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Wprowadzenie 

Realizacja Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych rozpoczęła się z dniem 

1 stycznia 2006 r. 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).  

Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych jest programem 

interwencyjnym (wspomagającym działania w zakresie onkologii), a jego cele są 

doraźne. 

Celem Programu jest  m.in:  

 osiągnięcie średnich europejskich wskaźników w zakresie wczesnego wykrywania   

nowotworów, w tym poprzez wdrożenie populacyjnych programów badań przesiewowych 

i zapewnienie ich jakości, 

 stworzenie warunków do wykorzystania w praktyce onkologicznej postępu wiedzy 

o przyczynach i mechanizmach rozwoju nowotworów złośliwych, poprzez programy 

szkoleń lekarzy specjalistów, 

 utworzenie systemu ciągłego monitorowania skuteczności zwalczania nowotworów  

w skali kraju i poszczególnych regionach kraju. 

W ramach Programu podejmuje się działania, dotyczące w szczególności: 

1) rozwoju profilaktyki pierwotnej nowotworów złośliwych, w tym zwłaszcza zależnych od 

palenia tytoniu, niewłaściwego żywienia i stylu życia;  

2)  wdrożenia populacyjnych programów wczesnego wykrywania nowotworów, 

a w szczególności raka szyjki macicy, piersi, jelita grubego oraz wybranych nowotworów 

u dzieci;  

3) zwiększenia dostępności do metod wczesnego rozpoznawania oraz wdrożenia procedur 

zapewnienia jakości diagnostyki i terapii nowotworów;  

4) standaryzacji procedur leczenia napromienianiem;  

5) uzupełnienia oraz wymiany wyeksploatowanych urządzeń do radioterapii i diagnostyki 

nowotworów;  

6) upowszechnienia metod leczenia skojarzonego;  
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7) rozwoju i upowszechniania współczesnych metod rehabilitacji chorych, ograniczania 

odległych następstw leczenia oraz opieki paliatywnej w onkologii;  

8) rozwoju i upowszechnienia nauczania onkologii w kształceniu przeddyplomowym 

i podyplomowym lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek, położnych i przedstawicieli 

innych zawodów medycznych;  

9) poprawy działania systemu zbierania danych o stopniu zaawansowania nowotworów;  

10)  upowszechniania wiedzy w społeczeństwie na temat profilaktyki, wczesnego 

rozpoznawania i leczenia nowotworów.  

W ramach Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych w 2013 r. 

realizowanych było 12 zadań, które można przyporządkować do 5 grup: 

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. 

II. Programy inwestycyjne: 

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 białaczek ostrych u dorosłych w Polsce, 

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

III. Programy poprawy jakości diagnostyki i 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 (OUN) u dzieci. 
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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. 

IV. Programy edukacyjne: 

11.1 Szkolenie lekarzy patomorfologów w zakresie histopatologii onkologicznej. 

11.2 Szkolenie personelu medycznego w zakresie psychoonkologii. 

V. Pozostałe programy: 

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

Zadania Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych w 2013 r. były 

pozytywnie zaopiniowane przez Radę do Spraw Zwalczania Chorób Nowotworowych  

– organ opiniodawczo-doradczy ministra właściwego do spraw zdrowia w sprawach 

programu i realizowane były zgodnie z uchwałą Nr 75/2013 Rady Ministrów z dnia  

16 kwietnia 2013 r. w sprawie harmonogramu zadań wykonywanych w ramach programu 

wieloletniego „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych” w 2013 r. oraz 

kierunków realizacji zadań tego programu na lata 2014 i 2015, zmienioną uchwałą  

nr 244/2013 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie harmonogramu zadań 

wykonywanych w ramach programu wieloletniego „Narodowy program zwalczania chorób 

nowotworowych” w 2013 r. oraz kierunków realizacji zadań tego programu na lata 2014 

i 2015. 

Realizatorzy zadań Narodowego programu zostali wybrani w drodze postępowania 

konkursowego prowadzonego w 2013 r., 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.  

Środki zaplanowane na realizację Narodowego programu zwalczania chorób 

nowotworowych, określone w programie zaakceptowanym przez Kolegium Ministra Zdrowia 

dnia 13 marca 2013 r., wynosiły 252 500 000,00 zł, w tym: 189 877 000,00 zł stanowiły 
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środki majątkowe, a 62 623 000,00 zł stanowiły środki bieżące (w tym zawarto propozycję 

przeniesienia do Programu kwoty w wysokości 2 500 000,00 zł z „Krajowego programu 

zmniejszania umieralności z powodu przewlekłych chorób płuc”). 

Zgodnie z przyjętą ustawą budżetową na 2013 r., na realizację zadań Narodowego programu 

zwalczania chorób nowotworowych w 2013 r., zaplanowane zostały środki w wysokości 

250 000 000,00 zł, z budżetu ministra właściwego do spraw zdrowia w części  

46 – Zdrowie. 

W związku z powyższym na realizację Narodowego programu zwalczania chorób 

nowotworowych w 2013 r. zostały ostatecznie przeznaczone środki w wysokości 

250 000 000,00 zł, w tym: 189 877 000,00 zł stanowiły środki majątkowe, a 60 123 000,00 zł  

stanowiły środki bieżące. 

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 nie mniej niż 10% ogólnej wartości środków 

przeznaczonych na program. 

W 2013 r. na profilaktykę zostało przeznaczonych 49 801 311,59 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 2013 r. przez NFZ na badania profilaktyczne raka piersi, to 

kwota w wysokości 95,6 mln zł, natomiast na badania profilaktyczne raka szyjki macicy 

przeznaczono 36,03 mln zł. 

W dalszej części sprawozdania za 2013 r. zostaną przedstawione opisy poszczególnych zadań 

Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych, wraz z ich celami i uzyskanymi 

efektami oraz informacją na temat wydatkowanych środków finansowych. 
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I. Programy profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów 

 

 1) Prewencja pierwotna nowotworów  

 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, ze szczególnym uwzględnieniem grupy docelowej kobiet, głównie w grupie 

wiekowej zagrożonej zachorowaniem na raka płuca. 

 Radykalna poprawa stanu edukacji społeczeństwa polskiego, w tym także środowisk 

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

rozpoznawania nowotworów.  

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 

podejmowane w programie zadania, ukierunkowane były na przebudowanie świadomości 

polskiego społeczeństwa poprzez dostarczenie rzetelnej, uporządkowanej wiedzy na temat 

rzeczywistych czynników przyczyniających się do 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.  

Nakłady finansowe na realizację programu 

W 2013 r. na realizację programu z zaplanowanej kwoty w wysokości 1 800 000,00 zł 

wykorzystano kwotę w wysokości 1 800 000,00 zł.    

Tabela 1. Wydatkowane środki finansowe w latach 2006-2013 

Rok realizacji programu Kwota przeznaczona na realizację programu 

w mln zł 

2006 3,5 

2007  4 

2008  4 

2009 1,5 
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2010 2,3 

2011 1,8 

2012 2 

2013 1,8 

Efekty realizacji programu  

Nastąpiło upowszechnienie Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem wśród lekarzy 

wszystkich specjalności oraz na polskich uczelniach medycznych, a także wśród 

społeczeństwa polskiego, dzięki realizowanym w ramach programu konferencjom i akcjom 

medialnym (telewizja, prasa, radio, internet oraz produkcja i dystrybucja wersji papierowej 

Kodeksu, prowadzenie regionalnych programów prozdrowotnych, promowanie zdrowego 

stylu życia, prowadzenie infolinii dla potrzeb poradnictwa antynikotynowego, prowadzenie 

badań ankietowych oceniających poziom świadomości społecznej w zakresie zachowań 

prozdrowotnych).  

Działania podjęte w ramach programu na poziomie centralnym: 

1) Wdrożenie projektu „Szkoła promująca zalecenia Europejskiego kodeksu 

walki z rakiem” . Przedmiotowy projekt adresowany jest do nauczycieli, dzieci 

i młodzieży szkół wszystkich województw w Polsce: 

 opracowany został system raportowania przez ośrodki regionalne w zakresie stopnia 

realizacji ww. projektu szkolnego. Na podstawie wskaźników raportowanych przez 

ośrodki lokalne zostały przygotowane mapy z uwzględnieniem pokrycia 

populacyjnego dla poszczególnych województw oraz rekomendacje do wdrażania 

projektu w kolejnych latach,  

 najwięcej uczniów zostało objętych projektem „Szkoła promująca zalecenia 

Europejskiego kodeksu walki z rakiem” w województwie małopolskim i warmińsko-

mazurskim. Na tym obszarze wyedukowano odpowiednio ok. 2 600 i 1 500 uczniów 

na każde 10 000 uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, 

co stanowiło 15-26% pokrycia tej populacji. Nieco mniej uczniów przeszkolono 

w województwie świętokrzyskim (ok. 860/10 000 uczniów) i zachodniopomorskim 

(670/10 000 uczniów), a także w województwie lubuskim (ok. 430/10 000), śląskim 

(ok. 410/10 000) i podkarpackim (ok. 290/10 000 uczniów). Wskaźniki realizacji 

w pozostałych województwach pozostawały na poziomie niższym niż 200/10 000 

uczniów, 
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 opracowano poradnik metodyczny dla nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów 

zawierający scenariusze lekcji oparte o treść Europejskiego kodeksu walki z rakiem, 

propozycje zajęć i aktywności oraz dobre praktyki. Wykonano 7 500 egzemplarzy 

poradnika na płycie CD, na której zostały również umieszczone wszystkie 4 wersje 

Europejskiego kodeksu walki z rakiem (wersja pełna, wersja populacyjna, komiks dla 

dzieci, komiks dla młodzieży). Płyty CD z poradnikiem zostały rozesłane do 

ośrodków lokalnych w ilościach proporcjonalnych do populacji poszczególnych 

województw. Poradnik metodyczny został bardzo dobrze przyjęty i zgłoszone zostało 

zapotrzebowanie na papierową wersję poradnika. 

Działania, dotyczące projektu „Szkoła promująca zalecenia Europejskiego kodeksu 

walki z rakiem”  realizowane były we wszystkich województwach w Polsce.  

2) Działania medialne i informacyjne  

W 2013 r. została przeprowadzona ogólnopolska komunikacja medialna, w tym strategia 

komunikacji mediowej w zakresie narastającego problemu raka płuca wśród kobiet oraz 

promocja programu, również poprzez strony internetowe. Realizator nawiązał współpracę 

z profesjonalną agencją PR (Public Relations). W okresie od października do grudnia 2013 r. 

pojawiło się w mediach 113 publikacji bezpłatnych związanych z programem Prewencja 

pierwotna nowotworów (prasa - 17, Internet - 60, radio - 19, telewizja - 17). Wartość 

szacunkowego ekwiwalentu reklamowego (AVE) wszystkich publikacji bezpłatnych to 

1 219 123 zł. Sumaryczne dotarcie szacuje się na poziomie 50 mln odbiorców. 

W 2013 r. emitowane były 3 spoty kampanii „Chroń się przed rakiem” w ogólnopolskiej 

telewizji, radiu i w internecie. Spoty były również emitowane w mediach regionalnych. 

Tabela 2. Liczba emisji spotów  kampanii „Chroń się przed rakiem” w 2013 r. 

Emisja spotów "Chroń się przed 

rakiem" (3 rodzaje) 
Liczba emisji Koszt Dotarcie 

Internet: Agora - pre-rolls 700 000 19 680 zł 477 299 

Radio: RMF FM 23 19 872 zł 9 750 000 

Telewizja: TVN Style 50 10 726 zł 2 075 600 

Telewizja: TVN 1 1 116 zł 761 225 

Dotarcie w przypadku Internetu jest faktyczną liczbą indywidualnych osób, które oglądały spot. W przypadku 

pozostałych mediów stanowi szacunkowe dotarcie na podstawie oglądalności, bądź słuchalności.  
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3) Materiały edukacyjno-informacyjne 

W ramach realizacji programu Prewencja pierwotna nowotworów w 2013 r. przeprowadzono 

na terenie Polski dystrybucję materiałów edukacyjno-informacyjnych, tj. Kodeksów 

zdrowego życia dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych, Europejskich kodeksów walki z rakiem 

(wersje pełne i skrócone) oraz nośnika CD zawierającego wszystkie te publikacje w wersji 

elektronicznej.  

Najwięcej materiałów zostało rozpowszechnionych w województwach warmińsko-

mazurskim, lubuskim i świętokrzyskim. Na tym obszarze rozdystrybuowano odpowiednio ok. 

170, 130 i 110 egzemplarzy na każde 10 000 mieszkańców danego województwa. Nieco 

mniej materiałów rozpowszechniono w województwach opolskim i kujawsko-pomorskim 

(ok. 60/10 000 mieszkańców), oraz zachodniopomorskim i lubelskim (ok. 50/10 000 

mieszkańców). Wskaźniki realizacji tego zadania w pozostałych województwach pozostawały 

na poziomie niższym niż 48/10 000 mieszkańców. 

W 2013 r. wydrukowano i rozesłano do ośrodków lokalnych następujące materiały 

edukacyjno-informacyjne: 

Tabela 3. Liczba egzemplarzy wydanych materiałów edukacyjno-informacyjnych w 2013 r. 

Materiały edukacyjno-informacyjne 
Liczba wydanych egzemplarzy 

w 2013 r. 

Europejski kodeks walki z rakiem (wersja populacyjna) 20 000 

Kodeks zdrowego życia (komiks dla dzieci) 80 000 

Kodeks zdrowego życia (komiks dla młodzieży) 80 000 

Płyta CD z Kodeksem (wszystkie wersje) 40 000 

Plakat "Rusz się po zdrowie" 500 

Plakat "Skóra pod lupą" 500 

Ulotka "Skóra pod lupą" 50 000 

Kalendarz "Rusz się po zdrowie" na 2014 r. 3 500 

 

4) Działania w zakresie szkoleń i konferencji 

W dniach 21-22 listopada 2013 odbyła się we Wrocławiu XVI Ogólnopolska Konferencja 

naukowa im. Prof. Franciszka Venuleta „Tytoń albo Zdrowie”.  

W konferencji wzięło udział 118 uczestników (ze 128 zarejestrowanych). Najliczniej 

reprezentowaną grupą zawodową były pielęgniarki i pielęgniarze (38%), na drugim miejscu 

uplasowali się urzędnicy państwowi (21%). Średnio co piąty (17%) ankietowany był 
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pracownikiem naukowym. Lekarze stanowili 11% uczestników, a co dwudziesty (5%) 

uczestnik był studentem. 

W czasie konferencji wśród uczestników przeprowadzono ankietę ewaluacyjną oceniającą 

przebieg konferencji. Po zakończeniu konferencji zebrano 66 wypełnionych ankiet (wskaźnik 

odpowiedzi 55%). Konferencja przyciągnęła wielu słuchaczy, którzy nie brali udziału we 

wcześniejszych jej edycjach. Głównie byli to przedstawiciele placówek i uczelni medycznych 

oraz placówek naukowych. Znaczna część ankietowanych brała bierny lub czynny udział we 

wszystkich sesjach organizowanych w ramach konferencji. 

Tabela 4. Ocena realizacji konferencji "Tytoń albo Zdrowie" w 2013 r. na podstawie ankiet 
ewaluacyjnych. 

Ewaluacja konferencji naukowej "Tytoń albo Zdrowie" 2013 r.  
Ocena 

konferencji 

Średnia ocena całej konferencji (skala 1-5) 4,4 

Przygotowanie merytoryczne panelistów (skala 1-5) 4,7 

Nowość prezentowanych informacji (skala 1-5) 4,5 

Deklaracja uczestnictwa w kolejnej edycji konferencji 97% 

5) Ogólnopolska Telefoniczna Poradnia Pomocy Palącym (801  108 108) 

W 2013 r. Telefoniczna Poradnia Pomocy Palącym była czynna przez 252 dni robocze, od 

poniedziałku do piątku w godz. 11.00 - 19.00. W Telefonicznej Poradni Pomocy Palącym 

porad i konsultacji udziela zespół psychologów i terapeutów, których praca podlega 

superwizji. Na listy odpowiadali pracownicy Telefonicznej Poradni Pomocy Palącym. 

Prowadzoną w ramach Programu stronę www.jakrzucicpalenie.pl w 2013 r. odwiedziły 

113 682 osoby. 

Tabela 5. Liczba konsultacji i porad udzielonych w ramach Telefonicznej Poradni Pomocy Palącym 
w 2013 r. 

