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Streszczenie  

 

Na realizację zadań Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych w roku 2014 

zarezerwowane zostały środki finansowe w wysokości  250 000 000 zł, w tym 160 000 000 zł środki 

inwestycyjne, 90 000 000 zł środki bieżące. 

Zgodnie z obowiązującym od roku 2008 art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 1 lipca 2005 roku o ustanowieniu 

programu wieloletniego „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych” (Dz. U Nr 43, 

poz. 1200, z późn. zm.), planowane nakłady na realizację działań profilaktycznych to nie mniej niż 

10 % ogólnej wartości środków przeznaczonych na Program. 

W ramach Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych w roku 2014 realizowanych 

będzie 12 zadań, które można przyporządkować do 5 grup. 

 

I. Programy profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów, w ramach których 

prowadzone są działania prewencyjne i profilaktyczne. W tej grupie znalazły się zadania pn.: 

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).  

 

W ramach ww. zadań przez Ministra Zdrowia  finansowane są między innymi świadczenia opieki 

zdrowotnej (badania kolonoskopowe, badania genetyczne), działania administracyjno-logistyczne, 

szkolenia specjalistyczne dla personelu realizującego skryningi populacyjne, działania informacyjno-

edukacyjne oraz akcje medialne popularyzujące profilaktykę nowotworów. 

 

II. Programy inwestycyjne - zadania o charakterze inwestycyjnym polegające na doposażeniu 

zakładów radioterapii, doposażeniu oddziałów torakochirurgii w sprzęt niezbędny do 

diagnozowania i leczenia raka płuca, doposażeniu klinik i oddziałów hematologii  

i transplantologii szpiku w sprzęt niezbędny do diagnozowania i leczenia białaczek, zakupie 

gamma-kamer SPECT-CT i gamma-kamer o małym polu widzenia dla potrzeb wczesnego 

wykrywania nowotworów. W tej grupie programów znalazły się zadania pn.: 

1. Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów, 

2. Poprawa działania systemu radioterapii onkologicznej w Polsce - doposażenie i modernizacja 

zakładów radioterapii, 

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

i modernizacja klinik i oddziałów torakochirurgii, 

4. Program doskonalenia diagnostyki białaczek ostrych u dorosłych w Polsce z dostosowaniem do 

zaleceń Unii Europejskiej i współpracy z European Leukemia Net. 

 

III. Programy poprawy jakości diagnostyki i leczenia nowotworów u dzieci: 

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

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

3. Kontynuacja programu kontroli jakości w diagnostyce chłoniaków złośliwych u dzieci, 
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4. Kontynuacja i modyfikacja ujednoliconego programu diagnostyki i kompleksowego leczenia 

nowotworów ośrodkowego układu nerwowego u dzieci, 

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

leczeniu przeciwnowotworowym, 

6. Ograniczenie niepełnosprawności u dzieci leczonych z powodu nowotworów złośliwych kości. 

Wspólną zasadą realizacji ww. programów kierowanych do dzieci są działania na rzecz poprawy 

wyników leczenia dzieci z wykrytymi nowotworami, zmniejszenie toksyczności i późnych następstw 

leczenia, zredukowanie kosztów leczenia, zmniejszenie liczby błędów diagnostycznych, zwiększenie 

precyzji klasyfikacji poszczególnych pacjentów do grup ryzyka. Jest to możliwe dzięki prowadzonej 

weryfikacji badań diagnostycznych, prowadzenie sesji uzgodnieniowych dotyczących interpretacji 

wyników, prowadzenie baz danych o wszystkich młodych pacjentach leczonych z powodu 

nowotworów układu krwiotwórczego, nowotworów ośrodkowego układu nerwowego, guzów litych, 

chłoniaków oraz finansowanie zakupu specjalistycznych endoprotez, wykorzystywanych  

w leczeniu dzieci z chorobami nowotworowymi kości.  

 

IV. Programy edukacyjne: 

1. Szkolenie lekarzy specjalistów w dziedzinie chirurgii ogólnej z zakresu diagnostyki 

nowotworów, postępowania terapeutycznego oraz opieki nad chorymi po leczeniu 

onkologicznym, 

2. Szkolenie lekarzy patomorfologów w zakresie histopatologii onkologicznej. 

3. Szkolenie personelu medycznego z zakresu psychoonkologii. 

4. Szkolenie lekarzy w zakresie nowoczesnych technik obrazowania w onkologii. 

5. Szkolenie z zakresu onkologii dla lekarzy POZ i kampania informacyjna dla pacjentów, m.in. 

na temat nowej roli lekarza POZ. 

W ramach programów edukacyjnych w roku bieżącym ponownie zaproponowana została realizacja 

programu Szkolenia lekarzy specjalistów w dziedzinie chirurgii ogólnej z zakresu diagnostyki 

nowotworów, postępowania terapeutycznego oraz opieki nad chorymi po leczeniu onkologicznym, 

co ma przyczynić się do poprawy wykrywalności i skuteczności leczenia onkologicznego w Polsce. 

Kontynuowana będzie również realizacja Programu szkoleń lekarzy patomorfologów w zakresie 

histopatologii onkologicznej z uwagi na konieczność ujednolicenia raportów histopatologicznych, 

które są podstawą w leczeniu onkologicznym oraz Szkolenie personelu medycznego z zakresu 

psychoonkologii z uwagi na zapotrzebowanie na działalność psychoonkologiczną. Ponadto 

ponownie została zgłoszona realizacja zadania pn. Szkolenie lekarzy w zakresie nowoczesnych 

technik obrazowania w onkologii. Wprowadzono również nowe zadanie Szkolenie z zakresu 

onkologii dla lekarzy POZ, celem poprawy poziomu wiedzy lekarzy POZ z zakresu diagnostyki 

onkologicznej, zasad kierowania na leczenie i opieki nad chorymi po leczeniu onkologicznym. 

W ramach przedmiotowego zadania w 2014 r., przez Biuro Prasy i Promocji Ministerstwa Zdrowia 

przeprowadzona zostanie również kampania informacyjna mająca na celu poinformowanie 

pacjentów o zmianach w ramach tzw. pakietu onkologicznego, które będą obowiązywały od 

1 stycznia 2015 r. Pacjenci dowiedzą się w jaki sposób poruszać się po nowym systemie, czym 

będzie karta diagnostyki i leczenia onkologicznego i na czym będzie polegała nowa rola lekarza 

POZ. 

 

V. Pozostałe programy: 

1. Poprawa działania systemu zbierania i rejestrowania danych o nowotworach. 
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Zadanie ma na celu zapewnienie gromadzenia i przetwarzania danych o nowotworach złośliwych 

prowadzonych przez Krajowy i Wojewódzkie Rejestry Nowotworów, poprawę kompletności 

rejestracji nowotworów w Polsce oraz zapewnienie działania Polskiego Rejestru Nowotworów 

Kości. 

 

Zdefiniowanie problemu, określenie potrzeb 

Nowotwory złośliwe należą do najpoważniejszych zagrożeń dla życia Polaków. Bezwzględna liczba 

nowotworów złośliwych w Polsce w ostatnim 40-leciu rosła, czego przyczyną jest zarówno proces 

starzenia się populacji polskiej, jak i wzrost narażenia na czynniki ryzyka związane ze stylem życia 

(otyłość, niska aktywność fizyczna, palenie tytoniu). Według danych Krajowego Rejestru 

Nowotworów w Polsce, w 2011 r. zarejestrowano 144,3 tys. nowych zachorowań na nowotwory 

złośliwe oraz 92,5 tys. nowych zgonów z tego powodu. Ponadto szacunki epidemiologiczne wydają 

się wskazywać, że liczba zachorowań i zgonów z powodu nowotworów złośliwych w Polsce i na 

świecie będzie prawdopodobnie nadal rosła w najbliższych dekadach, przede wszystkim w grupie 

wiekowej powyżej 65 roku życia. 

Według prognoz WHO prezentowanych w raporcie “World Cancer Report 2008” do 2030 roku 

obserwowany będzie w kolejnych dekadach wzrost populacji świata (z 6.7 miliarda w 2008 roku do 

8.3 miliarda w 2030), nastąpi jej starzenie się. Obserwowany będzie wzrost liczby nowych 

zachorowań, nawet jeśli współczynniki umieralności na nowotwory pozostaną na stałym poziomie. 

 

Nowotwory złośliwe stanowią drugą przyczynę zgonów w Polsce. Nowotwory złośliwe płuca, 

gruczołu krokowego i jelita grubego są najczęstszymi nowotworami złośliwym wykrywanymi  

u mężczyzn, natomiast w populacji kobiet wiodącymi umiejscowieniami nowotworów są pierś, 

płuco i jelito grube. Jednocześnie w 2011 największy odsetek zgonów nowotworowych stanowiły  

u mężczyzn zgony z powodu nowotworów złośliwych płuca, jelita grubego i gruczołu krokowego, 

natomiast u kobiet po raz kolejny największy odsetek stanowiły zgony z powodu nowotworu 

złośliwego płuca, a w dalszej kolejności jelita grubego (biorąc pod uwagę okrężnicę i odbytnicę)  

i piersi. 

Przyrost liczby zachorowań i zgonów na nowotwory złośliwe w Polsce wynika głównie z: 

1. zmian w strukturze wieku, a przede wszystkim zwiększenia liczby ludności powyżej 65 roku 

życia, 

2. zwiększenia ekspozycji na czynniki rakotwórcze i rozpowszechniania zachowań sprzyjających 

rozwojowi raka, 

3. utrzymującego się wysokiego poziomu nikotynizmu. 

Do przyczyn wzrostu śmiertelności można także zaliczyć nieodpowiedni tryb odżywiania, niską 

aktywność fizyczną, brak świadomości zagrożenia chorobami nowotworowymi, a w konsekwencji 

niechęć społeczeństwa do wykonywania badań przesiewowych oraz do wczesnego zgłaszania się do 

lekarza onkologa w przypadku zauważenia ewentualnych zmian chorobowych. 

Nie ulega wątpliwości, że nowotwory złośliwe są poważnym zagrożeniem dla polskiego 

społeczeństwa, stwarzają problemy zarówno na poziomie jednostki jak i państwa, i w przyszłości 

będą narastać. Prognozy Krajowego Rejestru Nowotworów na najbliższe lata pokazują, że liczby 

zachorowań i zgonów na nowotwory złośliwe w Polsce będą systematycznie wzrastać, stając się 

zarówno u kobiet, jak i mężczyzn pierwszą przyczyną zgonów przed 65 rokiem życia, wyprzedzając 

nawet zgony z powodu chorób układu sercowo-naczyniowego. 
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Uzasadnienie 

Realizacja Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych na podstawie ustawy z dnia  

1 lipca 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Narodowy program zwalczania chorób 

nowotworowych” (Dz. U. Nr 143, poz. 1200 z późn. zm.) rozpoczęła się z dniem 1 stycznia 2006 r. 

Główne cele Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych to: 

 zahamowanie wzrostu zachorowań na nowotwory; 

 osiągnięcie średnich europejskich wskaźników w zakresie wczesnego wykrywania 

nowotworów; 

 osiągnięcie średnich europejskich wskaźników skuteczności leczenia; 

 stworzenie warunków do wykorzystania w praktyce onkologicznej postępu wiedzy  

o przyczynach i mechanizmach rozwoju nowotworów złośliwych; 

 utworzenie systemu ciągłego monitorowania skuteczności zwalczania nowotworów  

w skali kraju i poszczególnych regionach kraju. 

Zgodnie z ustawą w ramach Narodowego programu podejmuje się działania dotyczące  

w szczególności: 

 rozwoju profilaktyki pierwotnej nowotworów złośliwych, w tym zwłaszcza zależnych od 

palenia tytoniu i niewłaściwego żywienia; 

 wdrożenia populacyjnych programów wczesnego wykrywania nowotworów,  

w szczególności raka piersi, szyjki macicy, jelita grubego; 

 zwiększenia dostępności do metod wczesnego rozpoznawania oraz wdrożenia procedur 

zapewnienia jakości diagnostyki i terapii nowotworów; 

 uzupełnienia oraz wymiany wyeksploatowanych urządzeń do radioterapii i diagnostyki 

nowotworów; 

 rozwoju i upowszechnienia nauczania onkologii w kształceniu przed i podyplomowym 

lekarzy, pielęgniarek, położnych i przedstawicieli innych zawodów medycznych; 

 poprawy działania systemu zbierania danych o nowotworach; 

 upowszechniania wiedzy w społeczeństwie na temat profilaktyki, wczesnego 

rozpoznawania i leczenia nowotworów. 

 

Realizatorzy programu 

Celem zapewnienia nieprzerwanej realizacji zadań Narodowego programu zwalczania chorób 

nowotworowych, w 2013 r. przeprowadzono procedury konkursowe na wybór realizatorów zadań: 

 Prewencja pierwotna nowotworów - realizator wybrany do 2015 r.; 

 Poprawa standardów leczenia operacyjnego i skojarzonego raka płuca – doposażenie  

i modernizacja klinik i oddziałów torakochirurgii. Koordynacja zadania - realizator wybrany 

do 2014r.; 

 Szkolenie personelu medycznego z zakresu psychoonkologii - realizator wybrany do 2014 r.; 

 Poprawa działania systemu zbierania i rejestrowania  danych o nowotworach złośliwych - 

realizatorzy wybrani do 2015 r.; 

 Programy poprawy jakości diagnostyki i leczenia nowotworów u dzieci - realizatorzy 

wybrani do 2015 r. 
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Doświadczenie zdobyte w trakcie ubiegłych lat doprowadziły do wprowadzenia modyfikacji 

realizacji zadań Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych.  

