
Pilotaż Krajowej Sieci Onkologicznej 
Podsumowanie rocznej działalności w woj. 
dolnośląskim i świętokrzyskim
luty 2019 r. – styczeń 2020 r. 



Rozproszona opieka 
onkologiczna Dysproporcje w 

dostępie do opieki 
onkologicznej 

wysokiej jakości

Gorsze wyniki leczenia 

niż w pozostałych 
krajach UE

Nieracjonalne 

finansowanie świadczeń 

bez kontroli jakości ich 
wykonania 

Brak odpowiedzialności 

szpitali za dany etap 
ścieżki pacjenta

Brak koordynacji 
pomiędzy 

poszczególnymi 
etapami opieki 

Nieodczuwalny dla 
pacjentów wzrost 

nakładów na onkologię 

Zagubienie pacjenta w 
systemie

Brak stosowania 
standardów i 
wytycznych 

OBRAZ ONKOLOGII

Brak informacji zwrotnej z systemu (opartej o 

obiektywne dane), w którym miejscu występują 

błędy i zatory powodujące te zjawiska

MIERZENIE JAKOŚCI TO 
JEDYNA DROGA DO 
UPORZĄDKOWANIA 

SYSTEMU



ZMIANY W ONKOLOGII



ZMIANY KRÓTKO- I DŁUGOOKRESOWE

KRÓTKOKRESOWE DŁUGOOKRESOWE

POPRAWA JAKOŚCI LECZENIA 
ONKOLOGICZNEGO

Przetestowanie KRAJOWEJ SIECI 
ONKOLOGICZNEJ w ramach programu 

pilotażowego koordynowanej opieki 
onkologicznej

Wprowadzenie Ustawy o Krajowej Sieci 
Onkologicznej

PLAN WALKI Z CHOROBAMI 
NOWOTWOROWYMI 

NA RÓŻNYCH POZIOMACH 

Wdrożenie 10-letniego kompleksowego 
planu, czyli NARODOWEJ STRATEGII 
ONKOLOGICZNEJ, której celem jest 

zmniejszenie zachorowalności i 
umieralności z powodu chorób 

nowotworowych 



SZPITALE UCZESTNICZĄCE W PILOTAŻU W WOJ. DOLNOŚLĄSKIM
Lp. Nazwa szpitala Kod Status w pilotażu

1 Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu 3101054 Wojewódzki Ośrodek Koordynujący

2 Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu 3101055 Szpital II poziomu

3
Specjalistyczny Szpital im. dr. Alfreda Sokołowskiego 

w Wałbrzychu 3201032 Szpital II poziomu

4
Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-

Radeckiego we Wrocławiu 3101109 Szpital II poziomu

5
4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ 

we Wrocławiu 3101277 Szpital II poziomu

6
Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny 

Jeleniogórskiej w Jeleniej Górze 3401036 Szpital II poziomu

7 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy 3301161 Szpital II poziomu

8 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu 3101057 Szpital II poziomu

9
Izerskie Centrum Pulmonologii i Chemioterapii „Izer-

Med” Sp. z o. o. w Szklarskiej Porębie 3402119 Szpital I poziomu

10 „Miedziowe Centrum Zdrowia” S.A. w Lubinie 3302028 Szpital I poziomu

11 SP ZOZ w Świdnicy 3201023 Szpital I poziomu

12
Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła 

II S.A. w Polanicy-Zdroju 3201001 Szpital I poziomu

13 Wielospecjalistyczny Szpital – SP ZOZ w Zgorzelcu 3401029 Szpital I poziomu



SZPITALE UCZESTNICZĄCE W PILOTAŻU W WOJ. 
ŚWIĘTOKRZYSKIM

Lp. Nazwa szpitala Kod Status w pilotażu

1
Świętokrzyskie Centrum Onkologii 

w Kielcach
130000189

Wojewódzki Ośrodek 
Koordynujący

2
Powiatowy Zakład Opieki 

Zdrowotnej w Starachowicach
130000124 Szpital II poziomu

3
ZOZ Szpital Specjalistyczny św. 

Łukasza w Końskich
130000189 Szpital I poziomu



Od dnia 9 października 2019 roku zaczęło obowiązywać 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA
z dnia 2 października 2019 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego 
opieki nad świadczeniobiorcą
w ramach sieci onkologicznej



Nowe ośrodki
włączone od 1 
stycznia 2020

Ośrodki 
przeniesione z 
I poziomu



WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE

I. Ośrodki współpracujące I poziomu

1 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze

2 Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie

3 Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

4 Zespół Opieki Zdrowotnej w Końskich

II. Ośrodki współpracujące II poziomu

1 Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Starachowicach

Nowe ośrodki  od 1 
grudnia 2019

Uwagi: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Im. Św. Rafała W Czerwonej Górze odmówił
wejścia do pilotażu sieci onkologicznej.





Istotne zmiany:



Ośrodek współpracujący I poziomu



Ośrodek współpracujący II poziomu

Dot. oceny kompletności diagnostyki wstępnej i pogłębionej



Dotyczy ankiet profilaktycznych, ankiety satysfakcji, mierników i 
wskaźników oraz kart oceny diagnostyki onkologicznej

w § 12:



KRAJOWA SIEĆ ONKOLOGICZNA

KSO

Pacjenci będą mogli sami 
wybierać, w którym 

ośrodku chcą się leczyć

Porządek informacyjny w 
onkologii – pacjenci będą 
mieli dostęp do danych o 

wynikach leczenia w 
danej placówce 
onkologicznej

poprawa jakości leczenia 
– każdy szpital 

onkologiczny będzie 
monitorowany i rozliczany 

z efektów leczenia

Pierwsze rejestry 
narządowe –

BIG DATA

Transparentność -
informacje o jakości 
leczenia w każdym 

szpitalu będą jawne



PACJENT

ZUNIFIKOWANE
STANDARDY

RAPORTOWANIE

KOMUNIKACJA
CALL-CENTER

KONIEC 
Z CHAOSEM

MIERNIKI

BIG DATA
DOWOLNOŚĆ

MIEJSCA LECZENIA

POPRAWA JAKOŚCI 
LECZENIA

KOORDYNATOR
OPIEKI ONKOLOGICZNEJ



KORZYŚCI DLA PACJENTÓW
ü Pacjent ma do dyspozycji INFOLINIĘ onkologiczną za pomocą której może umówić się na wizytę 

pierwszorazową w przypadku podejrzenia nowotworu. Konsultanci podają pacjentowi najszybszy 
możliwy termin w jednym ze szpitali uczestniczących w pilotażu (pacjent nie musi sam szukać). 
Jednostki regularnie przekazują do WOK-u  harmonogramy z wolnymi terminami do poradni na 
najbliższy tydzień. 

