
RM-111-94-14 

U C H WA Ł A  N R  9 5 / 2 0 1 4  

R A D Y  M I N I S T R Ó W  

z dnia 28 maja 2014 r. 

w sprawie harmonogramu zadań wykonywanych w ramach programu wieloletniego 

„Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych” w roku 2014 i 2015 

Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o ustanowieniu programu 

wieloletniego „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych” (Dz. U. Nr 143, 

poz. 1200 oraz z 2008 r. Nr 54, poz. 325) Rada Ministrów uchwala, co następuje: 

§ 1. Rada Ministrów przyjmuje: 

1) harmonogram zadań wykonywanych w ramach programu wieloletniego „Narodowy 

program zwalczania chorób nowotworowych” w roku 2014, stanowiący załącznik nr 1 

do uchwały; 

2) harmonogram zadań wykonywanych w ramach programu wieloletniego „Narodowy 

program zwalczania chorób nowotworowych” w roku 2015, stanowiący załącznik nr 2 

do uchwały.  

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

PREZES RADY MINISTRÓW 

DONALD TUSK 



HARMONOGRAM 

Załączniki 

do uchwały nr 95/2014 
Rady Ministrów 
z dnia 28 maja 2014 r. 

Załącznik nr 1 

ZADAŃ WYKONYWANYCH W RAMACH PROGRAMU WIELOLETNIEGO 

"NARODOWY PROGRAM ZWALCZANIA CHORÓB NOWOTWOROWYCH" 

W ROKU 2014 
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PROGRAMY PROFILAKTYKI 
l WCZESNEGO WYKRYWANIA NOWOTWORÓW 

Nazwa i opis zadania 

Prewencja pierwotna nowotworów 

Za łożeniem programu jest edukacja społeczeństwa w kierunku popularyzacji postaw 
prozdrowotnych poprzez m. in. upowszechnienie Europejskiego Kodeksu Walki 
z Rakiem, organizację kampanii medialnych i konferencji edukacyjno-informacyjnych . 
W ramach programu produkowane i kolportowane są materiały informacyjne 
w zakres ie redukcji emisji rakotwórczych substancji zawartych w dymie tytoniowym . 
Prowadzo ne są także linie telefoniczne do konsultacji medycznych, mających na celu 
za chęcanie do rzucenia palenia. 

Populacyjny program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki 
macicy 

W ramach programu prowadzony jest skryning populacyjny - badania cytologiczne 
kierowane do kobiet w wieku 25-59 lat wykonywane raz na 3 lata , finansowane przez 
Narodowy Fundusz Zdrowia. Koordynacja i nadzór nad prawidłową realizacją 

program u profilal<tycznego prowadzona jest przez Centralny i Wojewódzkie Ośrodki 
Koordynujące i finansowana jest przez Ministra Zdrowia . Ośrodki koordynujące 

podejm uJą działania w zakresie : realizacji akcji medialnych promujących program , 
działań informacyjno-edukacyjnych (współpraca z jednostkami samorządu 
terytor ialnego, lekarzami podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarkami podstawowej 
opieki zdrowotnej, położnymi podstawowej opieki zdrowotnej i świadczeniodawcami) . 

W ramach prog ramu prowadzona jest wysyłka imiennych zaproszeń na badania 
profilak tyczne przez Wojewódzkie Ośrodki Koordynujące, realizowane są szkolenia 
specjalistyczne kadry medycznej realizującej program oraz wykonywana jest kontrola 
jakoś ci badań cytologicznych. Ponadto w 2014 r. planowane jest przeprowadzenie 
pilota żowego programu wdrożenia testu podwójnego - badania cytologicznego 
i oznaczenia DNA HPV HR (w województwie wielkopolskim i mazowieckim) 
w popu lacji kobiet od 30 r. ż . do 59 r. ż . 
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Termin 
ogłoszenia 

postępowania 

konkursowego 

Nie dotyczy -
Realizator 
wybrany do 
realizacji 
programu w 
2013 r. na lata 
2013-2015 

Nie dotyczy -
Realizatorzy 
wybrani do 
realizacji 
programu w IV 
kw. 2010 r. na 
lata 2011-2015 

Termin podpi~ani~ l Terminy realizacji 
umów na realizacJę zadania 
zadania 

11 kw. 2014 r. 

11 kw. 2014 r. 

styczeń - grudzier'l 
2014 r. 

styczeń - grudzieti 
2014 r. 
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Populacyjny program wczesnego wykrywania raka piersi 

W ramach programu prowadzony jest skryning populacyjny - badania 
rn ammograficzne kierowane do kobiet w wieku 50-69 lat, wykonywane raz na 2 lata , 
fina nsowane przez t\Jarodowy Fundusz Zdrowia. Koordynacja i nadzór nad 
prawidłową realizacją programu prowadzone są przez Centralny i Wojewódzkie 
Ośrod k i Ko ordynujące i finansowane są przez Ministra Zdrowia. Ośrodki koordynujące 
pod ejmują działania w zakresie realizacji akcji medialnych promujących program, 
rea liza cji działa ń informacyjno-edukacyjnych we współpracy z jednostkami samorządu 
tery torialnego, lekarzami podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarkami podstawowej 
op ieki zdrowotnej , położnymi podstawowej opieki zdrowotnej. W ramach programu 
prowadzona jest wysyłka imiennych zaproszeń na badania przez Wojewódzkie 
Os1·odki Koordy nujące, realizowane są szkolenia specjalistyczne dla kadry medycznej 
rea lizują c ej program oraz wykonywana jest kontrola jakości badań 
mammograficznych . 

Program badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita 
grubego 

Nie dotyczy -
Realizatorzy 
wybrani do 
realizacji 
programu w IV 
kw. 2010r. na 
lata 2011-2015 

W ramach programu badania przesiewowe prowadzi się w dwóch systemach: -
w systemie oportunistycznym u osób w wieku 50 - 65 lat, niezależnie od wywiadu 
rodzinnego , osób w wieku 40 - 65 lat, które mają krewnego pierwszego stopnia, 
u którego rozpoznano raka jelita grubego, osób w wieku 25- 65 lat z rodziny HNPCC 
(rodzinnego raka jelita grubego niezwiązanego z polipowatością) , natomiast 
w systemie zapraszania u osób w wieku 55-64 lat bez objawów choroby oraz u osób I II kw. 2014 r. 
z objawami choroby , jeśli otrzymały na nie zaproszenie . Zmiana zakresu wieku 
pop ulacji docelowej wiąże się również ze zmianą częstotliwości wykonywania 
ko lonoskopii przesiewowej na raz w ciągu życia zamiast raz na 1 O lat. W ramach 
zadania wykonuje się badania koionoskopowe oraz usuwa polipy o średnicy poniżej 
1 O mm. Ośrodki koionoskopowe współpracują z lekarzami podstawowej opieki 
zdrowotnej. Ponadto w ramach programu realizowana jest kontrola jakości badań 
ko lonoskopowych , a także koordynacja i monitorowanie programu . 

11 kw. 2014 r. 

11- III kw. 2014 r. 

styczeń - grudzie 1~ 
2014 r. 

od dnia podpisania 
umowy do dnia 
31 grudnia2014r. 

'------'--- ------__l _ __j_ _ _j_ _ _j 
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5. 

5. 1 

5.2 

5.3 

Program opiel<i nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego 
ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe, w tym: 

Moduł 1 -Wczesne wykrywanie nowotworów złośliwych w rodzinach 
wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na raka piersi 
i ral(a jajnika 

Celem programu jest prewencja oraz znaczne zwiększenie odsetka wczesnych 
rozpoznań i dzię k i temu wyleczeń raka piersi i jajnika w rodzinach wysokiego , 
dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na te nowotwory, poprzez: 1 11 kw. 2014 r. 
zidentyfikowanie - na podstawie ankiet wśród osób zdrowych lub dokładnych 

wywiadów rodzinnych wśród osób chorych - kobiet, u których występuje wysokie 
ryzyko zachorowania, prowadzenie badań nosicielstwa mutacji genu BRCA 1 i/lub 
BRCA2, objęcie kobiet z grupy wysokiego ryzyka programem corocznych badań 
ul<ierunkowanych na wczesne rozpoznanie raka piersi , wyodrębnienie grupy kobiet 
najwyższego ryzyka , u których należy rozważyć opcje postępowania profilaktycznego . 

