Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa z dnia
w sprawie zmiany Uchwały Nr CXIX/1275/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 25
października 2006 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Ochrony i Promocji Zdrowia „Zdrowy Kraków 2007-2009”.

„Program edukacyjno-profilaktyczny wczesnego wykrywania raka piersi.”
Przesłanki dla realizacji Programu:
Rak piersi jest najczęściej występującym nowotworem u kobiet (19%) i stanowi najczęstszą
przyczynę zgonu z powodu nowotworów (14,1%). Zachorowalność dynamicznie wzrasta (3,5%
rocznie). W Krakowie „zachorowuje” na raka piersi ok. 200 kobiet rocznie, 95% kobiet zapada na tę
chorobę w wieku powyŜej 40 roku Ŝycia – ze wzrostem wieku zachorowalność szybko rośnie.
„Wyleczalność” raka piersi w Polsce wynosi ok. 50%, w Krakowie 55%, w krajach „starej UE”
66%, a w krajach skandynawskich 70-80%. Przyczyną niezadowalających wyników leczenia raka
piersi w Polsce i w Krakowie 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 ok. 80%.
Głównymi przyczynami późnego wykrywania raka w Polsce są:
- późne zgłaszanie się do lekarza chorych z objawami,
- zaniedbywania regularnego samobadania piersi (tylko 5% kobiet je przeprowadza) i badań
mammograficznych u kobiet bez objawów choroby,
- braki w edukacji onkologicznej takŜe fachowych pracowników słuŜby zdrowia,
- zbyt niska dostępność mammografów.
W Polsce, w sytuacji niedoinwestowania i „niedofinansowania” państwowej słuŜby zdrowia
największym problemem decydującym pośrednio o niezadowalających wynikach leczenia raka piersi
są braki w edukacji onkologicznej społeczeństwa. Przedkładają się one na:
- lekcewaŜenie objawów ze strony piersi przez chore i lekarzy,
- niewykorzystanie moŜliwości istniejących placówek słuŜby zdrowia w zakresie profilaktyki
wtórnej,
- mylenie moŜliwości diagnostycznych mammografii i ultrasonografii,
- zaniedbywanie systematyczności badań.
Podniesienie poziomu edukacji onkologicznej kobiet wchodzących w okres pełnej dojrzałości
pozwoli na wyrobienie u nich nawyku systematycznego badania piersi („samobadanie + mammografia
+
badanie
przez
lekarza”)
i
wymuszenie
przeprowadzenia
regularnych
badań
u kobiet bez objawów klinicznych. Istotnie korzystnym aspektem edukacji jest obniŜenie poziomu lęku
przed wykryciem raka (wysokiego w naszej populacji), pociągającym za sobą operacje zniekształcające
pierś lub powodujące jej amputacje (90% aktualnie wykonywanych operacji raka piersi w Polsce).
W literaturze naukowej wykazano korzyści płynące z „samobadania” i badania piersi przez
lekarza a takŜe skriningu mammograficznego u kobiet po 50 roku Ŝycia w postaci obniŜenia
umieralności z powodu raka.
Specyficzność mammografii wynosi 91-95%, tylko 10% podejrzanych mammograficznie zmian
stanowi rzeczywisty rak piersi – stąd wysoka cena wykrycia pojedynczego przypadku. Z powodu
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wysokich kosztów skriningu populacyjnego nigdy nie objęto nim całej populacji kraju, ani nawet
Miasta Krakowa.
W sytuacji braku realnych perspektyw istotnej poprawy finansowania słuŜby zdrowia, a
zwłaszcza badań profilaktycznych, nadrzędnym celem staje się poprawa edukacji onkologicznej kobiet.
Inwestowanie nawet niewielkich środków finansowych w programy edukacyjne moŜe pośrednio
wypłynąć na poprawę profilaktyki wtórnej raka piersi. Istotną rolę moŜe tu odegrać zmiana postawy
kobiet wobec badań profilaktycznych z biernej na czynną, wynikającą z nawyku dbałości o swoje
zdrowie i egzekwującą wykonywanie badań w placówkach słuŜby zdrowia.
Dotychczas przeprowadzone „akcje” oraz Program „Zdrowy Kraków 2004-2006” wykazały
niską „zgłaszalność” na poziomie ok. 1/3 zaproszonych pisemnie do udziału w programie (przy
załoŜonej 50% frekwencji). Spowodowało to włączenie do programu starszych roczników kobiet
zgłaszających się czynnie (bez zaproszeń). Świadczy to o większym zainteresowaniu stanem zdrowia
kobiet w okresie menopauzy i pomenopauzalnym.
