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LEKARZ POZ DIAGNOSTYKA WSTĘPNA 

LEKARZ SPECJALISTA 

DIAGNOSTYKA SPECJALISTYCZNA : 
obrazowa ( tomografia komputerowa klatki piersiowej) 
bronchoskopia 
biopsja 
badanie patomorfologiczne  

ROZPOZNANIE 

DIAGNOSTYKA SPECJALISTYCZNA : 
obrazowa ( tomografia komputerowa, PET, NMR) 
badanie patomorfologiczne/genetyczne  

OCENA STOPNIA ZAAWANSOWANIA 

LECZENIE 

długi okres oczekiwania na badanie/wynik 
wyposażenie pracowni bronchoskopowych 

DIAGNOSTYKA WSTĘPNA DIAGNOSTYKA WSTĘPNA 
Późna zgłaszalność do lekarza POZ 
Nieadekwatna diagnostyka na poziomie POZ 

długi okres oczekiwania na wizytę u lekarza specjalisty 

OBJAWY 



większość badań patomorfologicznych, wykonywanych w procesie diagnostycznym raka płuca, 
nie ma osobnej wyceny w ramach procedur kontraktowanych przez NFZ 

  
 

nagminne niedoszacowanie kosztu badań patomorfologicznych w umowach pomiędzy 
podmiotem leczniczym a zewnętrznym zakładem patomorfologii  

 
 

nieoptymalny zakres badań 

Powszechna dostępność wysokiej jakości diagnostyki patomorfologicznej jest 
kluczowa w procesie diagnostycznym raka płuca  

brak systemu akredytacji ośrodków patomorfologicznych i weryfikacji jakości badań 
 
 

nieoptymalna jakość badań 

zbyt niska w stosunku do zapotrzebowania liczba specjalistów patomorfologów w Polsce 

 
nieoptymalna dostępność badań ( czas oczekiwania) 



LEKARZ POZ DIAGNOSTYKA WSTĘPNA 
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OBJAWY 

Badanie patomorfologiczne/genetyczne 
• Jakość  
• Kompleksowość 
• Czas oczekiwania/brak badań genetycznych 



Gen % NDRP 

EGFR 
10-15% 

 [T790M- 50%] 

ALK 5% 

ERBB2 2%–4% 

c-MET 
2%–4% wcześniej nieleczonych NDRP 

 5%–20% po terapii  IKT EGFR 

ROS1 1%–2% 

BRAF V600E 1%–2% 

MET (ekson 14) 3%–4% 

Aberracje genetyczne o znaczeniu diagnostycznym w raku płuca (NDRP) 
„National Cancer Clinical Network Clinical Practice Guidelines 2018” 

Źródło: Ettinger D. S., Wood D. E., Aisner D. L., i wsp., „Non–Small Cell Lung Cancer, Version 2.2018, NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology” 2017 



DIAGNOSTYKA MOLEKULARNA NDRP W POLSCE 

1. Adekwatna liczba  
• dobrych laboratoriów diagnostycznych 
• rutynowo wykorzystujących nowoczesne/czułe 

metody laboratoryjne (diagnostyka prowadzona w 
oparciu o drobne materiały biopsyjne i pozakomórkowe 

DNA we krwi obwodowej) 
•  z wysoką jakością poświadczoną certyfikatami EMQN 

2. REFUNDACJA NFZ 



w ramach procedur kontraktowanych przez NFZ dostępna jest częściowa refundacja 
diagnostyki molekularnej raka płuca w warunkach diagnostyki szpitalnej ( od 1 stycznia 2017) i 

ambulatoryjnej ( 1 stycznia 2018) 
  
 

jednoczasowo możliwa refundacja analizy jednego z dwóch klinicznie istotnych biomarkerów 
 

nieoptymalny zakres badań 

Powszechna dostępność wysokiej jakości  
diagnostyki genetycznej jest kluczowa 



Zarządzenie Prezesa NFZ 
129/2016/DSOZ   

 30 grudnia 2016r. 

Katalog produktów do 
sumowania 

 załącznik 3 (zał. 1 c) 

 

POBRANIE MATERIAŁU DIAGNOSTYCZNEGO 
 +  

SKIEROWANIE NA BADANIE WYSTAWIONE 
PODCZAS HOSPITALIZACJI 

rozliczenie w ramach umowy w 
rodzaju leczenie szpitalne  



Zarządzenie Prezesa NFZ  
 1 STYCZNIA 2018r. 

ARCHIWALNY MATERIAŁ DIAGNOSTYCZNY 
 +  

SKIEROWANIE NA BADANIE WYSTAWIONE 
AMBULATORYJNIE 

rozliczenie w ramach umowy w 
rodzaju leczenie szpitalne  



w ramach procedur kontraktowanych przez NFZ dostępna jest częściowa refundacja 
diagnostyki molekularnej raka płuca w warunkach diagnostyki szpitalnej ( od 1 stycznia 2017) i 

ambulatoryjnej ( 1 stycznia 2018) 
  
