
 

 

Departament Zdrowia UMWP 

14.12.2016 rok 

 

Programy Profilaktyczne  
w ramach  

Narodowego Programu Zwalczania 
Chorób Nowotworowych 



Zdrowie w RPO WP 2014 – 2020 

Działanie 5.4. Zdrowie na rynku pracy  

Regionalny Program Zdrowotny – 3 moduły 

•  Choroby specyficzne dla regionu – cukrzyca typu 2 

•  Czynniki ryzyka w miejscu pracy 

•  Rehabilitacja lecznicza – rehabilitacja kardiologiczna 

+ Działania wzmacniające krajowe programy profilaktyczne  



Programy Profilaktyczne w ramach  
Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych 

Rok Nazwa Programu centralnego 
Instytucja 

realizująca 
Akty prawne uwagi 

2
0
0
6
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0
1
5

 

Populacyjny program 

profilaktyki i wczesnego 

wykrywania raka szyjki 

macicy Podmioty 

wyłonione przez 

NFZ 

 Ustawa z dnia 1 lipca 

2005 r. o ustanowieniu 

programu wieloletniego 

"Narodowy program 

zwalczania chorób 

nowotworowych" 

 Rozporządzenie Ministra 

Zdrowia (z dnia 

6.11.2013) 

 Zarządzenie Nr 

81/2013/DSOZ 

Prezesa NFZ (z dnia 
17.12.2013) 

Centralny Ośrodek 

Koordynujący w 

Warszawie 

Wojewódzkie 

Ośrodki 

Koordynujące (rak 

piersi i rak szyjki 

macicy) 

Populacyjny program 

wczesnego wykrywania raka 

piersi 

Program badań 

przesiewowych dla 

wczesnego wykrywania raka 

jelita grubego 

Podmioty 

wyłonione przez 

MZ 



Programy Profilaktyczne w ramach  
Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych 

Rok Nazwa Programu centralnego 
Instytucja 

realizująca 
Akty prawne uwagi 
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Program badań 

przesiewowych w kierunku 

profilaktyki i wczesnego 

wykrywania raka szyjki 

macicy 
Podmioty 

wyłonione przez 

NFZ 

 Uchwała nr 208 Rady 

Ministrów z dnia 3 

listopada 2015 r. w 

sprawie ustanowienia 

programu wieloletniego 

na lata 2016–2024 pod 

nazwą „Narodowy 

Program Zwalczania 

Chorób 

Nowotworowych” 

 Rozporządzenie Ministra 

Zdrowia (z dnia 

6.11.2013) 

 Zarządzenie Prezesa 

NFZ 67/2016/DSOZ (z 

dnia 30.06.2016). 

Centralny 

Ośrodek 

Koordynujący w 

Warszawie (organ 

kontrolujący 

jakość 

mammografii i 

cytologii) 

Program badań 

przesiewowych w kierunku 

wczesnego wykrywania raka 

piersi 

Program badań 

przesiewowych dla 

wczesnego wykrywania raka 

jelita grubego 

Podmioty 

wyłonione przez 

MZ 



Wybrane programy profilaktyczne  – 
kryteria realizacji i opis 

LP NAZWA PROGRAMU GRUPA DOCELOWA ŚWIADCZENIA 

1. 
Program Profilaktyki 

Raka Szyjki Macicy 

Kobiety: 

 w wieku 25-59 lat, 

 co 36 miesięcy, 

 co 12 miesięcy dla kobiet 

obciążonych grupą ryzyka 

(zakażonych wirusem HPV) 

Etap podstawowy 

 pobranie materiału do 

badania cytologicznego 

Etap diagnostyczny: 

 cytologia 

Etap pogłębionej diagnostyki: 

 kolposkopia 

2. 
Program Profilaktyki 

Raka Piersi 

Kobiety: 

 w wieku 50-69 lat  

 co 24 miesięcy 

 co 12 miesięcy dla kobiet 

obciążonych grupą ryzyka (wystąpił 

rak piersi w rodzinie, lub mutacje 

genu BRCA) 

Etap podstawowy  

 mammografia 

Etap pogłębionej diagnostyki: 

 mammografia 

uzupełniająca lub 

 USG piersi 

 biopsja cienko lub grubo 

igłowa 

 badanie cytologiczne lub 

histopatologiczne 

wycinka 



Wybrane programy profilaktyczne  – 
kryteria realizacji i opis 

LP NAZWA PROGRAMU GRUPA DOCELOWA ŚWIADCZENIA 

3. 

