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I. OPIS CHOROBY LUB PROBLEMU ZDROWOTNEGO I UZASADNIENIE 
WPROWADZENIA PROGRAMU POLITYKI ZDROWOTNEJ 

I.1. Opis problemu zdrowotnego 
 

Nowotworem określa się nadmierny, nieprawidłowy rozrost komórek, najczęściej  

w formie guza. Przyjmuje się, że jest on nabytą chorobą genetyczną powstającą w wyniku 

kumulowania się uszkodzeń molekularnych, tj. mutacji w komórkach somatycznych. Proces 

powstania nowotworu i jego rozwoju to kancerogeneza (karcynogeneza).  

Nowotwory stanowią dużą grupą chorób, różniących się lokalizacją, objawami, 

sposobem diagnozowania, leczenia oraz rokowaniem. Mogą występować w różnych 

narządach, choć niektóre umiejscowienia są częstsze (płuco, jelito grube, pierś u kobiet, 
prostata u mężczyzn) (Więckowska red., 2015). Częstość występowania poszczególnych 

nowotworów w Polsce i województwie łódzkim opisano w rozdziale dotyczącym danych 

epidemiologicznych.  

Przyczyny rozwoju nowotworów są złożone. Należą do nich czynniki genetyczne, 

proces starzenia się organizmu, narażenie na kancerogeny związane z ekspozycją zawodową 

lub na czynniki ryzyka wynikające ze stylu życia np. palenie papierosów, nadmierne spożycie 

alkoholu, nieprawidłowa dieta oraz czynniki środowiskowe, związane z zanieczyszczeniem 
środowiska (Więckowska red., 2015).  

Nowotwory można podzielić na łagodne (niezłośliwe) i złośliwe. Nowotwory łagodne 

wyróżnia przede wszystkim ostre odgraniczenie guza tj. brak naciekania okolicznych tkanek, 

zwykle obecność torebki zbudowanej z tkanki włóknistej oraz brak zdolności tworzenia 

przerzutów. Nowotwory łagodne rosną powoli, stopniowo powiększając się. Ich leczenie jest 

skuteczne ponieważ nie dają nawrotów. 

Nowotwory złośliwe dzieli się na grupy w zależności od tego, z komórek jakiej tkanki 

się rozwinęły. Są to:  

 raki (carcinoma) - nowotwory złośliwe pochodzenia nabłonkowego;  

 mięsaki (sarcoma)  - nowotwory wywodzące się z komórek mezenchymalnych; 

 chłoniaki (lymphoma) - nowotwory tkanki limfatycznej; 

 białaczki (leuceamia) -  nowotwory układu krwiotwórczego; 

Istnieją jeszcze nowotwory zwane germinalnymi, wywodzące się z pierwotnej komórki 

płciowej, rozwijające się zwykle w jądrach i jajnikach. Oddzielną grupę stanowią także 

nowotwory ośrodkowego układu nerwowego (mózgu i rdzenia kręgowego). 

Cechą nowotworów złośliwych jest umiejętność przemieszczania się poza obszar 

pierwotnego umiejscowienia, poprzez naciekanie sąsiednich tkanek, lub powstawanie zmian 
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wtórnych w narządach odległych (przerzuty). Jest to miara złośliwości nowotworu oraz jedna 

z głównych przyczyn niepowodzeń w leczeniu nowotworów złośliwych, gdyż guzy przerzutowe 

są często trudne do zlokalizowania i bardziej oporne na leczenie. Inne cechy 

charakterystyczne dla nowotworów złośliwych to zwykle szybki wzrost, brak torebki guza, 

odrastanie w miejscu pierwotnego występowania po niedokładnym usunięciu (wznowa 

miejscowa), zdolność angiogenezy, czy duże zróżnicowanie wyglądu komórek 

nowotworowych. 

Poza nowotworami łagodnymi i złośliwymi wyróżnia się także nowotwory miejscowo 

złośliwe. Są to guzy, które wykazują część cech nowotworów złośliwych tj. zdolność  

do naciekania i niszczenia otaczających tkanek i narządów, jednak nie tworzą one przerzutów 

lub wyglądają jak guz łagodny, ale mogą dawać wznowy po usunięciu. Najczęściej 

występującym guzem tego typu jest nowotwór skóry nazywany rakiem 
podstawnokomórkowym (onkologia.mp.pl). 

Metody leczenia nowotworów dzielą się na miejscowe (zabieg chirurgiczny, 

radioterapia) i farmakologiczne (chemioterapia, hormonoterapia, leczenie biologiczne).  

Te drugie mają najczęściej charakter systemowy (ogólnoustrojowy). Przy większości 

nowotworów złośliwych stosuje się leczenie skojarzone, polegające na stosowaniu różnych 

sekwencji i kombinacji wyżej wymienionych metod leczenia. Wybór odpowiedniego schematu 

terapeutycznego zależy od rodzaju nowotworu, jego zaawansowania, ogólnego stanu chorego 
i czynników predykcyjnych (Gajewski red., 2016). 

Proces leczenia nowotworów złośliwych jest długotrwały i obciążający dla pacjenta, 

pomimo coraz częściej stosowanych metod oszczędzających. Najczęstszymi następstwami 

leczenia onkologicznego są zaburzenia czynnościowe ze strony układu ruchu, układu krążenia 

i limfatycznego oraz oddechowego, wymienione w tabeli 1: 
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Tabela 1. Czynnościowe zaburzenia leczenia nowotworów złośliwych. 