Niniejszy Program powinien być, zatem adresowany do kobiet w okresie przedmenopauzalnym
przed zaŜywaniem hormonalnej terapii zastępczej, czynnych zawodowo i społecznie, gdzie moŜna
wcześnie, przy jeszcze niskim ryzyku zachorowania, rozpocząć edukację prozdrowotną. Edukacja
kobiet w wieku 46-49 lat, badanych dodatkowo uzupełniłaby większość skriningów (np. NFZ)
obejmujących populację po 50 roku Ŝycia. Proponowany na lata 2007-2009 Program stanowi logiczną
kontynuację poprzedniego z lat 2004-2006. Docelowo oba programy powinny objąć populację kobiet
pomiędzy 40 a 50 rokiem Ŝycia, tj. kobiet, u których dotychczas nie przeprowadzono Ŝadnych
programów skriningowych.
PoniewaŜ „zgłaszalność” w poprzednim programie kobiet 40-letnich wyniosła ok. 1/3
zaproszonych, proponuje się objęcie Programem oprócz kobiet 40 letnich (w 2008 r.: rocznik 1968, w
2009 r.: rocznik 1969), kobiet z roczników wcześniejszych, nie objętych programem
finansowanym przez NFZ. I dlatego, ustala się, iŜ do 30 czerwca danego roku realizacji
Programu, mogą zgłaszać się kobiety, które w danym roku ukończyły lub ukończą 40 rok Ŝycia,
natomiast po tej dacie – w przypadku niezrealizowania zaplanowanych środków finansowych mogą zgłaszać się kobiety w przedziale wiekowym od 40 do 50 roku Ŝycia i kobiety, które
ukończyły 69 rok Ŝycia.
Do Programu nie będą kwalifikowane kobiety, u których przeprowadzono badanie mammograficzne w
okresie krótszym niŜ rok.
Cel Programu:
Celem ogólnym Programu jest edukacja w kierunku propagowania profilaktyki wtórnej raka piersi jako
postępowania prozdrowotnego u kobiet począwszy od 40 roku Ŝycia. NaleŜą do niej (3) nieodłącznie
związane elementy:
1) samobadanie piersi raz w miesiącu;
2) badanie piersi przez lekarza raz w roku;
3) mammografia raz na 1-1,5 roku.
Cel bliski:

skrining zmierzający do wykrycia raka piersi we wczesnej fazie rozwoju (stany
przedkliniczne).
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Cel dalszy:

wdroŜenie prozdrowotnych zachowań w skali populacji, co spowoduje kontynuacje
regularnych badań u kobiet z ich własnej inicjatywy, a nie biernego uczestnictwa w
akcjach mammograficznych.

Cel strategiczny:

zwiększenie odsetka wykrywanych raków piersi w stanach przedklinicznych (u
chorych bezobjawowych) – zwiększenie odsetka chorych leczonych metodami
oszczędzającymi pierś i pachę oraz istotna poprawa "wyleczalności" raka piersi
w skali populacji Miasta Krakowa.

Podmioty realizujące Program:
Publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej w mieście Krakowie w latach 2007-2009. W
Programie mogą uczestniczyć podmioty świadczące specjalistyczne usługi onkologiczne.
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„Program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy.”
Przesłanki dla realizacji Programu, uzasadnienie jego realizacji, dane epidemiologiczne:
Pomimo prowadzenia od kilkudziesięciu lat aktywnej profilaktyki raka szyjki macicy jest on
drugim pod względem częstości występowania nowotworem złośliwym wykrywanym u kobiet na
świecie. W statystyce umieralności kobiet z powodu nowotworów złośliwych rak szyjki macicy
zajmuje trzecie miejsce. Według danych publikowanych w Polsce oraz cytowanych aktualnie przez
liczące się w świecie periodyki naukowe zachorowalność na raka szyjki macicy w naszym kraju
utrzymuje się wciąŜ na bardzo wysokim poziomie. Rak szyjki macicy jest czwartym pod względem
częstości występowania nowotworem złośliwym rozpoznawanym u kobiet w Polsce („Nowotwory
złośliwe w Polsce w roku 2000”, J. Didkowska i wsp.). Polska zajmuje aktualnie niechlubne, pierwsze
miejsce wśród krajów Unii Europejskiej pod względem liczby nowych zachorowań na raka szyjki
macicy rocznie -18,1 w przeliczeniu na 100.000 kobiet. KaŜdego roku notuje się w naszym kraju około
4.000 nowych zachorowań i blisko 2.000 zgonów spowodowanych rakiem szyjki macicy. WyŜszą
zachorowalność obserwuje się w krajach Ameryki Południowej; Argentyna (dane z miasta Concordia)
30,4 i Peru (dane z miasta Trujillo); Brazylia od 44,4 do 83,2 (dane odpowiednio z miasta Belem i
Reclife) oraz w Afryce. Wysoka zachorowalność na raka szyjki macicy w Polsce porównywalna z
krajami trzeciego świata ma swoje dwojakie uzasadnienie. Na pierwszy plan wysuwa się
rozpowszechnienie czynników ryzyka rozwoju raka szyjki macicy, które są stosunkowo dobrze
poznane i opisane.
