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WPROWADZENIE 

         Program „Wczesne wykrywanie raka sutka, badania mammograficzne  jest realizacją 

zapisu art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /t. j. Dz. 

U. 2015.1445 z późń. zm./, który stanowi, że powiat wykonuje określone ustawami zadania 

publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie promocji i ochrony zdrowia. 

         Zasadniczym celem Programu jest poprawa stanu zdrowia i świadomości 

zdrowotnej mieszkanek Powiatu Krakowskiego, poprzez zwiększenie zgłaszalności kobiet  do 

programów profilaktycznych  w tym na badania przesiewowe mammograficzne. 

 

Dlaczego profilaktyka jest taka ważna? 

 Bo pozwala na regularną kontrolę naszego zdrowia; 

 Bo jest dowodem na to jak funkcjonuje nasz organizm; 

 Bo daje szansę na szybką diagnozę; 

 Bo wczesne wykrycie choroby to większa szansa na skuteczne leczenie i szybszy 

powrót do zdrowia; 

 Bo wzrasta świadomość zagrożeń, jakie niosą choroby; 

 Bo regularne badania to kształtowanie stylu życia i eliminacja złych nawyków 

sprzyjających zagrożeniu. 

Szczególne znaczenie dla kształtowania polityki zdrowotnej na terenie Powiatu 

Krakowskiego ma:  

 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 

ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1793 z późn. zm.) nakłada na gminy, 

powiaty i województwa obowiązek opracowania i realizacji oraz oceny efektów 

programów profilaktyki zdrowotnej zdrowotnych, wynikających z rozpoznanych potrzeb 

zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców. 

 Ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Narodowy 

program zwalczania chorób nowotworowych” gdzie głównym celem programu jest 

zahamowanie wzrostu zachorowań na nowotwory. 

    Strategia Rozwoju Powiatu Krakowskiego na lata 2013-2020 przyjęta przez Radę 

Powiatu w Krakowie w dniu 29 maja 2013 r., uchwałą Nr XXXI/314/13 w sprawie 

wskazania kierunków działania Zarządu Powiatu w Krakowie. 

 Strategia Rozwiazywania Problemów Społecznych na lata 2016 – 2020 przyjęta przez 

Radę Powiatu w Krakowie w dniu 30 grudnia 2015 r., uchwałą Nr XV/103/2015 w 

sprawie wskazania kierunków działania Zarządu Powiatu w Krakowie w ramach 

Priorytetu I Rodzina 

Cel strategiczny: Aktywna Polityka Powiatu na rzecz rodziny i cel operacyjny I.5, 

Rozwój opieki zdrowotnej dla mieszkańców powiatu, działania gmin i powiatu w 

zakresie realizacji programów polityki zdrowotnej. 

 Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020 przyjęta  

    przez Sejmik Województwa Małopolskiego Uchwałą Nr XII/183/11 z dnia 26 września  

    2011 r. Priorytetowym kierunkiem polityki jest poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego: 

profilaktyka i ochrona zdrowia poprzez opracowanie i realizację specjalistycznych 

programów zdrowotnych.   

 

 

 

 



Diagnoza projektu 

 
             Rak piersi jest najczęstszym nowotworem złośliwym u kobiet. Ocenia się, że co 

dwunasta kobieta w Polsce może zachorować na raka piersi.   Szansę na przeżycie daje 

jedynie wykrycie nowotworu we wczesnym jego stadium rozwoju. Przyczyną 

niezadowalających wyników leczenia raka piersi w Polsce, w Krakowie i w Powiecie 

Krakowskim jest rozpoznawanie raka w późnych stadiach zaawansowania (połowa chorych w 

III i IV stopniu zaawansowania). Obecnie w Polsce odsetek wykrytych „wczesnych” raków 

piersi sięga 20%, podczas gdy w Skandynawii i Finlandii ok. 80%. 

Nowotwory złośliwe piersi były najczęściej rejestrowanymi nowotworami złośliwymi w 2013 

r . na terenie woj. małopolskiego- 20.8% / dane Centrum Onkologii  Instytutu im. Marii 

Skłodowskiej – Curie  - opracowanie  Nowotwory złośliwe w województwie małopolskim w 

2013 roku/. 