Moduł 2- Wczesne wykrywanie i prewencja nowotworów złośliwych 
w rodzinach wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na 
ral<a jelita grubego i błony śluzowej trzonu macicy 

Ce lem programu jest zidentyfikowanie i zapewnienie opieki odpowiadającej obecnym 
standardom - rodzinom z zespołem FAP i zespołem Lyncha . Opieka nad tymi 
rodzinami umożliwia w dłuższej perspektywie wydłużenie przeżyć nosicieli mutacji l 11 kw. 2014 r. 
genu APC o 10-12 lat oraz zapewnienie długich przeżyć nosicielom mutacji genów 
MLH1 , MSH2 i MSH6. W innych grupach wysokiego ryzyka rodzinnego (rodzinny rak 
jelita grubego i rodzinny rak błony śluzowej trzonu macicy) wdrożenie programu opieki 
powinno umożliwić znaczne zwiększenie odsetka wczesnych rozpoznań nowotworów 
i wylecze ń. 

Moduł 3- Profilaldyka oraz wczesne wykrywanie nowotworów w rodzinach 
z rzadkimi zespołami dziedzicznej predyspozycji do nowotworów- siatkówczak, 
choroba von Hippel -lindau (VHL) 

Ce lem programu jest zidentyfikowanie możliwie największej liczby rodzin l 11 kw. 2014 r. 
z predyspozycją dziedziczną do siatkówczaka oraz rodzin z chorobą VHL, co umożliwi 
o bj ę cie ich opieką ukierunkowaną na wczesne rozpoznanie , a także na aktywną 
prewencję zachorowań na te nowotwory . 

4 

od dnia podpisania 
11- III kw. 2014 r. l umowy do dnia 

3 1 grudnia 2014 r. 

od dnia podpisani a 
11- III kw. 2014 r. l umowy do dnia 

31 grudnia 2014 r. 

od dnia podpi sania 
11- III kw. 2014 r. l umowy do clnia 

31 grudnia 2014 r. 



l 
l PROGRAMY INWESTYCYJNE 
l l 

Termin 

Lp. 

6. 

7. 

Na:z.wa i opis zadania 

Zahup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów 

W roku 2014 w ramach programu realizowany będzie zakup gamma kamer . Potrzeba 
taka została zgłoszona przez Konsultanta Krajowego w dziedzinie medycyny 
nuk learnej , ce lem poprawy jakości i dostępności do badań z zakresu medycyny 

ogłoszenia 

postępowania 

konlmrsowego 

nuklea rn ej w Polsce. Realizacja programu pozwoli na poprawę współczynnika liczby 1 11 kw . 2014 r. 
pełno profil owych , nowoczesnych aparatów - obecnie w Polsce przeliczając liczbę 

aparatów eksploatowanych nie dłużej niż 1 O lat na liczbę mieszkańców współczynnik 
ten wynosi ok . 1.6 gamma kamery na 1 mln mieszkańców, natomiast w państwach 
eu ropejski ch przypada średnio 1 O gamma kamer na 1 mln mieszl<ańców. 

Poprawa działania systemu radioterapii onkologicznej w Polsce 
- doposażenie i modernizacja zakładów radioterapii 

Wyznaczonymi celami do osiągnięcia w ramach realizacji zadania są: obniżenie 

poziomu umieralności z powodu schorzeń onkologicznych poprzez poprawę 

dos tę pn ości (skrócenie czasu oczekiwania na radioterapię) i jakości udzielanych 
św i a dcze ń zdrowotnych w zakresie nowoczesnej radioterapii oraz zagwarantowanie 
bezp i e cze ństwa leczenia. Kolejnym zamierzeniem jest osiągnięcie wskaźników WHO 
1 Unii Europejskiej w zakresie wyposażenia w aparaturę radioterapeutyczną. 
W rama ch programu prowadzone są zakupy aparatury do radioterapii w celu 
m oderniza cji i doposażenia ośrodków i zakładów radioterapii w Polsce . 

11 kw. 2014 r. 

Termin podpi~ani~ l Terminy realizacji 
umów na realizacJę zadania 
zadania 

11- III kw. 2014 r. 

11- III kw. 2014 r. 

od dnia podpisani a 
umowy do dnia 
31 grudnia 2014 r. 

od dnia podpi sania 
umowy do dnia 
31 grudnia 2014 r. 

l____t__ _ _ __ ____j_________L _ __l.______ 
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Lp. 

8. 

9 . 

10. 

PROGRAMY POPRAWY JAKOŚCI DIAGNOSTYKil LECZENIA NOVVOTWORÓW 

Nazwa i opis zadania 

Poprawa standardów leczenia operacyjnego i skojarzonego raka płuca -
doposażenie i modernizacja klinik i oddziałów torakochirurgii 

W ramach programu prowadzi się doposażenie ośrodków torakochirurgii 
w specja listyczny sprzęt wykorzystywany do leczenia raka płuca. Cześć inwestycyjna 
programu obejmuje zakupy sprzętu podstawowego i wysokospecjalistycznego (np. 
bronchoskopy, bronchofiberoskopy, videobronchofiberoskopy, respiratory). Ponadto 
w ramach koordynacji programu prowadzone są szkolenia specjalistyczne, rejestr 
nowotworów płuca oraz badania przesiewowe raka płuca z wykorzystaniem CT. 

Program doskonalenia diagnostyki białaczek ostrych u dorosłych 
w Polsce z. dostosowaniem do zaleceń Unii Europejskiej i współpracy 
z European Leukemia Net 

Termin 
ogłoszenia 

postępowania 

konkursowe~o 

11 kw. 2014 r. 
w zakresie 
zakupu sprzętu 
(koordynator 
wybrany w 
2013 r. na lata 
2013-2014) 

W 201 4 r. kontynuowane będą zakupy sprzętu dla ośrodków leczenia białacze k , l 11 kw. 2014 r. 
mających na ce lu dochodzenie do standardów europejskich European Leukemia 
NET, korzystając z raportu na temat stanu potrzeb . przygotowanego przez 
Kons ultanta Krajowego w dziedzinie hematologii . 

Programy poprawy jakości diagnostyki i leczenia nowotworów u dzieci 

Wspólną zasadą realizacji programów są działania na rzecz poprawy wyników 
leczenia dzieci z wykrytymi nowotworami , zmniejszenie toksyczności i późnych 
następstw leczen ia , zredukowanie kosztów leczenia dzięki właściwej stratyfikacji, 
zmn iej szenie li czby błędów diagnostycznych, zwiększenie precyzji klasyfikacji 
poszczegó lnych pacjentów do grup ryzyka . Jest to możliwe dzięki prowadzonej 
we ryfikacji badań diagnostycznych, prowadzeniu sesji uzgodnieniowych , dotyczących 
in terpretacji wyn ik ów i stratyfikacji leczen ia , prowadzeniu baz danych o wszystkich 
m łodyc h pacjentach , leczonych z powodu nowotworów układu krwiotwórczego, 
nowotworów OUN , guzów litych, chłoniaków. 
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Termin podpi~ani~ l Terminy realizacji 
umów na realizację zadania 
zadania 

11- III kw. 2014 r. 
od dnia podpisania 
umowy do dnia 
31 grudn ia 2014 r. 

od dnia podpisania 
11- III kw. 2014 r. l umowy do dnia 

31 grudnia 2014 r. 