1. W 2014 r., w ramach Populacyjnego programu profilaktyki i wczesnego wykrywania raka 

szyjki macicy, prowadzony będzie pilotażowy program wdrożenia testu podwójnego - 

badania cytologicznego i oznaczenia DNA HPV HR (w województwie wielkopolskim  

i mazowieckim - realizowany przez Wojewódzkie Ośrodki Koordynujące ww. program 

w tych województwach, jak również przez ośrodki na terenie województwa wielkopolskiego 

i mazowieckiego, których wyboru dokonają przedmiotowe WOKi). Celem jest ocena 

czułości testu podwójnego czyli klasycznej cytodiagnostyki i identyfikacji 14 onkogennych 

typów HPV, użytych do wykrycia i rozpoznania w etapie pogłębionym (kolposkopia) stanów 

przedrakowych i raków szyjki macicy, w porównaniu do efektywności diagnostycznej 

dotychczasowego skriningu, opartego wyłącznie o ocenę wymazu cytologicznego. Analiza 

powyższa powinna zawierać nie tylko wykazanie wyższości testu podwójnego nad 

cytodiagnostyką w sensie efektywności wykrywczej, ale również szczegółową wyceną 

kosztów skriningu opartego o oba narzędzia diagnostyczne, wraz z modelem potencjalnych 

oszczędności, wynikającym ze zwiększonej wykrywalności stanów przedrakowych, i tym 

samym oczekiwanego spadku zachorowalności i umieralności na raka szyjki macicy. 

Populacja badana: kobiety od 30 r.ż. do 59 r.ż. poddane zostaną badaniu opartemu o test 

podwójny, czyli dotychczasowy wymaz cytologiczny i oznaczenie DNA HPV HR. Kobiety 

między 25 a 29 r.ż. pozostaną w dotychczasowym modelu badań skriningowych, opartym o 

pobieranie wymazów cytologicznych co 3 lata w ramach programu. Wprowadzenie 

dodatkowych badań DNA HPV HR dla kobiet z tej grupy wiekowej nie prowadzi do 

zwiększonej wykrywalności zmian typu CIN 2+, bardziej prawdopodobnym w tej grupie 

wiekowej jest samoistne ustąpienie infekcji. 

2. Z uwagi na fakt, że realizatorzy w większości zadań uwzględnionych w Narodowym 

programie zwalczania chorób nowotworowych w sposób ciągły realizują działania określone  

w  poszczególnych zadaniach Programu, niezbędne jest w odniesieniu do ciągłości realizacji 

finansowanie tych działań od 1 stycznia 2014 r. 
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1. Prewencja pierwotna nowotworów  

Zadanie realizowane jest od 1 stycznia 2006 roku w ramach Narodowego programu zwalczania 

chorób nowotworowych.  

W zakresie profilaktyki prowadzonej systemowo priorytetami w 2014 r. będą wielopłaszczyznowe 

populacyjne działania edukacyjno - informacyjne (w tym działania lokalne w całym kraju), poprzez 

popularyzację zapisów Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem w społeczeństwie, w szczególności 

w zakresie upowszechniania wiedzy o najczęstszych przyczynach zachorowania na nowotwory. 

Planowane jest również kontynuowanie projektu dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym pn.: 

„Szkoła promująca zalecenia Kodeksu Walki z Rakiem”, którego celem jest budowanie świadomości 

onkologicznej i poprawy jakości życia dzieci i młodzieży poprzez stwarzanie warunków oraz 

kształtowanie motywacji, wiedzy i umiejętności w zakresie wpływu zdrowego stylu życia na 

zapobieganie chorobom nowotworowym, jak również kształtowanie postawy aktywności fizycznej  

i zdrowego trybu życia. Ponadto, kontynuowane będą działania na rzecz ograniczenia palenia 

tytoniu, zwłaszcza wśród kobiet i osób w młodszym wieku, w tym program prewencji pierwotnej 

nowotworów płuca, ze szczególnym uwzględnieniem grupy docelowej kobiet. 

Należy zauważyć, że w Polsce dominującą lokalizacją są nowotwory złośliwe płuca. Rocznie  

u mężczyzn notuje się około 16 tysięcy zachorowań na raka płuca i ponad 4 600 u kobiet. Zjawisko 

to dotyczy coraz bardziej polskich kobiet, od początku lat 60 ubiegłego wieku częstość raka płuca 

zwiększyła się u polskich kobiet około 3 krotnie. 

Cele: 

 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. 

Propozycja działań do realizacji w 2014 roku:  

I. Popularyzacja zapisów Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem w społeczeństwie poprzez 

wielopłaszczyznowe populacyjne działania edukacyjno-informacyjne (w tym działania lokalne 

w całym kraju).  

1. Wdrażanie projektu "Szkoła promująca zalecenia Kodeksu Walki z Rakiem"  

 Budowanie świadomości onkologicznej i poprawy jakości życia dzieci i młodzieży poprzez 

stwarzanie warunków oraz kształtowanie motywacji, wiedzy i umiejętności w zakresie wpływu 

zdrowego stylu życia na zapobieganie chorobom nowotworowym; kształtowanie postawy 

aktywności fizycznej i zdrowego trybu życia; 

 uczestniczenie szkół w projekcie poprzez promocję zaleceń Europejskiego Kodeksu Walki  

z Rakiem, w tym zwiększenie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży, poprawa sposobu 

żywienia dzieci i młodzieży, zmniejszenie rozpowszechnienia palenia tytoniu, intensyfikacja 

profilaktyki chorób skóry. 

 

 



 10 

2. Działania medialne  

 Organizacja kampanii medialnych na rzecz upowszechnienia Europejskiego Kodeksu Walki  

z Rakiem, w tym m. in. organizacja warsztatów dla dziennikarzy, konferencji prasowych,  

publikacja artykułów w prasie specjalistycznej, popularnonaukowej i codziennej, propagowanie 

Kodeksu w programach telewizyjnych i radiowych, publikowanie informacji w Internecie; 

 Kampania „Papierosy pożerają Cię żywcem”; 

 Realizacja działań edukacyjno – informacyjnych programu profilaktyki nowotworów 

złośliwych. 

3. Działania wydawnicze  

 Opracowanie, wydanie i rozpowszechnianie materiałów edukacyjno-informacyjnych. 

4. Organizacja interwencyjnych kampanii społecznych, mających na celu zmianę postaw 

społeczeństwa wobec zdrowia zgodnie z zaleceniami Europejskiego Kodeksu Walki z 

Rakiem. 

 Ogólnopolska akcja społeczna: Światowy Dzień Walki z Otyłością; 

 Ogólnopolska akcja społeczna: Światowy Dzień Rzucania Palenia; 

 Ogólnopolska akcja społeczna: „Chodzę, biegam – więc jestem”, promująca aktywność fizyczną 

jako czynnik ochronny w zachorowalności na nowotwory złośliwe;  

 Ogólnopolska akcja „5 razy dziennie warzywa i owoce”, upowszechniająca wiedzę o spożyciu 

warzyw i owoców jako czynniku ochronnym nowotworów złośliwych; 

 Akcje edukacyjne dotyczące czynników ryzyka i wczesnych objawów nowotworów złośliwych 

skóry, w szczególności czerniaka złośliwego; 

 Akcje edukacyjno-informacyjne w zakresie prewencji pierwotnej nowotworów złośliwych 

związanych ze stylem życia. 

5. Organizacja i współorganizacja szkoleń i warsztatów 

 Zwiększanie świadomości środowiska lekarskiego oraz pielęgniarek i położnych w zakresie roli 

prewencji pierwotnej w ograniczaniu zachorowalności na nowotwory złośliwe i ich leczeniu 

(poszerzanie wiedzy poprzez szkolenia).  

6. Organizacja i współorganizacja konferencji naukowych: 

 Konferencja naukowa im. F. Venuleta "Tytoń albo Zdrowie".  

7. Działania informacyjno-promocyjne Programu, w tym przebudowa strony internetowej 

www.kodekswalkizrakiem.pl i www.jakorzucicpalenie.pl. 

8. Realizacja regionalnych programów szkoleniowo-edukacyjnych przez ośrodki epidemiologii 

w regionach (lokalne programy interwencyjne w 15 ośrodkach). 

II. Telefoniczna Poradnia Pomocy Palącym (TPPP): 

 Pomoc i wsparcie przez telefon dla osób, których dotyczy problem palenia tytoniu; 

 Kontrola jakości udzielanych porad i konsultacji (w tym superwizje i szkolenia dla osób 

obsługujących TPPP); 

 Prowadzenie bazy danych osób korzystających z usług TPPP; 

 Działania informacyjno-promocyjne w celu dotarcia z pomocą do najszerszej grupy populacji. 

III. Ustanowienie infrastruktury dla wprowadzenia Programu Ograniczania Zdrowotnych 

Następstw Palenia Tytoniu wśród Pacjentów Onkologicznych  

 Stworzenie procedur Programu Leczenia Zespołu Uzależnienia od Tytoniu (ZUT); 

 Określenie warunków wprowadzenia ZUT w placówkach onkologicznych; 

http://www.kodekswalkizrakiem.pl/
http://www.jakorzucicpalenie.pl/
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 Stworzenie standardów leczenia ZUT u pacjentów z chorobą onkologiczną;  

 Stworzenie listy dobrych praktyk leczenia ZUT u pacjentów z chorobą onkologiczną;  

 Opracowanie sposobów ewaluacji ZUT (wskaźników ilościowych i jakościowych). 

IV. Program Prewencji Pierwotnej Raka Płuca, ze szczególnym uwzględnieniem grupy 

docelowej kobiet, w tym m.in. następujące działania: 

 Zwiększenie świadomości wagi problemu w społeczeństwie (przygotowanie materiałów 

edukacyjnych: ulotki, plakaty, artykuły w prasie kobiecej, przygotowanie i zorganizowanie serii 

wywiadów w mediach, promocja programu w Internecie); 

 Szkolenie kadry medycznej, w tym pielęgniarek i położnych (przygotowanie i przeprowadzenie 

szkoleń z zakresu prewencji pierwotnej raka płuca – leczenia ZUT, popularyzacja poradnika na 

temat zaprzestania palenia dla kobiet w ciąży i lekarzy ginekologów); 

V. Ustanowienie infrastruktury dla funkcjonowania Ogólnopolskiej Sieci Pomocy Palącym 

 Przygotowanie personelu; 

 Działanie Sieci - uruchomienie 2 punktów na terenie województwa mazowieckiego 

(poradnictwo dla osób uzależnionych od tytoniu); Działalność Punktów Ogólnopolskiej Sieci 

Pomocy Palącym, Współpraca z Telefoniczną Poradnią Pomocy Palącym; 

 Działania informacyjno - promocyjne w celu dotarcia z pomocą do najszerszej grupy populacji, 

promocja Ogólnopolskiej Sieci Pomocy Palącym, działań TPPP, oraz Programu Prewencji 

Pierwotnej Nowotworów; 

VI. Monitoring skuteczności Programu Prewencji Pierwotnej Nowotworów 

 Przygotowanie infrastruktury naukowej do badania monitorującego; 

 Przeprowadzenie końcowego ogólnopolskiego badania ankietowego monitorującego realizację 

Programu Prewencji Pierwotnej Nowotworów w latach 2006 - 2014. 

VII. Koordynacja Programu i nadzór nad działaniami w ośrodkach lokalnych (koszty 

administracyjne, zakup sprzętu komputerowego i artykułów biurowych). 

Mierniki realizacji 

 Liczba artykułów prasowych i programów radiowych i TV; 

 Liczba odwiedzin strony internetowej; 

 Liczba organizowanych działań medialnych; 

 Liczba przeszkolonych osób; 

 Liczba udzielonych porad telefonicznych; 

 Wskaźniki zachorowalności, umieralności na nowotwory oraz pięcioletnich przeżyć w Polsce  

w odniesieniu do tych samych wskaźników europejskich. 

 

Koszt realizacji programu 

 

Nazwa zadania 

kwota zaplanowana na 
realizację działań w 

ramach programu  w 
roku 2014 

kwota 

środki bieżące środki majątkowe  

Prewencja pierwotna 
nowotworów 

5 274 045,00 5 274 045,00  0,00 
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2. Populacyjny program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy  

oraz Populacyjny program wczesnego wykrywania raka piersi 

Zadania realizowane są od 2006 r. W roku 2010 w ramach procedury konkursowej wybrano 

Centralny i Wojewódzkie Ośrodki Koordynujące na lata 2011-2015, czyli do końca realizacji 

Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych. Zadania realizują: 

1. Centralny Ośrodek Koordynujący – usytuowany w Centrum Onkologii – Instytucie im. Marii 

Skłodowskiej – Curie w Warszawie dla potrzeb koordynacji w skali całego kraju ww. 

programów profilaktycznych. 

2. Wojewódzkie Ośrodki Koordynujące (23) funkcjonujące na terenie 16 województw, 

usytuowane w ośrodkach onkologicznych dla potrzeb koordynacji realizacji poszczególnych 

programów w skali regionu, z tym że w województwach: 

 dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, małopolskim, mazowieckim, podkarpackim, 

pomorskim, śląskim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim - ośrodki koordynujące 

znajdują się w tej samej jednostce w województwie i są wspólne dla obu programów; 

 lubelskim, lubuskim, łódzkim, opolskim, podlaskim, wielkopolskim, zachodniopomorskim - 

ośrodki koordynujące programy profilaktyki raka piersi i raka szyjki macicy znajdują się  

w odrębnych jednostkach w województwie, są rozdzielne dla każdego z programów. 

Cele: 

Zmniejszenie zachorowalności i poprawa wykrywalności raka szyjki macicy i raka piersi oraz 

poprawa zgłaszalności kobiet do programów profilaktycznych w Polsce.  

