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Programy polityki zdrowotnej w onkologii 

 

 



 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2009 r. 

w sprawie priorytetów zdrowotnych 
 

 

Ustala się następujące priorytety zdrowotne:   

 

 

 



1) zmniejszenie zachorowalności i przedwczesnej umieralności                              
z powodu: 

a) chorób naczyniowo-sercowych, w tym zawałów serca i udarów 
mózgu, 

b) nowotworów złośliwych, 

c) przewlekłych chorób układu oddechowego; 

2) ograniczenie skutków urazów powstałych w wyniku wypadków,                         
w szczególności poprzez skuteczną rehabilitację osób 
poszkodowanych; 

3) zapobieganie, leczenie i rehabilitacja zaburzeń psychicznych; 

4) zmniejszenie przedwczesnej zachorowalności i ograniczenie 
negatywnych skutków przewlekłych schorzeń układu kostno-
stawowego; 



 

5) zwiększenie skuteczności zapobiegania chorobom zakaźnym i 
zakażeniom; 

6) ograniczanie szkód zdrowotnych spowodowanych: 

a) spożywaniem alkoholu, 

b) używaniem substancji psychoaktywnych, 

c) paleniem tytoniu; 

7) przeciwdziałanie występowaniu otyłości i cukrzycy; 

8) ograniczanie skutków zdrowotnych spowodowanych czynnikami 
szkodliwymi w środowisku pracy i zamieszkania; 



 

9) poprawa jakości i skuteczności opieki zdrowotnej nad matką, 
noworodkiem i dzieckiem do lat 3; 

10) zapobieganie najczęstszym problemom zdrowotnym i zaburzeniom 
rozwoju fizycznego i psychospołecznego dzieci i młodzieży objętych 
obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki oraz kształcących się w 
szkołach ponadgimnazjalnych do ich ukończenia; 

11) rozwój opieki długoterminowej, ze szczególnym uwzględnieniem 
kompensowania utraconej sprawności; 

12) poprawa jakości i skuteczności opieki geriatrycznej nad pacjentem               
w wieku podeszłym. 



 

Programy  Polityki Zdrowotnej  

 

• Program polityki zdrowotnej to zespół zaplanowanych i zamierzonych działań                 
z zakresu opieki zdrowotnej, które są oceniane jako skuteczne, bezpieczne                              
i uzasadnione.  

• Umożliwiają osiągnięcie założonych celów w określonym terminie.  

• Cele te polegają na wykrywaniu i zrealizowaniu określonych potrzeb zdrowotnych 
oraz poprawie stanu zdrowia określonej grupy pacjentów. 

 



 

Programy  Polityki Zdrowotnej – realizatorzy  

 

• Ministerstwo Zdrowia 

• Narodowy Fundusz Zdrowia 

• Jednostki samorządu terytorialnego  



 

Programy  Polityki Zdrowotnej – finansowanie  

 

• Budżet Państwa 

• NFZ 

• Projekty finansowane ze środków UE 

• Środki finansowe jednostek samorządu terytorialnego  



 

Programy  Polityki Zdrowotnej w zakresie onkologii   opiniowane przez AOTMiT w 
zakresie onkologii w 2017 r.  

 

 

• Ogółem 325 programów 

• 62 Programy ,,onkologiczne”   

 



 

32 Programy  

 

 

   Profilaktyka  zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego (HPV)  

 



Nowotwór piersi (7) 

 

•  ,,Profilaktyka raka piersi u kobiet, mieszkanek Wrocławia” 

• „Profilaktyka nowotworu piersi” Sopot  

• „Pilotażowy Gminny Program Profilaktyki Raka Piersi realizowany w latach 2017-
2019” realizowany przez gminę Kurzętnik 

• Program polityki zdrowotnej w zakresie wczesnego wykrywania i zapobiegania 
rozwojowi chorób nowotworowych piersi metodą mammografii” gminie Grębocice 

• „Program profilaktyki raka piersi dla kobiet w wieku 48 lat zamieszkałych na terenie 
miasta Chorzów na lata 2019-2020” 

• ,,Program profilaktyki raka piersi u kobiet zamieszkałych na terenie gminy Toszek w 
wieku 18-49 lat” 

• ,,Profilaktyka raka piersi – badania USG dla kobiet w wieku 35-45 lat” powiat 
wolsztyński 

 

 

 

 

 

 



 

Nowotwór szyjki i trzonu macicy (1) 

 

•  „Program profilaktyki chorób układu rodnego zakresie profilaktyki zdrowotnej 
kobiet” gmina Grębocice 

  

 

 

 

 

 

 



   Nowotwór prostaty (10) 

• ,,Program profilaktyki raka gruczołu krokowego u mężczyzn powyżej 60 roku życia w 
Gminie Jerzmanowa na rok 2017”  

•  ,,Program polityki zdrowotnej z zakresu profilaktyki raka gruczołu krokowego na terenie 
Miasta Kalisza” 

