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Cel Programu 

 

Celem Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych jest dążenie 

do przybliżenia się do wskaźników europejskich w zakresie 5-letnich przeżyć chorych 

na nowotwory mające największy udział w strukturze zgonów na nowotwory w Polsce, 

do których zalicza się nowotwór piersi. Projekty wybrane w konkursie mają 

wspomagać realizację programu wczesnego wykrywania raka piersi przy pomocy 

działań ukierunkowanych na zapewnienie większej zgłaszalności na badania 

profilaktyczne. 

W ramach Programu MOW NFZ1 finansuje wszystkie wykonane badania. Badania te 

nie są limitowane i przebiegają w dwóch etapach realizowanych w trybie 

ambulatoryjnym. 

 

 

Etapy badań profilaktycznych2 

 
 

 

Etap podstawowy obejmuje mammografię skriningową obu piersi. Jeżeli wynik 

mammografii jest nieprawidłowy lekarz podejmuje decyzję o skierowaniu pacjentki do 

etapu pogłębionej diagnostyki. W trakcie porady na etapie pogłębionej diagnostyki 

lekarz, w zależności od wskazań medycznych, postanawia, które z dostępnych 

procedur programu wykona w celu ostatecznego rozpoznania. Po zakończeniu 

wszystkich niezbędnych procedur diagnostycznych pacjentka, u której rozpoznano 

raka piersi lub inne schorzenia wymagające leczenia specjalistycznego, jest kierowana 

(poza Programem) na dalsze badania lub leczenie w ramach NFZ. 

 

 

                                                           
1 Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia 
2 Na podstawie informacji MOW NFZ, dostępnych na stronie internetowej: http://www.nfz-krakow.pl/dla-
pacjenta/programy-profilaktyczne/programy-profilaktyki-raka-piersi/ 

etap 
podstawowy

etap 
pogłębionej 
diagnostyki
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Przebieg etapów – czynności świadczeniodawcy 

 

 

 

 

 

* SIMP = System Informatyczny Monitorowania Profilaktyki. 

etap podstawowy

• sprawdzenie kwalifikacji pacjentki do 
Programu i rejestracja w SIMP*,

• przeprowadzenie wywiadu i 
wypełnienie ankiety w SIMP,

• wykonanie badania 
mammograficznego (2x2 zdjęcia) i 
sporządzenie karty badania w SIMP,

• podjęcie decyzji o dalszym 
postępowaniu w zależności od wyniku 
badania,

• w przypadku nieprawidłowego 
wyniku skierowanie pacjentki do 
etapu pogłębionej diagnostyki:

• udzielenie informacji o jednostkach 
realizujacych etap pogłębionej 
diagnostyki,

• wydanie pacjentce opisu wyniku 
badania i zdjęć.

etap pogłębionej diagnostyki

•udzielenie porady lekarskiej = skierowanie 
na niezbędne badania, ocena ich 
wyników, postawienie rozpoznania, 
wpisanie wyników do SIMP,

•przeprowadzenie badań (opcjonalnie):

•mammografia uzupełniająca,

•USG piersi,

•biopsja cienkoigłowa lub gruboigłowa (w 
zależności od rodzaju zmian) pod 
kontrolą technik obrazowych,

•wystawienie skierowania na dalszą 
diagnostykę lub leczenie (realizowane już 
poza Programem),

•prowadzenie bazy danych badanych 
kobiet,

•zgłoszenie wykrytego nowotworu piersi 
do regionalnego rejestru nowotworów w 
karcie zgłoszenia nowotworu złośliwego 
Mz/N-1a.



4 
 

 

W zależności od wyniku badania na etapie podstawowym świadczeniodawca 

przekazuje pacjentce informację w następujący sposób: 

 

 

*Informację o przynależności pacjentki do lekarza POZ można uzyskać z SIMP lub 

MOW NFZ. 

 

 

 

 

 

 

 

1. przy braku czynników 
ryzyka - wysyła pocztą 
na adres pacjentki z 
zaleceniem ponownego 
zgłoszenia się na 
badanie po 24 
miesiącach

2. przy współistniejących 
czynnikach ryzyka -
wysyła pocztą na adres 
pacjentki z zaleceniem 
ponownego zgłoszenia 
się na badanie po 12 
miesiącach

prawidłowy 
wynik

1.  w sytuacji, gdy 
kontakt jest możliwy: 

- informuje pacjentkę o 
konieczności dalszej 
diagnostyki

- przekazuje jej całą 
dokumentację (wraz ze 
skierowaniem na dalszą 
diagnostykę) lub w 
porozumieniu z nią 
przekazuje 
dokumentację do 
jednostki realizującej 
etap pogłębionej 
diagnostyki i 
odnotowuje ten fakt 
w dokumentacji

2.  w sytuacji, gdy 
kontakt jest niemożliwy:

- przesyła kopię 
dokumentacji do 
wybranego przez 
pacjentkę lekarza POZ* 
z prośbą o dołączenie do 
karty choroby

nieprawidłowy 
wynik
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Wymagania względem świadczeniodawców 

 

Placówki, do których uczestniczki projektu będą kierowane na badania, muszą mieć 

zawarty kontrakt z NFZ na świadczenie badań mammograficznych w ramach 

programu profilaktyki raka piersi.  

