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1. WIELE PROGRAMÓW PROFILAKTYCZNYCH O RÓŻNYCH INTERWAŁACH

PROGRAMY PROFILAKTYCZNE OBECNIE
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EFEKT  
- Niskie wykonanie populacyjnych programów profilaktycznych w kraju

- Fragmentaryzacja i niska dostępność do świadczeń profilaktycznych 

- Nieatrakcyjny pakiet dla kadry medycznej i pacjentów
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INTEGRACJA BADAŃ PRZESIEWOWYCH 
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integracja ścieżek 
przesiewowych, 

w tym już istniejących 
profilaktycznych 

programów 
populacyjnych

rozwiązania 
systemowe, tj. 

wspólna platforma 
bazy danych, 

która odzwierciedlałaby 
kompleksowe podejście 
do kwestii profilaktyki II 

rzędu

wspólny wywiad 
medyczny 

(kwestionariusz 
przesiewowy), który 

docelowo stałby się 
narzędziem dla zespołu 
lekarzy, pielęgniarek czy 

położnych

identyfikacja czynników 
ryzyka określonych 

problemów 
zdrowotnych, 

a także kwalifikacja do 
istniejących programów 

profilaktycznych, a później 
opieka nad grupą HR

Docelowo rozwój narzędzi opartych na nowoczesnych rozwiązaniach 

informatycznych oraz upowszechnienie stosowania diagnostyki molekularnej

UZYSKANIE EFEKTU POPULACYJNEGO !
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KWESTIONARIUSZ KWALIFIKACJI DO BADAŃ PRZESIEWOWYCH  
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JEDEN WSPÓLNY 

KWESTIONARIUSZ 

KWALIFIKUJĄCY DO BADAŃ 

PRZESIEWOWYCH 
CHUK

RAK SZYJKI 
MACICY

RAK 
PIERSI

CUKRZYCA

RAK 
PŁUCA

RAK 
JELITA 
GRUBEGO

RAK 
GRUCZOŁU 
KROKOWEGO

NADCIŚNIENIE 
TĘTNICZE

POChP

GRUŹLICA

OSTEOPOROZA

RAK SKÓRY

PChN

ZAB. 
DEPRESYJNE,

LĘKOWE, SNU

NOWOTWORY 
GŁOWY I SZYI
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KWESTIONARIUSZ KWALIFIKACJI DO BADAŃ PRZESIEWOWYCH  
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Zbiór pytań identyfikującym czynniki ryzyka następujących chorób przewlekłych, metabolicznych i onkologicznych:

1. Zespołu metabolicznego  
2. Cukrzycy 
3. Nadciśnienia tętniczego 
4. Chorób sercowo- naczyniowych 
5. Otyłości 
6. Raka szyjki macicy 
7. Raka piersi 
8. Raka jelita grubego, w tym odbytnicy 
9. POChP 
10. Osteoporozy 
11. Przewlekłej Choroby Nerek (PChN) 
12. Raka płuca 
13. Nowotwory głowy i szyi 
14. Raka gruczołu krokowego 
15. Raka skóry 
16. Zaburzeń depresyjnych, lękowych, snu; 
17. Identyfikacja rodzin będących w grupie  

podwyższonego ryzyka genetycznego  
(CHUK, Rak piersi, rak jajnika); 

WARIANT A 

WARIANT B 

WARIANT C 
WARIANT A

WARIANT B

WARIANT C

PROFILAKTYKA W KIERUNKU:

CHUK CUKRZYCA

CHUK CUKRZYCA

R Szyjki MR PIERSI R Jelita G

PEŁNA INTEGRACJA – WSZYSTKIE PKT 1-18
Możliwość rozbudowy o inne

18. Uzależnienia (tytoń, alkohol) 
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KWESTIONARIUSZ (WARIANT C) POZWOLI NA ZBIERANIE DANYCH Z 
NASTĘPUJĄCYCH OBSZARÓW:
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Leczenia chorób przewlekłych (jako czynnik ryzyka innych, ale również element dyskwalifikujący z przesiewu ze 
względu na to, że pacjent jest już leczony);

Obciążeń rodzinnych w kierunku chorób przewlekłych i onkologicznych;

Stosowanej farmakoterapii – wybrane leki zwiększające ryzyko wystąpienia innych chorób;

Symptomów – tylko wybrane objawy kwalifikujące do przesiewu w kierunku POChP, astmy, gruźlicy, 
PChN i raka skóry;

Związanych ze stylem życia (nałogi, precyzyjne pytania dot. diety- tylko elementy ściśle wpływające na 
wzrost ryzyka wystąpienia określonych chorób);

