medyczna.

2.4
Warunki i etapy  
finansowania świad-
czenia

Rozliczenie pacjenta zakwalifikowanego do opieki kompleksowej na-
stępuje po zakończeniu hospitalizacji obejmującej wykonanie jednej z 
procedur zabiegowych (L21 lub L22,lub L26)   oraz ustaleniu indywi-
dualnego planu leczenia dla pacjenta, jak również po przeprowadze-
niu wizyty koordynującej (kontrolnej) w ciągu 7-14 dni od wypisu  
z oddziału.

Produkty jednostkowe do rozliczania świadczeń z zakresu: komplek-
sowa opieka nad pacjentem z nowotworem pęcherza moczowego, 
realizowanych w ramach poszczególnych modułów, określone są  
w katalogu produktów rozliczeniowych dedykowanych do rozliczania 
świadczeń kompleksowych, stanowiącym załącznik nr 1k do zarzą-
dzenia. 

Finansowanie poszczególnych modułów kompleksowej opieki, reali-
zowanych zgodnie z potrzebami klinicznymi pacjentów, obejmuje:

w zakresie I Modułu: 
a)   hospitalizację z wykonaniem procedury L21 lub L22, lub L26 – 

rozliczaną w ramach JGP z katalogu świadczeń kompleksowych, 

b)   dodatkowe świadczenia rozliczane produktami jednostkowymi 
ujętymi w katalogu produktów do sumowania (zał. 1c do zarzą-
dzenia w rodzaju leczenie szpitalne) – możliwe do sumowania  
z właściwą JGP z katalogu świadczeń kompleksowych,

c)   opracowanie indywidualnego planu kompleksowego leczenia 
pacjenta chorego na raka pęcherza moczowego – rozliczane pro-
duktem z katalogu świadczeń kompleksowych dedykowanego 
do sumowania z właściwą JGP  
z tego katalogu,

d)   wizytę koordynującą (kontrolną) rozliczaną produktem z katalo-
gu świadczeń kompleksowych.

w zakresie II Modułu:  
a)   rehabilitację ogólnoustrojową realizowaną według indywidual-

nego planu leczenia, rozliczaną w ramach z katalogu świadczeń 
kompleksowych,

 – w przypadku rozpoczęcia przez pacjenta rehabilitacji w ciągu 
14 dni od wypisu ze szpitala rozliczenie zrealizowanej rehabili-
tacji korygowane jest o współczynnik 1,1.

w zakresie III Modułu: 
urologiczną opiekę specjalistyczną w okresie 12 miesięcy od rozpo-
częcia świadczenia, obejmującą:

7.1  Załącznik 4 – Opis przedmiotu umowy, opis świadczenia
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a)   realizację co najmniej 6 porad u pacjenta w okresie objęcia KOS 
– NPM, rozliczanych ryczałtem po ich zrealizowaniu w ramach 
produktu w katalogu świadczeń kompleksowych,

b)   poradę specjalistyczną wraz z przeprowadzeniem bilansu opieki 
u pacjenta kończącego opiekę w ramach KOS-NPM wraz z 
przekazaniem danych sprawozdawczych do Krajowego Reje-
stru Operacji w Urologii Onkologicznej (badania i ocena stanu 
klinicznego) – rozliczaną w ramach produktu rozliczeniowego: 
„Specjalistyczna opieka urologiczna – bilans opieki” z katalogu 
świadczeń kompleksowych.

2.4
Warunki i etapy  
finansowania świad-
czenia

Zasady rozliczania świadczeń w ramach KOS – NPM:
1. Poszczególne elementy opieki kompleksowej, realizowane 

zgodnie z potrzebami klinicznymi pacjenta w ramach leczenia 
szpitalnego, rehabilitacji, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, 
finansowane w ramach umowy w rodzaju leczenie szpitalne – 
świadczenia kompleksowe, rozliczane są w następujący sposób:
•	 po zakończeniu hospitalizacji obejmującej włączenie pacjenta 

do KOS – NPM i wykonaniu procedury zabiegowej,
•	 po przeprowadzeniu rehabilitacji,
•	 po zakończeniu ambulatoryjnej specjalistycznej opieki urolo-

gicznej i wykonaniu bilansu opieki.
W sytuacji gdy ze względów medycznych niemożliwe było zrealizo-
wanie u pacjenta wszystkich świadczeń wynikających z indywidual-
nego planu leczenia, rozliczeniu podlegają wyłącznie elementy opieki 
kompleksowej dotychczas zrealizowane u pacjenta (bez uwzględnie-
nia współczynników jakościowych), a kontynuacja leczenia następuje  
w ramach umowy na leczenie szpitalne.
2. W sytuacji gdy u pacjenta objętego KOS – NPM wystąpiły wska-

zania do hospitalizacji w oddziale anestezjologii i intensywnej 
terapii, rozliczenie pobytu w OAiIT następuje w ramach umowy 
na leczenie szpitalne, w zakresie świadczeń: anestezjologia i 
intensywna terapia.

3. W przypadku gdy podmiot koordynujący realizację świadczenia 
KOS – NPM realizuje je dla pacjentów   w ramach posiadanych w 
strukturze organizacyjnej   oddziałów radioterapii i chemioterapii 
(wpisanych do rejestru podmiotów wykonujących działalność 
leczniczą) – wartość tych produktów rozliczeniowych korygowa-
na jest o współczynnik 1,2.

4. Po spełnieniu określonych warunków, przy ostatnim etapie rozli-
czania KOS –NPM, uwzględnia się współczynniki jakościowe: 
a)   jeżeli pacjentowi (czynnemu zawodowo) do 4. miesiąca od 

wypisu ze szpitala zostanie wydane przez lekarza sprawują-
cego opiekę nad pacjentem zaświadczenie lekarskie o braku 
przeciwskazań z powodu choroby nowotworowej do podję-
cia/wykonywania pracy (kopię zaświadczenia o zdolności do 
pracy, poświadczoną podpisem pacjenta podmiot koordynu-
jący obowiązany jest załączyć do historii choroby);
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 – wartość produktów rozliczeniowych z katalogu świadczeń 
kompleksowych (ustalona dla JGP i specjalistycznej opieki 
urologicznej) – zrealizowanych w ramach modułów I oraz III – 
korygowana jest o współczynnik 1,1,

b)   jeżeli u pacjenta wszystkie świadczenia wynikające z indywidu-
alnego planu leczenia zostały zrealizowane w ciągu 12 miesięcy 
zgodnie z założeniami KOS-NPM:
 – wartość produktów rozliczeniowych z katalogu świadczeń 

kompleksowych (ustalona dla JGP i specjalistycznej opieki 
urologicznej) – zrealizowanych w ramach modułów I oraz III – 
korygowana jest o współczynnik 1,15,

c)   w sytuacji spełnienia łącznie warunków wskazanych w lit. a i b, 
wówczas:
 – wartość produktów rozliczeniowych z katalogu świadczeń 

kompleksowych (ustalona dla JGP i specjalistycznej opieki 
urologicznej) – zrealizowanych w ramach modułów I oraz III – 
korygowana jest o współczynnik 1,25.

5. Kwota na finansowanie KOS – NPM obejmuje procedury (wyko-
nywane stacjonarnie i ambulatoryjnie) wskazane w przepisach 
rozporządzenia szpitalnego, ambulatoryjnej opieki specjalistycz-
nej i rehabilitacji, oraz w niniejszym zarządzeniu, nie uwzględnia 
natomiast świadczeń w innych dziedzinach medycyny, związa-
nych ze schorzeniami innych narządów.

2.5 Pozostałe zasady 
rozliczania

W przypadku przystąpienia podmiotu do realizacji świadczeń KOS – 
NPM Fundusz nie finansuje u danego świadczeniodawcy, w sytuacji 
pacjenta włączonego do kompleksowej opieki, świadczeń będących 
przedmiotem tej umowy, tj. świadczeń związanych z diagnostyką i le-
czeniem zabiegowym nowotworu pęcherza moczowego, rehabilitacją, 
opieką ambulatoryjną, w ramach umów w rodzaju: leczenie  szpitalne 
(typ umowy – 03/01), AOS (typ umowy – 02/01), oraz rehabilitacji 
leczniczej (typ umowy 05), zgodnie z przepisami odpowiednich za-
rządzeń, chyba że przepisy załącznika nr 4 do zarządzenia stanowią 
inaczej.

3. Dane do sprawozdawczości

Zgodnie z systemem informatycznym udostępnionym przez Fundusz.

4. Istniejące wytyczne postępowania medycznego

Zgodnie z aktualnymi wytycznymi Polskiego Towarzystwa Urolo-
gicznego (PTU) dotyczącymi postępowania z chorymi na nowotwór 
złośliwy pęcherza moczowego
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5. Parametry jakościowe do oceny udzielania świadczeń

Monitorowanie i ewaluacja programu opieki kompleksowej nad pa-
cjentem dotkniętym nowotworem pęcherza moczowego będzie obej-
mowała zarówno wskaźniki dotyczące jakości opieki nad pacjentem 
na poziomie ośrodka realizującego program opieki kompleksowej, jak  
i wskaźniki dotyczące efektów leczenia.
Podmiot koordynujący zobowiązany jest do obligatoryjnego spra-
wozdawania do Krajowego Rejestru Operacji w Urologii Onkologicz-
nej danych dotyczących wyjściowej hospitalizacji, a po 12 miesiącach 
realizacji KOS – NPM, danych umożliwiających określenie następują-
cych wskaźników:

 – odsetek pacjentów, którzy ukończyli rehabilitację oraz powody 
rezygnacji z rehabilitacji [%],

 – śmiertelność w ciągu 30 dni od dnia hospitalizacji,
 – śmiertelność w ciągu 360 dni od dnia hospitalizacji,
 – odsetek pacjentów, u których wystąpiło zakażenie wewnątrzszpi-

talne,
 – odsetek pacjentów, u których wykonano reoperację z powodu 

powikłań. 
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8Projekt zarządzenia Prezesa Narodowego 
Funduszu Zdrowia (NFZ) pod nazwą 
„Kompleksowa opieka nad pacjentem chorym 
na nowotwór złośliwy gruczołu krokowego”

W niniejszym rozdziale przedstawiamy projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Fun-
duszu Zdrowia pod nazwą „Kompleksowa opieka nad pacjentem chorym na nowotwór 
złośliwy gruczołu krokowego (KOS-NZGK)”, uwzględniający aktualne regulacje prawne 
dotyczące świadczeń kompleksowych oraz standard opieki nad pacjentem dotkniętym 
rakiem gruczołu krokowego. 

Projekt nazwy świadczenia, opisu świadczenia oraz katalogu produktu rozliczeniowego 
KOS-NZGK opracowano ma podstawie załączników do Zarządzenia Prezesa Narodowego 
Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju 
leczenie szpitalne – świadczenia kompleksowe.

PROJEKT ZARZĄDZENIA
PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

z dnia …….

Kompleksowa opieka nad pacjentem 
chorym na nowotwór złośliwy gruczołu krokowego

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1. Zarządzenie określa:

1) przedmiot postępowania w  sprawie zawarcia i  realizacji umowy o  udzielanie 
świadczeń opieki zdrowotnej;

2) szczegółowe warunki umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej  
– w rodzaju leczenie szpitalne – świadczenia kompleksowe.
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§ 2.1 Użyte w zarządzeniu określenia oznaczają:

1) Fundusz – Narodowy Fundusz Zdrowia;

2) Oddział Funduszu – oddział wojewódzki Funduszu;

3) Ogólne warunki umów – przepisy rozporządzenia ministra właściwego do spraw 
zdrowia w  sprawie ogólnych warunków umów o  udzielanie świadczeń opieki 
zdrowotnej, wydanego na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy z  dnia 27 sierpnia 
2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicz-
nych, zwanej dalej „ustawą o świadczeniach”;

4) podwykonawca – podmiot, o którym mowa w Ogólnych warunkach umów;

5) rejestr – rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą, o którym mowa 
w przepisach ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 
z 2016 r. poz. 1638, 1948 i 2260);

6) rodzaj świadczeń – rodzaj, o którym mowa w Ogólnych warunkach umów;

7) rozporządzenie szpitalne – rozporządzenie ministra właściwego do spraw zdro-
wia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego, wyda-
ne na podstawie art. 31d ustawy o świadczeniach;

8) rozporządzenie ambulatoryjne – rozporządzenie ministra właściwego do spraw 
zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki 
specjalistycznej, wydane na podstawie art. 31d ustawy o świadczeniach;

9) rozporządzenie rehabilitacyjne – rozporządzenie ministra właściwego do spraw 
zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej, 
wydane na podstawie art. 31d ustawy o świadczeniach;

10) rozporządzenie kryterialne – rozporządzenie ministra właściwego do spraw zdro-
wia w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie 
zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, wydane na podstawie 
art. 148 ust. 3 ustawy o świadczeniach;

11) ryczałt – uśrednioną kwotę przeznaczoną na sfinansowanie świadczeń ambula-
toryjnej specjalistycznej opieki urologicznej w ramach Kompleksowej Opieki nad 
Pacjentem Chorym na Nowotwór Gruczołu Krokowego (KOS – NZGK), określoną 
w załączniku nr 4 do zarządzenia;

12) świadczenia kompleksowe – zakres świadczeń, o którym mowa w pkt 15, w ra-
mach którego realizowana i finansowana jest kompleksowa opieka nad pacjentem 
skoordynowana przez jeden ośrodek – podmiot koordynujący, obejmująca postę-
powanie diagnostyczno-terapeutyczne, specjalistyczne świadczenia ambulatoryj-
ne oraz w zależności od wskazań medycznych różne formy rehabilitacji;

13) współczynnik korygujący – współczynnik ustalany przez Prezesa Funduszu, 
o którym mowa w Ogólnych warunkach umów;

14) współrealizator – komórkę organizacyjną w  strukturze podmiotu składające-
go ofertę i   oordynującego opiekę kompleksową, która uczestniczy w realizacji 
świadczeń w zakresie tej opieki;

8. Projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) pod nazwą 
„Kompleksowa opieka nad pacjentem chorym na nowotwór złośliwy gruczołu krokowego”
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15) zakres świadczeń – zakres, o którym mowa w Ogólnych warunkach umów;

16) zarządzenie w  rodzaju leczenie szpitalne – zarządzenie Prezesa Funduszu 
w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie 
szpitalne.

2. Określenia inne niż wymienione w ust. 1, użyte w zarządzeniu, mają znaczenie nadane 
im w przepisach odrębnych, w szczególności w ustawie o świadczeniach, w rozporządze-
niach, o których mowa w ust. 1 pkt 6-10 oraz Ogólnych warunkach umów. 

Rozdział 2

Przedmiot postępowania

§ 3. 1. Przedmiotem postępowania, o którym mowa w § 1 pkt 1, jest wyłonienie świad-
czeniodawców do udzielania świadczeń gwarantowanych w rodzaju świadczeń: leczenie 
szpitalne – świadczenia kompleksowe, odpowiednio na obszarze terytorialnym:

1) województwa;

2) grupy powiatów;

3) powiatu;

4) dwóch lub więcej gmin;

5) gminy;

6) więcej niż jednej dzielnicy;

7) dzielnicy.

2. Zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień, określonym w rozporządzeniu (WE) 
Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspól-
nego Słownika Zamówień (CPV) – (Dz. Urz. UE L 340 z dnia 16.12. 2002, str. 1 i n., z późn. 
zm.) oraz zgodnie z art. 141 ust. 4 ustawy, przedmiotem umów objęte są następujące na-
zwy i kody:

1) 85110000–3  Usługi szpitalne i podobne;

2) 85121200–5  Specjalistyczne usługi medyczne;

3) 85143000–3  Usługi ambulatoryjne;

4) 85312500–4  Usługi rehabilitacyjne;

5) 85141210–4  Usługi leczenia medycznego świadczone w warunkach domowych.

3. Porównanie ofert w toku postępowania, o którym mowa w § 1 pkt 1, następuje zgod-
nie z art. 148 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach oraz kryteriami wyboru ofert, określonymi 
w rozporządzeniu kryterialnym.

4. Fundusz zawiera umowy wyłącznie ze świadczeniodawcami posiadającymi oddziały 
szpitalne i inne komórki opieki szpitalnej, których kody charakteryzujące specjalność ko-

8. Projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) pod nazwą 
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mórki organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego, są określone w  rejestrze, 
w części VIII systemu kodu resortowych kodów identyfikacyjnych odpowiadających lub 
zawierających się w zakresach, określonych w załączniku nr 3 do zarządzenia.

Rozdział 3

Szczegółowe warunki umowy

§ 4. 1. Przedmiotem umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju le-
czenie szpitalne – świadczenia kompleksowe, zwanej dalej „umową”, jest realizacja świad-
czeń udzielanych świadczeniobiorcom przez świadczeniodawcę, w zakresach określonych 
w załączniku nr 3 do zarządzenia.

2. Wzór umowy określony jest w załączniku nr 2 do zarządzenia.

3. Odstępstwa od wzoru umowy wymagają pisemnej zgody Prezesa Funduszu.

§ 5. 1. Katalog świadczeń i produktów jednostkowych dedykowanych do rozliczania 
świadczeń, o których mowa w § 4 ust. 1, stanowiący załącznik nr 1k do zarządzenia, obej-
muje:

1) diagnostykę, leczenie zachowawcze lub inwazyjne, lub zabiegowe realizowane 
w ramach hospitalizacji;

2) rehabilitację realizowaną w warunkach: stacjonarnych, oddziału/ośrodka dzien-
nego,  
domowych;

3) porady w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

2. Dopuszcza się łączne rozliczanie świadczeń finansowanych grupami, określonymi 
w załączniku nr 1k, z produktami katalogowymi zawartymi w katalogu produktów do su-
mowania, określonymi w załączniku nr 1c do zarządzenia w  rodzaju leczenie szpitalne, 
o ile w katalogu produktów do sumowania dopuszczono taką możliwość.