Świadczeniodawca w Programie musi spełniać wymagania określone w odrębnych 

przepisach3. Oprócz tego musi: 

1) posiadać dostęp do Internetu, 

2) prowadzić elektroniczną dokumentację realizacji projektu; 

3) wydać wynik badania pacjentki w ciągu 15 dni roboczych od wykonania 

badania4; 

4) zarejestrować pacjentkę w SIMP nie później niż w dniu badania. 

 

 

Działania na rzecz Programu finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

Dotychczasowe doświadczenia z realizacji programów badań profilaktycznych 

wskazały, że przyczyną niskiej wykrywalności raka piersi jest mała liczba kobiet 

zgłaszających się na badania mammograficzne. Celem projektów realizowanych 

w konkursie jest zwiększenie zgłaszalności do udziału w badaniach 

mammograficznych. By to osiągnąć projektodawcy muszą tak zaplanować zadania, 

aby zniwelować istniejące bariery uczestnictwa w profilaktyce. 

Z uwagi na charakter można wymienić bariery: 

• świadomościowe (np. brak świadomości potrzeby regularnego poddawania się 

badaniom); 

• informacyjne (np. brak informacji o przebiegu badań, korzyściach z ich 

regularnego przeprowadzania); 

• finansowe (np. brak/niewystarczające środki na sfinansowanie dojazdu 

na miejsce badania); 

• rodzinne (np. opieka nad osobami niesamodzielnymi 

uniemożliwiająca/utrudniająca udanie się na badania); 

• komunikacyjne/transportowe (np. słaba infrastruktura komunikacyjna w miejscu 

zamieszkania); 

                                                           
3 W szczególności w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków 
bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej 
oraz rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków 
bezpiecznej pracy z urządzeniami radiologicznymi. 
4 Kwalifikowane w ramach projektu będą wyłącznie badania skutecznie dostarczone do pacjentki (np. 
na podstawie pokwitowania odbioru wyniku badań). 
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• inne. 

Projekty muszą zakładać kompleksowe działania. Wybór właściwych środków 

do realizacji formy wsparcia (patrz: tabela niżej) musi uwzględniać bariery napotykane 

przez grupę docelową. Zadaniem projektodawcy jest odpowiedni dobór działań 

niwelujących bariery utrudniające kobietom z grupy docelowej udział w badaniach 

mammograficznych. To, czy formy wsparcia i środki do ich realizacji zostały 

odpowiednio dobrane, podlega ocenie. Oznacza to, że projektodawca musi 

we wniosku o dofinansowanie dokładnie opisać: 

• grupę docelową projektu, jej charakterystykę i napotykane bariery; 

• obszar realizacji, jego charakterystykę i specyficzne uwarunkowania; 

• dopasowane do tego formy wsparcia. 
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Tabela 1. Wymogi dotyczące form wsparcia5 

Forma wsparcia  Środek do realizacji formy 

wsparcia 

Zasady realizacji Co trzeba wziąć pod uwagę przy doborze 

środków do realizacji formy wsparcia 

• dojazd niezbędny 

dla realizacji 

badania, z miejsca 

zamieszkania do 

miejsca 

wykonywania 

badania 

i z powrotem 

• zwrot opłat za bilety na 

środki transportu 

publicznego szynowego 

(II klasy) lub kołowego 

 

 

• zwrot według kosztów 
rzeczywistych, 
udokumentowanych 
biletem/wydrukiem 
potwierdzającym cenę biletu 
na danej trasie wraz z 
oświadczeniem uczestnika 
o datach i liczbie przejazdów 

 

 

 

• teren, na którym będzie realizowane wsparcie: 

o wystarczająco/niewystarczająco 

skomunikowany z ośrodkiem 

przeprowadzającym badania,  

o odległości od miejsca zamieszkania do 

miejsca realizacji badania, 

• stopień mobilności kobiet w wieku 50-69 lat, 

• bariery napotykane przez kobiety, 

• racjonalność i efektywność wydatków, 

• zapewnienie dostępności dla kobiet 

z niepełnosprawnościami. • zwrot opłat za korzystanie 

z transportu prywatnego 

(samochodu) 

 

 

• zwrot środków na postawie 

stawki kilometrowej 

określonej w 

Rozporządzeniu Ministra 

Transportu w sprawie 

warunków ustalania oraz 

sposobu dokonywania 

zwrotu kosztów6 

 