Program badań 

przesiewowych dla 

wczesnego wykrywania 

raka jelita grubego 

 

Populacja badana (w  

systemie 

oportunistycznym) 

 co 10 lat 

 osoby w wieku 50 – 

65 lat, bez objawów 

klinicznych 

sugerujących raka 

jelita grubego; 

 osoby w wieku 40 – 

49 lat, które mają 

krewnego 

pierwszego stopnia, 

u którego 

rozpoznano raka 

jelita grubego; 

Populacja badana 

(w systemie 

zapraszanym) 

 osoby w wieku 

55 – 64 lat bez 

objawów 

klinicznych 

sugerujących 

raka jelita 

grubego; 

 osoby z 

objawami 

choroby, jeśli 

otrzymały na nie 

zaproszenie. 

Kolonoskopia  



 

 

http://pbp.org.pl 

Program badań przesiewowych dla wczesnego 

wykrywania raka jelita grubego 

 

Wybrane programy profilaktyczne  – 
miejsca realizacji 

Program Profilaktyki Raka Szyjki Macicy 

 

Program Profilaktyki Raka Piersi 

 

http://www.mz.gov.pl/strona-glowna/programy-profilaktyczne-wyszukiwarka/ 

http://www.mz.gov.pl/strona-glowna/programy-profilaktyczne-wyszukiwarka/ 

http://nfz-gdansk.pl 

 



 

Dziękuję Państwu za uwagę 

http://strategia2020.pomorskie.eu/pl/rps_ochrony_zdrowia


województwo pomorskie- 

rak piersi 



województwo pomorskie- 

rak szyjki macicy 



Zgłaszalność w województwie pomorskim w poszczególnych latach 

realizacji programów 

Rok realizacji Program Profilaktyki i 

Wczesnego 

Wykrywania Raka 

Szyjki Macicy 

Program Profilaktyki 

Raka Piersi 

2007  29,27% 42,67% 

2008  27,83% 31,28% 

2009  32,73% 34,28% 

2010  30,08% 55,23% 

2011  28,23% 37,18% 

2012  26,90% 39,27% 

2013  24,35% 38,02% 

2014  25,98% 45,09% 



Zgłaszalność za rok 2014 

Liczba 
wysłanych 
zaproszeń 

Liczba 
wykonanych 

badań 

Liczba osób ze 
statusem 
"Zgoda w 
terminie" 

Liczba osób ze 
statusem 

"Zgoda - inny 
termin" 

Zgłaszalność* 
Odsetek 
zgód** 

5072 895 388 602 17,6% 19,5% 

* Liczba wykonanych badań podzielona przez liczbę wysłanych zaproszeń. ** Liczba osób ze statusem „zgoda” 

lub „zgoda inny termin” podzielona przez liczbę wysłanych zaproszeń. 

Zgłaszalność za pierwszy kwartał 2015 

Liczba 
wysłanych 
zaproszeń 

Liczba 
wykonanych 

badań 

Liczba osób ze 
statusem 
"Zgoda w 
terminie" 

Liczba osób 
ze statusem 

"Zgoda - inny 
termin" 

Zgłaszalność 
Odsetek 

zgód 

9645 1513 634 1130 15,69% 18,29% 

 



skuteczne metody   

poprawiające zgłaszalność 

Źródło informacji o 

programach 
Profilaktyka raka piersi Profilaktyka raka szyjki macicy 

Lekarz poz 2,25% 2,08% 

Lekarz specjalista 6,50% 56,23% 

Pielęgniarka/położna 0,72% 22,69% 

Media (tv, radio, 

internet, prasa) 
3,45% 3,45% 

Zaproszenie SMS 2,75% 0,34% 

Zaproszenie imienne 

(poczta) 
52,10% 10,41% 

Inne źródła 32,20% 5,65% 

• lata 2008-2015 



 

 

Departament Zdrowia UMWP 

14.12.2016 rok 

 

Działania wspierające 
 

   Programy wczesnego wykrywania chorób nowotworowych : 

- rak szyjki macicy 

- rak piersi 

- rak jelita grubego 



Zdrowie w RPO WP 2014 – 2020 

1. Regionalny Program Operacyjny  
Województwa Pomorskiego 2014-2020 
(strona 70-72 Priorytet inwestycyjny 
8vi)  

2.  Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych 
RPO 2014-2020  , strona 84-88 ( Oś 
Priorytetowa Zatrudnienie, 5.4. 
Zdrowie na rynku pracy 

 

Dokumenty strategiczne : 



Zdrowie w RPO WP 2014 – 2020 

3. Wytyczne w zakresie realizacji 
przedsięwzięć z udziałem środków 
Europejskiego Funduszu społecznego 
w obszarze zdrowia na lata 2014-2020 
( Podrozdział 6.1, 6.2, 6.3 ) 
 