ü Każdy pacjent ma przydzielonego KOORDYNATORA już na etapie pierwszej wizyty aż do 
zakończenia leczenia – 40 pacjentów na 1 koordynatora w miesiącu (wcześniej w pakiecie 
onkologicznym koordynator pojawiał się dopiero przy konsylium).

ü KONSYLIA WYJAZDOWE odbywają się przy współudziale lekarzy z ośrodków referencyjnych 
(WOK) w przypadku, gdy szpital nie może zapewnić pełnego składu specjalistów wszystkich 
dziedzin onkologicznych – (raport NIK z 2017 r. mówił o nieprawidłowościach w przeprowadzanych 
konsyliach)

ü PACJENT NIE MUSI JUŻ SAM SZUKAĆ ODPOWIEDNIEGO OŚRODKA LECZENIA, który go 
zoperuje bądź przeprowadzi inną procedurę zgodnie z planem leczenia – ośrodki w sieci 
onkologicznej współpracują ze sobą i od razu kierują pacjenta do ośrodka, który jest przygotowany 
do leczenia danego nowotworu. 

ü OPERACJE ODBYWAJĄ SIĘ W OŚRODKACH Z ODPOWIEDNIM DOŚWIADCZENIEM – raport 
NIK z 2018 r. wskazywał na wysoki wskaźnik 30-dniowej śmiertelności pacjentów w placówkach, w 
których wykonuje się b. mało zabiegów rocznie

ü Po raz pierwszy wprowadzono badanie SATYSFAKCJI pacjenta.



BUDOWA
KRAJOWEJ SIECI ONKOLOGICZNEJ



WSPÓŁPRACA KRAJOWA I 
MIĘDZYNARODOWA PRZY PILOTAŻU

Konsultanci krajowi i 
wojewódzcy w dziedzinach 

onkologicznych



Cechy 
organizacyjne i 
zasoby, gdzie są 
świadczone 
usługi 

Koncentracja 
na jakości usług 
dostarczanych 
pacjentom

Efekty działań 
medycznych u 
indywidualnego 
pacjenta i 
populacji

STRUKTURA PROCES WYNIK

MIERZENIE JAKOŚCI
Wymiary opieki zgodnie z modelem Donabedian’a

SIEĆ ONKOLOGICZNA OSADZONA NA ISTNIEJĄCEJ 
INFRASTRUKTURZE. NIE TWORZY NOWYCH 
BYTÓW – MA NAPRAWIĆ OBECNY SYSTEM.

SYSTEM POMIARU JAKOŚCI I ANALIZY 
W RAMACH SIECI: STANDARDY, OKREŚLENIE 
DANYCH DO RAPORTOWANIA, OBLICZENIE 

MIERNIKÓW



I STRUKTURA
STRUKTURA, czyli dostęp do podstawowych metod leczenia zgodnie z następującym 
układem:

• chirurgia onkologiczna jest scentralizowana, czyli zlokalizowana w ośrodkach z 
dużym doświadczeniem, bo im więcej zabiegów tym większe ich bezpieczeństwo, 
mniej powikłań i lepsza skuteczność;

• radioterapia jest częściowo zdecentralizowana, ponieważ chcemy zapewnić 
pacjentom dostęp w trybie ambulatoryjnym (jeśli stan ogólny pacjenta na to pozwala) 
i możliwie blisko miejsca zamieszkania;

• chemioterapia jest zdecentralizowana – ponieważ część pacjentów może ją 
stosować w trybie ambulatoryjnym, co zmniejsza koszty i czas terapii.

Dodatkowo podział ten uwzględnia liczbę onkologów – niską liczbę chirurgów 
onkologicznych i radioterapeutów i nieco wyższą onkologów klinicznych. 



STRUKTURA ORGANIZACYJNA



II PROCES

Organizacja opieki onkologicznej oparta na:

ü komunikacji z pacjentem i ułatwieniu wejścia na ścieżkę onkologiczną,

ü współpracy szpitali, 

ü uzgodnieniu wspólnych schematów postępowania (kto i za jaki etap opieki 

odpowiada i jakie są jego zadania), 

ü ustaleniu consensusu co do aktualnej wiedzy medycznej, 

ü przyjęciu jednolitych wytycznych postępowania.



PROCES – UŁATWIENIE KOMUNIKACJI I 
ROZPOCZĘCIA DIAGNOSTYKI



INFOLINIA

ü Umówienie wizyty w poradni onkologicznej na konsultację lub badania 

(poprzez przekazanie rozmowy do call-center WOK);

ü Uzyskanie niezbędnych informacji dotyczących postępowania w przypadku 

wykrycia nowotworu, przygotowania do wizyty w szpitalu;

ü Uzyskanie informacji o współpracujących w ramach regionalnych sieci 

onkologicznych placówkach/oddziałach onkologicznych w pobliżu miejsca 

zamieszkania.  



PROCES – UŁATWIENIE KOMUNIKACJI 
I ODNALEZIENIA SIĘ PACJENTA W SYSTEMIE

Koordynatorzy leczenia onkologicznego

ü Na koordynatora przypada 40 nowych pacjentów w danym miesiącu, 
których obejmuje opieką onkologiczną w ramach pilotażu;

ü Koordynator realnie pomaga pacjentowi już na etapie diagnostyki (pomoc w 
ustaleniu terminów badań diagnostycznych, porad lekarskich).



PROCES – INFORMACJA ZWROTNA 
OD PACJENTÓW

An
kie

ta
 sa

ty
sf

ak
cji



PROCES – WSPÓŁPRACA SZPITALI

Rejestracja pacjenta - jednostki regularnie przekazują do WOK-u  harmonogramy 
z wolnymi terminami do poradni na najbliższy tydzień. Dzięki temu podczas 

rozmowy z CC WOK pacjent od razu zostaje zarejestrowany do odpowiedniej 
poradni w wybranym przez siebie ośrodku. Pracownik CC kontaktuje się z osobą 
wyznaczoną w danym ośrodku przekazując dane niezbędne do założenia historii 

choroby pacjenta i rezerwuje wybrany przez pacjenta termin. 

Stała komunikacja między ośrodkami pilotażowymi (telefonicznie, mailowo) 
wyjaśnianie wątpliwości/ bieżących problemów, cotygodniowo ośrodki przekazują 

do WOK-u raporty statystyczne o ilości włączanych pacjentów do pilotażu.