Telefoniczna Poradnia Pomocy Palącym  (801 108 108) Liczba  

Konsultacje reaktywne  4 943 

Konsultacje proaktywne 553 

Połączenia nieodebrane 556 

Porady udzielone przez internet 44 
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6) Ogólnopolskie badanie sondażowe w zakresie narażenia na czynniki ryzyka 

nowotworów złośliwych w polskiej populacji . 

Przeprowadzone badanie stanowi kontynuację sondaży poświęconych tej problematyce 

prowadzonych w Polsce od 1974 r.  Podobnie, jak w latach ubiegłych, badanie zostało 

przeprowadzone na 1 000 - osobowej próbie ludności Polski powyżej 15 roku życia. Częstość 

palenia tytoniu w dorosłej populacji Polski zmniejsza się, przede wszystkim wśród mężczyzn 

(we wszystkich grupach wieku), ale w ostatnich latach także wśród kobiet, w szczególności 

młodych. Obecnie pali w Polsce co trzeci mężczyzna i co piąta kobieta.  

Wykres 1. Procentowy wskaźnik palących w Polsce w 2013 r. 

 

 

Działania podjęte w ramach programu na poziomie lokalnym: 

1) edukacja dzieci i młodzieży w ramach projektu „Szkoła promująca zalecenia 

Europejskiego kodeksu walki z rakiem” (szkolenia dzieci i młodzieży, szkolenia 

nauczycieli i edukatorów, zajęcia szkolne, warsztatowe, konkursy i zajęcia sportowe) 

 w działania edukacyjne różnego typu zaangażowano we wszystkich województwach 

łącznie: 2 349 edukatorów, 10 457 nauczycieli, 213 787 uczniów, 

2) działania medialne (emisja spotów w regionalnych telewizjach i rozgłośniach radiowych, 

wywiady i artykuły prasowe w prasie lokalnej) 

 we wszystkich województwach zrealizowano łącznie 56 wydarzeń medialnych. 

Wyemitowano spoty w liczbie 2 367, 

3) rozpowszechnianie materiałów informacyjno edukacyjnych w danym regionie, 
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4) we wszystkich województwach rozpowszechniono łącznie 131 396 egzemplarzy 

Europejskiego kodeksu walki z rakiem (w wersji populacyjnej, w wersji na CD, w wersji 

komiksu dla dzieci i komiksu dla młodzieży),  

5) organizacja interwencyjnych akcji zdrowotnych na poziomie regionów 

 we wszystkich województwach organizowano wydarzenia (w formie pikników 

zdrowia, imprez regionalnych, biegów, spotkań edukacyjnych, etc.), w których łącznie 

wzięło udział około 663 750 osób. 

Tabela 6. Łączna liczba działań podjętych w ramach interwencyjnych akcji zdrowotnych w 2013 r. 

Działania lokalne Wskaźniki 2013 

Liczba przeszkolonych edukatorów 2 349 

Liczba przeszkolonych nauczycieli 10 457 

Liczba przeszkolonych uczniów 213 787 

Liczba wydarzeń medialnych 56 

Liczba emisji spotów 2 367 

Liczba egz. rozpowszechnionych Kodeksów 131 396 

Liczba osób, które wzięły udział w akcjach zdrowotnych 663 750 

Jednym z najważniejszych wskaźników oceny skuteczności zadania „Prewencja pierwotna 

nowotworów” jest obserwowany spadek zachorowalności i umieralności na nowotwory 

złośliwe płuca u mężczyzn we wszystkich grupach wiekowych. Dynamika spadku 

zachorowań na nowotwory złośliwe płuca u mężczyzn w średnim wieku (45-64 lat) jest 

w Polsce znacznie większa niż w krajach Unii Europejskiej. Natomiast w populacji kobiet 

zaobserwowano zatrzymanie wzrostu umieralności na raka płuca u kobiet w najmłodszej 

dorosłej grupie wiekowej (20-44 lat), jednakże w pozostałych kategoriach wiekowych, tak jak 

i w całej populacji kobiet, współczynnik umieralności na raka płuca nie przestał wzrastać. 

Pozytywne efekty realizacji Programu „Prewencja pierwotna nowotworów” w zakresie 

ograniczenia epidemii palenia tytoniu i raka płuca wskazują na potrzebę kontynuacji 

i poszerzania podjętych działań, ze szczególnym uwzględnieniem grupy docelowej kobiet. 

Ponadto, ocenę efektywności realizacji programu stanowią wyniki badania naukowego 

„Wiedza o nowotworach i profilaktyce”, przeprowadzonego w 2006 r. Planowane jest 

powtórzenie przedmiotowego badania w 2014 r. według tej samej metodologii, a w 2015 r. 
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zostanie przeprowadzone porównanie wyników obu badań i sporządzony raport zawierający 

wyniki oraz ocenę skuteczności programu.  

Badanie „Wiedza o nowotworach i profilaktyce” obejmuje m. in. takie aspekty jak: 

1) Ocena wiedzy: 

a) przekonanie o dbaniu o własne zdrowie, 

b) wiedza na temat czynników ryzyka nowotworów złośliwych i czynników 

ochronnych, obniżających ryzyko zachorowania na nowotwory złośliwe, 

c) źródła wiedzy na temat zapobiegania nowotworom złośliwym. 

2) Ocena postaw wobec czynników wpływających na ryzyko zachorowania na nowotwory 

złośliwe: 

a) palenie tytoniu,  

b) spożywanie alkoholu,  

c) aktywność ruchowa,  

d) nawyki żywieniowe,  

e) częstość wykonywania badań mammograficznych i cytologicznych. 

3) Klasyfikację masy ciała (badanie obejmuje ważenie i mierzenie wzrostu respondentów). 

Poza powyższym raportem planowane jest przedstawienie oceny skuteczności programu za 

lata 2006-2015 w oparciu o następujące wskaźniki: 

1) liczba i rodzaj rozpowszechnionych materiałów edukacyjno-informacyjnych; 

2) liczba przeszkolonych edukatorów w zakresie prewencji pierwotnej nowotworów; 

3) liczba przeszkolonych nauczycieli w zakresie prewencji pierwotnej nowotworów; 

4) liczba przeszkolonych uczniów w zakresie prewencji pierwotnej nowotworów; 

5) liczba akcji interwencyjno-edukacyjnych wraz z szacunkową liczbą osób, które wzięły 

w nich udział; 

6) liczba wydarzeń medialnych (w tym wywiadów, artykułów i emisji spotów); 

7) liczba udzielonych konsultacji w Telefonicznej Poradni Pomocy Palącym. 

 

2) Populacyjny program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy 

3) Populacyjny program wczesnego wykrywania raka piersi 

W Polsce rak szyjki macicy jest szóstym pod względem zachorowalności nowotworem 

złośliwym rozpoznawanym u kobiet i jednocześnie siódmym na liście nowotworów będących 

powodem zgonu u kobiet w Polsce. Nowotwory złośliwe szyjki macicy stanowią u Polek 4% 

zachorowań i 4% zgonów na nowotwory. Większość zgonów z powodu nowotworów 
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złośliwych szyjki macicy występuje między 50 a 69 rokiem życia (52%). Po 70 roku życia 

odsetek zgonów w kolejnych 5-letnich grupach wiekowych utrzymuje się na podobnym 

poziomie (około 8-10% zgonów). 

Rak piersi zajmuje pierwsze miejsce w strukturze zarejestrowanych nowotworów u kobiet 

i stanowi drugą przyczyną zgonów nowotworowych u kobiet w Polsce. Nowotwory złośliwe 

piersi stanowią 23% zachorowań i 13% zgonów nowotworowych u kobiet. Polska należy do 

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

zgonów z powodu nowotworów złośliwych piersi występuje po 50 roku życia (90%), przy 

czym odsetek zgonów w kolejnych 5-letnich grupach wiekowych utrzymuje się na podobnym 

poziomie (około 10% zgonów). 

Głównym celem realizacji badań przesiewowych jest zmniejszenie umieralności (drugorzędne 

cele to zmniejszenie zachorowalności i kosztów leczenia). Warunkiem skuteczności badań 

przesiewowych jest ich masowość, długoterminowość i wysoka jakość. Zdrowotne efekty 

skryningu pojawiają się dopiero po wielu latach jego prowadzenia.  

Doświadczenie krajów, gdzie skryning wprowadzono pod koniec lat 60 i gdzie nadal jest 

kontynuowany, wskazuje, że korzyści z jego wprowadzenia można w zasadzie ocenić jedynie 

przez porównanie z innymi krajami po długim (np. 10-letnim) okresie trwania programu. 

Pośrednim miernikiem skuteczności tego skryningu powinna być ocena stopnia 

zaawansowania choroby i odsetek nowotworów wykrytych w skryningu.  

Populacyjne badania przesiewowe zostały wprowadzone w 2006 r., jednak już wcześniej, 

w skali populacji widoczny jest efekt skryningu oportunistycznego. Nastąpiło przesunięcie 

krzywej zależności zachorowalności od wieku do młodszych grup wiekowych, co oznacza, że 

nowotwory te zostały wykryte wcześniej, czyli prawdopodobnie we wcześniejszym stopniu 

zaawansowania. 

Populacyjny program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy skierowany 

jest do kobiet w wieku od 25 do 59 roku życia, w interwale raz na 3 lata. Natomiast 

Populacyjnym programem wczesnego wykrywania raka piersi objęte są kobiety w wieku od 

50 do 69 lat, w interwale raz na 2 lata. 

Powyższe ograniczenia wiekowe, obejmujące badaniami kobiety z grupy najwyższego ryzyka 

zachorowania, zostały opracowane zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rekomendacji Rady 

Unii Europejskiej z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie badań przesiewowych [Council 

Recommendation of 2 December 2003 on cancer screening (2003/878/EC)]. 
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Docelowa populacja kobiet została wybrana w oparciu o wieloletnie badania prowadzone 

przez ekspertów z wielu krajów. Wybór wskazanych grup wiekowych potwierdzony został 

względami epidemiologicznymi, wskazującymi na najwyższe ryzyko umieralności 

i zachorowalności z powodu raka piersi i raka szyjki macicy w tych grupach wiekowych. 

Prowadzenie badań profilaktycznych w populacjach objętych skryningami znamiennie obniża 

ryzyko zgonu z powodu choroby nowotworowej, przy czym obniżenie ryzyka w pozostałych 

grupach wiekowych jest znacznie niższe. 

Opis programu 

Program oparty jest na współpracy z Narodowym Funduszem Zdrowia, który finansuje 

realizowane w ciągu roku badania profilaktyczne raka piersi i raka szyjki macicy. 

Realizatorami badań profilaktycznych są świadczeniodawcy wybierani przez NFZ w ramach 

procedury konkursowej.   

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 wczesnego wykrywania raka szyjki macicy oraz Populacyjnego 

programu wczesnego wykrywania raka piersi oraz realizację wysyłki imiennych zaproszeń do 

kobiet na badania oraz prowadzenie akcji medialnych oraz informacyjno – edukacyjnych na 

rzecz popularyzacji profilaktyki ww. nowotworów, a także kontrole jakości badań 

cytologicznych i ocenę zdjęć mammograficznych (audyt kliniczny). 

Ponadto w ramach programu funkcjonuje System Informatyczny Monitorowania Profilaktyki 

(SIMP), umożliwiający monitorowanie i ewaluację programu oraz śledzenie bieżącej 

realizacji badań skryningowych. Dzięki realizacji programu uzyskujemy stopniowo 

zwiększający się udział kobiet w programach, przede wszystkim spowodowany podjętą 

początkowo wspólnie z NFZ, kontynuowaną następnie z Wojewódzkimi Ośrodkami 

Koordynującymi, akcją wysyłkową imiennych zaproszeń do udziału kobiet w programach.  

Centralny i Wojewódzkie Ośrodki Koordynujące 

Do zadań Centralnego i Wojewódzkich Ośrodków Koordynujących należy monitorowanie 

i koordynacja realizacji działań programu, w tym: 

 działań na rzecz poprawy zgłaszalności, w tym: realizacji akcji medialnych, 

informacyjno-edukacyjnych promujących program, udziału pielęgniarek i położnych 
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w akcjach informacyjnych, dowożenia kobiet na badania, produkcji i dystrybucji 

materiałów informacyjnych o programach, 

 wysyłki imiennych zaproszeń na badania mammograficzne i cytologiczne, 

 kontroli jakości badań cytologicznych (etap podstawowy i diagnostyczny), 

 kontroli jakości badań mammograficznych, 

 audyt kliniczny zdjęć mammograficznych, 

 szkoleń specjalistycznych dla personelu obsługującego skryningi populacyjne  

– tj. cytodiagnostów, pielęgniarek, położnych, ginekologów.  

Nakłady finansowe na realizację programu 

W roku 2013 na realizację programu z zaplanowanej kwoty w wysokości 21 268 976,95 zł 

(w tym: 21 213 976,95 zł – środki bieżące i 55 000,00 zł – środki majątkowe) wykorzystano 

kwotę w wysokości 20 294 660,54 zł (w tym: 20 241 236,34 zł – środki bieżące i 53 424,20 zł 

– środki majątkowe). 

Realizacja świadczeń opieki zdrowotnej w tym zakresie w całości finansowana była ze 

środków własnych Narodowego Funduszu Zdrowia. 

Efekty realizacji programu 

W ramach działań realizowanych przez Centralny i Wojewódzkie Ośrodki Koordynujące 

przeprowadzono następujące działania: 

1) Kontrola jakości badań cytologicznych 

W 2013 r. przeprowadzono kontrole jakości badań cytologicznych etapu podstawowego 

w 202 placówkach realizujących Program profilaktyki raka szyjki macicy w całym kraju, co 

stanowi około 10% wszystkich świadczeniodawców realizujących program w 2013 r. 

Ponadto przeprowadzono kontrole jakości etapu diagnostycznego u wszystkich 75 

świadczeniodawców realizujących ww. program. 

2) Kontrola jakości badań mammograficznych 

W ramach Populacyjnego programu wczesnego wykrywania raka piersi przeprowadzono 

w 2013 r. kontrole jakości badań mammograficznych na wszystkich aparatach 

mammograficznych biorących udział w programie (248 systemów mammografii analogowej, 

56 cyfrowej i 98 ucyfrowionej). 
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3) Audyt kliniczny zdjęć mammograficznych 

W 2013 r. audyt kliniczny zdjęć mammograficznych przeprowadzono w 304 ośrodkach, 

wśród których 215 ośrodków nadesłało badania mammografii analogowej, a 89 ośrodków 

badania cyfrowe. 

Spośród 215 ośrodków wykonujących zdjęcia mammograficzne w systemie analogowym, 

146 uzyskało poziom pożądany wyników, 57 poziom akceptowany, a 12 ośrodków nie 

zaliczyło audytu (5,6%). 

Spośród 89 ośrodków wykonujących badanie cyfrowe, 41 uzyskało poziom pożądany, 

43 poziom akceptowany, a 5 nie zaliczyło audytu. 

4) Organizacja wysyłki imiennych zaproszeń na badania 

W 2013 r. wysłano łącznie 5 928 665 zaproszeń na badania profilaktyczne, w tym 3 291 486 

zaproszeń na badania cytologiczne oraz 2 637 179 zaproszeń na badania mammograficzne. 

Porównanie liczby wysłanych zaproszeń w latach 2012 i 2013, z podziałem na poszczególne 

województwa, obrazują wykresy poniżej. 

Wykres 2. Ilość wysłanych zaproszeń na badania cytologiczne w latach 2012-2013 
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Wykres 3. Ilość wysłanych zaproszeń na badania mammograficzne w latach 2012-2013 

 

5) Działania na rzecz poprawy zgłaszalności 

W 2013 r. w ramach działań mających promować profilaktykę raka szyjki macicy i raka piersi 

oraz wykonywanie badań cytologicznych i mammograficznych przeprowadzono: 

 475 akcji happeningowych, 

 199 konferencji dla pracowników lokalnych samorządów i mieszkańców województw, 

 609 akcji edukacyjnych w szkołach, adresowanych do rodziców i młodzieży, 

 94 spotkania warsztatowe dla pracowników MOPS i GOPS oraz ich podopiecznych, 

 226 konferencji dla kobiet z zakładów pracy, zorganizowanych we współpracy 

z organizacjami pozarządowymi. 

Ponadto przez cały rok, w regionalnych stacjach radiowych i telewizyjnych emitowane były 

spoty promujące programy populacyjne. 

