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Wstęp i ogólne informacje na temat Narodowego programu zwalczania chorób 
nowotworowych 

Realizacja Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych na podstawie 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) rozpoczęła się z dniem 1 stycznia 2006 r.   

Główne cele Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych to przede 

wszystkim: 

� zahamowanie wzrostu zachorowań na nowotwory; 

� osiągnięcie średnich europejskich wskaźników w zakresie wczesnego wykrywania 

nowotworów; 

� osiągnięcie średnich europejskich wskaźników skuteczności leczenia; 

� stworzenie warunków do wykorzystania w praktyce onkologicznej postępu wiedzy  

o przyczynach i mechanizmach rozwoju nowotworów złośliwych; 

� utworzenie systemu ciągłego monitorowania skuteczności zwalczania nowotworów  

w skali kraju i poszczególnych regionach kraju. 

 

Zgodnie z ustawą z dnia 1 lipca 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Narodowy 

program zwalczania chorób nowotworowych” w ramach programu podejmuje się działania 

dotyczące w szczególności: 

� rozwoju profilaktyki pierwotnej nowotworów złośliwych, w tym zwłaszcza zależnych od 

palenia tytoniu i niewłaściwego żywienia; 

� wdrożenia populacyjnych programów wczesnego wykrywania, a w szczególności raka 

szyjki macicy, piersi, jelita grubego oraz wybranych nowotworów u dzieci; 

� zwiększenia dostępności do metod wczesnego rozpoznawania oraz wdrożenia procedur 

zapewnienia jakości diagnostyki i terapii nowotworów; 

� standaryzacji procedur leczenia napromienianiem; 

� uzupełnienia oraz wymiany wyeksploatowanych urządzeń do radioterapii i diagnostyki 

nowotworów; 

� upowszechnienia metod leczenia skojarzonego raka płuca; 

� rozwoju i upowszechniania współczesnych metod rehabilitacji chorych, ograniczania 

odległych następstw leczenia oraz opieki paliatywnej w onkologii; 

� rozwoju i upowszechnienia nauczania onkologii w kształceniu przed i podyplomowym 

lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek, położnych i przedstawicieli innych zawodów 

medycznych; 

� poprawy działania systemu zbierania danych o stopniu zaawansowania nowotworów; 

� upowszechniania wiedzy w społeczeństwie na temat profilaktyki, wczesnego 

rozpoznawania i leczenia nowotworów. 

Zgodnie z przepisami cytowanej ustawy, podstawowym trybem wyboru realizatorów jest 

konkurs ofert, przeprowadzany przez ministra właściwego do spraw zdrowia.  

Zadania Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych  

W ramach Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych w roku 2012 

realizowanych było 12 zadań (Załącznik nr 1). 
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Zadania przyjęte do realizacji w ramach Narodowego programu zwalczania chorób 

nowotworowych w roku 2012 były pozytywnie zaopiniowane przez Radę do Spraw 

Zwalczania Chorób Nowotworowych – organ opiniodawczo-doradczy ministra właściwego 

do spraw zdrowia w sprawach programu,  powołany na podstawie ww. ustawy.  

Zadania Narodowego programu realizowane były zgodnie z Uchwałą Nr 19/2012 Rady 

Ministrów z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie harmonogramu zadań wykonywanych  

w ramach programu wieloletniego „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych” 

w roku 2012 oraz kierunków realizacji zadań tego programu na lata 2013 i 2014. 

Realizatorzy zadań Narodowego programu zostali wybrani w drodze postępowania 

konkursowego prowadzonego w roku 2012, z tym że realizatorzy zadań inwestycyjnych oraz 

realizatorzy niektórych zadań profilaktycznych (Program badań przesiewowych dla 

wczesnego wykrywania raka jelita grubego oraz Program opieki nad rodzinami wysokiego 

dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe zostali wybrani 

w roku 2012 na lata 2012-2013, a realizatorzy zadań pn. Populacyjny program profilaktyki 
i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy oraz Populacyjny program wczesnego 
wykrywania raka piersi zostali wybrani w roku 2010 na lata 2011-2015, tj. do końca 

realizacji Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych.  

 

Nakłady finansowe przeznaczone na realizację Narodowego programu w roku 2012  

Środki zaplanowane na realizację Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych 

określone w programie zaakceptowanym przez Kierownictwo Ministerstwa Zdrowia  

dnia 15 grudnia 2011 roku wynosiły 251 000 000,00 zł, w tym: 190 000 000,00 zł stanowiły 

środki majątkowe, a 61 000 000,00 zł  stanowiły środki bieżące. 

W ramach realizacji Narodowego programu, po dokonaniu stosownych przesunięć i zmian 

środków pomiędzy poszczególnymi jego zadaniami oraz po zwiększeniu budżetu programu 

o środki finansowe w wysokości 1 000 000,00 zł (przesunięte z Narodowego programu 

zapobiegania nadwadze i otyłości oraz przewlekłym chorobom niezakaźnym poprzez poprawę 

żywienia i aktywność fizyczną - akceptacja Ministra Zdrowia z dn. 31.05.2012 r.), ostatecznie 

w roku 2012 realizowane było 319 umów.  

Zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 1 lipca 2005 roku o ustanowieniu programu 

wieloletniego „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych”, planowane nakłady 

na realizację działań profilaktycznych z zakresu wczesnego wykrywania chorób 

nowotworowych musiały stanowić 10% ogólnej wartości środków przeznaczonych na 

program. 

W roku 2012 na profilaktykę zostało przeznaczonych 48 987 639,49 zł  z budżetu ministra 

właściwego do spraw zdrowia, nie licząc środków, które przeznaczył Narodowy Fundusz 

Zdrowia na realizację programów profilaktycznych w dziedzinie onkologii.  

Środki finansowe przeznaczone w roku 2012 przez NFZ na badania profilaktyczne raka piersi 

to kwota w wysokości 93,7 mln zł, natomiast na badania profilaktyczne raka szyjki macicy 

wynosiły 39,4 mln zł. 

 

Realizowane w ramach Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych zadania 

można przyporządkować do 5 grup: 

I. Programy profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów. 

II. Programy inwestycyjne. 

III. Programy poprawy jakości diagnostyki i leczenia nowotworów u dzieci. 
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IV. Programy edukacyjne. 

V. Pozostałe programy. 

Ad. I. Programy profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów:  
1. Prewencja pierwotna nowotworów. 

2. Populacyjny program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy.  

3. Populacyjny program wczesnego wykrywania raka piersi.  

4. Program badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego. 

5. Program opieki nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka 

zachorowania na nowotwory złośliwe z podziałem na trzy moduły. 

Ad. II. Programy inwestycyjne: 
1. Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów. 

2. Poprawa działania systemu radioterapii onkologicznej w Polsce – doposażenie 

i modernizacja zakładów radioterapii. 

3. Poprawa standardów leczenia operacyjnego i skojarzonego raka płuca – doposażenie 

i modernizacja klinik i oddziałów torakochirurgii. 

4. Program doskonalenia diagnostyki białaczek ostrych u dorosłych w Polsce, 

z dostosowaniem do zaleceń Unii Europejskiej i współpracy z „European Leukemia 

Net”. 

Ad. III Programy poprawy jakości diagnostyki i leczenia nowotworów u dzieci:  
1. Kontynuacja programu kontroli jakości w diagnostyce ostrej białaczki u dzieci.  

2. Kontynuacja programu kontroli jakości w diagnostyce guzów litych u dzieci. 

3. Kontynuacja programu kontroli jakości w diagnostyce chłoniaków złośliwych u dzieci. 

4. Kontynuacja i modyfikacja ujednoliconego programu diagnostyki i kompleksowego 

leczenia nowotworów ośrodkowego układu nerwowego (OUN) u dzieci. 

5. Kontynuacja programu oceny jakości życia i stanu zdrowia dzieci i młodzieży po 

zakończonym leczeniu przeciwnowotworowym.  

6. Ograniczenie niepełnosprawności u dzieci leczonych z powodu nowotworów 

złośliwych kości. 

Ad. IV. Programy edukacyjne: 
1. Szkolenie lekarzy specjalistów w dziedzinie chirurgii ogólnej z zakresu diagnostyki 

nowotworów, postępowania terapeutycznego oraz opieki nad chorymi po leczeniu 

onkologicznym. 

2. Szkolenie lekarzy patomorfologów w zakresie histopatologii onkologicznej. 

Ad. V. Pozostałe programy: 
1. Poprawa działania systemu zbierania i rejestrowania danych o nowotworach.  

 

Główne dziania podejmowane w ramach poszczególnych zadań Narodowego programu 
zwalczania chorób nowotworowych to: 

� Działania na rzecz zmiany świadomości społecznej w szczególności w zakresie 

propagowania postaw prozdrowotnych oraz profilaktyki  nowotworów złośliwych.  

� Nadzór i koordynacja nad realizacją skryningów populacyjnych wczesnego wykrywania 

raka piersi i raka szyjki macicy (profilaktycznych badań mammograficznych 

i cytologicznych  kontraktowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia), w tym:  

� prowadzenie wysyłki imiennych zaproszeń do kobiet objętych programem,  
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� działania na rzecz poprawy zgłaszalności, 

� szkolenia specjalistyczne dla personelu biorącego udział w skryningach 

populacyjnych, 

� kontrola jakości profilaktycznych badań cytologicznych i mammograficznych.  

� Nadzór i koordynacja programu badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka 

jelita grubego.  

� Realizacja świadczeń opieki zdrowotnej, tj. badań kolonoskopowych w ramach 

Programu badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego oraz 

badań realizowanych w ramach Programu opieki nad rodzinami wysokiego, 

dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe.  

� Koordynacja i nadzór nad realizacją programu Poprawa standardów leczenia 

operacyjnego i skojarzonego raka płuca – doposażenie oddziałów torakochirurgii 

i pulmonologii w sprzęt niezbędny do diagnozowania i leczenia raka płuca. 

� Zakup sprzętu specjalistycznego dla potrzeb radioterapii, diagnostyki nowotworów, 

zakup tomografów komputerowych i gamma-kamer dla potrzeb wczesnego wykrywania 

nowotworów, doposażenie klinik i oddziałów hematologii i transpalnotolgii szpiku 

w sprzęt niezbędny do diagnozowania i leczenia białaczek. 

� Weryfikacja badań diagnostycznych realizowanych w leczeniu nowotworów u dzieci 

oraz zakup endoprotez dla dzieci, wszczepianych w celu ograniczenia 

niepełnosprawności młodych pacjentów po przebytym leczeniu nowotworów złośliwych 

kości.  

� Działania mające na celu poprawę wykrywalności i skuteczności leczenia 

onkologicznego poprzez realizację Programu szkolenia lekarzy specjalistów  

w dziedzinie chirurgii ogólnej z zakresu diagnostyki nowotworów, postępowania 

terapeutycznego oraz opieki nad chorymi po leczeniu onkologicznym. 

� Działania na rzecz poprawy funkcjonowania systemu gromadzenia i rejestrowania 

danych o nowotworach w szczególności na rzecz poprawy kompletności danych  

o nowotworach wykrywanych u pacjentów w naszym kraju. 

Poniżej prezentujemy opisy poszczególnych zadań Narodowego programu zwalczania 
chorób nowotworowych wraz z ich celami i uzyskanymi efektami oraz informacją na 
temat wydatkowanych środków finansowych.  

I. Programy profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów (poz. 1-5) 

Ad. 1. Prewencja pierwotna nowotworów  

I. Cele programu 

� Edukacja społeczeństwa w kierunku popularyzacji postaw prozdrowotnych poprzez m. in. 

upowszechnienie Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem, organizację kampanii 

medialnych, edukacyjnych, popularyzację i upowszechnianie wiedzy na temat profilaktyki 

nowotworów. 

� Radykalna poprawa stanu edukacji społeczeństwa polskiego, w tym także środowisk 

medycznych, w zakresie profilaktyki i zdrowego stylu życia oraz programów wczesnego 

rozpoznawania nowotworów.  

II. Opis programu 

 W związku z faktem, że wokół problemu raka funkcjonuje w społeczeństwie wiele 

stereotypów i sprzecznych obiegowych przekonań, panuje dezorientacja odnośnie 

rzeczywistych przyczyn i możliwości zapobiegania chorobom, wydawało się zasadnym by 
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podejmowane w programie zadania ukierunkowane były na przebudowanie świadomości 

polskiego społeczeństwa poprzez dostarczenie rzetelnej, uporządkowanej wiedzy na temat 

rzeczywistych czynników przyczynowych powstawania nowotworów oraz wpływu 

czynników stylu życia na ryzyko zachorowania.  

Realizacja programu Prewencja pierwotna nowotworów odbywała się we współpracy 

z Centrum Onkologii – Instytutem im. Marii Skłodowskiej Curie w Warszawie, który wraz 

z ośrodkami regionalnymi podejmował następujące działania:  

� Działania wydawnicze: druk Kodeksu Walki z Rakiem i towarzyszących materiałów 

edukacyjnych, plakatów. 

� Działania medialne: 

� organizacja kampanii medialnych (realizowanych we współpracy z Biurem Prasy  

i Promocji Ministerstwa Zdrowia); 

� organizacja warsztatów dot. czynników ryzyka zachorowań na nowotwory, 

� prowadzenie strony internetowej, stała aktualizacja informacji o programie. 