Zadania programów:  

1. Programy oparte są 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. 

2. Ministerstwo Zdrowia finansuje część administracyjno-logistyczną poprzez refundację kosztów 

osobowych i zadaniowych stworzonej dla potrzeb programu sieci Centralnego  

i Wojewódzkich Ośrodków Koordynujących, odpowiedzialnych za realizację zadań 

Populacyjnego programu profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy oraz 

Populacyjnego programu wczesnego wykrywania raka piersi. 

3. Centralny i Wojewódzkie Ośrodki Koordynujące - realizują działania programu,  

w tym: 

 działania informacyjno-edukacyjne (wysyłka imiennych zaproszeń na badania, realizacja akcji 

medialnych, edukacyjnych promujących program, udział pielęgniarek i położnych  

w akcjach informacyjnych, dowożenie kobiet na badania, produkcja i dystrybucja materiałów 

informacyjnych o programach); dopuszczalny jest udział pielęgniarek i położnych w dystrybucji 

zaproszeń, jednak pod warunkiem, że obejmą zasięgiem całą populację Polski oraz, że warunek 

dotyczący ceny jednostkowej zaproszenia na poziomie max. 1,70 zł zostanie zachowany; 

 realizacja kampanii medialnych w regionalnych stacjach telewizyjnych (emisja materiałów 

edukacyjno-reklamowych przez cały rok na terenie całego kraju); 
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 kontrola jakości badań cytologicznych – wszyscy świadczeniodawcy realizujący etap 

diagnostyczny (kontrola oceny materiału cytologicznego) oraz 10 % świadczeniodawców etapu 

podstawowego; 

 kontrola jakości badań mammograficznych na poziomie podstawowym, poprzez ocenę zdjęć 

mammograficznych (audyt kliniczny) oraz wykonywanie testów specjalistycznych  

u świadczeniodawcy; 

 szkolenia specjalistyczne dla personelu obsługującego skryningi populacyjne  

– tj. cytodiagnostów, pielęgniarek,  położnych, położnych POZ, ginekologów.  

W 2014 r., w ramach Populacyjnego programu profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki 

macicy, prowadzony będzie pilotażowy program wdrożenia testu podwójnego - badania 

cytologicznego i oznaczenia DNA HPV HR (w województwie wielkopolskim  

i mazowieckim - realizowany przez Wojewódzkie Ośrodki Koordynujące ww. program w tych 

województwach, jak również przez ośrodki na terenie województwa wielkopolskiego 

i mazowieckiego, których wyboru dokonają przedmiotowe WOKi). Celem jest ocena czułości testu 

podwójnego czyli klasycznej cytodiagnostyki i identyfikacji 14 onkogennych typów HPV, użytych 

do wykrycia i rozpoznania w etapie pogłębionym (kolposkopia) stanów przedrakowych i raków 

szyjki macicy, w porównaniu do efektywności diagnostycznej dotychczasowego skriningu, opartego 

wyłącznie o ocenę wymazu cytologicznego. Analiza powyższa powinna zawierać nie tylko 

wykazanie wyższości testu podwójnego nad cytodiagnostyką w sensie efektywności wykrywczej, 

ale również szczegółową wyceną kosztów skriningu opartego o oba narzędzia diagnostyczne, wraz 

z modelem potencjalnych oszczędności, wynikającym ze zwiększonej wykrywalności stanów 

przedrakowych, i tym samym oczekiwanego spadku zachorowalności i umieralności na raka szyjki 

macicy.  

Populacja badana: kobiety od 30 r.ż. do 59 r.ż., które poddane zostaną badaniu opartemu o test 

podwójny, czyli dotychczasowy wymaz cytologiczny i oznaczenie DNA HPV HR. Materiał do 

testów HPV HR będzie pobierany w ramach jednej wizyty ginekologicznej – w trakcie pobierania 

wymazu cytologicznego. Kobiety między 25 a 29 r.ż. pozostaną w dotychczasowym modelu badań 

skriningowych, opartym o pobieranie wymazów cytologicznych co 3 lata w ramach programu. 

Wprowadzenie dodatkowych badań DNA HPV HR dla kobiet z tej grupy wiekowej nie prowadzi do 

zwiększonej wykrywalności zmian typu CIN 2+, bardziej prawdopodobnym w tej grupie wiekowej 

jest samoistne ustąpienie infekcji. 

Mierniki realizacji programu 

 Liczba wykonanych badań; 

 Zgłaszalność kobiet na profilaktyczne badania mammograficzne;   

 Zgłaszalność kobiet na profilaktyczne badania cytologiczne; 

 Liczba wykonanych kontroli jakości oraz efekty kontroli jakości; 

 Liczba przeszkolonych osób spośród personelu wykonującego skryningi.   
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Koszt realizacji programu 

Zadania przewidziane do realizacji 

w roku 2014 w ramach  

Populacyjnych programów 

 

kwota 

przewidziana na 

realizację zadań 

określonych w 

programach 

populacyjnych na 

rok 2014 

kwota 

środki bieżące 

środki 

majątkowe  

Koszty zadaniowe, administracyjne, 

osobowe  
27 889 075,00 27 864 075,00 25 000,00  

Wysyłka imiennych zaproszeń 10 118 000,00 10 118 000,00 0,00 

Populacyjny program profilaktyki  

i wczesnego wykrywania raka szyjki 

macicy 

5 582 110,00 5 582 110,00 0,00 

Populacyjny pogram wczesnego 

wykrywania raka piersi  
4 535 890,00 4 535 890,00 0,00 

Kontrola jakości badań 

profilaktycznych  
2 075 800,00 2 075 800,00 0,00 

Populacyjny program profilaktyki  

i wczesnego wykrywania raka szyjki 

macicy - etap diagnostyczny* 

265 000,00 265 000,00 0,00 

Populacyjny program profilaktyki  

i wczesnego wykrywania raka szyjki 

macicy - etap podstawowy 

230 000,00 230 000,00 0,00 

Populacyjny program wczesnego 

wykrywania raka piersi  – audyt 

kliniczny zdjęć mammograficznych 

485 000,00 485 000,00 0,00 

Populacyjny program wczesnego 

wykrywania raka piersi - testy 

specjalistyczne u 

świadczeniodawców** 

1 095 800,00 1 095 800,00 0,00 

Szkolenia dla personelu 

realizującego skryning raka piersi  

i raka szyjki macicy 

611 000,00 611 000,00 0,00 

Działania na rzecz poprawy 

zgłaszalności COK i WOK 
4 168 500,00 4 168 500,00 0,00 



 15 

Koszty administracyjne i osobowe 

COK i WOK 
4 629 400,00 4 629 400,00 0,00 

Zakup sprzętu – zakupy finansowane 

w ramach wydatków bieżących (gdzie 

cena jednostkowa nie może przekraczać 

3 500 zł) oraz zakup kopertownicy, 

(środki majątkowe) 

51 000,00 26 000,00 25 000,00 

Wykonywanie testów HPV – 

program pilotażowy na terenie 

województwa wielkopolskiego i 

mazowieckiego 

4 437 000,00 4 437 000,00 0,00 

Ogólnopolska kampania 

informacyjno-edukacyjna 

realizowana przez Biuro Prasy i 

Promocji MZ 

 1 798 375,00  1 798 375,00 0,00 

* wliczono koordynację kontroli jakości 

** wliczono koordynację kontroli jakości oraz koszt zakupu filmów do oceny geometrii wiązki 

promieniowania X 

Łączny koszt realizacji zadań w 2014 r. to 27 889 075,00 zł 

3. Program badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego 

Badania przesiewowe w kierunku wczesnego wykrywania raka jelita grubego realizowane były od 

2000 r. w ramach programów polityki zdrowotnej, natomiast od 2006 r. w ramach Narodowego 

programu zwalczania chorób nowotworowych. 

Cele: 

 zwiększenie odsetka raków wykrywanych we wczesnych stadiach zaawansowania (A i B wg 

Dukes’a); 

 zwiększenie odsetka wyleczenia (5-letnich przeżyć); 

 obniżenie umieralności na raka jelita grubego (poprzez porównanie danych z Krajowego Rejestru 

Nowotworów co rok od 1999 aż do 2015 roku); 

 obniżenie kosztów leczenia raka w skali kraju (dzięki leczeniu raków wykrywanych we 

wczesnych stadiach zaawansowania i dzięki usuwaniu stanów przedrakowych – polipów). 

Opis zadania:  

Działania do realizacji: 

1. Wykonanie kolonoskopii przesiewowych w dwóch systemach: oportunistycznym  

i zapraszanym. 

2. Koordynacja i funkcjonowanie biura programu badań przesiewowych (w tym m.in. centralna 

wysyłka zaproszeń, wdrożenie bazy danych on-line, przeprowadzenie szkoleń w nowych 

ośrodkach, przeprowadzenie kampanii informacyjnej wśród lekarzy Podstawowej Opieki 

Zdrowotnej).   
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Opis organizacji badań kolonoskopowych:  

I. Populacja badana (w przypadku przeprowadzania badań kolonoskopowych w systemie 

oportunistycznym) 

Osoby bez objawów klinicznych sugerujących istnienie raka jelita grubego:  

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

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

jelita grubego; 

 osoby w wieku 25 – 65 lat z rodziny HNPCC (rodzinnego raka jelita grubego niezwiązanego 

z polipowatością). W tej grupie osób konieczne jest potwierdzenie rozpoznania przynależności 

do rodziny HNPCC z poradni genetycznej na podstawie spełnienia tzw. kryteriów 

amsterdamskich i ewentualnego badania genetycznego. Członkowie takiej rodziny powinny mieć 

powtarzane kolonoskopie co 2-3 lata, chyba, że badanie genetyczne wskaże, że u danej osoby nie 

ma mutacji genetycznych i że dana osoba może być zwolniona z wykonywania kontrolnych 

(nadzorczych) kolonoskopii.  

II. Populacja badana (w przypadku przeprowadzania badań kolonoskopowych w systemie 

zapraszanym) 

 osoby bez objawów klinicznych sugerujących raka jelita grubego w wieku 55 – 64 lat; 

 osoby z objawami choroby, jeśli otrzymały na nie zaproszenie. 

Organizacja realizacji przesiewowych badań kolonoskopowych 

Przesiewowe badania kolonoskopowe wykonywane są w takich godzinach, aby nie zmniejszały 

normalnej działalności diagnostycznej i terapeutycznej ośrodka oraz aby nie kolidowały 

z harmonogramem realizacji badań kolonoskopowych wykonywanych w ramach umowy 

świadczeniodawcy z Narodowym Funduszem Zdrowia. 

Jednostki realizować będą program w systemie oportunistycznym lub w zapraszanym. W 2014 r. 

system zapraszany zostanie wprowadzony łącznie w 20 ośrodkach (w roku 2012 program 

realizowało 5 ośrodków, w roku 2013 zostało dodanych 5 ośrodków, kolejne 10 ośrodków zostanie 

wprowadzonych w roku 2014 r.). 

Zadania dla realizatorów programu 

Zadania ośrodka koordynującego – Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej Curie 

w Warszawie (jednostki wybranej na koordynatora zadania do końca realizacji programu): 

 centralna wysyłka zaproszeń; 

 organizowanie spotkań dla realizatorów programu; 

 udoskonalanie bazy danych, szkolenie jej użytkowników; 

 przeprowadzenie kampanii informacyjnej lekarzy POZ i promocja na poziomie lokalnym; 

 szkolenie lekarzy-trenerów kolonoskopii przesiewowej; 

 nadzór nad działaniem firmy monitorującej program, która powinna być niezależna od 

Ministerstwa Zdrowia i od koordynatora; sprawozdania firmy monitorującej powinny być 

podstawą oceny jakości pracy poszczególnych ośrodków. 
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Zadania lekarza kierującego na badania kolonoskopowe: 

 identyfikacja kandydatów do skryningu; 

 informowanie kandydatów o sposobie i metodach badań; 

 wypełnienie i podpisanie ankiety (wypełnianej przez pacjenta przed badaniem) oraz 

przesłanie jej lub pokierowanie pacjenta tak, aby sam dostarczył podpisaną ankietę do 

ośrodka prowadzącego program. 

Zadania ośrodków realizujących badania: 

 organizowanie biura programu (celem kontaktowania się z kandydatami do skriningu, 

z lekarzami kierującymi, prowadzenia zadań administracyjnych oraz lokalnej promocji 

programu); 

 wykonywanie kolonoskopii wraz z usunięciem polipów o średnicy do 10 mm i ich badaniem 

histopatologicznym oraz pobraniem wycinków z nacieku nowotworowego (plus badanie 

histologiczne); 

 po badaniu pacjent powinien wypełnić Ankietę oceny tolerancji badania (ankieta Gastronet 

w przypadku ośrodków w trybie zapraszanym); 

 osoby z polipami większymi (powyżej średnicy 10 mm), z bardzo licznymi (≥10) polipami 

oraz z naciekiem nowotworowym wymagają skierowania do odpowiedniego leczenia nie 

finansowanego już przez program; 

 ustalenie dalszych zaleceń u wszystkich osób poddanych badaniom przesiewowym; 

 przekazanie danych dotyczących losów pacjentów leczonych poza programem do ośrodka 

koordynującego. 

Ośrodek realizujący badania zobowiązany jest do prowadzenia bazy danych, dostarczonej przez 

Koordynatora programu - Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie. 

W przypadku ośrodków realizujących badania w trybie oportunistycznym prowadzona jest baza 

dotycząca procedur przesiewowych. Baza ta powinna być zainstalowana w komputerze znajdującym 

się w pracowni endoskopowej, służyć do opisu bieżących badań, ich wydruku, wpisywania wyników 

badań histologicznych, generowania zaleceń oraz opisu dalszych losów osób z wykrytymi polipami  

i rakami. W przypadku ośrodków realizujących badania w trybie zapraszanym prowadzona jest 

zarówno baza on-line dotycząca procedur przesiewowych (jak w ośrodkach oportunistycznych) jak 

również baza obsługująca system zaproszeń (AppBook).  