- www.programyzdrowotne.pomorskie.eu 
- zakładka „UE dla profilaktyki” 

 

Dokumenty strategiczne : 

http://www.programyzdrowotne.pomorskie.eu/
http://www.programyzdrowotne.pomorskie.eu/
http://www.programyzdrowotne.pomorskie.eu/
http://www.programyzdrowotne.pomorskie.eu/
http://www.programyzdrowotne.pomorskie.eu/
http://www.programyzdrowotne.pomorskie.eu/
http://www.programyzdrowotne.pomorskie.eu/


Rekomendacje KS 

 
Rekomendacje  

dla kryteriów wyboru projektów z sektora zdrowia w 
ramach Priorytetu Inwestycyjnego  

8vi – Aktywne i zdrowe starzenie się  
oraz programów zdrowotnych i i programów 

polityki zdrowotnej realizowanych w ramach 
innych Priorytetów Inwestycyjnych  

( Uchwała Nr 24/2016 Komitetu Sterującego do spraw koordynacji 
interwencji EFSI w sektorze zdrowia z dnia 29 kwietnia 2016 r.) 

 



Rekomendacje KS –kryteria o charakterze 
obligatoryjnym   

 
 

Rekomendacje dla Kryteriów 

dostępu o charakterze 

obligatoryjnym 

1. Zgodne z zakresem właściwego programu 

zdrowotnego 

 

 

2. Podmioty wykonujące działalność 

leczniczą 

 

 

3. Wsparcie dla osób w wieku aktywności 

zawodowej 

 

 

 

 

 



Rekomendacje KS –kryteria o charakterze 
premiującym   

 
 

Rekomendacje dla Kryteriów 

premiujących o charakterze 

obligatoryjnym 

 

 

1.   Wnioskodawcą lub partnerem jest podmiot 

udzielający świadczeń opieki zdrowotnej w 

rodzaju podstawowa opieka zdrowotna 

 

 

 

 

Rekomendacje dla Kryteriów 

dodatkowych o charakterze 

obligatoryjnym 

 

1. „ Białe plamy” – koncentracja działań na 

obszarach wskazanych przez Centrum 

Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej -

Curie 



Rekomendacje KS –kryteria o charakterze 
fakultatywnym  

 
 

Rekomendacje dla Kryteriów 

dostępu o charakterze 

fakultatywnym 

1. Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej 

w oparciu o Evidence Based Medicine 

 

 

 

1. Projektodawca może złożyć nie więcej 

niż 1 wniosek o dofinansowanie projektu 



Rekomendacje KS –kryteria premiujące o 
charakterze fakultatywnym 

 

 
 

Rekomendacje dla Kryteriów 

premiujących o charakterze 

fakultatywnym 

1. Działania zmierzające do przeniesienia 

świadczeń opieki zdrowotnej z poziomu 

lecznictwa szpitalnego na rzecz POZ i 

AOS 

 

2. Wnioskodawca i partner posiada 

akredytację wydaną na podstawie ustawy 

o akredytacji o ochronie zdrowia 

 

3.  Co najmniej 3-letnie doświadczenie w 

obszarze projektu 

 

 

4. Działania komplementarne do innych 

działań finansowanych z EFS 

 



Rekomendacje KS –kryteria premiujące o 
charakterze fakultatywnym 

 

 
 

Rekomendacje dla Kryteriów 

premiujących o charakterze 

fakultatywnym 

 

5.   Partnerstwo z co najmniej jedna organizacja 

pozarządową 

 

 

6.   Partnerstwo z partnerem społecznym  ( w 

zakresie POZ) 

 

 

7. Szkolenia dla personelu 

 

 

8.   Realizacja projektu w godzinach 

popołudniowych i wieczornych oraz w soboty 

 



 Wytyczne w zakresie realizacji 
przedsięwzięć z udziałem środków 

Europejskiego Funduszu 
społecznego w obszarze zdrowia na 

lata 2014-2020  
( Podrozdział 6.1, 6.2, 6.3 ) 



Wytyczne Ministerstwa Rozwoju 

w ramach projektów mogą być realizowane 
 w szczególności następujące działania : 
 
1. Działania informacyjno-edukacyjne 

 
2. Zapewnienie dojazdu niezbędnego dla realizacji 

badania w ramach programu profilaktycznego 
 

3. Zapewnienie opieki nad osobą niesamodzielną, 
którą opiekuje się osoba objęta wsparciem w 
ramach projektu 

 

 



 

Dziękuję Państwu za uwagę 

http://strategia2020.pomorskie.eu/pl/rps_ochrony_zdrowia


WESOŁYCH ŚWIĄT !!! 