� Organizacja kampanii zdrowotnych, działań edukacyjnych i interwencyjnych: 

1. Działania na rzecz zmniejszenia ekspozycji populacji polskiej na działanie 

rakotwórczych substancji zawartych w dymie tytoniowym, w szczególności: 

• akcje z okazji Światowego Dnia bez Tytoniu i Światowego Dnia Rzucania Palenia, 

• całoroczny, ogólnopolski konkurs „Rzuć palenie razem z nami”, 

• organizacja jubileuszowej XV konferencji „Tytoń albo zdrowie” im. Prof. F. Venuleta 

– sympozjum poświęcone zagadnieniom związanym ze szkodliwością palenia tytoniu 

i jego wpływowi na stan zdrowia człowieka, najnowszym metodom leczenia zespołu 

uzależnienia od tytoniu i jego wpływowi na stan zdrowia człowieka oraz epidemii 

palenia, 

• popularyzacja wśród dzieci i młodzieży szkolnej idei walki z czynnym i biernym 

paleniem tytoniu. 

2. Działania na rzecz popularyzacji zdrowego stylu życia, w tym optymalizacji diety oraz 

prostych form wysiłku - akcje: „Chodzę, biegam – więc jestem”, „5 razy dziennie 

warzywa i owoce”. 

3. Działania dla zmniejszenia zachorowań (i umieralności) z powodu czerniaka złośliwego. 

4. Monitoring skuteczności Programu, badanie w dorosłej populacji Polski wybranych, 

związanych ze stylem życia czynników ryzyka i czynników ochronnych nowotworów 

złośliwych oraz innych elementów polityki zdrowotnej. 

5. Prowadzenie ogólnopolskich telefonicznych medycznych konsultacji - Infolinia, 

udzielanie informacji na temat czynników zachorowalności na nowotwory, o korzyściach 

wynikających z rzucenia palenia, wzmacniane motywacji do rzucenia palenia, informacja 

o ośrodkach i poradniach, w których można wykonać bezpłatne badania profilaktyczne, 

bezpłatna wysyłka materiałów edukacyjnych. 

� Realizacja programów promocyjnych przez ośrodki epidemiologii w regionach. 

� Działalność administracyjna – koordynacja Programu: 

1. Organizacja spotkań z komitetem ekspertów i współorganizatorami. 

2. Materiały i inne koszty administracyjne prowadzenia programu, recenzje zgłaszanych 

aplikacji i realizacji programów. 

III. Nakłady finansowe na realizację programu 

W roku 2012 na realizację programu z zaplanowanej kwoty w wysokości 2 100 000,00 zł 

wykorzystano kwotę w wysokości 2 034 526,16 zł.    

IV. Efekty realizacji programu  

W ramach programu podjęto następujące działania: 
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� Produkcja i edycja niezbędnych materiałów informacyjnych i edukacyjnych, w tym 

Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem - nakład 44 tys. egz., które miały na celu 

gruntowne zapoznanie całej populacji z treścią tego dokumentu. Popularyzowanie idei 

zapisów przedmiotowego Kodeksu w formie komiksu dla dzieci (nakład 66 tys. egz.) 

i młodzieży (55 tys. egz.). Stały kolportaż publikacji i materiałów edukacyjnych z zakresu 

profilaktyki nowotworowej do zainteresowanych podmiotów;  

� Prowadzenie strony internetowej www.kodekswalkizrakiem.pl i www.jakrzucicpalenie.pl; 

� Realizacja ogólnopolskich kampanii mających na celu zmianę postaw zgodnie 

z zaleceniami Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem, w tym m.in.:  

• Działania na rzecz zmniejszenia ekspozycji populacji polskiej na działanie 

rakotwórczych substancji zawartych w dymie tytoniowym: 

- „Biała Sobota” - Dni Otwarte w Centrach Onkologii (4.02), 

- Dni otwarte w Centrach Onkologii z okazji Dnia Matki (26.05), 

- Olimpiada Wiedzy na temat szkodliwości palenia tytoniu pod hasłem „Bez tytoniu w dorosłe 

życie” (kwiecień-maj), 

- włączenie się do IV Majówki z medycyną zorganizowaną przez Warszawski Uniwersytet 

Medyczny pod hasłem „Warszawski Uniwersytet Medyczny – społeczeństwu Warszawy", 

Rynek Nowego Miasta w Warszawie (20.05), 

- Piknik „Aktywność i zdrowie dla pokoleń”, AWF w Warszawie (2.05), 

- Manifestacja Antytytoniowa w Warszawie „Przyjdź po Zdrowie”, piknik na dziedzińcu 

Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego (31.05), 

- Udział w koncercie na rzecz dzieci dotkniętych chorobami nowotworowymi, wykład „Nie 

bój się raka. Prewencja Pierwotna – Europejski Kodeks Walki z Rakiem”, Park Miejski 

w Kałuszynie (26.08), 

- XV Ogólnopolska Konferencja Naukowa im. Profesora Franciszka Venuleta: „Tytoń albo 

Zdrowie” w Warszawie. Głównym tematem dwudniowej Konferencji była „Prewencja 

pierwotna nowotworów: ograniczenie ekspozycji na dym tytoniowy” (12 i 13.11), 

- Akcje na ulicach Warszawy wspólnie z Wydziałem Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej 

Policji,  

- Akcja na Krakowskim Przedmieściu przed UW i ASP, występy orkiestry Komendy 

Stołecznej Policji, a także dzieci i młodzieży z Pałacu Młodzieży, publiczna debata na temat 

palenia, uzależnienia, przemyśleń własnych, rozdawanie ulotek i materiałów informacyjnych 

(15.11), 

- Dzień Rzucania Palenia na terenie Urzędu Miasta w Ciechanowie, działania w ramach 

projektu „Zakłady pracy wolne od dymu tytoniowego", koordynowanego przez Światową 
Organizację Zdrowia WHO (15.11), 

- Warsztaty dla dziennikarzy i twórców telewizyjnych - do udziału zaproszono dziennikarzy 

oraz twórców popularnych programów radiowych i telewizyjnych. Warsztaty odbywały się 
z aktywnym udziałem słuchaczy, dając tym samym okazję do dyskusji nad koniecznością 
podejmowania działań profilaktycznych. Była to też okazja do nawiązania bliższych 

kontaktów i wymiany poglądów środowiska lekarskiego i dziennikarskiego (16.11, 7 i 14.12) 

- zamieszczenie informacji o działalności telefonicznej Poradni Pomocy Palącym 

w bezpłatnej warszawskiej gazecie „Metro” (listopad i grudzień); 

• Działania na rzecz optymalizacji diety, szczególnie wzrostu częstości spożywania 

warzyw i owoców w polskiej populacji oraz prostych form wysiłku, w tym m.in. akcje 

„Chodzę, biegam – więc jestem”, „5 razy dziennie warzywa i owoce”; 
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• Ogólnopolskie działania dla zmniejszenia zachorowań i umieralności z powodu 

czerniaka złośliwego, kontynuacja działań prowadzonych wspólnie z Polską Izbą 
Turystyki, w tym m.in.:  

- 27-29.09, 24-27.10, 16-18.11 udział w: Targach Turystycznych w Warszawie i Poznaniu 

(informacja o programie, materiały edukacyjne, sesja wykładów nt. Prewencji pierwotnej 

nowotworów dla przedstawicieli biur podróży i gości Targów), 

- druk i kolportaż do Biur Podróży stojących ulotek dotyczących czerniaka,  

- informacja o Programie i ulotki dot. czerniaka umieszczone na stronie internetowej Polskiej 

Izby Turystyki www.pit.org.pl. 

- kolportaż i ekspozycja w jednostkach Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) na terenie 

całego kraju materiałów edukacyjnych (ulotek) związanych z upowszechnianiem zapisów 

Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem; 

� Pomoc palaczom tytoniu w porzuceniu nałogu poprzez działanie infolinii  

0801 108 108, realizację akcji medialnych, kampanii edukacyjno - informacyjnych;  
� Ogólnopolskie badanie sondażowe na temat oceny postaw wobec palenia tytoniu wśród 

dorosłej (w wieku 15 i więcej lat) populacji Polski oraz stosunku społeczeństwa polskiego 

do wybranych elementów polityki zdrowotnej ograniczającej palenie. Przedmiotem 

badania była również analiza czynników ryzyka i czynników ochronnych nowotworów 

złośliwych: nadwagi i otyłości w korelacji z aktywnością i wysiłkiem fizycznym oraz 

spożycia tłuszczy, warzyw i owoców i picia alkoholu;  

� Realizacja lokalnych programów interwencyjnych przez zakłady epidemiologii 

w poszczególnych województwach, w tym m.in.:  
- organizacja w poszczególnych województwach działań edukacyjno – informacyjnych  

w tym pikników, festynów, happeningów, spotkań edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, 

konferencji mających na celu popularyzację zaleceń Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem 

oraz podniesienie świadomości społeczeństwa w zakresie profilaktyki i zdrowego stylu życia; 

w celu dotarcia z przekazem do jak największej liczby osób, zorganizowano we wszystkich 

województwach 198 happeningów, pikników i lokalnych festynów prozdrowotnych, 

181 spotkań edukacyjnych dla dzieci i młodzieży w szkołach, a także przeprowadzono 

48 akcji medialnych mających na celu zwiększenie poziomu świadomości zdrowotnej, 

- w województwie małopolskim i podkarpackim realizowano projekt upowszechniania 

zaleceń Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem pt. „Szkoła promująca zalecenia 

Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem”. Projekt ten został opracowany przez Wojewódzki 

Szpital im. Św. Łukasza w Tarnowie oraz Tarnowski Ośrodek Onkologiczny, przy 

merytorycznej współpracy z Kuratorium Oświaty w Krakowie, Delegatura w Tarnowie.  

Przedmiotowy projekt adresowany jest do nauczycieli, dzieci i młodzieży szkół województwa 

małopolskiego i podkarpackiego. Projekt ma na celu budowanie świadomości onkologicznej i 

poprawę jakości życia ludności przez stwarzanie warunków oraz kształtowanie motywacji, 

wiedzy i umiejętności w zakresie wpływu zdrowego stylu życia na zapobieganie chorobom 

nowotworowym, a także poprzez kształtowanie postawy aktywności fizycznej i zdrowego 

trybu życia. W ramach ww. projektu prowadzono działania informacyjne, mające na celu 

upowszechnienie informacji na temat Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem poprzez 

różnego rodzaju działania medialne oraz przez przekazywanie szkołom materiałów 

edukacyjnych (m.in. „Europejski Kodeks Walki z Rakiem” i „Kodeks Zdrowego Życia”). 
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Ad. 2. Populacyjny program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy 

Ad. 3. Populacyjny program wczesnego wykrywania raka piersi 

I. Cele programów 

Celem programów jest zmniejszenie zachorowalności i poprawa wykrywalności raka szyjki 

macicy i raka piersi oraz poprawa zgłaszalności kobiet do programów profilaktycznych 

w Polsce.  

II. Opis programów 

W Polsce rak szyjki macicy jest szóstym pod względem zachorowalności nowotworem 

złośliwym rozpoznawanym u kobiet oraz siódmą nowotworową przyczyną zgonów u kobiet 

w Polsce.  

Rak piersi zajmuje pierwsze miejsce w strukturze zarejestrowanych nowotworów u kobiet 

w Polsce oraz jest drugą przyczyną zgonów nowotworowych u kobiet. Polska należy do 

krajów o średniej zachorowalności i umieralności na raka piersi na świecie. 

Zadania realizowane są od 2006 r. Zgodnie z rozstrzygnięciem postępowań konkursowych 

Ministerstwa Zdrowia na lata 2011 – 2015, od 1 stycznia 2011 r. ww. programy są realizowane 

przez 24 ośrodki, w tym 1 Centralny Ośrodek Koordynujący (COK) oraz 23 Wojewódzkie 

Ośrodki Koordynujące (WOK), które monitorują i koordynują realizację programów na terenie 

kraju.  

Zadania programów:  

1.   Ministerstwo Zdrowia finansuje część administracyjno-logistyczną poprzez refundację 
kosztów osobowych i zadaniowych stworzonej dla potrzeb programu sieci Centralnego  

i Wojewódzkich Ośrodków Koordynujących, monitorujących i nadzorujących realizację 
Populacyjnego programu profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy oraz 

Populacyjnego programu wczesnego wykrywania raka piersi, a także realizację wysyłki 

imiennych zaproszeń do kobiet, prowadzenie akcji medialnych oraz informacyjno -

edukacyjnych na rzecz popularyzacji profilaktyki ww. nowotworów. 

2. Centralny i Wojewódzkie Ośrodki Koordynujące - monitorują i koordynują realizację 
działań programów, w tym: 

� działania informacyjno – edukacyjne (wysyłka imiennych zaproszeń na badania, 

realizacja akcji medialnych, edukacyjnych promujących program, udział pielęgniarek 

i położnych w akcjach informacyjnych, dowożenie kobiet na badania, produkcja 

i dystrybucja materiałów informacyjnych o programach); dopuszczalny jest udział 

pielęgniarek i położnych w dystrybucji zaproszeń, jednak pod warunkiem, że obejmą 
zasięgiem całą populację oraz, że warunek dotyczący ceny jednostkowej zaproszenia na 

poziomie max. 1,70 zł zostanie zachowany; 

� produkcja materiałów edukacyjno-reklamowych dot. realizowanych Programów; 

� kontrola jakości badań cytologicznych (etap diagnostyczny) - kontrola oceny materiału 

cytologicznego;  

� kontrola jakości badań mammograficznych na poziomie podstawowym poprzez ocenę 
aparatury mammograficznej u świadczeniodawcy oraz audyt kliniczny, czyli ocenę 
zdjęć mammograficznych;  

� szkolenia specjalistyczne dla personelu obsługującego skryningi populacyjne –

tj. cytodiagnostów, pielęgniarek, położnych, ginekologów.  
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3. Narodowy Fundusz Zdrowia finansuje realizowane w ciągu roku profilaktyczne 

badania cytologiczne i mammograficzne. Realizatorami badań profilaktycznych są 
świadczeniodawcy wybierani przez NFZ w ramach procedury konkursowej. 

