
Piaty odcinek  programu ŁOW NFZ dla pacjentów ABC Pacjenta wyemitowanego na antenie 

TVP Łódź. 

Odcinek w całości poświęcony jest szybkiej terapii onkologicznej oraz szczególnej roli lekarza 

podstawowej opieki zdrowotnej. 

W najbliższym programie będą Państwo mogli wysłuchać Dr. Wojciecha Ordona Dyrektora 

Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego Populacyjny program profilaktyki i wczesnego 

wykrywania raka szyjki macicy w Łodzi oraz Dr. Macieja Adamca Dyrektora Miejskiej Przychodni 

Chojny. Program prowadzi lubiana i ceniona dziennikarka TVP Łódź redaktor Anna Łukasik.  

Sonda uliczna.  

Redaktor: Czy wie pani co to jest pakiet onkologiczny? 

Przechodnie:  

Kobieta: Nie bardzo. 

Mężczyzna:  To coś co reklamują w telewizji. 

Mężczyzna:  Onkologia, cos mi to mówi, ale nie wiem dokładnie co ma za znaczenie ten pakiet. 

Starsza kobieta: Szybsze dojście do lekarzy.  

 Spot:  

Szybka terapia onkologiczna to nowy program i nowa rzeczywistość wykrywania i leczenia chorób 

nowotworowych. Pierwszego stycznia Ministerstwo Zdrowia zniosło limity w onkologii. 

Wypowiedzi ekspertów 

Rzecznik NFZ Anna Leder: Szybka terapia onkologiczna powstała dla osób chorych na raka, dla 

osób u których jest podejrzewany nowotwór. Ich leczenie ma być szybsze i lepiej zorganizowane. 

Pacjenci podczas całego leczenia onkologicznego maja czuć się zaopiekowani, a ich leczenie w 

pełni zostanie sfinansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.  

Dr Maciej Adamiec lekarz rodzinny: Szybka diagnostyka onkologiczna zaczyna się w gabinecie 

lekarskim lekarza pierwszego kontaktu.  Jest to miejsce gdzie ustalana jest diagnoza. Pacjent 

zgłasza się ze swoimi dolegliwościami, a lekarz na tej podstawie wybiera z jakiego zasobu badań i 

narzędzi diagnostycznych skorzysta żeby powstałe podejrzenie zweryfikować. Panel badań 

diagnostycznych, który obecnie jest dostępny dla lekarza podstawowej opieki zdrowotnej 

zwiększył się. W szczególności są to badania dotyczące częstego problemu jakim są nowotwory 



gruczołu krokowego. Jest to dokładniejsza diagnostyka dotycząca układu moczowego, a także 

chorób tarczycy.  

Plansza z informacjami: Badania, które może zlecić lekarz POZ: stężenie białka PSA, badanie 

żelaza we krwi TIBC, poziom hormonów tarczycy FT3, FT4, USG tarczyc i przytarczyc, USG 

ślinianek, USG nerek, moczowodów, pęcherza, USG węzłów chłonnych. 

Dr Maciej Adamiec lekarz rodzinny: Pacjent zgłasza się do lekarza pierwszego kontaktu z 

dolegliwościami i różnego rodzaju obawami a rolą lekarza poz jest zweryfikować i zdecydować 

jakie badania, z zasobów jakimi dysponuje, wybierze, aby w sposób optymalny ukierunkować 

naszą diagnostykę. Jeśli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że u pacjenta mamy do czynienia z 

choroba nowotworową to lekarz może skorzystać z narzędzia jakim jest karta szybkiej terapii i 

diagnostyki onkologicznej. W karcie diagnostyki znajdują się podstawowe dane identyfikujące 

pacjenta oraz identyfikacja lekarza. Można powiedzieć, że dane pokrywają się z informacjami 

znajdującymi się w normalnym skierowaniu do lekarza specjalisty.  Uszczegółowiona jest część 

dotycząca badań diagnostycznych, które były wykonane, w taki sposób aby dalsze postępowanie 

było bardzo precyzyjne oraz aby lekarze, którzy przejmą opiekę nad pacjentem wiedzieli co 

zostało zrobione i dlaczego zostało podjęte takie a nie inne działanie.  