 
Źródło: Rehabilitacja w onkologii – zbędny luksus czy konieczność?, Prewencja i rehabilitacja, Wydanie specjalne, 
ZUS nr 2-3 (44-45), 2016, str. 29-41 
 

Leczenie chirurgiczne nowotworów złośliwych może być przyczyną zakrzepicy, która 

jest jednym z najpoważniejszych wczesnych powikłań po operacji i dotyczy 40-80% chorych. 

Ta z kolei może prowadzić do zatoru tętnicy płucnej (do 10% przypadków). U 50% chorych 

poddanych operacji stwierdza się różne zaburzenia czynności płuc, które mogą być przyczyną 
pooperacyjnych powikłań zagrażających zdrowiu i życiu (Woźniewski, 2013). Usunięcie 

naczyń i węzłów chłonnych może powodować obrzęk chłonny kończyny. Następstwa operacji 

takie jak ból, rozległa blizna pooperacyjna, uszkodzenie w trakcie zabiegu mięśni lub nerwów, 

ograniczenie aktywności ruchowej mogą prowadzić także do odległych zaburzeń 

czynnościowych takich jak ograniczenie ruchomości w stawach, osłabienie siły mięśni, 

zaburzenia statyki ciała i wady postawy.  

Radioterapia oddziałuje zarówno na komórki nowotworowe jak i okoliczne zdrowe 

tkanki. Jej wczesnym następstwem jest świąd i rumień, rzadziej miejscowa martwica tkanek, 

a także objawy ze strony organów będących w polu napromieniowania, takie jak neutropenia, 

niedokrwistość, ból głowy, biegunki, wymioty. Późne odczyny popromienne mogą ujawnić się 

od pół roku do wielu lat po leczeniu i mogą to być m.in. zwłóknienia mięśni, zbliznowacenia  

w obrębie stawów i związane z tym przykurcze, zamknięcie naczyń limfatycznych prowadzące 

do zaburzeń w krążeniu chłonki i powstania obrzęków, zaburzenia perystaltyki jelit, 

zwłóknienia płuc, wątroby, martwica kości, nefropatia popromienna. 



Program rehabilitacyjny dla pacjentów onkologicznych z terenu województwa łódzkiego 

/2019-2023/ 

 

 

5 z 66 
 

Leczenie systemowe charakteryzuje się dużą liczbą skutków ubocznych ze strony 

wielu narządów: m.in. uszkodzeniem szpiku kostnego, przewodu pokarmowego (zapalenie 

błony śluzowej jelit), uszkodzeniem serca i naczyń, nerek, układu oddechowego, skóry i jej 

przydatków. Leczenie systemowe powoduje także znaczne ograniczenie aktywności 

ruchowej, co wpływa na pogorszenie sprawności psychofizycznej oraz zwiększa ryzyko 

powikłań. 

Dominującym objawem leczenia przeciwnowotworowego bez względu na 

zastosowaną metodę jest zmęczenie, które dotyka od 40 do 100% chorych. Przeciętna 

wydolność pacjentów po leczeniu onkologicznym wynosi 4 METs, co jest minimalną 

wydolnością pozwalającą na wykonywanie codziennych czynności bez uczucia zmęczenia. 

Odczuwanie znużenia powoduje unikanie wysiłku fizycznego przez te osoby, co jeszcze 

bardziej zmniejsza ich wydolność fizyczną, a tym samym potęguje objawy zmęczenia. 

 Częstym problemem wśród pacjentów po leczeniu onkologicznym jest także obrzęk 

limfatyczny, który może powodować groźne powikłania tj. stany zapalne, niedowłady, 

porażenia, czy w ostatnim stadium słoniowaciznę kończyny lub naczyniomięsaka 
limfatycznego, który w ciągu dwóch lat prowadzi do zgonu większości chorych (Woźniewski 

red., 2012). Według US National Care obrzęk limfatyczny może pojawić się w zasadzie po 

leczeniu każdego nowotworu, jeżeli wiąże się to z ingerencją w układ chłonny, przy czym 

obrzęk kończyn górnych najczęściej występuje po radykalnym leczeniu raka piersi (ogólna 

częstość występowania może wynosić od 8% do 56% w 2-letnim okresie pooperacyjnym),  

a obrzęk kończyn dolnych w związku z nowotworem macicy, prostaty, chłoniakiem lub 

czerniakiem. Osiemdziesiąt procent pacjentów doświadcza tego problemu w ciągu 3 lat  

od operacji, w pozostałej grupie obrzęk chłonny rozwija się w tempie 1% rocznie 
(www.cancer.gov). 

Ograniczenie ruchomości w stawach i osłabienie siły mięśni dotyczy w szczególności 

leczenia nowotworów zlokalizowanych w okolicy stawów. Może to być spowodowane 

usunięciem lub przecięciem mięśni w trakcie operacji lub nawykowym przeciwbólowym 

ustawieniem kończyny w przywiedzeniu, które z czasem może prowadzić do zmian  

w obrębie stawu i ograniczenia jego ruchomości (co jest np. częstym zjawiskiem po leczeniu 
nowotworu piersi) (Woźniewski red, 2012, Kwolek red., 2013). 