Czynniki główne
- zakaŜenie HPV 16/18 i innymi typami
onkogennymi
- wiek
- wczesne rozpoczęcie współŜycia
płciowego
- duŜa liczba partnerów płciowych
- duŜa liczba porodów
- palenie papierosów
- niski status socjoekonomiczny
- „CIN2” i „CIN 3” w wywiadzie

Czynniki prawdopodobne
- wieloletnie stosowanie hormonalnych leków
antykoncepcyjnych
- dieta uboga w antyoksydanty
- częste stany zapalne pochwy wywołane przez:
* „Chlamydia trachomatis”
* „Neisseria gonorrhoeae”
* „HSV 2”

Trudno stwierdzić z całą pewnością, który z przedstawionych w tabeli głównych czynników
ryzyka rozwoju raka szyjki macicy (poza zakaŜeniem „HPV”) obdarzony jest większym znaczeniem
prognostycznym. Ale juŜ pobieŜna analiza wskazuje na wyraźny związek niektórych z wymienianych
czynników ryzyka z przyjętymi w Polsce wzorcami i standardami obowiązującymi w Ŝyciu
codziennym. Przykładowo wciąŜ niesłychanie wysoka liczba męŜczyzn i kobiet palących nałogowo
papierosy, czy stosunkowo niski status socjoekonomiczny w porównaniu do innych krajów Unii
Europejskiej. Niski status socjoekonomiczny wiąŜe się równieŜ z innymi, prawdopodobnymi
czynnikami podwyŜszonego ryzyka rozwoju raka szyjki macicy. Chodzi tu między innymi o dietę
ubogą w antyoksydanty, niski poziom wykształcenia i świadomości społecznej, nieregularne
korzystanie z opieki medycznej, częste i nieleczone stany zapalne pochwy itp. Druga z wspomnianych
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powyŜej przyczyn złej sytuacji epidemiologicznej dotyczącej raka szyjki macicy w Polsce to brak
skutecznego programu profilaktyki onkologicznej. O tym, Ŝe skuteczna profilaktyka moŜe radykalnie
zmienić złą sytuację epidemiologiczną dotyczącą zachorowalności na raka szyjki macicy moŜe
świadczyć dobitnie przykład krajów skandynawskich.
W Finlandii wprowadzono w latach 60-siątych nowy program aktywnej profilaktyki raka szyjki
macicy. NaleŜy zaznaczyć, Ŝe faktycznym powodem wdroŜenia skutecznej profilaktyki w tym kraju
była zła sytuacja epidemiologiczna, bardzo zbliŜona pod wieloma względami do obecnej sytuacji
epidemiologicznej w Polsce. Współczynnik zachorowalności na raka szyjki macicy w Finlandii w
latach 60-tych oscylował wokół 15. Po wprowadzeniu skutecznego, aktywnego programu
skrinigowych badań cytologicznych początkowo jeszcze z wykorzystaniem klasyfikacji oceny
wymazów według Papanicolau, współczynnik zachorowalności obniŜył się do 5,0 w roku 1985.
Podobny pozytywny skutek odniosły analogiczne do fińskich reformy zasad profilaktyki
przeprowadzone w innych krajach skandynawskich. W Szwecji współczynnik zachorowalności na raka
szyjki macicy w okresie czasu analogicznym do reform fińskich, obniŜył się z 20,0 do 10,0. W Danii
zachorowalność na raka szyjki zmalała z 35/100.000 kobiet/rok do 15/100.000 kobiet/rok.
Cel ogólny Programu:
ObniŜenie zachorowalności i umieralności kobiet na raka szyjki macicy wśród mieszkanek Miasta
Krakowa w latach 2007-2009.