Rzecznik NFZ Anna Leder: Kartę szybkiej terapii i diagnostyki onkologicznej zwaną potocznie 

zieloną kartą może wydać przede wszystkim lekarz pierwszego kontaktu, ale także lekarz 

specjalista u którego leczymy od dłuższego czasu, jeśli podczas wykonywanych badań stwierdzi, 

że jesteśmy chorzy na nowotwór np. endokrynolog, ginekolog, chirurg, specjalista chorób płuc. Ci 

lekarze mogą wydać kartę nawet jeżeli nie przyszliśmy lecząc nowotwór, tylko z jakimś innym 

schorzeniem, a w trakcie badań diagnostycznych okaże się, że jesteśmy chorzy na nowotwór. 

Trafiamy wtedy na ścieżkę leczenia onkologicznego i nasze leczenie przebiega w sposób 

zorganizowany, szybko i bez limitów.  

Dr Wojciech Ordon kierownik WOK Populacyjny Program Profilaktyki i Wczesnego 

Wykrywania Raka Szyjki Macicy: Wiele nowotworów można wykryć podczas wizyty u specjalisty 

m.in. podczas wizyty u ginekologa, który ma kontrakt z NFZ. Można podczas wizyty wykryć 

częstego raka szyjki macicy lub podejrzenie raka szyjki macicy i wtedy ginekolog jest zobligowany 

do wystawienia karty leczenia i diagnostyki onkologicznej. W ubiegłym roku w całej Polsce 

zachorowało prawie 3 000 kobiet na raka szyjki macicy, z czego przeżyło około 1 500, a więc wiele 

z tych pacjentek nam umyka.  

Wojewódzki Ośrodek Koordynujący cytologiczny co roku wysyła ponad 200 tys. zaproszeń do 

mieszkanek województwa łódzkiego. W tym roku było to 211 tys. zaproszeń. Po dostaniu takiego 



zaproszenia najlepiej jest się zgłosić do poradni, adres poradni podany jest na zaproszeniu i 

wykonać sobie badanie cytologiczne. Jeżeli w tym badaniu wyszłoby podejrzenie nowotworu czyli 

raka szyjki macicy wtedy pacjentka będzie poddana procesowi szybkiej diagnostyki onkologicznej i 

dostanie się do odpowiednich specjalistów w dużo szybszym czasie. 

Adriana Sikora Regionalny Ośrodek Onkologiczny w Łodzi: Chorzy z kartą szybkiej terapii i 

diagnostyki onkologicznej zgłaszają się do jednego z okienek, specjalnie przeznaczonego dla 

posiadaczy tzw. zielonej karty i mają wyznaczony termin wizyt lekarskich oraz terminy badań. Jest 

to osobna kolejka. Pacjenci są przyjmowani i diagnozowani osobnym trybem. Ci pacjenci nie 

oczekują w kolejce tak jak pozostali. Celem pakietu onkologicznego jest maksymalne skrócenie 

czasu oczekiwania na pierwsza wizytę, diagnostykę i postawienie diagnozy.  

Rzecznik NFZ Anna Leder: Szybka diagnostyka i terapia onkologiczna w poradni specjalistycznej 

oznacza, że w ciągu 9 tygodni zostaniemy zdiagnozowani. To znaczy, że w przeciągu pierwszych 

dwóch tygodni zostaniemy zapisani do specjalisty a w ciągu pozostały siedmiu tygodni lekarz na 

podstawie wstępnych i pogłębionych badań diagnostycznych zdiagnozuje u nas nowotwór. 

Postawi jednoznaczną diagnozę czy jesteśmy chorzy na nowotwór czy też nie i trafiamy z 

powrotem do lekarza pierwszego kontaktu. To jest właśnie przebieg tych 9 tygodni, jeżeli trafiamy 

do specjalisty z zieloną kartą. Pamiętajmy, ze lista realizatorów szybkiej terapii onkologicznej, czyli 

tych poradni do których można się zgłosić z zieloną kartą jest bardzo długa. To nie tylko 

Regionalny Ośrodek Onkologiczny, ale także ponad 130 poradni w całym województwie łódzkim: 

w Sieradzu, Piotrkowie, Opocznie, Wieluniu, radomsku, Bełchatowie, w różnych dzielnicach Łodzi, 

także jest gdzie się leczyć. Taką listę realizatorów znajdą Państwo na stronie Narodowego 

Funduszu Zdrowia.  

Adriana Sikora Regionalny Ośrodek Onkologiczny w Łodzi: mamy również takich chorych, 

którzy trafili do naszego ośrodka przez 1 stycznia 2015 r. i tacy pacjenci, jeżeli nie zostało im 

postawione rozpoznanie, również maja zakładane tzw. zielone karty.  