Jakość prowadzenia programu w poszczególnych ośrodkach będzie kontrolowana przez niezależną 

firmę monitorującą a także przez przedstawicieli koordynatora programu. 

Najważniejsze elementy podlegające ocenie to: 

 właściwe finansowanie badań w ramach programu (chodzi o uniknięcie podwójnego 

finansowania badań); sugerowane rozwiązanie to wykonywanie badań w godzinach nie 

kolidujących z badaniami realizowanymi w ramach umowy świadczeniodawcy 

z Narodowym Funduszem Zdrowia lub w godzinach popołudniowych oraz w soboty; 

 przestrzeganie kryteriów kwalifikacji osób do badań; 

 posiadany sprzęt endoskopowy, zasady dezynfekcji; 

 osiągalność kątnicy (co najmniej w 90% kolonoskopii); 

 odsetek wykrywanych polipów gruczolakowych (nie mniej niż 20%); 
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 kompletność badania histopatologicznego; 

 usuwanie polipów o średnicy do 10 mm w czasie pierwszego badania kolonoskopowego; 

 właściwe prowadzenie dokumentacji; 

 kompletność dokumentacji i bazy danych. 

Cała dokumentacja i korespondencja dotycząca programu powinna być gromadzona 

i przechowywana w jednym wyznaczonym miejscu. 

Uwaga: Średnia cena jednego badania kolonoskopowego, wykonywanego w ramach programu 

uwzględnia możliwość wykonania znieczulenia u nie więcej niż 20% ogólnej liczby pacjentów 

badanych w ramach programu.   

W roku 2014 proponuje się wzorem lat poprzednich, przeprowadzenie procedury konkursowej 

i dokonanie wyboru realizatorów zadania na dwa lata, tj. 2014 i 2015 r., celem zapewnienia 

świadczeniobiorcom nieprzerwanego dostępu do badań przesiewowych. 

Mierniki realizacji programu: 

 liczba wykonanych badań; 

 odsetek osób, u których osiągnięto kątnicę; 

 odsetek osób, u których wykryto polipy gruczolakowe; 

 odsetek osób, u których wykryto raka jelita grubego; 

 odsetek osób, u których rak był wykryty w polipie gruczolakowym (czyli w bardzo wczesnym 

stadium zaawansowania). 

Koszt realizacji programu 

 

Nazwa zadania 
Zadania do realizacji 
w ramach programu 

Kwota przewidziana na 
działania podejmowane 

w ramach programu  
w roku 2014 

(środki bieżące) 

Kwota zarezerwowana na 
badania kolonoskopowe  

w roku 2015 
(środki bieżące) 

Program badań 
przesiewowych dla 

wczesnego 
wykrywania raka 

jelita grubego 

Wykonanie badań 
kolonoskopowych, 

koordynacja zadania, w 
tym: 

28 650 000,00 30 000 000,00 

Wykonanie badań 
kolonoskopowych 

27 750 000,00  

Koordynacja programu 900 000,00  

 

Łączny koszt realizacji zadania w roku 2014 to 28 650 000,00 zł 

 

4. Program opieki nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego 

ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe 

Zadanie realizowane od 2003 r. w ramach programów polityki zdrowotnej, natomiast od 2006 r.  

w ramach Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych.  

 
Moduł I – wczesne wykrywanie 

nowotworów złośliwych w rodzinach 

wysokiego dziedzicznie 

Moduł II - wczesne wykrywanie i 

prewencja nowotworów złośliwych w 

rodzinach wysokiego ryzyka 

Moduł III – Profilaktyka oraz wczesne 

wykrywanie nowotworów złośliwych w 

rodzinach z rzadkimi zespołami 
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uwarunkowanego ryzyka zachorowania 

na raka piersi i raka jajnika. 

zachorowania na raka jelita grubego i 

błony śluzowej trzonu macicy. 

dziedzicznej predyspozycji do 

nowotworów - siatkówczak, choroba 

von Hippel –Lindau (VHL). 

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. 

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. 

Celem programu jest zidentyfikowanie 

możliwie największej liczby rodzin 

wysokiego ryzyka zachorowania na 

siatkówczaka  oraz chorobę VHL i objęcie 

ich opieką ukierunkowaną na aktywną 

prewencję zachorowań na wskazane  

nowotwory.  

Opis programu: Opis programu: Opis programu: 

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%. 

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.  

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. 

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. 

2. Rozpoznanie wśród tych rodzin 

występowania nosicielstwa mutacji genów 

najsilniejszych predyspozycji - tj. genów 

APC, MLH1, MSH2  i MSH6. 

3. Zidentyfikowanie rodzin, w których 

występuje podejrzenie choroby VHL 

4. Rozpoznanie nosicielstwa mutacji genu 

VHL, który jest genem silnej 

predyspozycji; 

5. Objęcie specjalistycznym programem 

opieki pacjentów z chorobą VHL 

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). 

3. Objęcie programami opieki, 

obejmującymi okresowe badania 

kolonoskopowe, gastroskopowe, USG jamy 

brzusznej oraz badania ginekologiczne i 

USG ginekologiczne i oznaczanie stężeń 

CA125 w surowicy krwi, członków rodzin, 

w których występuje wysokie ryzyko 

zachorowania. 

 

4. Wyodrębnienie grupy kobiet 

najwyższego ryzyka, u których należy 

rozważyć opcje postępowania 

profilaktycznego:   

4. Zidentyfikowanie nosicieli/ek mutacji, u 

których istnieją wskazania do prewencyjnej 

kolektomii i/lub histerektomii. 

 

a) profilaktyczną mastektomię, 

b) profilaktyczną adneksektomię, 

która znacznie obniża ryzyko 

zachorowania na raka piersi i zapobiega  

(w przeważającej większości przypadków) 

zachorowaniom na raka jajnika. 

Pacjentów do programu kwalifikuje lekarz 

poradni genetycznej na podstawie 

dokładnego wywiadu rodzinnego (dane o 

wszystkich krewnych I° – w tym tych, którzy 

nie zachorowali na nowotwory, wiek 

zachorowań i typ/umiejscowienie 

nowotworów wśród tych krewnych; wiek 

zachorowań i typ/umiejscowienie 

nowotworów u wszystkich krewnych II°  

i ewentualnie dalszych stopni).  
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W ramach programu finansowane są: W ramach programu finansowane są:  W ramach programu finansowane są: 

1. Wprowadzenie do rejestru 1. Wprowadzenie do rejestru 1. Wprowadzenie do rejestru  

Zidentyfikowanie jednej rodziny 

wysokiego ryzyka, pełny opis obciążenia 

rodzinnego oraz zebranie dodatkowej 

dokumentacji, wprowadzenie do rejestru. 

Zidentyfikowanie jednej rodziny wysokiego 

ryzyka, pełny opis obciążenia rodzinnego 

oraz zebranie dodatkowej dokumentacji 

lekarskiej, wprowadzenie do rejestru, a w 

przypadku zdrowych pacjentów, skierowanie 

do pierwszego badania kolonoskopowego, 

USG jamy brzusznej oraz (kobiety) do 

badania ginekologicznego z USG 

ginekologicznym i oznaczenia stężenia 

CA125 w surowicy krwi. 

Zidentyfikowanej liczby rodzin 

wysokiego ryzyka zachorowania na 

siatkówczaka  oraz chorobę VHL i objęcie 

ich opieką ukierunkowaną na aktywną 

prewencję zachorowań na wskazane  

nowotwory. 

2. Ankietowanie populacji przez lekarzy 

POZ / pielęgniarki POZ/ położne POZ  

2. Koszty wykrycia nosiciela/nosicielki 

mutacji APC i/lub MLSH1, MSH2, MSH6  

Doświadczenie poszczególnych ośrodków 

wykrywających mutacje  

w zespole Lyncha jest zróżnicowane, co 

powoduje, że stosują one różnorodne 

protokoły badań. W związku  

z powyższym w celu zapewnienia 

maksymalnej efektywności medycznej  

i ekonomicznej programu,  

a równocześnie nie wymuszania zmiany 

protokołów dotychczas stosowanych w 

ośrodkach, wprowadza się zasadę 

odpłatności jedynie za wykrycie osoby 

pełnoletniego nosiciela mutacji 

MSH2/MLH1/MSH6 i nosiciela mutacji 

APC w wieku powyżej 10 lat. 

2. Koszty wykrycia nosiciela mutacji 
Objęcie opieką zidentyfikowanych rodzin 

z ryzykiem zachorowania na siatkówczaka 

oraz chorobą VHL i objęcie ich opieką 

ukierunkowaną na aktywną prewencję 

zachorowań na wskazane  nowotwory. 

Koszty opieki to finansowanie realizacji 

określonych w programie 

specjalistycznych badań. 

3. Koszt badania nosicielstwa 

mutacji genu BRCA1 i/lub BRCA2 u 

osób spełniających kryteria kwalifikacji 

do badania. 

 
 

4. Koszty opieki nad pacjentką 
  

5. Dodatkowe koszty opieki nad 

nosicielkami mutacji genu BRCA1 i/lub 

BRCA2 

  

Mierniki realizacji modułu Mierniki realizacji modułu Mierniki realizacji modułu 

1. Liczba rodzin/osób objętych opieką. 

2. Liczba rodzin, u których wykryto 

mutację genu BRCA1 i/lub BRCA2. 

3. Liczba wykrytych nowotworów. 

4. Liczba kobiet, u których wykonano 

profilaktyczną adneksektomię. 

5. Liczba osób, u których wykryto mutację 

do liczby osób poddanych badaniu 

molekularnemu. 

1. Liczba rodzin/osób objętych opieką. 

2. Liczba wykrytych nosicieli mutacji genów 

APC i/lub MLH1, MSH2 i MSH6 

3. Liczba wykrytych nowotworów. 

4. Liczba osób, u których wykryto mutację 

do liczby osób poddanych badaniu 

molekularnemu. 

 

 

1. Liczba pacjentów wprowadzonych do 

programu, u których zrealizowano pełne 

programy opieki. 

2. Liczba wykrytych nosicieli mutacji 

genu Rb1. 

3. Liczba osób, u których wykryto mutację 

do liczby osób poddanych badaniu 

molekularnemu. 

  4. Liczba pacjentów z chorobą VHL 

wprowadzonych do programu, u których 

zrealizowano pełne programy opieki. 

5. Liczba wykrytych nosicielek mutacji 

genu VHL. 

6. Liczba i lokalizacja wykrytych 

nowotworów. 

7. Liczba osób, u których wykryto mutację 

do liczby osób poddanych badaniu 

molekularnemu. 
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Moduł I – Wczesne wykrywanie i prewencja nowotworów złośliwych  

w rodzinach wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na 

raka piersi i raka jajnika 
 

Lp   Zakres świadczeń 

1. Wprowadzenie do 

rejestru 

Koszty 

wprowadzenia 

rodziny do 

rejestru 

zidentyfikowanie jednej rodziny wysokiego ryzyka lub osoby 

spełniającej kryteria kwalifikacji do testu BRCA1 i/lub BRCA2; opis 

obciążenia oraz wprowadzenie do rejestru 

badanie nosicielstwa mutacji genu BRCA1 i/lub BRCA2 

2. 

Zebranie ankiet  

z danymi 

rodowodowymi  

przez lekarzy 

POZ / 

pielęgniarki  POZ 

/ położne POZ 

Koszty 

ankietowania 

zebranie ankiet od co najmniej 80% osób objętych opieką przez 

poszczególną praktykę lekarza POZ/pielęgniarki POZ/położne 

POZ 

3. 

Objęcie opieką 

kobiet z rodzin 

wysokiego ryzyka 

zachorowania na 

raka piersi i raka 

jajnika 

Koszty opieki  

nad jedną kobietą 

coroczna konsultacja i badanie piersi przez lekarza 

mammografia i/lub USG piersi 

biopsja piersi po kontrolą usg 

badanie ginekologiczne i USG przezpochwowe 

badanie CA125 w surowicy krwi 

wizyta konsultacyjna 

4. 

Dodatkowa 

opieka nad 

nosicielkami  

mutacji genu 
BRCA1 i/lub 

BRCA2 

Dodatkowe koszty 

opieki nad  

nosicielkami 

mutacji genu 
BRCA1 i/lub 

BRCA2 

interwałowe badanie piersi metodą rezonansu magnetycznego 

dodatkowa wizyta konsultacyjna 

interwałowe badanie ginekologiczne i USG przezpochwowe 

interwałowe badanie CA125 w surowicy krwi 

interwałowe USG piersi (tylko u pacjentek ze zmianą opisaną w 

MRI piersi do dalszej diagnostyki) 

Interwałowa biopsja piersi pod kontrolą USG 

Kwota przewidziana na realizację w 2014 r.  – 11 751 705,00 

 

 

Moduł II – Wczesne wykrywanie i prewencja nowotworów złośliwych  

w rodzinach wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na 

raka jelita grubego i błony śluzowej trzonu macicy 
 

 

 

Lp   Zakres świadczeń 

1. 

 

Wprowadzenie 

rodziny do 

rejestru 

wysokiego ryzyka 

Koszty 

wprowadzenia 

rodziny do rejestru 

zidentyfikowanie jednej rodziny wysokiego ryzyka, opis 

obciążenia i wprowadzenie do rejestru 
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2. 
Badania 

molekularne 

 

 

 

Koszty badań 

molekularnych 

koszt wykrycia jednego nosiciela/lki APC i/lub MLH1, MSH2 i 

MSH6; zawiera całkowity koszt badań (w tym takich jak: 

molekularne, immunohistochemiczne czy niestabilność 

mikrosatelitarna) 

3. 

