Załącznik 3
Plan rzeczowo-finansowy na rok ......
Poprawa działania systemu zbierania i rejestrowania danych o nowotworach, w tym:
I. Działanie Krajowego i Wojewódzkich Rejestrów Nowotworów
Lp

1.

2.

3.

4.
5.

Opis
planowanych
działań/
uzasadnienie
zakupu

Zadania

Kwota na
realizację

Weryfikacja danych:
wprowadzanie i weryfikacja nowych przypadków zachorowań
na nowotwory złośliwe obejmujące następujące działania:
o weryfikacja postaci histologicznej,
o weryfikacja stopnia zaawansowania,
o uzupełnienie vital status przypadków zachorowania z lat
1999-2011* (konieczne do analizy przeżyć),
o uzupełnienie populacji wg płci, wieku i jednostek
administracyjnych
(konieczne
do
naliczania
współczynników i wskaźników)
Szkolenia:
kursy szkoleniowe dla pracowników rejestrów, kursy
szkoleniowe dla lekarzy współpracujących z rejestrami, kursy
szkoleniowe dla pracowników Krajowego Rejestru
Nowotworów; szkolenie dla patologów w zakresie korzystania
z modułu „Rejestr histopatologiczny”, promocja rejestru
nowotworów, wizytacje rejestrów.
Opracowania naukowe:
opracowanie
raportów
dotyczących
epidemiologii
nowotworów, w tym rocznego biuletynu zachorowań i zgonów
na poziomie ogólnopolskim oraz wojewódzkim (raporty
wojewódzkie), utrzymanie i rozbudowa internetowej bazy
danych
będącej
elektronicznym
źródłem
danych
(http//epid.coi.waw.pl/krn)
Obsługa programu, serwis.
Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania (cena
jednostkowa poniżej 3 500 zł)
Razem:
* w ramach działań w 2014r. uzupełnienie vital status przypadków zachorowania z lat 1999-2012
* w ramach działań w 2015r. uzupełnienie vital status przypadków zachorowania z lat 1999-2013

UWAGA - wymagana realizacja zadań 1, 2, 3.
Minister Zdrowia zastrzega, iż ostateczna wysokość środków finansowych oraz zakres
realizowanych zadań na rok 2014 i 2015 mogą ulec zmianie, będą potwierdzone po
zatwierdzeniu budżetu państwa w roku 2014 i 2015 oraz po zatwierdzeniu treści
Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych na dany rok budżetowy.
..............................................................
Pieczęć i podpis głównego księgowego /
osoby odpowiedzialnej za sprawy finansowe

...........................................
Pieczęć i podpis Dyrektora

Plan rzeczowo-finansowy na rok ......
II. Opracowanie kliniczno- - patologicznego polskiego rejestru nowotworów kości.
II.

* Opis
Opracowanie klinicznego i patologicznego ogólnopolskiego
rejestru nowotworów kości , w tym:
planowanych

Kwota na
realizację

działań

1

2

Zadania dla Ośrodka Koordynującego
Aktualizacja i obsługa informatycznego systemu działania
rejestru
oraz
elektronicznej
sprawozdawczości
z
wykorzystaniem
internetowej
strony
(www.polskirejestrguzowkosci.pl)
Zapewnienie biostatystycznej obsługi bieżącej (w tym
zarządzanie informacjami i przygotowanie analiz eksperckich
zawartości portalu i bazy danych )
Przygotowanie materiałów informacyjnych, edukacyjnych,
naukowych i promocyjnych
Organizacja 2 szkoleń dla środowisk medycznych
Koszty administracyjne
Zadania dla ośrodków regionalnych współpracujących w
ramach ogólnopolskiego rejestru nowotworów kości
wprowadzanie danych do systemu informatycznego
Razem:

Minister Zdrowia zastrzega, iż ostateczna wysokość środków finansowych oraz zakres
realizowanych zadań na rok 2014 i 2015 mogą ulec zmianie, będą potwierdzone po
zatwierdzeniu budżetu państwa w roku 2014 i 2015 oraz po zatwierdzeniu treści
Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych na dany rok budżetowy.

..............................................................
Pieczęć i podpis głównego księgowego /
osoby odpowiedzialnej za sprawy finansowe

...........................................
Pieczęć i podpis Dyrektora