1 0.1 

10.2 

10.3 

~'\on tynuacja programu lwntroli jakości w diagnostyce ostrej białaczki u dzieci 
W ramach program u prowadzi się bazę danych , w której zarejestrowano ponad 2000 
pacjentów w wieku od O do 18 r.ż . z rozpoznaniem ostrej białaczki limfoblastycznej. 
W bazie danych rejestruje się na bieżąco wszystkie nowe rozpoznania oraz przebieg 
kontro lowa nego leczenia , występowanie powikłar'l i wszelkich zdarzeń niekorzystnych. Nie dotyczy
Rówr1 ocześnie prowadzi się weryfikację badań cytomorfologicznych, zarówno Realizator 
w momencie postawienia rozpoznania , jak również w ocenie osiągania remisji . wybrany do 
Weryf i kację przeprowadza się również w odniesieniu do immunofenotypu i badania realizacji 
cytogenetycznego komórek białaczkowych. Te trzy elementy stanowiły i stanowią programu w 
podstavvę do stratyfikacji pacjentów do poszczególnych grup ryzyka i dostosowywania 2013 r. na lata 
do tego odpowied niej intensywności leczenia. Dzięki prowadzonej na bieżąco 2013-2015 
rejestracji w bazie danych wszystkich zdarzeń niepożądanych , a także weryfikacji 
wyników badań, u pacjentów możliwe jest zastosowanie optymalnego leczenia 
o najmniejszej toksyczności , a równocześnie największej efektywności. Wprowadzono 
także działania w zakresie oceny następstw leczenia w ramach choroby resztkowej . 

Ograniczenie niepełnosprawności u dzieci leczonych z powodu nowotworów 
złośliwych kości 

W programie wypracowano zasady optymalnego postępowania diagnostycznego 
i leczniczeg o w najczęstszych nowotworach złośliwych kości u dzieci i młodzieży . 

Og raniczenie niepełnosprawności u dzieci i młodzieży z nowotworami układu kostno
mięśniowego jest możliwe poprzez zapewnienie dostępu do postępowania 
chi rurgicznego mniej okaleczającego z wykorzystaniem endoprotez onkologicznych. 
Fin ansowanie specjalistycznych endoprotez dla dzieci w ramach programu pozwala 
na utrzymanie równego dostępu do tej formy leczenia wszystkim pacjentom. 

Kontynuacja programu kontroli jakości w diagnostyce guzów litych u dzieci 
Dzięki realizacji programu możliwa jest poprawa wyników leczenia dzieci 
z nowotworami litymi , w szczególności: mięsaków tkanek miękkich, mięsaków 

Ewinga, nerwiaka zarodkowego płodowego. Zwiększenie wiarygodności badań 
patomorfologicznych w celu uzyskania pewności właściwej diagnozy poszczególnych 
typów nowotworów litych , zmniejszenie toksyczności i późnych następstw leczenia , 
zredukowanie kosztów leczenia. W ramach programu prowadzi się centralną 
we ryfikację badań patomorfologicznych, centralną weryfikację badań 
immunohistochemicznych podstawowych oraz uzupełniających. Powyższe prowadzi 
do zmniejszenia liczby błędów diagnostycznych, zwiększenia precyzji klasyfikacji 
poszczegó lnych pacjentów do grup ryzyka, poprawy efektywności leczenia, obniżenia 

Nie dotyczy -
Realizator 
wybrany do 
realizacji 
programu w 
2013 r. na lata 
2013-2015 

Nie dotyczy -
Realizator 
wybrany do 
realizacji 
programu w 
2013 r. na lata 
2013-2015 

.

1 

tol<syczności i kosztów leczenia. W ramach programu prowadzona jest także baza 
danych o wszystkich pacjentach z rozpoznaniem nowotworów litych . 
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11 kw. 2014 r. 

11 kw. 2014 r. 

11 kw. 2014 r. 

stycze ń - grudzień 

2014 r. 

styczeń -grudzień 

2014r. 

styczeń -grudzień 

2014 r. 



10.4 

Kontynuacja programu kontroli jakości w diagnostyce chłoniaków złośliwych 
u dzieci 

W ramach programu prowadzi się centralną weryfikację badań patomorfologicznych/ 
histopatologicznych, badań immunohistochemicznych/ immunofenotypu, centra lną 

we ryfi kację badań obrazowych w chłoniaku Hodgkina (TK,MR I,FDG-PET). 
Orga nizowane są sesje weryfikacyjne przynajmniej 2 razy w roku z udziałem 

przedstawicie li 14 ośrodków diagnostycznych . Prowadzona jest centralna baza 
danych pacjentów z rozpoznaniem chłoniaków złośliwych. Dzięki realizacji 
wskazanych działań możliwa jest poprawa efektywności leczenia , obniżenie 

toksyczności i kosztów leczenia , zmniejszenie liczby błędów diagnostycznych, 
zwiększenie precyzji klasyfikacji poszczególnych pacjentów do grup ryzyka, poprawa 
wyników leczenia poprzez zastosowanie bardziej intensywnego leczenia u dzieci 
z cechami niekorzystnymi rokowniczo, zwiększenie liczby przypadków całkowitych 

wyleczeń u dzieci z chłoniakami złośliwymi , u których z dużą wiarygodnością można 
wykluczyć obecność cech niekorzystnych rokowniczo przy zredukowanej 
intensywności chemioterapii. 

Nie dotyczy -
Realizator 
wybrany do 
realizacji 
programu w 
2013 r. na lata 
2013-2015 

11 kw. 2014 r. 
styczeń -grudzień 

2014 r. 

------+------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+-------------------+-----------------~ 

Kontynuacja i modyfikacja ujednoliconego programu diagnostyki 
i !wmpleksowego leczenia nowotworów ośrodkowego układu nerwowego (OUN) 
u dzieci 

W ramach programu prowadzona jest centralna weryfikacja w celu ustalenia dalszego 
postępowania , w tym weryfikacja badań patomorfologicznych i immunofenotypu, 
bada nia molekularne wybranych onkogenów, weryfikacja przebiegu i sposobu Nie dotyczy
leczenia. Organizuje się także sesje weryfikacyjne dla patomorfologów, radiologów, Realizator 
pediatrów, onkologów z ośrodków współpracujących 2 razy w roku. Prowadzi się wybrany do 

"10.5 l 1ejestrację pacjentów w bazie danych , weryfikację danych w ośrodku prowadzącym realizacji 
bazę , rejestrację pacjentów w ośrodkach współpracujących, a także opracowania programu w 
statystyczne dla każdego nowotworu ośrodkowego układu nerwowego (ana liza 2013 r. na lata 
przeżyć całkowitych, wolnych od zdarzeń , itp .). Dzięki realizacji wskazanych działań 2013-2015 
możliwa jest między innymi poprawa efektywności leczenia , obniżenie toksyczności 
i kosztów leczenia, identyfikacja molekularnych czynników prognostycznych 
i zwiększenie precyzji klasyfikacji poszczególnych pacjentów do grup ryzyka, poprawa 
wyników leczenia poprzez intensyfikację leczenia u chorych z niekorzystnymi 
czynnikami rokowniczymi. 

8 

11 kw. 2014 r. 
styczeń -grudzień 
2014 r. 



10.6 

f'\ontynuacja programu oceny jakości życia i stanu zdrowia dzieci 
i rnlodzieży po zakończonym leczeniu przeciwnowotworowym 

W ramach programu prowadzi się badania pacjentów po leczeniu białaczek , 
c ilłoniaków , guzów Iityeil i OUN. Prowadzona jest centra lna baza danych 
oraz tworzone opracowania statystyczne . Organizowane są spotkania przedstawicieli 
ośrodków współuczestniczących w realizacji wskazanych zadań, co pozwala na 
uzyskanie danych na temat wyleczalności chorób nowotworowych u dzieci i młodzieży 
i j ak ości życia po zakończonym leczeniu przeciwnowotworowym. 