 

III. Nakłady finansowe na realizację programów 

W roku 2012 na realizację programów z zaplanowanej kwoty w wysokości 22 606 000,00 zł 

wykorzystano kwotę w wysokości 21 793 881,84 zł. 

Realizacja świadczeń opieki zdrowotnej w tym zakresie w całości finansowana była ze 
środków własnych Narodowego Funduszu Zdrowia. 
 

IV. Efekty realizacji programów 

W ramach działań realizowanych przez Centralny i Wojewódzkie Ośrodki Koordynujące:  

1. W 2012 roku do kobiet z grupy ryzyka między 50 a 69 rokiem życia, spełniających 

warunki interwału, wysłano łącznie 2 689 731 zaproszeń na badania mammograficzne. Do 

kobiet w grupy ryzyka między 25 a 59 rokiem życia wysłano 3 489 882 zaproszenia na 

badania cytologiczne. Łącznie wysłano 6 179 613 zaproszeń za kwotę 8 692 604,66 

złotych. Ponadto od 2012 r. do dystrybucji zaproszeń dopuszczono również pielęgniarki  

i położne.  

2. W 2012 r. poddano audytowi klinicznemu zdjęć mammograficznych 310 ośrodków,  

z czego 230 stanowiły ośrodki wykonujące zdjęcia metodą analogową, a 80 cyfrową.  
7 jednostek nie zaliczyło audytu, w tym 2 ośrodki analogowe i 5 cyfrowych, co stanowi 

2,3% ogółu świadczeniodawców biorących udział w audycie (dla porównania w 2011 r. 

było to 6,4 % ogółu świadczeniodawców). 

3. Skontrolowano wszystkie pracownie mammograficzne wykonujące badania przesiewowe 

w ramach programu – 280 systemów mammografii analogowej, 47 cyfrowej i 73 systemy 

mammografii ucyfrowionej. W wyniku kontroli jakości badań mammograficznych 

pozytywny wynik uzyskało 91% pracowni, w tym 94% analogowych, 96% cyfrowych  

i 77% ucyfrowionych. 

4. W roku 2012 przeprowadzono na terenie całego kraju kontrolę jakości badań 

skryningowych u świadczeniodawców realizujących Program profilaktyki i wczesnego 

wykrywania raka szyjki macicy - etap diagnostyczny. Łącznie przeprowadzono 77 

kontroli jakości, z czego 71 ośrodków uzyskało wynik kontroli pozytywny - spełniło 

wymagania organizacyjne, aparaturowe i merytoryczne, 5 ośrodków zaliczyło kontrole 

warunkowo, natomiast zdecydowanie negatywna ocena odnosiła się tylko do 1 ośrodka. 

5. W roku 2012 Wojewódzkie Ośrodki Koordynujące ściśle współpracowały z jednostkami 

samorządu terytorialnego i władzami administracyjnymi, środowiskami lokalnymi, 

fundacjami czy stowarzyszeniami, a także specjalistami i towarzystwami naukowymi oraz 

z przedstawicielami kościoła. W ramach ww. współpracy na terenie całego kraju 

zorganizowano 225 spotkań z przedstawicielami samorządów oraz 66 spotkań 

w Miejskich Ośrodkach Pomocy Społecznej i Gminnych Ośrodkach Pomocy Społecznej. 

Zrealizowano także 159 konferencji edukacyjno-informacyjnych, skierowanych do 

różnych grup społecznych i zawodowych. 

6. W celu dotarcia z przekazem do jak największej liczby osób, zorganizowano we 

wszystkich województwach 367 happeningów związanych z Dniem Babci, Dniem Kobiet, 
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Dniem Matki, Ogólnopolskim Miesiącem Walki z Rakiem Piersi oraz przeprowadzono 

328 akcji medialnych, mających na celu zwiększenie poziomu świadomości zdrowotnej  

i zwiększenie liczby wykonanych badań profilaktycznych, zrealizowano wiele kampanii 

promocyjnych z wykorzystaniem prasy, radia i telewizji, organizowano pikniki  

i lokalne festyny prozdrowotne, spotkania dla kobiet z różnych środowisk, podczas 

których przekazywano wiedzę teoretyczną, a także uczono techniki samobadania piersi. 

7. Wiele Wojewódzkich Ośrodków Koordynujących organizowało Białe Soboty oraz 

uczestniczyło w dniach Drzwi otwartych w Centrach Onkologii. 

W ramach realizowanego skryningu populacyjnego: 
� wykonano 764 724 badania cytologiczne u kobiet z populacji 25-59 lat, co stanowiło 

objęcie 23,21% wskazanej w programie populacji (szacuje się, że biorąc pod uwagę 
liczbę faktycznie wykonanych badań profilaktycznych w ramach programu  

i Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej objęcie to jest o ok. 20% wyższe);  

� wykryto raka szyjki macicy u 661 kobiet;  

� liczba wykrytych zmian łagodnych w szyjce macicy/liczba podejrzeń raka (w tym 

nieprawidłowy wynik):  

� ASC-US (nieprawidłowe komórki nabłonka wielowarstwowego płaskiego 

o nieokreślonym znaczeniu) – 9 642,  

� ASC-H (nieprawidłowe komórki nabłonka wielowarstwowego płaskiego, nie można 

wykluczyć HSIL) – 1 473,  

� LSIL (zmiana środpłaskonabłonkowa małego stopnia) – 5 461,  

� HSIL (zmiana śródpłaskonabłonkowa dużego stopnia) – 2 113,  

� AGC (nieprawidłowe komórki gruczołowe) – 1 059; 

� wykonano 1 115 763 badania mammograficzne kobiet w wieku 50-69 lat, co stanowiło 

42,64 % wskazanej populacji (szacuje się, że biorąc pod uwagę liczbę faktycznie 

wykonanych badań profilaktycznych w ramach programu i Ambulatoryjnej Opieki 

Specjalistycznej objęcie to jest o ok. 10% wyższe); 

� rozpoznano raka piersi u 5 152 kobiet;  

� liczba kobiet z podejrzeniem raka piersi - 4 567; 

� wykryto zmiany łagodne u 336 762 kobiet. 

 

� stan na dzień 13 maja 2013 r. (dane po weryfikacji z Rejestrem Leczenia Chorób NFZ). 

Ad. 4. Program badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego 

I. Cele programu 

� zwiększenie odsetka raków wykrywanych we wczesnych stadiach zaawansowania  

(A i B wg Dukes’a); 

� zwiększenia odsetka wyleczenia (5-letnich przeżyć); 
� obniżenie umieralności na raka jelita grubego (ocena poprzez porównanie danych 

z Krajowego Rejestru Nowotworów co rok od 1999 aż do 2015 roku); 

� obniżenie kosztów leczenia raka w skali kraju (dzięki leczeniu raków wczesnych, a nie 

zaawansowanych i dzięki usuwaniu stanów przedrakowych – polipów). 
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II. Opis programu 

Rak jelita grubego (odbytnicy i okrężnicy) stanowi poważny problem epidemiologiczny. 

W Polsce jest trzecim najczęściej występującym nowotworem u mężczyzn i drugim u kobiet 

a także trzecią przyczyną zgonów wśród nowotworów u mężczyzn i trzecią u kobiet. Rak 

jelita grubego cechuje się również największą dynamiką wzrostu zachorowań wśród 

wszystkich nowotworów złośliwych w Polsce. 

Opis organizacji badań kolonoskopowych  

I. Populacja badana (w przypadku przeprowadzania badań kolonoskopowych 
w systemie oportunistycznym) 
Osoby bez objawów klinicznych sugerujących istnienie raka jelita grubego:  

� Osoby w wieku 50 – 65 lat, niezależnie od wywiadu rodzinnego, 

� Osoby w wieku 40 – 65 lat, które mają krewnego pierwszego stopnia, u którego 

rozpoznano raka jelita grubego, 

� Osoby w wieku 25 – 65 lat z rodziny HNPCC (rodzinnego raka jelita grubego 

niezwiązanego z polipowatością). W tej grupie osób konieczne jest potwierdzenie 

rozpoznania przynależności do rodziny HNPCC z poradni genetycznej na podstawie 

spełnienia tzw. kryteriów amsterdamskich i ewentualnego badania genetycznego. 

Członkowie takiej rodziny powinny mieć powtarzane kolonoskopie co 2-3 lata, chyba, że 

badanie genetyczne wskaże, że u danej osoby nie ma mutacji genetycznych i że dana 

osoba może być zwolniona z wykonywania kontrolnych (nadzorczych) kolonoskopii. Tę 
grupę osób poddawanych badaniom przesiewowym wprowadzono w roku 2001.  

II. Populacja badana (w przypadku przeprowadzania badań kolonoskopowych 
w systemie zapraszania) 
� osoby bez objawów klinicznych sugerujących raka jelita grubego w wieku 55-64 lat, 

� osoby z objawami choroby, jeśli otrzymały na nie zaproszenie. 

Organizacja realizacji przesiewowych badań kolonoskopowych 
Badania kolonoskopowe przesiewowe wykonywane są w godzinach popołudniowych tak, aby 

nie zmniejszały normalnej działalności diagnostycznej i terapeutycznej ośrodka oraz aby nie 

kolidowały z harmonogramem realizacji badań kolonoskopowych wykonywanych w ramach 

umowy świadczeniodawcy z Narodowym Funduszem Zdrowia. 

W całym czasie trwania programu prowadzone jest ustawiczne monitorowanie zadania. 

Wszystkie dane spływają do bazy danych w ośrodku koordynującym - Centrum Onkologii – 

Instytucie im. M. Skłodowskiej – Curie w Warszawie. Dane są weryfikowane, poddawane 

kontroli jakości i mogą służyć jako przykład wprowadzania nowej procedury profilaktycznej.  

Przedmiotem finansowania przez Ministerstwo Zdrowia jest organizacja i realizacja programu 

badań przesiewowych w kierunku raka jelita grubego w danym ośrodku, co obejmuje: 

� organizację systemu zaproszeń osób na badania, 

� wykonanie badań kolonoskopowych diagnostycznych wraz z usunięciem polipów 

o średnicy do 10 mm, 

� wykonanie badań histologicznych wykrytych raków jelita grubego oraz usuniętych 

polipów o średnicy do 10 mm. 

III. Nakłady finansowe na realizację programu 

Na realizację Programu badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego 

w roku 2012 zaplanowano środki finansowe w wysokości 16 605 955,00 zł i wydatkowano 

kwotę w wysokości 15 331 578,00 zł. 
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Pomimo prowadzenia przez Ministerstwo Zdrowia bieżącego monitorowania umów na 

realizację przedmiotowego programu nie udało się zapewnić pełnego wykorzystania środków 

finansowych. Nie wszyscy realizatorzy zgłaszali zagrożenie wykorzystania przyznanych im 

środków, pomimo wystosowania do nich oficjalnych zapytań w tym zakresie. Dopiero przy 

ostatecznym rozliczaniu umów, kiedy było już za późno na dokonywanie stosownych 

przesunięć środków finansowych, część realizatorów wykazała wykonanie mniejsze niż było 

określone w umowie (wynikało to z faktu, że nie wszyscy pacjenci zgłosili się na badanie 

pomimo wcześniejszego umówienia się na wizytę). 

IV. Efekty realizacji programu 

W ramach realizacji programu w roku 2012: 

� wykonano 36 551 badań kolonoskopowych, 

� wykonano 16 436 badań histopatologicznych, 

� u  14 646 pacjentów stwierdzono obecność polipów, 

� 12 688  pacjentom usunięto polipy, 

� 737 pacjentom pobrano wycinek, 

� u 322  pacjentów wykryto nowotwór jelita grubego. 

W systemie oportunistycznym u 96,9% przebadanych osób osiągnięto kątnicę. Polipy 

gruczolakowe wykryto u 19,9% osób, zaawansowaną neoplazję u 5,3% osób, a raka jelita 

grubego u 0,83%. U 25 osób (9,3%) rak wykryty był w polipie gruczolakowym, czyli był 

w bardzo wczesnym stopniu zaawansowania (w leczeniu wystarczające było tylko usunięcie 

endoskopowe – bez operacji). 

W 2012 roku Program w systemie zapraszanym prowadzony był w 5 ośrodkach. Zaproszenia 

wysłano do 23 141 osób w wieku 55-64 lat, w tym do 12 698 kobiet i 10 443 mężczyzn. 

Zgodę na wykonanie badania wyraziło 4 108 osób, w tym 2 098 kobiet i 2 010 mężczyzn. 

Oznacza to, że zgłaszalność do Programu wyniosła ogółem 17,8%; 16,5% dla kobiet i 19,2% 

dla mężczyzn. U 97,5% osób osiągnięto kątnicę. Polipy gruczolakowe wykryto u 27,6%, 

zaawansowaną neoplazję u 6,5% osób a raka jelita grubego u 0,51% osób. U 4 osób (20%) 

rak wykryty był w polipie gruczolakowym, czyli był w bardzo wczesnym stopniu 

zaawansowania (w leczeniu wystarczające było tylko usunięcie endoskopowe). 