                                                           
5 Wymogi zostały opracowane przez IOK na podstawie Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
w obszarze zdrowia na lata 2014-2020, Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami 
oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020, Wytycznych Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie kwalifikowalności 
wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz Instrukcji 
wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego współfinansowanego ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020. 
6 Liczbę kilometrów pomiędzy miejscem zamieszkania i badania i z powrotem przelicza się wg stawki 0,5214 zł za km (pojazdy o pojemności silnika do 900 cm³) 

lub 0,8358 zł za km (samochody o pojemności silnika powyżej 900 cm³). 
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• organizacja transportu 

zbiorowego 

• rozliczenie na podstawie 

umowy oraz faktury lub 

rachunku 

• opieka nad osobą 

niesamodzielną, 

którą zajmuje się 

kobieta objęta 

wsparciem 

w ramach projektu, 

w czasie korzystania 

ze wsparcia 

• zwrot kosztów wynajęcia 

opiekuna na czas udziału 

kobiety w badaniu 

 

• niezbędne jest oświadczenie 

uczestniczki o opiece nad 

osobą niesamodzielną; 

• refundacja na podstawie 

umowy oraz faktury lub 

rachunku  

 

• teren, na którym będzie realizowane wsparcie: 

o wystarczająco/niewystarczająco 

skomunikowany z miejscem sprawowania 

opieki,  

o dostęp do usług opiekuńczych, 

• wiek, stopień niepełnosprawności osób 

niesamodzielnych, którymi opiekują się 

kobiety w wieku 50-69 lat, 

• bariery napotykane przez kobiety, 

• racjonalność i efektywność wydatków. 

• zapewnienie opieki przez 

beneficjenta 

• organizowanie opieki (np. 

wynajęcie opiekuna) w 

miejscu zamieszkania 

uczestniczki lub w miejscu 

realizacji badania) 

• działania 

informacyjno-

edukacyjne oraz 

dotyczące edukacji 

prozdrowotnej o 

charakterze 

lokalnym, które 

polegają na 

zachęcaniu kobiet 

do badań 

profilaktycznych 

• organizacja: 

o spotkań otwartych dla 

dorosłych z zakresu 

edukacji 

prozdrowotnej  

o spotkań w zakładach 

pracy 

o spotkań edukacyjnych 

w samorządach 

o spotkań edukacyjnych 

w trakcie imprez 

organizowanych 

przez samorządy oraz 

organizacje 

pozarządowe, a także 

• prowadzenie działań z 

zakresu edukacji 

prozdrowotnej możliwe jest 

wyłącznie przez osoby z 

wykształceniem lekarskim, 

pielęgniarskim lub 

położniczym lub przez 

absolwentów kierunku 

zdrowie publiczne; 

• działania powinny mieć 

charakter lokalny. 

 

• teren, na którym będzie realizowane wsparcie, 

w tym dostępność środków transportu, zasięg 

i dostępność mediów itp. 

• odpowiednie kanały informacyjne i formy 

spotkań dostosowane do kobiet w wieku 50-

69 lat oraz innych potencjalnych 

uczestników/uczestniczek spotkań 

informacyjno-edukacyjnych, 

• bariery napotykane przez kobiety, 

• racjonalność i efektywność wydatków, 

• zapewnienie dostępności działań 

informacyjno-edukacyjnych dla osób 

z niepełnosprawnościami, 

• wyniki Diagnozy w zakresie chorób 

onkologicznych w województwie małopolskim, 
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w galeriach 

handlowych,  

• przygotowanie i 

dystrybucja materiałów 

informacyjno-

edukacyjnych, 

• realizacja kampanii 

medialnych, 

• organizacja wykładów na 

temat profilaktyki raka 

piersi dla kadr POZ oraz 

kadr medycyny pracy, 

• inne. 

stanowiącej Załącznik nr 11 do Regulaminu 

konkursu: 

o Grupą o niskiej zgłaszalności są kobiety 

gorzej wykształcone oraz zamieszkujące 

mniejsze miejscowości. 

o W przypadku badań mammograficznych 

w 2017 roku najbardziej skuteczną 

metodą zachęcania do nich okazały się 

zaproszenia imienne. 

o Dla zwiększenia zgłaszalności do 

programów profilaktycznych kluczowa jest 

aktywizacja lekarzy POZ. 

 

Dla zapewnienia większej dostępności oraz komfortu badań dla kobiet z grupy docelowej wskazane jest zorganizowanie badań 

w godzinach popołudniowych lub w weekend. 

  

WAŻNE: Do udokumentowania udziału uczestniczki projektu w badaniu niezbędne są: 

• dokumentacja projektowa związana z jej danymi osobowymi, 

• potwierdzenie zrealizowania badania mammograficznego z bazy danych (SIMP). 

 