6) Szkolenia specjalistyczne dla personelu świadczeniodawców 

W ramach szkoleń przeprowadzonych w 2013 r. przeszkolono łącznie 520 osób, w tym: 55 

lekarzy ginekologów, 49 cytodiagnostów i 416 położnych. 
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Ponadto przeprowadzono 4 egzaminy centralne dla położnych, do których przystąpiło łącznie 

227 położnych. Wynik pozytywny z egzaminów uzyskało 219 położnych, a 8 nie zaliczyło 

egzaminu. 

W 2013 r. wystawiono także 747 certyfikatów dla położnych, w tym 219 położnym, które 

zdały egzamin i 528 dla położnych, które ukończyły kurs w latach 2007 – 2010. 

Zgłaszalność na badania profilaktyczne w 2013 r. 

W ramach publicznej opieki zdrowotnej istnieją dwie ścieżki, w ramach których można 

wykonać badanie cytologiczne lub mammograficzne. Jedną z nich jest wykonanie badania 

w ramach Programu profilaktyki raka szyjki macicy lub Programu profilaktyki raka piersi, 

drugą natomiast wykonanie badania w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej 

(AOS), na podstawie skierowania. 

Cytologia 

Program profilaktyki raka szyjki macicy 

Rysunek 1. Bieżące objęcie populacji Programem profilaktyki raka szyjki macicy w 2013 r. 
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Tabela 7. Statystyka wykonywania badań cytologicznych w Programie profilaktyki raka szyjki 
macicy w latach 2006 – 2013 

Rok Liczba Procentowe objęcie populacji 

2006 414 986 12,70% 

2007 684 837 21,22% 

2008 791 821 24,34% 

2009 875 080 26,73% 

2010 796 388 24,21% 

2011 804 537 24,43% 

2012 765 061 23,23% 

2013 697 148 21,19% 

 

Liczbę badań cytologicznych, wykonanych w ramach programu w 2013 r., z podziałem na 

poszczególne powiaty, w porównaniu do liczby cytologii wykonanych w 2012 r., obrazuje 

załącznik 1 do sprawozdania. 

W początkowych latach funkcjonowania NPZChN nie było możliwości porównania liczby 

badań cytologicznych wykonanych w ramach programu profilaktyki z badaniami 

wykonanymi w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej (AOS). Dzięki zmianie sposobu 

raportowania, wprowadzonej przez NFZ od drugiej połowy 2011 r., możliwe stało się realne 

oszacowanie, ile kobiet w populacji 25 – 59 lat, wykonuje regularnie badania cytologiczne. 

Tabela 8. Liczba badań cytologicznych wykonanych w 2012 r. u kobiet w wieku 25 – 59 lat 

*Źródło danych – SIMP Raport Bieżące objęcie populacji programem profilaktyki raka szyjki macicy - data generacji 

5.05.2014 r. 

 

Populacja 
Program profilaktyki 

raka szyjki macicy* 
AOS 

Razem ze środków 

NFZ 

Województwo Liczba Liczba % Liczba % Liczba % 

Dolnośląskie   254 256 59 983 23,59% 24 967 9,82% 84 950 33,41% 

Kujawsko-pomorskie   180 040 47 317 26,28% 27 342 15,19% 74 659 41,47% 

Lubelskie   180 779 42 766 23,66% 17 624 9,75% 60 390 33,41% 

Lubuskie   88 677 22 834 25,75% 9 420 10,62% 32 254 36,37% 

Łódzkie   215 760 42 651 19,77% 24 075 11,16% 66 726 30,93% 

Małopolskie   279 170 60 311 21,60% 28 950 10,37% 89 261 31,97% 

Mazowieckie   454 434 87 483 19,25% 74 987 16,50% 162 470 35,75% 

Opolskie   86 194 22 396 25,98% 4 860 5,64% 27 256 31,62% 

Podkarpackie   177 517 42 604 24,00% 22 429 12,63% 65 033 36,63% 

Podlaskie   100 678 26 226 26,05% 9 850 9,78% 36 076 35,83% 

Pomorskie   194 249 52 357 26,95% 21 377 11,00% 73 734 37,96% 

Śląskie   405 907 103 353 25,46% 35 702 8,80% 139 055 34,26% 

Świętokrzyskie 105 589 25 862 24,49% 11 483 10,88% 37 345 35,37% 

Warmińsko - mazurskie   124 212 37 808 30,44% 8 526 6,86% 46 334 37,30% 

Wielkopolskie   297 432 47 613 16,01% 84 083 28,27% 131 696 44,28% 

Zachodniopomorskie 149 082 43 497 29,18% 5 541 3,72% 49 038 32,89% 

Polska 3 293 976 765 061 23,23% 411 216 12,48% 1 176 277 35,71% 
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Tabela 9. Liczba badań cytologicznych wykonanych w 2013 r. u kobiet w wieku 25 – 59 lat 

 

Populacja 
Program profilaktyki 

raka szyjki macicy* 
AOS 

Razem ze środków 

NFZ 

Województwo Liczba Liczba % Liczba % Liczba % 

Dolnośląskie   253 094 54 127 21,39% 47 422 18,74% 101 549 40,12% 

Kujawsko-pomorskie 179 411 38 812 21,63% 50 254 28,01% 89 066 49,64% 

Lubelskie   179 531 41 072 22,88% 33 517 18,67% 74 589 41,55% 

Lubuskie   88 651 21 143 23,85% 22 960 25,90% 44 103 49,75% 

Łódzkie   213 654 38 496 18,02% 41 610 19,48% 80 106 37,49% 

Małopolskie   280 870 55 425 19,73% 53 480 19,04% 108 905 38,77% 

Mazowieckie   455 203 85 033 18,68% 118 617 26,06% 203 650 44,74% 

Opolskie   86 795 21 091 24,30% 11 031 12,71% 32 122 37,01% 

Podkarpackie   178 230 33 512 18,80% 47 809 26,82% 81 321 45,63% 

Podlaskie   101 081 24 359 24,10% 16 413 16,24% 40 772 40,34% 

Pomorskie   194 531 47 393 24,36% 48 398 24,88% 95 791 49,24% 

Śląskie   404 504 88 845 21,96% 69 435 17,17% 158 280 39,13% 

Świętokrzyskie 105 065 23 981 22,82% 20 926 19,92% 44 907 42,74% 

Warmińsko - mazurskie 124 193 38 840 31,27% 26 532 21,36% 65 372 52,64% 

Wielkopolskie   297 538 43 419 14,59% 126 358 42,47% 169 777 57,06% 

Zachodniopomorskie 148 374 41 600 28,04% 19 186 12,93% 60 786 40,97% 

Polska 3 290 725 697 148 21,19% 753 948 22,91% 1 451 096 44,10% 

*Źródło danych – SIMP Raport Bieżące objęcie populacji programem profilaktyki raka szyjki macicy - data generacji 

5.05.2014 r. 

Jak wynika z powyższych zestawień zgłaszalność na badania cytologiczne, po zsumowaniu 

wszystkich badań wykonanych przez kobiety w populacji objętej programem skryningowym 

w kierunku wczesnego wykrywania raka szyjki macicy, zarówno w Programie profilaktyki 

raka szyjki macicy, jak i AOS, okazuje się być ponad dwukrotnie wyższa niż ta wskazywana 

w programie. 

W 2012 r. zgłaszalność na badania cytologiczne wyniosła 35,71%, a w 2013 r. 44,10%, co 

ukazuje wyraźnie rosnącą tendencję zgłaszalności na badania profilaktyczne. 

Należy także zwrócić uwagę na fakt, że liczba badań cytologicznych, wykonywanych 

w ramach Programu profilaktyki raka szyjki macicy, z roku na rok stopniowo spada, 

tymczasem jednak w AOS obserwowana jest tendencja dużego wzrostu. Powyższe wynika 

między innymi z faktu, iż badanie cytologiczne wykonywane w AOS wyceniane jest wyżej 

niż badanie w programie profilaktycznym, ponieważ badanie w AOS obejmuje również 

wizytę u ginekologa. 
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Ponadto należy zauważyć, iż Ministerstwo Zdrowia nie dysponuje danymi dotyczącymi badań 

wykonywanych prywatnie. Ministerstwo Zdrowia zwróciło się do kilku świadczeniodawców 

mających największy udział na rynku prywatnych usług medycznych, w celu oszacowania, ile 

kobiet może badać się prywatnie.  

Dotychczas otrzymane dane, przekazane przez 2 spośród tych świadczeniodawców, wskazują, 

iż w 2012 r. osiągnięta została łącznie zgłaszalność na poziomie przynajmniej 37,46%, 

a w 2013 r. 46,00%. 

Należy przy tym pamiętać, iż są to dane zebrane jedynie od 2 świadczeniodawców 

wykonujących prywatnie badania cytologiczne, a tym samym rzeczywista zgłaszalność na 

badania cytologiczne jest jeszcze większa. 

Mammografia 

Program profilaktyki raka piersi 

Rysunek 2. Bieżące objęcie populacji Programem profilaktyki raka piersi w 2013 r. 
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Tabela 10. Statystyka wykonywania badań mammograficznych w Programie profilaktyki raka 
piersi w latach 2006 – 2013 

Rok Liczba Procentowe objęcie populacji 

2006 572 660 23,37% 

2007 934 412 39,37% 

2008 753 576 31,05% 

2009 891 273 35,97% 

2010 985 391 39,07% 

2011 1 119 991 43,74% 

2012 1 115 850 42,92% 

2013 1 141 423 43,30% 

 

Liczbę badań mammograficznych, wykonanych w ramach programu w 2013 r., z podziałem 

na poszczególne powiaty, w porównaniu do liczby mammografii wykonanych w 2012 r., 

obrazuje załącznik 2 do sprawozdania. 

Tabela 11. Liczba badań mammograficznych wykonanych w 2012 r. u kobiet w wieku 50 – 69 lat 

 

Populacja 
Program profilaktyki 

raka piersi 
AOS RAZEM 

Województwo Liczba Liczba % Liczba % Liczba % 

Dolnośląskie   211 548 95 388 45,09% 5 092 2,41% 100 480 47,50% 

Kujawsko-pomorskie   142 773 55 274 38,71% 7 483 5,24% 62 757 43,96% 

Lubelskie   143 274 71 930 50,20% 3 950 2,76% 75 880 52,96% 

Lubuskie   70 485 34 662 49,18% 1 735 2,46% 36 397 51,64% 

Łódzkie   187 309 75 273 40,19% 2 788 1,49% 78 061 41,67% 

Małopolskie   206 705 79 166 38,30% 6 855 3,32% 86 021 41,62% 

Mazowieckie   354 920 147 015 41,42% 22 422 6,32% 169 437 47,74% 

Opolskie   66 407 26 994 40,65% 4 584 6,90% 31 578 47,55% 

Podkarpackie   129 145 48 491 37,55% 4 403 3,41% 52 894 40,96% 

Podlaskie   75 440 36 056 47,79% 1 944 2,58% 38 000 50,37% 

Pomorskie   147 846 58 561 39,61% 11 189 7,57% 69 750 47,18% 

Śląskie   331 431 132 966 40,12% 14 196 4,28% 147 162 44,40% 

Świętokrzyskie 86 897 29 018 33,39% 3 638 4,19% 32 656 37,58% 

Warmińsko - mazurskie  94 189 44 665 47,42% 2 477 2,63% 47 142 50,05% 

Wielkopolskie   228 900 115 814 50,60% 7 713 3,37% 123 527 53,97% 

Zachodniopomorskie 122 429 64 577 52,75% 4 610 3,77% 69 187 56,51% 

Polska 2 599 698 1 115 850 42,92% 105 079 4,04% 1 220 929 46,96% 
*Źródło danych – SIMP Raport Bieżące objęcie populacji programem profilaktyki raka piersi - data generacji 5.05.2014 r. 
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Tabela 12. Liczba badań mammograficznych wykonanych w 2013 r. u kobiet w wieku 50 – 69 lat 

 

Populacja 
Program profilaktyki 

raka piersi* 
AOS RAZEM 

Województwo Liczba Liczba % Liczba % Liczba % 

Dolnośląskie   214 279 91 334 42,62% 4 992 2,33% 96 326 44,95% 

Kujawsko-pomorskie 144 766 60 176 41,57% 7 287 5,03% 67 463 46,60% 

Lubelskie   144 696 61 771 42,69% 3 114 2,15% 64 885 44,84% 

Lubuskie   71 658 39 121 54,59% 1 121 1,56% 40 242 56,16% 

Łódzkie   188 374 88 124 46,78% 4 103 2,18% 92 227 48,96% 

Małopolskie   210 074 76 994 36,65% 6 372 3,03% 83 366 39,68% 

Mazowieckie   359 349 132 959 37,00% 21 565 6,00% 154 524 43,00% 

Opolskie   67 777 29 945 44,18% 4 089 6,03% 34 034 50,21% 

Podkarpackie   131 937 49 676 37,65% 3 933 2,98% 53 609 40,63% 

Podlaskie   76 864 37 820 49,20% 1 642 2,14% 39 462 51,34% 

Pomorskie   150 070 57 892 38,58% 10 337 6,89% 68 229 45,46% 

Śląskie   334 561 154 071 46,05% 17 211 5,14% 171 282 51,20% 

Świętokrzyskie 87 961 39 354 44,74% 2 921 3,32% 42 275 48,06% 

Warmińsko - mazurskie 96 204 46 503 48,34% 2 172 2,26% 48 675 50,60% 

Wielkopolskie   232 973 114 301 49,06% 6 432 2,76% 120 733 51,82% 

Zachodniopomorskie 124 631 61 382 49,25% 5 122 4,11% 66 504 53,36% 

Polska 2 636 174 1 141 423 43,30% 102 413 3,88% 1 243 836 47,18% 
*Źródło danych – SIMP Raport Bieżące objęcie populacji programem profilaktyki raka piersi - data generacji 5.05.2014 r. 

W przypadku mammografii, tak jak przy cytologii, w momencie zsumowania badań 

wykonanych ze środków NFZ, otrzymujemy wskaźnik zgłaszalności na wyższym poziomie 

niż wskazywany w samym programie. 

W 2012 r. zgłaszalność na badania mammograficzne wyniosła 46,96%, a w 2013 r. 47,18%. 

W sytuacji badań mammograficznych mamy do czynienia z sytuacją odmienną niż 

w przypadku badań cytologicznych, gdyż liczba badań wykonywanych w programie stale 

wzrasta (czego przyczyn można upatrywać między innymi w wysokiej jakości takich badań, 

wynikającej ze stale prowadzonych kontroli świadczeniodawców realizujących Program 

profilaktyki raka piersi i audytu klinicznego zdjęć mammograficznych), a liczba badań 

wykonanych w AOS maleje. 

Podobnie jak w przypadku badań cytologicznych, Ministerstwo Zdrowia nie dysponuje 

danymi dotyczącymi liczby mammografii wykonanych prywatnie. Należy mieć zatem na 

uwadze fakt, iż i w tym przypadku zgłaszalność na badania mammograficzne jest 

w rzeczywistości wyższa niż wskazane powyżej 47,18%. 
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4) Program badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego 

Cele programu 

 zwiększenie odsetka raków wykrywanych we wczesnych stadiach zaawansowania; 

 zwiększenia odsetka wyleczenia (5-letnich przeżyć); 

 obniżenie umieralności na raka jelita grubego; 

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

zaawansowanych i dzięki usuwaniu stanów przedrakowych – polipów). 

Opis programu 

Program badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego jest zadaniem 

Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych od 2006 r. (wcześniej w latach 

2000-2005 badania przesiewowe realizowane były w ramach programów polityki 

zdrowotnej). 

W ramach programu wykonywane są badania kolonoskopowe przesiewowe wraz 

z usunięciem polipów o średnicy do 10 mm i ich badaniem histopatologicznym oraz 

pobraniem wycinków z nacieku nowotworowego. Program jest realizowany w dwóch 

systemach: oportunistycznym i zapraszanym (system zapraszany został wprowadzony 

w 2012 r.).  

Populacja badana  

1. W ramach systemu oportunistycznego: 

Osoby bez objawów klinicznych sugerujących istnienie raka jelita grubego:  

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

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

raka jelita grubego, 

 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.  

2. W ramach systemu zapraszanego: 

 osoby bez objawów klinicznych sugerujących raka jelita grubego w wieku 55-64 lat, 

 osoby z objawami choroby, jeśli otrzymały na nie zaproszenie. 

 



 28 

W całym czasie trwania programu prowadzone jest ustawiczne monitorowanie zadania. 