Cele programu: 

1) ujed nolicenie programu opieki medycznej nad osobami wyleczonymi 
z choroby nowotworowej; 

2) wczesne wykrycie nieprawidłowej funkcji narządów i podjęcie odpowiednich działań 
leczniczych, w przypadku problemów psychospołecznych- pomoc psychologa; 
3) poprawa jakości życia pacjentów po leczeniu przeciwnowotworowym poprzez 
dz i a łania profilaktyczne , wczesne rozpoczęcie terapii powikłań narządowych; 
4) zapob i eżenie lub ograniczenie stopnia kalectwa, co zmniejszy obciążenie 
społecze ri stwa kosztami ich utrzymania; 
5) możliwość modyfikacji w przyszłości protokołów terapeutycznych, zastosowanie 
terapii o mniejszych odległych toksycznościach ; 
6) oce na skuteczności dotychczasowych działań prewencyjnych; 
7) przekazanie informacji pacjentom i opiekunom na temat ich stanu zdrowia , 
moL:Iiwych lub obecnych odległych skutkach niepożądanych leczenia 
przeciwnowotworowego. Umożliwi to zmianę trybu życia, przyzwyczajer\ diety , 
nakłoni do samokontroli i okresowych badań lekarskich ; 
8) uświadomienie lekarzom podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarkom 
podstawowej opieki zdrowotnej istoty problemu systematycznej oceny stanu zdrowia 
po leczeniu przeciwnowotworowym. 

Nie dotyczy -
Realizator 
wybrany do 
realizacji 
programu w 
2013 r. na lata 
2013-2015 

11 kw. 20 14 r. styczeń -grudzie ń 
2014 r. 

' ----'-------- -----__l_ _ __j__ __ j__ _ _j 

q 



Lp. Nazwa i opis zadania 

PROGRAMY EDUKACYJNE 

Termin 
ogłoszenia 

postępowania 

konkursowego 

Termin podpi~ani~ l Terminy realizacji 
umów na realizacJę zadania 
zadania 

11 . l Szkolenie lel~arzy specjalistów, w tym: 

l "' 1 . 1 

11.2 

Sz:kolenie lekarzy specjalistów w dziedzinie chirurgii ogólnej z zakresu 
diagnostyki nowotworów, postępowania terapeutycznego oraz opieki nad 
chorymi po leczeniu onkologicznym 

Głównym celem programu jest zwiększenie wykrywalności nowotworów złośliwych 
we wczesnych stadiach zaawansowania u osób dorosłych oraz poprawa 
wy l ecza l ności nowotworów złośliwych u osób dorosłych, poprzez szerokie 
włączenie leka rzy specjalistów chirurgii ogólnej do procesu radykalnego leczenia 
onkolog icznego. W 2014 r. w ramach programu przewiduje się kontynuowanie 
cyklu szkoleń dla lekarzy specjalistów chirurgii ogó lnej i rezydentów w trakcie IV, V 
i V I roku szkolen ia . 

Szkolenie lekarzy patomorfologów w zakresie histopatologii 
onl~ologicznej 

Celem programu jest wprowadzenie do diagnostyki histopatologicznej standardów 
opartych o wytyczne WHO, American Joint Committee on Cancer (AJJC) 
i Union for International Cancer Control (UICC) według College of American 
Patho logis ts (CAP) oraz upowszechnienie wiedzy wśród patologów z zakresu 
u miejętn o ści stosowa nia aktualnych światowych standardów diagnostycznych . 

11- III kw. 20 14 r. I II- III kw. 2014 r. 

Ujedn olicenie zasad opracowania materiału cyto logicznego i tkankowego oraz I II- III kw. 2014 r. I II- III kw. 2014 r. 
p 1 ·zyj ęc ie standardu ra portu histopatologicznego jest kluczowe dla podniesienia 
wiedzy pa tomorfologów. Ponadto ujednolicone raporty histopato logiczne są 

podstawą do leczenia w onkologii . Raport histopatolog iczny będzie również 

podstawą do wprowadzania danych do Krajowego Rejestru Nowotworów. 
W 2014 r. planuje się przeprowadzenie szkoleń lekarzy patomorfologów z zakresu 
histopatologi i onko logicznej, jak również kontynuację tworzenia bazy preparatów 
i opracowywania wytycznych diagnostycznych . 
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od dnia podpisania 
umowy do dnia 
31 grudnia 2014 r. 

od dnia podpisania 
umowy do dnia 
31 grudnia 2014 r. 



l 

i 1 .3 

1 i .4 

Szkolenie personelu medycznego w zakresie psychoonlwlogii 

Ce lem programu jest poprawa jakości rutynowej opieki onkologicznej przez 
poszerzenie jej zadań o aspekty psychaonkologii oraz opracowanie i wdrożenie 
programu edukacyjnego w zakresie psychaonkologii dla personelu medycznego 
(dotyczącego l<amunikacji , wsparcia psychicznego , profilaktyki zespołu wypalenia) 
i os iągnięcie standardów świadczeń w opiece onkologicznej zgodnie z wytycznymi 
UE i WHO. 

W ramach programu przewiduje się przeprowadzenie szkolenia lekarzy, 
pie lęgniarek , położnych i psychologów oraz podjęcie współpracy z uczelniami 
medycznymi i zespołami psychaonkologów w zakresie umożliwienia zajęć 
fakultatywnych w zakresie psychoonkoogii dla studentów wydziału lekarskiego 
i pielęgniarskiego. 

Szłwlenie lekarzy w zakresie nowoczesnych technik obrazowania 
w onkologii 

Ce lem programu jest podniesienie kwalifikacji lekarzy radiologów, jak również 
innych klinicystów z nimi współpracujących, w zakresie zastosowania nowych 
techno logii obrazowania narządów w onkologii. 

W ramach programu przewiduje się przeprowadzenie szkoleń w postaci seminariów 
i warsztatów z zakresu: 

roli badań ultrasonograficznych i tomografii komputerowej w diagnostyce,. 

stopniowa niu i monitorowaniu efektów leczenia nowotworów u dzieci i dorosłych , 

roli rezonansu magnetycznego i pozytonowej tomografii emisyjnej 

w diagnostyce , stopniowaniu i monitorowaniu efektów leczenia nowotworów, w tym 
leczenia celowanego, 

kontroli jakości badań obrazowych, 
radiologii interwencyjnej , 
nowoczesnej aparatury do badań obrazowych , 
badań przesiewowych (mammografia, mammografia MR) w diagnostyce 

obrazowej. 

Sz!wlenie z zakresu onkologii dla lekarzy POZ 

11 .5 1 Ce lem programu jest poprawa poziomu wiedzy lekarzy POZ z zakresu diagnostyki 
onkologicznej, zasad kierowania na leczenie i opieki nad chorymi po leczeniu 
onko logicznym. 
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Nie dotyczy
Realizator 
wybrany do 
realizacji 
programu w 
2013 r. na lata 
2013-2014 

11 kw. 2014 r. 

11- III kw. 2014 r. I II- III kw. 2014 r. 

od dnia podpisania 
umowy do dnia 
31 grudnia 2014 r. 

od dnia podpisani a 
umowy do dnia 
31 grudnia 2014 r. 

od dnia podpisania 
11- III kw. 2014 r. III - III kw. 2014 r. l umowy do dnia 

31 grudnia 2014 r. 



Lp. 

112. 

POZOSTAŁEPROGRAMY 

Nazwa i opis zadania 

Poprawa działania systemu zbierania i rejestrowania danych 
o nowotworach 

Celem programu jest utrzymanie wysokiej jakości i kompletności rejestracji 
w 16 rejestrach wojewódzkich i Krajowym Rejestrze Nowotworów. 
W ramach programu Ministerstwo Zdrowia finansuje: 
1) wprowadzanie i weryfikację nowych przypadków zachorowań na nowotwory 
złośliwe w 2012 r.: 
a) weryfikacja postaci histologicznej , 
b) weryfikacja stopnia zaawansowania, 
c) uzupełnienie vital status przypadków zachorowania , 
d) pozyskiwanie danych z pracowni histopatologicznych; 
2) opracowania naukowe (opracowanie raportów dotyczących epidemiologii 

Termin 
ogłoszenia 

postępowania 

konkursowego 

Nie dotyczy
Realizatorzy 
wybrani do 
realizacji 

nowo tworów), 
3) kursy szkoleniowe dla 
z rejestrami, 

programu w 
pracowników rejestrów i lekarzy współpracujących 1 2013 r. na lata 

2013-2015 
4) obsługę techniczną bazy, w tym serwis, 
5) zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania. 