PROCES – WPROWADZENIE JEDNOLITYCH 
STANDARDÓW DIAGNOSTYKI I LECZENIA

ü WOK wypracował standardy postępowania diagnostyczno-
terapeutycznego, które pomaga wdrażać w innych szpitalach włączonych 
do sieci

ü Standardy opierają się na wytycznych międzynarodowych towarzystw + 
były omawiane z konsultantami wojewódzkimi

ü Standardy wprowadzone zostały za pomocą prostych i intuicyjnych 
szablonów (checklisty) i protokołów - mają pomóc lekarzom w 
prawidłowym przeprowadzeniu diagnostyki i leczenia

ü Każdy etap ścieżki pacjenta podlega ocenie – prawidłowość diagnostyki i 
ocena kompleksowości terapii 

ü Prowadzi to do wyrównania poziomu leczenia i szans pacjentów na 
wyleczenie - pacjenci mają dostęp do leczenia



PROCES – WPROWADZENIE JEDNOLITYCH 
STANDARDÓW DIAGNOSTYKI I LECZENIA
Opracowano: 

ü ścieżki pacjentów dla 5 nowotworów (rak piersi, płuca, jelita grubego, 
prostaty i jajnika)

ü wzór karty konsylium do oceny diagnostyki onkologicznej

ü plan leczenia – WZT raka piersi

ü protokół badania histopatologicznego – DCIS, rak jajnika, rak jelita grubego, 
rak piersi, rak płuc, rak prostaty, płyn opłucnowy

ü protokół badania histopatologicznego rak płuca

ü protokół badania radiologiczno-histopatologicznego próbek pobranych z 
gruczołu piersiowego metodą BGRBGWP (BMUSBM)

ü szablon radiologiczny – jajnik, jelito grube, prostata, rak płuca

ü protokół operacyjny raka jajnika



PROPOZYCJA POSTĘPOWANIA Z PACJENTKĄ 
Z PODEJRZENIEM ZAAWANSOWANEGO RAKA 

JAJNIKA

Lekarz rodzinny,
Ginekolog prowadzący,
Oddział  gin-poł,
Oddział internistyczny
Oddział onkologiczny

Specjalistyczna poradnia 
ginekologii onkol. przy 
Centrum Onkologii
np. Poradnia „Jajnikowa” 
gabinet 211 w DCO

Szybkie 
skierowanie

Diagnostyka obrazowa, 
laboratoryjna, ew. endoskopowa
Konsultacja 
anestezjologiczna/internistyczna

max. 2 
tygodnie,

Multidyscyplinarny, przedoperacyjny Tumor 
Board
(ginekolodzy-onkolodzy, onkolog kliniczny, 
radiolog, chirurg-onkolog) – w przypadku 
kwalifikacji do cytoredukcji (max. 2 tygodnie od 
preop TB) intensywna prehabilitacja, odżywienie 
pacjentki i edukacja – na bazie ambulatoryjnej

ew. paracenteza  
i TRUCUT



PROPOZYCJA POSTĘPOWANIA Z PACJENTKĄ 
Z PODEJRZENIEM ZAAWANSOWANEGO RAKA 

JAJNIKA

Multidyscyplinarny, przedoperacyjny Tumor 
Board
(ginekolodzy-onkolodzy, onkolog kliniczny, 
radiolog, chirurg-onkolog)

Dyskwalifikacja 
od cytoredukcji

NACT

Wątpliwość co do 
cytoredukcji ?
Laparoskopia/ 
mini laparotomia

Nieresekcyjna

Pierwotna, 
optymalna 
cytoredukcja

Resekcyjna

Multidyscyplinarny, pooperacyjny Tumor Board
(ginekolodzy-onkolodzy, onkolog kliniczny, 
histopatolog, genetyk) – ocena histologiczna i 
genetyczna guza – kwalifikacja do leczenia 

uzupełniającego

max. 2 tygodnie

Ponowna 
ocena 
resekcyjności

max. 3 cykle



III WYNIK

Pomiar jest element kontrolny i motywacyjny służący mierzeniu efektów, 

najpierw określa się mierniki jakości, czyli jakie cechy opieki onkologicznej 

zostaną poddane ocenie, później określa się, jakie dane są potrzebne do 

obliczenia tych mierników. Na końcu mierniki powinny być publikowane. 

Pomiar pomaga sprawdzić, czy zarówno struktura, jak i proces zostały dobrze 

zaplanowane. Wyniki szpitali powinny być porównywane (benchmarking).

POWSTAŁ PIERWSZY SYSTEM MONITOROWANIA JAKOŚCI W ONKOLOGII



RODZAJE MIERNIKÓW  
CO MOŻEMY MIERZYĆ?
1. Terminowość – przyjęcia pacjenta na pierwszą wizytę, wykonanie badań diagnostycznych 

w odpowiednim czasie, podjęcie leczenia w odpowiednim czasie

2. Kompleksowość – opieka wielu specjalistów, zapewnienie szerokiej konsultacji 

(interdyscyplinarnej) 

3. Prawidłowość diagnostyki i leczenia – zgodnie z aktualną wiedzą medyczną, według 

aktualnych wytycznych, np. dobrze wykonany (pełny) opisy badań histopatologicznych. 

Niekompletny wynik powoduje: 

a. niemożność podjęcia prawidłowej decyzji terapeutycznej, 

b. wydłużenie procesu decyzyjnego i leczniczego z powodu konieczności uzupełnienia wyniku, 

c. zwiększenie obciążenia pracowni histopatologicznej poprzez konieczność ponownego 

zajmowania się danym wynikiem a zatem zmniejszenie wydajności i zwiększenie kosztów. To 

ma szczególne znaczenie przy aktualnie narastającym w Polsce problemie niedoboru 

histopatologów



RODZAJE MIERNIKÓW  
CO MOŻEMY MIERZYĆ?

d. Udział pacjenta w konsylium determinuje kompletność diagnostyki - lepsze wykorzystanie 

czasu konsyliów - na konsylium nie zostanie ustalony plan leczenia pacjentowi z niekompletną 

diagnostyką. 

4. Komfort życia po leczeniu – uwzględnienie skutków danej terapii, która mogłaby 

negatywnie wpłynąć na życie pacjenta po chorobie 

5. Satysfakcja pacjenta – ocena pacjenta co do opieki, w tym dostępu do informacji, 

komunikacji z personelem medycznym, pobyt w szpitalu, zachowanie personelu medycznego, 

itd. 