Status wykonania populacyjnych badań profilaktycznych, tj. cytologia, mammografia, kolonoskopia, CHUK 
– jako element pełnej integracji z istniejącymi programami przesiewowymi; 

Oceny samopoczucia psychicznego 
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KWESTIONARIUSZ KWALIFIKACJI DO BADAŃ PRZESIEWOWYCH  

© 2020 IFIC PL ALL RIGHTS RESERVED

Konstrukcja ankiety oparta jest na

pytaniach zamkniętych,

tj. pomaga zbierać najbardziej wartościowe

informacje, które są elementami zwiększającymi

ryzyko wystąpienia wybranych chorób

przewlekłych oraz onkologicznych zgodnie z

rekomendacjami towarzystw naukowych.
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TECHNICZNA STRONA KWESTIONARIUSZA
GŁÓWNE ZAŁOŻENIA:  
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Wypełniany w sposób elektroniczny, zostanie umieszczony na dedykowanej platformie webowej;

Integracja z bazami danych; tj. SIMP, NFZ (DiLO), IKP, MZ, KRN, programami gabinetowymi świadczeniodawców-
przesył dedykowanych danych automatycznie po wpisaniu numeru pesel pacjenta;

Wbudowany mechanizm pytań rozwijanych, który będzie umożliwiał (osobie wypełniającej) wyświetlenie kolejnych 
pytań w zależności od odpowiedzi na poprzednie 
(np. dopiero po uzyskaniu odpowiedzi twierdzącej na pytanie o picie alkoholu pokażą się pola związane z Testem Audit C) oraz ograniczenie zakresu pytań z 
uwagi na wiek i płeć pacjenta (np. u mężczyzn- brak pytania o cytologię i mammografię). W związku z powyższym nie wszystkie pytania będą widoczne w 
podstawowej jego odsłonie; 

Wbudowany algorytm automatycznie identyfikuje czynniki ryzyka na podstawie odpowiedzi, wskaże dalsze 
postępowanie: interwencyjne lub diagnostyczne, w tym kwalifikację (i przekierowanie) do istniejących populacyjnych 
programów badań przesiewowych. 
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ALGORYTM IDENTYFIKUJĄCY CZYNNIKI RYZYKA I WSKAZUJĄCY DALSZE 
POSTĘPOWANIE  

DO DALSZEGO 

SZCZEGÓŁOWEGO 

OPRACOWANIA 
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SCHEMAT PROGRAMU PRZESIEWOWEGO Z UŻYCIEM KWESTIONARIUSZA  
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PROJEKT BADANIA PROFILKATYCZNEGO W KIERUNKU WCZESNEGO 
WYKRYWANIA CHUK I CUKRZYCY 

KRYTERIA KWALIFIKACJI

• Pacjent w wieku 30-65 lat

• Pacjent, który do tej pory nie był leczony z powodu chorób układu krążenia ani cukrzycy na podstawie 
bazy danych NFZ nie więcej 3/5 lat wstecz (incydentalne pojawienie się kodów ICD-10 w przeszłości- nie 
wpływa na kwalifikuję) 

• Z wyłączeniem cukrzycy ciężarnych aktywnie nie leczonych w okresie  

• Weryfikacja w SIMP

INTERWAŁ BADANIA

• Program realizowany u pacjentów zgodnie ze wskazanym interwałem czasowym liczonym od daty 
ostatniego badania. Wyróżnia się 3 interwały czasowe ze względu na wyniki ostatnich badań i zaleceń:

• Wynik prawidłowy*- diagnostyka prawidłowa, brak czynników ryzyka- badanie za 3 lata

• Wynik częściowo nieprawidłowy*– czynniki ryzyka+, i/lub niewielkie odstępstwa w bad diagnostycznych –
badanie za rok

• Wynik nieprawidłowy*– skierowanie do etapu pogłębionego 

•*kryteria włączenia/wyłączenia do dalszego etapu - w trakcie ustaleń z IKARD w Aninie (Program KORDIAN przesiew w kierunku hipercholesterolemii rodzinnej)  
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PROJEKT BADANIA PROFILKATYCZNEGO W KIERUNKU WCZESNEGO WYKRYWANIA CHUK I CUKRZYCY 

ETAP PODSTAWOWY

CZĘŚĆ I – możliwa do realizacji przez lekarza, 

jak i przez pielęgniarkę

• Przeprowadzenie wywiadu dot. czynników ryzyka oraz 

obciążeń rodzinnych

• Dokonanie pomiarów RR, ob. pasa, wagi, wzrostu BMI, 

ew. ob. ramienia

• Pobranie krwi na następujące badania laboratoryjne: 

cholesterol całkowity z frakcjami (HDL, LDL, 

TRIGLICERYDY) oraz glukozę. 