3. w odniesieniu do świadczeniobiorców objętych kompleksową opieką, którym udzie-
lane są świadczenia w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii (AiIT), rozliczanie świad-
czeń z tego zakresu następuje w ramach umowy w rodzaju leczenie szpitalne, w zakresie 
świadczeń: anestezjologia i intensywna terapia, odpowiednio przez produkt rozliczeniowy 
o  kodzie 5.52.01.0001467 – Hospitalizacja wyłącznie w  Oddziale Anestezjologii i  Inten-
sywnej Terapii – z katalogu produktów odrębnych, w ramach umowy w rodzaju leczenie 
szpitalne, lub ewentualnie łącznego rozliczenia produktów dopuszczonych do sumowania 
w OAiIT z katalogu produktów do sumowania, stanowiącego załącznik nr 1c do zarządze-
nia w rodzaju leczenie szpitalne. 

4. Szczegółowy opis przedmiotu umowy określony jest w załączniku nr 4 do niniej-
szego zarządzenia.
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§ 6. 1. Świadczeniodawca realizujący umowę obowiązany jest spełniać wymagania 
określone w niniejszym zarządzeniu oraz w przepisach odrębnych, w szczególności w roz-
porządzeniu szpitalnym, rozporządzeniu ambulatoryjnym oraz rozporządzeniu rehabilita-
cyjnym. 

2. Konieczność spełnienia wymagań, o  których mowa w  ust. 1, dotyczy wszystkich 
miejsc udzielania przez świadczeniodawcę świadczeń realizowanych na podstawie umowy.

3. Godziny pracy personelu, określone w wymaganiach, o których mowa w ust. 1, mogą 
być tożsame z  godzinami pracy personelu udzielającego świadczeń w  ramach umów 
o udzielanie świadczeń w zakresach stanowiących elementy świadczeń z zakresu kom-
pleksowej opieki.

§ 7. 1. Świadczenia w poszczególnych zakresach mogą być udzielane przez świadcze-
niodawcę z udziałem podwykonawców udzielających świadczeń na zlecenie świadczenio-
dawcy, wymienionych w „Wykazie podwykonawców”, którego wzór określony jest w za-
łączniku nr 3 do umowy.

2. Dopuszcza się zlecenie podwykonawcy udzielania jedynie części zakresu świadczeń 
będących przedmiotem umowy.

3. Świadczenia mogą być udzielane wyłącznie przez podwykonawcę spełniającego wy-
magania, o których mowa w § 6 ust. 1.

4. Umowa zawarta między świadczeniodawcą a podwykonawcą zawiera zastrzeżenie 
o prawie Funduszu do przeprowadzenia kontroli podwykonawcy w zakresie wynikającym 
z umowy, na zasadach określonych w ustawie o świadczeniach.

5. Fundusz obowiązany jest do poinformowania świadczeniodawcy o  rozpoczęciu 
i  zakończeniu kontroli każdego z  podmiotów biorących udział w  udzielaniu świadczeń 
(w szczególności podwykonawcy) oraz o jej wynikach.

6. Zmiana warunków udzielania świadczeń przez podwykonawców, mająca wpływ na 
dostępność do świadczeń, zgłaszana jest przez świadczeniodawcę do Oddziału Funduszu 
w terminie umożliwiającym zmianę umowy, nie później niż 14 dni przed wystąpieniem tej 
zmiany.

§ 8. 1. Fundusz nie finansuje świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w związku z pro-
wadzeniem eksperymentu medycznego, w tym badania klinicznego, których finansowanie 
określają odrębne przepisy.

2. Świadczeniodawca obowiązany jest do udostępniania, na żądanie Funduszu, rejestru 
zakażeń zakładowych.
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3. Przy udzielaniu świadczeń, świadczeniodawca obowiązany jest do weryfikacji, 
z uwzględnieniem przepisów art. 50 ustawy o świadczeniach, prawa świadczeniobiorcy 
do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

4. w celu realizacji obowiązku, o którym mowa w ust. 3, świadczeniodawca obowiązany 
jest do uzyskania we właściwym Oddziale Funduszu upoważnienia do korzystania z usłu-
gi Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców, umożliwiającej występowa-
nie o sporządzenie dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń, zgodnie z art. 50 
ust. 3 ustawy o świadczeniach.

5. w celu uzyskania upoważnienia, o którym mowa w ust. 4, świadczeniodawca składa 
w Oddziale Funduszu wniosek, w terminie 3 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

6. w  przypadku niedopełnienia przez świadczeniodawcę obowiązku określonego 
w ust. 4, z przyczyn leżących po stronie świadczeniodawcy, Fundusz może nałożyć na 
świadczeniodawcę karę umowną, o której mowa w § 6 ust. 4 załącznika nr 2 do zarządze-
nia, stanowiącego wzór umowy. 

7. w przypadku nieprzerwanej kontynuacji przez świadczeniodawcę udzielania świad-
czeń na podstawie kolejnej umowy zawartej z Funduszem, upoważnienie, o którym mowa 
w ust. 4, uzyskane w związku z zawarciem poprzedniej umowy, zachowuje ważność.

§ 9. 1. Świadczenia objęte przedmiotem umowy, udzielane są osobiście przez osoby 
posiadające określone kwalifikacje, zgodnie z „Harmonogramem – zasoby”, którego wzór 
określony jest w załączniku nr 2 do umowy.

2. Świadczeniodawca zapewnia dostępność do świadczeń zgodnie z  „Harmonogra-
mem – zasoby”, stanowiącym załącznik nr 2 do umowy. 

§ 10. 1. Warunki rozliczania świadczeń określone są w Ogólnych warunkach umów oraz 
w umowie. Podstawą rozliczeń i płatności za świadczenia udzielone w okresie sprawoz-
dawczym jest rachunek wraz z raportem statystycznym.

2. Liczba i cena jednostek rozliczeniowych oraz kwota zobowiązania Funduszu są określo-
ne w planie rzeczowo-finansowym, którego wzór określony jest w załączniku nr 1 do umowy.

3. Świadczeniodawca obowiązany jest do sprawozdawania w raporcie statystycznym 
w szczególności następujących danych:

1) rozpoznanie zasadnicze i nie więcej niż trzy rozpoznania współistniejące – według 
ICD-10;

2) istotne procedury medyczne łącznie z datą ich wykonania – według wskazanej 
przez Fundusz na dany okres sprawozdawczy wersji ICD-9.
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4. Dane, o których mowa w ust. 3, winny być zgodne z danymi:

1) zawartymi w  indywidualnej dokumentacji medycznej, zgodnie z  rozporządze-
niem ministra właściwego do spraw zdrowia w sprawie rodzajów i zakresu doku-
mentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, wydanym na podstawie art. 
30 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw 
Pacjenta (Dz. U. z 2016 r. poz. 186, 823, 836, 960 i 1070);

2) przekazywanymi w  Karcie statystycznej szpitalnej ogólnej – MZ/Szp-11, zgodnie 
z przepisami rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów wydanego na podstawie art. 
31 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 
1068 i z 2017 r. poz. 60);

3) określonymi w przepisach rozporządzenia ministra właściwego do spraw zdrowia 
wydanego na podstawie art. 27 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu 
oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1866, 
2003 i 2173).

5. Spełnienie wymagań, o których mowa w ust. 4 pkt 1 i 3, stanowi warunek rozliczenia 
świadczeń.

6. Świadczeniodawca obowiązany jest do wskazania w raporcie statystycznym:

1) zakresu świadczeń, grupy według zasad określonych przez charakterystykę JGP 
i algorytm JGP lub produktów jednostkowych z katalogu, stanowiącego załącznik 
nr 1k do niniejszego zarządzenia;

2) produktów jednostkowych określonych w katalogu produktów do sumowania, sta-
nowiącego załącznik nr 1c do zarządzenia w rodzaju leczenie szpitalne, o ile miały 
one zastosowanie.

7. Przekazanie raportu statystycznego, o którym mowa w Ogólnych warunkach umów, 
dotyczącego świadczeń z zakresu Kompleksowa Opieka Specjalistyczna nad Pacjentem 
Chorym na Nowotwór Złośliwy Gruczołu Krokowego (KOS – NZGK), następuje w oparciu 
o narzędzie informatyczne udostępniane przez Fundusz.

8. Podstawą rozliczenia świadczeń za dany okres sprawozdawczy są jednostki rozli-
czeniowe odpowiadające produktom rozliczeniowym określonym w załączniku nr 1k do 
niniejszego zarządzenia oraz załączniku nr 1c do zarządzenia w rodzaju leczenie szpitalne, 
zatwierdzone w wyniku weryfikacji danych raportu statystycznego w systemie informa-
tycznym Funduszu.

9. Jeżeli wartość wykonanych świadczeń w ramach Kompleksowej Opieki Specjalistycz-
nej nad Pacjentem Chorym na Nowotwór Złośliwy Gruczołu Krokowego (KOS – NZGK) 
przekroczy kwotę zobowiązania Oddziału Funduszu wobec świadczeniodawcy, o której 
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mowa w ust. 2, na wniosek świadczeniodawcy składany po upływie kwartału, w którym 
nastąpiło przekroczenie kwoty zobowiązania – zwiększeniu ulegają liczby jednostek rozli-
czeniowych oraz odpowiednio kwota zobowiązania Oddziału Funduszu wobec świadcze-
niodawcy z tytułu realizacji umowy.

10. Informacje dotyczące algorytmu JGP oraz obowiązującej w danym okresie spra-
wozdawczym wersji ICD-9, ogłaszane są przez Prezesa Funduszu. 

§ 11. 1. Jednostką rozliczeniową służącą do rozliczania produktów rozliczeniowych, 
o których mowa w § 5 ust. 1, jest punkt. 

2. Szczegółowe zasady rozliczania oraz sposób finansowania świadczeń w  zakresie 
Kompleksowej Opieki Specjalistycznej nad Pacjentem Chorym na Nowotwór Złośliwy Gru-
czołu Krokowego (KOS –NZGK) są określone w załączniku nr 4 do zarządzenia.

3. Niedopuszczalne jest dodatkowe rozliczanie – przez podmiot realizujący umowę 
w zakresie KOS –NZGK, świadczeń udzielonych pacjentowi włączonemu do KOS – NZGK, 
związanych z diagnostyką w zakresie leczenia onkologicznego, leczeniem zachowawczym 
lub zabiegowym, rehabilitacją oraz opieką ambulatoryjną, będących przedmiotem zakre-
su tej umowy, na podstawie umów zawartych w innych zakresach i rodzajach świadczeń, 
chyba że przepisy załącznika nr 4 do zarządzenia stanowią inaczej.

§ 12. Świadczeniodawca realizujący świadczenia w zakresie KOS – NZGK, w sytuacji 
rozliczania świadczeń związanych z  żywieniem dojelitowym, żywieniem pozajelitowym, 
finansowanych w  ramach produktów określonych w  załączniku nr 1c do zarządzenia 
w rodzaju leczenie szpitalne, obowiązany jest do prowadzenia dokumentacji dodatkowej, 
zgodnie ze wzorami określonymi odpowiednio w załącznikach: nr 5a, 5b i 6 do zarządze-
nia. Dokumentację związaną z leczeniem żywieniowym należy dołączyć do dokumentacji 
medycznej pacjenta.

§ 13. Wykazywanie przez świadczeniodawcę świadczeń do rozliczenia, odbywa się 
zgodnie z następującymi zasadami:

1) poszczególne elementy opieki kompleksowej realizowane zgodnie z potrzebami 
klinicznymi pacjenta w ramach leczenia szpitalnego, rehabilitacji, ambulatoryjnej 
opieki specjalistycznej, finansowane są osobno;

2) w przypadku udzielenia więcej niż jednego świadczenia w czasie pobytu świad-
czeniobiorcy w szpitalu, do rozliczenia należy wykazywać wyłącznie jedną grupę 
JGP z katalogu świadczeń kompleksowych, stanowiącego załącznik nr 1k do ni-
niejszego zarządzenia; 
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3) dopuszcza się łączne rozliczanie świadczeń finansowanych grupami z innymi pro-
duktami rozliczeniowymi, na zasadach określonych w katalogu, stanowiącym za-
łącznik nr 1k do niniejszego zarządzenia;

4) dopuszcza się łączne rozliczanie grup z katalogu świadczeń kompleksowych, sta-
nowiącego załącznik nr 1k do niniejszego zarządzenia z produktami katalogowymi 
dedykowanymi do rozliczania świadczeń w OAiIT, zawartymi w katalogu świad-
czeń do sumowania, stanowiącym załącznik 1c do zarządzenia w rodzaju leczenie 
szpitalne, z zastrzeżeniem pkt 5;

5) finansowanie świadczeń udzielanych w zakresie anestezjologii i intensywnej tera-
pii, w oparciu o skalę punktacji stanu pacjenta TISS-28, odbywa się zgodnie z za-
sadami określonymi w zarządzeniu w rodzaju leczenie szpitalne; 

6) finansowanie świadczeń z zakresu chemioterapii i radioterapii odbywa się zgod-
nie z zasadami określonymi dla tych zakresów świadczeń w sytuacjach, o których 
mowa w pkt 4, świadczenia podlegające łącznemu rozliczaniu finansowane są na 
podstawie odrębnych umów;

7) dzień przyjęcia do leczenia oraz dzień jego zakończenia wykazywany jest do roz-
liczenia jako jeden osobodzień;

8) jeżeli okres między udzieleniem świadczeniobiorcy świadczeń przez świadcze-
niodawcę, podczas odrębnych pobytów w szpitalu, z powodu określonego przez 
rozpoznanie lub procedurę występującą w charakterystyce danej grupy z katalogu 
świadczeń kompleksowych, określonego w załączniku nr 1k do zarządzenia, nie 
przekracza 14 dni, lub z  zasad postępowania medycznego wynika, że problem 
zdrowotny może być rozwiązany jednoczasowo, świadczenia te wykazywane są 
do rozliczenia jako jedno świadczenie, z zastrzeżeniem pkt 9; 

9) w uzasadnionych medycznie przypadkach, dyrektor Oddziału Funduszu, na umo-
tywowany wniosek świadczeniodawcy, może wyrazić zgodę na rozliczenie okre-
ślonych świadczeń związanych z ponowną hospitalizacją w okresie krótszym niż 
14 dni, w tym rozpoczętą w dniu zakończenia poprzedniej hospitalizacji;

10) w przypadkach, o których mowa w pkt 9, świadczeniodawca występuje do dyrek-
tora Oddziału Funduszu z odpowiednim wnioskiem, zgodnie ze wzorami określo-
nymi przepisami zarządzenia Prezesa Funduszu w sprawie wniosków o indywidu-
alne rozliczenie świadczeń i Bazy Rozliczeń Indywidualnych, w trakcie hospitalizacji 
albo w terminie do 7 dni roboczych od dnia jej zakończenia, celem uzyskania zgo-
dy na sfinansowanie świadczenia stanowiącego przedmiot wniosku;

11) zgodę na rozliczenie świadczenia, o którym mowa w pkt 11, wydaje dyrektor Od-
działu Funduszu, na zasadach i w terminie określonych w przepisach zarządze-
nia Prezesa Funduszu w sprawie wniosków o indywidualne rozliczenie świadczeń 
i Bazy Rozliczeń Indywidualnych;
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12) nie dopuszcza się wyrażania zgody przez dyrektora Oddziału Funduszu na rozli-
czanie świadczeń, w tym łącznego wykazywania do rozliczenia, w sposób inny niż 
określony w niniejszym zarządzeniu;

13) dla świadczeniodawców udzielających świadczeń w zakresie Kompleksowa Opie-
ka Specjalistyczna nad Pacjentem Chorym na Nowotwór Złośliwy Gruczołu Kro-
kowego (KOS – NZGK), wprowadza się współczynniki korygujące dla świadczeń, 
określonych w katalogu świadczeń kompleksowych, w sytuacjach spełnienia okre-
ślonych warunków: 

h) w przypadku realizacji świadczeń Kompleksowej Opieki Specjalistycznej nad 
Pacjentem Chorym na Nowotwór Złośliwy Gruczołu Krokowego (KOS – NZGK) 
w ramach posiadanego w strukturze organizacyjnej oddziału radioterapii i che-
mioterapii, wartość tych produktów rozliczeniowych korygowana jest z zasto-
sowaniem współczynnika o wartości 1,2, 

i) w przypadku rozpoczęcia przez pacjenta rehabilitacji w ciągu 14 dni od wypisu 
ze szpitala – rozliczenie zrealizowanej rehabilitacji korygowane jest z zastoso-
waniem współczynnika o wartości 1,1,

j) jeżeli pacjentowi po zabiegu operacyjnego leczenia nowotworu gruczołu kro-
kowego (czynnemu zawodowo) do 4. miesiąca od wypisu ze szpitala zostanie 
wydane zaświadczenie lekarskie, przez lekarza sprawującego opiekę nad pa-
cjentem, o braku przeciwskazań do podjęcia /wykonywania pracy – przy ostat-
nim etapie rozliczania Kompleksowej Opieki Specjalistycznej nad Pacjentem 
Chorym na Nowotwór Złośliwy Gruczołu Krokowego (KOS – NZGK), wartość 
produktów rozliczeniowych (ustalona dla JGP i  specjalistycznej opieki urolo-
gicznej), zrealizowanych w ramach modułów i oraz III, korygowana jest z zasto-
sowaniem współczynnika o wartości 1,1,

k) jeżeli u pacjenta wszystkie świadczenia wynikające z indywidualnego planu le-
czenia zostały zrealizowane w ciągu 12 miesięcy zgodnie z założeniami KOS 
– NZGK – przy ostatnim etapie rozliczania KOS – NZGK, wartość produktów 
rozliczeniowych (ustalona dla JGP i specjalistycznej opieki urologicznej), zre-
alizowanych w ramach modułów I oraz III, korygowana jest z zastosowaniem 
współczynnika o wartości 1,15,

l) w sytuacji spełnienia łącznie warunków wskazanych w lit. c i d – przy ostatnim 
etapie rozliczania KOS – NZGK wartość produktów rozliczeniowych (ustalona 
dla JGP i specjalistycznej opieki urologicznej), zrealizowanych w ramach modu-
łów i oraz IV korygowana jest z zastosowaniem współczynnika o wartości 1,25.