PODSTAWOWE DANE

Ważne: 

Najważniejszą informacją, jaką zaczęliśmy gromadzić w sieci onkologicznej 

w sposób wystandaryzowany są wyniki badań histopatologicznych. 

Wyniki badań gromadzone są w formie raportów synoptycznych, czyli 

według określonych standardów zapisu oraz narządowo.

Wynik badania histopatologicznego



Do systemu raportowana jest informacja o kodzie i stopniu 

zaawansowania choroby według klasyfikacji TNM, a jeżeli istnieje 

specyficzna dla nowotworu złośliwego klasyfikacja służąca do 

określenia stadium zaawansowania i nie jest możliwe zastosowanie 

klasyfikacji TNM rewizja 7 – o nazwie klasyfikacji i wyniku, stadium 

zaawansowania (in situ, miejscowe, regionalne, uogólnione)

PODSTAWOWE DANE
Stan zaawansowania nowotworu



§ Dane ogólne pacjenta powinno zostać sprawozdane za 
pomocą nadania kodu według klasyfikacji WHO.

§ Obecnie kod jest obowiązkowo wprowadzany w 
radioterapii i chemioterapii.

PODSTAWOWE DANE
Stan ogólny pacjenta



ZASADY WYCIĄGANIA WNIOSKÓW

Wszystkie mierniki należy rozpatrywać osobno dla różnych grup pacjentów

Pacjenci z tym samym rozpoznaniem, ale z innym stopniem zaawansowania choroby 
nowotworowej i innym stanem ogólnym zdrowia będą osiągać odmienne wyniki leczenia. Nie 
możemy porównywać ze sobą szpitala, który ma pacjentów w I-wszym stopniu 
zaawansowania (młodszych i zdrowszych) ze szpitalem, który przyjmuje pacjentów z bardzo 
zawansowaną chorobą (starszych z innymi chorobami towarzyszącymi). Mierniki należy 
obliczać uwzględniając odpowiednią stratyfikację: oddzielnie dla rozpoznań nowotworowych 
(tylko na podstawie wyniku badania histopatologicznego) i dodatkowo w podziale na stopień 
zaawansowania choroby nowotworowej i na stan ogólny pacjenta wg klasyfikacji WHO.

Dopiero na tej podstawie można wnioskować na temat całościowej opieki nad chorym.



ZBIERANIE DANYCH
Przykładowy protokół z badania histopatologicznego – rak 

prostaty (raport synoptyczny)



ZBIERANIE DANYCH - DIAGNOSTYKA

Checklist C65



1. Stworzenie Platformy Wymiany Danych 

Medycznych wykorzystującej mechanizmy 
hurtowni danych MedStream Designer.

2. Narzędzie umożliwia przekazywanie 
niezbędnych do realizacji pilotażu 
informacji pomiędzy szpitalami.

3. Dane w szpitalach pozyskiwane będą 
przez narzędzie opracowane przez TT i 

umożliwiające eksport danych z bazy HIS 
bez udziału dostawcy systemu.

4. Opcjonalnie wykorzystane może być API 

przygotowane przez dostawcę systemu 
HIS

5. Przepływ informacji:
• Ośrodki współpracujące – WOK
• NFZ – WOK

• WOK – NFZ

SCHEMAT PRZEPŁYWU DANYCH



Zalety rozwiązania:

- Możliwość szybkiego wdrożenia przy 
relatywnie niskim poziomie kosztów

- Zapewnienie dostępu do rzeczywistych 
danych z procesu leczenia, bez 
obciążania czynnikiem ludzkim

- Architektura umożliwiająca skalowanie 
systemu w zakresie od 1 do N szpitali

- Możliwość zaimplementowanie narzędzi 
weryfikujących poprawność struktury 
danych przy każdym imporcie

- Możliwość automatyzacji procesów 
eksportu i pobierania danych do baz 

WOKów
- Możliwość elastycznego kształtowania 

narzędzi do podglądu danych w ramach 

grup użytkowników

SCHEMAT PRZEPŁYWU DANYCH





ü Rozporządzenie uwzględnia 35 mierników

ü Prace nad opracowaniem kart oceny mierników trwały 4 miesiące (zakończono z końcem maja br.).

ü Celem ich opracowania było stworzenie jednego standardu wyliczeń tak by udało się zebrać dane 
porównywalne do obliczenia.

ü Na podstawie mierników powstały 42 karty oceny mierników w oparciu o które należy 
dokonać co najmniej 256 wyliczeń dla każdego ośrodka włączonego po pilotażu 

WPROWADZENIE WYMOGU RAPORTOWANIA KODU I STOPNIA 
ZAAWANSOWANIA NOWOTWORU ORAZ STANU OGÓLNEGO PACJENTA

35 mierników 
wskazanych w 

Rozporządzeniu
42 kart oceny 

mierników

256 wyliczeń dla 
każdego ośrodka 
włączonego do 

pilotażu

MIERNIKI OCENY OPIEKI W PILOTAŻU 

ANALIZĘ PRZEPROWADZI NIEZALEŻNY KOMITET STERUJĄCY 
POWOŁANY PRZEZ MINISTRA ZDROWIA



PREZENTOWANIE WARTOŚCI MIERNIKÓW



PO CO NAM ANALIZA BIG DATA?



Prawidłowa interpretacja danych
na przykładzie zdrowedane.nfz.gov.pl



• Unikanie okaleczających zabiegów 

NFZ opublikował opracowanie zawierające dane na temat koncentracji leczenia
onkologicznego oraz liczbę ponownych hospitalizacji w poszczególnych
nowotworach.
Poniżęj zamieszczam link do przedmiotowej analizy.
https://zdrowedane.nfz.gov.pl/pluginfile.php/253/mod_resource/content/1/raport_onko
_2019p_popr.pdf

Nie mamy uwag co do analizy liczby wykonywanych operacji w poszczególnych
ośrodkach jednak wskaźnik ponownych operacji w przypadku raka piersi wymaga
komentarza, ponieważ:
a. jest nieprawidłowo skonstruowany,
b. jest nieprawidłowo intepretowany.