Cele szczegółowe Programu:
1) wykrywanie stanów przednowotworowych („CIN1”, „CIN2”, „CIN3”);
2) wyodrębnienie grupy podwyŜszonego ryzyka, wymagającej badań cytologicznych częstszych, niŜ co
trzy lata;
3) współpraca z Wojewódzkim Ośrodkiem Koordynującym „Narodowy Program Profilaktyki Raka
Szyjki Macicy” i współpraca z Małopolskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu
Zdrowia w tworzeniu centralnej bazy danych kobiet uczestniczących w programach w latach 20072014;
4) podniesienie poziomu świadomości społecznej, w kwestii badań profilaktycznych;
5) przygotowanie wyspecjalizowanej kadry realizującej Program;
6) wprowadzenie światowych standardów postępowania profilaktycznego (edukacja i podnoszenie
kwalifikacji osób realizujących Program – ginekolodzy, kolposkopiści, patomorfolodzy, cytotechnicy).
Realizacja Programu:
Program będzie realizowany przez publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej w Mieście
Krakowie w latach 2007- 2009 wyłonione drogą konkursu po akceptacji Kierownika Wojewódzkiego
Ośrodka Koordynującego „Narodowy Program Profilaktyki Raka Szyjki Macicy” (prof. dr hab. med.
Antoni Basta).
Populacja objęta Programem:
Populacja badana – kobiety w grupie wiekowej od 18 do 25 roku Ŝycia oraz kobiety, które
ukończyły 59 rok Ŝycia, z wykluczeniem roczników finansowanych przez NFZ. Szczególnie istotne
jest pozyskanie do Programu kobiet o tzw. niskim statusie socjoekonomicznym.
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„Program prewencji raka prostaty.”
Przesłanki dla podjęcia Programu:
Badania przesiewowe w celu wczesnego wykrycia raka stercza są równie waŜną metodą
kontroli choroby jak profilaktyka i udoskonalenie diagnostycznych i terapeutycznych procedur
klinicznych. Perspektywy pierwotnej prewencji są ograniczone a większość chorych prezentujących
objawy kliniczne nie rokuje całkowitego wyleczenia. Dostępne dane pozwalają mieć nadzieję, Ŝe
badania przesiewowe przyczynią się do zmniejszenia umieralności z powodu raka prostaty. Rak
gruczołu krokowego stanowi 5,4% wszystkich nowotworów złośliwych u męŜczyzn w Polsce i zajmuje
trzecie miejsce pod względem częstości zachorowań po raku płuca i Ŝołądka. Obserwowana jest
tendencja do wzrostu liczby zachorowań na raka stercza – współczynnik zachorowalności na 100.000
mieszkańców płci męskiej w 1965 r. wynosił 5,0; w 1975 r. 8,1; w 1989 r. 10,9; w 1991 r. 12,2; w 1999
r. 17,5 męŜczyzn. Podobnie jak w przypadku wzrostu częstości zachorowań obserwowany jest wzrost
liczby zgonów z powodu raka stercza – standaryzowany współczynnik umieralności w 1963 r. wynosił
6,4; w 1975 r. 8,2; w 1989 r. 9,7; w 1991 r. 10,1; w 1999 r. 12, pomimo rozwoju i doskonalenia metod
terapeutycznych. Częstość zachorowań wzrasta wyraźnie wraz z wiekiem, co jest powodem
zwiększenia ilości rozpoznań u męŜczyzn powyŜej 50 roku Ŝycia. Wzrost liczby nowo rejestrowanych
zachorowań w pewnej mierze moŜe być tłumaczony wydłuŜeniem średniego czasu Ŝycia męŜczyzn,
doskonaleniem metod rejestracji przypadków zachorowań jak równieŜ postępem, zwłaszcza w okresie
ostatnich 20 lat, w zakresie metod diagnostycznych.
Rak gruczołu krokowego we wczesnym okresie rozwoju przebiega na ogół bezobjawowo.
MoŜliwości wykrycia nowotworu stwarza – w stopniu ograniczonym – badanie gruczołu krokowego
palcem przez odbytnicę („DRE”). Istotną wartość w wykryciu raka gruczołu krokowego ma badanie
stęŜenia w surowicy krwi swoistego antygenu sterczowego („prostatespecific antigen” – „PSA”).
PodwyŜszone stęŜenie tego markera – powyŜej 2,5ng/ml, przy zastosowaniu wystandaryzowanych
metod pomiaru stęŜenia PSA, i dodatni wynik badania palpacyjnego są wskazaniem do
przeprowadzenia biopsji gruczołu krokowego pod kontrolą ultrasonografii przezodbytniczej.