Dodatkowo sama choroba nowotworowa, jak również leczenie i jego następstwa są 

silnym stresorem, który negatywnie wpływa na psychikę pacjentów, wywołując zaburzenia 

lękowe, depresję, niską samoocenę, niepokój i nadwrażliwość emocjonalną. Dotyczą one  
30–50% pacjentów onkologicznych. Z jednej strony jest to strach przed nawrotem choroby  

i śmiercią, poczucie utraty kontroli nad własnym życiem, niepewność co do przyszłości swojej 

i swojej rodziny, z drugiej obniżenie poczucia własnej wartości związane z okaleczeniem ciała 
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(np. w przypadku usunięcia narządu, konieczności wytworzenia przetoki zewnętrznej).  

U kobiet leczonych z powodu nowotworu piersi niska ocena wynikająca z utraty piersi jako 

symbolu kobiecości, określana jest jako kompleks połowy wartości (half woman complex) 
(Kwolek red., 2013, Ruszkiewicz i Kreft, 2017. Dąbska, Humeniuk i Krupa, 2017).   

U chorych leczonych z powodu nowotworu zwiększa się również prawdopodobieństwo 

wystąpienia niekorzystnych następstw w sferze seksualności. 

W badaniu zleconym przez Macmillan Cancer Support w 2006 roku 43% osób  

z chorobą onkologiczną wskazało na bezpośredni wpływ leczenia nowotworu  na ich życie 

seksualne. Najczęściej problem ten występuje u chorych na raka piersi oraz  nowotwory 

narządów położonych w obrębie miednicy. Według różnych badań, częstość zaburzeń 

seksualnych wynosi do 70% u osób po leczeniu raka piersi i raka gruczołu krokowego i do 86%  
u mężczyzn po leczeniu raka odbytnicy (Cancer World, 2013). 

Szacuje się, że psychofizyczne następstwa leczenia nowotworów są przyczyną 
obniżenia jakości życia u około 70% chorych (Woźniewski red., 2012). 

Najskuteczniejszym sposobem zapobiegania zburzeniom czynnościowym lub 
przywracania sprawności psychofizycznej po leczeniu nowotworów złośliwych jest fizjoterapia. 

Zgodnie z zaleceniami Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej rehabilitacja powinna być 

integralną formą wsparcia leczenia onkologicznego. W badaniu Thorsen i wsp. 63% pacjentów 

z chorobą nowotworową zgłaszało potrzebę uzyskania co najmniej jednej usługi 
rehabilitacyjnej (Silver, Baima i Mayer, 2013). 

Wyróżnia się trzy rodzaje rehabilitacji: profilaktyczną, która ma zapobiec skutkom 

ubocznym leczenia przeciwnowotworowego, leczniczą służącą przywracaniu utraconych 

funkcji czynnościowych oraz paliatywną zmniejszającą objawy okresu terminalnego choroby 

nowotworowej. Niniejszy program dotyczy rehabilitacji profilaktycznej i leczniczej.  

W wyniku rehabilitacji o 50% można zwiększyć sprawność i wydolność fizyczną 

pacjenta onkologicznego. Głównym sposobem usprawniania pacjentów są ćwiczenia fizyczne, 

które powinno się wdrażać jak najwcześniej, tzn. już w trakcie choroby bez względu na jej 
stadium oraz etap leczenia oraz wykonywać systematycznie (Woźniewski red., 2012).   

Jest wiele dowodów z badań, że ćwiczenia fizyczne wpływają na zmniejszenie zmęczenia, 

wzmacniają funkcje odpornościowe oraz układ krążenia oraz przyspieszają czas powrotu do 
zdrowia u pacjentów onkologicznych (Dalzell i wsp., 2017). Systematyczne wykonywanie 

ćwiczeń fizycznych zmniejsza o 30-40% ryzyko nawrotu choroby. Intensywność i rodzaj 
ćwiczeń musi być dobrana indywidualnie do stanu ogólnego pacjenta (Woźniewski red, 2012). 
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Kinezyterapia może być uzupełniona świadczeniami z zakresu fizykoterapii. Przyjmuje 

się, że stosowanie zabiegów fizykalnych i masażu klasycznego można bezpiecznie wdrożyć 

po roku od zakończonego leczenia onkologicznego, a przypadku niektórych nowotworów 
(czerniak, chłoniaki, ziarnica złośliwa, białaczki czy nowotwór nerek) po 5 latach (Woźniewski 

red, 2012). 

Zapewnienie chorym wykwalifikowanej pomocy psychologicznej lub psychiatrycznej 

może korzystnie wpłynąć na wynik terapii przeciwnowotworowej (Porębiak, 2012). Są także 

dowody potwierdzające skuteczność zastosowania interwencji psychologicznych w przypadku 
zaburzeń seksualnych u pacjentów onkologicznych (Cancer World, 2013). Kompleksowa 

rehabilitacja powinna zatem uwzględniać oddziaływanie psychologiczne (Chruszcz i wsp.,  

2011). W praktyce poza ośrodkami onkologicznymi istnieją ograniczone możliwości 

rehabilitacji pacjentów po przebytej chorobie nowotworowej, na co wpływ ma m.in. brak 

dostatecznego przygotowania personelu medycznego do rehabilitacji takich osób.  

Zgodnie z dokumentem „Strategia walki z rakiem w Polsce 2015-2024” (Działanie 

29,2), utworzenie ośrodków rehabilitacji onkologicznej przy dużych placówkach 

onkologicznych, a także wyodrębnienie przez NFZ nowego produktu rozliczeniowego 

„Rehabilitacja onkologiczna”, jest jednym z kluczowych działań, które należałoby wdrożyć  

w celu zapewnienia odpowiedniej jakości świadczonych usług, a także umożliwienia 

specjalizacji i nabycia doświadczenia w zakresie rehabilitacji pacjentów onkologicznych 

również personelowi udzielającemu świadczeń w innych placówkach rehabilitacyjnych.  