Z dokumentu wynika, że informacje dotyczące ponownych hospitalizacji obliczono na
podstawie odsetka świadczeń zrealizowanych w pierwszym półroczu 2019 roku po
których w ciągu 30 dni od wypisu nastąpiło ponowne przyjęcie z rozpoznaniem tego
samego nowotworu. Brano pod uwagę rozpoznania i JGP określone w Zarządzeniu
Prezesa NFZ Nr 134/2018/DSOZ.

https://zdrowedane.nfz.gov.pl/pluginfile.php/253/mod_resource/content/1/raport_onko_2019p_popr.pdf


Wskaźnik ten powinien być analizowany w oparciu o powszechnie znane i dostępne 
normy re-hospitalizacji w raku piersi (przytoczę je poniżej) oraz wskaźnik ten 
powinien być podzielony na kilka składowych mierników (poniżej opiszę na jakie). 
Wynika to z faktu, że specyfika raka piersi i najnowszych tendencji do de-eskalacji 
leczenia operacyjnego raka piersi, prowadzi do większej liczby etapów leczenia 
operacyjnego. 

De-eskalacja leczenia operacyjnego raka piersi jest uzasadniona: 
• lepszymi wynikami leczenia oszczędzającego pierś niż radykalnego,
• lepszymi wynikami leczenia oszczędzającego węzły chłonne niż radykalnego,
• mniejszym okaleczeniem chorych i ich szybszym powrotem do zdrowia, 
• lepszą jakością życia pacjentów,
• zmniejszeniem kosztów pośrednich związanych ze świadczeniami rentowymi, 

przewlekłą rehabilitacją powikłań po „nadmiernie agresywnym” leczeniu 
operacyjnym, szybszym powrotem do aktywności zawodowych, rodzinnych i 
społecznych. 



Najlepszym dowodem wskazującym na błędną konstrukcję i interpretację tego miernika 
w raku piersi jest ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 13 grudnia 
2018 r.
w sprawie programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci 
onkologicznej (DU z dnia 27 grudnia 2018 Poz. 2423). 

Rozporządzenie zawiera i definiuje analizowane przez przedmiotowy dokument dane ale 
w § 9. Pkt. 5 i 15 wyraźnie wskazuje:

§ 9. Ocena opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci onkologicznej jest prowadzona 
w stosunku do świadczeniobiorców objętych pilotażem, w podziale na poszczególne 
rozpoznania, o których mowa w § 5 ust. 1, z uwzględnieniem następujących mierników:
15) odsetka powtórzonych zabiegów w rozpoznaniach innych niż nowotwór piersi;
oraz osobno nakazuje analizę
5) odsetka świadczeniobiorców wymagających hospitalizacji z powodu powikłań po 
leczeniu chirurgicznym.

Większość mierników w pilotażu to adaptowane 
mierniki EUSOMA



Unikanie okaleczających zabiegów
Czyli odsetki operacji oszczędzających w guzach:
- poniżej 2 cm (DCIS – D05), 
- poniżej 3 cm (rak inwazyjny – C50) 
u pacjentek bez mutacji BRCA1/2

Dwa najistotniejsze mierniki określające jakość 
diagnostyki, pracy konsylium i standard operacji 

chirurgicznych, wpływające na jakość życia i wyniki 
leczenia

Udowodniono, że leczenie oszczędzające zapewnia 
LEPSZE rokowanie niż całkowite odjęcie piersi i 

zdecydowanie lepszą jakość życia

Odsetek leczenia oszczędzającego w Polsce jest skrajnie 
niski!!!



Nazwa miernika: Odsetek świadczeniobiorców z nowotworem
nienaciekającym (DCIS) o średnicy nie większej niż 2 cm (po wykluczeniu
pacjentów z mutacjami BRCA1 i BRCA2) poddanych leczeniu oszczędzającemu
gruczoł sutkowy:
- Minimum - 80%
- Cel – 90%

Numer miernika 29:  – PILOTAŻ  (od lutego 2019)



Nazwa miernika: Odsetek świadczeniobiorców z nowotworem naciekającym o 
średnicy nie większej niż 3 cm (po wykluczeniu pacjentów z mutacjami BRCA1 i 
BRCA2) poddanych leczeniu oszczędzającemu gruczoł sutkowy:
- Minimum - 70%
- Cel – 85%

Numer miernika: 30 – PILOTAŻ  (od lutego 2019)



Operacje oszczędzające (BCT) związane są z określonym odsetkiem
reoperacji związanych z koniecznością docięcia marginesów.

Odsetki pojedynczych operacji wzakresie piersi w poszczególnych
rozpoznaniach są zdefiniowane przez mierniki EUSOMA i wynoszą
odpowiednio:
- dla DCIS – powyżej 70% (docelowo 90%
- dla raka inwazyjnego – powyżej 80% (docelowo 90%)

REOPERACJE / BCT



Operacje oszczędzające w DCIS
związane są z określonym
odsetkiem reoperacji
związanych z koniecznością
docięcia marginesów.

Odsetki te są zdefiniowane
przez mierniki EUSOMA -
liczba pacjentów poddanych
pojedyncznej operacji wynosi:
- dla DCIS – nie mniej niż

70% (docelowo 90%)



Operacje oszczędzające w raku 
inwazyjnym związane są z 
określonym odsetkiem reoperacji 
związanych z koniecznością 
docięcia marginesów. 

Odsetki te są zdefiniowane przez 
mierniki EUSOMA  - liczba 
pacjentów poddanych pojedynczej 
operacji w zakresie piersi wynosi:
- dla raka inwazyjnego – nie 

mniej niż 80% (cel do 
osiągnięcia do roku 2020)

- i następnie docelowo 90%



Biopsja węzła wartowniczego
(Sentinel Lymph Node Biopsy/ SLNB)

Ma na celu unikanie nadmiernego leczenia i 
poprawę jakości życia

Wskazuje na jakość leczenia chirurgicznego



Unikanie okaleczających zabiegów
Czyli odsetek pacjentek cN0 bez 
neoadjuwanowego leczenia 
systemowego, u których wykonano 
SLNB :
- Minimum - 90%
- Cel – 95%



Operacje SLNB związane są z określonym odsetkiem reoperacji związanych z
koniecznością wycięcia węzłów chłonnych pachowych, w których po biopsji
węzła wartowniczego wykazano przerzuty raka (zwłaszcza gdy kwalifikowano do
SLNB pacjentki po neoadjuwantowym leczeniu systemowym z pierwotnym
zaawansowaniem cN1/2 i ycN0).