• „Profilaktyka nowotworu gruczołu krokowego” Sopot 

• „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka gruczołu krokowego w Powiecie 
Nowosolskim na 2017 rok” 

• „Program polityki zdrowotnej raka prostaty w Gminie Niwiska na lata 2017-2018” 

• „Program profilaktyki nowotworu gruczołu krokowego dla mężczyzn zamieszkałych na 
terenie Gminy Toszek w wieku 50-69 lat” 

• Profilaktyka raka prostaty dla mężczyzn powyżej 40 roku życia z terenu Gminy Miejskiej 
Legionowo”  

• Program wczesnego wykrywania nowotworów gruczołu krokowego w województwie 
kujawsko-pomorskim”  

• „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka prostaty” gmina Pawłowiczki 

• „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka prostaty” gmina  Polska Cerekiew 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  Nowotwór żołądka i przełyku   

 

• „Profilaktyka chorób nowotworowych we wczesnych fazach rozwoju z 
uwzględnieniem nowotworów żołądka i przełyku - badania przesiewowe dla 
mieszkańców Powiatu Pajęczańskiego na rok 2017” 

 



  

  Nowotwór jelita grubego    (4)  

 

• „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów jelita grubego w latach 
2017-2018” -miasto Płock, 

• „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów jelita grubego w latach 
2017-2018” miasto Nowy Sącz 

• „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka jelita grubego” gmina 
Pawłowiczki. 

• ,,Program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka jelita grubego”gmina Polska 
Cerekiew 

 

 



  

  Nowotwór skóry  (2) 
  

 

• „Profilaktyka nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej na lata 2018-
2020” 

• „Program profilaktyki i wczesnej diagnostyki nowotworów skóry ze szczególnym 
uwzględnieniem czerniaka złośliwego dla mieszkańców  Poznania” 

 



  

  Nowotwór płuca     

 

• „Program profilaktyki zdrowotnej w zakresie zwiększenia wykrywalności raka płuc 
na terenie Gminy Pilchowice” 

 



    Inne  (4) 

 

• „Program polityki zdrowotnej „Chronię życie przed rakiem”. Profilaktyka i promocja 
zdrowia w chorobach nowotworowych oraz opieka paliatywno-hospicyjna nad 
pacjentem przewlekle i nieuleczalnie chorym” gminy Polkowice 

• Program prewencji niewydolności serca u pacjentów onkologicznych” realizowany 
przez województwo wielkopolskie 

• „Zapobieganie ciężkim zapaleniom płuc u chorych onkologicznych z najczęstszymi 
nowotworami litymi i hematologicznymi” realizowany przez województwo 
świętokrzyskie 

• „Program Polityki Zdrowotnej Województwa Podlaskiego ukierunkowany na 
rehabilitację ułatwiającą powroty do pracy osób z chorobą onkologiczną” 

 

 

 



USTAWA 

z dnia 29 września 2017 r. 

o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych oraz niektórych innych ustaw 

 

Wprowadza istotne zmiany upraszczające i  dotyczące opracowywanie wdrażania                         
i realizacji Programów Polityki Zdrowotnej  

Podpisana przez Prezydenta RP 9 listopada 2017 r. 

     

 



 

Zmiany dotyczące PPZ 

 

•  Ustawa wprowadza  nowe rozwiązanie dające możliwość opracowania programu 
polityki zdrowotnej w oparciu o rekomendację Prezesa Agencji wydaną dla danej 
choroby lub danego problemu zdrowotnego, która została przygotowana w oparciu 
o dowody naukowe.  

• Rekomendacja ta ma umożliwić podmiotowi sporządzającemu projekt programu 
polityki zdrowotnej przygotowanie go we właściwy sposób. 

• Ustawa przewiduje , że Prezes Agencji będzie wydawać opinię tylko dla projektów 
programów polityki zdrowotnej, dla których nie zostały opublikowane odpowiednie 
rekomendacje 

• Rekomendacje będą publikowane w Repozytorium programów polityki zdrowotnej, 
które zostanie udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej Agencji oraz na 
stronie internetowej Agencji. 

 



 

Zmiany dotyczące PPZ 

 

• Minister właściwy do spraw zdrowia będzie mógł zlecać Agencji opracowanie i 
wydanie rekomendacji dotyczącej danej choroby lub danego problemu 
zdrowotnego. 

•  Rekomendacje będą podlegały aktualizacji nie rzadziej niż co 5 lat. 

• W związku z koniecznością zapewnienia jednolitych standardów tworzenia oraz 
monitorowania efektów programu polityki zdrowotnej, którego realizację 
zakończono, projekt przewiduje wprowadzenie zasady stosowania jednolitych 
wzorów programu oraz raportu końcowego z realizacji programu. 

• Wzory programu polityki zdrowotnej (wymagane jego elementy) i raportu 
końcowego zostaną określone w drodze rozporządzenia ministra właściwego do 
spraw zdrowia 

•   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dziękuję bardzo 

j.gryglewicz@lazarski.edu.pl 
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