Na ograniczenia w dostępie do rehabilitacji onkologicznej wskazuje również NIK  

w informacji o wynikach kontroli „Dostępność i efekty leczenia nowotworów”.  

Według Najwyższej Izby Kontroli brak oddzielnego produktu rozliczeniowego dla rehabilitacji 

onkologicznej powoduje, że pacjenci onkologiczni wraz z pozostałymi pacjentami czekają  

w długich kolejkach na udzielenie świadczeń rehabilitacyjnych. W ramach środków 

finansowych przeznaczonych na realizację umów w rodzaju rehabilitacja lecznicza, nie ma 

wyodrębnionej kwoty na świadczenia dla pacjentów onkologicznych. Koszty rehabilitacji takich 

pacjentów stanowiły w 2015 roku zaledwie 0,72% środków wydatkowanych na świadczenia 

we wszystkich zakresach rehabilitacji leczniczej. Rehabilitacja dla pacjentów chorych  

na nowotwory nie została także ujęta w pakiecie onkologicznym. Rekomendacje NIK dotyczą 

zapewnienia pacjentom onkologicznym szybkiej i efektywnej rehabilitacji onkologicznej,  

tak aby nie zaprzepaścić pozytywnych, uzyskanych dużym nakładem kosztów skutków 

leczenia i zapewnić jak najszybszy powrót do sprawności zdrowotnej, społecznej i  zawodowej 
(NIK, 2017). 
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Program ten przyczyni się do poprawy wiedzy i umiejętności kadry medycznej  

w zakresie rehabilitacji i wsparcia psychologicznego pacjentów onkologicznych poprzez 

szkolenia lub inne formy kształcenia skierowane do lekarzy rehabilitacji i fizjoterapeutów oraz 

psychologów. Wpłynie on także na zwiększenie dostępu do rehabilitacji ukierunkowanej  

na choroby onkologiczne.  

Udział w Programie ma na celu poprawę stanu psychofizycznego uczestników oraz ich 

szybszy powrót do aktywności życiowej, w tym również zawodowej. Według badań wśród osób 

leczonych na nowotwory złośliwe, tylko około 50% podejmuje pracę zawodową  

w pierwszym roku od zakończenia leczenia, a kolejne 30% osób w dalszym terminie. Powrót 

do pracy mogą znacznie utrudniać lub uniemożliwiać zaburzenia czynnościowe będące 
skutkiem terapii przeciwnowotworowej (Kwolek red., 2013). Nowotwory są najczęstszą 

przyczyną orzekania o niezdolności do pracy. Według danych ZUS, w 2014 r. w Polsce średni 

wiek kobiet rehabilitowanych z powodu nowotworu gruczołu piersiowego pobierających  

w momencie skierowania na rehabilitację leczniczą rentę z tytułu niezdolności do pracy wynosił 
51,1 lat (Ubezpieczeni poddani rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS  

w 2014 roku w 12 miesięcy po odbytej rehabilitacji, ZUS, 2017). Więcej informacji na ten temat 

przedstawiono w rozdziale dotyczącym danych epidemiologicznych. 

Szacowane koszty ekonomiczne związane z występowaniem chorób nowotworowych 

w Polsce to ok 4,35 mld euro (dane za 2015 rok), z czego 36% stanowią koszty bezpośrednie 

związane z opieką zdrowotną nad pacjentem onkologicznym, natomiast 64% pozostałe koszty 

pośrednie, m.in. związane z utraconą produktywnością czy opieką nieformalną (koszty pracy 
opiekunów zapewniających wsparcie dla pacjentów onkologicznych, (All. Can, 2017). Zakłada 

się, że Program będzie miał zatem również wpływ na ograniczenie kosztów związanych  

z niezdolnością do pracy.  

Tematyka programu jest zgodna z priorytetami zdrowotnymi określonymi  

w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2018 roku: zmniejszenie zapadalności 

i przedwczesnej umieralności z powodu nowotworów złośliwych (priorytet 1b) oraz 

rehabilitacja (priorytet 2). Wpisuje się także w "Narodowy Program Zwalczania Chorób 

Nowotworowych" przyjęty na lata 2016-2024 , do którego priorytetów należy m.in. wsparcie 

procesu leczenia nowotworów oraz edukacja onkologiczna, a także w dokument "Strategia 

walki z rakiem w Polsce 2015-2024". Tematyka Programu jest również zgodna z Narzędziem 

3. określonym w dokumencie pn.: „Krajowe ramy strategiczne Policy Paper dla ochrony 

zdrowia na lata 2014-2020” (Wdrożenie programów rehabilitacji medycznej ułatwiających 

powroty do pracy). Niniejszy Program będzie stanowił wartość dodaną do funkcjonującego 

obecnie systemu ochrony zdrowia, ponieważ programy profilaktyczne finansowane przez 
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Ministerstwo Zdrowia lub NFZ są nakierowane na wykonywanie badań przesiewowych  

w kierunku chorób nowotworowych, natomiast żadne z działań nie dotyczą onkorehabilitacji. 