§ 14. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jego podpisania.
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1. Charakterystyka świadczenia

1.1 Nazwa zakresu 
świadczenia

Kod zakresu: ________________ 
Kompleksowa Opieka Specjalistyczna nad Pacjentem Chorym 
na Nowotwór Złośliwy Gruczołu Krokowego (KOS – NZGK)

1.2 Kryteria kwalifikacji 
świadczeniobior-
ców wymagających 
udzielenia świad-
czenia

Do objęcia opieką kompleksową specjalistyczną kwalifikują się pa-
cjenci z rozpoznanym nowotworem gruczołu krokowego (wg ICD-10: 
C61– nowotwór złośliwy gruczołu krokowego), potwierdzonym bada-
niem histopatologicznym, w stadium zaawansowania cT1-3a N0, M0.

1.3 Określenie  
świadczenia

Kompleksowa opieka specjalistyczna nad pacjentem chorym na no-
wotwór gruczołu krokowego obejmuje procedury związane z przygo-
towaniem pacjenta do zabiegu operacyjnego, wykonanie 
procedury JGP L31 – RADYKALNA PROSTATEKTOMIA oraz ambula-
toryjną opiekę specjalistyczną i rehabilitację w okresie 12 miesięcy od 
rozpoczęcia realizacji świadczenia.  
Celem opieki kompleksowej jest zapewnienie pacjentowi:

1) koordynacji leczenia obejmującego wykonanie ww. procedury za-
biegowej oraz dostępności do ewentualnego leczenia obejmującego 
w szczególności radioterapię i/lub chemioterapię; 

2) rehabilitacji urologicznej; 
3) urologicznej opieki specjalistycznej, obejmującej realizację badań 

diagnostycznych i kontrolę stanu zdrowia pacjenta.
Kompleksowa opieka specjalistyczna, skoordynowana przez jeden 
ośrodek – podmiot koordynujący, realizowana jest w różnych komór-
kach organizacyjnych (podmiotach), zgodnie ze schematem organi-
zacyjnym realizacji kompleksowej opieki opracowanym przez pod-
miot koordynujący. 
Podmiotem koordynującym jest szpital posiadający oddział urologicz-
ny, zapewniający jednocześnie wymaganą infrastrukturę do realizacji 
świadczeń w ramach opieki kompleksowej w dostępie, tj.  przyszpitalną 
poradnię urologiczną.
Wszystkie działania, związane z opieką nad pacjentem w ramach 
hospitalizacji oraz w okresie 12 miesięcy od rozpoczęcia świadczenia, 
organizuje i nadzoruje podmiot koordynujący, który:

1) prowadzi diagnostykę, w tym endoskopową, przeprowadza leczenie 
zachowawcze i zabiegowe – zgodnie z indywidualnymi potrzebami 
pacjenta – przy uwzględnieniu świadczeń wchodzących w zakres 
opieki kompleksowej;

2) opracowuje indywidualny plan leczenia pacjenta – opracowany po 
odbyciu konsylium z udziałem specjalistów z dziedziny onkologii kli-
nicznej, radioterapii i rehabilitacji medycznej – obejmujący informacje 
na temat zaplanowanych rodzajów leczenia, ich kolejności, orienta-
cyjnych terminów oraz świadczeniodawców (ich lokalizacji), u któ-
rych to leczenie będzie prowadzone. W przypadkach uzasadnionych 
stanem zdrowia pacjenta dokonuje zmiany planu leczenia pacjenta;
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3) koordynuje czynności związane z zapewnieniem konsultacji specjali-
stycznych koniecznych w procesie opieki nad pacjentem;

4) zapewnia leczenie zabiegowe, zgodnie ze stanem klinicznym pa-
cjenta;

5) zapewnia odpowiednią rehabilitację (zgodnie ze stanem pacjenta) 
oraz edukację pacjenta dotyczącą stylu życia, czynników ryzyka i 
in.; 

6) zapewnia i koordynuje ambulatoryjną specjalistyczną opiekę urolo-
giczną;

7) zapewnia dostęp do programu lekowego ,,Leczenie opornego na 
kastrację raka gruczołu krokowego”;

8) zapewnia możliwość 24-godzinnego kontaktu (w ramach oddziału 
urologicznego), zgodnie ze schematem organizacyjnym realizacji 
KOS – NZGK;

9) odpowiada za prowadzenie dokumentacji medycznej zgodnie z 
obowiązującymi przepisami;

10) prowadzi sprawozdawczość z wykonanych świadczeń z zakresu 
diagnostyki i leczenia do Krajowego Rejestru Operacji w Urologii 
Onkologicznej;

11) w przypadku, gdy pacjent po przeprowadzonej diagnostyce nie 
kwalifikuje się do objęcia go opieką w ramach KOS – NZGK, odno-
towuje ten fakt w historii choroby oraz niezwłocznie – w systemie 
informatycznym przeznaczonym do monitorowania KOS – NZGK, 
po jego ewentualnym uruchomieniu przez NFZ;

12) po zakończeniu udzielania świadczenia w ramach KOS – NZGK 
przekazuje informacje lekarzowi POZ/AOS o świadczeniach zaleca-
nych pacjentowi.

1.4 Częstość występo-
wania nowotworów 
złośliwych gruczołu 
krokowego oraz 
liczba wykony-
wanych komplek-
sowych i dużych 
świadczeń zabiego-
wych

Według Mapy Onkologicznej opracowanej w 2015 roku przez Mini-
sterstwo Zdrowia: 

•	w 2012 r. nowotwór złośliwy gruczołu krokowego zdiagnozowano 
u 14,6 tysiąca mężczyzn, 

•	w tej grupie chorych najczęściej rozpoznawano nowotwór w II 
stadium zaawansowania. 

Największy udział wczesnych rozpoznań odnotowano w wojewódz-
twie pomorskim (77% nowotworów w stadium I lub II) i opolskim 
(76%). Najpóźniej nowotwór ten diagnozowano w województwie 
lubuskim (34% w IV stadium) oraz świętokrzyskim (33%).
Nowotwór złośliwy gruczołu krokowego stanowił przyczynę 8% zgo-
nów spowodowanych nowotworami złośliwymi wśród mężczyzn. Naj-
wyższe wartości współczynnika SMR (standaryzowany współczynnik 
umieralności) występowały w województwach: kujawsko-pomorskim, 
lubuskim i podlaskim, natomiast najniższe w województwie łódzkim i 
mazowieckim.
Nowotwór złośliwy gruczołu krokowego będzie w Polsce nowotwo-
rem o największej dynamice wzrostu spośród wszystkich nowotwo-
rów. Do roku 2029 największy wzrost liczby zachorowań spodziewa-
ny jest w województwach: warmińsko-mazurskim – 37%, lubuskim 
– 36% oraz podkarpackim – 36%.
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Według danych pochodzących z NFZ w 2017 r. liczba wykonanych pro-
cedur u pacjentów, u których rozpoznano nowotwór złośliwy gruczołu 
krokowego, w przypadku grupy L 31 – RADYKALNA PROSTATEKTO-
MIA, wyniosła 6421.

1.5 Specyfikacja zasad-
niczych procedur 
medycznych wyko-
nywanych  
w trakcie wykony-
wania świadczenia

60.51 Wycięcie radykalne stercza (prostatektomia radykalna) 
z limfadenektomią zasłonową z dostępu załonowego

60.52 Wycięcie radykalne stercza (prostatektomia radykalna) z lim-
fadenektomią miedniczną z dostępu załonowego

60.54 Wycięcie radykalne stercza (prostatektomia radykalna) 
z limfadenektomią zasłonową laparoskopowo

60.55 Wycięcie radykalne stercza (prostatektomia radykalna) 
z limfadenektomią miedniczną laparoskopowo

88.752 USG nerek, moczowodów, pęcherza moczowego
88.759 Diagnostyka ultrasonograficzna układu moczowego – inne
91.32 Badanie mikroskopowe materiału z pęcherza moczowego, 

cewki moczowej, stercza, pęcherzyków nasiennych, tkanki 
okołopęcherzowej, moczu i nasienia – posiew

91.33 Badanie mikroskopowe materiału z pęcherza moczowego, 
cewki moczowej, stercza, pęcherzyków nasiennych, tkanki 
okołopęcherzowej, moczu i nasienia – posiew i antybiogram

91.831 Badanie materiału biologicznego posiew jakościowy wraz 
z identyfikacją drobnoustroju i antybiogram

99.04 Przetoczenie koncentratu krwinek czerwonych
99.07 Przetoczenie osocza – inne
99.19 Wstrzyknięcie antykoagulanta
88.011 Komputerowa tomografia brzucha bez kontrastu
87.440 RTG klatki piersiowej
87.441 Zdjęcie RTG płuc – inne
89.61 Monitorowanie systemowego ciśnienia tętniczego
89.522 Elektrokardiogram z 12 lub więcej odprowadzeniami
89.511 Elektrokardiogram z 1-3 odprowadzeniami
89.59 Inne nieinwazyjne badania serca i układu naczyniowego
99.218 Podanie antybiotyku dożylnie lub we wlewie 
M37 Kreatynina 
O35 Sód (Na) 
N45 Potas (K) 
G11 Czas częściowej tromboplastyny po aktywacji (APTT)
G21 Czas protrombinowy (PT) 
C53 Morfologia krwi 8-parametrowa 
N13 Mocznik 
L43 Glukoza z krwi żylnej 
A01 Badanie ogólne moczu (profil) 
C55 Morfologia krwi, z pełnym różnicowaniem granulocytów 
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E65 Oznaczenie grupy krwi układu ABO i Rh
E20 Próba zgodności serologicznej 
I97 Chlorek (Cl) 
Y90 Badanie histopatologiczne 
I81 Białko C-reaktywne (CRP) 
A19 Osad moczu 
O29 Równowaga kwasowo-zasadowa (pH, pCO2, pO2, HCO3, BE)
E05 Badanie w kierunku nieregularnych przeciwciał 
I61 Antygen swoisty dla stercza (PSA) całkowity 
V48 Wirus zapalenia wątroby typu C (HCV) Przeciwciała (anty-

-HCV) 
V39 Wirus zapalenia wątroby typu B HBs Antygen
I77 Białko całkowite
V40 Wirus zapalenia wątroby typu B HBs Antygen (ilościowo) 
L69 Hormon tyreotropowy (TSH)  
I19 Aminotransferaza asparaginianowa  
M45 Kwas moczowy
V41 Wirus zapalenia wątroby typu B HBs Antygen (potwierdzający)
G53 Fibrynogen (FIBR) 
I17 Aminotransferaza alaninowa (ALT) 
I89 Bilirubina całkowita
O69 Tyroksyna wolna (FT4) 
O55 Trijodotyronina wolna (FT3) 
O41 Testosteron
99.19 Wstrzyknięcie antykoagulanta 
I09 Albumina 
O77 Wapń całkowity (Ca) 
G49 D-Dimer 
88.763 USG gruczołu krokowego
I99 Cholesterol całkowity
O49 Triglicerydy 
K01 Cholesterol HDL 
C66 Płytki krwi – liczba 
C02 Erytrocyty – liczba 
C30 Leukocyty – liczba
V47 Wirus zapalenia wątroby typu B HBV-DNA

1.6 Oczekiwane wyniki 
postępowania

Kompleksowa Opieka Specjalistyczna nad Pacjentem Chorym na 
Nowotwór Złośliwy Gruczołu Krokowego (KOS – NZGK) jest oparta 
na zapewnieniu koordynacji leczenia pacjenta, u którego wykonano 
zabieg operacyjnego leczenia nowotworu złośliwego gruczołu kroko-
wego i ma zapewnić właściwe postępowanie terapeutyczne, obniżyć 
śmiertelność szpitalną oraz poprawić wyniki 5-letnich przeżyć pacjen-
tów z tym typem nowotworu.
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Wczesna rehabilitacja i urologiczna opieka specjalistyczna w okresie 
12 miesięcy ma poprawić jakość opieki nad pacjentem oraz zapewnić 
właściwą kontrolę czynników ryzyka, co może pozytywnie wpłynąć 
na obniżenie odsetka śmiertelności odległej. Dodatkowym celem jest 
przywrócenie zdolności do pracy osobom, które w następstwie cho-
roby są zagrożone długotrwałą niezdolnością do pracy i jednocześnie 
rokują odzyskanie tej zdolności po przeprowadzeniu rehabilitacji.

2. Warunki wykonania i finansowania świadczenia

2.1 Warunki wykonania 
świadczenia

Zgodnie z warunkami określonymi w lp.  załącznika nr 46 do rozpo-
rządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z 
zakresu leczenia szpitalnego.

2.2 Organizacja udzie-
lania świadczenia

Świadczeniodawca realizujący świadczenia w ramach KOS – NZGK, 
pełniący rolę ośrodka koordynującego, zapewnia w strukturze organi-
zacyjnej oddział szpitalny o profilu urologia, spełniający warunki okre-
ślone w części I lp. 46 załącznika nr 3 do rozporządzenia szpitalnego 
oraz w ramach dostępu:

 –pracownię radiologii (w tym pracownię rezonansu magnetycznego i 
tomografii komputerowej),
 –pracownię medycyny nuklearnej (możliwość obligatoryjnego wykona-
nia scyntygrafii kości),  
 –pracownię badań urodynamicznych − w lokalizacji,
 –badań histopatologicznych śródoperacyjnych,
 –przyszpitalną poradnię specjalistyczną o profilu: urologia, spełniającą 
warunki określone w lp. 46 załącznika nr 5 do rozporządzenia ambu-
latoryjnego.

Na potrzeby realizacji skoordynowanych działań związanych z KOS 
– NZGK świadczeniodawca wyznacza koordynatora nadzorującego 
cały plan leczenia pacjenta, do którego zadań należy w szczególności: 
ustalanie terminów spotkań, nadzorowanie prowadzenia dokumentacji 
oraz czuwanie nad jakością całego procesu leczenia.
Opieka nad pacjentem, mająca na celu zapewnienie kompleksowości i 
ciągłości w optymalnym z punktu widzenia klinicznego czasie, składa 
się z następujących modułów postępowania − realizowanych zgodnie z 
potrzebami klinicznymi pacjentów:

I Moduł – leczenie zabiegowe – obejmuje:
1) hospitalizację pacjenta, z potwierdzonym wcześniej rozpoznaniem 

nowotworu gruczołu krokowego w stadium T1–3a N0, M0, obejmującą 
przygotowanie pacjenta do leczenia zabiegowego i realizację proce-
dury L31 − RADYKALNA PROSTATEKTOMIA;

2) ustalony w trakcie hospitalizacji przez lekarza urologa, wspólnie z 
lekarzem onkologii klinicznej i radioterapii oraz rehabilitacji medycznej, 
indywidualny plan leczenia pacjenta uwzględniający w szczególności 
leczenie z zakresu radioterapii i chemioterapii oraz odpowiednią rehabi-
litację i wizyty w poradni urologicznej.  
Plan leczenia pacjenta należy załączyć do dokumentacji medycznej 
pacjenta.
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3) wizytę koordynującą (kontrolną) w celu oceny stanu zdrowia 
pacjenta i ewentualnej modyfikacji planu leczenia pacjenta; wizyta 
kontrolna powinna się odbyć w okresie 7-14 dni od wypisu pacjenta  
z oddziału. 

II Moduł – rehabilitacja – obejmuje:
1) rehabilitację onkologiczną i ogólnoustrojową, realizowaną według 

indywidualnego planu rehabilitacji i przeprowadzaną w warunkach 
ośrodka lub oddziału dziennego. Zabiegi wykonane  
w ramach tego modułu mają na celu zapobieganie powstawaniu 
zaburzeń czynnościowych oraz przywracanie prawidłowego funk-
cjonowania, w tym w szczególności:
•	zapobieganie wystąpieniu powikłań po zastosowanym leczeniu 

chirurgicznym i skojarzonym,
•	łagodzenie dolegliwości bólowych,
•	szybką aktywizację i poprawę wydolności fizycznej,
•	profilaktykę i leczenie nietrzymania moczu,
•	profilaktykę i zmniejszenie występowania obrzęku limfatycznego 

tkanek przyległych i kończyn dolnych,
•	dbanie o ranę pooperacyjną i higienę skóry,
•	wyuczenie czynności samoobsługi i czynności dnia codziennego,
•	wsparcie psychologiczne i duchowe,
•	poprawę jakości życia.

III Moduł – urologiczna opieka specjalistyczna – obejmuje:
1) specjalistyczną opiekę urologiczną w okresie 12 miesięcy od roz-

poczęcia realizacji świadczenia, w ramach której pacjent powinien 
mieć możliwość uzyskania porady we wszystkie dni tygodnia, jeżeli 
wynika to z indywidualnego planu opieki, z zachowaniem możliwo-
ści dostępu do świadczeń opieki medycznej w oddziale szpitalnym 
o profilu urologia 24 godziny na dobę (w przypadku wskazań me-
dycznych) oraz uzyskania badań diagnostycznych;

2) co najmniej 6 porad specjalistycznych. 

Podmiot koordynujący odpowiada za realizację świadczeń zgodnie 
ze standardami i warunkami określonymi w przepisach prawa, w 
szczególności w aktualnie obowiązujących rozporządzeniach Ministra 
Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu: leczenia 
szpitalnego, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz rehabilitacji, a 
także zgodnie z zasadami dobrej praktyki medycznej. 

2.3 Zakres dziedzin 
medycyny upraw-
nionych do wyko-
nania świadczenia

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia: urologia, rehabilitacja 
medyczna.

2.4 Warunki i etapy fi-
nansowania świad-
czenia

Rozliczenie świadczeń udzielonych pacjentowi zakwalifikowanemu do 
opieki kompleksowej następuje po zakończeniu hospitalizacji, obej-
mującej wykonanie procedury zabiegowej L31, rozliczanej w ramach 
JGP, oraz po ustaleniu indywidualnego planu leczenia, a także po 
przeprowadzeniu wizyty koordynującej (kontrolnej) w ciągu 7-14 dni 
od wypisu z oddziału.
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Produkty jednostkowe do rozliczania świadczeń z zakresu: Komplek-
sowa Specjalistyczna Opieka nad Pacjentem Chorym na Nowotwór 
Złośliwy Gruczołu Krokowego (KOS – NZGK), realizowane  
w ramach poszczególnych modułów, określone są w katalogu pro-
duktów do rozliczania świadczeń kompleksowych, stanowiącym 
załącznik nr 1k do zarządzenia. 
Finansowanie poszczególnych modułów kompleksowej opieki, reali-
zowanych zgodnie z potrzebami klinicznymi pacjentów, obejmuje:

w zakresie I Modułu: 
a) hospitalizację z wykonaniem procedury podstawowej, rozliczaną w 

ramach grup L31 – JGP z katalogu świadczeń kompleksowych, 
a) dodatkowe świadczenia, rozliczane produktami jednostkowymi uję-

tymi w katalogu produktów do sumowania (zał. 1c do zarządzenia w 
rodzaju leczenie szpitalne) – możliwe do sumowania z właściwą JGP 
z katalogu świadczeń kompleksowych,

a) opracowanie indywidualnego planu kompleksowego leczenia po od-
byciu konsylium – rozliczane produktem z katalogu świadczeń kom-
pleksowych do sumowania z właściwą JGP z tego katalogu,

a) wizytę koordynującą (kontrolną) – rozliczaną produktem z katalogu 
świadczeń kompleksowych,

w zakresie II Modułu: 
a) rehabilitację ogólnoustrojową, realizowaną według indywidualnego 

planu leczenia, rozliczaną z katalogu świadczeń kompleksowych.