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

Instytut im. M. Skłodowskiej – Curie w Warszawie), gdzie są weryfikowane i poddawane 

kontroli jakości.  

Nakłady finansowe na realizację programu 

Na realizację Programu badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego 

w 2013 r. zaplanowano środki finansowe w wysokości 18 237 600,00 zł (w tym: 

18 180 600,00 zł - środki bieżące i 57 000,00 zł – środki majątkowe) i wydatkowano kwotę 

w wysokości 17 941 995,00 zł (w tym: 17 884 995,00 zł - środki bieżące i 57 000,00 zł – 

środki majątkowe).  

Działania podjęte w ramach programu  

W 2013 r. program realizowany był przez 92 realizatorów wybranych w procedurze 

konkursowej przeprowadzonej w 2012 r. (na lata 2012 – 2013). W ramach programu 

wykonano łącznie 42 704 badań kolonoskopowych. 

System oportunistyczny prowadzony był w 82 jednostkach na terenie całego kraju, w których 

wykonano łącznie 33 422 profilaktycznych kolonoskopii. U 32 366 osób (96,8%) osiągnięto 

kątnicę. Polipy gruczolakowe wykryto u 6 893 osób (20,6%), zaawansowaną neoplazję 

u 1 734 osób (5,2%), a raka jelita grubego u 365 osób (1,1%). U 41 z 365 osób (11,2%) rak 

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

(wystarczające było jedynie leczenie endoskopowe). 

System zapraszany prowadzony był w 10 ośrodkach. Zaproszenia wysłano do 55 517 osób 

w wieku 55-64 lat, spośród których 9 282 (16,7%) wykonało badanie profilaktyczne. U 8 996 

osób (96,9%) osiągnięto kątnicę. Polipy gruczolakowe wykryto u 2 583 osób (27,8%), 

zaawansowaną neoplazję u 580 osób (6,2%), a raka jelita grubego u 47 osób (0,51%). U co 

najmniej 10 z 47 osób (21,2%) rak wykryty był w polipie gruczolakowym, czyli był w bardzo 

wczesnym stopniu zaawansowania (wystarczające było jedynie leczenie endoskopowe). 

Poniższe zestawienia wskazują liczbę wykonanych badań kolonoskopowych i wysokość kwot 

wydatkowanych na program w kolejnych latach jego realizacji. 
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Wykres 4. Liczba badań kolonoskopowych wykonanych w poszczególnych latach realizacji 
Programu (od 2006 r. do 2013 r.) 
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Tabela 13. Wydatkowane środki finansowe w latach 2006-2013 

Rok realizacji programu Kwota wydatkowana w mln zł 

2006 11,5 

2007 14,2 

2008 13,8 

2009 8,5 

2010 14,7 

2011 16,2 

2012 15,3 

2013 17,9 

Efekty realizacji programu 

Zgodnie z informacją przekazaną przez Koordynatora programu – w powiatach objętych 

programem w systemie oportunistycznym wzrost zachorowalności na raka jelita grubego 

i umieralności z tej przyczyny, szczególnie w grupie mężczyzn, jest mniejszy niż na terenie 

powiatów nieobjętych przedmiotowym programem. Ponadto Koordynator programu wskazał, 

że w ostatnich latach po raz pierwszy w historii udało się doprowadzić do zmniejszenia 

umieralności na raka jelita grubego zarówno u kobiet jak i mężczyzn (wykres 5). 

Współczynnik umieralności z powodu raka jelita grubego u kobiet spadał systematycznie 

z 11,4 w 2001 roku do 10,3 w 2012 roku. U mężczyzn współczynnik umieralności na raka 

jelita grubego bardzo dynamicznie wzrastał przed wprowadzeniem programu i na początku 
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jego trwania aż do 2010 roku kiedy osiągnął wartość 20,0 a od dwóch lat widoczny jest 

istotny spadek wartości współczynnika do 18,9. Biorąc pod uwagę fakt, że spodziewany efekt 

wprowadzenia programu na umieralność na raka jelita grubego czasowo pokrywa się 

z widocznymi trendami epidemiologicznymi oraz że spadek współczynnika umieralności jest 

najbardziej widoczny w grupach wieku skryningowego i po-skryningowego, zdaniem 

Koordynatora programu zaobserwowane zmiany w istotnym stopniu są wynikiem 

prowadzonego Programu profilaktycznego. 

Wykres 5. Współczynniki umieralności na raka jelita grubego u kobiet i mężczyzn na przestrzeni 
ostatnich 50 lat, we wszystkich grupach wieku – oprac. Koordynator programu. 

Wykazane powyżej zmiany znajdują odzwierciedlenie również w publikacjach 

epidemiologicznych dotyczących odsetków 5-letnich przeżyć w raku jelita grubego w Polsce. 

Zarówno w analizie EUROCARE jak również w analizie przeprowadzonej przez Krajowy 

Rejestr Nowotworów odsetki 5-letnich przeżyć w raku jelita grubego w Polsce wzrosły 

z około 26% (publikacje z 2003 r.) do około 47% (publikacje z 2013 r. i 2014 r.). 

Na przestrzeni tych lat Polska odnotowała jeden z najwyższych wzrostów tego wskaźnika 

w Europie. Niemniej nadal odsetki 5-letnich przeżyć są poniżej średniej europejskiej co 

wskazuje na konieczność kontynuacji i intensyfikacji działań w ramach programu. 

Zaletą kolonoskopii jest możliwość jednoczasowego usuwania polipów jelita grubego, które 

uznawane są za stany prekursorowe dla raka jelita grubego. Sprawia to, że kolonoskopia 

przesiewowa zapewnia nie tylko spadek umieralności dzięki możliwości wykrywania 
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wczesnych bezobjawowych postaci raka ale także spadek zapadalności, czyli liczby nowych 

raków w przyszłości, dzięki usuwaniu polipów. 

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. 

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. 

Opis programu 

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

dziedziczne uwarunkowania są przyczyną około 15% zachorowań na raka piersi w Polsce. 

Pięciokrotnie lub nawet więcej razy zwiększone w stosunku do populacyjnego ryzyko 

zachorowania na ten nowotwór występuje w grupie około 60 000-100 000 kobiet w wieku  

25-70 lat. Silne dziedziczne predyspozycje do jego rozwoju są jedną z głównych przyczyn 

umieralności kobiet do 60 r.ż. Komponenta dziedziczna występuje prawdopodobnie 

w większości zachorowań na raka piersi i raka jajnika, lecz poziomy względnego 

i bezwzględnego ryzyka zachorowań u nosicieli różnych typów mutacji i tzw. polimorfizmów 

genów predyspozycji do tych nowotworów (dotąd zidentyfikowanych prawdopodobnie tylko 

w części) są bardzo zróżnicowane. Ponieważ tylko część genów predyspozycji została dotąd 

poznana - podstawą do rozpoznawania dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania 

na raki piersi i/lub jajnika jest wywiad rodzinny. Podstawą do oszacowania poziomu ryzyka 

bezwzględnego i względnego jest liczba i wiek zachorowań na raki piersi i/lub raki jajnika 

wśród krewnych, a także wystąpienie syn-, a zwłaszcza metachronicznych, drugich 

zachorowań na raka jajnika lub raka drugiej piersi u probantki lub krewnych, które wcześniej 

zachorowały na raka piersi. Molekularne badanie pod kątem nosicielstwa mutacji  

w obrębie genów silnych predyspozycji do rozwoju nowotworu ma istotne znaczenie  

w identyfikowaniu kobiet o szczególnie wysokim ryzyku zachorowania.  
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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, 

b) profilaktyczną mastektomię, 

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

piersi i zapobiega (w przeważającej większości przypadków) zachorowaniom na 

raka jajnika. 

W 2013 r. w programie uczestniczyło 27 genetycznych poradni onkologicznych z całego 

kraju.  

Nakłady finansowe na realizację programu  

Na realizację Programu zaplanowano środki w wysokości 8 942 600,00 zł, z czego 

wydatkowano w 2013 r. kwotę  w wysokości  8 732 120,00  zł. 

Efekty realizacji programu 

W 2013 r. zidentyfikowano w ramach tego programu 9 373 nowe rodziny obciążone wysokim 

ryzykiem, objęto opieką 13 729 kobiet z grup ryzyka (u 81 z nich wykrywając  

w tym czasie zachorowania na nowotwory piersi i u 32 nowotwory jajnika). W przypadku 140 

kobiet wykonano profilaktyczną adneksektomię. 
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Moduł II - Wczesne wykrywanie i prewencja nowotworów złośliwych w rodzinach 

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

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. 

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  

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 
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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 I0 – 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 II0 i ewentualnie 

dalszych stopni).  

W 2013 r. w programie uczestniczyło 16 genetycznych poradni onkologicznych z całego 

kraju.  

Nakłady finansowe na realizację programu  

Na realizację Programu zaplanowano środki w wysokości 1 090 150,00 zł, z czego 

wydatkowano w 2013 r. kwotę  w wysokości  1 026 430,00 zł. 

Efekty realizacji programu 

W ramach realizacji Programu opieki nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie 

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

rejestru 1 035 rodzin wysokiego ryzyka, objęto opieką 1 715 pacjentów z rodzin wysokiego 

ryzyka. Rozpoznano 16 zachorowań na raka jelita grubego i 3 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). 

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. 

Opis programu 

Program obejmuje następujące schorzenia: 
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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: 

1) 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, 

2) wykrycia nosiciela mutacji. 

Nakłady finansowe na realizację programu  

Na realizację Programu zaplanowano środki w wysokości 196 620,00 zł, z czego 

wydatkowano w 2013 r. kwotę  w wysokości  165 400,00 zł. 

Efekty realizacji programu 

W 2013 r. zidentyfikowano w ramach tego programu 153 nowe rodziny najwyższego 

i wysokiego ryzyka, w 11 rodzinach wykryto mutację genu RB1, natomiast w 26 rodzinach 

mutację genu VHL. W tym czasie wykryto 27 nowotworów siatkówczaka i 72 nowotwory 

VHL. 

 

Środki wydatkowanie w kolejnych latach  na Program opieki nad rodzinami wysokiego, 

dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe - Moduł I , 

II i III,  przedstawia tabela 1. 
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Tabela 14. Wydatkowane środki finansowe w latach 2006-2013 

Rok realizacji programu Kwota przeznaczona na realizację 

programu w mln zł  

2006 3,4 

2007  4,0 

2008  4,6 

2009 3,0 

2010 6,1 

2011  8,1 

2012 8,4 

2013 9,9  

W 2013 r. Programy opieki nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka 

zachorowania na raka piersi i raka jajnika (Moduł I) wdrożono w 27 genetycznych poradniach 

onkologicznych w Polsce, natomiast w zakresie raka jelita grubego i błony śluzowej trzonu 

macicy (Moduł II) w 16 genetycznych poradniach onkologicznych w Polsce. 

Zidentyfikowano około 10 000 rodzin, w których ryzyko zachorowania jest ponad 4-krotnie 

wyższe niż średnie ryzyko zachorowania w populacji. Coroczną opieką, polegającą na 

wczesnej diagnostyce nowotworów, a w przypadkach najwyższego ryzyka także aktywne 

interwencje profilaktyczne, objęto około 15 500 członków tych rodzin. Wśród ponad 1% 

pacjentów objętych opieką wykrywa się corocznie zachorowania na nowotwory (tj. blisko  

10-krotnie częściej niż w odpowiednich grupach w całej populacji); corocznie u około 2% 

pacjentek najwyższego ryzyka zachorowania na raka piersi i jajnika wykonuje się 

profilaktyczne adneksektomie.  

W 2011 r. rozpoczęła się realizacja Modułu III Programu, związanego z identyfikacją 

możliwie największej liczby rodzin z predyspozycją dziedziczną do siatkówczaka (łac. 

retinoblastoma – wewnątrzgałkowy nowotwór złośliwy oka) oraz z chorobą von Hippel-

Lindau (mutacja genu VHL, choroba charakteryzująca się zwiększoną predyspozycją do 

nowotworów nerek, ośrodkowego układu nerwowego, szczególnie móżdżku, nadnerczy  

i siatkówki) i objęcie ich opieką ukierunkowaną na możliwie najwcześniejsze rozpoznanie,  

a także na aktywną prewencję zachorowań na nowotwory. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Nowotw%C3%B3r_z%C5%82o%C5%9Bliwy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Gen
http://pl.wikipedia.org/wiki/VHL
http://pl.wikipedia.org/wiki/Nowotw%C3%B3r
http://pl.wikipedia.org/wiki/Nerka
http://pl.wikipedia.org/wiki/O%C5%9Brodkowy_uk%C5%82ad_nerwowy
http://pl.wikipedia.org/wiki/M%C3%B3%C5%BCd%C5%BCek
http://pl.wikipedia.org/wiki/Nadnercze
http://pl.wikipedia.org/wiki/Siatk%C3%B3wka_%28anatomia%29
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II. Programy inwestycyjne 

 

6) Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów 

Cele programu 

Celem programu jest doposażenie i wymiana wyeksploatowanej aparatury diagnostycznej  

w ośrodkach leczenia onkologicznego w celu szybkiego diagnozowania nowotworów. 

Opis programu 

W ramach realizacji programu w 2013 r. dokonano zakupu rezonansów magnetycznych  

i tomografów komputerowych, celem poprawy dostępności chorych do badań obrazowych.   

Nakłady finansowe na realizację programu  

W 2013 r. na realizację ww. programu zostały zaplanowane środki finansowe w wysokości 

36 595 429,00 zł, z czego wydatkowano kwotę w wysokości 36 595 427,96 zł.  

Efekty realizacji programu 

W 2013 r. zakupiono 7 rezonansów magnetycznych i 5 tomografów komputerowych dla 

następujących jednostek: 

 Rezonans magnetyczny: 

1) Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola 

Marcinkowskiego w Poznaniu;  

2) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum Onkologii 

im. prof. T. Koszarowskiego w Opolu; 

3) Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 we Wrocławiu; 

4) Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie; 

5) Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy; 

6) Beskidzkie Centrum Onkologii – Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Bielsku Białej; 

7) Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku. 

 Tomograf komputerowy: 

1) Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego 

Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie; 

2) Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie; 
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3) 105 Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 

Zdrowotnej w Żarach; 

4) Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie; 

5) Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu. 

Przeprowadzona przez Konsultanta Krajowego w dziedzinie radiologii i diagnostyki 

obrazowej analiza na zlecenie Ministerstwa Zdrowia wykazała, że sprzęt zakupiony w ramach 

Programu jest efektywnie wykorzystywany w systemach całodobowych, dwuzmianowych 

oraz jednozmianowych. 

W przypadku rezonansu magnetycznego, zakupione aparaty w poszczególnych jednostkach 

działają w systemach jedno- i dwuzmianowych, dziennie wykonują od 3 do 20 badań. Ogólna 

liczba świadczeń wykonanych na zakupionych rezonansach magnetycznych w 2013 roku 

wyniosła 1 471. 

Zakupione tomografy komputerowe w poszczególnych jednostkach pracują w systemach 

jedno- i dwuzmianowych oraz całodobowych, dziennie wykonują od 10 do 80 badań. Ogólna 

liczba świadczeń wykonanych na zakupionych tomografach komputerowych w 2013 roku 

wyniosła 12 765. 

 

Tabela 15. Wydatkowane środki finansowe w latach 2007-2013 

Rok  Zakupiony sprzęt Kwota 

przeznaczona na 

realizację programu 

w mln zł  

2007  4 aparaty USG, 2 przystawki do biopsji piersi, cyfrowy 

aparat RTG ze stołem kostnym i ścianką do zdjęć 

płucnych, videokolonoskop, oprogramowanie do 

opracowania gruczołu piersiowego do rezonansu 

magnetycznego, automatyczny aparat do prowadzenia 

reakcji immunohistochemicznych, łaźnia wodna 

17,3 

2008  4 cytomammobusy 8,9 

2009 6 rezonansów magnetycznych 20,0 

2010 8 rezonansów magnetycznych 26,3 

2011 8 rezonansów magnetycznych 26,0 

2012 12 tomografów komputerowych i 5 gamma-kamer 

SPECT-CT 

39,3 

2013 7 rezonansów magnetycznych i 5 tomografów 

komputerowych 

36,6 

Udział własny oferenta w zakupie sprzętu wynosił 15% jego wartości. 
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7) Poprawa działania systemu radioterapii onkologicznej w Polsce – doposażenie 

i modernizacja zakładów radioterapii 

Cele programu 

 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. 