Program jest zgodny z celami określonymi w „Strategii Polityki Zdrowotnej dla 

Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020” (cel strategiczny 3. Poprawa dostępności usług 

zdrowotnych, cel operacyjny 3.1. Rozwój opieki nad osobami chorującymi  i zagrożonymi 

zachorowaniem na nowotwory i cel operacyjny 3.4. Poprawa dostępu do opieki 

rehabilitacyjnej) oraz wpisuje się w „Priorytety dla regionalnej polityki zdrowotnej dla 

województwa łódzkiego” ustanowione przez Wojewodę Łódzkiego we współpracy  

z Wojewódzką Radą ds. potrzeb zdrowotnych. 

 

 
I.2. Dane epidemiologiczne 

 

Zachorowalność na nowotwory złośliwe systematycznie rośnie, czego głównym 

powodem jest starzenie się populacji oraz wzrost narażenia na czynniki ryzyka wynikające ze 

stylu życia (niewłaściwa dieta, niska aktywność fizyczna, palenie tytoniu, spożycie alkoholu).  

Według Krajowego Rejestru Nowotworów, w ciągu trzech ostatnich dekad 

zachorowalność na nowotwory w Polsce zwiększyła się dwukrotnie (Didkowska, 

Wojciechowska i Olasek, 2017). Dalszy wzrost zapadalności przewiduje się na ok. 18%  

w latach 2016-2029 (Mapa potrzeb zdrowotnych w zakresie onkologii).  

W Polsce w 2015 roku żyło ponad 990 tys. osób z chorobą nowotworową rozpoznaną 

w ciągu poprzedzających 15 lat, a liczba nowych zachorowań wyniosła  ok. 163,3 tys.,  czyli  

na każde 100 tys. Polaków u 425 osób wykryto nowotwór, a około 2.470 żyło z chorobą 

nowotworową stwierdzoną w ciągu ostatnich 15 lat.  

W populacji mężczyzn zachorowalność jest najwyższa pomiędzy 55. a 79. rokiem 

życia, a u kobiet w grupie wiekowej 50–79 lat. Wśród osób w młodym i średnim wieku (25-54 

lata) współczynnik zapadalności na 100 tys. ludności jest u kobiet prawie dwa razy wyższy niż 

u mężczyzn. Najczęstsze nowotwory w zależności od płci i wieku w Polsce  przedstawia 
wykres 1. (Didkowska, Wojciechowska i Olasek, 2017).  
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Wykres 1. Struktura zachorowań na nowotwory złośliwe wg wieku i płci w Polsce w 2015 roku. 

 

 
Źródło: Didkowska J. Wojciechowska U. Olasek P., Nowotwory złośliwe w Polsce w 2015 r. W-wa 2017, s. 15. 

 

Według danych European Cancer Observatory za 2012 rok, Polska w porównaniu  

z większością innych krajów europejskich charakteryzuje się wysokim współczynnikiem 

standaryzowanym umieralności z przyczyn nowotworowych, a co za tym idzie niskim 

wskaźnikiem chorobowości 5-letniej.  
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Wykres 2. Chorobowość 5-letnia na nowotwory 
złośliwe w krajach europejskich w 2012 roku 

Wykres 3. Współczynnik standaryzowany 
umieralności z powodu nowotworów złośliwych 
w krajach europejskich w 2012 roku 

Źródło: European Cancer Observatory 2012, http://eco.iarc.fr/EUCAN/Cancer.aspx?Cancer=0 
 

Nowotwory złośliwe są drugą przyczyną zgonów w Polsce, powodując w 2015 roku 

27,2% zgonów wśród mężczyzn i 23,6% zgonów wśród kobiet. Bezwzględna liczba zgonów  

z tej przyczyny w 2015 roku wyniosła 100.601. Są także najczęstszą przyczyną przedwczesnej 

umieralności kobiet w młodszym i średnim wieku, odpowiadając za 35% zgonów pań w wieku 
20-44 lata i 49% zgonów kobiet w wieku 45-64 lata (Didkowska, Wojciechowska i Olasek, 

2017). W populacji młodych mężczyzn (20-44 lata), nowotwory złośliwe stanowią trzecią 

przyczynę umieralności (9,6% zgonów), a wśród panów w wieku 45-64 lata są na drugim 
miejscu wśród przyczyn zgonów (29,8%) (Rocznik demograficzny 2017).  

W strukturze zgonów z przyczyn onkologicznych w Polsce przeważają zgony 

spowodowane nowotworem płuc (29,2% zgonów wśród mężczyzn, 16,7% wśród kobiet),  

na kolejnych pozycjach u mężczyzn są nowotwór jelita grubego (12,3%), nowotwór gruczołu 

krokowego (8,8%) i rak żołądka (6,1%), a u kobiet – nowotwór piersi (14,1%), nowotwór jelita 
grubego (11,9%) oraz rak jajnika (6,2%) (Didkowska, Wojciechowska i Olasek, 2017). 
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Mając na uwadze narastanie wraz z wiekiem współczynników zapadalności dla 

większości nowotworów,  województwo łódzkie można określić mianem regionu wysokiego 

ryzyka zachorowania na nowotwory w związku z największym w Polsce udziałem osób  

w wieku poprodukcyjnym.  

W 2015 roku Łódzkie zajmowało 8 miejsce wśród województw o najwyższym 

współczynniku zachorowalności na nowotwory złośliwe na 100 tys. ludności wśród mężczyzn 

oraz 5 miejsce pod względem wartości współczynnika dla kobiet. Zapadalność w populacji 

mężczyzn wynosiła 446,4, przy średniej dla Polski – 438,9, zaś wśród kobiet  438,7,  

przy średniej ogólnopolskiej 411,4, co oznacza, że na każde 100 tys. osób danej płci  

w województwie łódzkim w 2015 roku zachorowało o 7 mężczyzn i aż 27 kobiet więc niż 

średnio w Polsce. 