W przypadku rozpoczęcia przez pacjenta rehabilitacji w ciągu 14 dni 
od wypisu ze szpitala rozliczenie zrealizowanej rehabilitacji korygowa-
ne jest o współczynnik 1,1.

w zakresie III Modułu: 
a) urologiczną opiekę specjalistyczną, realizowaną w okresie 12 miesięcy 

od rozpoczęcia świadczenia, w tym:
 –co najmniej 6 porad, w okresie objęcia pacjenta programem KOS – 
NZGK, rozliczanych ryczałtem po ich zrealizowaniu w ramach produk-
tu z katalogu świadczeń kompleksowych,
 –poradę specjalistyczną, wraz z przeprowadzeniem bilansu opieki u pa-
cjenta kończącego opiekę w ramach KOS – NZGK oraz przekazaniem 
danych sprawozdawczych do Krajowego Rejestru Operacji w Urologii 
Onkologicznej (badania i ocena stanu klinicznego), rozliczaną w ra-
mach produktu rozliczeniowego: „Specjalistyczna opieka urologiczna 
– bilans opieki” z katalogu świadczeń kompleksowych.

Zasady rozliczania świadczeń w ramach KOS – NZGK:
1. Poszczególne elementy opieki kompleksowej, realizowane zgodnie 

z potrzebami klinicznymi pacjenta w ramach leczenia szpitalnego, 
rehabilitacji, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, finansowane w 
ramach umowy w rodzaju leczenie szpitalne – świadczenia komplek-
sowe, rozliczane są w następujący sposób:

 –po zakończeniu hospitalizacji, obejmującej włączenie pacjenta  
do KOS – NZGK i wykonanie procedury zabiegowej,
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 –po przeprowadzeniu rehabilitacji,
 –po zakończeniu ambulatoryjnej specjalistycznej opieki urologicznej i 
wykonaniu bilansu opieki.

Jeśli ze względów medycznych niemożliwe było zrealizowanie u 
pacjenta wszystkich świadczeń wynikających z indywidualnego 
planu leczenia, rozliczeniu podlegają wyłącznie elementy opie-
ki kompleksowej dotychczas zrealizowane (bez uwzględnienia 
współczynników jakościowych), a kontynuacja leczenia następuje w 
ramach umowy na leczenie szpitalne.

2. Jeśli u pacjenta objętego KOS – NZGK wystąpiły wskazania do 
hospitalizacji w oddziale anestezjologii i intensywnej terapii (OAiIT), 
rozliczenie pobytu w OAiIT następuje w ramach umowy na leczenie 
szpitalne w zakresie świadczeń: anestezjologia i intensywna terapia.

3. W przypadku, gdy podmiot koordynujący realizuje program lekowy 
,,Leczenie opornego na kastrację raka gruczołu krokowego”, war-
tość produktów rozliczeniowych korygowana jest o współczynnik 1,1.

4. W przypadku, gdy podmiot koordynujący świadczenia KOS – NZGK 
realizuje je dla pacjentów w ramach posiadanych w strukturze orga-
nizacyjnej oddziałów radioterapii i chemioterapii (wpisanych  
w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą), war-
tość tych produktów rozliczeniowych korygowana jest o współczyn-
nik 1,2.

5. Po spełnieniu określonych warunków, przy ostatnim etapie rozlicza-
nia KOS – NZGK, uwzględnia się następujące współczynniki jako-
ściowe: 
a) jeżeli pacjentowi (czynnemu zawodowo) do 4. miesiąca od wy-

pisu ze szpitala zostanie wydane przez lekarza sprawującego 
nad nim opiekę zaświadczenie o braku przeciwskazań z powodu 
choroby nowotworowej do podjęcia lub wykonywania pracy, war-
tość produktów rozliczeniowych z katalogu świadczeń komplek-
sowych (ustalona dla JGP i specjalistycznej opieki urologicznej), 
zrealizowanych w ramach modułów I oraz III, korygowana jest o 
współczynnik 1,1. 
Podmiot koordynujący jest zobowiązany dołączyć do historii 
choroby kopię zaświadczenia o zdolności do pracy poświad-
czoną podpisem pacjenta.

a) jeżeli wszystkie świadczenia, wynikające z indywidualnego pla-
nu leczenia pacjenta, zostały zrealizowane w ciągu 12 miesięcy 
zgodnie z założeniami KOS – NZGK wartość produktów rozlicze-
niowych z katalogu świadczeń kompleksowych (ustalona dla JGP 
i specjalistycznej opieki urologicznej), zrealizowanych w ramach 
modułów I oraz III, korygowana jest o współczynnik 1,15.

6. W sytuacji spełnienia łącznie warunków wskazanych w lit. a i b (po-
wyżej) wartość produktów rozliczeniowych z katalogu świadczeń 
kompleksowych (ustalona dla JGP i specjalistycznej opieki urolo-
gicznej), zrealizowanych w ramach modułów I oraz III, korygowana 
jest o współczynnik 1,25.
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7. Kwota na finansowanie KOS – NZGK obejmuje procedury (wykony-
wane stacjonarnie i ambulatoryjnie) wskazane w przepisach rozpo-
rządzenia szpitalnego, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej  
i rehabilitacji, oraz w niniejszym zarządzeniu, nie uwzględnia nato-
miast świadczeń z innych dziedzin medycyny, związanych ze scho-
rzeniami innych narządów.

2.5 Pozostałe zasady 
rozliczania

W przypadku przystąpienia podmiotu do realizacji świadczeń KOS – 
NZGK Fundusz nie finansuje u danego świadczeniodawcy, w odnie-
sieniu do pacjenta włączonego do programu kompleksowej opieki, 
świadczeń będących przedmiotem tej umowy, tj. świadczeń związa-
nych z diagnostyką i leczeniem zabiegowym z powodu nowotworu 
złośliwego gruczołu krokowego, rehabilitacją, opieką ambulatoryjną, 
w ramach umów w rodzaju: leczenie  szpitalne (typ umowy – 03/01), 
AOS (typ umowy – 02/01), oraz rehabilitacja lecznicza (typ umowy 
05), zgodnie z przepisami odpowiednich zarządzeń, chyba że przepi-
sy załącznika nr 4 do zarządzenia stanowią inaczej.

3. Dane do sprawozdawczości

Zgodnie z systemem informatycznym udostępnionym przez Fundusz.

4. Istniejące wytyczne postępowania medycznego

Zgodnie z aktualnymi wytycznymi Polskiego Towarzystwa Urolo-
gicznego (PTU) dotyczącego postępowania z chorymi na nowotwór 
złośliwy gruczołu krokowego.

5. Parametry jakościowe do oceny udzielania świadczeń

Monitorowanie i ewaluacja programu opieki kompleksowej nad pa-
cjentem chorym na nowotwór złośliwy gruczołu krokowego będzie 
obejmowała zarówno wskaźniki dotyczące jakości opieki nad pacjen-
tem na poziomie ośrodka realizującego program opieki komplekso-
wej, jak i wskaźniki dotyczące efektów leczenia.
Podmiot koordynujący zobowiązany jest do sprawozdawania do Kra-
jowego Rejestru Operacji w Urologii Onkologicznej danych dotyczą-
cych wyjściowej hospitalizacji, po 12 miesiącach realizacji KOS – NZGK 
oraz danych umożliwiających określenie następujących wskaźników:

 –odsetek pacjentów, którzy ukończyli rehabilitację oraz powody rezy-
gnacji z rehabilitacji [%],
 –śmiertelność w ciągu 30 dni od dnia hospitalizacji [%],
 –śmiertelność w ciągu 360 dni od dnia hospitalizacji [%],
 –odsetek pacjentów, u wystąpiło zakażenie wewnątrzszpitalne [%],
 –odsetek pacjentów, u których wykonano reoperację z powodu powi-
kłań [%],
 –odsetek pacjentów leczonych chemioterapią [%],
 –odsetek pacjentów leczonych radioterapią [%],
 –odsetek pacjentów leczonych w ramach programu lekowego „Lecze-
nie opornego na kastrację raka gruczołu krokowego” [%].

8.1  Załącznik 4 – Opis przedmiotu umowy, opis świadczenia
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9Projekt zarządzenia Prezesa Narodowego 
Funduszu Zdrowia (NFZ) pod nazwą 
„Kompleksowa opieka nad pacjentem chorym 
na nowotwór złośliwy nerki”

W niniejszym rozdziale przedstawiamy projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Fun-
duszu Zdrowia pod nazwą „Kompleksowa Opieka Specjalistyczna nad Pacjentem Chorym 
na Nowotwór Złośliwy Nerki (KOS – NZN)”, uwzględniający aktualne regulacje prawne 
dotyczące świadczeń kompleksowych oraz standard opieki nad pacjentem dotkniętym 
rakiem nerki. 

Projekt nazwy świadczenia, opisu świadczenia oraz katalogu produktu rozliczeniowego 
KOS-NZN opracowano ma podstawie załączników do Zarządzenia Prezesa Narodowego 
Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju 
leczenie szpitalne – świadczenia kompleksowe.

PROJEKT ZARZĄDZENIA
PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

z dnia …….

Kompleksowa opieka nad pacjentem 
chorym na nowotwór złośliwy nerki

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

1. Zarządzenie określa:

1) przedmiot postępowania w  sprawie zawarcia i  realizacji umowy o  udzielanie 
świadczeń opieki zdrowotnej;

2) szczegółowe warunki umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – w ro-
dzaju leczenie szpitalne – świadczenia kompleksowe.
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2.1 Użyte w zarządzeniu określenia oznaczają:

1) Fundusz – Narodowy Fundusz Zdrowia;

2) Oddział Funduszu – oddział wojewódzki Funduszu;

3) Ogólne warunki umów – przepisy rozporządzenia ministra właściwego do spraw 
zdrowia w  sprawie ogólnych warunków umów o  udzielanie świadczeń opieki 
zdrowotnej, wydanego na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy z  dnia 27 sierpnia 
2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicz-
nych, zwanej dalej „ustawą o świadczeniach”;

4) podwykonawca – podmiot, o którym mowa w Ogólnych warunkach umów;

5) rejestr – rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą, o którym mowa 
w przepisach ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 
z 2016 r. poz. 1638, 1948 i 2260);

6) rodzaj świadczeń – rodzaj, o którym mowa w Ogólnych warunkach umów;

7) rozporządzenie szpitalne – rozporządzenie ministra właściwego do spraw zdro-
wia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego, wyda-
ne na podstawie art. 31d ustawy o świadczeniach;

8) rozporządzenie ambulatoryjne – rozporządzenie ministra właściwego do spraw 
zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki 
specjalistycznej, wydane na podstawie art. 31d ustawy o świadczeniach;

9) rozporządzenie rehabilitacyjne – rozporządzenie ministra właściwego do spraw 
zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej, 
wydane na podstawie art. 31d ustawy o świadczeniach;

10) rozporządzenie kryterialne – rozporządzenie ministra właściwego do spraw zdro-
wia w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie 
zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, wydane na podstawie 
art. 148 ust. 3 ustawy o świadczeniach;

11) ryczałt – uśrednioną kwotę przeznaczoną na sfinansowanie świadczeń ambula-
toryjnej specjalistycznej opieki urologicznej w ramach Kompleksowej Opieki nad 
Pacjentem Chorym na Nowotwór Złośliwy Nerki (KOS – NZN), określoną w za-
łączniku nr 4 do zarządzenia;

12) świadczenia kompleksowe – zakres świadczeń, o którym mowa w pkt 15, w ra-
mach którego realizowana i finansowana jest kompleksowa opieka nad pacjentem 
skoordynowana przez jeden ośrodek – podmiot koordynujący, obejmująca postę-
powanie diagnostyczno-terapeutyczne, specjalistyczne świadczenia ambulatoryj-
ne oraz w zależności od wskazań medycznych różne formy rehabilitacji;

13) współczynnik korygujący – współczynnik ustalany przez Prezesa Funduszu, 
o którym mowa w Ogólnych warunkach umów;

14) współrealizator – komórkę organizacyjną w  strukturze podmiotu składające-

9. Projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) pod nazwą 
„Kompleksowa opieka nad pacjentem chorym na nowotwór złośliwy nerki”
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go ofertę i   oordynującego opiekę kompleksową, która uczestniczy w realizacji 
świadczeń w zakresie tej opieki;

15) zakres świadczeń – zakres, o którym mowa w Ogólnych warunkach umów;

16) zarządzenie w  rodzaju leczenie szpitalne – zarządzenie Prezesa Funduszu 
w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie 
szpitalne.

2. Określenia inne niż wymienione w ust. 1, użyte w zarządzeniu, mają znaczenie nadane 
im w przepisach odrębnych, w szczególności w ustawie o świadczeniach, w rozporządze-
niach, o których mowa w ust. 1 pkt 6-10 oraz Ogólnych warunkach umów. 

Rozdział 2

Przedmiot postępowania

§ 3. 1. Przedmiotem postępowania, o którym mowa w § 1 pkt 1, jest wyłonienie świad-
czeniodawców do udzielania świadczeń gwarantowanych w rodzaju świadczeń: leczenie 
szpitalne – świadczenia kompleksowe, odpowiednio na obszarze terytorialnym:

1) województwa;

2) grupy powiatów;

3) powiatu;

4) dwóch lub więcej gmin;

5) gminy;

6) więcej niż jednej dzielnicy;

7) dzielnicy.

2. Zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień, określonym w rozporządzeniu (WE) 
Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspól-
nego Słownika Zamówień (CPV) – (Dz. Urz. UE L 340 z dnia 16.12. 2002, str. 1 i n., z późn. 
zm.) oraz zgodnie z art. 141 ust. 4 ustawy, przedmiotem umów objęte są następujące na-
zwy i kody:

1) 85110000–3  Usługi szpitalne i podobne;

2) 85121200–5   Specjalistyczne usługi medyczne;

3) 85143000–3  Usługi ambulatoryjne;

4) 85312500–4  Usługi rehabilitacyjne;

5) 85141210–4   Usługi leczenia medycznego świadczone w  warunkach domo-
wych.

3. Porównanie ofert w toku postępowania, o którym mowa w § 1 pkt 1, następuje zgod-
nie z art. 148 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach oraz kryteriami wyboru ofert, określonymi 
w rozporządzeniu kryterialnym.

9. Projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) pod nazwą 
„Kompleksowa opieka nad pacjentem chorym na nowotwór złośliwy nerki”
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4. Fundusz zawiera umowy wyłącznie ze świadczeniodawcami posiadającymi oddziały 
szpitalne i inne komórki opieki szpitalnej, których kody charakteryzujące specjalność ko-
mórki organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego, są określone w  rejestrze, 
w części VIII systemu kodu resortowych kodów identyfikacyjnych odpowiadających lub 
zawierających się w zakresach, określonych w załączniku nr 3 do zarządzenia.

Rozdział 3

Szczegółowe warunki umowy

§ 4. 1. Przedmiotem umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju le-
czenie szpitalne – świadczenia kompleksowe, zwanej dalej „umową”, jest realizacja świad-
czeń udzielanych świadczeniobiorcom przez świadczeniodawcę, w zakresach określonych 
w załączniku nr 3 do zarządzenia.

2. Wzór umowy określony jest w załączniku nr 2 do zarządzenia.

3. Odstępstwa od wzoru umowy wymagają pisemnej zgody Prezesa Funduszu.

§ 5. 1. Katalog świadczeń i produktów jednostkowych dedykowanych do rozliczania 
świadczeń, o których mowa w § 4 ust. 1, stanowiący załącznik nr 1k do zarządzenia, obej-
muje:

1) diagnostykę, leczenie zachowawcze lub inwazyjne, lub zabiegowe realizowane 
w ramach hospitalizacji;

2) rehabilitację realizowaną w warunkach: stacjonarnych, oddziału/ośrodka dzien-
nego, domowych;

3) porady w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

2. Dopuszcza się łączne rozliczanie świadczeń finansowanych grupami, określonymi 
w załączniku nr 1k, z produktami katalogowymi zawartymi w katalogu produktów do su-
mowania, określonymi w załączniku nr 1c do zarządzenia w  rodzaju leczenie szpitalne, 
o ile w katalogu produktów do sumowania dopuszczono taką możliwość.

3. w odniesieniu do świadczeniobiorców objętych kompleksową opieką, którym udzie-
lane są świadczenia w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii (AiIT), rozliczanie świad-
czeń z tego zakresu następuje w ramach umowy w rodzaju leczenie szpitalne, w zakresie 
świadczeń: anestezjologia i intensywna terapia, odpowiednio przez produkt rozliczeniowy 
o  kodzie 5.52.01.0001467 –  Hospitalizacja wyłącznie w  Oddziale Anestezjologii i  Inten-
sywnej Terapii – z katalogu produktów odrębnych, w ramach umowy w rodzaju leczenie 
szpitalne, lub ewentualnie łącznego rozliczenia produktów dopuszczonych do sumowania 
w OAiIT z katalogu produktów do sumowania, stanowiącego załącznik nr 1c do zarządze-
nia w rodzaju leczenie szpitalne. 

9. Projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) pod nazwą 
„Kompleksowa opieka nad pacjentem chorym na nowotwór złośliwy nerki”
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4. Szczegółowy opis przedmiotu umowy określony jest w załączniku nr 4 do niniej-
szego zarządzenia.