Dr Jolanta Łuniewska – Bury onkolog radioterapeuta: Pacjent w momencie jak mamy 

zakończoną diagnostykę pogłębioną wówczas trafia na konsylium wielodyscyplinarne składające 

się z czterech lekarzy. Obecność pacjenta nie jest potrzebna na konsylium, ponieważ stan 

pacjenta jest dokładnie opisany tzn. jaka była diagnostyka, jakie rozpoznanie, jaka diagnostyka 

histopatologiczna. W tym momencie na konsylium ustalany jest plan leczenia. 

Dr Janusz Sobotkowski onkolog radioterapeuta: W komisji tej, konsylium, zasiada chirurg 

onkolog, chemioterapeuta czyli onkolog kliniczny, radioterapeuta oraz radiodiagnosta. Do zadań 

tego ciała należy zatwierdzenie lub ewentualnie wybór optymalnej metody leczenia dla danego 



pacjenta. Dla konkretnego pacjenta konsylium zbiera się raz i zapada decyzja wiążąca określająca 

cały plan leczenia onkologicznego. W ciągu 2 tygodni od spotkania konsylium pacjent powinien 

rozpocząć leczenie onkologiczne. 

Spot:    

Szpital, który wybrałeś wyznaczy też koordynatora. To on w każdej chwili udzieli Ci szczegółowych 

informacji o etapach terapii i będzie opiekunem twojego kompleksowego, efektywnego i szybkiego 

leczenia.  

Michał Krawczyk koordynator w Regionalnym Ośrodku Onkologicznym w Łodzi: 

Koordynator jest to osoba, która odpowiada za przeprowadzenie  pacjenta prze cały etap leczenia. 

Zostaje on wybrany na konsylium i zostaje przypisany do każdego pacjenta indywidualnie. 

Koordynator kontaktuje się z pacjentem i informuje go o zaleceniach konsylium, co było 

opracowane na konsylium, o najbliższej wizycie u lekarza, jakie jest dalsze postępowanie, jakie są 

wyniki badań, kiedy ma się zgłosić do szpitala. Odpowiada na wszystkie pytania i wątpliwości 

pacjenta. Każdy ma telefon służbowy. Można się indywidualnie kontaktować. Naszym celem jest 

przeprowadzenie pacjenta za rękę przez cały proces leczenia, bo nie wszyscy w tej sytuacji umieją 

sobie z tym poradzić. Po zakończeniu leczenia do obowiązku koordynatora należy zebranie całej 

dokumentacji medycznej i dopięcie do niej zielonej karty, która pacjent otrzymał od lekarza poz i 

odesłanie jej do lekarza kierującego. 

Rzecznik NFZ Anna Leder:  Leczenie szpitalne również odbywa się w całym województwie 

łódzkim. Takie leczenie szpitalne odbywa się m.in. w szpitalu im. Barlickiego, w szpitalu im. 

Jonschera, w Szpitalu Centrum Zdrowia Matki Polki, w Szpitalach w Radomsku, Wieluniu, 

Opocznie czy Piotrkowie. To nie tylko Regionalny Ośrodek Onkologiczny jest tym, w którym w 

ramach szybkiej terapii onkologicznej będziemy leczeni, ale wiele innych placówek w całym 

województwie łódzkim. To ponad 30 ośrodków w całym województwie. Po zakończonym leczeniu 

szpitalnym, czyli wtedy kiedy etap leczenia szpitalnego np. chemioterapii, radioterapii jest 

zakończony wracamy do lekarza specjalisty. Lekarz specjalista oceni jakie są skutki tej 

długotrwałej terapii nowotworowej i po ocenie skutków tej terapii odeśle nas z powrotem do 

lekarza pierwszego kontaktu. Takie leczenie, zgodnie z zaleceniami specjalisty, będzie 

kontynuował lekarz pierwszego kontaktu.  

Spot:   

Zapamiętaj!!! 1 stycznia 2015 r. rozpoczął się program szybkiej terapii onkologicznej bez limitów. 

Dzięki niej zrobisz badania u lekarza POZ. Gdy zajdzie taka potrzeba szybko dostaniesz się do 

specjalisty. Potem w krótkim czasie lekarze zaplanują efektywna terapię. Po opieką koordynatora 



rozpoczniesz leczenie w szpitalu, który wybrałeś. Po zakończeniu leczenia będziesz pod stałą 

kontrolą lekarza rodzinnego. Szybsze wykrycie. Krótsze leczenie. Dłuższe życie! 

Billboard:  

Na program zaprasza Łódzki Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia.  
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