Podobnie jak w całym kraju, w województwie łódzkim zachorowalność z powodu 

nowotworów złośliwych w ciągu ostatnich kilkunastu lat miała trend rosnący. Począwszy od 

2013 roku  liczba zachorowań zaczęła maleć – z 11.502 w 2013 r. do 11.044 dwa lata później.  

Liczba nowych przypadków choroby w 2015 roku była nieznacznie wyższa wśród 

kobiet i stanowiła 51,9% wszystkich zachorowań (5.729 przypadków), podczas gdy 

współczynnik zapadalności na 100 tys. ludności był wyższy wśród mężczyzn. Trendy liczby 

zachorowań na nowotwory złośliwe w latach 1999-2015 przedstawia wykres 4. 

 
Wykres 4. Liczba zachorowań na nowotwory złośliwe ogółem według płci w województwie 
łódzkim w latach 1999-2015. 
 

 
Źródło: Biuletyn zachorowań na nowotwory złośliwe w województwie łódzkim. Dane za 2015 rok, Wojewódzki 
Rejestr Nowotworów Złośliwych w Wojewódzkim Wielospecjalistycznym Centrum Onkologii I Traumatologii im. 
Mikołaja Kopernika w Łodzi, str. 9. 
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Struktura zachorowań z przyczyn nowotworowych u mężczyzn w województwie 

łódzkim (podobnie jak w kilku innych województwach) w 2015 roku po raz pierwszy była inna 

niż dla całego kraju i była odzwierciedleniem zachorowalności w najstarszej grupie wiekowej 

(65+). Na pierwszym miejscu w Łódzkiem znalazły się nowotwory prostaty (18,2% zachorowań 

z przyczyn onkologicznych), wyprzedzając nowotwory płuc, które były na drugim miejscu 

(16,9% zachorowań). Trzecią pozycję zajmowały nowotwory jelita grubego (13,2%).  

W strukturze zachorowalności na nowotwory złośliwe w populacji kobiet z terenu 

województwa łódzkiego na pierwszym miejscu był rak piersi (24,9% zachorowań), następnie 

rak jelita grubego (10%) i nowotwór trzonu macicy (9,2%). Najczęstsze nowotwory złośliwe 
wśród kobiet i mężczyzn w województwie łódzkim prezentuje wykres 3 (Didkowska, 

Wojciechowska i Olasek, 2017). 

 
Wykres 5. Struktura zachorowań na nowotwory złośliwe wg płci w województwie łódzkim  
w 2015 roku. 
 

 
 

Źródło: Didkowska J. Wojciechowska U. Olasek P., Nowotwory złośliwe w Polsce w 2015 r. W-wa 2017, s. 38. 

 

W porównaniu z resztą kraju, województwo łódzkie szczególnie niekorzystnie wypada 

pod względem zapadalności na raka sutka i raka szyjki macicy u kobiet. W 2015 roku 

współczynnik standaryzowany zachorowalności na nowotwór piersi w Łódzkiem był na drugim 

miejscu (od najwyższego), z wartością 61,3/100 tys. przy średniej dla kraju 52,9,  

a w przypadku raka szyjki macicy osiągnął najwyższą wartość  - 11,3/100 tys. przy średniej 

8,5.  

Strukturę zachorowań na nowotwory złośliwe wg grup wieku i płci przedstawia  

wykres 6. 
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Wykres 6. Struktura zachorowań na wybrane nowotwory złośliwe wg wieku i płci  
w województwie łódzkim w 2015 roku. 
 

 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Krajowego Rejestru Nowotworów. 
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W grupie wiekowej 20-64 lata, która w przybliżeniu odzwierciedla populację docelową 

niniejszego programu, liczba przypadków zachorowań na nowotwory złośliwe wśród mężczyzn 

w 2015 roku wyniosła 2.239. W strukturze zachorowalności dla tej populacji dominują: rak 

płuca (16,2% wszystkich zachorowań w tej grupie), rak prostaty (14%) i nowotwór jelita 

grubego (11,7%), na co mają głównie wpływ zachorowania mężczyzn w średnim wieku  

tj. w grupie 45-64 lata (gdzie liczba zachorowań na raka płuca wynosi 18,1%, na nowotwór 

gruczołu krokowego – 15,8%, a na raka jelita grubego -.12,6%). Z kolei w grupie mężczyzn 

młodych (20-44 lata) w strukturze zachorowań na nowotwory złośliwe przeważają nowotwory 

jądra (29,2% zachorowań), nowotwory mózgu (9%) i czerniak (6,5%). 

Wśród kobiet w wieku 20-64 lata liczba nowych zachorowań wyniosła 2.762. Struktura 

zachorowań była inna w grupie 20-44 lata, gdzie dominowały nowotwory piersi (31,3%), rak 

szyjki macicy (10,4%) i nowotwór złośliwy jajnika (7,9%) niż w grupie 45-64 lata, w której było 

najwięcej przypadków nowotworów piersi (30,1%), trzonu macicy (10,8%) oraz płuca (9,3%). 

 

Nowotwory złośliwe są drugą co do częstości przyczyną zgonów mieszkańców 

województwa łódzkiego. W 2015 roku spowodowały 25,2% wszystkich zgonów. Liczba 

zgonów z przyczyn nowotworowych w województwie łódzkim ma trend rosnący co przedstawia 

wykres 7. 