Ponadto celem programu jest kontynuowanie funkcjonowania rejestru nowotworów 
kości (aktualizacja i obsługa systemu informatycznego , zapewnienie obsługi 

bieżącej , przygotowanie materiałów informacyjnych, edukacyjnych, naukowych, 
szko lenia specjalistyczne , wprowadzenie danych do systemu). 
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Termin podpi~ani~ \ Terminy realizacji 
umów na realizacJe zadania 
zadania 

11 kw. 2014 r. 
styczeń -grudzie ń 

2014 r. 
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Lp . 

1 . 

2. 

PROGRAMY PROFILAKTYKI 
l WCZESNEGO WYKRYWANIA NOWOTWORÓW 

Nazwa i opis zadania 

Prewencja pierwotna nowotworów 

Za łożeniem programu jest edukacja społeczeństwa w kierunku popularyzacji postaw 
prozdrowotnych poprzez m. in. upowszechnienie Europejskiego Kodeksu Walki 
z Rakiem , organizację kampanii medialnych i konferencji edukacyjno-informacyjnych . 
W ramach programu produkowane i kolportowane są materiały informacyjne 
w zakresie redukcji emisj i rakotwórczych substancji zawartych w dymie tytoniowym. 
Prowadzone są także linie telefoniczne do konsultacji medycznych , mających na celu 
zac h ęcanie do rzucenia palenia. 

Populacyjny program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki 
macicy 

W rama ch programu prowadzony jest skryning populacyjny - badania cytologiczne 
kierowane do kobiet w wieku 25-59 lat wykonywane raz na 3 lata , finansowane przez 
Narodowy Fundusz Zdrowia. Koordynacja i nadzór nad prawidłową realizacją 

Termin 
ogłoszenia 

postępowania 

konkursowego 

Nie dotyczy -
Realizator 
wybrany do 
realizacji 
programu w 
2013 r. na lata 
2013-2015 

Termin podpi~ani~ l Terminy realizacji 
umów na realizacJę zadania 
zadania 

lkw.2015r. 
styczeń - grudzień 

2015 r. 

programu profilaktycznego prowadzona jest przez Centralny i Wojewódzkie Ośrodki Nie dotyczy
Koordynujące i finansowana jest przez Ministra Zdrowia . Ośrodki koordynujące Realizatorzy 
podejmują działania w zakresie : realizacji akcji medialnych promujących program, wybrani do 
dz i ałań informacyjno-edukacyjnych (współpraca z jednostkami samorządu realizacji l i kw. 2015 r. 

styczeń - grudzień 
2015 r. 

terytorialnego , lekarzami podstawowej opieki zdrowotnej , pielęgniarkami podstawowej programu w IV 
opieki zdrowotnej , położnymi podstawowej opieki zdrowotnej i świadczeniodawcami) . kw. 201 O r. na 
W ram ach programu prowadzona jest wysyłka imiennych zaproszeń na badania lata 2011-2015 
profilaktyczne przez Wojewódzkie Ośrodki Koordynujące , realizowane są szkolenia 
specjalistyczne kadry medycznej realizującej program oraz wykonywana jest kontrola 
j a k ośc i badań cytologicznych. Ponadto planowane jest rozszerzenie pilotażowego 

programu wdrożenia testu podwójnego - badania cytologicznego i oznaczenia DNA 
HPV HR w populacji kobiet od 30 r. ż . do 59 r. ż . na kolejne województwa . 
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3. 

! 4. 

Populacyjny program wczesnego wykrywania raka piersi 

W ramach programu prowadzony jest skryning populacyjny badania 
mammog raficzne kierowane do kobiet w wieku 50-69 lat , wykonywane raz na 2 lata , 
finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Koordynacja i nadzór nad 
prawid łową realizacją programu prowadzone są przez Centralny i Wojewódzkie 
Ośrodki Koordynujące i finansowane są przez Ministra Zdrowia. Ośrodki koordynujące 
podejmują działania w zakresie realizacji akcji medialnych promujących program , 
realizacji działań in~ormacyjno-edukacyjnych we współpracy z jednostkami samorządu 
terytoria lnego, lekarzami podstawowej opieki zdrowotnej , pielęgniarkami podstawowej 
opieki zdrowotnej , położnymi podstawowej opieki zdrowotnej. W ramach programu 
prowadzona jest wysyłka imiennych zaproszeń na badania przez Wojewódzkie 
Oś rodki Koordynujące, realizowane są szkolenia specjalistyczne dla kadry medycznej 
rea lizującej program oraz wykonywana jest kontrola jakości badań 

mammograficznych . 

Program badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita 
grubego 

W ra mach programu badania przesiewowe prowadzi się w dwóch systemach: -
w systemie oportunistycznym u osób w wieku 50 - 65 lat, niezależnie od wywiadu 

Nie dotyczy -
Realizatorzy 
wybrani do 
realizacji 
programu w IV 
kw. 2010 r. na 
lata 2011-2015 

rodzin nego, osób w wieku 40 - 65 lat , które mają krewnego pierwszego stopnia , Nie dotyczy
u którego rozpoznano raka jelita grubego, osób w wieku 25- 65 lat z rodziny HNPCC Realizatorzy 
(rodzinnego raka jelita grubego niezwiązanego z polipowatośc i ą) , natomiast wybrani do 
w systemie zapraszania u osób w wieku 55-64 lat bez objawów choroby oraz u osób realizacji 
z objawami choroby , jeśli otrzymały na nie zaproszenie. Zmiana zakresu wieku programu w 
populacji docelowej wiąże si ę również ze zmianą częstotliwości wykonywania 2014 r. na lata 
kolonoskop ii przesiewowej na raz w ciągu życia zamiast raz na 1 O lat . W ramach 2014-2015 
zadania wykonuje się badania koionoskopowe oraz usuwa polipy o średnicy poniżej 
1 O mm. Ośrodki koionoskopowe współpracują z lekarzami podstawowej opieki 
zdrowotnej. Ponadto w ramach programu realizowana jest kontrola jakości badań 
kolonoskopowych , a także koordynacja i monitorowanie programu. 

3 

l kw. 2015 r. 

Nie dotyczy
umowy podpisane 
w 2014 r. na lata 
2014-2015 

styczeń -grudzień 

2015 r. 

styczeń -grudzień 
2015 r. 



5. 

5.1 

5.2 

5 .3 

Program opieki nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego 
ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe, w tym: 

Moduł 1 -Wczesne wykrywanie nowotworów złośliwych w rodzinach 
wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na raka piersi 
i raka jajnika 

Ce lem programu jest prewencja oraz znaczne zwiększenie odsetka wczesnych 
rozpoznań i dzięki temu wyleczeń raka piersi i jajnika w rodzinach wysokiego , 
dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na te nowotwory, poprzez: 
zidentyfikowanie - na podstawie ankiet wśród osób zdrowych lub dokładnych 

wywiadów rodzinnych wśród osób chorych - kobiet, u których występuje wysokie 
ryzyko zachorowania, prowadzenie badań nosicielstwa mutacji genu BRCA 1 i/lub 
BRCA2, objęcie kobiet z grupy wysokiego ryzyka programem corocznych badań 
ukierunkowanych na wczesne rozpoznanie raka piersi , wyodrębnienie grupy kobiet 
najwyższego ryzyka , u których należy rozważyć opcje postępowania profilaktycznego. 

Moduł 2 -Wczesne wykrywanie i prewencja nowotworów złośliwych 
w rodzinach wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na 
raka jelita grubego i błony śluzowej trzonu macicy 

Celem programu jest zidentyfikowanie i zapewnienie opieki odpowiadającej obecnym 
standardom - rodzinom z zespołem FAP i zespołem Lyncha . Opieka nad tymi 
rodzinami umożliwia w dłuższej perspektywie wydłużenie przeżyć nosicieli mutacji 
genu APC o 10-12 lat oraz zapewnienie długich przeżyć nosicielom mutacji genów 
MLH1 , MSH2 i MSH6. W innych grupach wysokiego ryzyka rodzinnego (rodzinny rak 
jelita grubego i rodzinny rak błony śluzowej trzonu macicy) wdrożenie programu opieki 
powinno umożliw i ć znaczne zwiększenie odsetka wczesnych rozpoznań nowotworów 
i wylecze ń . 