§ 6. 1. Świadczeniodawca realizujący umowę obowiązany jest spełniać wymagania 
określone w niniejszym zarządzeniu oraz w przepisach odrębnych, w szczególności w roz-
porządzeniu szpitalnym, rozporządzeniu ambulatoryjnym oraz rozporządzeniu rehabilita-
cyjnym. 

2. Konieczność spełnienia wymagań, o których mowa w ust. 1, dotyczy wszystkich miejsc 
udzielania przez świadczeniodawcę świadczeń realizowanych na podstawie umowy.

3. Godziny pracy personelu, określone w wymaganiach, o których mowa w ust. 1, mogą 
być tożsame z  godzinami pracy personelu udzielającego świadczeń w  ramach umów 
o udzielanie świadczeń w zakresach stanowiących elementy świadczeń z zakresu kom-
pleksowej opieki.

§ 7. 1. Świadczenia w poszczególnych zakresach mogą być udzielane przez świadcze-
niodawcę z udziałem podwykonawców udzielających świadczeń na zlecenie świadczenio-
dawcy, wymienionych w „Wykazie podwykonawców”, którego wzór określony jest w za-
łączniku nr 3 do umowy.

2. Dopuszcza się zlecenie podwykonawcy udzielania jedynie części zakresu świadczeń 
będących przedmiotem umowy.

3. Świadczenia mogą być udzielane wyłącznie przez podwykonawcę spełniającego wy-
magania, o których mowa w § 6 ust. 1.

4. Umowa zawarta między świadczeniodawcą a podwykonawcą zawiera zastrzeżenie 
o prawie Funduszu do przeprowadzenia kontroli podwykonawcy w zakresie wynikającym 
z umowy, na zasadach określonych w ustawie o świadczeniach.

5. Fundusz obowiązany jest do poinformowania świadczeniodawcy o  rozpoczęciu 
i  zakończeniu kontroli każdego z  podmiotów biorących udział w  udzielaniu świadczeń 
(w szczególności podwykonawcy) oraz o jej wynikach.

6. Zmiana warunków udzielania świadczeń przez podwykonawców, mająca wpływ na 
dostępność do świadczeń, zgłaszana jest przez świadczeniodawcę do Oddziału Funduszu 
w terminie umożliwiającym zmianę umowy, nie później niż 14 dni przed wystąpieniem tej 
zmiany.

§ 8. 1. Fundusz nie finansuje świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w związku z pro-
wadzeniem eksperymentu medycznego, w tym badania klinicznego, których finansowanie 
określają odrębne przepisy.

9. Projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) pod nazwą 
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2. Świadczeniodawca obowiązany jest do udostępniania, na żądanie Funduszu, rejestru 
zakażeń zakładowych.

3. Przy udzielaniu świadczeń, świadczeniodawca obowiązany jest do weryfikacji, 
z uwzględnieniem przepisów art. 50 ustawy o świadczeniach, prawa świadczeniobiorcy 
do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

4. w celu realizacji obowiązku, o którym mowa w ust. 3, świadczeniodawca obowiązany 
jest do uzyskania we właściwym Oddziale Funduszu upoważnienia do korzystania z usłu-
gi Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców, umożliwiającej występowa-
nie o sporządzenie dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń, zgodnie z art. 50 
ust. 3 ustawy o świadczeniach.

5. w celu uzyskania upoważnienia, o którym mowa w ust. 4, świadczeniodawca składa 
w Oddziale Funduszu wniosek, w terminie 3 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

6. w przypadku niedopełnienia przez świadczeniodawcę obowiązku określonego w ust. 
4, z przyczyn leżących po stronie świadczeniodawcy, Fundusz może nałożyć na świad-
czeniodawcę karę umowną, o której mowa w § 6 ust. 4 załącznika nr 2 do zarządzenia, 
stanowiącego wzór umowy. 

7. w przypadku nieprzerwanej kontynuacji przez świadczeniodawcę udzielania świad-
czeń na podstawie kolejnej umowy zawartej z Funduszem, upoważnienie, o którym mowa 
w ust. 4, uzyskane w związku z zawarciem poprzedniej umowy, zachowuje ważność.

§ 9. 1. Świadczenia objęte przedmiotem umowy, udzielane są osobiście przez osoby 
posiadające określone kwalifikacje, zgodnie z „Harmonogramem – zasoby”, którego wzór 
określony jest w załączniku nr 2 do umowy.

2. Świadczeniodawca zapewnia dostępność do świadczeń zgodnie z  „Harmonogra-
mem – zasoby”, stanowiącym załącznik nr 2 do umowy. 

§ 10. 1. Warunki rozliczania świadczeń określone są w Ogólnych warunkach umów oraz 
w umowie. Podstawą rozliczeń i płatności za świadczenia udzielone w okresie sprawoz-
dawczym jest rachunek wraz z raportem statystycznym.

2. Liczba i cena jednostek rozliczeniowych oraz kwota zobowiązania Funduszu są okre-
ślone w planie rzeczowo-finansowym, którego wzór określony jest w załączniku nr 1 do 
umowy.

3. Świadczeniodawca obowiązany jest do sprawozdawania w raporcie statystycznym 
w szczególności następujących danych:
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1) rozpoznanie zasadnicze i nie więcej niż trzy rozpoznania współistniejące – według 
ICD-10;

2) istotne procedury medyczne łącznie z datą ich wykonania – według wskazanej 
przez Fundusz na dany okres sprawozdawczy wersji ICD-9.

4. Dane, o których mowa w ust. 3, winny być zgodne z danymi:

1) zawartymi w indywidualnej dokumentacji medycznej, zgodnie z rozporządzeniem 
ministra właściwego do spraw zdrowia w sprawie rodzajów i zakresu dokumenta-
cji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, wydanym na podstawie art. 30 ust. 
1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 186, 823, 836, 960 i 1070);

2) przekazywanymi w  Karcie statystycznej szpitalnej ogólnej – MZ/Szp-11, zgodnie 
z przepisami rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów wydanego na podstawie art. 
31 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 
1068 i z 2017 r. poz. 60);

3) określonymi w przepisach rozporządzenia ministra właściwego do spraw zdrowia 
wydanego na podstawie art. 27 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu 
oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1866, 
2003 i 2173).

5. Spełnienie wymagań, o których mowa w ust. 4 pkt 1 i 3, stanowi warunek rozliczenia 
świadczeń.

6. Świadczeniodawca obowiązany jest do wskazania w raporcie statystycznym:

1) zakresu świadczeń, grupy według zasad określonych przez charakterystykę JGP 
i algorytm JGP lub produktów jednostkowych z katalogu, stanowiącego załącznik 
nr 1k do niniejszego zarządzenia;

2) produktów jednostkowych określonych w katalogu produktów do sumowania, sta-
nowiącego załącznik nr 1c do zarządzenia w rodzaju leczenie szpitalne, o ile miały 
one zastosowanie.

7. Przekazanie raportu statystycznego, o którym mowa w Ogólnych warunkach umów, 
dotyczącego świadczeń z zakresu Kompleksowa Opieka Specjalistyczna nad Pacjentem 
Chorym na Nowotwór Złośliwy Nerki (KOS – NZN), następuje w oparciu o narzędzie infor-
matyczne udostępniane przez Fundusz.

8. Podstawą rozliczenia świadczeń za dany okres sprawozdawczy są jednostki rozli-
czeniowe odpowiadające produktom rozliczeniowym określonym w załączniku nr 1k do 
niniejszego zarządzenia oraz załączniku nr 1c do zarządzenia w rodzaju leczenie szpitalne, 
zatwierdzone w wyniku weryfikacji danych raportu statystycznego w systemie informa-
tycznym Funduszu.
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9. Jeżeli wartość wykonanych świadczeń w ramach Kompleksowej Opieki Specjalistycz-
nej nad Pacjentem Chorym na Nowotwór Złośliwy Nerki (KOS – NZN) przekroczy kwotę 
zobowiązania Oddziału Funduszu wobec świadczeniodawcy, o której mowa w ust. 2, na 
wniosek świadczeniodawcy składany po upływie kwartału, w którym nastąpiło przekro-
czenie kwoty zobowiązania – zwiększeniu ulegają liczby jednostek rozliczeniowych oraz 
odpowiednio kwota zobowiązania Oddziału Funduszu wobec świadczeniodawcy z tytułu 
realizacji umowy.

10. Informacje dotyczące algorytmu JGP oraz obowiązującej w danym okresie spra-
wozdawczym wersji ICD-9, ogłaszane są przez Prezesa Funduszu. 

§ 11. 1. Jednostką rozliczeniową służącą do rozliczania produktów rozliczeniowych, 
o których mowa w § 5 ust. 1, jest punkt. 

2. Szczegółowe zasady rozliczania oraz sposób finansowania świadczeń w  zakresie 
Kompleksowej Opieki Specjalistycznej nad Pacjentem Chorym na Nowotwór Złośliwy Ner-
ki (KOS –NZN) są określone w załączniku nr 4 do zarządzenia.

3. Niedopuszczalne jest dodatkowe rozliczanie – przez podmiot realizujący umowę 
w zakresie KOS –NZN, świadczeń udzielonych pacjentowi włączonemu do KOS – NZN, 
związanych z diagnostyką w zakresie leczenia onkologicznego, leczeniem zachowawczym 
lub zabiegowym, rehabilitacją oraz opieką ambulatoryjną, będących przedmiotem zakre-
su tej umowy, na podstawie umów zawartych w innych zakresach i rodzajach świadczeń, 
chyba że przepisy załącznika nr 4 do zarządzenia stanowią inaczej.

§ 12. Świadczeniodawca realizujący świadczenia w zakresie KOS – NZN, w sytuacji roz-
liczania świadczeń związanych z żywieniem dojelitowym, żywieniem pozajelitowym, finan-
sowanych w ramach produktów określonych w załączniku nr 1c do zarządzenia w rodzaju 
leczenie szpitalne, obowiązany jest do prowadzenia dokumentacji dodatkowej, zgodnie ze 
wzorami określonymi odpowiednio w załącznikach: nr 5a, 5b i 6 do zarządzenia. Doku-
mentację związaną z leczeniem żywieniowym należy dołączyć do dokumentacji medycz-
nej pacjenta.

§ 13. Wykazywanie przez świadczeniodawcę świadczeń do rozliczenia, odbywa się 
zgodnie z następującymi zasadami:

1) poszczególne elementy opieki kompleksowej realizowane zgodnie z potrzebami 
klinicznymi pacjenta w ramach leczenia szpitalnego, rehabilitacji, ambulatoryjnej 
opieki specjalistycznej, finansowane są osobno;

2) w przypadku udzielenia więcej niż jednego świadczenia w czasie pobytu świad-
czeniobiorcy w szpitalu, do rozliczenia należy wykazywać wyłącznie jedną grupę 
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JGP z katalogu świadczeń kompleksowych, stanowiącego załącznik nr 1k do ni-
niejszego zarządzenia; 

3) dopuszcza się łączne rozliczanie świadczeń finansowanych grupami z innymi pro-
duktami rozliczeniowymi, na zasadach określonych w katalogu, stanowiącym za-
łącznik nr 1k do niniejszego zarządzenia;

4) dopuszcza się łączne rozliczanie grup z katalogu świadczeń kompleksowych, sta-
nowiącego załącznik nr 1k do niniejszego zarządzenia z produktami katalogowy-
mi dedykowanymi do rozliczania świadczeń w OAiIT, zawartymi w katalogu świad-
czeń do sumowania, stanowiącym załącznik 1c do zarządzenia w rodzaju leczenie 
szpitalne, z zastrzeżeniem pkt 5;

5) finansowanie świadczeń udzielanych w zakresie anestezjologii i intensywnej tera-
pii, w oparciu o skalę punktacji stanu pacjenta TISS-28, odbywa się zgodnie z za-
sadami określonymi w zarządzeniu w rodzaju leczenie szpitalne; 

6) finansowanie świadczeń z zakresu chemioterapii i radioterapii odbywa się zgod-
nie z zasadami określonymi dla tych zakresów świadczeń w sytuacjach, o których 
mowa w pkt 4, świadczenia podlegające łącznemu rozliczaniu finansowane są na 
podstawie odrębnych umów;

7) dzień przyjęcia do leczenia oraz dzień jego zakończenia wykazywany jest do roz-
liczenia jako jeden osobodzień;

8) jeżeli okres między udzieleniem świadczeniobiorcy świadczeń przez świadcze-
niodawcę, podczas odrębnych pobytów w szpitalu, z powodu określonego przez 
rozpoznanie lub procedurę występującą w charakterystyce danej grupy z katalogu 
świadczeń kompleksowych, określonego w załączniku nr 1k do zarządzenia, nie 
przekracza 14 dni, lub z  zasad postępowania medycznego wynika, że problem 
zdrowotny może być rozwiązany jednoczasowo, świadczenia te wykazywane są 
do rozliczenia jako jedno świadczenie, z zastrzeżeniem pkt 9; 

9) w uzasadnionych medycznie przypadkach, dyrektor Oddziału Funduszu, na umo-
tywowany wniosek świadczeniodawcy, może wyrazić zgodę na rozliczenie okre-
ślonych świadczeń związanych z ponowną hospitalizacją w okresie krótszym niż 
14 dni, w tym rozpoczętą w dniu zakończenia poprzedniej hospitalizacji;

10) w przypadkach, o których mowa w pkt 9, świadczeniodawca występuje do dyrek-
tora Oddziału Funduszu z odpowiednim wnioskiem, zgodnie ze wzorami określo-
nymi przepisami zarządzenia Prezesa Funduszu w sprawie wniosków o indywidu-
alne rozliczenie świadczeń i Bazy Rozliczeń Indywidualnych, w trakcie hospitalizacji 
albo w terminie do 7 dni roboczych od dnia jej zakończenia, celem uzyskania zgo-
dy na sfinansowanie świadczenia stanowiącego przedmiot wniosku;

11) zgodę na rozliczenie świadczenia, o którym mowa w pkt 11, wydaje dyrektor Oddziału 
Funduszu, na zasadach i w terminie określonych w przepisach zarządzenia Prezesa 
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Funduszu w  sprawie wniosków o  indywidualne rozliczenie świadczeń i  Bazy 
Rozliczeń Indywidualnych;

12) nie dopuszcza się wyrażania zgody przez dyrektora Oddziału Funduszu na rozli-
czanie świadczeń, w tym łącznego wykazywania do rozliczenia, w sposób inny niż 
określony w niniejszym zarządzeniu;

13) dla świadczeniodawców udzielających świadczeń w zakresie Kompleksowa Opieka 
Specjalistyczna nad Pacjentem Chorym na Nowotwór Złośliwy Nerki (KOS – NZN), 
wprowadza się współczynniki korygujące dla świadczeń, określonych w katalogu 
świadczeń kompleksowych, w sytuacjach spełnienia określonych warunków: 

b) w przypadku realizacji świadczeń Kompleksowej Opieki Specjalistycznej nad 
Pacjentem Chorym na Nowotwór Złośliwy Nerki (KOS – NZN) w ramach po-
siadanego w  strukturze organizacyjnej oddziału radioterapii i  chemioterapii, 
wartość tych produktów rozliczeniowych korygowana jest z  zastosowaniem 
współczynnika o wartości 1,2, 

c) w przypadku rozpoczęcia przez pacjenta rehabilitacji w ciągu 14 dni od wypisu 
ze szpitala – rozliczenie zrealizowanej rehabilitacji korygowane jest z zastoso-
waniem współczynnika o wartości 1,1,

d) jeżeli pacjentowi po zabiegu operacyjnego leczenia nowotworu nerki (czynne-
mu zawodowo) do 4. miesiąca od wypisu ze szpitala zostanie wydane zaświad-
czenie lekarskie, przez lekarza sprawującego opiekę nad pacjentem, o braku 
przeciwskazań do podjęcia /wykonywania pracy – przy ostatnim etapie rozli-
czania Kompleksowej Opieki Specjalistycznej nad Pacjentem Chorym na Nowo-
twór Złośliwy Nerki (KOS – NZN), wartość produktów rozliczeniowych (usta-
lona dla JGP i specjalistycznej opieki urologicznej), zrealizowanych w ramach 
modułów i oraz III, korygowana jest z zastosowaniem współczynnika o wartości 
1,1,

e) jeżeli u pacjenta wszystkie świadczenia wynikające z indywidualnego planu le-
czenia zostały zrealizowane w ciągu 12 miesięcy zgodnie z założeniami KOS 
– NZN – przy ostatnim etapie rozliczania KOS – NZN, wartość produktów roz-
liczeniowych (ustalona dla JGP i specjalistycznej opieki urologicznej), zrealizo-
wanych w ramach modułów I oraz III, korygowana jest z zastosowaniem współ-
czynnika o wartości 1,15,

f) w sytuacji spełnienia łącznie warunków wskazanych w lit. c i d – przy ostatnim 
etapie rozliczania KOS – NZN wartość produktów rozliczeniowych (ustalona dla 
JGP i specjalistycznej opieki urologicznej), zrealizowanych w ramach modułów 
i oraz IV korygowana jest z zastosowaniem współczynnika o wartości 1,25.
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§ 14. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jego podpisania.