 
Wykres 7. Liczba zgonów z  powodu nowotworów złośliwych ogółem według płci  
w województwie łódzkim w latach 1999-2015. 
 

 
Źródło: Biuletyn zachorowań na nowotwory złośliwe w województwie łódzkim. Dane za 2015 rok, Wojewódzki 
Rejestr Nowotworów Złośliwych w Wojewódzkim Wielospecjalistycznym Centrum Onkologii I Traumatologii im. 
Mikołaja Kopernika w Łodzi, str. 42. 
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Pod względem umieralności z przyczyn nowotworowych województwo łódzkie wypada 

bardzo niekorzystnie na tle kraju. Rzeczywisty współczynnik umieralności z tej  przyczyny  

w 2015 roku był najwyższy w kraju i wynosił – 337,52/100 tys. dla mężczyzn (przy średniej 

ogólnopolskiej 299,14) i 256,98 dla kobiet (średnia dla Polski 226,42). Umieralność  

z powodu nowotworów złośliwych mężczyzn jest znacznie wyższa niż kobiet. Jeszcze większa 

przewaga współczynnika dla mężczyzn występuje po wyeliminowaniu różnic w strukturze 

wieku obu grup płci – standaryzowany współczynnik zgonów mężczyzn w woj. łódzkim jest  
o 43,4% wyższy od współczynnika zgonów kobiet (182,13 vs. 103,04) (KRN, 2015). 

Bezwzględna liczba zgonów z powodu nowotworów złośliwych wyniosła w 2015 roku 

7.379 (4.019 przypadków zgonów wśród mężczyzn i 3.360 zgonów wśród kobiet).  

Najczęstszą nowotworową przyczyną zgonów u płci męskiej są nowotwory płuca 

(29,2% wszystkich zgonów), jelita grubego (13,1%) i prostaty (8,4%). Wśród kobiet najwyższa 

liczba zgonów z przyczyn onkologicznych była spowodowana nowotworem płuca 16,6%, piersi 

(14,1%) i jelita grubego (11,8%). Więcej informacji na ten temat zaprezentowano na wykresie 

8. 
 
Wykres 8. Struktura zgonów na nowotwory złośliwe wg płci w województwie łódzkim w 2015 
roku. 
 

 
Źródło: Didkowska J. Wojciechowska U. Olasek P., Nowotwory złośliwe w Polsce w 2015 r. W-wa 2017, s. 68. 

 

W grupie wiekowej odzwierciedlającej w przybliżeniu populację programu (20-64 lata), 

najczęstszymi nowotworowymi przyczynami zgonów wśród mężczyzn młodych (20-44 lata) 

są: nowotwór mózgu (16% zgonów), żołądka (11,1%) i jelita grubego (8,6%), a w wśród 

mężczyzn w średnim wieku (45-64 lata) nowotwór płuca (33,8% zgonów), jelita grubego 

(11,6%) oraz żołądka (5,8%).  
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Wśród kobiet z przedziału wiekowego 20-44 lata najwięcej przypadków zgonów  

z przyczyn nowotworowych było spowodowanych rakiem piersi (21,7%), rakiem szyjki macicy 

(18,1%) i jajnika (10,8%). W starszym przedziale wiekowym (45-64) w strukturze zgonów 

przeważały z kolei nowotwory płuca (21,5%), piersi (16,8%) i jelita grubego (8,2%). 
 
Wykres 9. Struktura zgonów na wybrane nowotwory złośliwe wg wieku i płci w województwie 
łódzkim w 2015 roku. 

 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Krajowego Rejestru Nowotworów. 
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Z "Mapy potrzeb zdrowotnych w zakresie onkologii dla województwa łódzkiego" 

wynika, że pod względem rocznej chorobowości hospitalizowanej z powodu nowotworów 

złośliwych (oznaczającej liczbę osób hospitalizowanych z powodu nowotworów złośliwych  

w ciągu roku w przeliczeniu na 100.000 ludności), woj. łódzkie w 2012 r. znajdowało się na 

drugiej najwyższej pozycji - ze wskaźnikiem 877,2, przy średniej dla kraju 771,04.  

W przypadku nowotworu piersi była to pierwsza najwyższa pozycja w kraju, ze wskaźnikiem 

surowym 108,36 przy średniej ogólnopolskiej (85,8). Pod względem wartości współczynnika 

surowego chorobowości szpitalnej na inne nowotwory, województwo łódzkie również 

wypadało niekorzystnie (nowotwór dolnego odcinka układu pokarmowego – 2 miejsce  

w kraju, płuc - 3 miejsce, pęcherz moczowy - 2 miejsce, gruczoł krokowy – 4 miejsce). Średnia 

liczba hospitalizacji związanych z udzieleniem świadczeń onkologicznych przypadająca  

na jednego pacjenta w 2012 roku w województwie łódzkim wynosiła 2,73,  

tj.  najwięcej w kraju i o ponad 17% więcej niż średnia w skali Polski.  

Według danych uzyskanych z ŁOW NFZ liczba pacjentów z rozpoznaniem nowotworu 

złośliwego (C00-D09 wg ICD-10), poddanych radykalnym zabiegom chirurgicznym w związku 

z leczeniem choroby nowotworowej wynosiła w województwie łódzkim w 2016 roku 1.426 osób 

(w tym 807 osób w wieku 20-64 lata), a w 2017 roku – 1.562 pacjentów (w tym 830 w grupie 

wiekowej 20-64 lata). 