Objęcie opieką 

pacjentów z 

rodzin wysokiego 

ryzyka 

Koszty opieki nad 

jednym pacjentem 

coroczna konsultacja lekarska, skierowanie do badań 

kolonoskopia* 

badanie ginekologiczne i USG ginekologiczne 

oznaczenie stężenia CA 125 w surowicy krwi 

USG jamy brzusznej 

gastroskopia 

dodatkowa wizyta konsultacyjna 

Kwota przewidziana na realizację w 2014 r. – 1 784 700,00 

 

* kolonoskopia finansowana ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia 

 

Moduł III – Profilaktyka oraz wczesne wykrywanie nowotworów złośliwych  

w rodzinach z rzadkimi zespołami dziedzicznej predyspozycji do nowotworów  

– siatkówczak, choroba von Hippel –Lindau (VHL) 

Siatkówczak 

 

Lp   Zakres świadczeń 

1. 
Wprowadze

nie do 

rejestru 

Koszty 

wprowadzenia 

rodziny do 

rejestru 

zidentyfikowanie pacjenta spełniającego kryteria kwalifikacji do badania 

genu RB1; opis obciążenia oraz wprowadzenie do rejestru 

badanie nosicielstwa mutacji genu RB1 

Choroba von Hippel –Lindau (VHL) 

1. 
Wprowadze

nie do 

rejestru 

Koszty 

wprowadzenia 

rodziny do 

rejestru 

zidentyfikowanie pacjenta spełniającego kryteria kwalifikacji do 

VHL; opis obciążenia oraz wprowadzenie do rejestru 

badanie nosicielstwa mutacji genu VHL 

2. 

Objęcie 

opieką 

pacjentów z 

VHL 

Koszty opieki  

nad jedną 

kobietą 

coroczna konsultacja przez lekarza 

MRI głowy i rdzenia kręgowego 

USG jamy brzusznej 

TK (lub MRI) jamy brzusznej 

konsultacja okulistyczna; badanie dna oka w lustrze Goldmana 

Kwota przewidziana na realizację Modułu III w 2014 r.  – 205 120,00  
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W roku 2014 proponuje się wzorem lat poprzednich, przeprowadzenie procedury konkursowej  

i dokonanie wyboru realizatorów zadania na dwa lata, tj. 2014 i 2015 r., celem zapewnienia 

świadczeniobiorcom nieprzerwanego dostępu do badań. 

 

Koszt realizacji  

Zadania przewidziane 
do  realizacji w ramach 
programu w roku 2014 

 

kwota 
przewidziana do 
wydatkowania na 

poszczególne 
moduły w roku 

2014 
 

środki zaplanowane do 
rozdysponowania  z budżetu 

roku 2014 

środki zaplanowane 
do rozdysponowania  
z budżetu roku 2015 

środki bieżące 
środki 

majątkowe 
środki bieżące 

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

13 741 525,00 13 741 525,00  0,00 13 741 525,00 

Moduł I – wczesne 
wykrywanie i prewencja 
nowotworów złośliwych 
w rodzinach wysokiego, 
dziedzicznie 
uwarunkowanego 
ryzyka zachorowania na 
raka piersi i raka jajnika  

11 751 705,00 11 751 705,00  0,00 11 751 705,00 

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

1 784 700,00 1 784 700,00 0,00 1 784 700,00 

Moduł III  – Profilaktyka 
oraz wczesne 
wykrywanie 
nowotworów złośliwych 
w rodzinach z rzadkimi 
zespołami dziedzicznej 
predyspozycji do 
nowotworów -  
siatkówczak, choroba 
von Hippel –Lindau 
(VHL) 

205 120,00 205 120,00 0,00 205 120,00 

 

Łączny koszt realizacji zadania w roku 2014 to 13 741 525 zł. 

 

5. Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów 

Zadanie realizowane od 2007 r. w ramach Narodowego programu zwalczania chorób 

nowotworowych. 
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Cele:  

Doposażenie i wymiana wyeksploatowanej aparatury diagnostycznej w ośrodkach leczenia 

onkologicznego w celu szybkiego diagnozowania nowotworów, poprzez zakup gamma-kamer 

SPECT-CT oraz gamma-kamer o małym polu widzenia, a także tomografów komputerowych 

i rezonansów magnetycznych. 

Propozycja działań do realizacji w 2014 roku:  

W roku 2014 planuje się dokonanie zakupu gamma-kamer SPECT-CT oraz gamma-kamer o małym 

polu widzenia (do badania małych narządów, przede wszystkim tarczycy i zmian nowotworowych 

w tym narządzie), a także tomografów komputerowych i rezonansów magnetycznych, celem 

poprawy dostępności chorych do badań obrazowych z zakresu metod wczesnego wykrywania 

nowotworów.  

Mierniki realizacji programu: 

 Liczba zakupionych gamma-kamer SPECT-CT oraz gamma-kamer o małym polu widzenia. 

 Liczba zakupionych tomografów komputerowych i rezonansów magnetycznych. 

Koszt realizacji programu 

 
Nazwa zadania  Łączna kwota 

zaplanowana na 
realizację programu 
w roku 2014 (środki 

majątkowe) 

Zadania do realizacji w 
ramach programu w 2014 r. 

Kwota przewidziana na działania 
podejmowane  

w ramach programu w roku 2014 
 

Zakup aparatury 
diagnostycznej dla 
wczesnego 
wykrywania 
nowotworów 
 

 
127 275 000,00 

Zakup gamma-kamer 
SPECT-CT 

 
127 275 000,00 

Zakup gamma-kamer o 
małym polu widzenia 

Zakup tomografów 
komputerowych i rezonansów 
magnetycznych 

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

Cena jednostkowa sprzętu nie może być niższa niż 10 000 zł. 

 

6. Poprawa działania systemu radioterapii onkologicznej w Polsce – doposażenie i 
modernizacja zakładów radioterapii – realizacja zadania zawieszona w 2014 r. 

 

7. Poprawa standardów leczenia operacyjnego i skojarzonego raka płuca – 

doposażenie i modernizacja klinik i oddziałów torakochirurgii 

Zadanie realizowane jest  od 1 stycznia 2006 r. w ramach Narodowego programu zwalczania chorób 

nowotworowych.  

Cele: 

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

zachorowalności na nowotwory u mężczyzn, a także drugim powodem zachorowalności na 

nowotwory u kobiet.  
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Propozycja działań do realizacji w 2014 roku: 

W celu uzyskania założonych celów trwa ciągłe od 2006 doposażanie ośrodków torakochirurgii, 

które odbywać się będzie również w roku 2014. Prowadzone w ramach programu zakupy sprzętu 

specjalistycznego uwzględniają zakup: 

1. bronchofiberoskopów z przenośnym źródłem światła, bronchofiberoskopy, bronchoskopy 

optyczne; 

2. diagnostycznych stacji radiologicznych; 

3. diatermi; 

4. EBUS; 

5. endoskopów z nawigacją; 

6. licencji na oprogramowanie do przeglądarek badań radiologicznych; 

7. mikrotomów rotacyjnych; 

8. noży harmonicznych; 

9. respiratorów; 

10. stołów operacyjnych; 

11. torów wizyjnych; 

12. ultrasonografów przenośnych; 

13. urządzeń do: monitorowania funkcji życiowych, podciśnieniowego leczenia ran i przetaczania 

płynów pod ciśnieniem; 

14. videobronchofiberoskopów; 

15. videobronchoskopów; 

16. videogastrofiberoskopów; 

17. videogastroskopów; 

18. videomediastinoskopów; 

19. videotorakoskopy i videotorakoskopów 3D; 

20. zaklejarek do preparatów mikroskopowych; 

21. zestawów do: badań czynnościowych górnego odcinka przewodu pokarmowego, zabiegów 

wideochirurgicznych i cyfrowego drenażu. 

W oparciu o środki uzyskane z Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych zaczął 

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

19 tys. chorych leczonych chirurgicznie. Dzięki rejestrowi możliwe jest monitorowanie jakości 

leczenia tego najczęstszego nowotworu w Polsce. Od 2008 roku zaczęły być wprowadzane dane  

o pacjentach leczonych systemowo. Baza przygotowana została do wprowadzenia danych  

o wszystkich nowych zachorowaniach na raka płuca w Polsce.  

W 10 ośrodkach zlokalizowanych równomiernie na terenie całej Polski uruchomiono pracownie 

endoskopii interwencyjnej, w których możliwe jest podjęcie endoterapii, tzn. udrażniania dróg 

oddechowych. Ośrodki te działają w ścisłym kontakcie z ośrodkami onkologicznym, w których  

u wielu z tych pacjentów prowadzona jest później brachyterapia. 

W celu zapewnienia nadzoru i koordynacji działań ośrodków torakochirurgii w ramach Narodowego 

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

programu, finansowane są koszty utrzymania ośrodka koordynującego i działań przez niego 

realizowanych, w tym związanych z realizacją programu badań przesiewowych raka płuca oraz 

prowadzenie rejestru nowotworów płuca, tj. następujące szczegółowe działania: 
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1. Opracowywanie i wprowadzanie do rejestru danych klinicznych i histopatologicznych  

w ośrodkach i torakochirurgii; 

2. Prowadzenie 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. 

W ramach koordynacji przewidziane jest ponadto finansowanie następujących kosztów: 

1. Organizowania spotkań oraz wizyt koordynacyjnych oraz sprawdzających prawidłowość 

wstępnych danych podanych w ankietach z ośrodków; 

2. Szkoleń dla ośrodków biorących udział w Programie; 

3. Obsługi programu komputerowego; 

4. Nadzoru  merytorycznego nad prowadzeniem  baz danych we wszystkich ośrodkach; 

5. Wynagrodzenia dla osób prowadzących koordynację; 

6. Utrzymania 2 linii telefonicznych: działającej infolinii i telefonu informacyjnego; 

7. Materiałów biurowych; 

8. Drobnego sprzętu komputerowego i oprogramowania (środki bieżące – cena jednostkowa 

poniżej 3 500 zł). 

Mierniki realizacji programu 

 Liczba zakupionego sprzętu. 

 Liczba wykonanych badań CT. 

 Operacyjność raka płuca. 

W roku 2014 proponuje się wzorem lat poprzednich, przeprowadzenie procedury konkursowej  

i dokonanie wyboru realizatorów zadania w zakresie zakupów inwestycyjnych na dwa lata, tj. 2014  

i 2015 r. 

 

Koszt realizacji programu 

 

Nazwa zadania  

 

Kwota 
zaplanowana 
na realizację 

zadania w 2014 

kwota zaplanowana na 
realizację programu w roku 

2014  

 

kwota zaplanowana do 
zaangażowania na realizację 

programu w roku 2015 

środki 

bieżące 

środki  
majątkowe 

środki 

bieżące 

środki  

majątkowe 

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

21 309 800,00 2 109 800,00 19 200 000,00 0,00 14 000 000,00 

Zakup sprzętu 19 200 000,00 0,00 19 200 000,00 0,00 14 000 000,00 

Badania przesiewowe 

CT 
  1 500 000,00 1 500 000,00 0,00 0,00 0,00 

Koordynacja      609 800,00    609 800,00 0,00 0,00 0,00 
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Łączny koszt realizacji zadania w roku 2014 to 21 309 800 zł, w tym 19 200 000 zł środki 

majątkowe na zakup sprzętu specjalistycznego i 2 109 800 zł środki bieżące na prowadzenie 

koordynacji programu wraz z badaniami przesiewowymi CT. 

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

Cena jednostkowa sprzętu nie może być niższa niż 10 000 zł. 

 

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

z dostosowaniem do zaleceń Unii Europejskiej i współpracy z European 

Leukemia Net 

Zadanie realizowane jest od 2006 r.  

Cele: 

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. 

Propozycje działań do realizacji w 2014 r.: 

1. Unowocześnienie pracowni i metod diagnostycznych połączone z ich standaryzacją  

i uzupełnieniem niezbędnej aparatury. 

2. Unowocześnienie warunków leczenia chorych na ostre białaczki, złośliwe chłoniaki.  

3. Unowocześnienie metod leczenia opartych na zastosowaniu komórek krwiotwórczych. 

W ramach programu planuje się zakup między innymi następujących urządzeń: 

1. Separatory komórkowe, 

2. Kardiomonitory, 

3. Wirówki z chłodzeniem do pojemników na szpik, 

4. Zamrażarki do - 80 stopni, 

5. Urządzenia do rozmrażania szpiku, 

6. Urządzenia do fotoferezy, 

7. Cytometry przepływowe, 

8. Mikroskopy optyczne. 

Mierniki realizacji programu 

 Liczba zakupionego sprzętu. 

W roku 2014 proponuje się wzorem lat poprzednich, przeprowadzenie procedury konkursowej  

i dokonanie wyboru realizatorów zadania w zakresie zakupów inwestycyjnych na dwa lata, tj. 2014  

i 2015 r. 

 

Koszt realizacji programu 

 
Nazwa zadania  Zadania do realizacji w 

ramach  programu w 2014 
r. 

Łączna kwota 
zaplanowana na 

realizację programu w 
roku 2014 (środki 

majątkowe) 

Łączna kwota 
zaplanowana na 

realizację 
programu w roku 

2015 (środki 
majątkowe) 

Program doskonalenia 
diagnostyki i leczenia 
białaczek u dorosłych w 
Polsce z dostosowaniem 

kwota zaplanowana na 
realizację programu (środki 
majątkowe), w tym kwota 
przewidziana na 

 

13 500 000,00 

 

7 500 000,00 
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do zaleceń Unii 
Europejskiej i współpracy 
z European Leukemia 
Net 

dofinansowanie dotychczas 
działających ośrodków 
diagnostycznych 

 

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

Cena jednostkowa sprzętu nie może być niższa niż 10 000 zł. 