Moduł 3 -Profilaktyka oraz wczesne wykrywanie nowotworów w rodzinach 
z rzadkimi zespołami dziedzicznej predyspozycji do nowotworów- siatkówczak, 
choroba von Hippei-Lindau (VHL) 

Celem programu jest zidentyfikowanie możliwie największej liczby rodzin 
z predyspozycją dziedziczną do siatkówczaka oraz rodzin z chorobą VHL, co umożliwi 
objęcie ich opieką ukierunkowaną na wczesne rozpoznanie , a także na aktywną 

prewencję zachorowań na te nowotwory. 
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Nie dotyczy -
Realizatorzy 
wybrani do 
realizacji 
programu w 
2014 r. na lata 
2014-2015 

Nie dotyczy -
Realizatorzy 
wybrani do 
realizacji 
programu w 
2014 r. na lata 
2014-2015 

Nie dotyczy -
Realizatorzy 
wybrani do 
realizacji 
programu w 
2014 r. na lata 
2014-2015 

Nie dotyczy
umowy podpisane 
w 201 4 r. na lata 
2014-2015 

Nie dotyczy
umowy podpisane 
w 2014 r. na lata 
2014-2015 

Nie dotyczy
umowy podpisane 
w2014 r. na lata 
2014-2015 

styczeń -grudzie ń 

2015 r. 

styczeń -grudzień 

2015r. 

styczeń -grudzień 

2015r. 



Lp. 

6. 

l 
17. 

PROGRAMY INWESTYCYJNE 

Nazwa i opis zadania 

Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów 

Termin 
ogłoszenia 

postępowania 

konkursowego 

W ram ach programu real izowany jest zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego l i kw. 2015 r. 
wyk rywania nowotworów, celem poprawy jakości i dostępności do badań z zakresu 
wczesnej diagnostyki nowotworów 

Poprawa działania systemu radioterapii onkologicznej w Polsce 
-doposażenie i modernizacja zakładów radioterapii 

Wyznaczonymi celami do osiągnięc i a w ramach realizacj i zadan ia są: obniżenie 

poziomu umieralności z powodu schorzeń onkologicznych poprzez poprawę 

d ostępności (skrócen ie czasu oczekiwan ia na radioterapię) i jakości udzielanych 
świadczeń zdrowotnych w zakresie nowoczesnej radioterapii oraz zagwarantowanie 
bezpieczeństwa leczenia . Kolejnym zamierzeniem jest osiągnięcie wskaźn i ków WHO 
i Uni i Europejskiej w zakresie wyposażenia w aparaturę radioterapeutyczną 

W ramach prog ramu prowadzone są zakupy aparatury do radioterapi i w celu 
mode rn izacj i i doposażenia ośrodków i zakładów radioterapi i w Polsce . 
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Nie dotyczy
Realizatorzy 
wybrani do 
realizacji 
programu w 
2014 r. na lata 
2014-2015 

Termin podpi~ani~ l Terminy realizacji 
umów na realizacJę zadania 
zadania 

l - 11 kw. 2015 r. 

l kw. 2015 r. 

od dnia podpisania 
umowy do dnia 
31 grudnia 2015 r. 

od dnia podpisania 
umowy do dnia 
31 grudnia 2015 r. 

l 
l 

l 



Lp . 

8. 

9. 

1 O. 

PROGRAMY POPRAWY JAKOŚCI DIAGNOSTYKI l LECZENIA NOWOTWORÓW 

Nazwa i opis zadania 

Poprawa standardów leczenia operacyjnego i skojarzonego raka płuca -
doposażenie i modernizacja klinik i oddziałów torakochirurgii 

W ramach programu prowadzi się doposażenie ośrodków torakochirurgii 
w specjalistyczny sprzęt wykorzystywany do leczenia raka płuca . Cześć inwestycyjna 
programu obejmuje zakupy sprzętu podstawowego i wysokospecjalistycznego (np. 
bronchoskopy, bronchofiberoskopy , videobronchofiberoskopy, respiratory) . Ponadto 
w ramach koordynacji programu prowadzone są szkolenia specjal istyczne , rejestr 
nowotworów płuca oraz badania przesiewowe raka płuca z wykorzystaniem CT. 

Program doskonalenia diagnostyki białaczek ostrych u dorosłych 
w Polsce z dostosowaniem do zaleceń Unii Europejskiej i współpracy 
z European Leukemia Net 

Termin 
ogłoszenia 

postępowania 

konkursowego 
l kw. 2015 r. 
wybór 
koordynatora 
(w zakresie 
zakupu sprzętu 
realizatorzy 
wybrani do 
realizacji 
programu w 
2014 r. na lata 
2014-2015 

Nie dotyczy -
Realizatorzy 
wybrani do 
realizacji W 2015 r. kontynuowane będą zakupy sprzętu 

mającyc h na celu dochodzenie do standardów 
NET, ko rzystając z raportu na temat stanu 
Konsultanta Krajowego w dziedzinie hematologii . 

dla ośrodków leczenia białaczek 
europejskich European Leukemi~ l programu w 
potrzeb . przygotowanego przez 2014 r. na lata 

2014-2015 

Programy poprawy jakości diagnostyki i leczenia nowotworów u dzieci 

Wspó lną zasadą realizacji programów są działania na rzecz poprawy wyników 
leczenia dzieci z wykrytymi nowotworami , zmniejszenie toksyczności i późnych 

następstw leczenia , zredukowanie kosztów leczenia dzięki właściwej stratyfikacji , 
zmniejszenie liczby błędów diagnostycznych , zwiększenie precyzji klasyfikacji 
poszczególnych pacjentów do grup ryzyka. Jest to możliwe dzięk i prowadzonej 
weryfikacji badań diagnostycznych , prowadzeniu sesji uzgodnieniowych, dotyczących 
interpretacji wyników i stratyfikacji leczenia , prowadzeniu baz danych o wszystkich 
młodych pacjentach, leczonych z powodu nowotworów układu krwiotwórczego, 
nowotworów OUN , guzów litych , chłoniaków . 
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Termin podpi~ani~ l Terminy realizacji 
umów na realizaCJę zadania 
zadania 

l -11 kw. 2015 r. 

l kw. 2015 r. 

od dnia podpisania 
umowy do dnia 
31 grudnia 2015 r. 

od dnia podpisania 
umowy do dnia 
31 grudnia 2015 r. 



10.1 

10.2 

10.3 

Kontynuacja programu kontroli jakości w diagnostyce ostrej białaczki u dzieci 
W ramach programu prowadzi się bazę danych . w której zarejestrowano ponad 2000 
pacjentów w wieku od O do 18 r.ż. z rozpoznaniem ostrej białaczki limfoblastycznej . 
W bazie danych rej estruje się na bieżąco wszystkie nowe rozpoznania oraz przebieg 
kontrolowanego leczenia . występowanie powikłań i wszelkich zdarzeń niekorzystnych 
Równocześnie prowadzi się weryfikację badań cytomorfologicznych , zarówno 
w momencie postawienia rozpoznania , jak również w ocenie osiągania remisji . 
Weryfika cję przeprowadza się również w odniesieniu do immunofenotypu i badania 
cytogenetycznego komórek białaczkowych . Te trzy elementy stanowiły i stanowią 
podstawę do stratyfikacji pacjentów do poszczególnych grup ryzyka i dostosowywania 
do tego odpowiedniej intensywności leczenia. Dzięki prowadzonej na bieżąco 

rejestracji w bazie danych wszystkich zdarzeń niepożądanych , a także weryfikacji 
wyników badań , u pacjentów możliwe jest zastosowanie optymalnego leczenia 
o najmniejszej toksyczności , a równocześnie największej efektywności . Wprowadzono 
także dz i ałania w zakresie oceny następstw leczenia w ramach choroby resztkowej. 