• Umówienie wizyty u lekarza lub pielęgniarki z 

wynikami badań

STATUS ETAPU BADANIA: Etap podstawowy- pobrano badania

CZĘŚĆ II   – realizacja przez lekarza (nieprawidłowe wyniki badań); 

przez pielęgniarkę u pacjenta, który ma wyniki prawidłowe;

• Analiza wyników badań, czynników ryzyka, ocena SCORE

• Pogłębienie wywiadu z pacjentów i badanie przedmiotowe

• II Pomiar RR

• Dokonanie podsumowania stanu zdrowia/ podsumowania I Etapu podstawowego – lekarz/

pielęgniarka określa dalsze postępowanie:

▪ kolejne badanie za 3 lata 
/Na tej samej wizycie lekarz/pielęgniarka przekazuje zalecenia prozdrowotne oraz podsumowanie badania 

profilaktycznego/

▪ Pacjent z czynnikami ryzyka – kolejne badanie za rok
/Na tej samej wizycie lekarz przekazuje zalecenia prozdrowotne  oraz podsumowanie badania 

profilaktycznego;  Do rozważenia ew. wykonanie niezależnej porady edukacyjnej np. przez edukatora, 

pielęgniarkę/ 

▪ Pacjent z wynikami nieprawidłowymi – skierowanie do etapu pogłębionego

STATUS ETAPU BADANIA:    1/ Etap podstawowy zakończono (zdrowy)    lub

2/ Etap podstawowy zakończono (czynniki ryzyka- za rok)     lub

3/ Etap podstawowy zakończono – rozpoczęcie etapu pogłębionego 12



© 2020 IFIC PL ALL RIGHTS RESERVED

PROJEKT BADANIA PROFILKATYCZNEGO W KIERUNKU WCZESNEGO WYKRYWANIA CHUK I CUKRZYCY 

ETAP PODSTAWOWY

13



© 2020 IFIC PL ALL RIGHTS RESERVED

PROJEKT BADANIA PROFILKATYCZNEGO W KIERUNKU WCZESNEGO WYKRYWANIA CHUK I CUKRZYCY 

ETAP POGŁĘBIONY

• CZĘŚĆ I – decyzja o skierowaniu pacjenta do 

pogłębionej diagnostyki następuje na wizycie, która 

kończy etap podstawowy

Lekarz kieruje na badania z puli badań dodatkowych-

raportowanych i rozliczanych jednostkowo, są to 

badania (do wyboru):

o Test obciążenia glukozą (L43x2)

o Holter EKG (89.502) ,

o Holter RR (89.501)

o Echo serca (88.721)

o Spirometria u palaczy (89.383 lub 89.386) (jako 

alternatywa dla programu profilaktycznego 

chorób odtytoniowych, w tym  POChP oraz punkt 

wyjścia dla badania przesiewowego raka płuca 

NDTK KLP)

CZĘŚĆ II   – wizyta realizowana przez lekarza podsumowująca etap pogłębiony

• Analiza wyników badań

• Wywiad i badanie przedmiotowe

• Podsumowanie etapu/stanu zdrowia i dalsze zalecenia:

✓ Pacjent bez rozpoznania, ale z czynnikami ryzyka – do okresowych kontroli

w POZ; wskazana edukacja pacjenta x1 – powrót do profilaktyki CHUK za rok

✓ Pacjent z diagnozą do leczenia tylko w POZ (np. w ramach programu chorób

przewlekłych 85)- leczenie, zamknięto profilaktykę w tym zakresie

✓ Pacjent z diagnozą ze skierowaniem do AOS – leczenie, zamknięto profilaktykę

w tym zakresie

STATUS ETAPU BADANIA:    1/ Etap pogłębiony zakończono (za rok)    lub

2/ Etap pogłębiony zakończono (leczenie POZ)     lub

3/ Etap pogłębiony zakończono (skier do AOS)
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PROJEKT BADANIA PROFILKATYCZNEGO W KIERUNKU WCZESNEGO WYKRYWANIA CHUK I CUKRZYCY 

ETAP POGŁĘBIONY
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PODSUMOWANIE

Optymalne 

wykorzystanie 

zasobów

Redukcja 

kosztów 

systemowych

Nowoczesna 

technologia

Wzrost satysfakcji 

z pracy kadry 

medycznej

Poprawa PE, 

dostępności

Efekt 

populacyjny

65% 

Poprawa 

wyników 

leczenia
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Nastawienie to mała rzecz, 

która robi wielką różnicę.

Winston Churchill 

Dziękuję za uwagę