Utworzenie rejestru medycznego powinno być poprzedzone analizą potrzeb w oma-
wianym zakresie i obejmuje między innymi:

•	 zdefiniowanie problemu i weryfikację potrzeby utworzenia rejestru,

•	 spodziewane efekty i korzyści wynikające z wdrożenia rejestru,

•	 uzasadnienie konieczności sfinansowania lub dofinansowania rejestru przez mini-
stra właściwego do spraw zdrowia,

•	 ocenę przydatności rejestru i możliwości jego wykorzystania w przyszłości oraz 
dalszego prowadzenia tego rejestru, a także

•	 wskaźniki monitorowania oczekiwanych efektów wdrożenia rejestru.
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1 Charakterystyka świadczenia

1.1 Nazwa zakresu 
świadczenia

Kod zakresu: ________________  
Kompleksowa Opieka Specjalistyczna nad Pacjentem Chorym na No-
wotwór Złośliwy Nerki (KOS – NZN)

1.2 Kryteria kwalifikacji 
świadczeniobior-
ców wymagających 
udzielenia świad-
czenia

Do objęcia kompleksową opieką specjalistyczną kwalifikują się pa-
cjenci z rozpoznanym nowotworem nerki wg ICD-10: C64– nowotwór 
złośliwy nerki

1.3 Określenie  
świadczenia

Kompleksowa opieka specjalistyczna nad pacjentem chorym na no-
wotwór złośliwy nerki obejmuje procedury związane z przygotowa-
niem pacjenta do zabiegu operacyjnego, wykonanie dwóch procedur 
JGP: L00 – NEFREKTOMIA I INNE DUŻE OTWARTE ZABIEGI NEREK 
lub L05 – DUŻE ENDOSKOPOWE ZABIEGI NEREK oraz ambulato-
ryjną opiekę specjalistyczną i rehabilitację w okresie 12 miesięcy od 
rozpoczęcia realizacji świadczenia.  
Celem opieki kompleksowej jest zapewnienie pacjentowi:

1) koordynacji leczenia obejmującego wykonanie ww. procedur zabie-
gowych oraz dostępności do ewentualnego leczenia obejmującego 
w szczególności radioterapię i/lub chemioterapię oraz leczenia w 
ramach programu lekowego „Leczenie raka nerki”; 

2) rehabilitacji; 
3) urologicznej opieki specjalistycznej, obejmującej realizację badań 

diagnostycznych i kontrolę stanu zdrowia pacjenta.
Kompleksowa opieka specjalistyczna, skoordynowana przez jeden 
ośrodek – podmiot koordynujący, realizowana jest w różnych komór-
kach organizacyjnych (podmiotach), zgodnie ze schematem organiza-
cyjnym realizacji kompleksowej opieki opracowanym przez podmiot 
koordynujący. 
Podmiotem koordynującym jest szpital posiadający oddział urologicz-
ny, zapewniający jednocześnie wymaganą infrastrukturę do realizacji 
świadczeń w ramach opieki kompleksowej w dostępie, tj.  przyszpital-
ną poradnię urologiczną.
Wszystkie działania, związane z opieką nad pacjentem w ramach ho-
spitalizacji oraz w okresie 12 miesięcy od rozpoczęcia świadczenia, or-
ganizuje i nadzoruje podmiot koordynujący, który:
1) prowadzi diagnostykę, w tym endoskopową, przeprowadza leczenie 

zachowawcze i zabiegowe – zgodnie z indywidualnymi potrzebami 
pacjenta – przy uwzględnieniu świadczeń wchodzących w zakres 
opieki kompleksowej;

2) opracowuje indywidualny plan leczenia pacjenta, obejmujący infor-
macje na temat zaplanowanych rodzajów leczenia, ich kolejności, 
orientacyjnych terminów oraz świadczeniodawców (ich lokalizacji), 
u których to leczenie będzie prowadzone. W przypadkach uzasad-
nionych stanem zdrowia pacjenta dokonuje zmiany planu leczenia 
pacjenta;

9.1  Załącznik 4 – Opis przedmiotu umowy, opis świadczenia
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3) koordynuje czynności związane z zapewnieniem konsultacji specjali-
stycznych koniecznych w procesie opieki nad pacjentem;

4) zapewnia leczenie zabiegowe, zgodnie ze stanem klinicznym pacjen-
ta;

5) zapewnia odpowiednią rehabilitację (zgodnie ze stanem pacjenta) 
oraz edukację pacjenta dotyczącą stylu życia, czynników ryzyka i in.; 

6) zapewnia i koordynuje ambulatoryjną specjalistyczną opiekę urolo-
giczną;

7) zapewnia dostęp do programu lekowego ,,Leczenie raka nerki”;
8) zapewnia możliwość 24-godzinnego kontaktu (w ramach oddziału 

urologicznego), zgodnie ze schematem organizacyjnym realizacji 
KOS – NZN;

9) odpowiada za prowadzenie dokumentacji medycznej zgodnie z obo-
wiązującymi przepisami;

10) prowadzi sprawozdawczość z wykonanych świadczeń z zakresu 
diagnostyki i leczenia do Krajowego Rejestru Operacji w Urologii 
Onkologicznej; 

11) w przypadku, gdy pacjent po przeprowadzonej diagnostyce nie kwa-
lifikuje się do objęcia go opieką w ramach KOS – NZN, odnotowuje 
ten fakt w historii choroby oraz niezwłocznie – w systemie informa-
tycznym przeznaczonym do monitorowania KOS – NZN, po jego 
ewentualnym uruchomieniu przez NFZ;

12) po zakończeniu udzielania świadczenia w ramach KOS – NZN prze-
kazuje informacje lekarzowi POZ/AOS o świadczeniach zalecanych 
pacjentowi.

1.4 Częstość występo-
wania nowotworów 
złośliwych nerki 
oraz liczba wykony-
wanych komplek-
sowych i dużych 
świadczeń zabiego-
wych

Według Mapy Onkologicznej opracowanej w 2018 roku przez Mini-
sterstwo Zdrowia liczba wykonanych procedur u pacjentów, u których 
rozpoznano nowotwór złośliwy nerki, wyniosła (zgodnie z danymi 
NFZ za 2017 r): 
•	 w przypadku grupy L00 – NEFREKTOMIA I INNE DUŻE ZABIEGI 
NEREK – 4652,
•	 w przypadku grupy L05 DUŻE ENDOSKOPOWE ZABIEGI NEREK 
– 363. 

1.5 Specyfikacja zasad-
niczych procedur 
medycznych wyko-
nywanych w trakcie 
udzielania świad-
czenia

55.512 Całkowite jednostronne wycięcie nerki 
55.49 Częściowe wycięcie nerki – inne 
55.42 Klinowa resekcja nerki 
55.511 Wycięcie nerki wraz z moczowodem i częścią pęcherza wokół 

ujścia moczowodowego 
55.513 Wycięcie nerki radykalne z wycięciem nadnercza i regional-

nych węzłów chłonnych z powodu guza 
55.514 Wycięcie nerki radykalne z wycięciem regionalnych węzłów 

chłonnych i pozostawieniem nadnercza z powodu guza 
55.470 Częściowe wycięcie nerki proste laparoskopowo
55.555 Wycięcie nerki z pozostawieniem nadnercza i regionalnych 

węzłów chłonnych z powodu guza
955.552 Wycięcie nerki proste laparoskopowo 
88.752 USG nerek, moczowodów, pęcherza moczowego
88.759 Diagnostyka ultrasonograficzna układu moczowego – inne
99.04 Przetoczenie koncentratu krwinek czerwonych
99.07 Przetoczenie osocza – inne
99.19 Wstrzyknięcie antykoagulanta 
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91.32 Badanie mikroskopowe materiału z pęcherza moczowego, 
cewki moczowej, stercza, pęcherzyków nasiennych, tkanki 
okołopęcherzowej, moczu i nasienia – posiew 

91.33 Badanie mikroskopowe materiału z pęcherza moczowego, 
cewki moczowej, stercza, pęcherzyków nasiennych, tkanki 
okołopęcherzowej, moczu i nasienia – posiew i antybio-
gram 

91.831 Badanie materiału biologicznego posiew jakościowy wraz 
z identyfikacją drobnoustroju i antybiogram 

99.218 Podanie antybiotyku dożylnie lub we wlewie
88.011 Komputerowa tomografia brzucha bez kontrastu
87.440 RTG klatki piersiowej
87.441 Zdjęcie RTG płuc – inne
88.763 USG gruczołu krokowego
89.61 Monitorowanie systemowego ciśnienia tętniczego
89.521   Elektrokardiogram nieokreślony
89.522 Elektrokardiogram z 12 lub więcej odprowadzeniami
89.511 Elektrokardiogram z 1-3 odprowadzeniami
89.59 Inne nieinwazyjne badania serca i układu naczyniowego
A01 Badanie ogólne moczu (profil) 
A19 Osad moczu
C02 Erytrocyty – liczba
C30 Leukocyty – liczba 
C53 Morfologia krwi 8-parametrowa
C55 Morfologia krwi z pełnym różnicowaniem granulocytów
C66 Płytki krwi – liczba
E05 Badanie w kierunku nieregularnych przeciwciał 
E20 Próba zgodności serologicznej
E65 Oznaczenie grupy krwi układu ABO i Rh
G11 Czas częściowej tromboplastyny po aktywacji (APTT)
G21 Czas protrombinowy (PT)
G49 D-Dimer
G53 Fibrynogen (FIBR)
I09 Albumina
I17 Aminotransferaza alaninowa (ALT) 
I19 Aminotransferaza asparaginianowa  
I61 Antygen swoisty dla stercza (PSA) całkowity
I81 Białko C-reaktywne (CRP)
I89 Bilirubina całkowita
I97 Chlorek (Cl)
I99 Cholesterol całkowity
K01 Cholesterol HDL
L43 Glukoza z krwi żylnej
L69 Hormon tyreotropowy (TSH)
M37 Kreatynina
M45 Kwas moczowy
N13 Mocznik
N45 Potas (K)
O29 Równowaga kwasowo-zasadowa (pH, pCO2, pO2, HCO3, BE)
O35 Sód (Na)
O41 Testosteron
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O49 Triglicerydy
O55 Trijodotyronina wolna (FT3)
O69 Tyroksyna wolna (FT4)
O77 Wapń całkowity (Ca)
V39 Wirus zapalenia wątroby typu B HBs Antygen
V40 Wirus zapalenia wątroby typu B HBs Antygen (ilościowo)
V41 Wirus zapalenia wątroby typu B HBs Antygen (potwierdzający)
V47 Wirus zapalenia wątroby typu B HBV-DNA
V48 Wirus zapalenia wątroby typu C (HCV) Przeciwciała (anty-HCV)
Y90 Badanie histopatologiczne

2 Warunki wykonania i finansowania świadczenia

2.1 Warunki wykonania 
świadczenia

Zgodnie z warunkami określonymi w lp.  załącznika nr 46 do rozpo-
rządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z 
zakresu leczenia szpitalnego. 

2.2 Organizacja udzie-
lania świadczenia

Świadczeniodawca realizujący świadczenia w ramach KOS – NZN, 
pełniący rolę ośrodka koordynującego, zapewnia w strukturze organi-
zacyjnej oddział szpitalny o profilu urologia, spełniający warunki okre-
ślone w części I lp. 46 załącznika nr 3 do rozporządzenia szpitalnego 
oraz w ramach dostępu:

 –pracownię radiologii (w tym pracownię rezonansu magnetycznego i 
tomografii komputerowej),
 –pracownię medycyny nuklearnej (możliwość obligatoryjnego wykona-
nia scyntygrafii kości),  
 –pracownię badań urodynamicznych − w lokalizacji,
 –badań histopatologicznych śródoperacyjnych,
 –przyszpitalną poradnię specjalistyczną o profilu: urologia, spełniającą 
warunki określone w lp. 46 załącznika nr 5 do rozporządzenia ambu-
latoryjnego.

Na potrzeby realizacji skoordynowanych działań związanych z KOS – 
NZN świadczeniodawca wyznacza koordynatora nadzorującego cały 
plan leczenia pacjenta, do którego zadań należy w szczególności: 
ustalanie terminów spotkań, nadzorowanie prowadzenia dokumenta-
cji oraz czuwanie nad jakością całego procesu leczenia.
Opieka nad pacjentem, mająca na celu zapewnienie kompleksowości i 
ciągłości w optymalnym z punktu widzenia klinicznego czasie, składa 
się z następujących modułów postępowania − realizowanych zgodnie 
z potrzebami klinicznymi pacjentów:
I Moduł – leczenie zabiegowe – obejmuje:
1) hospitalizację pacjenta w celu przygotowania go do leczenia zabie-

gowego i realizację jednej w dwóch procedur: L00 – NEFREKTO-
MIA I INNE DUŻE ZABIEGI NEREK lub L05 DUŻE ENDOSKOPOWE 
ZABIEGI NEREK;

2) ustalony w trakcie hospitalizacji przez lekarza urologa, wspólnie z le-
karzem onkologii klinicznej i radioterapii oraz rehabilitacji medycznej, 
indywidualny plan leczenia pacjenta uwzględniający w szczególno-
ści leczenie z zakresu radioterapii i chemioterapii oraz odpowiednią 
rehabilitację i wizyty w poradni urologicznej. 
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Plan leczenia pacjenta należy załączyć do dokumentacji medycznej 
pacjenta.

1) wizytę koordynującą (kontrolną) w celu oceny stanu zdrowia pacjen-
ta i ewentualnej modyfikacji planu leczenia; wizyta kontrolna powin-
na się odbyć w okresie 7-14 dni od wypisu pacjenta z oddziału. 

II Moduł – rehabilitacja – obejmuje
2) rehabilitację onkologiczną i ogólnoustrojową, realizowaną według 

indywidualnego planu rehabilitacyjnego i przeprowadzaną w warun-
kach ośrodka lub oddziału dziennego. 

III Moduł – urologiczna opieka specjalistyczna – obejmuje:

1) specjalistyczną opiekę urologiczną w okresie 12 miesięcy od roz-
poczęcia realizacji świadczenia, w ramach której pacjent powinien 
mieć możliwość uzyskania porady we wszystkie dni tygodnia, jeżeli 
wynika to z indywidualnego planu opieki, z zachowaniem możliwości 
dostępu do świadczeń opieki medycznej w oddziale szpitalnym o 
profilu urologia 24 godziny na dobę (w przypadku wskazań medycz-
nych) oraz uzyskania badań diagnostycznych;

2) co najmniej 6 porad specjalistycznych. 

Podmiot koordynujący odpowiada za realizację świadczeń zgodnie 
ze standardami i warunkami określonymi w przepisach prawa, w 
szczególności w aktualnie obowiązujących rozporządzeniach Ministra 
Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu: leczenia 
szpitalnego, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz rehabilitacji, a 
także zgodnie z zasadami dobrej praktyki medycznej. 

2.3 Zakres dziedzin 
medycyny upraw-
nionych do wyko-
nania świadczenia

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia: urologia, rehabilitacja 
medyczna.

2.4 Warunki i etapy fi-
nansowania świad-
czenia

Rozliczenie świadczeń udzielonych pacjentowi zakwalifikowanemu 
do opieki kompleksowej następuje po zakończeniu hospitalizacji, 
obejmującej wykonanie jednej z procedur zabiegowych rozliczanych 
w ramach grup L31 lub L43 oraz po ustaleniu indywidualnego planu 
leczenia, a także po przeprowadzeniu wizyty koordynującej (kontrol-
nej) w ciągu 7-14 dni od wypisu z oddziału.
Produkty jednostkowe do rozliczania świadczeń z zakresu: Komplek-
sowa Opieka Specjalistyczna nad Pacjentem Chorym na Nowotwór 
Złośliwy Nerki (KOS – NZN), realizowane w ramach poszczególnych 
modułów, określone są w katalogu produktów do rozliczania świad-
czeń kompleksowych, stanowiącym załącznik nr 1k do zarządzenia. 
Finansowanie poszczególnych modułów kompleksowej opieki, reali-
zowanych zgodnie z potrzebami klinicznymi pacjentów, obejmuje:
w zakresie I Modułu: 
a) hospitalizację z wykonaniem procedury podstawowej, rozliczaną w 

ramach grup L00 lub L05 z katalogu świadczeń kompleksowych, 
b) dodatkowe świadczenia, rozliczane produktami jednostkowymi uję-

tymi w katalogu produktów do sumowania (zał. 1c do zarządzenia w 
rodzaju leczenie szpitalne) – możliwe do sumowania z właściwą JGP 
z katalogu świadczeń kompleksowych,
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c) opracowanie indywidualnego planu kompleksowego leczenia po od-
byciu konsylium – rozliczane produktem z katalogu świadczeń kom-
pleksowych do sumowania z właściwą JGP z tego katalogu,

d) wizytę koordynującą (kontrolną) – rozliczaną produktem z katalogu 
świadczeń kompleksowych;

w zakresie II Modułu: 

a) rehabilitację ogólnoustrojową, realizowaną według indywidualnego 
planu leczenia, rozliczaną z katalogu świadczeń kompleksowych.

W przypadku rozpoczęcia przez pacjenta rehabilitacji w ciągu 14 dni 
od wypisu ze szpitala rozliczenie zrealizowanej rehabilitacji korygowa-
ne jest o współczynnik 1,1.

w zakresie III Modułu: 

a) urologiczną opiekę specjalistyczną, realizowaną w okresie 12 miesięcy 
od rozpoczęcia świadczenia, w tym:

 –co najmniej 6 porad, w okresie objęcia pacjenta programem KOS – 
NZN, rozliczanych ryczałtem po ich zrealizowaniu w ramach produktu 
z katalogu świadczeń kompleksowych.
 –poradę specjalistyczną, wraz z przeprowadzeniem bilansu opieki u 
pacjenta kończącego opiekę w ramach KOS – NZN oraz przekazaniem 
danych sprawozdawczych do Krajowego Rejestru Operacji w Urologii 
Onkologicznej (badania i ocena stanu klinicznego), rozliczaną w ra-
mach produktu rozliczeniowego: „Specjalistyczna opieka urologiczna 
– bilans opieki” z katalogu świadczeń kompleksowych.

Zasady rozliczania świadczeń w ramach KOS – NZN:
1. Poszczególne elementy opieki kompleksowej, realizowane zgodnie 

z potrzebami klinicznymi pacjenta w ramach leczenia szpitalnego, 
rehabilitacji, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, finansowane w 
ramach umowy w rodzaju leczenie szpitalne – świadczenia komplek-
sowe, rozliczane są w następujący sposób:
 –po zakończeniu hospitalizacji, obejmującej włączenie pacjenta do 
KOS – NZN i wykonanie procedury zabiegowej,
 –po przeprowadzeniu rehabilitacji,
 –po zakończeniu ambulatoryjnej specjalistycznej opieki urologicznej i 
wykonaniu bilansu opieki.

Jeśli ze względów medycznych niemożliwe było zrealizowanie u 
pacjenta wszystkich świadczeń wynikających z indywidualnego planu 
leczenia, rozliczeniu podlegają wyłącznie elementy opieki komplek-
sowej dotychczas zrealizowane (bez uwzględnienia współczynników 
jakościowych), a kontynuacja leczenia następuje w ramach umowy na 
leczenie szpitalne.
2. Jeśli u pacjenta objętego KOS – NZN wystąpiły wskazania do ho-

spitalizacji w oddziale anestezjologii i intensywnej terapii (OAiIT), 
rozliczenie pobytu w OAiIT następuje w ramach umowy na leczenie 
szpitalne w zakresie świadczeń: anestezjologia i intensywna terapia.