 

jednoczasowo możliwa refundacja analizy jednego z dwóch klinicznie istotnych biomarkerów 
 

nieoptymalny zakres badań 

Powszechna dostępność wysokiej jakości  
diagnostyki genetycznej jest kluczowa 

brak systemu akredytacji ośrodków onkogenetycznych i weryfikacji jakości badań 
 
 

nieoptymalna jakość badań 



Nowotwory Journal of Oncology 2016;1(2):184-189 



w ramach procedur kontraktowanych przez NFZ dostępna jest częściowa refundacja 
diagnostyki molekularnej raka płuca w warunkach diagnostyki szpitalnej ( od 1 stycznia 2017) i 

ambulatoryjnej ( 1 stycznia 2018) 
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diagnostyki genetycznej jest kluczowa 

brak systemu akredytacji ośrodków onkogenetycznych i weryfikacji jakości badań 
 
 

nieoptymalna jakość badań 

brak wymogu kompleksowości procesu diagnostyki molekularnej  
(wszystkie biomarkery w jednym wysokospecjalistycznym laboratorium) 

 
nieoptymalna dostępność badań (czas oczekiwania) 



2009-2013 Cancer Plan 





Zmniejszenie umieralności spowodowanej rakiem płuca i 
poprawa jakości życia chorych 

Ograniczenie 
występowania i wpływu 
czynników ryzyka raka 

płuca (profilaktyka 
pierwotna) 

Pełne wprowadzenie 
przepisów Dyrektywy  
w sprawie wyrobów 

tytoniowych oraz 
Ramowej Konwencji 
WHO o ograniczeniu 

użycia tytoniu 

Dalsze ograniczanie 
dostępu do wyrobów 

tytoniowych  

Ograniczenie narażenia 
na środowiskowe 

czynniki rakotwórcze 
wynikające z działalności 

człowieka 

Objęcie poradnictwem osób 
obciążonych ryzykiem 

wystąpienia raka płuca w 
tym tworzenie i wspierane 
poradni pomocy palącym 

Zwiększenie 
skuteczności 

wczesnego wykrywania 
(profilaktyka wtórna) 

Okresowe badania 
osób obciążonych 

ryzykiem wystąpienia 
raka płuca 

Wypracowanie 
skutecznych narzędzi 
utrzymania wysokiej 

jakości badań 
okresowych 

Poprawa jakości i 
skuteczności diagnostyki 

Opracowanie i przetestowanie w 
formie pilotażu, optymalnego 

modelu organizacji diagnostyki 
raka płuca 

Wypracowanie i 
upowszechnienie wytycznych 
postępowania w diagnostyce 

raka płuca 

Poprawa jakości diagnostyki 
patomorfologicznej i molekularnej raka 

płuca 

Poprawa jakości i 
skuteczności leczenia 

raka płuca 

Opracowanie i 
przetestowanie w 
formie pilotażu, 

optymalnego modelu 
organizacji leczenia 

raka płuca 

Wypracowanie i 
upowszechnienie 

wytycznych w zakresie 
leczenia raka płuca 

Rozwój opieki 
paliatywnej i 
hospicyjnej 

Rozwój wiedzy i 
kompetencji w zakresie 
zwalczania raka płuca 

Rozwój wiedzy  
z zakresu epidemiologii  

raka płuca w Polsce 

Rozwój systemu  
rejestracji nowotworów  



Opracowanie szczegółowych założeń modelu zintegrowanej diagnostyki w 

ramach tzw. Kompleksowej Diagnostyki Raka Płuca (KDRP) wraz z 

mechanizmem finansowania.  

W tym  

 listy świadczeń należących do zakresu diagnostyki raka płuca,  

 inwentaryzacja dostępności, wyposażenia i personelu pracowni diagnostycznych 

(diagnostyka endoskopowa, radiologiczna, badań czynnościowych ukł. oddechowego) 

zaplecze szpitalne i ambulatoryjne 

 schemat postępowania oparty na wytycznych postępowania opracowanych przez 

odpowiednie towarzystwa  

 wskaźniki jakości kontraktowania usług diagnostycznych 

 wycenę świadczeń jednostkowych 

Cel 3 POPRAWA JAKOŚCI I SKUTECZNOŚCI DIAGNOSTYKI 



Uruchomienie pilotażowych projektów KDRP w ograniczonej, 

wyselekcjonowanej liczbie placówek,  

w celu: 

• oceny sposobów i efektów działania w proponowanej formie 

organizacyjnej,  

• oceny częstości stosowania poszczególnych świadczeń oraz oszacowania 

kosztów ich wykonywania,  

• przetestowanie mechanizmów nadzoru i kontroli jakości  

Cel 3 POPRAWA JAKOŚCI I SKUTECZNOŚCI DIAGNOSTYKI 

Wprowadzenie systemu ciągłej poprawy jakości (Continous Quality 

Improvement, CQI) 

w oparciu  

• aktualizowane wytyczne postepowania  

• wyniki pilotażu KDRP  



Wypracowanie i upowszechnienie wytycznych postępowania w diagnostyce 

raka płuca  ( obwieszczenie MZ) 

Cel 3 POPRAWA JAKOŚCI I SKUTECZNOŚCI DIAGNOSTYKI 

Poprawa jakości diagnostyki patomorfologicznej (tj. cytologicznej 

i histopatologicznej) oraz molekularnej raka płuca 

w tym  

• Opracowanie i wdrożenie standardów jakości badań 

patomorfologicznych i molekularnych dla laboratoriów 

diagnostycznych 

• Wprowadzenie kryteriów jakości w kontraktowaniu usług 

patomorfologicznych oraz diagnostyki genetycznej przez szpitale 

• Opracowanie i powszechne wdrożenie ujednoliconego raportu 

patomorfologicznego jako minimalnego, wymaganego kryterium 

jakości. 



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 
 

Zakład Genetyki i Immunologii Klinicznej  
 IGiChP w Warszawie 
 
j.chorostowska@igichp.edu.pl 


