NIE dla radioterapii w Otwocku
Międzynarodowe Centrum Onkologii Affidea w Otwocku od lat walczy o przyznanie kontraktu
przez NFZ na leczenie pacjentów wymagających radioterapii. Pomimo tego, że placówka jest
uwzględniona w mapach potrzeb zdrowotnych – co zdaniem Ministerstwa Zdrowia miało
stanowić podstawę funkcjonowania w ramach publicznego systemu – Otwock dostał odmowę
kontraktu na radioterapię.
Międzynarodowe Centrum Onkologii Affidea w Otwocku istnieje od 2013 roku i od tego czasu
podejmuje działania mające na celu uzyskanie kontraktu na leczenie pacjentów z oddalonych
od Warszawy regionów Mazowsza. Już w 2016 urzędnicy odmówili pacjentom leczenia w
Ośrodku w Otwocku. Kolejny raz stało się to w tym roku.
Ośrodek Affidea w Otwocku przez trzy lata prowadził radioterapię pacjentów onkologicznych na
własny koszt.
W sierpniu 2017 r. Mazowiecki Oddział NFZ ogłosił postępowanie na świadczenie radioterapii
dla województwa mazowieckiego. Pojawiła się nadzieja na utrzymanie ośrodka i szansa dla setek
ciężko chorych pacjentów na najnowocześniejsze leczenie!
W ramach procedury konkursowej Międzynarodowe Centrum Onkologii Affidea w Otwocku
otrzymało pozytywną rekomendację Komisji Konkursowej Narodowego Funduszu Zdrowia, która
potwierdziła pełne przygotowanie oraz spełnienie wszystkich standardów określonych przez
przepisy do zakontraktowania usług radioterapii przez NFZ. Co więcej, Ośrodek Affidea w
Otwocku, podpisał na początku września 2017 r. protokół z negocjacji konkursowych, godząc
się na warunki zaproponowane przez NFZ warunki. Niestety 3 dni później – ku naszemu
zdziwieniu – NFZ zdecydował o przyznaniu całego kontraktu innemu ośrodkowi z Warszawy.
Warszawa otrzymała kolejny już ośrodek, do którego będą kierowani pacjenci wymagający
leczenia radioterapią. Brak kontraktu dla ośrodka Affidea w Otwocku oznacza ograniczenie
dostępu do leczenia dla mieszkańców podwarszawskich gmin i dalszych części Mazowsza i
przyczyni się do wydłużenia czasu dojazdu do najbliższego ośrodka. Niestety oznacza to również
dodatkowy wysiłek dłuższego powrotu do domu dla wycieńczonych chorych.
Staraliśmy się o kontrakt z NFZ dla dobra pacjentów, także tych, których udało nam się leczyć
na własny koszt przez ponad 2 lata działalności. Wartość udzielonych przez Affidea świadczeń
dla chorych na różne postacie nowotworu wyniosła wtedy ponad 20 mln zł. To środki, które
"zaoszczędził" NFZ. (Dla porównania: teraz staraliśmy się o kontrakt w wysokości 3 mln zł). Nie
prosiliśmy o "refundację". Staraliśmy się pomagać, i chcieliśmy to robić nadal. Niestety nasze
możliwości dalszego finansowania się skończyły. W wyniku ostatniej decyzji MOW NFZ,
najnowocześniejszy sprzęt do radioterapii wart 30 mln zł, będzie musiał zostać zdemontowany
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i przewieziony do innych ośrodków w kraju, a pacjenci z południowo wschodniej części
Mazowsza będą musieli ustawiać się w kolejkach w Warszawie.
Dzięki naszym pacjentom wiemy, że nadzieja nie może w nas zgasnąć. Ostateczna decyzja o
tym, jak będzie wyglądał dostęp pacjentów do radioterapii na Mazowszu będzie należała do
Prezesa NFZ w procedurze odwoławczej, z której jeszcze zamierzamy skorzystać.

Szanowni Pacjenci!
Dziękujemy za liczne wsparcie jakiego udzielili Państwo Międzynarodowemu Centrum
Onkologii Affidea w Otwocku w staraniach o kontrakt z MOW NFZ. Wiemy, że dla Was to było
ważniejsze niż dla nas.
Zrobiliśmy wszystko co w naszej mocy, aby dalej Was leczyć w jednym z najnowocześniejszych
ośrodków radioterapii w Polsce. Spełniliśmy wszystkie warunki NFZ. Zaproponowaliśmy niższą
cenę niż konkurencja. Okazało się to za mało.
Życzymy Wam powodzenia w waszej walce i liczymy, że wygracie!
Agnieszka Szpara – Prezes Zarządu Affidea Polska
Dr n. med. Andrzej Radkowski – Dyrektor Medyczny ds. Radioterapii, MCO Otwock

***
Kontakt dla mediów:
Marta Soluch, 604 898 394, marta.soluch@lbrelations.pl
Zuzanna Bieńko, 533 310 339, zuzanna.bienko@lbrelations.pl
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