3. W przypadku, gdy podmiot koordynujący realizuje program lekowy 
,,Leczenie raka nerki”, wartość produktów rozliczeniowych korygowa-
na jest o współczynnik 1,2.
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4. W przypadku, gdy podmiot koordynujący świadczenia KOS – NZN 
realizuje je dla pacjentów w ramach posiadanych w strukturze organi-
zacyjnej oddziałów radioterapii i chemioterapii (wpisanych w reje-
strze podmiotów wykonujących działalność leczniczą), wartość tych 
produktów rozliczeniowych korygowana jest o współczynnik 1,2.

5. Po spełnieniu określonych warunków, przy ostatnim etapie rozliczania 
KOS – NZN, uwzględnia się następujące współczynniki jakościowe: 
a) jeżeli pacjentowi (czynnemu zawodowo) do 4. miesiąca od wypi-

su ze szpitala zostanie wydane przez lekarza sprawującego nad 
nim opiekę zaświadczenie o braku przeciwskazań z powodu cho-
roby nowotworowej do podjęcia lub wykonywania pracy, wartość 
produktów rozliczeniowych z katalogu świadczeń kompleksowych 
(ustalona dla JGP i specjalistycznej opieki urologicznej), zrealizowa-
nych w ramach modułów I oraz III, korygowana jest o współczynnik 
1,1. 
Podmiot koordynujący jest zobowiązany dołączyć do historii 
choroby kopię zaświadczenia o zdolności do pracy poświadczo-
ną podpisem pacjenta.

a) jeżeli wszystkie świadczenia, wynikające z indywidualnego planu le-
czenia pacjenta, zostały zrealizowane w ciągu 12 miesięcy zgodnie z 
założeniami KOS – NZN wartość produktów rozliczeniowych z kata-
logu świadczeń kompleksowych (ustalona dla JGP i specjalistycznej 
opieki urologicznej), zrealizowanych w ramach modułów I oraz III, 
korygowana jest o współczynnik 1,15.

6. W sytuacji spełnienia łącznie warunków wskazanych w lit. a i b (po-
wyżej) wartość produktów rozliczeniowych z katalogu świadczeń 
kompleksowych (ustalona dla JGP i specjalistycznej opieki urologicz-
nej), zrealizowanych w ramach modułów I oraz III, korygowana jest o 
współczynnik 1,25.

7. Kwota na finansowanie KOS – NZN obejmuje procedury (wykony-
wane stacjonarnie i ambulatoryjnie) wskazane w przepisach roz-
porządzenia szpitalnego, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i 
rehabilitacji, oraz w niniejszym zarządzeniu, nie uwzględnia natomiast 
świadczeń z innych dziedzin medycyny, związanych ze schorzeniami 
innych narządów.

2,5 Pozostałe zasady 
rozliczania

W przypadku przystąpienia podmiotu do realizacji świadczeń KOS 
– NZN Fundusz nie finansuje u danego świadczeniodawcy, w odnie-
sieniu do pacjenta włączonego do programu kompleksowej opieki, 
świadczeń będących przedmiotem tej umowy, tj. świadczeń związa-
nych z diagnostyką i leczeniem zabiegowym z powodu nowotworu 
złośliwego nerki, rehabilitacją, opieką ambulatoryjną, w ramach umów 
w rodzaju: leczenie  szpitalne (typ umowy – 03/01), AOS (typ umo-
wy – 02/01), oraz rehabilitacja lecznicza (typ umowy 05), zgodnie z 
przepisami odpowiednich zarządzeń, chyba że przepisy załącznika nr 
4 do zarządzenia stanowią inaczej.
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3. Dane do sprawozdawczości

Zgodnie z systemem informatycznym udostępnionym przez Fundusz.

4. Istniejące wytyczne postępowania medycznego

Zgodnie z aktualnymi wytycznymi Polskiego Towarzystwa Urologicznego 
(PTU) dotyczącymi postępowania z chorymi na nowotwór złośliwy nerki.

5. Parametry jakościowe do oceny udzielania świadczeń

Monitorowanie i ewaluacja programu opieki kompleksowej nad pacjentem 
chorym na nowotwór złośliwy nerki będzie obejmowała zarówno wskaźniki 
dotyczące jakości opieki nad pacjentem na poziomie ośrodka realizującego 
program opieki kompleksowej, jak i wskaźniki dotyczące efektów leczenia.
Podmiot koordynujący zobowiązany jest do sprawozdawania do Krajowego 
Rejestru Operacji w Urologii Onkologicznej danych dotyczących wyjściowej 
hospitalizacji, po 12 miesiącach realizacji KOS – NZN oraz danych umożli-
wiających określenie następujących wskaźników:

 –odsetek pacjentów, którzy ukończyli rehabilitację oraz powody rezygnacji z 
rehabilitacji [%],
 –śmiertelność w ciągu 30 dni od dnia hospitalizacji [%],
 –śmiertelność w ciągu 360 dni od dnia hospitalizacji [%],
 –odsetek pacjentów, u których wystąpiło zakażenie wewnątrzszpitalne [%],
 –odsetek pacjentów, u których wykonano reoperację z powodu powikłań [%],
 –odsetek pacjentów leczonych chemioterapią [%],
 –odsetek pacjentów leczonych radioterapią [%],
 –odsetek pacjentów leczonych w ramach programu lekowego ,,Leczenie raka 
nerki” [%].
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10Krajowy Rejestr Operacji  
w Urologii Onkologicznej - koncepcja

Kluczowym elementem świadczeń kompleksowych w zakresie nowotworów układu 
moczowo-płciowego jest monitorowanie całego procesu terapeutycznego oraz oce-
na jakości udzielanych świadczeń, a także monitorowanie efektów leczenia.

Obowiązkiem przekazywania danych do rejestru –  obejmującego wszystkie nowotwo-
ry układu moczowo płciowego w tym: nowotwór złośliwy gruczołu krokowego, no-
wotwór złośliwy nerki oraz nowotwór pęcherza moczowego – początkowo, powinny 
być objęte wszystkie podmioty lecznicze biorące udział w programach pilotażowych, 
a w przyszłości, po zakończeniu okresu wdrożeniowego rejestru, wszystkie podmioty, 
w których wykonywane są zabiegi z zakresu urologii onkologicznej.

Zagadnienia dotyczące tworzenia rejestrów medycznych zostały szczegółowo ure-
gulowane w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o systemie informacji 
w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw.

Zgodnie z definicją zawartą w ustawie rejestr medyczny, to tworzony zgodnie z pra-
wem rejestr, ewidencja, lista, spis albo inny uporządkowany zbiór danych osobowych, 
jednostkowych danych medycznych lub danych niebędących danymi osobowymi, 
służący do realizacji zadań publicznych, prowadzony przez podmiot funkcjonujący 
w systemie ochrony zdrowia.

Minister właściwy do spraw zdrowia w celu:

•	 monitorowania zapotrzebowania na świadczenia opieki zdrowotnej,
•	 monitorowania stanu zdrowia usługobiorców,
•	 prowadzenia profilaktyki zdrowotnej lub realizacji programów zdrowotnych albo 

programów polityki zdrowotnej,
•	 monitorowania i oceny bezpieczeństwa, skuteczności, jakości i efektywności 

kosztowej badań diagnostycznych lub procedur medycznych,

może tworzyć i prowadzić albo tworzyć i zlecać prowadzenie rejestrów medycznych, 
stanowiących uporządkowany zbiór danych osobowych, w  tym jednostkowych da-
nych medycznych.
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Utworzenie rejestru medycznego może nastąpić na wniosek podmiotów wykonują-
cych działalność leczniczą, Narodowego Funduszu Zdrowia albo innych jednostek 
podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia.

Utworzenie rejestru medycznego powinno być poprzedzone analizą potrzeb w oma-
wianym zakresie i obejmuje między innymi:

•	 zdefiniowanie problemu i weryfikację potrzeby utworzenia rejestru,

•	 spodziewane efekty i korzyści wynikające z wdrożenia rejestru,

•	 uzasadnienie konieczności sfinansowania lub dofinansowania rejestru przez mini-
stra właściwego do spraw zdrowia,

•	 ocenę przydatności rejestru i możliwości jego wykorzystania w przyszłości oraz 
dalszego prowadzenia tego rejestru, a także

•	 wskaźniki monitorowania oczekiwanych efektów wdrożenia rejestru.

Tworzenie rejestrów medycznych następuje w drodze rozporządzenia. W rozporzą-
dzeniu minister właściwy do spraw zdrowia określa:

•	 podmiot prowadzący rejestr,

•	 okres, na jaki utworzono rejestr – w przypadku rejestru tworzonego na czas 
oznaczony,

•	 usługodawców lub podmioty prowadzące rejestry publiczne i rejestry medyczne 
oraz sposób i terminy przekazywania przez nich danych,

•	 sposób prowadzenia rejestru,

•	 zakres i rodzaj danych przetwarzanych w rejestrze.

Należy zaznaczyć, że Minister Zdrowia sukcesywnie przekazuje do konsultacji pu-
blicznych projekty nowych rejestrów. Należą do nich: projekt rozporządzenia Ministra 
Zdrowia w sprawie rejestru Raka Płuc z dnia 19 czerwca 2017 roku, w sprawie Reje-
stru Nowotworów Niezłośliwych Dużych Gruczołów Ślinowych z dnia 1 marca 2018 r., 
projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Polskiego Rejestru Wrodzonych 
Wad Rozwojowych z dnia 26 marca 2018 r., projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia 
w sprawie Rejestru Endoprotez z 26 października 2018 r. oraz Projekt rozporządzenia 
Ministra Zdrowia w sprawie Rejestru Hipercholesterolemii Rodzinnej z dnia 8 listopada 
2018 r., a także Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Krajowego Rejestru 
Operacji Naczyniowych z dnia 9 listopada 2018 r.

W przypadku Krajowego Rejestru Operacji w Urologii Onkologicznej, potencjalnym 
podmiotem prowadzącym rejestr powinien być: ośrodek urologii posiadający wielo-
letnie doświadczenie w zabiegowym leczeniu pacjentów chorych na nowotwory ukła-
du moczowo-płciowego oraz doświadczenie w  realizacji programów zdrowotnych. 

10.  Krajowy Rejestr Operacji w Urologii Onkologicznej – koncepcja
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Rejestr powinien być prowadzony z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego 
i doświadczeń odnoszących się do funkcjonujących już rejestrów w dziedzinach za-
biegowych.

Poniżej zaprezentowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rejestru 
w urologii onkologicznej, który został opracowany na podstawie projektu rozporzą-
dzenia Ministra Zdrowia w sprawie Krajowego Rejestru Operacji Naczyniowych z dnia 
9 listopada 2018 r.

10.  Krajowy Rejestr Operacji w Urologii Onkologicznej – koncepcja
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ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA ZDROWIA

z dnia …….

w sprawie krajowego rejestru operacji w urologii onkologicznej

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji 
w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2017 r. poz. 1845 oraz z 2018 r. poz. 697, 1515 i 1544) zarządza 
się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) podmiot prowadzący krajowy rejestr operacji w urologii onkologicznej, zwany da-
lej „rejestrem”;

2) sposób prowadzenia rejestru;

3) usługodawców obowiązanych do przekazywania danych do rejestru oraz sposób 
i termin przekazywania danych przez usługodawców do rejestru;

4) zakres i rodzaj danych przetwarzanych w rejestrze spośród danych określonych 
w art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie 
zdrowia, zwanej dalej „ustawą”;

5) rodzaje identyfikatorów przetwarzanych w rejestrze spośród identyfikatorów 
określonych w art. 17c ust. 2–5 ustawy.

§ 2. 1. Tworzy się krajowy rejestr operacji w urologii onkologicznej.

2. Podmiotem prowadzącym rejestr jest …………………..

§ 3. 1. Rejestr jest prowadzony z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego, w taki 
sposób, by zapewniona była wysoka jakość wprowadzanych danych oraz samego rejestru 
zgodnie z wymaganiami, o których mowa w ust. 2–4 i 9–17.

2. Podmiot prowadzący rejestr jest obowiązany prowadzić dokumentację techniczno-
-organizacyjną rejestru i archiwizować jej zmiany.

3. Rejestr jest prowadzony zgodnie z dokumentacją techniczno-organizacyjną.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie Krajowego Rejestru  
Operacji w Urologii Onkologicznej - projekt
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4. Dokumentację techniczno-organizacyjną rejestru stanowi uporządkowany zbiór da-
nych wskazujących co najmniej:

1) cel rejestru;

2) warunki włączenia i wyłączenia danych z rejestru;

3) zakres zbieranych danych;

4) procedury wprowadzania danych i przepływu informacji w samym rejestrze oraz 
wymiany informacji z innymi bazami danych lub rejestrami;

5) procedury audytu i oceny jakości wprowadzanych danych;

6) oczekiwane efekty prowadzenia rejestru;

7) wskaźniki obliczane na podstawie danych zawartych w rejestrze;

8) statystyki możliwe do automatycznego i nieautomatycznego wygenerowania;

9) struktury rejestru;

10) funkcjonalności rejestru;

11) sposoby zapewnienia interoperacyjności i powiązania z innymi bazami danych lub 
rejestrami.

5. Zmiany danych rejestru objęte dokumentacją techniczno-organizacyjną są dokony-
wane przez ministra właściwego do spraw zdrowia z własnej inicjatywy lub na wniosek 
podmiotu prowadzącego rejestr.

6. Podmiot prowadzący rejestr powołuje zespół zapewniający prowadzenie rejestru, 
zwany dalej „zespołem”, którego zadaniem jest analizowanie danych zgromadzonych w re-
jestrze, opracowywanie rekomendacji i planu rozwoju rejestru służących poprawie realizacji 
celów, o których mowa w ust. 4 pkt 1, oraz zadań ministra właściwego do spraw zdrowia 
dotyczących ochrony zdrowia i zasad organizacji opieki zdrowotnej oraz koordynacji syste-
mów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń zdrowotnych rzeczowych.

7. W skład zespołu wchodzi co najmniej jeden:

1) lekarz specjalista w dziedzinie urologii mający wiedzę i wieloletnie doświadczenie 
w przeprowadzaniu zabiegów z zakresu nowotworów nerki, nowotworów pęche-
rza moczowego, nowotworów gruczołu krokowego,

2) statystyk lub matematyk.

8. Podstawą wpisania do rejestru danych identyfikujących usługobiorcę jest przepro-
wadzenie operacji uro-onkologicznej wymienionej w § 4 ust. 1 pkt 1. Podstawą zakończenia 
procesu gromadzenia danych o usługobiorcy w rejestrze jest zgon usługobiorcy wpisane-
go do rejestru.

10.1  Rozporządzenie Ministra Zdrowia  
    w sprawie krajowego rejestru operacji w urologii onkologicznej - projekt
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9. Podmiot prowadzący rejestr zapewnia wprowadzenie do rejestru co najmniej 80% 
informacji wymaganych w rejestrze w odniesieniu do każdego usługobiorcy wpisanego do 
rejestru możliwych do wprowadzenia na dany dzień prowadzenia rejestru. Brak osiągnię-
cia tego poziomu informacji wymaga podjęcia działań wyjaśniających przez podmiot pro-
wadzący rejestr celem osiągnięcia co najmniej 80% informacji wymaganych w rejestrze.

10. Rejestr raz w roku lub w uzasadnionych przypadkach podlega audytowi pod wzglę-
dem jakości wprowadzanych danych i efektywności prowadzenia rejestru. Audyt przepro-
wadza minister właściwy do spraw zdrowia lub podmiot przez niego wskazany.

11. Usługodawcy przekazujący dane do rejestru przekazują te dane w postaci formu-
larzy elektronicznych. Formularze, jeżeli umożliwia to przekazanie wymaganych danych, 
zawierają pola z predefiniowaną zawartością w postaci opcji, list i klasyfikacji powszechnie 
stosowanych, z których usługodawcy wybierają właściwe w danym przypadku opcje, po-
zycje lub wartości.

12. Dane identyfikujące usługodawców przekazujących dane do rejestru, dane usłu-
gobiorców oraz inne dane wpisywane w formularzach elektronicznych, są weryfikowane, 
jeżeli to możliwe, automatycznie w rejestrach publicznych i innych bazach danych prowa-
dzonych przez organy administracji publicznej lub podmioty realizujące zadania publiczne.

13. Wpisy do rejestru dotyczące tych samych usługobiorców, dokonywanych hospi-
talizacji, badań, porad lub kontroli związanych z operacjami w urologii onkologicznej, są 
podczas kolejnych przekazywane w odrębnych formularzach.

14. Rejestr umożliwia wgląd w historię wpisów każdego rodzaju wymaganych danych.

15. Rejestr umożliwia identyfikację i uzupełnianie formularzy z jednoczesnym automa-
tycznym zapisem daty uzupełnienia.

16. Na podstawie danych zebranych w rejestrze oraz na podstawie rekomendacji zespo-
łu zapewniającego prowadzenie rejestru, podmiot prowadzący rejestr oblicza wskaźniki 
bezpieczeństwa, skuteczności, jakości i efektywności zabiegów w urologii onkologicznej.

17. Udostępnianie danych zawartych w rejestrze, o którym mowa w art. 19 ust. 7 ustawy, 
polega w szczególności na publikacji analiz danych zgromadzonych w rejestrze, przygoto-
wanych co najmniej raz w roku przez podmiot prowadzący rejestr – na jego zlecenie, lub 
we współpracy z nim. Podmiot prowadzący rejestr przekazuje analizy ministrowi właściwe-
mu do spraw zdrowia i publikuje na swojej stronie internetowej. Minister właściwy do spraw 
zdrowia publikuje otrzymane analizy na stronie internetowej obsługującego go urzędu.