Podstawowym badaniem, które pozwala na wczesne rozpoznawanie raka piersi i szybkie 

leczenie jest mammografia.  

      Od 35 roku życia każda kobieta powinna dbać o piersi i zapobiegać zagrożeniu płynącemu 

z częstego występowania nowotworów złośliwych. Na początek każda kobieta powinna 

zgłosić się na USG piersi, natomiast od 40 roku życia poddać się pierwszemu badaniu 

mammografii. Od 50 roku życia MAMMOGRAFIĘ SKRYNINGOWĄ powinny robić nie 

rzadziej niż co 2 lata. Należy pamiętać, że regularne badania zmniejszają umieralność na raka 

piersi nawet o 40 %. 

      Niestety jak wykazują badania mamy w Polsce bardzo niską świadomość społeczną 

związaną z chorobami piersi. Nawet co druga kobieta nie ma pojęcia jaka jest przyczyna raka 

piersi a mniej niż 38% kobiet poddało się badaniu mammograficznemu.  

      Specjaliści w Polsce biją na alarm i apelują by kobiety zgłaszały się do programu 

profilaktycznych badan mammograficznych jak najwcześniej i uczestniczyły w nim 

regularnie.  

Narodowy Fundusz Zdrowia prowadzi akcję bezpłatnych badań mammograficznych dla Pań 

w wieku 50-69 w ramach programu „Program Profilaktyki Raka Piersi”. 

Prowadzony przez Powiat Krakowski w 2016 r. program pozwolił na wykrycie 102 

nieprawidłowości,w tym 22 zmiany wymagających dalszej diagnostyki. Kobiety te zostały 

skierowane do poradni chorób sutka.  
 

Zestawienie wykonanych badań mammograficznych 
 

Lp 

 Gmina:  2010 2011 

 

2012 2013 2014 2015 2016 

Ilość 

badań    

Ilość 

badań    

Ilość  

badań 

 

Ilość 

badań 

Ilość 

badań 

Ilość 

badań 

Ilość 

badań 

1. Czernichów -- 61 48 16 17 - 16 

2. 
Igołomia – 

Wawrzeńczyce 

 

10 

 

63 

 

29 

 

16 

 

-- 

 

19 

 

13 

3. Iwanowice 68 18 30 30 13 22 34 

4. 
Jerzmanowice-

Przeginia 

 

31 

 

31 

 

24 

 

43 

 

24 

 

34 

 

10 

5. 
Kocmyrzów – 

Luborzyca 

 

101 

 

82 

 

36 

 

25 

 

22 

 

12 

 

30 

6. Krzeszowice 230 78 22 28 113 84 45 

7. Liszki 1 72 19 48 41 21 13 

8. Michałowice -- 26 4 39 38 - 18 



9. Mogilany -- 16 17 6 -- - 19 

10. Skała  52 18 15 19 6 24 20 

11. Skawina -- 19 185 124 53 78 58 

12. Słomniki 101 95 29 37 20 10 17 

13. Sułoszowa 27 8 12 7 5 3 11 

14. Świątniki Górne -- 2 25 21 -- 21 15 

15. Wielka Wieś -- 17 45 27 29 23 24 

16. Zabierzów 106 18 80 93 25 42 41 

17. Zielonki 0 0 7 37 23 7 16 

Razem 727 745 627 616 429 400 400 

Kwota 

 

39 985 

zł 

 

40 000 

zł 

 

40 000 

zł 

 

40 000 

zł 

 

30 000 

zł 

 

31 000 

zł 

 

31 000 

zł 

  

 

Cel  Programu 
Celem głównym jest: 

 Poprawa stanu zdrowia i świadomości zdrowotnej mieszkanek Powiatu 

Krakowskiego. 

Cele szczegółowe to: 

 zwiększenie wykrywalności wczesnych przypadków raka piersi, 

 poprawa zgłaszalności kobiet na badania przesiewowe, 

 zwiększenie świadomości i wiedzy kobiet na temat profilaktyki raka piersi, 

 ułatwienie dostępu do badań mieszkankom terenów wiejskich. 