Odsetek ten w zależności od liczby pacjentek leczonych neoadjuwantowo z
powodu cN1/2 może wynosić nawet 30-60%:

REOPERACJE / SLNB



Biorąc po uwagę powyższe czynniki składające się na reoperacje - odsetek powtórnych
zabiegów raportowanych przez DCO na poziomie 9-10% jest bardzo niski, biorąc pod uwagę,
że spełniamy kryteria EUSOMA w zakresie leczenia oszczędzającego (na poziomie 80%)
oraz wykonywania u 100% pacjentów cN0biopsji węzła wartowniczego (SLNB).
Ośrodki, które w większości wykonują mastektomie nawet w 80% przypadków mogą
raportować mniejszy odsetek reoperacji, gdyż mastektomie nie wymagają docinania
marginesów. Ten typ postepowania nie ma jednak nic wspólnego z dobrym leczeniem
chirurgicznym.
Wskaźnik liczony w Polsce publikowany przez NFZ w portalu „zdrowedane„ i wskaźnik
bazujący na załączniku do Obwieszczenia MZ z dnia 2 lipca 2018 roku jest połączeniem
wyżej wymienionych mierników i łączy zabiegi powtórne z powodu powikłań z zabiegami
powtórnymi ze wskazań onkologicznych (również i tu nie wykluczono chorych po
neoadjuwantowym leczeniu systemowym). Czyli łączy w sobie 3 mierniki, które powinny
być analizowane oddzielnie:
- powikłania (krwawienie, rozejście się rany, martwica itd.)
- re-operacje z powodu marginesów
- re-operacje z powodu przerzutów w węźle wartowniczym.
Tymczasem jego ustanowienie miało wskazać ośrodki, które celowo rozdzielają operację w
zakresie guza i w zakresie jamy pachowej.

Uważamy, że POWINNO SIĘ ANALIZOWAĆ MIERNIKI W ORYGINALNYM 
BRZMIENIU EUSOMA.

REOPERACJE



Numer miernika: 5 PILOTAŻ  (od lutego 2019)
Nazwa miernika: Odsetek świadczeniobiorców wymagających hospitalizacji z powodu 
powikłań po leczeniu chirurgicznym

Niestety miernik ten w raku piersi (C50) nie odróżnia powikłań od reoperacji z wyżej 
wzmiankowanych przyczyn. 



Numer miernika: 32 PILOTAŻ  (od lutego 2019)
Nazwa miernika: 
Odsetek świadczeniobiorców na DCIS, u których nie usunięto zawartości dołu
pachowego

UWAGA! DCIS nie był włączony do analiz od początku pilotażu



Unikanie okaleczających zabiegów
Numer miernika: 32
Odsetek świadczeniobiorców na DCIS, u 
których nie usunięto zawartości dołu 
pachowego :
- Minimum - 97%
- Cel – 99%



WYNIKI PILOTAŻU 
KRAJOWEJ SIECI ONKOLOGICZNEJ





Rak jajnika 
C56

Rak jelita 
grubego C18-

C20

Rak płuca 
C34

Wtórny rak 
płuca C78.0

Rak piersi 
C50

Rak piersi 
D05

Rak gruczołu 
krokowego 

C61
suma %

1 Dolnośląskie Centrum Onkologii 
we Wrocławiu 3101054 139 404 88 10 781 65 338 1825 42,9%

2 Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc 
we Wrocławiu

3101055 0 0 816 8 0 0 0 824 19,4%

3
Specjalistyczny Szpital im. dr. 

Alfreda Sokołowskiego w 
Wałbrzychu

3201032 0 95 0 0 135 3 0 233 5,5%

4
Uniwersytecki Szpital Kliniczny 

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we 
Wrocławiu

3101109 0 16 0 0 0 0 17 33 0,8%

5

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z 
Polikliniką Samodzielny Publiczny 

Zakład Opieki Zdrowotnej we 
Wrocławiu

3101277 10 21 30 0 8 0 98 167 3,9%

6
Wojewódzkie Centrum Szpitalne 
Kotliny Jeleniogórskiej w Jeleniej 

Górze
3401036 0 58 24 0 67 0 60 209 4,9%

7 Wojewódzki Szpital 
Specjalistyczny w Legnicy

3301161 1 23 1 0 41 0 25 91 2,1%

8 Wojewódzki Szpital 
Specjalistyczny we Wrocławiu

3101057 26 37 0 0 144 0 167 374 8,8%

9
Izerskie Centrum Pulmonologii i 

Chemioterapii „Izer-Med” Sp. z o. 
o. w Szklarskiej Porębie 

3402119 0 6 71 0 6 0 1 84 2,0%

10 „Miedziowe Centrum Zdrowia” 
S.A. w Lubinie 

3302028 0 7 1 0 0 0 18 26 0,6%

11 Samodzielny Publiczny Zespół 
Opieki Zdrowotnej w Świdnicy

3201023 16 115 42 1 61 1 24 260 6,1%

12
Specjalistyczne Centrum 

Medyczne im. św. Jana Pawła II 
S.A. w Polanicy-Zdroju

3201001 0 31 0 0 1 0 0 32 0,8%

13
Wielospecjalistyczny Szpital – 
Samodzielny Publiczny Zespół 

Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu
3401029 1 27 7 0 27 0 37 99 2,3%

14

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny 
im. T. Marciniaka - Centrum 
Medycyny Ratunkowej we 

Wrocławiu

3101061

15 Regionalne Centrum Zdrowia Sp. z 
o.o. w Lubinie

3302673

16 Szpital św. Antoniego w 
Ząbkowicach Śląskich

3202053

ośrodki dołączyły od 1 stycznia 2020

Podmiot (nazwa) Podmiot (nr NFZ)

Liczba włączonych do pilotażu od 1 lutego 2019 r.

Lp.





Rak jajnika 
C56

Rak jelita 
grubego 
C18-C20

Rak płuca 
C34

Wtórny 
rak płuca 

C78.0

Rak piersi 
C50

Rak piersi 
D05

Rak 
gruczołu 

krokowego 
C61

suma %

Świętokrzyskie Centrum 
Onkologii w Kielcach

130000189 109 277 134 4 490 37 435 1486 95%

Zespół Opieki 
Zdrowotnej w Końskich

130000188 0 25 0 0 0 0 7 32 2%

Powiatowy Zakład 
Opieki Zdrowotnej w 
Starachowicach

130000124 2 32 6 0 6 0 4 50 3%

Wojewódzki Szpital 
Zespolony w Kielcach

130000233 0 0 0 0 0 0 0 0 0%

Samodzielny Publiczny 
Zespół Zakładów Opieki 
Zdrowotnej w Staszowie

130000200 0 0 0 0 0 0 0 0 0%

Podmiot (nazwa) Podmiot (nr NFZ)

Liczba włączonych do pilotażu od 1 lutego 2019 r.