Ograniczenie niepełnosprawności u dzieci leczonych z powodu nowotworów 
złośliwych kości 

W programie wypracowano zasady optymalnego postępowania diagnostycznego 
i leczn iczego w najczęstszych nowotworach złośliwych kości u dzieci i młodzieży . 

Ograniczenie niepełnosprawności u dzieci i młodzieży z nowotworami układu kostno
mięśniowego jest możliwe poprzez zapewnienie dostępu do postępowania 

ch irurgicznego mniej okaleczającego z wykorzystaniem endoprotez onkologicznych . 
Finansowanie specjalistycznych endoprotez dla dzieci w ramach programu pozwala 
na utrzymanie równego dostępu do tej formy leczenia wszystkim pacjentom. 

Kontynuacja programu kontroli jakości w diagnostyce guzów litych u dzieci 
Dzięki realizacji programu możliwa jest poprawa wyników leczenia dzieci 
z nowotworami litymi, w szczególności : mięsaków tkanek miękkich , mięsaków 
Ewinga , nerwiaka zarodkowego płodowego. Zwiększenie wiarygodności badań 

patomorfologicznych w celu uzyskania pewności właściwej diagnozy poszczególnych 
typów nowotworów litych , zmniejszenie toksyczności i późnych następstw leczenia, 
zredukowanie kosztów leczenia . W ramach programu prowadzi się centralną 

weryfikację badań patomorfologicznych, centralną weryfikację badań 

immunohistochemicznych podstawowych oraz uzupełniających. Powyższe prowadzi 
do zmniejszenia liczby błędów diagnostycznych , zwiększenia precyzji klasyfikacji 
poszczególnych pacjentów do grup ryzyka , poprawy efektywności leczenia , obniżenia 
toksyczności i kosztów leczenia . W ramach programu prowadzona jest także baza 
danych o wszystkich pacjentach z rozpoznaniem nowotworów litych . 
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Nie dotyczy -
Rea lizatorzy 
wybrani do 
realizacji 
programu w 
2013 r. na lata 
2013-2015 

Nie dotyczy -
Realizatorzy 
wybrani do 
realizacji 
programu w 
2013 r. na lata 
2013-2015 

Nie dotyczy -
Realizatorzy 
wybrani do 
realizacji 
programu w 
2013 r. na lata 
2013-2015 

Nie dotyczy
umowy podpisane 
w 2014 r. na lata 
2014-2015 

Nie dotyczy -
umowy podpisane 
w 2014 r. na lata 
2014-2015 

Nie dotyczy
umowy podpisane 
w 2014 r. na lata 
2014-2015 

styczeń- grudzień 

2015 r. 

styczeń -grudzień 

2015 r. 

styczeń - grudzień 

2015 r. 



10.4 

10.5 

Kontynuacja programu kontroli jakości w diagnostyce chłoniaków złośliwych 
u dzieci 

W ramach programu prowadzi się centralną weryfikację badań patamorfologicznychi 
histopatologicznych, badań immunohistochemicznych/ immunofenotypu , centralną 

weryfikację badań obrazowych w chłoniaku Hodgkina (TK,MRI ,FDG-PET) . 
Organizowane są sesje weryfikacyjne przynajmniej 2 razy w roku z udziałem 

przedstawicie li 14 ośrodków diagnostycznych. Prowadzona jest centralna baza 
danych pacjentów z rozpoznaniem chłoniaków złośliwych. Dzięki realizacji 
wskaza nych działań możliwa jest poprawa efektywności leczen ia , obniżenie 

toksyczności i kosztów leczenia , zmniejszenie liczby błędów diagnostycznych , 
zwiększenie precyzji klasyfikacji poszczególnych pacjentów do grup ryzyka , poprawa 
wyników leczenia poprzez zastosowanie bardziej intensywnego leczenia u dzieci 
z cechami niekorzystnymi rokowniczo, zwiększenie liczby przypadków całkowitych 
wy lecze ń u dzieci z chłoniakami złośliwymi , u których z dużą wiarygodnością można 
wykluczyć obecność cech niekorzystnych rokowniczo przy zredukowanej 
i ntensywności chemioterapii. 

Kontynuacja i modyfikacja ujednoliconego programu diagnostyki 
i kompleksowego leczenia nowotworów ośrodkowego układu nerwowego (OUN) 
u dzieci 

W ramach programu prowadzona jest centralna weryfikacja w celu ustalenia dalszego 
postępowania, w tym weryfikacja badań patomorfologicznych i immunofenotypu , 

Nie dotyczy -
Realizatorzy 
wybrani do 
realizacji 
programu w 
2013 r. na lata 
2013-2015 

badania moleku larne wybranych onkogenów, weryfikacja przebiegu i sposobu Nie dotyczy -
leczenia . Organizuje się także sesje weryfikacyjne dla patomorfologów, radiologów, Real izatorzy 
pediatrów, onkologów z ośrodków współpracujących 2 razy w roku. Prowadzi się wybrani do 
rejestrację pacjentów w bazie danych , weryfikację danych w ośrodku prowadzącym realizacji 
bazę , rejestrację pacjentów w ośrodkach współpracujących , a także opracowania programu w 
sta tystyczne dla każdego nowotworu ośrodkowego układu nerwowego (analiza 201 3 r. na lata 
przeżyć całkowitych, wolnych od zdarzeń , itp.). Dzięki realizacji wskazanych działań 2013-2015 
możliwa jest między innymi poprawa efektywności leczenia, obniżenie toksyczności 
i kosztów leczenia , identyfikacja molekularnych czynników prognostycznych 
i zwiększenie precyzji klasyfikacji poszczególnych pacjentów do grup ryzyka , poprawa 
wyników leczenia poprzez intensyfikację leczenia u chorych z niekorzystnymi 
czynn ikami rokown iczymi . 
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Nie dotyczy
umowy podpisane 
w2014 r. na lata 
2014-2015 

Nie dotyczy
umowy podpisane 
w 2014 r. na lata 
2014-2015 

styczeń -grudzień 
2015r. 

styczeń - grudzień 

2015 r. 



10.6 

Kontynuacja programu oceny jakości życia i stanu zdrowia dzieci 
i młodzieży po zakończonym leczeniu przeciwnowotworowym 

W ramach programu prowadzi się badania pacjentów po leczeniu białaczek, 
ch łoniaków , guzów litych i OUN . Prowadzona jest centralna baza danych 
oraz tworzone opracowania statystyczne . Organizowane są spotkania przedstawicieli 
ośrodków współuczestniczących w realizacji wskazanych zadań , co pozwala na 
uzyskanie danych na temat wyleczalności chorób nowotworowych u dzieci i młodzieży 
i jakości życia po zakończonym leczeniu przeciwnowotworowym. 

Cele programu: 
1) ujednolicenie programu opieki medycznej nad osobami wyleczonymi 
z choroby nowotworowej; 
2) wczesne wykrycie nieprawidłowej funkcji narządów i podjęcie odpowiednich działań 
leczniczych, w przypadku problemów psychospołecznych- pomoc psychologa ; 
3) poprawa jakości życia pacjentów po leczeniu przeciwnowotworowym poprzez 
działania profi laktyczne, wczesne rozpoczęcie terapii powikłań narządowych; 
4) zapob ieżenie lub ograniczenie stopnia kalectwa , co zmniejszy obciążenie 

społeczeństwa kosztami ich utrzymania ; 
5) możliwość modyfikacji w przyszłości protokołów terapeutycznych , zastosowanie 
terapii o mniejszych odległych toksycznościach ; 

6) ocena skuteczności dotychczasowych działań prewencyjnych ; 
7) przekazanie informacji pacjentom i opiekunom na temat ich stanu zdrowia , 
możliwych lub obecnych odległych skutkach niepożądanych leczenia 
przeciwnowotworowego. Umożliwi to zmianę trybu życia , przyzwyczajeń , diety, 
nakłoni do samokontroli i okresowych badań lekarskich; 
8) uświadomienie lekarzom podstawowej opieki zdrowotnej , pielęgniarkom 
podstawowej opieki zdrowotnej istoty problemu systematycznej oceny stanu zdrowia 
po leczeniu przeciwnowotworowym. 

g 

Nie dotyczy
Realizatorzy 
wybrani do 
realizacji 
programu w 
2013 r. na lata 
2013-2015 

Nie dotyczy
umowy podpisane 
w2014 r. na lata 
2014-2015 

styczeń -grudzień 

2015 r. 