Opis programu 

Radioterapia onkologiczna jako metoda leczenia samodzielnego lub integralna część leczenia 

skojarzonego stosowana jest u ok. 60% 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 jest leczonych około 82 000 chorych otrzymuje leczenie 

z udziałem promieniowania jonizującego, w tym ok. 72 000 z wykorzystaniem 

teleradioterapii i ok. 10 000 z wykorzystaniem brachyterapii. 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.  

Obecne wytyczne Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) przyjmują za minimalne zalecenia 

instalację 1 aparatu megawoltowego na 250 000 (dawniej 300 000 mieszkańców). Zgodnie ze 

wskaźnikiem w Polsce powinny działać 154 aparaty tego typu. Zalecenia Europejskiego 

Towarzystwa Radioterapii Onkologicznej wskazują potrzebę posiadania 1 aparatu 

megawoltowego na 200 000 mieszkańców i taka liczba aparatów jest obecnie w użyciu 

w większości krajów Europy Zachodniej. Zgodnie z informacją zawartą w Raporcie na temat 

stanu radioterapii w Polsce w 2013 r. przygotowanym przez Konsultanta Krajowego 

w dziedzinie radioterapii onkologicznej, obecna liczba ludności przypadająca na aparaty 

megawoltowe w poszczególnych województwach Polski przedstawia się następująco: 
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Tabela 16. Liczba ludności przypadająca na aparaty megawoltowe w poszczególnych 
województwach 

 

Województwa 

Liczba 

ludności 

wg.GUS 

31.12.2012 

r. 

Miasta 
Ilość 

akceleratorów 

Ilość 

aparatów 

kobaltowych 

Liczba 

ludności 

na 1 

akcelerator 

Liczba ludności 

na 1 aparat 

megawoltowy 

(akcelerator + 

Gammaknife) 

P O L S K A 38 533 299  137 2 281 265 277 218 

DOLNOŚLĄSKIE 2 914 362 
Wrocław 

Wałbrzych 

7 

2 
0 323 818 323 818 

KUJAWSKO-

POMORSKIE 
2 096 404 Bydgoszcz 

8 

1* 
0 262 050 262 050 

LUBELSKIE 2 165 651 Lublin 6 0 360 942 360 942 

LUBUSKIE 1 023 317 Zielona Góra 3 0 341 106 341 106 

ŁÓDZKIE 2 524 651 Łódź 7 0 360 664 360 664 

MAŁOPOLSKIE 3 354 077 

Kraków COOK 

Kraków SU Chir.** 

Kraków USD 

Kraków Amethyst** 

Tarnów 

Nowy Sącz** 

4 

1* 

2 

3 

3 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

239 577 239 577 

MAZOWIECKIE 5 301 760 

Warszawa COI 

Wieliszew 

Warszawa Centrum 

Neuroradiochirurgii 

Otwock 

12 

3 

0 

 

2 

0 

0 

1 

 

0 

311 868 294 542 

OPOLSKIE 1 010 203 Opole 3 0 336 734 336 734 

PODKARPACKIE 2 129 951 
Rzeszów 

Brzozów 

2 

3 

0 

0 
425 990 425 990 

PODLASKIE 1 198 690 Białystok 4 0 299 672 299 672 

POMORSKIE 2 290 070 
Gdańsk 

Gdynia 

3 

3 

0 

0 
381 678 381 678 

ŚLĄSKIE 4 615 870 

Bielsko-Biała 

Gliwice 

Katowice 

Katowice COiO** 

Częstochowa 

4 

11 

3 

3 

2 

0 

0 

0 

1 

0 

200 690 192 327 

ŚWIĘTOKRZYSKIE 1 273 995 Kielce 4 0 318 499 318 499 

WARMIŃSKO-

MAZURSKIE 
1 450 697 

Olsztyn 

Elbląg 

4 

3 

0 

0 
207 242 207 242 

WIELKOPOLSKIE 3 462 196 
Poznań WCO 

 

Poznań MCO 

9 

1* 

2 

0 

 

0 
314 745 314 745 

ZACHODNIOPOMORSK

IE 
1 721 405 

Szczecin 

Koszalin 

5 

2 
0 245 915 245 915 

* 
Kraków SU, Poznań WCO, Bydgoszcz – akceleratory wyłącznie do radioterapii śródoperacyjnej  

(nie uwzględniano w obliczeniach liczby ludności przypadających 1 aparat). 

** Kraków SU Chir., Nowy Sącz, Katowice COiO – nie prowadziły leczenia w 2013 roku, Kraków Amethyst – 

pacjenci leczeni od 30.12.2013. 
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Tabela 17. Liczba ludności przypadająca na jeden akcelerator w województwach w 2013 roku 
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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, 

4) zakup symulatorów, 

5) zakup tomografów komputerowych z opcją planowania leczenia, 

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

Nakłady finansowe na realizację programu 

W 2013 r. na realizację ww. zadania zostały przeznaczone środki finansowe w wysokości 

132 970 152,00 zł, z czego wydatkowano kwotę w wysokości 131 849 288,63 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 ofert przetargowych) ceny zakupu specjalistycznych 

urządzeń i sprzętu, niż zostały określone w umowach zawartych z Ministrem Zdrowia. 

 

 



 42 

Tabela 18. Wydatkowane środki finansowe w latach 2006-2013 

Rok realizacji programu 
Kwota przeznaczona na realizację 

programu w mln zł 

2006 162,4 

2007 145,1 

2008 123,3 

2009 118,8 

2010 161,1 

2011 155,0 

2012 128,1 

2013 131,8 

Udział własny oferenta w zakupie sprzętu wynosił nie mniej niż 15% wartości. 

Efekty realizacji programu 

W 2013 r. dokonano zakupu aparatury i sprzętu medycznego dla 24 jednostek, w tym m. in.: 

 11 akceleratorów (przyśpieszaczy liniowych),  

 3 tomografy komputerowe z wirtualną stacją planowania leczenia,  

 2 symulatory do planowania leczenia,  

 2 stacje planowania leczenia,  

 aparaty do brachyterapii HDR,  

 rozbudowanie systemów realizacji i planowania leczenia (przede wszystkim 

akceleratorów), systemy dozymetrii oraz systemy unieruchomień. 

Według opinii Konsultanta Krajowego w dziedzinie radioterapii onkologicznej dzięki 

wysiłkom Ministerstwa Zdrowia i dotychczasowej, konsekwentnej realizacji Narodowego 

programu zwalczania chorób nowotworowych w ostatnich latach nastąpił istotny postęp 

w zakresie radioterapii w Polsce:  

1) zwiększyła się liczba chorych korzystających z tej metody leczenia: liczba chorych  

napromienianych wzrosła z ok. 40 000 w 1999 roku do 82 000 w 2013 r., 

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

roku do 4-5 tygodni w 2013 roku,  

3) ułatwiony został dostęp chorych do najnowocześniejszych, unikalnych 

wysokospecjalistycznych technik i metod radioterapii (radioterapia IMRT, 

radioterapia stereotaktyczna, radioterapia łukowa, radioterapia z hipertermią itp.), 

4) w znacznym stopniu wyrównane zostały różnice regionalne w dostępie do 

nowoczesnej radioterapii, choć różnice te jeszcze nadal istnieją. 
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Tabela 19. Liczba pacjentów leczonych w ośrodkach onkologicznych w Polsce w 2013 r. 

 

OŚRODEK 
Liczba pacjentów 

leczonych w ośrodku 

Liczba pacjentów – 

teleterapia 

Liczba pacjentów – 

brachyterapia 

Białystok 2 092 1 819 273 

Bielsko Biała 1 869 1 740 129 

Brzozów 2 048 1 519 529 

Bydgoszcz  5 584 4 823 761 

Częstochowa 2 038 1 695 343 

Elbląg 712 712 0 

Gdańsk 2 154 1 918 236 

Gdynia 1 614 1 403 211 

Gliwice 8 766 7 875 891 

Jastrzębie Zdrój 40 0 40 

Katowice 2 713 2 518 195 

Katowice COiO 0 0 0 

Kielce 3 425 2 404 1021 

Koszalin 1 480 1 331 149 

Kraków COOK 2 320 1 976 344 

Kraków USD 1 241 1 241 0 

Kraków SU Chir. 0 0 0 

Kraków SU Gin. 188 0 188 

Kraków SU Okul. 356 44 312 

Kraków Amethyst 0 0 0 

Lublin COZL 3 887 3 500 387 

Lublin UM Chir. 3 0 3 

Łódź 3 454 3 262 192 

Nowy Sącz 0 0 0 

Olsztyn 1 853 1 621 232 

Opole 1 199 1 040 159 

Otwock 666 533 133 

Poznań WCO 6 096 4 973 1123 

Poznań MCO 1 976 1 438 538 

Rzeszów 1 736 1 608 128 

Szczecin 3 489 3 209 280 

Tarnów 991 936 55 

Wałbrzych MCO 1 663 1 395 268 

Warszawa CO 8 197 7 174 1023 

W-wa Centr.  Neur. 733 733 0 

Wieliszew 2 175 1 816 359 

Wrocław DCO 3 979 3 606 373 

Wrocław WSS 26 26 0 

Zielona Góra 1 606 1 475 131 

Razem 82 369 71 363 11 006 
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Dokonano radykalnej poprawy wyposażenia ośrodków onkologicznych w aparaturę 

radioterapeutyczną w porównaniu do roku 2005 r.: 

1) liczba akceleratorów wzrosła z 70 w 2005 r. do 134 w 2013 r., 

2) stare, wysłużone akceleratory zastąpiono nowoczesnymi, wysoce bezpiecznymi 

i skutecznymi, 88% obecnie posiadanych przez ośrodki akceleratorów ma nie więcej 

niż 10 lat, a ponad połowa nie więcej niż 5 lat – jest to sytuacja wyjątkowo dobra, 

nawet jak na warunki dobrze rozwiniętych krajów Unii Europejskiej, 

3) wycofano z użycia wszystkie spośród 12 posiadanych bomb kobaltowych, zastępując 

je akceleratorami, co jest zgodne z zaleceniami organów UE (OECD), 

4) o 13 % (z 36 do 41) wzrosła liczba symulatorów, ale co najważniejsze ponad  

10-krotnie (z 4 do 43) wzrosła liczba tomografów komputerowych dedykowanych do 

planowania leczenia napromienianiem, wyposażonych w komputerowe stacje 

symulacji wirtualnej, tomografy te zastępujące klasyczne symulatory są już w prawie 

wszystkich ośrodkach radioterapii w Polsce, 

5) o 93% (z 66 do 128) wzrosła liczba  systemów planowania radioterapii, w tym prawie 

3-krotnie (ze 126 do 375) stacji planowania, co jest kluczowym elementem 

skracającym czas przygotowania napromieniania, 

6) praktycznie wycofano z użycia w brachyterapii przestarzałe aparaty LDR/MDR, 

zastępując je aparatami typu HDR i PDR radykalnie poprawiającymi komfort 

i bezpieczeństwo leczenia chorych oraz skracającymi czas oczekiwania na tę metodę 

leczenia. 

Nastąpił skok technologiczny i idący za tym skok jakościowy radioterapii: 

1) konwencjonalną i prostą radioterapię (2D) zastąpiono radioterapią 3D i konformalną, 

które to techniki rutynowe, podstawowe, ale i w pełni nowoczesne, dostępne są we 

wszystkich pełnoprofilowych ośrodkach radioterapii w Polsce, spełniając przy tym 

zalecenia organów Unii Europejskiej, 

2) wszystkie pełnoprofilowe ośrodki radioterapii w Polsce wyposażono w dodatkowe 

urządzenia umożliwiające stosowanie niestandardowych, a więc: kolimatory 

wielolistkowe (MLC), opcje intensywnej modulacji radioterapii (IMRT), systemy 

portalowej wizualizacji wiązki (EPID), wyposażono je również w najnowocześniejsze 

systemy zarządzania i weryfikacji oraz dozymetrię in vivo,  
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3) część ośrodków uzyskała najnowocześniejsze urządzenia do wysoce 

specjalistycznych technik napromieniania, stosowanych jedynie w wybranych 

ośrodkach w Europie i na świecie, u chorych wybranych wg specjalnych wskazań 

medycznych, np. zintegrowany system obrazowania rentgenowskiego (IGRT), system 

bramkowania oddechowego, system planowania w czasie rzeczywistym; systemy te 

i związane z tym techniki, w razie potrzeby, dostępne są dla wszystkich chorych 

wymagających takiego leczenia. 

 

W sposób znaczący wzrosła liczbowo i jakościowo kadra medyczna radioterapii 

w porównaniu z rokiem 2005: 

1) liczba lekarzy specjalistów radioterapii zatrudnionych w ośrodkach wzrosła o 51% 

z 320 do 485, a liczba lekarzy w trakcie specjalizacji wzrosła o 18% ze 149 do 176, 

2) liczba fizyków wzrosła o 87% (ze 188 do 353), 

3) liczba techników-radioterapii wzrosła o 44% (z 652 do 939). 

 

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

i modernizacja klinik i oddziałów torakochirurgii 

Cel programu  

Poprawa dostępności do świadczeń w zakresie leczenia raka płuca.  

Opis programu 

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

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. doposażenie ośrodków 

torakochirurgii.  

Ponadto w celu zapewnienia nadzoru i koordynacji działań ośrodków torakochirurgii 

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



 46 

kupowanego w ramach programu, finansowane były 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. 

Miernikami efektywności realizacji zadania Narodowego programu zwalczania chorób 

nowotworowych w zakresie jakości diagnostyki i leczenia raka płuca są:  

1) zwiększenie odsetka chorych operowanych w I i II stadium zaawansowania raka 

płuca, 

2) zmniejszenie odsetka chorych operowanych w III stadium zaawansowania raka płuca,  

3) zmniejszenie odsetka pneumonektomii w stosunku do lobektomii, 

4) zmniejszenie śmiertelności okołooperacyjnej, 

5) zwiększenie odsetka pięcioletnich przeżyć po leczeniu operacyjnym, 

6) zmniejszenie odsetka torakotomii zwiadowczych. 

Nakłady finansowe na realizację programu 

W 2013 r. 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 

15 206 462,00 zł (w tym: 1 659 800,00 zł - środki bieżące i 13 546 662,00 zł – środki 

majątkowe), z czego wydatkowano kwotę w wysokości 13 487 128,28 zł (w tym: 

1 587 101,10 zł - środki bieżące i 11 900 027,18 zł – środki majątkowe). 

Niewykorzystanie wszystkich środków przez realizatorów w stosunku do wartości zawartych 

umów spowodowane było tym, że w trakcie postępowań przetargowych realizatorzy 

uzyskiwali niższe (na podstawie ofert przetargowych) ceny zakupu specjalistycznych 

urządzeń i sprzętu niż zostały określone w umowach. 
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Tabela 20. Wydatkowane środki finansowe w latach 2006-2013 

Rok realizacji programu Kwota przeznaczona na realizację  

w mln zł  

2006 9,3 

2007  6,8 

2008  6,6 

2009 14,1 

2010 14,7 

2011 15,3  

2012 15,4  

2013 13,5 

Udział własny oferenta w zakupie sprzętu wynosił nie mniej niż 15% wartości. 

Efekty realizacji programu 

W 2013 r. dokonano zakupu aparatury i sprzętu medycznego dla 18 jednostek: 

1) Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu, 

2) Centrum Onkologii im. Prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy, 

3) Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy,  

4) Szpital Wojewódzki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Karola 

Marcinkowskiego w Zielonej Górze, 

5) Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi, 

6) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. 

Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi-Centralny Szpital 

Weteranów, 

7) Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Krakowie, 

8) Samodzielny Publiczny Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc im. Dr O. Sokołowskiego 

w Zakopanem, 

9) Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku, 

10) Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie, 

11) Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Rzeszowie, 

12) Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku, 

13) Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku, 

14) Szpital Specjalistyczny w Prabutach, 
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15) Specjalistyczny Zespół Chorób Płuc i Gruźlicy w Bystrej, 

16) Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie, 

17) Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Poznaniu, 

18) Specjalistyczny Szpital im. prof. Alfreda Sokołowskiego w Szczecinie. 

Wśród dofinansowanego sprzętu znajdowały się m.in.: 

 3 bronchofiberoskopy, 

 2 torakoskopy, 

 2 videotorakoskopy, 

 3 videobronchoskopy, 

 2 gastroskopy, 

 2 bronchoskopy, 

 3 tory wizyjne, 

 5 respiratorów, 

 4 cyfrowe zestawy do drenażu opłucnowego, 

 1 aparat RTG, 

 1 aparat USG, 

 2 kardiomonitory, 

 2 lasery (diodowy i  neodymowo-yagowy). 