Wstępne wyniki prowadzonych badań profilaktycznych wskazują niezmiennie na ich wysoką 
jakość, mierzoną osiągalnością kątnicy i odsetkiem osób, u których wykryto co najmniej 

jedną zmianę gruczolakowatą, zarówno w Programie oportunistycznym jak również 
zapraszanym. Trzeba jednak podkreślić, że odsetek osób z polipami gruczolakowatymi 

i zaawansowaną neoplazją jest wyższy w Programie zapraszanym niż oportunistycznym 

(odpowiednio 27,6% vs. 19,9% i  6,5% vs. 5,3%) co wskazuje, że zysk z jednego badania 

profilaktycznego w Programie zapraszanym może być wyższy niż w Programie 

oportunistycznym (różnice te wynikają zapewne z różnych grup wiekowych w obu 

Programach oraz charakterystyki osób zgłaszających się na badania). Jednocześnie zgodnie 

z oczekiwaniami częstość wykrywanych raków jelita grubego w Programie zapraszanym 

(0,51%) jest mniejsza niż w Programie oportunistycznym (0,83%) co wskazuje, że dzięki 

nowemu sposobowi rekrutacji unikamy badania osób z objawami sugerującymi 

zaawansowanego raka jelita grubego, którzy powinni być badani w ramach Narodowego 

Funduszu Zdrowia. Dodatkowym potwierdzeniem tego jest większa proporcja raków na 

bardzo wczesnym etapie rozwoju (raki w polipie) w Programie zapraszanym (20%) 

w porównaniu do Programu oportunistycznego (9,3%). 
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Dzięki realizacji programu Polska, która miała najgorsze wyniki leczenia raka jelita grubego 

w Europie, mierzone odsetkiem 5-letnich przeżyć, znacząco poprawiła wskaźniki przeżyć. 
Według dużych, europejskich badań epidemiologicznych opublikowanych w 2003 roku 

(EUROCARE 3) odsetek 5-letnich przeżyć w Polsce wynosił około 26%, podczas gdy średnia 

europejska w tym czasie wynosiła około 49%. Najnowsze dostępne dane epidemiologiczne 

opublikowane w 2007 r. (EUROCARE 4) wskazują, że odsetek 5-letnich przeżyć w raku 

jelita grubego w Polsce wzrósł do 46%. Taki wzrost wskaźnika należy do najwyższych 

w Europie, jednakże te wyniki nadal są poprawiane i w dalszym ciągu  kontynuowana jest 

realizacja programu. 

Ad. 5. Program opieki nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka 
zachorowania na nowotwory złośliwe 

Moduł I - Wczesne wykrywanie nowotworów złośliwych w rodzinach wysokiego, 

dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na raka piersi i raka jajnika. 

I. Cele programu 

Celem programu jest zidentyfikowanie możliwie największej liczby rodzin wysokiego ryzyka 

zachorowania na raka piersi i raka jajnika i objęcie ich opieką ukierunkowaną na możliwie 

najwcześniejsze rozpoznanie, a w szczególnych przypadkach także na aktywną prewencję 
zachorowań na te nowotwory. 

II. Opis programu 

Rak piersi jest drugą najczęstszą przyczyną zgonów kobiet pomiędzy 40 a 60 rokiem życia. 

Silne dziedziczne uwarunkowania są przyczyną około 15% zachorowań na raka piersi 

w Polsce. Co najmniej pięciokrotnie zwiększone ryzyko zachorowania na te nowotwory 

występuje w grupie około 60 000 - 100 000 kobiet w wieku 25-70 lat. Silne dziedziczne 

predyspozycje do rozwoju tego nowotworu są jedną z głównych przyczyn umieralności kobiet 

do 60 r.ż. 

Program wczesnego wykrywania nowotworów złośliwych w rodzinach wysokiego, 

dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na raka piersi i raka jajnika obejmuje: 

1. Zidentyfikowanie - na podstawie ankiet wśród osób zdrowych i/lub dokładnych 

wywiadów rodzinnych wśród osób chorych - kobiet, u których prawdopodobieństwo 

zachorowania w ciągu życia na raka piersi i/lub jajnika wynosi ponad 30%. 

2. Prowadzenie badań nosicielstwa mutacji genu BRCA1 i/lub BRCA2, którego 

wystąpienie wiąże się z sięgającym 80% ryzykiem raka piersi / jajnika. Badania 

nosicielstwa mutacji genu BRCA1 i/lub BRCA2 umożliwiają ustalenie lub wykluczenie 

wysokiego indywidualnego ryzyka wśród zdrowych krewnych nosicielek mutacji.  

3. Objęcie kobiet z grupy wysokiego ryzyka programem corocznych badań 
ukierunkowanych na wczesne rozpoznanie raka piersi (samobadanie piersi, 

mammografia i USG oraz - u nosicielek mutacji genu BRCA1 i/lub BRCA2 badanie 

piersi metodą rezonansu magnetycznego) oraz raka jajnika i błony śluzowej trzonu 

macicy (badanie ginekologiczne, USG ginekologiczne, oznaczanie CA-125). 

4. Wyodrębnienie grupy kobiet najwyższego ryzyka, u których należy rozważyć opcje 

postępowania profilaktycznego:  

a) chemoprewencję tamoxifenem, 

b) profilaktyczną mastektomię, 
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c) profilaktyczną adneksektomię, która znacznie obniża ryzyko zachorowania na raka 

piersi i zapobiega (w przeważającej większości przypadków) zachorowaniom na 

raka jajnika. 

W 2012 r. w programie uczestniczyło 27 genetycznych poradni onkologicznych z całego 

kraju.  

W ramach programu finansowane są koszty: 

� wprowadzenia do rejestru, 

� opieki nad pacjentką, 
� opieki nad nosicielkami mutacji genu BRCA1. 

III. Nakłady finansowe na realizację programu:  

Na realizację Programu zaplanowano środki w wysokości 7 846 640,00 zł, z czego 

wydatkowano w roku 2012 kwotę  w wysokości  7 290 170,00  zł. 

Pomimo prowadzenia przez Ministerstwo Zdrowia bieżącego monitorowania umów na 

realizację przedmiotowego programu nie udało się zapewnić pełnego wykorzystania środków 

finansowych. Nie wszyscy realizatorzy zgłaszali zagrożenie wykorzystania przyznanych im 

środków pomimo wystosowania do nich oficjalnych zapytań w tym zakresie. Dopiero przy 

ostatecznym rozliczaniu umów, kiedy było już za późno na dokonywanie stosownych 

przesunięć środków finansowych, część realizatorów wykazała wykonanie mniejsze niż było 

określone w umowie (wynikało to z faktu, że nie wszyscy pacjenci zgłosili się na badanie 

pomimo wcześniejszego umówienia się na wizytę). 

IV.  Efekty realizacji programu 

W roku 2012 zidentyfikowano w ramach tego programu 7 595 nowych rodzin obciążonych 

wysokim ryzykiem, objęto opieką 10 760 kobiet z grup ryzyka (u 85 z nich wykrywając  

w tym czasie zachorowania na nowotwory piersi i u 21 nowotwory jajnika). W przypadku 104 

kobiet wykonano profilaktyczną adneksektomię. 

Moduł II - Wczesne wykrywanie i prewencja nowotworów złośliwych w rodzinach 

wysokiego ryzyka zachorowania na raka jelita grubego i błony śluzowej trzonu macicy. 

I. Cele programu 

Celem programu jest przede wszystkim zidentyfikowanie i zapewnienie opieki 

odpowiadającej obecnym standardom - rodzinom z zespołem FAP i zespołem Lyncha. Opieka 

nad tymi rodzinami umożliwia w dłuższej perspektywie wydłużenia 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 umożliwić 
znaczne zwiększenie odsetka wczesnych rozpoznań nowotworów i wyleczeń. 

II. Opis programu 

Spośród około 10 000 zachorowań na raka jelita grubego i odbytnicy rozpoznawanych co 

roku w Polsce 10-15% zachorowań jest uwarunkowanych zwiększonym ryzykiem rodzinnym. 

Podobne uwarunkowania występują w około 150 spośród 3 500 corocznych zachorowań na 

raka błony śluzowej trzonu macicy. Co najmniej kilkakrotnie zwiększone ryzyko zachorowań 

na te nowotwory występuje w populacji obejmującej 50 000 – 100 000 osób w wieku od 20 

do 70 lat, w tym około 10 000-15 000 osób należy do grupy najwyższego ryzyka zachorowań 
na nowotwory dziedziczne. Dziedziczne uwarunkowania występują szczególnie często  
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w zachorowaniach na raka jelita grubego i okrężnicy. Skutkiem nosicielstwa genów silnych 

predyspozycji do rozwoju tych nowotworów jest także wysokie ryzyko zachorowania na 

nowotwory złośliwe w niektórych innych umiejscowieniach, w tym na nowotwory żołądka, 

jelita cienkiego, nerki i dróg moczowych, dróg żółciowych i jajnika. 

Program wczesnego wykrywania i prewencji nowotworów złośliwych w rodzinach 

wysokiego ryzyka zachorowania na raka jelita grubego i błony śluzowej trzonu macicy 

obejmuje: 

1. Zidentyfikowanie - na podstawie ankiet osób zdrowych i/lub dokładnych wywiadów 

rodzinnych – rodzin, w których występuje wysokie ryzyko zachorowania na raka jelita 

grubego, błony śluzowej trzonu macicy i inne towarzyszące nowotwory. 

2. Rozpoznanie wśród tych rodzin występowania nosicielstwa mutacji genów 

najsilniejszych predyspozycji, tj. genów APC, MLH1, MSH2 i MSH6. 

3. Objęcie programami opieki, obejmującymi okresowe badania kolonoskopowe, 

gastroskopowe, USG jamy brzusznej oraz badania ginekologiczne, USG ginekologiczne 

i oznaczanie stężeń CA125 w surowicy krwi, członków rodzin, w których występuje 

wysokie ryzyko zachorowania. 

4. Zidentyfikowanie nosicieli/nosicielek mutacji, u których istnieją wskazania  

do prewencyjnej kolektomii i/lub histerektomii. 

Pacjentów do programu kwalifikuje lekarz poradni genetycznej na podstawie dokładnego 

wywiadu rodzinnego (dane o wszystkich krewnych I
0
 – w tym tych, którzy nie zachorowali na 

nowotwory, wiek zachorowań i typ/umiejscowienie nowotworów wśród tych krewnych; wiek 

zachorowań i typ/umiejscowienie nowotworów u wszystkich krewnych II
0
 i ewentualnie 

dalszych stopni).  

W roku 2012 w programie uczestniczyło 16 genetycznych poradni onkologicznych z całego 

kraju.  

W ramach programu finansowane są koszty: 

1. identyfikacji nowych rodzin wysokiego ryzyka i wprowadzenia ich do rejestru, 

2. molekularnych badań nosicielstwa mutacji genów APC i/lub MLH1, MSH2 i MSH6, 

3. objęcia opieką pacjentów z rodzin wysokiego ryzyka. 

III. Nakłady finansowe na realizację programu:  

Na realizację Programu zaplanowano środki w wysokości 1 063 220,00 zł, z czego 

wydatkowano w roku 2012 kwotę  w wysokości  918 600,00 zł. 

IV. Efekty realizacji programu 

W ramach realizacji Programu opieki nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie 

uwarunkowanego ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe - Moduł II: wprowadzono do 

rejestru 1 118 rodzin wysokiego ryzyka, objęto opieką 1 573 pacjentów z rodzin wysokiego 

ryzyka. Rozpoznano 6 zachorowań na raka jelita grubego i 4 na raka błony śluzowej trzonu 

macicy. 

Moduł III - Profilaktyka oraz wczesne wykrywanie nowotworów złośliwych w rodzinach 

z rzadkimi zespołami dziedzicznej predyspozycji do nowotworów – siatkówczak, choroba 

von Hippel –Lindau (VHL). 
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I. Cele programu 

Celem programu jest zidentyfikowanie możliwie największej liczby rodzin wysokiego ryzyka 

zachorowania na siatkówczaka oraz chorobę von Hippel-Lindau i objęcie ich opieką 
ukierunkowaną na aktywną prewencję zachorowań na wskazane  nowotwory. 

II. Opis programu 

Program obejmuje następujące schorzenia: 

Siatkówczak 

1. Zidentyfikowanie nowych pacjentów z wysokim genetycznym ryzykiem siatkówczaka 

poprzez badanie molekularne genu RB1 (sekwencjonowanie i MLPA) rodzin,  

w których występuje ten nowotwór.  

2. Badania nosicielstwa mutacji genu RB1 w rodzinach z rozpoznaną mutacją 
markerową tego genu. 

Choroba von Hippel-Lindau 

1. Zidentyfikowanie rodzin, w których występuje podejrzenie choroby VHL. 

2. Rozpoznanie nosicielstwa mutacji genu VHL, który jest genem silnej predyspozycji.  

3. Objęcie specjalistycznym programem opieki pacjentów z chorobą VHL. 

W ramach programu finansowane są koszty: 

� wprowadzenia do rejestru i zidentyfikowania liczby rodzin wysokiego ryzyka 

zachorowania na siatkówczaka, chorobę VHL oraz objęcie ich opieką ukierunkowaną 
na aktywną prewencję zachorowań na wskazane nowotwory, 

� wykrycia nosiciela mutacji. 

III. Nakłady finansowe na realizację programu:  

Na realizację Programu zaplanowano środki w wysokości 198 540,00 zł, z czego 

wydatkowano w roku 2012 kwotę  w wysokości  151 850,00 zł. 

IV.  Efekty realizacji programu 

W roku 2012 zidentyfikowano w ramach tego programu 136 nowych rodzin najwyższego 

i wysokiego ryzyka, w 5 rodzinach wykryto mutację genu RB1, natomiast w 13 rodzinach 

mutację genu VHL. W tym czasie wykryto 4 nowotwory VHL, nie wykryto nowotworów 

siatkówczaka. 