Stan na koniec miesiąca*: lut-19 mar-19 kwi-19 maj-19 cze-19 lip-19 sie-19 wrz-19 paź-19 lis-19 gru-19

WOK
Średni czas rozmów 
pacjentów z pilotażu sieci 
onkologicznej z infolinią 
WOK (hh:mm:ss)

00:10:56 00:10:29 00:09:48 00:06:31 00:08:38 00:04:19 00:04:11 00:07:26 00:05:17 00:05:17 00:03:50

Liczba połączeń 
bezpośrednich oraz z 
infolinii centralnej do 
infolinii WOK ogółem

182 269 368 446 497 581 747 965 1259 1531 2339

Liczba pacjentów 
zarejestrowanych do 
jednostek ogółem 
łączonych bezpośrednio 
oraz z infolinii centralnej 
do WOK 

32 59 118 167 197 237 291 371 468 559 730

Liczba pacjentów 
zarejestrowanych do 
WOK-DCO

22 42 79 118 142 169 200 259 321 397 552

Liczba pacjentów 
zarejestrowanych do 
Jednostek 
współpracujących

10 17 39 49 55 68 91 112 147 162 178

*narastająco na dzień 
31.12.2019r

Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu

Zestawienie dotyczące działalności infolinii prowadzonej w ramach pilotażu sieci onkologicznej

Liczba usług w ramach infolinii onkologicznej 
(w okresie miesiąca)



Stan na koniec 
miesiąca*:

lut-19 mar-19 kwi-19 maj-19 cze-19 lip-19 sie-19 wrz-19 paź-19 lis-19 gru-19

WOK
Średni czas 
rozmów pacjentów 
z pilotażu sieci 
onkologicznej z 
infolinią WOK 
(hh:mm:ss)

00:17:26 00:24:32 00:11:19 00:15:43 00:12:47 01:09:29 00:01:00 00:04:59 00:03:42 00:01:00 00:00:39

Liczba połączeń 
bezpośrednich oraz 
z infolinii centralnej 
do infolinii WOK 
ogółem

12 442 12 768 10 359 11 212 9 466 11 740 10 089 14 570 19 319 15 315 12 893

Liczba pacjentów 
zarejestrowanych 
do jednostek 
ogółem łączonych 
bezpośrednio oraz 
z infolinii centralnej 
do WOK 

b.d b.d b.d b.d b.d b.d b.d b.d b.d b.d b.d

Liczba pacjentów 
zarejestrowanych 
do WOK-ŚCO

b.d b.d b.d b.d b.d b.d b.d b.d b.d b.d b.d

Liczba pacjentów 
zarejestrowanych 
do Jednostek 
współpracujących

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

*narastająco na 
dzień 31.12.2019r

Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach

Zestawienie dotyczące działalności infolinii prowadzonej w ramach pilotażu sieci onkologicznej

Liczba usług w ramach infolinii onkologicznej 
(w okresie miesiąca)
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C18-C20

C50

STADIA ZAAWANSOWANIA WŚRÓD PACJENTÓW 

WŁĄCZONYCH DO PILOTAŻU

II 2019 – XII 2019

Stopień zaawansowania I Stopień zaawansowania II Stopień zaawansowania III Stopień zaawansowania IV

50% objęcia populacji badaniami mamograficznymi
5% objęcia populacji badaniami kolonoskopowymi









JUŻ SAMO MONITOROWANIE JAKOŚCI DAJE PACJENTOM SZEREG 
KORZYŚCI

• Skróciliśmy czas oczekiwania na badania diagnostyczne

02-09.2018 02-12.2019 02-12.2018 02-12.2019

MMG 8 7 91 5
USG piersi 7 6 4 1
TK 12 8 21 7
MRI 14 14 19 9
PET 7 7 14 15
Scyntygrafia 16 14

Mediana /dni/ od skierowania na badanie diagnostyczne do badania

badanie zewnętrzne

DCO ŚCO

Skrócono czas oczekiwania na wizyty pierwszorazowe 
dla pacjentów z rakiem płuca z 2 miesięcy do 2 dni 



Podmiot DCIS RAK JAJNIKA
RAK JELITA 
GRUBEGO RAK PIERSI RAK PŁUCA RAK PROSTATY

WOK 74 42 249 609 27 80

II poziom 437

II poziom 42 64

II poziom

II poziom 2 6 3 11 3

II poziom 1 5

II poziom

II poziom 5 8 23

II poziom 1 59 7

II poziom 6 1 9

I poziom 4 3

I poziom

I poziom

I poziom

I poziom

I poziom

PODMIOTY PROWADZĄCE LECZENIE OPERACYJNE W PILOTAŻU



DCO na zlecenie ośrodków z Dolnego Śląska deleguje 
radioterapeutów na konsylia/konsultacje

*narastająco

lut-19 mar-19 kwi-19 maj-19 cze-19 lip-19 sie-19 wrz-19

Dolnośląskie Centrum 
Chorób Płuc we Wrocławiu 243 459 714 935 1136 1398 1608 1832

4 Wojskowy Szpital 
Kliniczny z Polikliniką 
SPZOZ we Wrocławiu

76 170 263 345 440 528 629 736

Wojewódzki Szpital 
Specjalistyczny we 
Wrocławiu

86 152 221 314 393 493 548 631

Miedziowe Centrum Zdrowia 11 22 35 50 62 85 92 109
Dolnośląski Szpital 
Specjalistyczny 
im.T.Marciniaka-Centrum 
Medycyny Ratunkowej 

27 55 86 121 140 168 202 228

Regionalne Centrum 
Zdrowia 10 18 23 32 39 58 66 69
USK Wrocław 0 0 0 0 64 64 64 97
suma 453 876 1342 1797 2274 2794 3209 3702



Wielodyscyplinarne zespoły terapeutyczne dokonują 
oceny kompletności diagnostyki wstępnej i 

pogłębionej

miernik wskazuje % niekompletnych
diagnostyk wstępnych, diagnostyk 
pogłębionych a także dla zabiegów 
diagnostyczno-leczniczych. 

Kompletność oceniana podczas 
konsylium.
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- minimum 1 diagnostyka oceniona jako niekompletna
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- minimum 1 diagnostyka oceniona jako niekompletna



Miernik 10
Ocena kompletności badania patologicznego

miernik wskazuje % niekompletnych badań
patologicznych zarówno diagnostyki wstępnej i
pogłębionej a także zabiegu diagnostyczno-
leczniczego.

Kompletność oceniana podczas konsylium i
dotyczy także diagnostyk, które wykonywane
były w innym ośrodku.