 

9. Programy poprawy jakości diagnostyki i leczenia nowotworów u dzieci 
 

Zadanie realizowane  jest od roku 2006. W ramach zadania prowadzone są wymienione poniżej  

w poz. 10.1-10.5 programy na rzecz poprawy jakości leczenia nowotworów u dzieci.  

Wspólną zasadą realizacji programów są działania na rzecz poprawy wyników leczenia dzieci  

z wykrytymi nowotworami. Zmniejszenie toksyczności i późnych następstw leczenia, zredukowanie 

kosztów leczenia dzięki właściwej stratyfikacji. Zmniejszenie liczby błędów diagnostycznych, 

zwiększenie precyzji klasyfikacji poszczególnych pacjentów do grup ryzyka. Jest to możliwe dzięki 

prowadzonej weryfikacji badań diagnostycznych, prowadzenie sesji uzgodnieniowych, dotyczących 

interpretacji wyników i stratyfikacji leczenia. Prowadzenie baz danych o wszystkich młodych 

pacjentach leczonych z powodu nowotworów układu krwiotwórczego, nowotworów ośrodkowego 

układu nerwowego, guzów litych, chłoniaków. Zakup endoprotez dla dzieci niepełnosprawnych z 

powodu nowotworu złośliwego kości  

 

Koszt realizacji programu 

Nazwa programu 

Kwota wnioskowana na 
realizację zadania w roku 
2014, w ramach wydatków 

bieżących. 

Programy poprawy jakości diagnostyki  leczenia nowotworów u dzieci  6 236 955,00 

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

756 000,00 

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

250 000,00 

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

319 500,00 

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

330 000,00 

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

415 500,00 

6. Ograniczenie niepełnosprawności u dzieci leczonych z powodu 
nowotworów złośliwych kości 

4 165 955,00 

Realizatorzy zadania wyłonieni do 2015 roku. 
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9. 1 Kontynuacja programu kontroli jakości w diagnostyce ostrej białaczki  

u dzieci 

Cele: 

 Poprawa wyników leczenia dzieci z ostrą białaczką; 

 Zmniejszenie toksyczności i późnych następstw leczenia; 

 Zredukowanie kosztów leczenia; 

 Zmniejszenie liczby błędów diagnostycznych, zwiększenie precyzji klasyfikacji poszczególnych 

pacjentów do grup ryzyka; 

 Monitorowanie minimalnej choroby resztkowej w ostrej białaczce limfoblastycznej za pomocą 

metody 8-kolorowej cytometrii przepływowej jako niezależnego czynnika prognostycznego; 

 Wprowadzenie oceny bardzo wczesnej odpowiedzi na leczenie ostrej białaczki limfoblastycznej 

w 15 dniu chemioterapii poprzez monitorowanie minimalnej choroby resztkowej do stratyfikacji 

leczenia wg kryteriów ustalonych w protokole leczenia ostrej białaczki limfoblastycznej  

u dzieci (ALL – IC – BFM); 

 Poprawa wyników leczenia dzieci z nawrotem ostrej białaczki limfoblastycznej;  

Opis programu: 

Od 2006 r. ogółem w bazie danych zarejestrowano ponad 1 000 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 nieporządanych. Równocześnie prowadzono weryfikację badań 

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

remisji. Weryfikację przeprowadzono również w odniesieniu do immunofenotypu i badania 

cytogenetycznego komórek białaczkowych. Te trzy elementy stanowiły i stanowią podstawę do 

stratyfikacji pacjentów do poszczególnych grup ryzyka i dostosowywania do tego odpowiedniej 

intensywności leczenia. W grupie standardowego ryzyka znalazło się 30% dzieci, pośredniego 

ryzyka 50% dzieci i wysokiego ryzyka 20%. Dzięki prowadzonej na bieżąco rejestracji w bazie 

danych wszystkich zdarzeń niepożądanych, a także weryfikacji wyników badań, u pacjentów 

możliwe było zastosowanie optymalnego leczenia o najmniejszej toksyczności, a równocześnie 

największej efektywności. Dzięki takiemu postępowaniu w grupie standardowego ryzyka możemy 

wyleczyć obecnie ponad 95% dzieci, w grupie pośredniego ryzyka 79% dzieci i w grupie wysokiego 

ryzyka aż 70% dzieci. 

Działania do realizacji w roku 2014 r. 

1. Prowadzenie Centralnej weryfikacji badań immunofenotypu oraz badań cytogenetycznych,  

w tym: 

 Cytomorfologii (w tym barwienie preparatów i koszty podróży przedstawicieli ośrodków); 

 Immunofenotyp (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 ostrej białaczce limfoblastycznej (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 
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limfoblastycznej w 33 dniu i 12 tygodniu chemioterapii. Ocena minimalnej choroby resztkowej  po  

wznowie ostrej białaczki limfoblastycznej. 

3. Prowadzenia centralnej bazy danych dla ostrej białaczki limfoblastycznej (ALL). 

4. Prowadzenie centralnej bazy danych dla ostrej białaczki szpikowej (AML). 

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

Mierniki realizacji programu 

 Odsetek zmian pierwszej diagnozy, 

 Odsetek zmian stratyfikacji pacjentów do grup ryzyka, 

 Efektywność leczenia, 

 Liczba pacjentów u których konieczna była zmiana grupy stratyfikacyjnej, 

 Odpowiedź na leczenie ostrej białaczki limfoblastycznej w 15 dniu chemioterapii poprzez 

monitorowanie minimalnej choroby resztkowej przy pomocy wcześniej zidentyfikowanych 

immunofenotypów białaczkowo-swoistych – u około 40% dzieci nie powinno być choroby 

resztkowej w 15 dniu leczenia. W tej grupie pacjentów możliwe jest wyleczenie praktycznie 

wszystkich dzieci, 

 Minimalna choroba resztkowa przy zakończeniu leczenia indukującego remisję  

w ostrej białaczce limfoblastycznej tj. w dniu 33 dniu i 12 tygodniu chemioterapii – pozwoli 

to na wyodrębnienie grupy pacjentów niskiego ryzyka, u których nie stwierdza się MRD  

w obu badanych punktach czasowych (5-letnie ryzyko wznowy – 2%); grupy wysokiego 

ryzyka z pośrednimi (10-3) bądź dużymi (10-2) wartościami MRD w obu punktach (5-letnie 

ryzyko wznowy – 80%); pozostali pacjenci utworzą grupę pośredniego ryzyka (5-letnie 

ryzyko wznowy – 23%), 

 Minimalna choroba resztkowa przy zakończeniu leczenia ostrej białaczki limfoblastycznej – 

choroba resztkowa jest obecna u około 10% pacjentów przy zakończeniu leczenia. 

 

9. 2 Kontynuacja programu kontroli jakości w diagnostyce guzów litych u dzieci  

Cele: 

 Poprawa wyników leczenia dzieci z nowotworami litymi, w szczególności: mięsaków tkanek 

miękkich, mięsaków Ewinga, nerwiaka zarodkowego płodowego; 

 Zwiększenie wiarygodności badań patomorfologicznych w celu uzyskania pewności właściwej 

diagnozy poszczególnych typów nowotworów litych; 

 Zmniejszenie toksyczności i późnych następstw leczenia; 

 Zredukowanie kosztów leczenia. 

Propozycje działań do realizacji w 2014 r. 

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. 
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Miernik efektów realizacji programu 

 Liczba zmian pierwszej diagnozy. 

 Stratyfikacja i efektywność leczenia. 

 Zmniejszenie liczby błędów diagnostycznych, zwiększenie precyzji klasyfikacji 

poszczególnych pacjentów do grup ryzyka; 

 Poprawa efektywności leczenia; 

 Obniżenie toksyczności i kosztów leczenia. 

 

9.3 Kontynuacja programu kontroli jakości w diagnostyce chłoniaków złośliwych 

u dzieci 

 

Cele: 

 Poprawa wyników leczenia dzieci z nieziarniczymi chłoniakami złośliwymi i z chłoniakami 

Hodgkina; 

 Zmniejszenie toksyczności i późnych następstw leczenia; 

 Zredukowanie kosztów leczenia. 

 Zmniejszenie liczby błędów diagnostycznych, zwiększenie precyzji klasyfikacji 

poszczególnych pacjentów do grup ryzyka; 

 Poprawa wyników leczenia poprzez zastosowanie bardziej intensywnego leczenia u dzieci  

z cechami niekorzystnymi rokowniczo; 

 Zwiększenie liczby przypadków całkowitych wyleczeń u dzieci z NHL, u których z dużą 

wiarygodnością można wykluczyć obecność cech niekorzystnych rokowniczo przy 

zredukowanej intensywności chemioterapii. 

Propozycje działań do realizacji w 2014 r. 

2. 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. 

3. Organizacja sesji weryfikacyjnej dla chłoniaków nieziarniczych (NHL). 

4. Organizacja sesji weryfikacyjnej dla chłoniaka Hodgkina (HL). 

5. Prowadzenie centralnej bazy danych dla NHL. 

6. Prowadzenie centralnej bazy danych dla chłoniaka Hodgkina. 

Mierniki realizacji programu 

 Odsetek zmian pierwszej diagnozy. 

 Odsetek zmian stratyfikacji pacjentów do grup ryzyka. 

 Efektywność leczenia. 

 

9.4 Kontynuacja i modyfikacja ujednoliconego programu diagnostyki  

i kompleksowego leczenia nowotworów ośrodkowego układu nerwowego u dzieci 

 

Cele: 

 Poprawa wyników leczenia i jakości życia dzieci z nowotworami ośrodkowego układu 

nerwowego (OUN). 
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 Wypracowanie optymalnych metod kompleksowego leczenia poszczególnych rodzajów 

nowotworów OUN u dzieci. 

 Zmniejszenie toksyczności i późnych następstw leczenia. 

 Obniżenie kosztów leczenia. 

Propozycje działań do realizacji w 2014r. 

1. Prowadzenie centralnej weryfikacji badań diagnostycznych nadsyłanych przez ośrodki leczenia 

nowotworów OUN u dzieci. 

2. Prowadzenie centralnej bazy danych. 

3. Organizowanie sesji weryfikacyjnych dla wszystkich uczestników programu w celu omawiania 

wyników weryfikacji badań.  

Mierniki efektów realizacji programu 

 Ocena odsetka zmian pierwszej diagnozy; 

 Ocena odsetka zmian stratyfikacji pacjentów do grup ryzyka; 

 Ocena efektywności programu. 

 

9.5 Kontynuacja programu oceny jakości życia i stanu zdrowia dzieci  

i młodzieży po zakończonym leczeniu przeciwnowotworowym 

 

Cel główny 

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

z powodu nowotworów złośliwych; 

 Poprawa jakości życia i zmniejszenie odległych kosztów leczenia działań niepożądanych po 

złożonej terapii przeciwnowotworowej u dzieci i młodzieży. 

Cele szczegółowe: 

 Ocena częstości występowania i rodzaju odległych działań niepożądanych po leczeniu 

przeciwnowotworowym; 

 Długofalowe monitorowanie jakości życia dzieci i młodzieży leczonych w przeszłości  

z powodu choroby nowotworowej; 

 Identyfikacja problemów psychospołecznych (funkcjonowanie w szkole, środowisku), 

szczególnie w grupie osób leczonych z powodu nowotworów ośrodkowego układu nerwowego 

(OUN); 

 Ujednolicenie i standaryzacja metod kontroli jakości życia i stanu zdrowia pacjentów; 

udostępnienie tych metod wszystkim ośrodkom w Polsce, wdrożenie algorytmu monitorowania 

odległych skutków leczenia nowotworów; 

 Utworzenie wielodyscyplinarnych zespołów specjalistów monitorujących stan zdrowia w/w 

osób, koordynacja działań tych zespołów; 

 Promocja zdrowego trybu życia u osób wyleczonych z choroby nowotworowej (broszury 

edukacyjne, internet); podniesienie świadomości osób wyleczonych nt. stanu ich zdrowia, 

edukacja pacjentów lub opiekunów nt. odległych następstw po leczeniu 

przeciwnowotworowym; 

 Przygotowanie informacji i edukacja lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej i pielęgniarek 

podstawowej opieki zdrowotnej; 

 Możliwość dalszych modyfikacji protokołów leczniczych w oparciu o znajomość toksyczności 

leczenia; 
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 Redukcja barier ekonomicznych dotyczących monitorowania odległych skutków leczenia 

p/nowotworowego. 

Propozycje działań do realizacji w 2014 r. 

1. Prowadzenie badań pacjentów po leczeniu białaczek, chłoniaków i guzów litych i OUN. 

2. Prowadzenie centralnej bazy danych. 

3. Organizacja spotkań dla uczestników programu. 

W ramach programu możliwe będzie: 

 Uzyskanie danych nt. wyleczalności chorób nowotworowych u dzieci i młodzieży 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; 

 Poprawa jakości życia pacjentów po leczeniu przeciwnowotworowym poprzez działania 

profilaktyczne, wczesne rozpoczęcie terapii powikłań narządowych; 

 Zapobieżenie lub ograniczenie stopnia kalectwa zmniejszy obciążenie społeczeństwa kosztami 

ich utrzymania; 

 Możliwość modyfikacji w przyszłości protokołów terapeutycznych, zastosowanie terapii  

o mniejszych odległych toksycznościach; 

 Ocena skuteczności dotychczasowych działań prewencyjnych; 

 Przekazanie informacji pacjentom i opiekunom na temat ich stanu zdrowia, możliwych lub 

obecnych odległych skutkach niepożądanych leczenia przeciwnowotworowego. Umożliwi to 

zmianę trybu życia, przyzwyczajeń, diety, nakłoni do samokontroli i okresowych badań 

lekarskich;. 