Programy inwestycyjne (poz. 6-9) 

Ad. 6. Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów 

I. Cele programu 
Celem programu jest doposażenie i wymiana wyeksploatowanej aparatury diagnostycznej  

w ośrodkach leczenia onkologicznego w celu szybkiego diagnozowania nowotworów, 

poprzez zakup tomografów komputerowych i gamma-kamer SPECT-CT. 

II. Opis programu 

W ramach realizacji programu dokonano zakupu tomografów komputerowych i gamma-

kamer SPECT-CT celem poprawy dostępności chorych do badań obrazowych.   

III i  IV. Nakłady finansowe na realizację programu i efekty realizacji programu 

W roku 2012 na realizację ww. programu zostały zaplanowane środki finansowe w wysokości 

39 426 785,00 zł, z czego wydatkowano kwotę w wysokości 39 331 285,89 zł.  
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Zakupiono 12 tomografów komputerowych i 5 gamma-kamer SPECT-CT. 

Udział własny oferenta w zakupie sprzętu wynosił 15% jego wartości. 

Systematyczny wzrost liczby sprzętu diagnostycznego w Polsce i doposażenie jednostek 

w aparaturę wykorzystywaną do diagnostyki nowotworów ma doprowadzić do poprawy 

dostępności do diagnostyki onkologicznej w przedmiotowym zakresie. 

Przeprowadzona przez Prof. dr hab. Jerzego Waleckiego Konsultanta Krajowego w dziedzinie 

radiologii i diagnostyki obrazowej oraz Prof. dr hab. Leszka Królickiego Konsultanta 

Krajowego w dziedzinie medycyny nuklearnej analiza na zlecenie Ministerstwa Zdrowia 

wykazała, że sprzęt zakupiony w ramach Programu jest efektywnie wykorzystywany, w tym 

w większości jednostek w trybie dwuzmianowym lub całodobowo (tomografy komputerowe) 

i jedno lub 1,5 zmianowym (gamma kamery – praca w zakładach medycyny nuklearnej trwa 5 

godzin dziennie z uwagi na promieniowanie jonizujące).  

Jednostki wykonują średnio dziennie od 10 do 50 badań w przypadku tomografów 

komputerowych. W przypadku gamma kamer 15-20 badań (w opinii Prof. dr hab. Leszka 

Królickiego liczba wykonywanych badań radioizotopowych na jednym aparacie jest 

odpowiednia, ze względu na specyfikę procedur, średnia liczba badań powyżej 10 jest 

akceptowana i traktowana jako zadowalająca). Realizacja obecnego zadania wykazała, jak 

duże jest zapotrzebowanie na aparaturę w zakładach medycyny nuklearnej. We wszystkich 

zakładach nowe aparaty w zasadzie pozwoliły tylko na wymianę starego sprzętu. 

Zrealizowany etap pozwolił na podniesienie jakości badań radioizotopowych  w wybranych 

jednostkach. 

 

Ad. 7. Poprawa działania systemu radioterapii onkologicznej w Polsce – doposażenie 
i modernizacja zakładów radioterapii 

I. Cele programu 

Celem programu jest : 

� Obniżenie poziomu umieralności z powodu schorzeń onkologicznych poprzez 

poprawę dostępności (skrócenie czasu oczekiwania na radioterapię) i jakości 

udzielanych świadczeń zdrowotnych w zakresie nowoczesnej radioterapii. 

� Osiągnięcie wskaźników WHO i Unii Europejskiej w zakresie wyposażenia 

w aparaturę radioterapeutyczną. 

II. Opis programu 

Radioterapia onkologiczna jako metoda leczenia samodzielnego lub integralna część leczenia 

skojarzonego stosowana jest u ok. 70% chorych na nowotwory złośliwe. Oznacza to, że 

w najbliższych latach w Polsce co najmniej 100 000 chorych rocznie będzie wymagało tego 

typu leczenia. W chwili obecnej napromieniowaniem jest leczonych około 80 000 chorych.  

Mimo zdecydowanej poprawy sytuacji w ostatnich latach podstawowym problemem polskiej 

radioterapii jest nadal niepełna dostępność oraz zbyt długi okres oczekiwania chorych na 

rozpoczęcie leczenia napromienianiem.  

W ramach programu kontynuowano inwestycje w zakresie aparatury do radioterapii: 

1. zwiększenie liczby przyspieszaczy liniowych, 

2. zwiększenie liczby stacji do planowania leczenia, 

3. uzupełnienie aparatury do brachyterapii HDR, 
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4. symulatorów, 

5. tomografów komputerowych z opcją planowania leczenia, 

6. systemów planowania leczenia, zarządzania, weryfikacji, dozymetrii, 

7. aparatury do radioterapii śródoperacyjnej. 

W ramach realizacji programu zawarto umowy z 24 placówkami w Polsce. 

III. Nakłady finansowe na realizację programu 

W roku 2012 na realizację ww. programu zostały przeznaczone środki finansowe 

w wysokości 128 862 802,25 zł, z czego wydatkowano kwotę w wysokości  

128 094 425,70 zł.   

Niewykorzystanie wszystkich środków przez realizatorów w stosunku do wartości zawartych 

umów spowodowane było tym, że w trakcie postępowań przetargowych realizatorzy 

uzyskiwali niższe (na podstawie zgłoszeń ofertowych) ceny zakupu specjalistycznych 

urządzeń i sprzętu niż zostały określone w umowach. 

IV. Efekty realizacji programu 

W ramach realizacji programu w roku 2012 zakupiono m.in.: 

1. 7 akceleratorów (przyśpieszaczy liniowych),  

2. 1 tomograf komputerowy z wirtualną stacją planowania leczenia, 

3. 4 symulatory, 

4. 2 stacje planowania leczenia, 

5. 2 aparaty do brachyterapii HDR, 

6. 2 kolimatory wielolistkowe, 

7. rozbudowanie systemów realizacji i planowania leczenia (przede wszystkim 

akceleratorów), systemy dozymetrii oraz systemy unieruchomień. 

Udział własny oferenta w zakupie sprzętu wynosił 15% wartości. 

W ramach realizacji programu: 
� zwiększyła się liczba chorych otrzymujących radioterapię: liczba chorych  

napromienianych wzrosła z ok. 40 000 w 1999 roku do  80 000 w roku  2012; 

� skrócił się czas oczekiwania chorych na rozpoczęcie leczenia z 8-10 tygodni w 1998 

roku do 4-5 tygodni w 2012 roku;  

� liczba akceleratorów wzrosła z 70 w 2005 r. do 123 w 2012 r.; aktualnie liczba ludności 

przypadająca na 1 aparat megawoltowy wynosi 321 154 tys. (standard europejski 250 

tys. na 1 aparat); 

� nastąpił skok technologiczny i ściśle z tym zawiązana poprawa jakości leczenia 

radioterapeutycznego; 

� zanotowano poprawę wskaźników przeżycia w wybranych nowotworach,  

w przypadku których radioterapia jest zasadniczą opcją terapeutyczną (np. w raku 

prostaty poprawa wskaźników wyleczeń o ponad 10% w ostatnich latach). 

 

Ad. 8. Poprawa standardów leczenia operacyjnego i skojarzonego raka płuca – 
doposażenie i modernizacja klinik i oddziałów torakochirurgii 

I. Cele  

Poprawa dostępności do świadczeń w zakresie leczenia raka płuca, który jest powodem 

najwyższej zachorowalności u mężczyzn, a także trzecim powodem zachorowalności 

u kobiet.  
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II. Opis programu 

Rak płuca jest najczęściej występującym w Polsce nowotworem złośliwym u mężczyzn i trzecim 

u kobiet oraz jest najczęstszą przyczyną zgonów z powodu nowotworów zarówno u kobiet jak 

i u mężczyzn. Ważnym elementem i podstawowym warunkiem realizacji zadania jest 

doposażenie w sprzęt niezbędny do utrzymania właściwej jakości diagnostyki i leczenia raka 

płuca, zwłaszcza chirurgicznego i skojarzonego. Program umożliwi poprawę skuteczności 

leczenia operacyjnego oraz skojarzonego poprzez bardziej precyzyjny dobór chorych do 

operacji, radykalizację procedur operacyjnych oraz szersze niż obecnie stosowanie leczenia 

skojarzonego.  

 
W celu uzyskania założonych celów trwa ciągłe od 2006 r. doposażanie ośrodków 

torakochirurgii i pulmonologii. W ramach programu dokonano zakupu sprzętu 

specjalistycznego: 

1. Aparatury do badań autofluorescencyjnych, 

2. Laserów (YAG i operacyjnych), 

3. Endoskopów interwencyjnych i diagnostycznych (bronchoskopy, videobronchoskopy, 

videogastroskopy, fiberoskopy optyczne, itp.), 

4. Mediastinoskopów, torakoskopów i instrumentarium operacyjnych, 

5. Wyposażenie sal operacyjnych (stoły operacyjne, lampy, diatermie, aparaty do 

znieczulenia itp.), 

6. Kriostatów, procesorów tkankowych i mikroskopów z oprogramowaniem,  

7. Wyposażenia sal zwiększonego nadzoru pooperacyjnego, 

8. Urządzenia do wentylacji dyszowej i zastępczej. 

 

W oparciu o środki uzyskane z Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych 

zaczął funkcjonować Krajowy Rejestr Raka Płuca. W jego bazie w chwili obecnej znajduje 

się ponad 19 tyś. chorych leczonych chirurgicznie. Dzięki rejestrowi możliwe jest 

monitorowanie jakości leczenia tego najczęstszego nowotworu w Polsce.  

Od 2008 roku zaczęły być wprowadzane dane o pacjentach leczonych systemowo. Baza 

przygotowana została do wprowadzenia danych o wszystkich nowych zachorowaniach na 

raka płuca w Polsce.  

W 10 ośrodkach zlokalizowanych równomiernie na terenie całej Polski uruchomiono 

pracownie endoskopii interwencyjnej, w których możliwe jest podjęcie endoterapii, tzn. 

udrażniania dróg oddechowych. Ośrodki te działają w ścisłym kontakcie z ośrodkami 

onkologicznymi, w których u wielu z tych pacjentów prowadzona jest później brachyterapia. 

W celu zapewnienia nadzoru i koordynacji działań ośrodków torakochirurgii i pulmonologii  

w ramach Narodowego programu, w tym nadzoru nad właściwym wykorzystaniem sprzętu 

kupowanego w ramach programu, finansowane są koszty utrzymania ośrodka koordynującego  

i działań przez niego realizowanych, w tym związanych z realizacją programu badań 

przesiewowych raka płuca oraz prowadzenia rejestru nowotworów płuca, tj. następujące 

szczegółowe działania: 

1. opracowywanie i wprowadzanie do rejestru danych klinicznych i histopatologicznych  

w ośrodkach pulmonologii i torakochirurgii, 

2. przeprowadzanie szkoleń w zakresie wczesnej diagnostyki i małoinwazyjnych metod 

leczenia raka płuca, 

3. prowadzenie konferencji uzgodnieniowych dla ośrodków uczestniczących  

w programie, 

4. realizacja programu badań przesiewowych wczesnego wykrywania raka płuca  

z wykorzystaniem CT. 
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III. Nakłady finansowe na realizację programu 

W roku 2012 na realizację ww. programu, w tym na zakup sprzętu specjalistycznego, 

prowadzenie koordynacji szkoleń specjalistycznych oraz realizację badań przesiewowych 

wczesnego wykrywania raka płuca zaplanowane zostały środki finansowe w wysokości 

16 055 212, 75 zł, z czego wydatkowano kwotę w wysokości 15 352 480, 26 zł. 

Niewykorzystanie wszystkich środków przez realizatorów w stosunku do wartości zawartych 

umów spowodowane było tym, że w trakcie postępowań przetargowych realizatorzy 

uzyskiwali niższe (na podstawie zgłoszeń ofertowych) ceny zakupu specjalistycznych 

urządzeń i sprzętu niż zostały określone w umowach. 

IV. Efekty realizacji programu 

W 2012 r. dokonano zakupu aparatury i sprzętu medycznego dla 20 jednostek, w tym m. in.: 

� 6 bronchofiberoskopów (w tym intubacyjne), 

� 1 wideomediastinoskop, 

� 6 wideobronchoskopów, 

� 3 bronchoskopy (w tym sztywny i przenośny), 

� 3 noże harmoniczne, 

� 1 wideobronchofiberoskop, 

� 2 mikrotomy, 

� 7 kardiomonitorów, 

� 2 mediastinoskopy (w tym operacyjny), 

� 1 kriostat, 

� 1 zestaw do wideobronchoskopii, 

� 4 tory wizyjne, 

� 11 respiratorów, 

� 8 zestawów narządzi operacyjnych, 

� 17 cyfrowych zestawów do drenażu. 

Ponadto prowadzona była bieżąca Koordynacja zadania, w tym:  

� w 25 ośrodkach pulmonologii i torakochirurgii, lekarze torakochirurdzy oraz 

anatomopatolodzy opracowali i wprowadzili do rejestru danych klinicznych  

i histopatologicznych 3 453 pacjentów, 

� przeprowadzono szkolenia dla lekarzy w zakresie wczesnej diagnostyki  

i małoinwazyjnych metod leczenia raka płuca,  

� organizowano konferencje uzgodnieniowe dla weryfikacji stosowanych metod 

diagnostycznych i leczniczych, 

� zapewniono funkcjonowanie biura ogólnokrajowej bazy raka płuca, 

� w 19 ośrodkach realizowano program badań przesiewowych wczesnego wykrywania 

raka płuca z wykorzystaniem CT. W 2012 r. ramach programu wykonano 4 447 badania 

CT. 