- minimum 1 diagnostyka oceniona jako niekompletna
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liczba świadczeniobiorców z rozpoznaniem C18 − C20 włączonych do
pilotażu, u których wykonano badania molekularne

liczba wszystkich świadczeniobiorców z rozpoznaniem C18 − C20
włączonych do pilotażu,

u których powinny być przeprowadzone badania molekularne
Badania molekularne (łącznie): KRAS, NRAS, BRAF.

Licznik: liczba wszystkich świadczeniobiorców z rozpoznaniem C18-C20 włączonych do pilotażu, u których wykonano badania molekularne KRAS i/lub NRAS i/lub BRAF.Informacja
o wykonaniu badań z HIS Świadczeniobiorcy.

!"" =
liczba świadczeniobiorców z rozpoznaniem C18 − C20 włączonych do

pilotażu, u których wykonano badania molekularne
liczba wszystkich świadczeniobiorców z rozpoznaniem C18 − C20

włączonych do pilotażu,
u których powinny być przeprowadzone badania molekularne

Badania molekularne (łącznie): KRAS, NRAS, BRAF.

Licznik: liczba wszystkich świadczeniobiorców z rozpoznaniem C18-C20 
włączonych do pilotażu, u których wykonano badania molekularne KRAS i/lub 
NRAS i/lub BRAF.Informacja o wykonaniu badań z HIS Świadczeniobiorcy.

Mianownik – liczba wszystkich świadczeniobiorców z rozpoznaniem C18-C20 
włączonych do pilotażu. 



miernik 11_1: Odsetek świadczeniobiorców, u których wykonano badania genetyczne i molekularne 
czynników predykcyjnych (C18, C19, C20)

Miernik to: Minimanta (0%) - I, II i III st. zaw. , Maksymanta (100%)- IV st.zaw



Indicator 17: Odsetek badań histopatologicznych pooperacyjnych u pacjentów z nowotworem jelita 
grubego, u których liczba ocenionych węzłów chłonnych wynosiła co najmniej 12

Percentage of post-operative histopathologic examinations in patients with colorectal cancer whose
lymph nodes were at least 12 evaluated



Urologia (rak gruczołu krokowego) – pierwsze (wczesne) 

obserwacje oceny jakościowej

Kwalifikacja do zabiegu operacyjnego (nomogram Brigantiego)



Urologia (rak gruczołu krokowego) – pierwsze (wczesne) 

obserwacje oceny jakościowej

Kwalifikacja do zabiegu operacyjnego
• ocena jakościowa kwalifikacji do limfadenektomii (miernik 19) oraz poziomu reoperacji (miernik 15)

Metodyka:
• Wykorzystanie do stratyfikacji chorych nomogramu Brigantiego - < 5% - brak wskazań do limfadenektomii
• badanie hist/pat materiału z biopsji stercza zgodnie z szablonem (rekomendacje PTP)

• Wykonane w DCO - w 100%
• Niestety praktycznie żadna biopsja z zewnątrz na o nie pozwala - nie ma kompletnych danych. 

• badanie NMR miednicy zgodnie z rekomendacjami (ocena cT)
• Wykonane w DCO - w 100% 
• niestety w wielu opisach pracowni radiologicznych (zewnętrznych) brak tego opisu 

OCENA MIERNIKÓW - wynik w DCO:
• MIERNIK 19 – żaden pacjent z ryzykiem wg Brigantiego ≤5% nie miał wykonanej limfadenektomii
• MIERNIK 15 - żaden z pacjentów operowanych w 2019 r nie był reoperowany

KORZYŚĆ DLA PACJENTA OCENY W/W PARAMETRÓW:
Uniknięcie kwalifikacji do rozległego zabiegu operacyjnego 

Wnioski:
• Kontrola jakościowa badań hist/pat i radiologicznych (specyficzna dla danego typu nowotworu i procesu terapeutycznego) jest niezbędna, ale 

przede wszystkim możliwa do przeprowadzenia w warunkach standardowej opieki onkologicznej



Mediana czasu, który upłynął od dnia wystawienia pacjentowi skierowania na badanie 
diagnostyczne (NMR) do dnia uzyskania wyniku tego badania;

Median time elapsed from the date the patient was referred for a diagnostic (NMR) 
examination to the date of the result of that examination;



Podtypy biologiczne raka piersi – województwo 
dolnośląskie



OCENA 3 PARAMETRÓW:

Ocena pobytu w szpitalu 

Ważność (w skali od 1 do 4) – 3,81
Zadowolenie (w skali od 1 do 5) – 4,59

Ocena opieki medycznej 

Ważność (w skali od 1 do 4) – 3,89
Zadowolenie (w skali od 1 do 5) – 4,66

Ocena zakresu informacji przekazanych przez 
lekarza

Ważność (w skali od 1 do 4) – 3,85
Zadowolenie (w skali od 1 do 5) – 4,49

WYNIKI BADANIA SATYSFAKCJI PACJENTÓW 
(ŚREDNIA DLA WSZYSTKICH SZPITALI UCZESTNICZĄCYCH W SZPITALI)



• Pacjenci najbardziej zadowoleni są z opieki medycznej.

• Najniżej oceniają zakres informacji przekazywanych przez lekarza – ten wskaźnik 

pokazuje, że nadal trzeba pracować nad komunikacją z pacjentem. Wśród uwag 

pacjentów pojawiały się uwagi, że brakowało im kontaktu z lekarzem prowadzącym 

w dniu wypisu lub czas, jaki lekarz im poświęcił był za krótki. 

• Najważniejsza dla pacjentów jest opieka medyczna – większość pacjentów wskazało, 

że ten parametr jest dla nich bardzo ważny. 

• Najmniej ważny z punktu widzenia pacjenta jest pobyt w szpitalu – pacjenci ocenili 

ten parametr jako najmniej ważny (w porównaniu z pozostałymi). 

WYNIKI BADANIA SATYSFAKCJI PACJENTÓW 
(ŚREDNIA DLA WSZYSTKICH SZPITALI UCZESTNICZĄCYCH W SZPITALI)



Zdecydowanie za długi
4%

Raczej za długi
11%

Odpowiedni
57%

Zadziwiająco krótki
28%

Ocena czasu oczekiwania na świadczenia w pilotażu
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Gdyby ktoś z Państwa znajomych potrzebował pomocy onkologicznej, 
czy polecilibyście im Państwo nasz szpital?
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Wskaźnik nr 6

Ocena satysfakcji 
świadczeniobiorców ze sprawowanej 

opieki, w oparciu o ankiety



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