MoŜliwości wyleczenia raka gruczołu krokowego dotyczą tylko chorych, u których nowotwór
został rozpoznany we wczesnej fazie rozwoju, tzn., gdy rak ograniczony jest do gruczołu krokowego.
Radykalne leczenie raka gruczołu krokowego chirurgiczne (prostatektomia radykalna) względnie
napromienianiem (brachyterapia lub radykalna radioterapia) będzie podjęta u chorych na raka
ograniczonego do gruczołu.
Niepokój budzi wzrastająca, pomimo rozwoju i doskonalenia metod terapeutycznych, liczba
zgonów z powodu raka gruczołu krokowego. O ile w 1965 r. standaryzowany wskaźnik umieralności
kształtował się na poziomie 6,4/100.000, to w 1991 r. wynosił on 10,1/100.000, a w 1999 roku
12/100.000. W Polsce raka gruczołu krokowego rozpoznaje się na ogół zbyt późno. Poprawa tej
sytuacji, jak wskazują na to dotychczasowe doświadczenia szeregu wysoko rozwiniętych krajów,
moŜliwa jest zasadniczo przez wprowadzenie badań przesiewowych obejmujących oznaczenia stęŜenia
„PSA” (ewentualnie u wybranych na podstawie wyników badań stęŜenia całkowitego „PSA”) oraz
badanie gruczołu krokowego palcem przez odbytnicę. Istnieją liczne dowody na to, Ŝe regularne
badania przesiewowe przy uŜyciu „PSA” umoŜliwiają wykrycie większości guzów zanim staną się one
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klinicznie jawne, co pozwala na wczesne radykalne leczenie i w efekcie zmniejszenie umieralności z
powodu tej choroby. Jakiekolwiek działania zmierzające do upowszechnienia skriningu o zasięgu
ogólnopolskim muszą być jednak poprzedzone przeprowadzeniem w wybranych regionach kraju badań
u męŜczyzn w wieku 50 – 69 lat, którzy stanowią grupę wysokiego ryzyka zagroŜenia nowotworem, i u
których w przypadku rozpoznania nowotworu ewentualne wdroŜenie leczenia radykalnego moŜe
przyczynić się do wydłuŜenia Ŝycia. Korzyści wynikające z badań przesiewowych w wymiarze
społecznym polegają na zmniejszeniu liczby zgonów z powodu raka prostaty oraz zredukowaniu
nakładów finansowych koniecznych do leczenia chorych w zaawansowanym stadium choroby.
Głównym celem Programu jest wczesne wykrycie raka prostaty.
Populację badaną będą stanowili męŜczyźni, mieszkańcy Miasta Krakowa, którzy ukończyli 50
rok Ŝycia.
Opis sposobu realizacji Programu:
I Etap:
osoby, które wyraziły zgodę na udział w Programie, będą miały wykonane badania diagnostyczne
(„per rectum” oraz „PSA”). Na tym etapie zostanie takŜe wypełniona ankieta, tzw. kwestionariusz
„IPSS” oraz przeprowadzony szczegółowy wywiad epidemiologiczny o potencjalnych czynnikach
ryzyka, stylu Ŝycia i sposobie odŜywania.
II Etap:
u pacjentów, u których stwierdzono poziom „PSA całkowitego” powyŜej 2,5 ng/ml lub patologiczną
zmianę w badaniu „per rectum” lub oba te parametry równocześnie, będzie wykonane
ultrasonograficzne badanie przezodbytnicze („TRUS”) z „sekstatową biopsą rdzeniową” stercza.
Wszystkie dane będą dokumentowane, a wyniki gromadzone w komputerowej bazie danych.
W wyniku przeprowadzonych badań, osoby przebadane zostaną podzielone na pięć grup
diagnostycznych według ustalonych wcześniej kryteriów:
1) bez zmian chorobowych („DRE-„, „PSA-„);
2) łagodny rozrost stercza;
3) prawdopodobny rak prostaty („DRE+”, „PSA+”, „TRUS-„, „HP-„) wymagane badania i nadzór
medyczny;
4) pewny rak prostaty – wymagane postępowanie lecznicze („HP+”);
5) stany zapalne gruczołu krokowego.
Realizacja stosownego, dalszego postępowania diagnostycznego i leczniczego, będzie następowała
poza Programem.
Efektem Programu będzie udostępnienie leczenia specjalistycznego oraz wdroŜenie postępowania
leczniczego w przypadku wykrycia chorób stercza oraz określenie grupy ryzyka, która powinna
podlegać wcześniejszej kontroli niŜ grupa osób, u których wykluczono choroby stercza.
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