Dzięki realizacji programu o blisko 25% spadła ilość operowanych pacjentów z wyższym 

stopniem zaawansowania raka płuca (IIIA), gdzie leczeniem z wyboru powinno być 
skojarzone leczenie (z włączeniem systemowego leczenia przedoperacyjnego) lub chorzy ci 

nie powinni być operowani, a leczeni być powinni systemowo w skojarzeniu z radioterapią.  
O około 20% zmalała liczba wykonywanych pneumonektomii z równoczesnym wzrostem 

o ten odsetek wykonywanych lobektomii w raku płuca, co dobitnie wskazuje na lepszą 
kwalifikację do leczenia operacyjnego.  
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Ad. 9. Program doskonalenia diagnostyki i leczenia białaczek u dorosłych w Polsce 
z dostosowaniem do zaleceń Unii Europejskiej i współpracy z European Leukemia Net 

I. Cele programu 

Ciągłe ulepszanie systemu rozpoznawania i leczenia nowotworów układu krwiotwórczego 

i chłonnego, dostosowujące je do zaleceń Unii Europejskiej i umożliwiające współpracę 
w ramach międzynarodowych programów leczenia białaczek i chłoniaków złośliwych. 

II. Opis programu 

Analizy prowadzone przez Polską Grupę ds. Leczenia Białaczek u Dorosłych (PALG) 

wskazywały na wyższy niż w przodujących krajach wskaźnik wczesnych zgonów u chorych 

na ostre białaczki szpikowe. Wynosi on około 14%, podczas gdy w statystyce przodujących 

grup badawczych 7-11%. Przyczyną może być gorsza baza lokalowa i nie wystarczająco 

dobre leczenie wspomagające. Dlatego należy dążyć do unowocześniania sal chorych oraz 

izolatek zaopatrzonych co najmniej w system odwróconej izolacji oraz urządzenia do 

oczyszczania powietrza. Obniży to częstość infekcji, duże koszty ich leczenia i śmiertelność.  

Wprowadzenie powyższych rozwiązań jest koniecznym warunkiem współpracy 

z instytucjami w Unii Europejskiej (EBMT, Leukemia Net, JACIE), które zapewnią  również 
łatwiejszą współpracę ośrodków onko-hematologicznych w kraju i wyrównają dostępność do 

nowoczesnego leczenia. 

III. Nakłady finansowe  na realizację programu  

W roku 2012 na realizację ww. programu, w tym na zakup sprzętu specjalistycznego dla 

potrzeb poprawy realizacji leczenia i diagnostyki białaczek przeznaczone zostały środki 

finansowe w wysokości 7 515 000,00 zł, z czego wydatkowano kwotę w wysokości 

7 052 447,81 zł. 

Niewykorzystanie wszystkich środków przez realizatorów w stosunku do wartości zawartych 

umów spowodowane było tym, że w trakcie postępowań przetargowych realizatorzy 

uzyskiwali niższe (na podstawie zgłoszeń ofertowych) ceny zakupu specjalistycznych 

urządzeń i sprzętu niż zostały określone w umowach. 

 

IV. Efekty realizacji programu  

W ramach programu dokonano zakupów sprzętu specjalistycznego dla potrzeb:  
� Unowocześnienia pracowni i metod diagnostycznych połączone z ich standaryzacją 

i uzupełnieniem niezbędnej aparatury. 

� Unowocześnienia warunków leczenia chorych na ostre białaczki, złośliwe chłoniaki.  

� Unowocześnienia metod leczenia opartych na zastosowaniu komórek krwiotwórczych. 

Dokonano zakupu m.in. następujących urządzeń: 
� separatory komórkowe, 

� komory laminarne, 

� wirówki z chłodzeniem do pojemników na szpik, 

� zamrażarki na 80 stopni, 

� urządzenia do rozmrażania szpiku, 

� chłodziarki z rejestracją temperatury, 

� wielkogabarytowe zbiorniki do ciekłego azotu z wyposażeniem. 
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Realizacja Programu przyczyniła się zdecydowanie do podniesienia poziomu diagnostyki 

i leczenia nowotworów układu krwiotwórczego i chłonnego w Polsce. Jest to praktycznie 

najważniejsze źródło środków służących do rozwoju laboratoriów diagnostycznych oraz 

oddziałów leczących białaczki i złośliwe chłoniaki. Dzięki specjalistycznemu wyposażeniu 

laboratoriów skraca się czas oczekiwania na badania, a lepsze wyposażenie oddziałów 

zwiększa efektywność leczenia i przyczynia się do skrócenia kolejek do przyjęcia. Na terenie 

całego kraju nie tylko w ośrodkach uniwersyteckich czy instytutowych, ale też np. 

w Rzeszowie, Chorzowie, Bydgoszczy, Toruniu, Legnicy, Zielonej Górze, Olsztynie, 

Zamościu, czy Brzozowie możliwe jest dzięki programowi świadczenie usług na poziomie 

dostosowanym do standardów UE. 

III. Programy poprawy diagnostyki i leczenia nowotworów u dzieci  

Ad.10 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 leczenia, 

zredukowanie kosztów leczenia dzięki właściwej stratyfikacji, zmniejszenie liczby błędów 

diagnostycznych, zwiększenie precyzji klasyfikacji poszczególnych pacjentów do grup 

ryzyka. Jest to możliwe dzięki prowadzonej weryfikacji badań diagnostycznych, prowadzenie 

sesji uzgodnieniowych, dotyczących interpretacji wyników i stratyfikacji leczenia, 

prowadzenie baz danych o wszystkich młodych pacjentach leczonych z powodu nowotworów 

układu krwiotwórczego, nowotworów OUN, guzów litych, chłoniaków, zakup endoprotez dla 

dzieci niepełnosprawnych z powodu nowotworu kości. 

Wprowadzenie programu poprawiło efektywność leczenia nowotworów (białaczek, guzów 

litych, ośrodkowego układu nerwowego, chłoniaków u dzieci, a także doprowadziło do 

obniżenia toksyczności i kosztów leczenia dzieci z rozpoznaniem białaczki limfatycznej 

guzów litych, chłoniaków, OUN oraz zmniejszono liczby błędów diagnostycznych). 

Zwiększono precyzję klasyfikacji pacjentów do leczenia. Zwiększyła się liczba przypadków 

całkowitych wyleczeń u dzieci ze wskazanymi nowotworami. Z roku na rok wzrasta liczba 

finansowanych zakupów endoprotez dla dzieci z  nowotworami kości. 

 

10. 1  Kontynuacja programu kontroli jakości w diagnostyce ostrej białaczki u dzieci 

I. Cele programu 
� Poprawa wyników leczenia dzieci z ostrą białaczką. 
� Zmniejszenie toksyczności i późnych następstw leczenia. 

� Zredukowanie kosztów leczenia. 

� Zmniejszenie liczby błędów diagnostycznych, zwiększenie precyzji klasyfikacji 

poszczególnych pacjentów do grup ryzyka. 

� Monitorowanie minimalnej choroby resztkowej w ostrej białaczce limfoblastycznej za 

pomocą metody 8-kolorowej cytometrii przepływowej, jako niezależnego czynnika 

prognostycznego. 

� Wprowadzenie oceny bardzo wczesnej odpowiedzi na leczenie ostrej białaczki 

limfoblastycznej w 15 dniu chemioterapii, poprzez monitorowanie minimalnej choroby 

resztkowej do stratyfikacji leczenia wg kryteriów ustalonych przez grupy ALL-IC 

i BFM. 

� Poprawa wyników leczenia dzieci z nawrotem ostrej białaczki limfoblastycznej. 

� Opracowanie standardów opieki nad dziećmi z chorobami nowotworowymi. 
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II. Opis programu 

Od 2006 roku ogółem w bazie danych zarejestrowano ponad 1000 pacjentów w wieku od 0 do 

18 r. ż. z rozpoznaniem ostrej białaczki limfoblastycznej. W bazie danych rejestrowano na 

bieżąco wszystkie nowe rozpoznania oraz przebieg kontrolowanego leczenia, występowanie 

powikłań i wszelkich zdarzeń niekorzystnych. Równocześnie prowadzono weryfikację badań 

cytomorfologicznych, zarówno w momencie postawienia rozpoznania, jak w ocenie osiągania 

remisji. Weryfikację przeprowadzono 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. W grupie standardowego ryzyka znalazło się 30% 

dzieci, pośredniego ryzyka 50% dzieci i wysokiego ryzyka 20%. Dzięki prowadzonej na 

bieżąco rejestracji w bazie danych wszystkich zdarzeń niepożądanych, a także weryfikacji 

wyników badań, u pacjentów możliwe było zastosowanie optymalnego leczenia 

o najmniejszej toksyczności, a równocześnie największej efektywności. Dzięki takiemu 
postępowaniu w grupie standardowego ryzyka możemy wyleczyć obecnie ponad 95% 
dzieci, w grupie pośredniego ryzyka 79% dzieci i w grupie wysokiego ryzyka aż 70% 
dzieci.  

Działania realizowane w roku 2012 r.: 

1. Prowadzenie Centralnej weryfikacji badań immunofenotypu oraz badań cytogenetycznych, 

w tym: 

� Cytomorfologii (w tym barwienie preparatów i koszty podróży przedstawicieli 

ośrodków), 

� Immunofenotypu (koszty podróży przedstawicieli ośrodków), 

� Cytogenetyka (w tym barwienie preparatów i koszty podróży przedstawicieli ośrodków), 

� Przesyłanie preparatów do badań, 
� Organizacja sesji weryfikacyjnych z udziałem przedstawicieli 14 ośrodków. 

2. Monitorowanie minimalnej choroby resztkowej w ALL, w tym: ustalenie immunofenotypu  

białaczkowo - swoistego za pomocą techniki 8-kolorowej cytometrii. Ocena minimalnej 

choroby resztkowej w 15 dniu chemioterapii. Ocena minimalnej choroby resztkowej  przy 

zakończeniu leczenia indukującego remisję w ostrej białaczce limfoblastycznej w 33 i 12 

tygodniu chemioterapii. Ocena minimalnej choroby resztkowej  po  wznowie ostrej białaczki 

limfoblastycznej. 

3. Prowadzenie centralnej bazy danych dla ALL. 

4. Prowadzenie centralnej bazy danych dla AML. 

5. Prowadzenie centralnej bazy danych dla nawrotów ostrej białaczki limfoblastycznej. 

III. Nakłady finansowe na realizację programu 

Z ogólnej, przeznaczonej na realizację programu w roku 2012 kwoty w wysokości 739 875,00 

zł, łącznie wydatkowano środki finansowe w wysokości 738 924,03 zł. 

IV. Efekty realizacji programu 

W roku 2012 w ramach realizacji programu wykonano 190 badań cytogenetycznych, 

275 cytomorfologicznych i 100 badań immunofenotypu.  W efekcie: 

� poprawiono efektywność leczenia, 

� uzyskano obniżenie poziomu toksyczności i kosztów leczenia,  

� utworzono bazy danych o pacjentach z rozpoznaniem ALL i AML, 
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� zmniejszono liczbę błędów diagnostycznych oraz zwiększono precyzję klasyfikacji 

poszczególnych pacjentów do grup ryzyka, 

� umożliwiono poprawę wyników leczenia poprzez zastosowanie bardziej intensywnego 

leczenia u dzieci z cechami niekorzystnymi rokowniczo,  

� zwiększono liczbę przypadków całkowitych wyleczeń u dzieci z ALL i AML,  

u których z dużą wiarygodnością można wykluczyć obecność cech niekorzystnych 

rokowniczo przy zredukowanej intensywności chemioterapii. 

W ramach programu rozwijano Bazę Danych dotyczącą  wszystkich dzieci z ostrą białaczką 
limfoblastyczną leczonych w polskich ośrodkach onkologii i hematologii dziecięcej. Ogółem 

w bazie danych zgromadzono 1818 pacjentów w wieku od 0 – 18 roku życia (w roku 2012 

liczba ta zwiększyła się o 135 chorych.) 

Ad. 10.2. Kontynuacja programu kontroli jakości w diagnostyce guzów litych u dzieci 

I. Cele programu 
� 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. 

II. Opis programu 

W ramach programu w roku 2012 realizowano: 

1. Prowadzenie Centralnej weryfikacji badań patomorfologicznych, 

immunohistochemicznych podstawowych i uzupełniających. 

2. Przesyłanie preparatów do weryfikacji, pomiędzy ośrodkami leczącymi pacjentów  

a ośrodkami, które weryfikują badania. 

3. Organizacja sesji weryfikacyjnych z udziałem przedstawicieli ośrodków 

diagnostycznych. 

4. Prowadzenie centralnej bazy danych o pacjentach u których prowadzi się weryfikację 
leczenia. 

III. Nakłady finansowe na realizację programu 

Z ogólnej kwoty w wysokości 227 150,00 zł, przeznaczonej na realizację programu w roku 

2012, realizatorzy wydatkowali środki finansowe w wysokości  226 637,50 zł. 

IV. Efekty realizacji programu 

W 2012 r. sfinansowano wykonanie 247 badań patomorfologicznych, 74 badań 
immunohistochemicznych podstawowych i 157 badań immunohistochemicznych 

uzupełniających. 

Ad. 10.3. Kontynuacja programu kontroli jakości w diagnostyce chłoniaków złośliwych 
u dzieci 

I. Cele programu 
� Poprawa wyników leczenia dzieci z nieziarniczymi chłoniakami złośliwymi 

i z chłoniakami Hodgkina. 

� Zmniejszenie toksyczności i późnych następstw leczenia. 

