Załącznik nr 1
Poprawa standardów leczenia operacyjnego i skojarzonego raka płuca - doposażenie
i modernizacja klinik i oddziałów torakochirurgii
Celem programu jest:
Poprawa dostępności do świadczeń w zakresie leczenia raka płuca, który jest powodem
najwyższej zachorowalności u mężczyzn, a także drugim powodem zachorowalności
u kobiet.
Opis programu
W oparciu o środki uzyskane z Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych
zaczął funkcjonować Krajowy Rejestr Raka Płuca. W jego bazie w chwili obecnej znajduje
się ponad 10 tyś. chorych leczonych chirurgicznie. Dzięki rejestrowi możliwe jest
monitorowanie jakości leczenia tego najczęstszego nowotworu w Polsce. Od 2008 roku
zaczęły być wprowadzane dane o pacjentach leczonych systemowo. Baza przygotowana
została do wprowadzenia danych o wszystkich nowych zachorowaniach na raka płuca
w Polsce.
W 10 ośrodkach zlokalizowanych równomiernie na terenie całej Polski uruchomiono
pracownie endoskopii interwencyjnej, w których możliwe jest podjęcie endoterapii, tzn.
udrażniania dróg oddechowych. Ośrodki te działają w ścisłym kontakcie z ośrodkami
onkologicznym, w których u wielu z tych pacjentów prowadzona jest później brachyterapia.
W celu poprawy wskaźnika wykrywalności raka płuca i obniżenia wskaźnika umieralności na
nowotwory płuca w naszym kraju w ramach programu prowadzone są szkolenia kierowane do
lekarzy POZ w zakresie wczesnej diagnostyki i małoinwazyjnych metod leczenia raka płuca.
W ramach kontynuacji programu planuje się:
1. Opracowywanie i wprowadzanie do rejestru danych klinicznych i histopatologicznych
w ośrodkach pulmonologii i torakochirurgii.
2. Przeprowadzenie szkoleń w zakresie wczesnej diagnostyki i małoinwazyjnych metod
leczenia raka płuca.
3. Prowadzenie Konferencji uzgodnieniowych dla ośrodków uczestniczących
w programie.
4. Realizację programu badań przesiewowych wczesnego wykrywania raka płuca
z wykorzystaniem CT.
W ramach koordynacji przewidziane jest ponadto finansowanie następujących kosztów:
9 Delegacji i organizowania spotkań oraz wizyt koordynacyjnych oraz sprawdzających
prawidłowość wstępnych danych podanych w ankietach z ośrodków;
9 Szkoleń dla ośrodków biorących udział w Programie;
9 Obsługi i nadzoru sprzętu i programu komputerowego;
9 Nadzoru merytorycznego nad prowadzeniem baz danych ze wszystkich ośrodków;
9 Wynagrodzenia dla osób prowadzących koordynację;
9 Utrzymania 2 linii telefonicznych: działającej infolinii + telefonu informacyjnego;
9 Materiałów biurowych;
9 Drobnego sprzętu technicznego.