 Uświadomienie lekarzom podstawowej opieki zdrowotnej istoty problemu systematycznej 

oceny stanu zdrowia po leczeniu przeciwnowotworowym. 

Mierniki efektów realizacji programu 

 Dokonanie oceny jakości życia dzieci i młodzieży po wyleczeniu z choroby nowotworowej. 

9.6 Ograniczenie niepełnosprawności u dzieci leczonych z powodu nowotworów 

złośliwych kości 

Cele: 

 Wypracowanie zasad optymalnego postępowania diagnostycznego i leczniczego  

w najczęstszych nowotworach złośliwych kości u dzieci i młodzieży; 

 Ograniczenie niepełnosprawności u dzieci i młodzieży z nowotworami układu kostno-

mięśniowego, poprzez zapewnienie dostępu do postępowania chirurgicznego mniej 

okaleczającego, z wykorzystaniem endoprotez onkologicznych; 

 Utrzymanie równego dostępu do endoprotez wszystkim pacjentom. 

Opis programu: 

Dane naukowe i kliniczne z ośrodków światowych oraz doświadczenia krajowe 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 
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badaniem histopatologicznym śródoperacyjnym), jednoczasowe uzupełnienie dużego ubytku kości 

umożliwiające szybkie uruchomienie pacjenta oraz dalsze kontynuowanie leczenia (chemioterapii). 

Uwzględniając lokalizację zmian nowotworowych, zaplanowaną rozległość resekcji kości oraz wiek 

pacjentów, implantowane są następujące typy endoprotez: 

 endoprotezy bezcementowe, modularne – dla pacjentów powyżej 10 roku życia. Endoprotezy 

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

umożliwiały większą swobodę w rekonstrukcji ubytku po wycięciu guza, dokładniejszą 

korektę ustawienia kończyny oraz lepsze warunki do rekonstrukcji mięśniowej (zastosowanie 

polietylenowej osłonki – „anbindungsschlauch”); 

 endoprotezy tzw. rosnące, umożliwiające wydłużanie kończyny wraz z postępującym 

wzrostem pacjenta – u pacjentów poniżej 10 roku życia; 

 endoprotezy rosnące elektromagnetyczne, umożliwiające bezinwazyjne wydłużenie kończyny 

wraz z postępującym wzrostem pacjenta. 

Propozycje działań do realizacji w 2014 r. 

1. Wykonanie ekspertyz dotyczących kwalifikacji do określonej endoprotezy - około 2 pacjentów  

w ciągu jednego miesiąca. 

2. Zakup i wszczepienie ok. 44 endoprotez onkologicznych u dzieci i młodzieży. 

Mierniki efektów realizacji programu 

 Liczba wszczepionych endoprotez w ciągu roku. 

 

10. Edukacja w zakresie onkologii 

 

10.1 Szkolenie lekarzy specjalistów w dziedzinie chirurgii ogólnej z zakresu 

diagnostyki nowotworów, postępowania terapeutycznego oraz opieki nad 

chorymi po leczeniu onkologicznym 

Zadanie realizowane latach 2011 – 2012, zgłoszone do realizacji również w 2014 r.  

Cele: 

Poprawa wyleczalności nowotworów złośliwych u osób dorosłych poprzez szerokie włączenie 

lekarzy specjalistów chirurgii ogólnej do procesu radykalnego i paliatywnego leczenia 

onkologicznego. 

Cele dodatkowe  

 Poprawa dostępności chorego do specjalistycznego leczenia onkologicznego (w skali kraju 

więcej ośrodków chirurgicznych będzie mogło świadczyć usługi onkologiczne w sposób  

w pełni profesjonalny); 

 Optymalizacja postępowania chirurgicznego odnośnie nowotworów złośliwych, zarówno  

w aspekcie leczenia radykalnego, jak i paliatywnego; 

 Poprawa jakości życia chorych na nowotwory złośliwe w wyniku zwiększenia liczby lekarzy 

przeszkolonych w prowadzeniu tego typu pacjentów. 

Opis zadania: 

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

kontaktu (pacjent nie potrzebuje skierowania do poradni onkologicznej), to w Polsce od lat 

obserwuje się zbyt małą dostępność chorych do regionalnych ośrodków onkologicznych. Ponadto, 



 35 

brak onkologicznych programów profilaktycznych będących w gestii lekarzy rodzinnych oraz 

niedostateczna „czujność onkologiczna" lekarzy nieonkologów sprawiają, że około 70% nowotworów 

złośliwych jest rozpoznawanych w stadium zaawansowanym, dla którego wyniki leczenia są złe - 

rzadko dochodzi do wyleczenia, a często 2-letnie przeżycie bez obecności nowotworu lub bez 

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

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

toksycznego oraz kosztownego leczenia. Istnieje więc pilna potrzeba zaangażowania znacznie 

większej niż dotąd liczby lekarzy pierwszego kontaktu, aby poprawić wczesne rozpoznawanie 

nowotworów, co powinno poskutkować skuteczniejszym i mniej kosztochłonnym leczeniem 

nowotworów złośliwych. Tymi lekarzami powinni stać się specjaliści chirurgii ogólnej, stanowiący 

potężną liczbę w skali kraju - ponad 6000 lekarzy chirurgów. 

„Szkolenie lekarzy specjalistów w dziedzinie chirurgii ogólnej z zakresu diagnostyki nowotworów, 

postępowania terapeutycznego oraz opieki nad chorymi po leczeniu onkologicznym”, zdaniem 

wnioskodawcy – (Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – Koordynatora zadania) 

może poprawić wskaźniki zdrowotne populacji osób dorosłych w Polsce oraz może przyczynić się 

do obniżenia kosztów leczenia onkologicznego. 

Zasadniczym efektem programu powinien być spadek umieralności osób dorosłych na nowotwory 

złośliwe w skali populacji polskiej. Dodatkowym efektem powinno być zmniejszenie kosztów 

leczenia onkologicznego, zarówno jednostkowego (na pacjenta - z uwagi na rozpoznanie nowotworu 

w mniej zaawansowanym stadium), jak i ogólnego (w skali kraju - więcej chorych leczonych 

radykalnie za pomocą procedur chirurgicznych pozwoli na zmniejszenie liczby kandydatów do 

paliatywnego onkologicznego leczenia zachowawczego). 

Dodatkowymi korzyściami z wdrożenia programu powinny być: 

 poprawa dostępności chorego do specjalistycznego leczenia onkologicznego, poprzez 

zwiększenie liczby profesjonalnie przeszkolonych lekarzy chirurgów; 

 optymalizacja postępowania chirurgicznego odnośnie nowotworów złośliwych, zarówno 

w aspekcie leczenia radykalnego, jak i paliatywnego; 

 poprawa jakości życia chorych na nowotwory w wyniku zwiększenia liczby lekarzy 

przeszkolonych w prowadzeniu tego typu pacjentów. 

Propozycje działań do realizacji w 2014 r. 

1. Powołanie Komitetu Naukowego i Zespołu Koordynatorów regionalnych. 

2. Opracowanie programu szkolenia oraz wytycznych do przygotowania materiałów 

szkoleniowych. 

3. Otwarcie strony internetowej. 

4. Przygotowanie materiałów. 

5. Rekrutacja uczestników, w tym akcja informacyjna. 

6. Nadzór nad realizacją szkolenia. 

7. Przeprowadzenie szkoleń. 

Sposób realizacji działań: 

Po szkoleniach realizowanych w latach 2011 – 2012 podejmujących najważniejsze informacje  

z zakresu najczęstszych nowotworów złośliwych występujących w Polsce, istnieje konieczność 

kontynuacji szkolenia w zakresie szczegółowym. Rak jelita grubego jest najczęstszym nowotworem 

operowanym przez chirurgów ogólnych oraz jest jednym z najczęstszych nowotworów u obu płci  

w Polsce. Szczegółowe kształcenie w zakresie leczenia raka jelita grubego jest zatem zadaniem 
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najpilniejszym. Bardzo ważnym elementem planowania zadania jest objęcie kształceniem zarówno 

lekarzy ze specjalizacją z chirurgii ogólnej, jak również rezydentów w tej dziedzinie  

w trakcie 4, 5 i 6 roku szkolenia. Szkolenie powinno obejmować nowoczesną diagnostykę a w tym 

badania przesiewowe w kierunku raka jelita grubego. Program szkolenia powinien również 

obejmować nowoczesne postępowanie terapeutyczne ze szczególnym naciskiem na leczenie 

chirurgiczne, w tym także operacje minimalnie inwazyjne. Niezbędne jest objęcie programem także 

nowoczesnego postępowania okołooperacyjnego umożliwiającego wcześniejsze wdrożenie leczenia 

uzupełniającego. Omówić należy zasady leczenia systemowego, w tym nowoczesną chemio-  

i immunoterapię, a także radioterapię. Przedmiotem niezwykłej wagi jest leczenie chirurgiczne 

przerzutów do wątroby, w szczególności jako elementu leczenia radykalnego.  

Mierniki realizacji programu 

 Liczba przeszkolonych lekarzy chirurgów i rezydentów.  

 Liczba wykonanych zabiegów onkologicznych. 

Koszt realizacji programu  

 
 

Nazwa zadania  
 

Zadania do realizacji w 
ramach programu 

kwota zaplanowana  na realizację 
programu w roku 2014 

Szkolenie lekarzy specjalistów w 
dziedzinie chirurgii ogólnej z 

zakresu diagnostyki nowotworów, 
postępowania terapeutycznego 

oraz opieki nad chorymi po 
leczeniu onkologicznym 

Realizacja szkoleń dla nie mniej 
niż 500 uczestników - lekarze 
chirurdzy ogólni i rezydenci,  

w tym: Koordynacja programu 
szkoleń 

415 900,00 

 

Łączny koszt realizacji zadania w roku 2014 to 415 900,00 zł. 

 

10.2 Szkolenie lekarzy patomorfologów w zakresie histopatologii onkologicznej 
 

Zadanie zgłoszone przez Polskie Towarzystwo Patologów, realizowane od 2012 r. i kontynuowane w 

2014 r. 

Cele: 

 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. 

Propozycje działań do realizacji w 2014 r. 

Opracowanie pełnej wersji zaleceń do diagnostyki histopatologicznej nowotworów wynikającej  

z dyskusji w środowisku patomorfologów i klinicystów nad pierwszą opublikowaną formą zaleceń 

diagnostycznych w 2013 r., przygotowanie podstawowej, skróconej wersji raportów dotyczących 

najczęściej występujących nowotworów jak raka płuca, piersi, jelita grubego i prostaty w formie 

przydatnej do wprowadzenia ich jako raporty elektroniczne, dalsze prowadzenie szkolenia lekarzy 

patomorfologów w ramach ogólnopolskich konferencji z uwzględnieniem aktualnych wytycznych, 

poszerzenie bazy szkoleniowej preparatów w oparciu o nowe przypadki.  

Opis i uzasadnienie realizacji zadania 
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Ujednolicenie zasad opracowania materiału cytologicznego i tkankowego oraz przyjęcie standardu 

raportu histopatologicznego jest kluczowe dla podniesienia wiedzy patomorfologów, którzy wiele lat 

temu otrzymali tytuł specjalisty patomorfologa (średnia wieku patomorfologów wynosi 57 lat). 

Ważna jest również forma i możliwość szkolenia młodych patologów i rezydentów według 

standardów światowych. 

Ponadto ujednolicone raporty histopatologiczne są podstawą do leczenia w onkologii. Zawierają one 

istotne klinicznie czynniki prognostyczne i predykcyjne w odniesieniu do terapii nowotworów. 

Raport histopatologiczny będzie również podstawą do wprowadzania danych do Krajowego Rejestru 

Nowotworów. 

Mierniki realizacji programu 

 Liczba przeszkolonych osób. 

Łączny koszt realizacji zadania w roku 2014 to 795 600,00 zł. 

 

10.3 Szkolenie personelu medycznego w zakresie psychoonkologii 
 

Zadanie zgłoszone przez Polskie Towarzystwo Psychoonkologiczne, realizowane w 2013 r.  

i kontynuowane w 2014 r. 

Cele: 

 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). 

 

Propozycje działań do realizacji w 2014 r. 

Przeprowadzenie szkolenia lekarzy, pielęgniarek, położnych i psychologów oraz podjęcie 

współpracy z uczelniami medycznymi i zespołami psychoonkologów w zakresie umożliwienia zajęć 

fakultatywnych w zakresie psychoonkologii dla studentów wydziału lekarskiego i na kierunkach: 

pielęgniarstwo i położnictwo. 

Opis i uzasadnienie realizacji zadania 

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. 
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Mierniki realizacji programu 

 Liczba przeszkolonych osób. 

Łączny koszt realizacji zadania w roku 2014 to 324 550,00 zł. 

 

10.4 Szkolenie lekarzy w zakresie nowoczesnych technik obrazowania 

w onkologii 

Nowe zadanie zgłoszone przez Prof. dr hab. Jerzego Waleckiego  - Konsultanta Krajowego 

w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej. 

Cele: 

 podniesienie kwalifikacji lekarzy radiologów oraz innych klinicystów z nimi współpracujących 

w zakresie zastosowania nowych technologii obrazowania narządów w onkologii. 

Propozycje działań do realizacji w 2014 r. 

Przeprowadzenie szkoleń w postaci seminariów i warsztatów z zakresu: 

 roli badań ultrasonograficznych i tomografii komputerowej w diagnostyce, stopniowanie 

i monitorowanie efektów leczenia nowotworów u dzieci i dorosłych;  

 roli rezonansu magnetycznego i pozytonowej tomografii emisyjnej w diagnostyce, 

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

 kontroli jakości badań obrazowych;  

 radiologii interwencyjnej; 

 nowoczesnej aparatury do badań obrazowych – możliwości/ograniczenia; 

 badań przesiewowych (mammografia, mammografia MR) w diagnostyce obrazowej. 