� Zredukowanie kosztów leczenia. 
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II. Opis programu 

Działania realizowane w 2012 r.: 

1. Prowadzenie Centralnej weryfikacji badań patomorfologicznych/histopatologicznych, 

badań immunohistochemicznych/immunofenotypu, badań obrazowych w chłoniaku 

Hodgkina (TK, MRI, FDG-PET), w tym przesyłanie preparatów i zdjęć  między 

ośrodkami dokonującymi weryfikacji badań. 
2. Organizacja sesji weryfikacyjnej dla NHL. 

3. Organizacja sesji weryfikacyjnej dla chłoniaka Hodgkina. 

4. Prowadzenie centralnej bazy danych dla NHL. 

5. Prowadzenie centralnej bazy danych dla chłoniaka Hodgkina. 

III. Nakłady finansowe na realizację programu 

W roku 2012 na realizację programu przeznaczono środki finansowe w wysokości 401 100,00 

zł, z czego wydatkowano kwotę w wysokości 381 479,92 zł 

IV. Efekty realizacji programu 

Poprzez realizację programu uzyskano poprawę wyników leczenia dzieci z chłoniakami 

złośliwymi, przeprowadzono weryfikację preparatów przesyłanych przez jednostki i analizę 
wyników badań, służącą do przeprowadzenia stratyfikacji chorych do odpowiednich grup 

ryzyka.  

W ramach realizacji programu w 2012 r. wykonano 200 badań patomorfologicznych  

(histopatologicznych), 200 badań immunohistochemicznych oraz dokonano 200 opracowań  

i oceny immunofenotypu. 

Ponadto wykonano 58 weryfikacji badań obrazowych w chłoniaku Hodgkina (TK, MRI, 

FDG-PET).  

Ad. 10.4. Kontynuacja i modyfikacja ujednoliconego programu diagnostyki 
i kompleksowego leczenia nowotworów ośrodkowego układu nerwowego (OUN) u dzieci 

I. Cele programu   
� Poprawa wyników leczenia i jakości życia dzieci z nowotworami ośrodkowego 

układu nerwowego (OUN). 

� Wypracowanie optymalnych metod kompleksowego leczenia poszczególnych 

rodzajów nowotworów OUN u dzieci. 

� Zmniejszenie toksyczności i późnych następstw leczenia. 

� Obniżenie kosztów leczenia. 

II. Opis programu 

Działania realizowane w 2012 r.: 
1. Prowadzenie centralnej weryfikacji badań diagnostycznych nadsyłanych przez ośrodki 

leczenia nowotworów ośrodkowego układu nerwowego u dzieci. 

2. Prowadzenie centralnej bazy danych. 

3. Organizowanie sesji weryfikacyjnych dla wszystkich uczestników programu w celu 

omawiania wyników weryfikacji badań.  

III. Nakłady finansowe na realizację programu 

Na realizację programu w roku 2012 przeznaczono środki finansowe w wysokości 236 900,00 

zł, z czego wydatkowano środki finansowe w wysokości 236 500,69 zł.  
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IV. Efekty realizacji programu 

W roku 2012 sfinansowano wykonanie 130 badań patomorfologicznych i immunofenotypu, 

50 badań molekularnych wybranych onkogenów. U 130 pacjentów przeprowadzono 

weryfikację przebiegu i sposobu leczenia.  

 

Ad. 10.5. Kontynuacja programu oceny jakości życia i stanu zdrowia dzieci i młodzieży 
po zakończonym leczeniu przeciwnowotworowym 

I. Cele programu 

Cel główny: 

� Identyfikacja odległych następstw w zakresie stanu zdrowia i jakości życia u dzieci 

leczonych z powodu nowotworów złośliwych. 

� Poprawa jakości życia i zmniejszenie odległych kosztów leczenia działań 
niepożądanych po złożonej terapii przeciwnowotworowej u dzieci i młodzieży. 

Cele szczegółowe: 

� Ocena częstości występowania i rodzaju odległych działań niepożądanych po 

leczeniu przeciwnowotworowym. 

� Długofalowe monitorowanie jakości życia dzieci i młodzieży leczonych  

w przeszłości z powodu choroby nowotworowej. 

� Identyfikacja problemów psychospołecznych (funkcjonowanie w szkole, pracy, 

środowisku), szczególnie w grupie osób leczonych z powodu nowotworów 

ośrodkowego układu nerwowego (OUN). 

� Ujednolicenie i standaryzacja metod kontroli jakości życia i stanu zdrowia 

pacjentów; udostępnienie tych metod wszystkim ośrodkom w Polsce, wdrożenie 

algorytmu monitorowania odległych skutków leczenia nowotworów. 

� Utworzenie wielodyscyplinarnych zespołów specjalistów monitorujących stan 

zdrowia ww. osób, koordynacja działań tych zespołów. 

� Promocja zdrowego trybu życia u osób wyleczonych z choroby nowotworowej 

(broszury edukacyjne, internet), podniesienie świadomości osób wyleczonych nt. 

stanu ich zdrowia, edukacja pacjentów lub opiekunów nt. odległych następstw po 

leczeniu p/nowotworowym. 

� Przygotowanie informacji i edukacja lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej i 

pielęgniarek podstawowej opieki zdrowotnej. 

� Możliwość dalszych modyfikacji protokołów leczniczych w oparciu o znajomość 
toksyczności leczenia. 

� Redukcja barier ekonomicznych dotyczących monitorowania odległych skutków 

leczenia przeciwnowotworowego. 

 

II. Opis programu 

 Działania realizowane w 2012 r.: 
1. Prowadzenie badań pacjentów po leczeniu białaczek, chłoniaków, guzów litych i OUN. 

2. Prowadzenie centralnej bazy danych. 

3. Organizacja spotkań dla uczestników programu. 

W ramach programu możliwe jest: 
� Uzyskanie danych nt. wyleczalności chorób nowotworowych u dzieci i jakości życia 

po zakończonym leczeniu przeciwnowotworowym. 

� Ujednolicenie programu opieki medycznej nad osobami wyleczonymi z choroby 

nowotworowej. 
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� Wczesne wykrycie nieprawidłowej funkcji narządów i podjęcie odpowiednich działań 
leczniczych, w przypadku problemów psychospołecznych – pomoc psychologa, 

ułatwienie zmiany szkoły. 

� Poprawa jakości życia pacjentów po leczeniu przeciwnowotworowym poprzez 

działania profilaktyczne, wczesne rozpoczęcie terapii powikłań narządowych. 

� Zapobieżenie lub ograniczenie stopnia kalectwa zmniejszy obciążenie społeczeństwa 

kosztami ich utrzymania. 

� Możliwość modyfikacji w przyszłości protokołów terapeutycznych, zastosowanie 

terapii o mniejszych odległych toksycznościach. 

� Ocena skuteczności dotychczasowych działań prewencyjnych (amifostyna, 

deksrazoksan). 

� Przekazanie informacji pacjentom nt. 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. 

� Uświadomienie lekarzom podstawowej opieki zdrowotnej istoty problemu 

systematycznej oceny stanu zdrowia po leczeniu przeciwnowotworowym. 

III. Nakłady finansowe na realizację programu 

W roku 2012 na realizację programu przeznaczono środki finansowe w wysokości 

375 010,00 zł, z czego wydatkowano kwotę w wysokości 330 545,88 zł.  

IV. Efekty realizacji programu 

Program daje szansę na kompleksową opiekę i monitorowanie późnych następstw leczenia 

choroby nowotworowej. Przygotowany został i wdrożony w poszczególnych ośrodkach 

precyzyjny harmonogram badań koniecznych do wykonania u poszczególnych pacjentów 

z różnymi typami nowotworów. 

Zadania dotyczące poprawy jakości w diagnostyce ostrej białaczki u dzieci, chłoniaków 

złośliwych i guzów litych pozwalają na zmniejszenie liczby błędów diagnostycznych, 

zwiększenie precyzji klasyfikacji poszczególnych pacjentów do grup ryzyka. W konsekwencji 

pozwalają na uzyskiwanie dobrych i bardzo dobrych wyników leczenia, zwiększając liczbę 
przypadków całkowitych wyleczeń u dzieci z tymi chorobami.  

W ramach programu w 2012 r. zostało przebadanych: 

� 70 pacjentów po zakończonym leczeniu białaczek i chłoniaków (z napromienianiem 

OUN), 

� 130 pacjentów po zakończonym leczeniu białaczek i chłoniaków (bez napromieniania 

OUN), 

� 82 pacjentów po zakończonym leczeniu ziarnicy złośliwej, 

� 48 pacjentów po zakończonym leczeniu guzów ośrodkowego układu nerwowego, 

� 164 pacjentów po zakończonym leczeniu guzów litych (bez napromieniania OUN). 

Ad. 10.6 Ograniczenie niepełnosprawności u dzieci leczonych z powodu nowotworów 
złośliwych kości 

I. Cele programu 

Ograniczenie niepełnosprawności u dzieci i młodzieży z nowotworami układu kostno-

mięśniowego, poprzez: 



 29 

� wypracowanie zasad optymalnego postępowania diagnostycznego i leczniczego  

w najczęstszych nowotworach złośliwych kości u dzieci i młodzieży dostępnych  

w Polsce;  

� ograniczenie niepełnosprawności u dzieci i młodzieży z nowotworami układu 

kostno-mięśniowego, poprzez zapewnienie dostępu do postępowania chirurgicznego 

mniej okaleczającego, z wykorzystaniem endoprotez onkologicznych; 

� utrzymanie równego dostępu do tej formy leczenia wszystkim pacjentom. 

II. Opis programu 

Dane naukowe i kliniczne z ośrodków światowych oraz doświadczenia własne wskazują, że 

najkorzystniejszą formą rekonstrukcji u pacjentów po rozległych wycięciach nowotworu 

złośliwego kości (wymagających dalszego stosowania chemioterapii wielolekowej) jest 

użycie endoprotez tzw. onkologicznych. Postępowanie takie umożliwia radykalne wycięcie 

nowotworu (potwierdzone badaniem histopatologicznym śródoperacyjnym), jednoczasowe 

uzupełnienie dużego ubytku kości umożliwiające szybkie uruchomienie pacjenta oraz dalsze 

kontynuowanie leczenia (chemioterapia). 

Uwzględniając lokalizację zmian nowotworowych, zaplanowaną rozległość resekcji kości 

oraz wiek pacjentów, implantowane są następujące typy endoprotez: 

� endoprotezy bezcementowe, modularne – dla pacjentów powyżej 10 roku życia; 

endoprotezy te ze względu na swoje rozmiary, okazały się bardziej przydatne u dzieci 

i młodzieży, umożliwiały większą swobodę w rekonstrukcji ubytku po wycięciu guza, 

dokładniejszą korektę ustawienia kończyny oraz lepsze warunki do rekonstrukcji 

mięśniowej (zastosowanie polietylenowej osłonki – „anbindungsschlauch”); 

� endoprotezy tzw. rosnące, umożliwiające wydłużanie kończyny wraz z postępującym 

wzrostem pacjenta – u pacjentów poniżej 10 roku życia; 

� endoprotezy rosnące elektromagnetyczne, umożliwiające bezinwazyjne wydłużenie 

kończyny wraz z postępującym wzrostem pacjenta. 

III. Nakłady finansowe na realizację programu 

W roku 2012 z ogólnej, zaplanowanej na realizację zadania kwoty w wysokości 

4 225 800,00 zł wykorzystano  kwotę w  wysokości 4 149 041,54 zł.   

IV Efekty realizacji programu 

Osiągnięcie korzystnych wyników terapii skojarzonej stworzyło możliwość wprowadzenia 

mniej okaleczającego leczenia chirurgicznego w nowotworach złośliwych kości u dzieci  

i młodzieży, pozwalającego na zachowanie kończyny w wybranej grupie pacjentów. Zaczęto 

wykonywać mniej okaleczające amputacje, a tam gdzie to było możliwe, wycięcie guza  

z częściową resekcją kości. To spowodowało rozwój nowych technik odtwórczych, których 

celem jest uzupełnienie dużych ubytków kości poprzez wykorzystanie: przeszczepów 

kostnych, endoprotez onkologicznych oraz innych form rekonstrukcji. Postępowanie takie 

zmniejsza defekt kosmetyczny, umożliwia zachowanie anatomiczne kończyny i utrzymanie 

lub poprawę jej funkcji.  

W 2012 r. przeprowadzono 41 ekspertyz dotyczących kwalifikacji do określonej protezy oraz 

prowadzono bazę danych chorych na nowotwory złośliwe kości, którzy byli kwalifikowani do 

leczenia oszczędzającego oraz zakupiono i wszczepiono 36 endoprotez onkologicznych. 
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IV . Programy edukacyjne  

Ad. 11.1. Szkolenie lekarzy specjalistów w dziedzinie chirurgii ogólnej z zakresu 
diagnostyki nowotworów, postępowania terapeutycznego oraz opieki nad chorymi po 
leczeniu onkologicznym 

I. Cele programu 

Poprawa wyleczalności nowotworów złośliwych u osób dorosłych poprzez szerokie 

włączenie lekarzy specjalistów chirurgii ogólnej do procesu radykalnego i paliatywnego 

leczenia onkologicznego.  

Cele dodatkowe  

� poprawa dostępności chorego do specjalistycznego leczenia onkologicznego  

(w skali kraju więcej ośrodków chirurgicznych będzie mogło świadczyć usługi 

onkologiczne w sposób w pełni profesjonalny); 

� optymalizacja postępowania chirurgicznego odnośnie nowotworów złośliwych, 

zarówno w aspekcie leczenia radykalnego, jak i paliatywnego;  

� poprawa jakości życia chorych na nowotwory złośliwe w wyniku zwiększenia 

liczby lekarzy przeszkolonych w prowadzeniu tego typu pacjentów. 