 

Zgodnie z opinią Konsultanta Krajowego w dziedzinie chirurgii klatki piersiowej dzięki 

realizacji Programu systematycznie wzrasta ilość chorych operowanych we wczesnych 

stadiach raka płuca i w chwili obecnej odsetek chorych operowanych w I i II stadium 

zaawansowania choroby wynosi 80%. Ponadto nastąpił o 48,8% wzrost chorych operowanych 

w I stadium zaawansowania choroby, w stosunku do 2005 r., od kiedy rozpoczęła się 

realizacja Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych. Należy również 

zaznaczyć, że spadła również liczba operowanych chorych w wyższych stadiach 

zaawansowania raka płuca, a odsetek w IIIA stadium zaawansowania raka płuca wynosi 

11,2%, tj. o blisko 43,7% spadła ilość operowanych pacjentów z wyższym stopniem 

zaawansowania raka płuca (IIIA), w stosunku do 2005 r. gdzie leczeniem z wyboru powinno 

być skojarzone leczenie (z włączeniem systemowego leczenia przedoperacyjnego) lub chorzy 

ci nie powinni być operowani, a powinni być leczeni systemowo w skojarzeniu z radioterapią.  
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Wykres 6. Wzrost resekcyjności we wczesnych stadiach zaawansowania raka płuca. 

 

 

Jednocześnie, należy zwrócić uwagę na fakt, iż 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.  

 

W ramach prowadzonej Koordynacji zadania, były realizowane następujące działania:  

 w 26 ośrodkach pulmonologii i torakochirurgii, lekarze torakochirurdzy oraz 

anatomopatolodzy opracowali i wprowadzili do rejestru danych klinicznych 

i histopatologicznych dane dot. 3 374 pacjentów,  

 w 12 ośrodkach realizowano program badań przesiewowych wczesnego wykrywania 

raka płuca z wykorzystaniem CT. 

W ramach realizacji zadania w zakresie koordynacji wykonywane były badania przesiewowe 

wczesnego wykrywania raka płuca z wykorzystaniem CT. Badania przesiewowe realizowane 

były w powiatach, w których wykrywalność raka płuca jest wyjątkowo niska tzn. poniżej 

10% wczesnych wykryć w stosunku do nowych zachorowań. 

W badaniach przesiewowych wczesnego wykrywania raka płuca z wykorzystaniem CT 

mogły wziąć udział osoby, które kwalifikowały się do grupy ryzyka, tj.: osoby w wieku od 55 

do 75 lat, osoby z nowotworowym wywiadem rodzinnym, narażone na ekspozycję czynników 

rakotwórczych (azbest, radon, uran, arszenik, beryl, prod. przemiany węgla kamiennego),  
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ci którzy od ponad 20 lat palą minimum jedną paczkę papierosów dziennie oraz osoby, 

niezależnie od wieku ze wskaźnikiem odsetkowym FEV1<70% wartości należnych. Z ww. 

badań przesiewowych zostali wykluczeni chorzy z objawami chorób układu oddechowego 

oraz osoby, które miały wykonywane badania RTG i CT w ciągu ostatnich pięciu lat. 

W ramach programu badań przesiewowych wczesnego wykrywania raka płuca 

z wykorzystaniem CT w latach 2009-2011 wykonano 15 688 badań, w tym w 2013 r. 

wykonano 4 081 badań. 

Tabela 21. Liczba wykonanych badań przesiewowych wczesnego wykrywania raka płuca 
z wykorzystaniem CT w ramach Programu w latach 2009-2013. 

Rok Liczba badań CT 

2009 80 

2010 1 660 

2011 5 420 

2012 4 447 

2013 4 081 

Razem 2009-2013 15 688 

 

Ponadto w ramach realizacji zadania w 2013 r.:  

 przeprowadzono 3 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 ogólnokrajowego rejestru raka płuca. 

 

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

z dostosowaniem do zaleceń Unii Europejskiej i współpracy z European Leukemia 

Net 

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. 
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Opis programu 

W ramach zadania kontynuowane są działania w zakresie doposażenia klinik i oddziałów 

hematologii i transplantologii szpiku w sprzęt niezbędny do diagnozowania i leczenia 

białaczek. 

Nakłady finansowe  na realizację programu  

W 2013 r. na realizację ww. programu, w tym na zakup sprzętu specjalistycznego dla potrzeb 

poprawy realizacji leczenia i diagnostyki białaczek przeznaczone zostały środki finansowe w 

wysokości 6 652 757,00 zł, z czego wydatkowano kwotę w wysokości 6 545 927,71 zł. 

Efekty realizacji programu 

W ramach programu dokonano zakupów sprzętu specjalistycznego dla potrzeb:  

1) unowocześnienia pracowni i metod diagnostycznych połączone z ich standaryzacją. 

i uzupełnieniem niezbędnej aparatury, 

2) unowocześnienia warunków leczenia chorych na ostre białaczki, złośliwe chłoniaki,  

3) unowocześnienia metod leczenia opartych na zastosowaniu komórek krwiotwórczych. 

W 2013 r. zakupiono aparaturę i sprzęt medyczny dla 19 jednostek: 

1) Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy,  

2) Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 we Wrocławiu, 

3) Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców 

Szpiku we Wrocławiu, 

4) Szpital Uniwersytecki Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy,  

5) Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 w Lublinie, 

6) Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o. w Zamościu 

7) Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi,  

8) Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o, 

9) Szpital Uniwersytecki w Krakowie,  

10) Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie,  

11) Szpital Wojewódzki w Opolu,  

12) Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie, 

13) Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku,  

14) SP ZOZ Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie,  

15) Centrum Onkologii – Instytut im. Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach,  
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16) Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego 

Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,  

17) Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego UM w Poznaniu, 

18) Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 im. prof. T. Sokołowskiego Pomorskiego 

Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. 

Wśród dofinansowanego sprzętu znajdowały się m.in.: 

 6 pomp infuzyjnych, 

 4 wirówki laboratoryjne, 

 3 kardiomonitory, 

 3 mikroskopy optyczne, 

 3 zamrażarki, 

 3 zgrzewarki. 

Według opinii Koordynatora zadania 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 tj. m.in. zawartych w dokumencie pn. 

„Diagnosis and management of acute myeloid leukemia in adults: recommendations from an 

international expert panel, on behalf of the European LeukemiaNet”. 

Do korzyści wynikających z realizacji zadania należą: 

1) podniesienie poziomu diagnostyki i leczenia. Program został oceniony pozytywnie przez 

wszystkie ośrodki, które ze środków zaplanowanych na ten cel uzyskały możliwość 

doposażenia bazy sprzętowej. Należy podkreślić, że Program daje jedyną w skali kraju 

możliwość wzbogacenia warsztatu pracy hematologów i transfuzjologów, a także 

umożliwia modernizację istniejącego sprzętu. W trakcie realizacji Programu w sposób 

znaczący podniesiony został standard leczenia białaczek u dorosłych oraz ujednolicone 

zostały metody diagnostyczne, przy czym diagnostykę dostosowano do wymogów Unii 

Europejskiej, 
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2) kontynuowanie rozpoczętego w poprzednich latach wprowadzania do praktyki metod 

diagnostyki zgodnych z zaleceniami Unii Europejskiej, European Leukemia Net, World 

Health Organization, które służą do określania szczegółowego rozpoznania, stopnia 

ryzyka i monitorowania leczenia białaczek i chłoniaków, w oparciu o badania 

molekularne, cytogenetyczne i immunologiczne, 

3) dalsza poprawa warunków leczenia onkohematologicznego białaczek i chłoniaków, która 

nastąpiła dzięki zakupom kolejnych urządzeń do oczyszczania powietrza. Powinno to 

obniżyć częstość poważnych powikłań infekcyjnych, a w następstwie tego zmniejszyć 

zużycie antybiotyków i antymykotyków. W ostatecznym rozrachunku nakłady na 

poprawę wyposażenia powinny się zrekompensować przez zmniejszenie wydatków na 

bardzo kosztowne leczenie powikłań infekcyjnych, 

4) wzrost możliwości i zakres leczenia opartego na transplantacji komórek krwiotwórczych 

ze szpiku i krwi obwodowej. Dzięki wyposażeniu w separatory komórkowe, urządzenia 

do krioprezerwacji i bankowania komórek oraz nowoczesne wyposażenie sal 

transplantacyjnych wzrosły możliwości bezpiecznego wykonania większej liczby 

procedur transplantacyjnych. Zabiegi wykonywane są obecnie coraz częściej w grupie 

starszych pacjentów. Jest to możliwe w głównej mierze dzięki ulepszeniu procedur 

leczniczych i poprawę warunków leczenia przez co spada zagrożenie śmiertelnymi 

powikłaniami infekcyjnymi. 

Jednym z najważniejszych wskaźników oceny skuteczności Programu są dowody korzyści dla 

społeczeństwa, mierzone wydłużeniem całkowitego przeżycia chorych na nowotwory krwi 

(u mężczyzn z 32,9% do 39,4% a u kobiet z 35,2% do 40,3% wg. publikacji Krajowego 

Rejestru Nowotworów z 2013 r.). Powyższe dowody są wynikami badań ponad tysiąca 

pacjentów z ostrą białaczką szpikową leczonych w Polsce w 18 ośrodkach należących do 

Polskiej Grupy Białaczkowej – PALG.  

 

III. Programy poprawy diagnostyki i leczenia nowotworów u dzieci 

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, 
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prowadzonych sesji uzgodnieniowych, dotyczących interpretacji wyników i stratyfikacji 

leczenia, prowadzonych 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, 

zwiększenia precyzji klasyfikacji pacjentów do leczenia. Zwiększyła się ponadto liczba 

przypadków całkowitych wyleczeń u dzieci ze wskazanymi nowotworami.  

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

 Cele programu 

1) poprawa wyników leczenia dzieci z ostrą białaczką, 

2) zmniejszenie toksyczności i późnych następstw leczenia, 

3) zredukowanie kosztów leczenia, 

4) zmniejszenie liczby błędów diagnostycznych, zwiększenie precyzji klasyfikacji 

poszczególnych pacjentów do grup ryzyka, 

5) monitorowanie minimalnej choroby resztkowej w ostrej białaczce limfoblastycznej za 

pomocą metody 8-kolorowej cytometrii przepływowej, jako niezależnego czynnika 

prognostycznego, 

6) wprowadzenie oceny bardzo wczesnej odpowiedzi na leczenie ostrej białaczki 

limfoblastycznej w 15 dniu chemioterapii, poprzez monitorowanie minimalnej choroby 

resztkowej do stratyfikacji leczenia wg kryteriów protokołu ALL-IC-BFM-2002, 

ustalonych przez grupa BFM (Beriln-Frankfurt-Münster), 

7) poprawa wyników leczenia dzieci z nawrotem ostrej białaczki limfoblastycznej, 

8) opracowanie standardów opieki nad dziećmi z chorobami nowotworowymi. 

Opis programu 

W ramach programu realizowane są następujące działania: 

1) prowadzenie Centralnej weryfikacji badań immunofenotypu oraz badań 

cytogenetycznych, w tym: 

 cytomorfologii (w tym barwienie preparatów i koszty podróży przedstawicieli 

ośrodków), 
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 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. 

Nakłady finansowe na realizację programu 

Z ogólnej, przeznaczonej na realizację programu w 2013 r. kwoty w wysokości 754 870,00 zł, 

łącznie wydatkowano środki finansowe w wysokości 750 677,23 zł. 

Efekty realizacji programu 

W roku 2013 w ramach realizacji programu wykonano 190 badań cytogenetycznych, 

276 cytomorfologicznych i 100 badań immunofenotypu.  

W ramach prowadzonej centralnej bazy danych, od 2006 roku ogółem zarejestrowano ponad 

2 112 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.  

W porównaniu do roku 2012, w roku 2013 liczba ta zwiększyła się o 294 chorych. Chłopców 

było 1 216 (57,6%), a dziewczynek – 911 (42,4%). Równocześnie prowadzono weryfikację 

badań cytomorfologicznych, zarówno w momencie postawienia rozpoznania, jak i 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 32% 

dzieci, pośredniego ryzyka 48% dzieci i wysokiego ryzyka 20%. Remisję choroby po  



 56 

4 tygodniach leczenia osiągnęło ogółem 95% dzieci. 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. W całej grupie dzieci odnotowano 

214 zgonów (11,5%), z czego tylko w 36 przypadkach (1,26%)  zgon nastąpił w czasie 

intensywnej chemioterapii indukującej remisji. Wznowę choroby stwierdzono u 194 dzieci 

(10,4%). Prawdopodobieństwo całkowitego przeżycia wszystkich dzieci z ostrą białaczką 

limfoblastyczną, leczonych w polskich ośrodkach, po 5 latach wynosi w grupie 

standardowego ryzyka – 97%, w grupie pośredniego ryzyka – 93%, a w grupie wysokiego 

ryzyka – 80%, a prawdopodobieństwo przeżycia wolnego od wydarzeń (EFS) odpowiednio 

91%, 78%, 64%. Uzyskane wyniki są obecnie porównywalne z uzyskiwanymi w innych 

krajach Unii Europejskiej. 

W roku 2013 do bazy danych zostały wprowadzone dane 49 pacjentów z nowym 

rozpoznaniem ostrej białaczki szpikowej. Na podstawie przeprowadzonej analizy w 2013 r. 

stwierdzono, że uzyskano dalszą poprawę wyników leczenia AML u dzieci, w tym: 

1) zmniejszenie częstości wczesnych zgonów (z 22% do 4,8%) i zgonów w remisji  

(z 10% do 5,8%), dzięki większej skuteczności leczenia wspomagającego  

i  wzrostu doświadczenia zespołów ośrodków onkologii dziecięcej, 

2)  wzrost odsetka uzyskiwanych remisji (obecnie 88%), 

3) poprawę przeżycia wolnego od niekorzystnych zdarzeń (obecnie EFS: 52%), 

4) poprawę całkowitego przeżycia (obecnie OS: 61%). 

Baza danych pozwala na dokonywanie analiz efektów leczenia w każdym momencie i dla 

każdego dziecka, a także na porównywanie z podobnymi danymi w innych krajach. 

Umożliwia to szybkie podejmowanie decyzji co do modyfikacji programów terapeutycznych, 

w oparciu o dane uzyskane od dużej liczby pacjentów, co w przypadku nowotworów 

dziecięcych jest bardzo trudne w skali jednego kraju. 

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

Cele programu 

1) poprawa wyników leczenia dzieci z nowotworami litymi, w szczególności: mięsaków 

tkanek miękkich, mięsaków Ewinga, nerwiaka zarodkowego płodowego, 

2) zwiększenie wiarygodności badań patomorfologicznych w celu uzyskania pewności 

właściwej diagnozy poszczególnych typów nowotworów litych, 

3) zmniejszenie toksyczności i późnych następstw leczenia, 
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4) zredukowanie kosztów leczenia. 

Opis programu 

W ramach programu realizowane są następujące działania:  

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. 

 

Nakłady finansowe na realizację programu 

Z ogólnej kwoty w wysokości 222 000,00 zł, przeznaczonej na realizację programu w 2013 r., 

realizatorzy wydatkowali środki finansowe w wysokości  221 924,08 zł. 

Efekty realizacji programu 

W związku z realizacją programu, w celu monitorowania, diagnozowania i leczenia dzieci  

z neuroblastoma (NBL), kontynuowano zbieranie danych pacjentów z ww. rozpoznaniem. 

Najważniejsze parametry związane z diagnozowaniem i leczeniem zostały wprowadzone do 

centralnej bazy danych. 

Oceną objęto zarówno pacjentów, u których w ośrodkach należących do Polskiej 

Pediatrycznej Grupy Guzów Litych, NBL rozpoznano w okresie od 1 grudnia 2012 r. do 30 

listopada 2013 r., jak i te dzieci, u których NBL rozpoznano wcześniej, ale nie zostały dotąd 

zgłoszone. Dotychczas do bazy wprowadzono informacje dotyczące 720 dzieci z NBL, w tym 

71 wpisano w 2013 r.  