Opis i uzasadnienie realizacji zadania 

Potrzeba szkoleń wynika z instalacji dużej ilości nowoczesnych aparatów do tomografii 

komputerowej i rezonansu magnetycznego realizowanych przez Ministerstwo Zdrowia, dzięki 

zakupom  celowanym w ramach NPZChN, który to program pozwolił na wyposażenie ok. 50 szpitali 

w nowoczesny sprzęt w latach 2006 – 2013. 

Aby ta olbrzymia inwestycja mogła przynieść maksymalną korzyść w postaci wysokiej 

rozpoznawalności nowotworów niezbędne jest podniesienie kwalifikacji lekarzy radiologów i innych 

klinicystów z nimi współpracujących w zakresie zastosowania nowych technologii obrazowania 

narządów w onkologii. 

Obecnie realizowany program specjalizacji dla lekarzy odbywających szkolenie specjalizacyjne  

w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej opracowany został w 2003 r., kiedy metody 

diagnostyczne wykorzystywały mniej zaawansowane technologie. Należy przy tym zaznaczyć, że 

świadczenia zdrowotne są obecnie realizowane nie tylko przez lekarzy, którzy odbywali szkolenie 

specjalizacyjne w obecnie obowiązującym systemie i uzyskali tytuł specjalisty w dziedzinie 

radiologii i diagnostyki obrazowej, ale również przez lekarzy, którzy szkolenie specjalizacyjne 

odbyli wiele lat temu, w oparciu o poprzednio obowiązujące programy specjalizacji, uzyskując 

specjalizację I lub II stopnia w dziedzinie radiologii, rentgenodiagnostyki lub radiologii  

i diagnostyki obrazowej. 

Ponadto, mimo iż program szkolenia z diagnostyki onkologicznej jest realizowany w ramach  

5-letniej specjalizacji w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej, a także szkoleń 

organizowanych przez Sekcję Radiologii Onkologicznej Polskiego Lekarskiego Towarzystwa 

Radiologicznego, istnieje pilna potrzeba specjalistycznego wyszkolenia ok. 80 radiologów  
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z ośrodków, które stały się beneficjentami zakupów w ramach programu wczesnego rozpoznawania 

chorób nowotworowych, aby możliwe było wykonywanie nowoczesnych procedur diagnostycznych. 

Wg wyników  opracowywanych od lat analiz skuteczności diagnostycznej w zakresie diagnostyki 

obrazowej, czynnik wiedzy i doświadczenia radiologa jest porównywalny z jakością aparatury  

i oprogramowania (RSNA 2009), tak więc nowoczesny sprzęt bez dobrze wyszkolonych 

użytkowników nie spełnia w pełni zadań klinicznych. Badania obrazowe (USG, TK, MRI, SPECT, 

PET) mają kluczowe znaczenie we wczesnej diagnostyce, stopniowaniu i monitorowaniu efektów 

leczenia nowotworów. 

Od jakości badań radiologicznych, współpracy klinicystów (chirurgów, chemioterapeutów, 

radioterapeutów) i radiologów klinicznych zależą wyniki leczenia nowotworów, jak również szeroko 

pojęte aspekty farmakoekonomiczne, czyli optymalizacja metod diagnostyki i/lub stopniowania  

w oparciu o współczynnik: koszt – korzyść. 

Mierniki realizacji programu 

 Liczba przeszkolonych osób. 

Łączny koszt realizacji zadania w roku 2014 to 232 560,00 zł. 

 

10.5 Szkolenie z zakresu onkologii dla lekarzy POZ i kampania informacyjna dla 

pacjentów, m.in. na temat nowej roli lekarza POZ. 

 

Nowe zadanie wprowadzone do realizacji w 2014 r.  

Cele: 

 poprawa poziomu wiedzy lekarzy POZ z zakresu diagnostyki onkologicznej, zasad 

kierowania na leczenie i opieki nad chorymi po leczeniu onkologicznym 

 poinformowanie pacjentów o zmianach w ramach tzw. pakietu onkologicznego, które będą 

obowiązywały od 1 stycznia 2015 r., w tym w zakresie nowej roli lekarza POZ. 

 

Propozycje działań do realizacji w 2014 r. 

 

Przeprowadzenie szkoleń dla około 3 000 lekarzy POZ w postaci wykładu oraz warsztatów na 

terenie całej Polski. Ponadto planowane jest stworzenie Internetowej platformy 

informacyjnej/edukacyjnej – portalu internetowego zawierającego informacje z zakresu onkologii 

oraz materiały edukacyjne i szkoleniowe dla  uczestników szkoleń. Internetowa platforma umożliwi 

komunikację lekarzy POZ oraz lekarzy specjalistów z zakresu onkologii. 

W ramach przedmiotowego zadania w 2014 r., przez Biuro Prasy i Promocji Ministerstwa Zdrowia, 

przeprowadzona zostanie również kampania informacyjna mająca na celu poinformowanie 

pacjentów o zmianach w ramach tzw. pakietu onkologicznego, które będą obowiązywały od 

1 stycznia 2015 r. Pacjenci dowiedzą się w jaki sposób poruszać się po nowym systemie, czym 

będzie karta diagnostyki i leczenia onkologicznego i na czym będzie polegała nowa rola lekarza 

POZ. 

Opis i uzasadnienie realizacji zadania 

 

W planowanych przez Ministerstwo Zdrowia zmianach w zakresie diagnostyki i leczenia chorób 

nowotworowych główna rolę odgrywa właściwa diagnostyka onkologiczna pacjenta na poziomie 
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Podstawowej Opieki Zdrowotnej. W ramach planowanych zmian przewidziane jest zwiększenie roli 

lekarza POZ w przeprowadzaniu właściwej diagnostyki onkologicznej pacjentów oraz współpracy 

z lekarzami specjalistami z zakresu onkologii w obszarze dalszego leczenia pacjenta. Mając na 

uwadze powyższe, niezbędnym elementem decydującym o skuteczności wdrożenia zmian jest 

przeprowadzenie odpowiedniego szkolenia lekarzy POZ z zakresu diagnostyki onkologicznej.  

Właściwa edukacja i współpraca lekarzy POZ z lekarzami specjalistami z zakresu onkologii 

zasadniczo wpłynie na wzrost poziomu i szybkości wykrywania chorób nowotworowych w Polsce. 

Wpłynie to nie tylko na ograniczenie poziomu śmiertelności wśród pacjentów onkologicznych w 

związku z rozpoczęciem leczenia we wczesnych fazach rozwoju choroby, ale także na zmniejszenie 

kosztów leczenia pacjentów. Ponadto właściwa diagnostyka onkologiczna pacjentów w placówkach 

POZ wpłynie na zmniejszenie czasu oczekiwania na wizytę u lekarza specjalisty z zakresu onkologii. 

Na poziomie POZ możliwa będzie podstawowa diagnostyka onkologiczna pacjenta, której wynik 

decydować będzie o konieczności pogłębionej diagnostyki u lekarza specjalisty.  

 

Mierniki realizacji programu 

 Liczba przeszkolonych osób. 

 Wzrost świadomości roli lekarza POZ w zakresie leczenia onkologicznego. 

 Procent dotarcia do odbiorców 

 

 

Nazwa zadania 
kwota przewidziana do 
wydatkowania w 2014 r. 

środki zaplanowane do rozdysponowania z 
budżetu 2014 r. 

środki bieżące środki majątkowe 

Szkolenie z zakresu 
onkologii dla lekarzy POZ i 
kampania informacyjna dla 
pacjentów, m.in. na temat 

nowej roli lekarza POZ  

2 600 000,00 2 600 000,00 0,00 

Szkolenie lekarzy POZ 2 200 000,00 2 200 000,00 0,00 

Ogólnopolska kampania 
informacyjna – realizowana 

przez BPiP 
400 000,00 400 000,00 0,00 

 

Łączny koszt realizacji zadania w roku 2014 to 2 600 000,00 zł. 

 

11. Poprawa działania systemu zbierania i rejestrowania danych o nowotworach 
złośliwych 

Działanie realizowane było od roku 2003 w ramach programów polityki zdrowotnej finansowanych 

przez Ministerstwo Zdrowia, natomiast od 2006 r. realizowane jest jako zadanie w ramach 

Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych. 

Cele: 

Utrzymanie wysokiej jakości i kompletności rejestracji w 16 rejestrach wojewódzkich i Krajowym 

Rejestrze Nowotworów oraz wdrożenie kliniczno-patologicznego Polskiego Rejestru Nowotworów 

Kości 

Propozycje działań do realizacji w 2014 r. 
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1. Weryfikacja danych: wprowadzanie i weryfikacja nowych przypadków zachorowań na 

nowotwory złośliwe obejmujące następujące działania: 

 weryfikacja postaci histologicznej; 

 weryfikacja stopnia zaawansowania; 

 uzupełnienie vital status przypadków zachorowania z lat 1999-2012 (konieczne do analizy 

przeżyć);  

 uzupełnienie populacji wg płci, wieku i jednostek administracyjnych (konieczne do naliczania 

współczynników i wskaźników). 

2. Szkolenia: kursy szkoleniowe dla pracowników rejestrów, kursy szkoleniowe dla lekarzy 

współpracujących z rejestrami, kursy szkoleniowe dla pracowników Krajowego Rejestru 

Nowotworów; szkolenie dla patologów w zakresie korzystania z modułu „Rejestr 

histopatologiczny”, promocja rejestru nowotworów, wizytacje rejestrów. 

3. Opracowania danych: opracowanie raportów dotyczących epidemiologii nowotworów, w tym 

rocznego biuletynu zachorowań i zgonów na poziomie ogólnopolskim oraz wojewódzkim 

(raporty wojewódzkie), utrzymanie i rozbudowa internetowej bazy danych będącej 

elektronicznym źródłem danych (http://onkologia.org.pl). 

4. Obsługa techniczna programu, serwis. 

5. Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania (cena jednostkowa poniżej 3 500 zł). 

Opis i uzasadnienie kontynuacji zadania: 

Dzięki realizacji zadania możliwa jest poprawa kompletności danych o nowotworach. Krajowy 

i Wojewódzkie Rejestry Nowotworów są jedynym, wiarygodnym źródłem rejestracji danych 

o nowotworach w Polsce. Rejestracja danych odbywa się na podstawie zgłoszeń o nowotworach 

złośliwych dokonywanych przez podmioty lecznicze za pomocą druku MZ1a. Prowadzenie 

rejestracji nowotworów złośliwych na podstawie zgłoszenia MZ1a jest uwzględnione w programie 

badań statystycznych realizowanych w ramach ustawy o statystyce publicznej,  prowadzonej przez 

GUS.  Krajowy Rejestr Nowotworów funkcjonuje na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia  

z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie utworzenia Krajowego Rejestru Nowotworów (Dz. U. z 2012 r. 

poz. 1497). Środki pozyskiwane w ramach programu pozwalają na prawidłową realizację działań 

i doposażenie Krajowego i Wojewódzkich Rejestrów Nowotworów. 

Dofinansowanie funkcjonowania rejestrów odbywa na dotychczasowych zasadach.  

Ponadto w ramach zadania planowane jest dalsze wdrażanie kliniczno-patologicznego Polskiego 

Rejestru Nowotworów Kości (zadanie wprowadzone w 2011 r.). 

Zakres realizowanego od 2006 r. Programu poprawy działania systemu zbierania i rejestrowania 

danych o nowotworach złośliwych, mającego na celu zapewnienie rejestracji nowotworów 

prowadzonej przez Krajowy i Wojewódzkie Rejestry Nowotworów, został w 2011 r. rozszerzony  

o opracowanie i wdrożenie działania ogólnopolskiego rejestru nowotworów kości, którego potrzebę 

utworzenia zgłosił zespół ekspertów z Centrum Onkologii – Instytutu im. M. Skłodowskiej-Curie  

w Warszawie. 

Spodziewane efekty funkcjonowania rejestru nowotworów kości to poprawa danych 

epidemiologicznych pierwotnych nowotworów kości, danych dotychczas niedostępnych. 

Wdrożenie i opracowanie wielospecjalistycznych rekomendacji i metod terapii pierwotnych 

nowotworów kości oraz rozpowszechnienie wiedzy o pierwotnych nowotworach kości w środowisku 

medycznym. 
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Mierniki realizacji programu 

 Aktualność i kompletność danych; 

 Liczba dokonywanych analiz; 

 Liczba przeszkolonych osób;  

 Monitorowanie i analiza wskaźników zachorowalności i umieralności oraz 5-letnich przeżyć 

na nowotwory w Polsce w odniesieniu do wskaźników europejskich. 

 

Koszt realizacji programu 

Nazwa zadania 
 

kwota przewidziana do 
wydatkowania w 2014 r. 

 

środki zaplanowane do rozdysponowania z 
budżetu  
2014 r. 

środki bieżące środki majątkowe 

Poprawa działania 
systemu zbierania i 

rejestrowania danych o 
nowotworach złośliwych 

1 754 990,00 1 754 990,00 0,00 

Działania Krajowego 
Rejestru Nowotworów  i 

Wojewódzkich Rejestrów 
Nowotworów  

1 656 990,00 1 656 990,00 0,00 

Prowadzenie Rejestru 
Nowotworów Kości  

98 000,00 98 000,00 0,00 

 

Łączny koszt realizacji zadania w roku 2014 to 1 754 990 zł (środki bieżące). 

 

 

Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych  

- środki zaplanowane do rozdysponowania na 2014 r. 

 

NPZChN środki bieżące środki majątkowe 

Planowane środki budżetowe na 
2014 r. 

90 000 000,00  160 000 000,00 

 