PROGRAMY EDUKACYJNE 

Lp. Nazwa i opis zadania 

11 . l Szkolenie lekarzy specjalistów, w tym: 

11 . 1 

Szkolenie lekarzy specjalistów w dziedzinie chirurgii ogólnej z zakresu 
diagnostyki nowotworów, postępowania terapeutycznego oraz opieki nad 
chorymi po leczeniu onkologicznym 

Głównym celem programu jest zwiększenie wykrywalności nowotworów złośliwych 
we wczesnych stadiach zaawansowania u osób dorosłych oraz poprawa 
wyleczalności nowotworów złośliwych u osób dorosłych , poprzez szerokie 
włączenie lekarzy specjalistów chirurgii ogólnej do procesu radykalnego leczenia 
onkologicznego. W 2015 r. w ramach programu przewiduje się kontynuowanie 
cyk lu szkoleń dla lekarzy specjalistów chirurgii ogólnej i rezydentów w trakcie IV, V 
i VI roku szkolenia . 

Szkolenie lekarzy patomorfologów w zakresie histopatologii 
onkologicznej 

Celem programu jest wprowadzenie do diagnostyki histopatologicznej standardów 
opartych o wytyczne WHO , American Joint Committee on Cancer (AJJC) 
i Union for International Cancer eontroi (UICC) według College of American 
Pathologists (CAP) oraz upowszechnienie wiedzy wśród patologów z zakresu 
umiejętności stosowania aktualnych światowych standardów diagnostycznych . 

Termin 
ogłoszenia 

postępowania 

konkursowego 

lkw.2015r. 

11 .2 l Ujednolicenie zasad opracowania materiału cytologicznego i tkankowego oraz l i kw. 2015 r. 
przyjęcie standardu raportu histopatologicznego jest kluczowe dla podniesienia 
wiedzy patomorfologów. Ponadto ujednolicone raporty histopatologiczne są 

podstawą do leczenia w onkologii . Raport histopatologiczny będzie również 

podstawą do wprowadzania danych do Krajowego Rejestru Nowotworów. 
W 2015 r. planuje się przeprowadzenie szkoleń lekarzy patomorfologów z zakresu 
histopatologii onkologicznej , jak również kontynuację tworzenia bazy preparatów 

1 1 i opracowywania wytycznych diagnostycznych . 
l 
l 
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Termin podpi~ani~ l Terminy realizacji 
umów na realizaCję zadania 
zadania 

1-11 kw. 2015 r. 

l -11 kw. 2015 r. 

od dnia podpisania 
umowy do dnia 
31 grudnia 2015 r. 

od dnia podpisania 
umowy do dnia 
31 grudnia 2015 r. 



l l Szkolenie personelu medycznego w zakresie psychaonkologii 
Celem programu jest poprawa jakości rutynowej opieki onkologicznej przez 
poszerzenie jej zadań o aspekty psychaonkologii oraz opracowanie i wdrożenie 
programu edukacyjnego w zakresie psychaonkologii dla personelu medycznego 

l l ( dotyczącego komunikacji , wsparcia psychicznego , profilaktyki zespołu wypalenia) 
11.3 i osiągnięcie standardów świadczeń w opiece onkologicznej zgodnie z wytycznymi 11 kw. 2015 r. 

l 

11.4 

i 
j l l . 5 
l 
l 
i 

UE i W HO. 
W rama ch programu przewiduje się przeprowadzenie szkolenia lekarzy , 
pielęgniarek , położnych i psychologów oraz podjęcie współpracy z uczelniami 
medycznymi i zespołami psychaonkologów w zakresie umożliwienia zajęć 

fakultatywnych w zakresie psychoonkoogii dla studentów wydziału lekarskiego 
i p i elęgniarskiego . 

Szkolenie lekarzy w zakresie nowoczesnych technik obrazowania 
w onkologii 
Celem programu jest podniesienie kwalifikacji lekarzy radiologów, jak również 

innych klinicystów z nimi współpracujących , w zakresie zastosowania nowych 
technologii obrazowania narządów w onkologii. 

W ramach programu przewiduje się przeprowadzenie szkoleń w postaci seminariów 
i warsztatów z zakresu: 

roli badań ultrasonograficznych i tomografii komputerowej w diagnostyce , 
stopniowaniu i monitorowaniu efektów leczenia nowotworów u dzieci i dorosłych , 

roli rezonansu magnetycznego 1 pozytonowej tomografii emisyjnej 
w diagnostyce , stopniowaniu i monitorowaniu efektów leczenia nowotworów, w tym 
leczenia celowanego, 

kontroli jakości badań obrazowych , 
radiologii interwencyjnej , 
nowoczesnej aparatury do badań obrazowych , 
badań przesiewowych (mammografia , mammografia MR) w diagnostyce 

obrazowej. 

Szkolenie z zakresu onkologii dla lekarzy POZ 

Celem programu jest poprawa poziomu wiedzy lekarzy POZ z zakresu diagnostyki 
on kolog icznej, zasad kierowania na leczenie i opieki nad chorymi po leczeniu 
on kologicznym . 

11 

l kw. 2015 r. 

N i e dotyczy -
Realizatorzy 
wybrani do 
realizacji 
programu w 
2014 r. na lata 
2014-2015 

l- 11 kw. 2015 r. 

l -11 kw. 2015 r. 

1-11 kw. 2015 r. 

od dnia podpisania 
umowy do dnia 
31 grudnia 2015 r. 

od dnia podpisania 
umowy do dnia 
31 grudnia 2015 r. 

od dnia podpisania 
umowy do dnia 
31 grudnia 2015 r. 



l Lp. 

l 

12. 

POZOSTAŁEPROGRAMY 

Nazwa i opis zadania 

Poprawa działania systemu zbierania i rejestrowania danych 
o nowotworach 

Celem programu jest utrzymanie wysokiej jakości i kompletności rejestracji 
w 16 rejestrach wojewódzkich i Krajowym Rejestrze Nowotworów. 
W ramach programu Ministerstwo Zdrowia finansuje : 
1) wprowadzanie i weryfikację nowych przypadków zachorowań na nowotwory 
złośliwe w 2013 r.: 
a) weryfikacja postaci histologicznej, 
b) weryfikacja stopnia zaawansowania , 
c) uzupełn i enie vital status przypadków zachorowania , 
d) pozyskiwanie danych z pracowni histopatologicznych ; 
2) opracowania naukowe (opracowanie raportów dotyczących epidemiologii 
nowotworów) , 
3) kursy szkoleniowe dla pracowników rejestrów i lekarzy współpracujących 

z rejestrami, 
4) o bsługę techniczną bazy, w tym serwis , 
5) zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania . 

Ponadto celem programu jest kontynuowanie funkcjonowania rejestru nowotworów 
kości (aktualizacja i obsługa systemu informatycznego , zapewnienie obsługi 

bieżącej, przygotowanie materiałów informacyjnych , edukacyjnych , naukowych , 
szkolenia specjalistyczne, wprowadzenie danych do systemu). 
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Termin 
ogłoszenia 

postępowania 

konkursowego 

Nie dotyczy -
Realizatorzy 
wybrani do 
realizacji 
programu w 
2013 r. na lata 
2013-2015 

Termin podpi~ani~ l Terminy realizacji 
umów na realizacJe zadania 
zadania 

l kw. 2015 r. 
styczeń- grudzień 

2015 r. 
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