II. Opis programu 

Mimo, że lekarza onkologa (w tym chirurga onkologa) można zaliczyć do grona lekarzy 

pierwszego kontaktu (pacjent nie potrzebuje skierowania do poradni onkologicznej), to 

w Polsce od lat obserwuje się zbyt małą dostępność chorych do regionalnych ośrodków 

onkologicznych. Ponadto, brak onkologicznych programów profilaktycznych będących 

w gestii lekarzy rodzinnych oraz niedostateczna „czujność onkologiczna” lekarzy 

nieonkologów sprawiają, że około 70% nowotworów złośliwych jest rozpoznawanych 

w stadium zaawansowanym, dla którego wyniki leczenia są złe - rzadko dochodzi do 

wyleczenia, a często 2-letnie przeżycie bez obecności nowotworu lub bez progresji 

nowotworu nie jest osiągane. Jeśli się nawet udaje znacznie przedłużyć życie chorym na 

nowotwór w stadium zaawansowanym, to dzieje się to w wyniku wielomiesięcznego, 

nierzadko toksycznego oraz kosztownego leczenia. Istnieje więc pilna potrzeba 

zaangażowania znacznie większej niż dotąd liczby lekarzy pierwszego kontaktu, aby 

poprawić wczesne rozpoznawanie nowotworów, co powinno poskutkować skuteczniejszym 

i mniej kosztochłonnym leczeniem nowotworów złośliwych. Tymi lekarzami powinni stać się 
specjaliści chirurgii ogólnej, stanowiący potężną liczbę w skali kraju - około 6000 lekarzy 

chirurgów. 

„Szkolenie lekarzy specjalistów w dziedzinie chirurgii ogólnej z zakresu diagnostyki 

nowotworów, postępowania terapeutycznego oraz opieki nad chorymi po leczeniu 

onkologicznym”, zdaniem wnioskodawcy – (Rektora WUM – Koordynatora zadania) może 

poprawić wskaźniki zdrowotne populacji osób dorosłych w Polsce oraz może przyczynić się 
do obniżenia kosztów leczenia onkologicznego. 

Zasadniczym efektem programu powinien być spadek umieralności osób dorosłych na 

nowotwory złośliwe w skali populacji polskiej. Dodatkowym efektem powinno być 
zmniejszenie kosztów leczenia onkologicznego, zarówno jednostkowego (na pacjenta – 

z uwagi na rozpoznanie nowotworu w mniej zaawansowanym stadium), jak i ogólnego 

(w skali kraju - więcej chorych leczonych radykalnie za pomocą procedur chirurgicznych 

pozwoli na zmniejszenie liczby kandydatów do paliatywnego onkologicznego leczenia 

zachowawczego).  

Dodatkowymi korzyściami z wdrożenia programu powinny być: 
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� poprawa dostępności chorego do specjalistycznego leczenia onkologicznego, 

poprzez zwiększenie liczby profesjonalnie przeszkolonych lekarzy chirurgów;  

� optymalizacja postępowania chirurgicznego odnośnie nowotworów złośliwych, 

zarówno w aspekcie leczenia radykalnego, jak i paliatywnego; 

� poprawa jakości życia chorych na nowotwory w wyniku zwiększenia liczby lekarzy 

przeszkolonych w prowadzeniu tego typu pacjentów. 

III. Nakłady finansowe na realizację programu 

Z zaplanowanej na realizację programu w roku 2012 kwoty w wysokości 520 000,00 zł  

wydatkowano środki w wysokości 131 324,92 zł.  

IV. Efekty realizacji programu 

W wyniku realizacji programu w 2012 r. przeszkolono łącznie 80 lekarzy chirurgów z zakresu 

diagnostyki nowotworów, postępowania terapeutycznego oraz opieki nad chorymi po 

leczeniu onkologicznym. Cykl ten zakończony został przygotowanym centralnie przez 

Komitet Naukowy pisemnym egzaminem.  

Nabyta przez uczestników szkolenia wiedza będzie przydatna w codziennej praktyce lekarzy 

chirurgów i pozwoli na zwiększenie świadomości i czujności onkologicznej u lekarzy 

specjalistów chirurgii ogólnej, jak również pozwoli na optymalizację postępowania 

chirurgicznego odnośnie nowotworów złośliwych, zarówno w aspekcie leczenia radykalnego, 

jak i paliatywnego. 

Ad. 11.2. Szkolenie lekarzy patomorfologów w zakresie histopatologii onkologicznej 
Nowe zadanie zgłoszone przez Polskie Towarzystwo Patologów. 

 

I. Cele programu: 
� 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 Pathologists (CAP). 

� Upowszechnienie wiedzy wśród patologów z zakresu umiejętności stosowania 

aktualnych światowych standardów diagnostycznych. 

 

 

II. Opis programu: 

Ujednolicenie zasad opracowania materiału cytologicznego i tkankowego oraz przyjęcie 

standardu raportu histopatologicznego jest kluczowe dla podniesienia wiedzy 

patomorfologów, którzy wiele lat temu otrzymali tytuł specjalisty patomorfologa (średnia 

wieku patomorfologów wynosi 57 lat). Ważna jest również forma i możliwość szkolenia 

młodych patologów i rezydentów według standardów światowych. 

Ponadto ujednolicone raporty histopatologiczne są podstawą do leczenia w onkologii. 

Zawierają one istotne klinicznie czynniki prognostyczne i predykcyjne w odniesieniu do 

terapii nowotworów. Raport histopatologiczny będzie również podstawą do wprowadzania 

danych do Krajowego Rejestru Nowotworów. 

III. Nakłady finansowe na realizację programu 

Z zaplanowanej na realizację programu w roku 2012 kwoty w wysokości 297 000,00 zł  

wydatkowano środki w wysokości 234 476,57 zł.  
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IV. Efekty realizacji programu 

Przygotowano 2 400 preparatów w barwieniu podstawowym hematoksyliną i eozyną, 600 

preparatów immunohistochemicznych oraz wpisano 600 preparatów do bazy z zakresu 

patologii onkologicznej. 

Opracowanie narządowych wytycznych diagnostycznych oparto o standardy i raporty 

histopatologiczne według zaleceń Amerykańskiego Towarzystwa Patologów (CAP). 

Wytyczne te są priorytetowe dla prowadzenia szkoleń z histopatologii onkologicznej dla 

patomorfologów. Przygotowanie bazy preparatów szkoleniowych zostało zrealizowane przez 

ekspertów poszczególnych grup narządowych, którzy wybrali reprezentatywne przypadki  

z 37 nowotworów rozwijających się w różnych lokalizacjach. Z bloczków parafinowanych 

wykonano jednakowej jakości preparaty histopatologiczne, które zeskanowano, co pozwoliło 

utworzyć podwójną bazę preparatów szkoleniowych: na szkiełkach do indywidualnego 

oglądania w mikroskopie świetlnym oraz wirtualną zdigitalizowanych preparatów do 

przeglądania w komputerze. Jest to przykład jedynej w Polsce bazy preparatów 

szkoleniowych z histopatologii onkologicznej dla patomorfologów. 

V. Pozostałe pogramy  

Ad. 12. Poprawa działania systemu zbierania i rejestrowania danych o nowotworach  

I. Cele programu 

Celem programu jest utrzymanie wysokiej jakości i kompletności rejestracji danych  

o nowotworach w 16 rejestrach wojewódzkich i Krajowym Rejestrze Nowotworów oraz 

wdrożenie kliniczno-patologicznego Polskiego Rejestru Nowotworów Kości. 

II. Opis programu 

Sieć rejestrów nowotworów jest jedynym źródłem danych dotyczących zachorowań na 

nowotwory złośliwe występujących na terenie całej Polski. Od kilkudziesięciu lat rejestry te 

zajmują się gromadzeniem informacji o zachorowalności i umieralności na nowotwory 

złośliwe w Polsce według płci, wieku, umiejscowienia nowotworu, miejsca zamieszkania oraz 

ich analizą i interpretacją. Krajowy Rejestr Nowotworów sprawuje nadzór merytoryczny  

i koordynuje pracę 16 rejestrów regionalnych.  

Jedynym źródłem danych epidemiologicznych o nowotworach złośliwych występujących na 

terenie całej Polski jest Krajowy Rejestr Nowotworów, współpracujący z 16 rejestrami 

regionalnymi oraz rejestrami prowadzonymi w obszarze poszczególnych specjalności. 

Krajowy Rejestr Nowotworów jest jednym z niewielu w Europie rejestrów populacyjnych 

(obejmujących populację całego kraju). Program zapewnia stabilne finansowanie Krajowego 

Rejestru Nowotworów i 16 rejestrów regionalnych, a także rejestrów specjalistycznych oraz 

stwarza warunki do poprawy kompletności rejestracji nowych zachorowań i do podjęcia 

nowych zadań, w tym zwłaszcza gromadzenia danych o stopniu zaawansowania nowotworów 

oraz o wyleczeniach i przeżyciach 5-letnich chorych na nowotwory w różnych 

umiejscowieniach w poszczególnych regionach Polski. 

Praca Krajowego Rejestru Nowotworów i rejestrów regionalnych jest działaniem ciągłym, 

wymagającym wieloletnich doświadczeń. Program jest kontynuacją dotychczasowych działań 
mających na celu jak najlepszą rejestrację nowotworów w Polsce i w perspektywie 

osiągnięcie standardów europejskich w tym zakresie. 
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Od 2011 r. program został rozszerzony o opracowanie i wdrożenie  działania ogólnopolskiego 

rejestru nowotworów kości. 

III. Nakłady finansowe na realizację programu 

Na realizację programu w roku 2012 przeznaczono nakłady w wysokości 1 697 010,00 zł, 

z których wydatkowano środki finansowe w wysokości 1 631 110,23 zł  

IV. Efekty realizacji programu 

1. Sukcesywny wzrost poziomu kompletności danych gromadzonych przez Krajowy 

i Wojewódzkie Rejestry Nowotworów (91%). 

2. Poprawa stanu wyposażenia rejestrów w sprzęt specjalistyczny wykorzystywany do 

rejestracji danych. 

3. Realizowane w ramach programu szkolenia specjalistyczne, umożliwiają stosowanie 

najnowszych metod rejestracji zgodnych z wymaganiami Unii Europejskiej. 

W ramach programu prowadzono:  

� weryfikację postaci histologicznej; 

� weryfikację stopnia zaawansowania; 

� uzupełnienie vital status przypadków zachorowania;  

� uzupełnienie populacji wg płci, wieku i jednostek administracyjnych; 

� kursy szkoleniowe dla pracowników rejestrów i lekarzy współpracujących  

z rejestrami; 

� wydawano publikacje, biuletyny zawierające podsumowanie danych 

epidemiologicznych dotyczących zachorowania i umieralności na nowotwory 

w Polsce. 

Podjęto działania mające na celu: utrzymanie i dalszą rozbudowę internetowej bazy danych 

w kierunku możliwości dokonywania analizy 5-letnich przeżyć dla 10 najczęstszych 

umiejscowień, według płci i wieku, przygotowanie i analizę danych dot. oceny zmian 

zachorowalności oraz geograficznego zróżnicowania zagrożenia nowotworami złośliwymi 

w Polsce. Sporządzono wojewódzkie analizy epidemiologiczne, przygotowywane na 

podstawie danych regionalnych oraz przygotowano i opublikowano roczny biuletyn 

zachorowań i zgonów na poziomie wojewódzkim i ogólnopolskim.  
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Załącznik nr 1 

 

Zadania realizowane w roku 2012 w ramach  

Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych 

 

1. Prewencja pierwotna nowotworów. 

2. Populacyjny program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy. 

3. Populacyjny program wczesnego wykrywania raka piersi. 

4. Program badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego. 

5. Program opieki nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka 

zachorowania na nowotwory złośliwe. 

6. Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów. 

7. Poprawa działania systemu radioterapii onkologicznej w Polsce – doposażenie 

i modernizacja zakładów radioterapii. 

8. Poprawa standardów leczenia operacyjnego i skojarzonego raka płuca – doposażenie 

i modernizacja klinik i oddziałów torakochirurgii. 

9. Program doskonalenia diagnostyki i leczenia białaczek u dorosłych w Polsce 

z dostosowaniem do zaleceń Unii Europejskiej i współpracy z European Leukemia Net. 

10. Programy poprawy jakości diagnostyki leczenia nowotworów u dzieci. 

10.1. Kontynuacja programu kontroli jakości w diagnostyce ostrej białaczki u dzieci. 

10.2. Kontynuacja programu kontroli jakości w diagnostyce guzów litych u dzieci. 

10.3. Kontynuacja programu kontroli jakości w diagnostyce chłoniaków złośliwych 

u dzieci.  

10.4. Kontynuacja i modyfikacja ujednoliconego programu diagnostyki 

i kompleksowego leczenia nowotworów ośrodkowego układu nerwowego u dzieci.  

10.5. Kontynuacja programu oceny jakości życia i stanu  zdrowia dzieci i młodzieży po 

zakończonym  leczeniu przeciwnowotworowym. 

10.6. Ograniczenie niepełnosprawności u dzieci leczonych z powodu nowotworów 

złośliwych kości. 

11. Programy edukacyjne. 

11.1. Szkolenie lekarzy specjalistów w dziedzinie chirurgii ogólnej z zakresu 

diagnostyki nowotworów, postępowania terapeutycznego oraz opieki nad chorymi 

po leczeniu onkologicznym. 

11.2. Szkolenie lekarzy patomorfologów w zakresie histopatologii onkologicznej. 

12. Poprawa działania systemu zbierania i rejestrowania danych o nowotworach. 

 