  
Założenia ogólne programu 
Przedmiotem programu jest: 

 edukacja kobiet poprzez uświadamianie im jak ważne jest korzystanie z takich 

programów, ale także uczulenie na fakt, że niezależnie od programu, w przypadku 

pojawienia się jakichkolwiek nieprawidłowości czy dolegliwości w obrębie gruczołów 

piersiowych należy skorzystać z porady lekarza,  

 nauka samobadania piersi,   

 badanie mammograficzne.      

 

Całościowy koszt programu. 
Na program zastrzeżono w budżecie powiatu kwotę w wysokości 31 000 zł. 

 

Adresatki  programu 
Badaniami będą objęte kobiety, mieszkanki Powiatu Krakowskiego, które ze względu na fakt 

zamieszkiwania w  małych miejscowościach, nie mają szansy na poddanie się regularnym 

badaniom. Dostęp do badań skoncentrowanych w Krakowie jest utrudniony uciążliwym, 

dalekim dojazdem. Niepoddawanie się badaniom wynika także z niskiej świadomości 

potrzeby dbania o swoje zdrowie.  Duże znaczenie ma też koszt dojazdu do takiego badania, 

czas poświęcony na dotarcie do miejsca wykonywania badania /często jest to wyprawa 

całodniowa/.   Program  adresowany jest  do Pań w wieku od 40-49 lat, które ze względu na 

wiek nie mogą skorzystać z bezpłatnego programu Narodowego Funduszu Zdrowia 

/udokumentowane badanie raz na dwa lata/  oraz kobiet powyżej 69 lat.  

 

 



 

Tryb zapraszania do programu 
Mieszkanki poszczególnych gmin będą zapraszane do programu poprzez uruchomienie 

lokalnych źródeł informacji /prasa lokalna, ogłoszenia parafialne, ośrodki zdrowia, plakaty 

informujące o badaniach./ 

 

Miejsce przeprowadzenia akcji 
Program będzie realizowany na terenie 17 –tu gmin Powiatu Krakowskiego w każdej gminie, 

w terminach wcześniej uzgodnionych z władzami lokalnymi. Mieszkanki gmin, które mają 

utrudniony dojazd do miejsca wykonywania badań, będą   mogły  skorzystać z bezpłatnego 

transportu oferowanego przez wykonawcę programu, który dowiezie   je do miejsca 

wykonywania badań i odwiezie z powrotem. 

 

Czas realizacji 
kwiecień – listopad 2017 r.   

Terminy przeprowadzenia badań zostaną zaproponowane przez wykonawcę. Terminy badań 

będą podawane sukcesywnie do wiadomości  zlecającemu wykonanie programu. 

 

Sposób finansowania 
Środki finansowe zastrzeżone w budżecie Powiatu Krakowskiego określone na podstawie 

szacunkowej wartości jednego badania mammograficznego połączonego z   działaniami 

edukacyjnymi. 

 

Wykonawca programu 
Zakład Opieki Zdrowotnej,  wpisany do rejestru ZOZ posiadający kontrakt z Narodowym 

Funduszem Zdrowia w zakresie realizacji programów zdrowotnych, który zostanie wybrany 

w postępowaniu konkursowym, w trybie art. 48 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o 

świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j .Dz. U. 

2015.581 z późn. zmianami).  

Realizator programu powinien: 

 zatrudniać lekarza  specjalistę radiologa, 

 zatrudniać technika elektroradiologa,   

 zatrudniać koordynatora ds. organizacyjnych na potrzeby programu, 

 udostępnić odrębny numer telefonu na potrzeby realizacji programu, 

 dysponować mammobusem spełniającym parametry przewidziane odpowiednimi 

przepisami, posiadający audyt kliniczny i udokumentowane przeprowadzenie kontroli 

sprzętu przez Wojewódzki Ośrodek Koordynujący Program Wczesnego Wykrywania 

Raka Piersi, w okresie ostatniego roku. Preferowane jest wykonywanie zdjęć w 

technice cyfrowej gwarantującej wysoką jakość badania.   