10.1  Rozporządzenie Ministra Zdrowia  
    w sprawie krajowego rejestru operacji w urologii onkologicznej - projekt
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§ 4. Do przekazywania danych do rejestru obowiązani są:

1) usługodawcy wykonujący zabiegi operacyjne w zakresie resekcji nowotworów 
układu moczowo-płciowego świadczenia opieki zdrowotnej:

2) Narodowy Fundusz Zdrowia w zakresie, o którym mowa w § 5 pkt 2 lit. t.

§ 5. 1. W rejestrze przetwarza się dane i informacje obejmujące:

1) dane osobowe dotyczące usługobiorcy:

a) imię (imiona) i nazwisko,

b) płeć,

c) obywatelstwo,

d) wykształcenie,

e) numer PESEL, a w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL  
– serię i numer paszportu albo innego dokumentu potwierdzającego tożsa-
mość,

f) datę urodzenia,

g) adres miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub adres 
do korespondencji,

h) numer telefonu kontaktowego,

i) datę zgonu;

2) jednostkowe dane medyczne dotyczące usługobiorcy:

a) czynniki ryzyka:

 – narażenia środowiskowe, takie jak zamieszkiwanie w mieście przemysłowym, 
palenie papierosów, kontakt z azbestem, promieniowanie jonizujące, przetwór-
stwo ropy naftowej,

 – nowotwory występujące w rodzinie,

 – inne czynniki (dieta z dużą zawartością białka zwierzęcego, nadmierne spo-
żywanie alkoholu, cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, niewydolność nerek, inne 
przebyte nowotwory).

b) rozpoznanie ICD 10 i przeprowadzone badania diagnostyczne (molekularne, 
usg, hist-pat, TK, RMI, stopień zaawansowania nowotworu),

c) opis leczenia operacyjnego w tym procedura ICD9,

d) opis leczenia okołooperacyjnego (przebieg, data wypisu, data zgonu, liczba dni 
hospitalizacji).

10.1  Rozporządzenie Ministra Zdrowia  
    w sprawie krajowego rejestru operacji w urologii onkologicznej - projekt



121Zmiany systemowe w opiece nad pacjentem 
chorym na nowotwory układu moczowo-płciowego

3) Leczenie onkologiczne pooperacyjne:

a) rodzaj chemioterapii lub radioterapii,

b) immunoterapia,

c) leczenie celowane,

d) data rozpoczęcia i zakończenia chemioterapii,

e) określenie stopnia zaawansowania nowotworu TNM,

f) rozpoznanie chorób współistniejących:

 – datę rozpoznania choroby,
 – kod choroby według wybranej i obowiązującej w rejestrze klasyfikacji,
 – przyczynę zgonu według wybranej i obowiązującej w rejestrze klasyfikacji,
 – informację o powikłaniach pooperacyjnych,

g) dane dotyczące przeżywalności usługobiorcy,

h) datę przyjęcia i dokonania wypisu od usługodawcy,

i) tryb przyjęcia i wypisu od usługodawcy,

j) liczbę dni hospitalizacji,

k) datę przyjęcia i datę wypisu z oddziału szpitalnego usługodawcy, w którym 
realizowano procedurę zabiegową,

l) informacje o produktach leczniczych, wyrobach medycznych lub schematach 
działania zleconych przy wypisie oraz o dalszych planach i zaleceniach po wy-
pisie obejmujących diagnostykę, leczenie i rehabilitację,

m)  numer w księdze głównej przyjęć i wypisów, pod którym dokonano wpisu 
o przyjęciu usługobiorcy, któremu udzielono świadczenia, rok dokonania wpisu 
i numer księgi głównej,

n) informacje o efektach klinicznych i jakościowych,

o) informacje o zdarzeniach takich jak: zgon, udar mózgu, złamanie kończyn 
u usługobiorców, którym wykonano świadczenia zdrowotne,

p) identyfikator usługodawcy, o którym mowa w art. 17c ust. 3 pkt 1 ustawy.

4) identyfikator miejsca udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, o którym mowa 
w art. 17c ust. 4 pkt 1 ustawy;

5) identyfikator pracownika medycznego, o którym mowa w art. 17c ust. 5 ustawy, 
który:

a) wprowadził dane do rejestru,

b) wykonał dane świadczenie.

10.1  Rozporządzenie Ministra Zdrowia  
    w sprawie krajowego rejestru operacji w urologii onkologicznej - projekt



122 Zmiany systemowe w opiece nad pacjentem 
chorym na nowotwory układu moczowo-płciowego

2. Dane i informacje, o których mowa w ust. 1, są przekazywane do rejestru:

1) w terminie do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zakończono 
hospitalizację usługobiorcy;

2) za pośrednictwem systemu informatycznego.

§ 6. Dokumentacja techniczno-organizacyjna rejestru przygotowana przez podmiot 
prowadzący rejestr w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporzą-
dzenia jest zatwierdzana przez ministra właściwego do spraw zdrowia w terminie 30 dni 
od dnia jej otrzymania.

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

10.1  Rozporządzenie Ministra Zdrowia  
    w sprawie krajowego rejestru operacji w urologii onkologicznej - projekt
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11Kompetencje lekarzy urologów w zakresie 
farmakologicznego leczenia nowotworów 
układu moczowo-płciowego

W zdecydowanej większości państw europejskich koordynatorem leczenia pacjentów 
chorych na nowotwory układu moczowo-płciowego (między innymi nerki, gruczołu 
krokowego i pęcherza moczowego) jest specjalista w dziedzinie urologii. 

Urolog wykonuje nie tylko procedury zabiegowe, ale także samodzielnie prowadzi 
leczenie farmakologiczne obejmujące chemioterapię oraz decyduje o stosowaniu pro-
cedur z zakresu radioterapii.

Kompetencje polskich urologów w zakresie stosowania leczenia farmakologicznego, 
w tym chemioterapii, wynikają z umiejętności nabytych w trakcie realizacji 6-letniego 
programu specjalizacyjnego, zwieńczonego egzaminem końcowym, organizowanym 
od ponad 20 lat przez Polskie Towarzystwo Urologiczne w ścisłej współpracy z Eu-
ropejskim Towarzystwem Urologicznym (ang. European Association of Urology). Po-
myślne złożenie tego egzaminu skutkuje nie tylko uzyskaniem tytułu specjalisty uro-
loga, ale również prestiżowego tytułu Fellow of European Board of Urology (FEBU).

Problematyka onkologiczna stanowi kluczowy element szkolenia specjalizacyjnego 
lekarzy urologów. Zakres wymaganej wiedzy teoretycznej, po odbyciu stażu kierun-
kowego w zakresie onkologii klinicznej, obejmuje między innymi:

•	 właściwości farmakologiczne leków stosowanych w leczeniu nowotworów złośli-
wych,

•	 podstawy farmakokinetyki i farmakodynamiki,

•	 mechanizmy działania i podział leków stosowanych w chemio i hormonoterapii 
nowotworów złośliwych oraz leczeniu wspomagającym,

•	 zasady prowadzenia systemowego leczenia przeciwnowotworowego,

•	 wskazania do systemowego leczenia uzupełniającego w ramach postępowania 
skojarzonego w poszczególnych nowotworach złośliwych układu moczowo-
-płciowego,
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•	 wskazania do wyłącznego leczenia systemowego o założeniu radykalnym i palia-
tywnym nowotworów złośliwych układu moczowo-płciowego,

•	 znajomość działań niepożądanych leków stosowanych w leczeniu nowotworów 
oraz sposobów zapobiegania i leczenia wspomagającego.

Lekarz, który ukończy szkolenie specjalizacyjne i otrzyma tytuł specjalisty w dziedzi-
nie urologii, uzyska kwalifikacje umożliwiające samodzielne, między innymi:

•	 określenie programu postępowania diagnostycznego, z uwzględnieniem diagno-
styki różnicowej, umożliwiającego rozpoznanie przyczyn dolegliwości i objawów 
ze strony układu moczowego męskich narządów płciowych i wybranych chorób 
układu płciowego u kobiet oraz określenie i przeprowadzenie postępowania 
mającego na celu rozpoznanie nowotworów narządów układu moczowego i mę-
skich narządów płciowych;

•	 ustalenie wskazań i przeciwwskazań do leczenia zarówno zachowawczego, jak   
chirurgicznego;

•	 przeprowadzenie leczenia zachowawczego, w tym leczenia farmakologicznego 
chorób układu moczowo-płciowego oraz leczenia czynnościowego usprawniają-
cego funkcję dolnych dróg moczowych, a także leczenia zabiegowego;

•	 rozpoznanie i leczenie wszelkich chorób z dziedziny onkologii urologicznej, 
w tym także stanów przedrakowych i nowotworów łagodnych;

•	 podjęcie i przeprowadzenie działań zapobiegających wystąpieniu (lub nawroto-
wi) chorób układu moczowo-płciowego cechujących się dużą częstością wystę-
powania oraz chorób o charakterze społecznym, w tym zwłaszcza nowotworów 
narządów układu moczowego i męskich narządów płciowych, łagodnego rozro-
stu i zapalenia stercza, zakażenia układu moczowego oraz kamicy moczowej.

Kompetencje te znalazły odzwierciedlenie w regulacjach prawnych dotyczących wa-
runków udzielania świadczeń gwarantowanych z zakresu urologii i chemioterapii.

Szczegółowy wykaz świadczeń gwarantowanych w zakresie leczenia szpitalnego oraz 
warunki szczegółowe, jakie powinni spełnić świadczeniodawcy przy udzielaniu świad-
czeń gwarantowanych w trybie hospitalizacji i hospitalizacji planowej, określa rozpo-
rządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwaran-
towanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz.U. z dnia 12.12.2017 r., poz. 2295), zwane 
dalej rozporządzeniem koszykowym w zakresie leczenia szpitalnego.

Szczegółowy wykaz świadczeń gwarantowanych w zakresie ambulatoryjnej opieki 
specjalistycznej określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. 
w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycz-
nej (Dz.U. z dnia 16.03.2016 r., poz. 357), zwane dalej rozporządzeniem koszykowym 
w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

11. Kompetencje lekarzy urologów w zakresie farmakologicznego leczenia nowotworów układu 
moczowo płciowego



125Zmiany systemowe w opiece nad pacjentem 
chorym na nowotwory układu moczowo-płciowego

Rozporządzenie koszykowe w zakresie leczenia szpitalnego dotyczące urologii 
i chemioterapii - wymogi dla świadczeniodawców

Zgodnie z załącznikiem nr 3 do rozporządzenia koszykowego w zakresie leczenia 
szpitalnego, określającego warunki szczegółowe, jakie powinni spełnić świadczenio-
dawcy przy udzielaniu świadczeń gwarantowanych w trybie hospitalizacji i hospitali-
zacji planowej, świadczeniodawcy udzielający świadczenia w zakresie urologii muszą 
spełniać następujące wymogi w odniesieniu do lekarzy, wykazując: równoważnik co 
najmniej 2 etatów specjalisty w dziedzinie urologii (nie dotyczy dyżuru medycznego), 
a w przypadku leczenia dzieci − równoważnik co najmniej 1 etatu specjalisty urologii 
dziecięcej (nie dotyczy dyżuru medycznego).

W przypadku chemioterapii, zgodnie ze wspomnianym rozporządzeniem koszyko-
wym, świadczeniodawca musi zapewnić w odniesieniu do wymogów personalnych 
równoważnik 1 etatu:

•	 lekarza specjalisty w dziedzinie chorób płuc − w zakresie leczenia nowotworów 
płuc,

•	 lub lekarza specjalisty w dziedzinie urologii w zakresie leczenia nowotworów 
układu moczowo-płciowego,

•	 lub lekarza specjalisty w dziedzinie endokrynologii − w zakresie guzów neuroen-
dokrynnych,

•	 lub lekarza specjalisty w dziedzinie ginekologii onkologicznej − w zakresie lecze-
nia nowotworów narządów płciowych kobiecych,

•	 lekarza specjalisty w dziedzinie radioterapii lub radioterapii onkologicznej, lub 
lekarza specjalisty w dziedzinie chirurgii onkologicznej − w zakresie leczenia 
skojarzonego (jednoczesnej chemioradioterapii lub w połączeniu chemioterapii 
i leczenia operacyjnego) − pod warunkiem zapewnienia stałego konsultanta − 
lekarza specjalisty w dziedzinie onkologii klinicznej,

•	 lub lekarza specjalisty w dziedzinie onkologii klinicznej lub lekarza specjalisty 
chemioterapii nowotworów,

•	 lub lekarza specjalisty w zakresie hematologii, lub lekarz specjalisty w zakresie 
onkologii i hematologii dziecięcej.

Jeśli chodzi o personel pielęgniarski, świadczeniodawca musi zapewnić równoważnik 
3 etatów personelu przeszkolonego w zakresie podawania cytostatyków (substancji 
aktywnych w chemioterapii).

Powyższe wymogi, dotyczące personelu lekarskiego i pielęgniarskiego, obowiązują 
również w przypadku świadczeń gwarantowanych udzielanych w trybie jednego dnia.

11. Kompetencje lekarzy urologów w zakresie farmakologicznego leczenia nowotworów układu 
moczowo płciowego
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 Rozporządzenie koszykowe w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej doty-
czące urologii i chemioterapii - wymogi dla świadczeniodawców

Zgodnie z rozporządzeniem koszykowym w zakresie ambulatoryjnej opieki specja-
listycznej świadczenia z zakresu urologii są realizowane w ramach porady specjali-
stycznej – urologia. Świadczenia udzielane są przez lekarza specjalistę w dziedzinie 
urologii lub lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie urologii.

Świadczenie, określone jako „Podanie chemioterapii w trybie ambulatoryjnym”, może 
być udzielane w poradni realizującej poradę specjalistyczną w zakresie:

•	 onkologia lub onkologia i hematologia dziecięca,

•	 lub hematologia,

•	 lub gruźlica i choroby płuc,

•	 lub gruźlica i choroby płuc u dzieci,

•	 lub endokrynologia,

•	 lub endokrynologia dla dzieci,

•	 lub chirurgia onkologiczna,

•	 lub chirurgia onkologiczna dla dzieci,

•	 lub urologia,

•	 lub urologia dziecięca,

•	 lub transplantologia,

•	 lub w oddziale w trybie leczenia jednego dnia, 

lub w całodobowym oddziale szpitalnym o profilu: onkologia kliniczna lub onkologia 
i hematologia dziecięca, lub hematologia, lub chemioterapia − hospitalizacja, lub che-
mioterapia – leczenie jednego dnia lub choroby wewnętrzne, lub endokrynologia, lub 
endokrynologia dla dzieci, lub ginekologia onkologiczna, lub urologia, lub urologia 
dla dzieci, lub gastroenterologia, lub gastroenterologia dla dzieci, lub otorynolaryn-
gologia, lub otorynolaryngologia dla dzieci, lub transplantologia kliniczna, lub trans-
plantologia kliniczna dla dzieci, lub choroby płuc, lub choroby płuc dla dzieci, lub 
pediatria, lub chirurgia ogólna, lub chirurgia dziecięca, lub chirurgia onkologiczna, lub 
radioterapia, lub brachyterapia.

11. Kompetencje lekarzy urologów w zakresie farmakologicznego leczenia nowotworów układu 
moczowo płciowego
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12Rekomendacje końcowe

1. Należy opracować i wdrożyć program pilotażowy, realizowany 
przez kilka ośrodków urologicznych w Polsce i finansowany ze środków 
NFZ, oparty na opracowanych przez Polskie Towarzystwo Urologiczne 
modelach Kompleksowej Opieki Specjalistycznej nad Pacjentem z 
Nowotworom Złośliwym Nerki, Nowotworem Złośliwym Gruczołu 
Krokowego i Nowotworem Złośliwym Pęcherza Moczowego. 

2. Zalecenia Polskiego Towarzystwa Urologicznego w zakresie 
diagnostyki i leczenia nowotworów układu moczowo płciowego, 
powinny być podstawą do opracowania obwieszczenia Ministra Zdrowia 
w sprawie standardu postępowania diagnostyczno-terapeutycznego 
dla raka nowotworu złośliwego nerki, nowotworu złośliwego gruczołu 
krokowego oraz nowotworu złośliwego pęcherza moczowego. 

3. Należy opracować projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia 
w sprawie utworzenia Krajowego Rejestru Operacji w Urologii 
Onkologicznej.

4. Tworzenie specjalistycznych ośrodków leczenia nowotworu 
układu moczowo-płciowego powinno zostać wpisane przez Wojewódzkie 
Rady ds. Potrzeb Zdrowotnych jako regionalny priorytet dla polityki 
zdrowotnej.

5. Polskie Towarzystwo Urologiczne, we współpracy z Ministerstwem 
Zdrowia, powinno opracować kryteria wymagane dla specjalistycznych 
ośrodków – centrów kompetencji leczenia nowotworów układu moczowo-
płciowego.
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6. Należy opracować, we współpracy z Polskim Towarzystwem 
Urologicznym, program ustawicznego szkolenia z zakresu chemioterapii 
nowotworów układu moczowego, oparty na aktualizowanych co roku 
schematach postępowania.

7. Należy opracować wzór Programu Polityki Zdrowotnej 
finansowanego ze środków NFZ lub środków samorządów terytorialnych, 
w zakresie wczesnego wykrywania raka gruczołu krokowego.

8. Należy wystąpić do Narodowego Funduszowi Zdrowia o podział 
obecnej procedury JGP L31 – Radykalna prostatektomia na dwie 
oddzielne: L31A – Radykalna prostatektomia z dostępu załonowego 
i L31B – Radykalna prostatektomia laparoskopowa, różniące się wyceną 
punktową.

9. Należy dokonać wyceny prostatektomii radykalnej przy użyciu 
robota medycznego oraz ustalić wskazania kliniczne do stosowania 
tej procedury i umożliwić stosowanie tej procedury w programie 
pilotażowym. Należy zmierzać do włączenia nowego świadczenia 
gwarantowanego.

10. Należy wprowadzić jako nowe świadczenie gwarantowane, 
procedurę: biopsja fuzyjna gruczołu krokowego pod kontrolą obrazu 
TRUS i MRI.

11. Należy wprowadzić nowe świadczenie gwarantowane – procedurę 
cystoskopii cystoskopem giętkim jako standard wykonywania kontrolnej 
cystoskopii u mężczyzn z nieinwazyjnym rakiem pęcherza moczowego.

12. Rekomendacje końcowe
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