W 2013 r. otrzymano: 

 zbiorcze dane z 12 ośrodków dotyczące 69 dzieci z NBL, w tym 36 z rozpoznaną 

chorobą; 

 szczegółowe dane z 7 ośrodków (przesłane w ankiecie liczącej 11 stron) dotyczące 36 

dzieci, w tym 22 pacjentów z noworozpoznaną NBL. 
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W roku 2013 wykonano 253 badania konsultacyjne, do których oceniano w 92 przypadkach 

załączone badania immunohistochemiczne wykonane w trakcie opracowywania diagnozy 

oraz wykonano i oceniano badania immunohistochemiczne uzupełniające w 158 

konsultowanych przypadkach. 

W 187 przypadkach (ok. 74%) potwierdzono i uzupełniono diagnozę, w tym w 22 

przypadkach potwierdzono wykluczenie procesu nowotworowego. W 66 przypadkach 

(ok. 26%): doszło do ustalenia diagnozy oraz zmiany diagnozy, w 3 przypadkach zalecono 

ponowne pobranie materiału do badania (ok. 1,2%).  

W 2013 r. sfinansowano wykonanie 253 badań patomorfologicznych, 93 badań 

immunohistochemicznych podstawowych i 158 badań immunohistochemicznych 

uzupełniających. 

10.3. Kontynuacja programu kontroli jakości w diagnostyce chłoniaków złośliwych u 

dzieci 

Cele programu 

1) poprawa wyników leczenia dzieci z nieziarniczymi chłoniakami złośliwymi  

i z chłoniakami Hodgkina, 

2) zmniejszenie toksyczności i późnych następstw leczenia, 

3) zredukowanie kosztów leczenia. 

Opis programu 

W ramach programu realizowane są następujące działania: 

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. 

Nakłady finansowe na realizację programu 

W 2013 r. na realizację programu przeznaczono środki finansowe w wysokości 373 000,00 zł, 

a wydatkowano kwotę w wysokości 355 053,69 zł. 
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Efekty realizacji programu 

W ramach realizacji programu w 2013 r. wykonano 200 badań patomorfologicznych 

(histopatologicznych), 200 badań immunohistochemicznych oraz dokonano 200 opracowań  

i oceny immunofenotypu. 

Ponadto wykonano 64 weryfikacje badań obrazowych w chłoniaku Hodgkina (TK, MRI, 

FDG-PET).  

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 programu opracowano 3 centralne bazy danych dla dzieci z nieziarniczymi 

chłoniakami złośliwymi /NHL/: dla pacjentów z chłoniakami z dojrzałych komórek B /B-

NHL/, z prekursorowymi chłoniakami  limfoblastycznymi typu T i pre-B /NHL-T i NHL-pre-

B/ oraz z chłoniakami wielkokomórkowymi /ALCL/. Do dnia 31 grudnia 2013 r. 

zarejestrowano ogółem 472 dzieci. Łącznie w 2013 r. do baz danych wprowadzono 154 

ankiety.  

Całkowite przeżycie po 5 latach  u dzieci z chłoniakami wielkokomórkowymi wynosi 81,6 %, 

a EFS (wolne od zdarzeń) po 5 latach 71,3 %, z prekursorowymi chłoniakami 

limfoblastycznymi typu T i pre-B – odpowiednio 89,9% i 85,9%, a dla chłoniaków 

z dojrzałych komórek B – 53,6% i 40,2%. 

10.4. Kontynuacja i modyfikacja ujednoliconego programu diagnostyki  

i kompleksowego leczenia nowotworów ośrodkowego układu nerwowego (OUN) u dzieci 

Cele programu 

1) poprawa wyników leczenia i jakości życia dzieci z nowotworami ośrodkowego układu 

nerwowego (OUN), 

2) wypracowanie optymalnych metod kompleksowego leczenia poszczególnych rodzajów 

nowotworów OUN u dzieci, 

3) zmniejszenie toksyczności i późnych następstw leczenia, 

4) obniżenie kosztów leczenia. 
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Opis programu 

W ramach programu realizowane są następujące działania: 

1) prowadzenie centralnej weryfikacji badań diagnostycznych nadsyłanych przez ośrodki 

leczenia nowotworów ośrodkowego układu nerwowego u dzieci, 

2) centralnej bazy danych, 

3) organizowanie sesji weryfikacyjnych dla wszystkich uczestników programu w celu 

omawiania wyników weryfikacji badań.  

Nakłady finansowe na realizację programu 

Na realizację programu w 2013 r. przeznaczono środki finansowe w wysokości 242 300,00 zł, 

z czego wydatkowano środki finansowe w wysokości 241 607,90 zł.  

Efekty realizacji programu 

W ramach zadania w 2013 roku kontynuowano prowadzenie rejestru danych pacjentów  

z nowotworami ośrodkowego układu nerwowego.  

W ogólnopolskiej bazie danych zarejestrowano  2 202 pacjentów, 32 pacjentów wykluczono  

z analizy statystycznej z powodu niepełnych danych, 21 z powodu wykluczenia choroby 

nowotworowej i 14 z powodu stwierdzenia choroby nowotworowej nie dotyczącej OUN. 

Analizom statystycznym poddano łącznie 2 135 pacjentów. 

Z powodu nowotworu OUN leczonych było 1 037 dziewcząt oraz 1 098 chłopców w wieku 

od 1 miesiąca do 25 roku życia.  

W roku 2013 zarejestrowano 99 pacjentów z nowym rozpoznaniem. 

W 2013 r. sfinansowano wykonanie 160 badań patomorfologicznych i immunofenotypu, 50 

badań molekularnych wybranych onkogenów. U 130 pacjentów przeprowadzono weryfikację 

przebiegu i sposobu leczenia.  

Całkowite 5 – letnie przeżycie wszystkich pacjentów leczonych  z powodu nowotworu OUN 

wynosi 76,6%, a 10 – letnie - 74,3 %. 

Całkowite przeżycie wszystkich pacjentów leczonych z powodu nowotworu OUN 

w zależności od stopnia złośliwości: 

 5-letnie całkowite przeżycie nowotwory łagodne 95,9% vs nowotwory złośliwe 

57,9%;  

 10-letnie całkowite przeżycie nowotwory łagodne 95,2% vs nowotwory złośliwe 

52,4%. 
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Całkowite przeżycie 5 – letnie pacjentów z rozpoznanymi glejakami o niskim stopniu 

złośliwości 96,6%, 10 – letnie 95,8%; z rozpoznanymi guzami typu MB/PNET – 

odpowiednio 5-letnie przeżycie 64,4% i 10-letnie przeżycie 55,3%; z glejakami w III i IV 

stopniu złośliwości WHO odpowiednio 5-letnie i 10-letnie przeżycie po 33,5 %; z guzami 

typu ependymoma anaplasticum odpowiednio 5-letnie i 10-lecie przeżycie po 79,6 % i 74,2%; 

z guzami z pierwotnych komórek rozrodczych odpowiednio 5-letnie i 10-letnie przeżycie 

82,2% i 79,7%; z guzami pnia mózgu odpowiednio 5-letnie i 10-lecie przeżycie po 25,5 %; 

z guzami typu ATRT (atypical theratoid rabhdoid tumor) - 26,9 % i 20,2%; z guzami typu 

CPC (carcinoma plexus choroidei) – po 55,4 %. Wyniki te nie różnią się istotnie od 

przedstawianych w innych krajach Unii Europejskiej, natomiast stanowią ogromny postęp 

w porównaniu do wyników leczenia w Polsce uzyskiwanymi przed 10 laty. 

Dotychczasowa realizacja zadania zdecydowanie wpłynęła na poprawę wyników leczenia 

w większości typów nowotworów ośrodkowego układu nerwowego. Ponadto, wprowadzenie 

jednolitego programu leczenia, sprawdzenie  jego toksyczności pozwoliło na realizację 

leczenia podtrzymującego w medulloblastoma i w glejakach o niskim stopniu złośliwości 

w ramach oddziału dziennego chemioterapii, co niewątpliwie wpłynęło na zmniejszenie 

kosztów leczenia. 

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

zakończonym leczeniu przeciwnowotworowym 

Cele programu 

Cel główny: 

1) identyfikacja odległych następstw w zakresie stanu zdrowia i jakości życia u dzieci 

leczonych z powodu nowotworów złośliwych, 

2) poprawa jakości życia i zmniejszenie odległych kosztów leczenia działań 

niepożądanych po złożonej terapii przeciwnowotworowej u dzieci i młodzieży. 

Cele szczegółowe: 

1) ocena częstości występowania i rodzaju odległych działań niepożądanych po leczeniu 

przeciwnowotworowym, 

2) długofalowe monitorowanie jakości życia dzieci i młodzieży leczonych w przeszłości 

z powodu choroby nowotworowej, 

3) identyfikacja problemów psychospołecznych (funkcjonowanie w szkole, pracy, 

środowisku), szczególnie w grupie osób leczonych z powodu nowotworów 

ośrodkowego układu nerwowego (OUN), 
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4) 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, 

5) utworzenie wielodyscyplinarnych zespołów specjalistów monitorujących stan zdrowia 

ww. osób, koordynacja działań tych zespołów, 

6) 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, 

7) przygotowanie informacji i edukacja lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej  

i pielęgniarek podstawowej opieki zdrowotnej, 

8) możliwość dalszych modyfikacji protokołów leczniczych w oparciu o znajomość 

toksyczności leczenia, 

9) redukcja barier ekonomicznych dotyczących monitorowania odległych skutków 

leczenia przeciwnowotworowego. 

Opis programu  

W ramach programu realizowane są następujące działania: 

1) prowadzenie badań pacjentów po leczeniu białaczek, chłoniaków, ziarnicy złośliwej, 

guzów litych i OUN, 

2) prowadzenie centralnej bazy danych, 

3) organizacja sesji weryfikacyjnych celem omawiania weryfikacji badań. 

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, 

 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, 
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 możliwość modyfikacji w przyszłości protokołów terapeutycznych, zastosowanie 

terapii o mniejszych odległych toksycznościach, 

 ocena skuteczności dotychczasowych działań prewencyjnych, 

 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. 

Nakłady finansowe na realizację programu 

W 2013 r. na realizację programu przeznaczono środki finansowe w wysokości 351 070,00 zł, 

z czego wydatkowano kwotę w wysokości 322 380,96 zł.  

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 2013 r. zostało przebadanych: 

 62 pacjentów po zakończonym leczeniu białaczek i chłoniaków (z napromienianiem 

OUN), 

 148 pacjentów po zakończonym leczeniu białaczek i chłoniaków (bez napromieniania 

OUN), 

 59 pacjentów po zakończonym leczeniu ziarnicy złośliwej, 

 50 pacjentów po zakończonym leczeniu guzów ośrodkowego układu nerwowego, 

 179 pacjentów po zakończonym leczeniu guzów litych (bez napromieniania OUN). 
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Zadanie dotyczące oceny jakości życia i stanu zdrowia  dzieci i młodzieży po zakończonym 

leczeniu przeciwnowotworowym pozwoliło na stworzenie bazy danych dzieci wyleczonych  

z choroby nowotworowej. W chwili obecnej w bazie zarejestrowanych jest ok. 1 478  

pacjentów wyleczonych i podlegają oni monitorowaniu. Wprowadzenie ujednoliconej formy 

monitorowania stanu czynnościowego narządów po leczeniu przeciwnowotworowym stwarza 

możliwość długofalowej oceny stanu zdrowia ozdrowieńców, prowadzenia działań 

profilaktycznych i edukacyjnych. 

10.6 Ograniczenie niepełnosprawności u dzieci leczonych z powodu nowotworów 

złośliwych kości 

Cele programu 

Ograniczenie niepełnosprawności u dzieci i młodzieży z nowotworami układu kostno-

mięśniowego, poprzez: 

1) wypracowanie zasad optymalnego postępowania diagnostycznego i leczniczego  

w najczęstszych nowotworach złośliwych kości u dzieci i młodzieży dostępnych  

w Polsce,  

2) ograniczenie niepełnosprawności u dzieci i młodzieży z nowotworami układu kostno-

mięśniowego, poprzez zapewnienie dostępu do postępowania chirurgicznego mniej 

okaleczającego, z wykorzystaniem endoprotez onkologicznych, 

3) utrzymanie równego dostępu do tej formy leczenia wszystkim pacjentom. 

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, 
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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. 

Nakłady finansowe na realizację programu 

W 2013 r. na realizację zadania zaplanowana została kwota w wysokości 2 555 953,00 zł, 

z czego wydatkowana została kwota w wysokości 2 549 448,40 zł.  

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 

jej funkcji.  

W 2013 r. przeprowadzono 40 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 22 endoprotezy onkologiczne.  

Łącznie w latach 2006-2013 zakupiono 244 endoprotezy onkologiczne. 

IV. Programy edukacyjne 

11.1 Szkolenie lekarzy patomorfologów w zakresie histopatologii onkologicznej 

Zadanie zgłoszone przez Polskie Towarzystwo Patologów w 2012 r. Realizatorem 

przedmiotowego zadania było Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie 

Oddział w Gliwicach. 
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Cele programu 

 wprowadzenie do diagnostyki histopatologicznej standardów opartych o wytyczne 

WHO, American Joint Committee on Cancer (AJCC) 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. 

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. 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. 

Nakłady finansowe na realizację programu 

Z zaplanowanej na realizację programu w 2013 r. kwoty w wysokości 202 620,00 zł  

wydatkowano środki w wysokości 190 038,29 zł.  

Efekty realizacji programu 

W ramach zadania osiągnięto następujące efekty (według opinii Prezesa Polskiego 

Towarzystwa Patologów): 

1) opracowano i wydano w wersji papierowej i elektronicznej „Zalecenia do diagnostyki 

histopatologicznej nowotworów”. Przedmiotowe opracowanie składa się z 378 stron, 

13 rozdziałów, w których zawarto 46 narządowych raportów patomorfologicznych 

przygotowanych przez 36 ekspertów patomorfologów z różnych dziedzin. Zalecenia 

oparte są na wytycznych Amerykańskiego Towarzystwa Patologów oraz europejskich 

i japońskich towarzystw przy uwzględnieniu warunków polskich.  

2) zorganizowano szkolenie dla 120 specjalistów patomorfologów w dniach 14-16 listopada 

2013 r. w Warszawie. W czasie szkolenia eksperci przedstawili prezentacje omawiając 

istotne i aktualne zasady diagnostyki histopatologicznej poszczególnych nowotworów. 

W szkoleniu wzięli udział w większości doświadczeni patomorfolodzy, zwłaszcza 

kierownicy specjalizacji.  
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3) baza preparatów utworzona została przez: 

 wirtualną bazę zeskanowanych  preparatów w liczbie 3 404 sztuki (łącznie w latach 

2012 i 2013), 

 preparaty histopatologiczne barwione hematoksyliną i eozyną w liczbie 4 000 sztuki 

(w 2012 roku – 3 000 sztuk, w 2013 roku – 1 000 sztuk),   

 preparaty wykonane metodą immunohistochemiczną w koniecznych przypadkach 

w liczbie 700 sztuk (w roku 2012 – 600 sztuk, w 2013 – 100 sztuk), 

 wpisano w postaci kart do muzeum 1 102 przypadki – 660 z kodami ICD10 + 442 (bez 

kodu). 

Jednym z najważniejszych wskaźników oceny skuteczności Programu jest liczba 

przeszkolonych osób, podniesione kwalifikacje specjalistów patomorfologów oraz 

przygotowanie wytycznych oraz raportów patomorfologicznych będących zbiorem 

niezbędnych danych makro i mikroskopowych, przydatnych klinicznie do podejmowania 

decyzji odnośnie metody leczenia. Ponadto, ujednolicony system raportowania przez 

patomorfologów w różnych zakładach usprawni diagnostykę, ułatwi porozumienie między 

lekarzami diagnozującymi a leczącymi, skróci czas oczekiwania na podjęcie decyzji 

terapeutycznych przez zmniejszenie liczby konsultacji patomorfologicznych. Przygotowany 

system raportowania może być podstawą do opracowania w przyszłości elektronicznej bazy 

raportów patomorfologicznych, będących źródłem informacji dla Krajowego Rejestru 

Nowotworów. 

 

11.2 Szkolenie personelu medycznego w zakresie psychoonkologii 

Nowe zadanie zgłoszone przez Polskie Towarzystwo Psychoonkologiczne. Realizatorem 

przedmiotowego zadania było Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-

Curie w Poznaniu. 

Cele programu 

 poprawa jakości rutynowej opieki onkologicznej przez poszerzenie jej zadań o aspekty 

psychoonkologii, 

 opracowanie i wdrożenie programu edukacyjnego w zakresie psychoonkologii dla 

personelu medycznego (dotyczącego komunikacji, wsparcia psychicznego, 

profilaktyki z zespołu wypalenia) i osiągnięcie standardów świadczeń w opiece 

onkologicznej zgodnie w wytycznymi UE i WHO. 