 

Harmonogram działań 
     1.    Ustalenie harmonogramu badań /podanie dat i miejsc/. 

2.    Rozpropagowanie i nagłośnienie celu programu. 

3.  Przeprowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych.   

4.  Przeprowadzenie badania mammograficznego przez technika elektroradiologa.  

5. Ocena wykonanego badania przez lekarza specjalistę radiologa.  

6. Dostarczenie wyniku badania dla pacjentki do najbliższego ośrodka zdrowia. 

7. Skierowanie pacjentki do dalszego etapu leczenia.    



 

Szczegółowy opis działań 
 1.   Rozpropagowanie i nagłośnienie idei programu, w szczególności poinformowanie 

        mediów /gazetki lokalne, parafialne/, władz lokalnych, ośrodków zdrowia , w kościołach 

        na terenie  gminy, gdzie będą wykonywane badania. Informacja będzie przekazywana         

też  na  plakatach, ulotkach,    na stronach BIP danej gminy i Powiatu Krakowskiego.   

       2. Przeprowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych. Edukacja skierowana będzie do      

kobiet   pragnących nabyć wiedzę na temat zagrożeń związanych z nowotworami piersi,      

profilaktyką pierwotną i propagowaniem zdrowego stylu życia. Wykonawca programu       

zapewni w uzgodnieniu z miejscowymi władzami miejsce gdzie będą przeprowadzane      

działania edukacyjne. Kobiety uczestniczące w spotkaniu będą miały okazję również       

zarejestrować się do programu.  

 3.   Badanie mammograficzne obejmuje : 

 przeprowadzenie wywiadu  i wypełnienie ankiety (ankieta opracowana przez 

wykonawcę programu powinna zawierać wywiad epidemiologiczny), 

 wykonanie zdjęcia   mammograficznego   przez technika radiologa (cztery projekcje), 

 ocena mammografu przez lekarza specjalistę radiologa,    

 dostarczenie wyniku badania /opis, zdjęcia/   w zamkniętej kopercie do najbliższego   

ośrodka zdrowia w danej gminie /wg miejsca zamieszkania/, celem przekazania 

zdjęcia pacjentce,  

 skierowanie   pacjentki ze stwierdzoną zmianą w obrębie piersi do dalszego leczenia w 

ramach ubezpieczenia w NFZ. 

  4.  Dokumentowanie wszystkich danych, a wyniki gromadzone w komputerowej bazie 

       danych. 

  5.  Przekazanie danych statystycznych i wniosków z przeprowadzonego programu 

 zleceniodawcy. 

  

Koszty zadania 
Koszty zadania  zostaną określone po   przeprowadzeniu  konkursu ofert na wybór realizatora 

programu zdrowotnego w trybie art. 48b ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o 

świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych / t.j .Dz. U. z 

2016r., poz. 1793 z późn. zm.).  

Koszt zadania to cena brutto wykonania jednego badania mammograficznego łącznie z  

działaniami edukacyjnymi. 

 

Monitorowanie i ewaluacja  
Ocena skuteczności podjętych działań w programie będzie dokonana na podstawie: 

1. oceny zgłaszalności do programu, 

2. oceny jakości świadczeń /zadowolenie pacjenta z uwagi na dostępność do badania 

specjalistycznego  / - przeprowadzenie badania ankietowego, 

3. oceny efektywności programu poprzez dokonanie analizy odpowiedzi na ankietę, w 

której będą poruszone takie kwestie jak: 

 czy pacjentki zdawały  sobie wcześniej sprawę z możliwości wystąpienia 

problemu zdrowotnego, 

 oceny podjętych działań diagnostycznych – potwierdzenie badania lekarskiego 

z postawioną diagnozą. 

 ocena podjętych działań edukacyjnych, 

 wpływ  programu na podjęcie działań w kierunku dalszego leczenia. 

4. Ocena zastosowania ułatwień w dostępności do programu: 



 Możliwość skorzystania z konsultacji lekarskich i badania w miejscu 

zamieszkania, 

 możliwość odebrania wyników badania w  ośrodku zdrowia, najbliższym miejsca 

zamieszkania pacjenta.  

  

  

 