 



 68 

Opis programu 

Psychoonkologia jest dziedziną, która w medycynie rozwija się bardzo dynamicznie od lat  

70 - tych ubiegłego wieku. Jej rozwój wynika z interdyscyplinarnego podejścia do choroby 

jako wydarzenia biologicznego, psychologicznego i społecznego. W Polsce zapotrzebowanie 

na działalność psychoonkologiczną jest ogromne. Wynika ono z dysproporcji pomiędzy 

wysokim poziomem onkologii i przygotowania fachowego personelu medycznego w zakresie 

diagnostyki i leczenia, a niewielkim zasobem wiedzy na temat potrzeb psychicznych chorych 

i umiejętności rozmowy oraz udzielania im podstawowego wsparcia psychicznego.  

Bardzo często również w fachowej prasie medycznej podnoszony jest problem konieczności 

poprawy komunikacji z chorymi, a także profilaktyki w zakresie zespołu wypalenia. 

Zagrożenie wypaleniem wynika z jednej strony z obciążającej emocjonalnie pracy personelu 

medycznego (zwłaszcza pielęgniarek onkologicznych), z drugiej zaś z braku umiejętności 

radzenia sobie ze stresem w pracy. 

Nakłady finansowe na realizację programu 

Z zaplanowanej na realizację programu w 2013 r. kwoty w wysokości 85 760,00 zł 

wydatkowano środki w wysokości 80 428,33 zł.  

Efekty realizacji programu 

W ramach zadania osiągnięto następujące efekty (według opinii Prezesa Polskiego 

Towarzystwa Psychoonkologicznego): 

1) zgodnie z harmonogramem zrealizowano cztery edycje szkoleń, które miały miejsce w 

okresie od września do grudnia 2013 r. W szkoleniach wzięło udział 161 uczestników 

- 18 lekarzy, 106 pielęgniarek, 35 psychologów i 2 położne, 

2) szkolenia przeprowadzono w formie wykładów, a niektóre tematy prowadzono  

w formie warsztatów. Prowadzono także (fakultatywnie) ćwiczenia w grupie Balinta 

oraz udział w projekcji filmu,  

3) program szkoleń zwierał wszystkie podstawowe zagadnienia z zakresu 

psychoonkologii, które są przydatne osobom zaangażowanym w proces opieki  

i leczenia pacjentów z chorobą nowotworową,  

4) szczegółowo omówiono problem komunikacji, w tym przekazywanie niepomyślnych 

wiadomości, zagadnienia psychologiczne pacjentów w trakcie leczenia 

onkologicznego i na różnych etapach choroby, uwzględniając wpływ wieku na reakcje 

psychiczne. Wskazano na potrzebę pracy z pacjentami z dolegliwościami bólowymi 

oraz okazywania pomocy rodzinie pacjenta – zarówno podczas choroby jak i po 
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śmierci. Poruszono także problem pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi, 

potrzebę organizowania pomocy socjalnej i duchowej. Omówiono także bardzo ważny 

temat profilaktyki zespołu wypalenia.  

Jednym z najważniejszych wskaźników oceny skuteczności Programu jest liczba 

przeszkolonych osób oraz ankiety ewaluacyjne. Według wyników zebranych 

z przedmiotowych ankiet, zdecydowana większość respondentów dobrze oceniła dobór 

tematów w programie zajęć, jak również opracowane materiały szkoleniowe.  

W związku z powyższym, szkolenia zostały bardzo dobrze przyjęte i dobrze ocenione przez 

uczestników. Ponadto, z posumowania analizowanego materiału wynika iż, różnorodność 

zgłaszanych zagadnień do dalszego omówienia oraz deklarowana przez uczestników chęć 

przedłużenia szkoleń (lub przyjęcia formy cyklicznej), wskazują na potrzebę poszerzenia 

wiadomości i zdobywania umiejętności świadczenia pomocy pacjentom z chorobą 

nowotworową przez osoby pracujące z nimi w codziennej praktyce. Powyższe, świadczy  

o potrzebie kontynuowania szkoleń w przedmiotowym zakresie. 

 

V. Pozostałe pogramy 

12) Poprawa działania systemu zbierania i rejestrowania danych o nowotworach  

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. 

Opis programu 

Zasady gromadzenia danych oraz instytucje odpowiedzialne za rejestrację nowotworów  

w Polsce określają: ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r. 

poz. 591 j.t.), corocznie wydawane Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie badań 

statystycznych statystyki publicznej oraz ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie 

informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. Nr 113 poz. 657, z późn. zm.) obowiązująca od 

1 stycznia 2012 r. i wydane na jej podstawie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 

grudnia 2012 r. w sprawie utworzenia Krajowego Rejestru Nowotworów (Dz. U. poz. 1497). 

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 



 70 

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

ich analizą i interpretacją. Krajowy Rejestr Nowotworów, którego podmiotem prowadzącym 

oraz odpowiedzialnym za funkcjonowanie systemu teleinformatycznego jest Centrum 

Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie z siedzibą w Warszawie, sprawuje nadzór 

merytoryczny i koordynuje pracę 16 rejestrów regionalnych tworzonych w każdym  

z województw: 

1) województwo dolnośląskie – Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu, 

2) województwo kujawsko-pomorskie – Centrum Onkologii im. prof. Franciszka 

Łukaszczyka w Bydgoszczy; 

3) województwo lubelskie – Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie; 

4) województwo lubuskie – Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie 

Wielkopolskim; 

5) województwo łódzkie – Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika  

w Łodzi; 

6) województwo małopolskie – Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-

Curie Oddział w Krakowie; 

7) województwo mazowieckie – Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-

Curie w Warszawie; 

8) województwo opolskie – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Opolskie 

Centrum Onkologii im. prof. T. Koszarowskiego w Opolu; 

9) województwo podkarpackie – Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Fryderyka 

Chopina w Rzeszowie; 

10) województwo podlaskie – Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-

Curie w Białymstoku; 

11) województwo pomorskie – Wojewódzkie Centrum Onkologii w Gdańsku; 

12) województwo śląskie – Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie 

Oddział w Gliwicach; 

13) województwo świętokrzyskie – Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach; 

14) województwo warmińsko-mazurskie – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 

Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z Warmińsko-Mazurskim Centrum 

Onkologii w Olsztynie; 

15) województwo wielkopolskie – Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii 

Skłodowskiej-Curie w Poznaniu; 
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16) województwo zachodniopomorskie – Zachodniopomorskie Centrum Onkologii  

w Szczecinie.  

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.  

Od 2011 r. program został rozszerzony o opracowanie i wdrożenie działania kliniczno-

patologicznego Polskiego Rejestru Nowotworów Kości. 

Nakłady finansowe na realizację programu 

Na realizację programu w 2013 r. przeznaczono nakłady w wysokości 1 690 250,00 zł, 

z których wydatkowano środki finansowe w wysokości 1 673 003,84 zł  

Efekty realizacji programu 

1) sukcesywny wzrost poziomu kompletności danych gromadzonych przez Krajowy 

i Wojewódzkie Rejestry Nowotworów, 

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, 
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 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 dotyczących 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.  

Działania zrealizowane w 2013 roku obejmowały: 

1) weryfikację poprawności, jakości i kompletności danych o zachorowaniach 

zarejestrowanych  w 2011 roku – na zbiorze danych zgłoszonych dla 2011 roku (około 

150 000 rekordów) przeprowadzono analizę zgodności kodów topograficznych  

z histologicznymi, analizę ich poprawności ze względu na specyfikę wieku pacjenta, 

analizę  poprawności stopnia zaawansowania, uzupełniono vital status oraz dokonano 

oceny poprawności ładowania danych z baz wojewódzkich do wspólnej bazy Krajowego 

Rejestru Nowotworów (około 4 mln rekordów), 

2) szkolenia – w 2013 roku Krajowy Rejestr Nowotworów przeprowadził kurs dla 

pracowników wojewódzkich biur rejestracji „Rejestracja Nowotworów złośliwych”,  

w którym wzięło udział 56 osób oraz kurs „Analiza danych przy użyciu narzędzi Web 

Report Studio i Enterprise Guide”, w którym wzięło udział 25 osób. Ponadto, dla 

pracowników rejestrów zorganizowano i przeprowadzono kursy szkoleniowe z zakresu 

rejestracji nowotworów złośliwych w wojewódzkich rejestrach nowotworów,  

3) opracowania naukowe – w każdym województwie przygotowano i opublikowano roczny 

biuletyn zachorowań i zgonów. Przygotowano i wydano coroczną publikację „Nowotwory 

złośliwe w Polsce w 2011 roku”. Prowadzono prace mające na celu utrzymanie bazy 

danych będącej elektronicznym źródłem do raportowania danych 

(http://85.128.14.124/krn/ ), 

4) wdrożenie Polskiego Rejestru Nowotworów Kości (PRNK): do dnia 28 marca 2014 r. do 

bazy PRNK wprowadzono łącznie 249 przypadków pierwotnych nowotworów kości. 

W stosunku do poprzedniego roku działalności (2012), w 2013 r. (do marca 2014 r.) 

przyrost uzupełnionych danych wynosi 55% (161 przypadków w 2012 roku vs. 249 

http://85.128.14.124/krn/
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przypadków w 2013 roku do marca 2014 r.). Na dzień 31 marca b.r. wynik ten wynosi 

273 pacjentów, czyli oznacza ciągłość prac nad wprowadzaniem danych - dane te 

przekazywane są do Krajowego Rejestru Nowotworów.  

Poniżej (wykres 7) przedstawiony został przyrost uzupełnianych danych w Polskim Rejestrze 

Nowotworów Kości oraz przyrost liczby ośrodków wprowadzających dane do Polskiego 

Rejestru Nowotworów Kości (wykres 8).  

Wykres 7. Przyrost uzupełnianych danych w Polskim Rejestrze Nowotworów Kości. 

 

 

W stosunku do 2012 roku, w 2013 roku nastąpiło istotne zwiększenie liczby ośrodków 

współpracujących z 3 do 7 (ponad dwukrotny przyrost); miernik ten przedstawiono na  

wykresie 8. 

Wykres 8. Przyrost liczby ośrodków wprowadzających dane do Polskiego Rejestru Nowotworów 
Kości. 
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Wykres 9. Udział procentowy ośrodków we wprowadzaniu danych do Polskiego Rejestru 
Nowotworów Kości. 

 

Obecny poziomu kompletności danych gromadzonych przez Krajowy i wojewódzkie rejestry 

nowotworów wynosi 94%. 

Poziom kompletności danych gromadzonych przez poszczególne wojewódzkie rejestry 

nowotworów przedstawia tabela 22. 

Tabela 22. Kompletność rejestracji nowotworów złośliwych według województw 

L.p. Województwo Szacunkowa kompletność rejestracji 

1. Dolnośląskie 98% 

2. Kujawsko-pomorskie 99% 

3. Lubelskie 100% 

4. Lubuskie 85% 

5. Łódzkie 90% 

6. Małopolskie 98% 

7. Mazowieckie 81% 

8. Opolskie 100% 

9. Podkarpackie 100% 

10. Podlaskie 80% 

11. Pomorskie 100% 

12. Śląskie 92% 

13. Świętokrzyskie 100% 

14. Warmińsko-mazurskie 94% 

15. Wielkopolskie 100% 

16. Zachodniopomorskie 77% 

 POLSKA 94% 
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Epidemiologia 

 

Według danych z publikacji Krajowego Rejestru Nowotworów z 2013 r. pt. „Nowotwory 

złośliwe w Polsce w 2011 roku” w Rzeczypospolitej Polskiej w 2011 r. zarejestrowano ponad 

144,3 tys. nowych zachorowań na nowotwory złośliwe oraz ponad 92,5 tys. nowych zgonów 

z tego powodu. Nowotwory złośliwe stanowią drugą przyczynę zgonów w Rzeczypospolitej 

Polskiej, powodując w 2011 r. ponad 26% zgonów wśród mężczyzn i 23% zgonów wśród 

kobiet. Nowotwory złośliwe płuca, gruczołu krokowego i jelita grubego są najczęstszymi 

nowotworami złośliwym wykrywanymi u mężczyzn, natomiast w populacji kobiet wiodącymi 

umiejscowieniami nowotworów są pierś, jelito grube i płuco. Jednocześnie największy 

odsetek zgonów nowotworowych stanowiły u mężczyzn zgony z powodu nowotworów 

złośliwych płuca, jelita grubego i gruczołu krokowego, natomiast u kobiet największy odsetek 

stanowiły zgony z powodu nowotworu złośliwego płuca, a w dalszej kolejności jelita grubego 

(okrężnicy i odbytnicy) oraz piersi. 

Rysunek 3. Struktura zachorowań i zgonów na nowotwory w 2011 r. 

Struktura zachorowań u mężczyzn   Struktura zachorowań u kobiet 
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Struktura zgonów u mężczyzn   Struktura zgonów u kobiet 

 

 

Tabela 23. Liczba zgonów i zachorowań na nowotwory w Polsce w 2011 r. w podziale na 
województwa 
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Nowotwory złośliwe są zróżnicowaną grupą chorób o różnej charakterystyce 

epidemiologicznej i szczególnie klinicznej. W ostatniej dekadzie zachorowalność mierzona 

standaryzowanym współczynnikiem zachorowalności charakteryzuje się stabilizacją wśród 

mężczyzn a wzrostem u kobiet (wykres 10).  

Wykres 10. Współczynniki zachorowalności i liczba zachorowań na nowotwory złośliwe ogółem  
w Polsce w latach 1999-2011 

 

 

W Polsce w ostatnim dziesięcioleciu spadek częstości zachorowań nastąpił w tych 

lokalizacjach, gdzie wykorzystane zostały możliwości interwencji na poziomie 

populacyjnym. Największym osiągnięciem było ograniczenie u mężczyzn zachorowalności na 

raka płuca i innych nowotworów odtytoniowych (krtań, pęcherz moczowy) oraz utrzymanie 

malejącego trendu zachorowalności na raka żołądka (wykres 11). Ponadto warto zwrócić 

uwagę, że spadkowi zachorowalności towarzyszy spadek liczby zachorowań na nowotwory 

płuca i krtani. 

Wykres 11. Współczynniki zachorowalności oraz liczba zachorowań na wybrane nowotwory 
złośliwe, mężczyźni, Polska 1999-2011 
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W populacji kobiet spadek liczby zachorowań i zachorowalności dotyczy dwóch lokalizacji: 

raka żołądka i szyjki macicy (wykres 12). 

Wykres 12. Współczynniki zachorowalności oraz liczba zachorowań na wybrane nowotwory 
złośliwe, kobiety, Polska 1999-2011 

 

 

Jednym z celów Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych jest ograniczenie 

umieralności na nowotwory złośliwe. Sukces programu w tym zakresie jest widoczny 

w przypadku wielu nowotworów – w tym również dla nowotworów złośliwych ogółem. 

W latach 2006-2011 nastąpił spadek umieralności u mężczyzn o 12%, u kobiet 7,5%, jednak 

z powodu starzejącego się społeczeństwa liczba zgonów w tym czasie wzrastała (wykres 13). 

Wykres 13. Współczynniki umieralności oraz liczby zgonów z powodu nowotworów ogółem 
w Polsce w latach 1999-2011 
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W populacji mężczyzn obserwowano spadek umieralności najczęstszego nowotworu - raka 

płuca. W latach 2006-2011 umieralność zmniejszyła się o ponad 15%. Ograniczenie 

umieralności dotyczyło również innych nowotworów: rak jelita grubego i gruczołu 

krokowego (spadek o 3%),  raka żołądka (5%), krtani (ponad 25%) (wykres 14). 

Wykres 14. Współczynniki umieralności oraz liczba zgonów na wybrane nowotwory złośliwe, 
mężczyźni, Polska 1999-2011 

 

 W populacji kobiet największe ograniczenie umieralności w latach 2006-2011 nastąpiło dla 

nowotworów żołądka (o 20%) i szyjki macicy (o 14%). Również dwa najczęstsze nowotwory 

w populacji kobiet wykazują malejącą tendencję umieralności – rak piersi (o ponad 4%), rak 

jelita grubego (o ponad 2,5%) (wykres 15). 

Wykres 15. Współczynniki umieralności oraz liczba zgonów na wybrane nowotwory złośliwe, 
kobiety, Polska 1999-2011 
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