Liczba pacjentów onkologicznych, którym udzielono świadczeń w rodzaju leczenie 

szpitalne w następujących zakresach: 

a. chemioterapia: 

- 2016 rok - ogółem: 3 874 pacjentów, w grupie wiekowej 20-64: 1 884 osób, 

- 2017 rok - ogółem: 4 697 pacjentów, w grupie wiekowej 20-64: 2 205 osób; 

b. radioterapia: 

- 2016 rok - ogółem: 881 pacjentów, w grupie wiekowej 20-64: 659 pacjentów 

- 2017 rok - ogółem: 1 015 pacjentów, w grupie wiekowej 20-64: 695 pacjentów. 

 

Według prognoz z „Mapy potrzeb zdrowotnych w zakresie onkologii dla woj. łódzkiego”, 

przy uwzględnieniu wyłącznie procesów demograficznych liczba nowych przypadków 

nowotworów złośliwych w roku 2029 wyniesie 14 tys. Pod względem zachorowalności 

województwo łódzkie będzie na 6. miejscu w Polsce, natomiast dynamika wzrostu liczby 

nowych przypadków w województwie łódzkim w porównaniu z innymi regionami będzie 

najmniejsza. Najczęstszymi nowotworami nadal będą nowotwory płuc (wzrost 

zachorowalności o 10%,), nowotwory piersi (wzrost o 7%), gruczołu krokowego (22% więcej 

zachorowań) i jelita grubego (+17%).  
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Prognozowana 5-letnia chorobowość onkologiczna w województwie łódzkim wzrośnie 

do 34 tys. w 2029 roku. Największa chorobowość 5-letnia w województwie będzie dotyczyć 

nowotworów złośliwych piersi (5.939 przypadków w roku 2029). Na drugim miejscu pod 

względem największej 5-letniej chorobowości będą nowotwory gruczołu krokowego (5.190  

w 2029 roku). 

Choroby nowotworowe są obecnie najczęstszym powodem pierwszorazowego 

orzekania o niezdolności do pracy w Polsce (24,1% ogółu pierwszorazowych orzeczeń  

o niezdolności do pracy wydanych w 2016 roku), w tym do całkowitej niezdolności do pracy  

i samodzielnej egzystencji (57,5% orzeczeń w tej grupie) oraz do całkowitej niezdolności do 

pracy (42,4% orzeczeń). Zajmują również pierwsze miejsce wśród przyczyn dezaktywizacji 

zawodowej z powodów zdrowotnych w populacji kobiet (29,4% orzeczeń pierwszorazowych  

o niezdolności do pracy wydanych kobietom). Niezdolność do pracy z tej przyczyny jest 

orzekana najczęściej w grupie wiekowej 50-59 lat. Powstawanie niezdolności do pracy  

u osób z chorobami nowotworowymi w 2016 roku powodowały głównie  nowotwory złośliwe 

sutka – 14,4% orzeczeń o niezdolności do pracy z przyczyn onkologicznych oraz  nowotwory 

złośliwe oskrzela i płuca – 14,1%. Na wykresie przedstawiono strukturę orzeczeń 

pierwszorazowych dla celów rentowych, w których ustalono stopień niezdolności do pracy  

z powodu nowotworów wydanych w Polsce w 2016 r. Wśród orzeczeń stwierdzających 

całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji wydanych ponownie w 2016 roku, 
najwięcej (26,6%) było spowodowanych chorobą nowotworową (Orzeczenia lekarzy 

orzeczników ZUS o niezdolności do pracy wydane w 2016 roku, ZUS 2017). 

 
Wykres 10. Liczba orzeczeń pierwszorazowych dla celów rentowych, według stopnia 
niezdolności do pracy wydanych w Polsce w 2016 r. z powodu nowotworów. 

 
Źródło. Opracowanie własne na podstawie danych ZUS,  Orzeczenia lekarzy orzeczników ZUS o niezdolności do 
pracy wydane w 2016 roku, ZUS 2017. 
 

Nowotwory są także przyczyną najdłuższych absencji chorobowych przypadających  

na jedno zaświadczenie lekarskie wystawione z tytułu choroby własnej populacji osób  

w wieku aktywności zawodowej z przedziału 29-50 lat (średni okres absencji to 21 dni).  

2 845; 
27%

6 100; 
58%

1 577; 
15%

Niezdolność do
samodzielnej
egzystencji

Całkowita
niezdolność do
pracy

Częściowa
niezdolność do
pracy
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Liczba dni absencji chorobowej z powodu nowotworów w Polsce w 2016 roku wynosiła 8.428,4 

dni, z czego w województwie łódzkim 637,1 dni. Łódzkie należy do czwórki województw  

o największej  liczbie dni absencji chorobowej z tytułu nowotworów w przeliczeniu na 1 tys. 

ubezpieczonych w ZUS. Najdłuższa absencja z przyczyn onkologicznych w Polsce występuje 
w grupie wiekowej 50-59 lat, a następnie w grupie 40-49 lat (Absencja chorobowa w 2016 

roku, ZUS, 2017). 

 
Wykres 11. Przeciętna liczba dni absencji chorobowej przypadająca na jedno zaświadczenie 
lekarskie wystawione z tytułu choroby własnej osobom ubezpieczonym w ZUS dla wybranych 
grup chorób. 

 
Źródło. Absencja chorobowa w 2016 roku, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Warszawa 2017, 
http://www.zus.pl/documents/10182/39590/Absencja+chorobowa+w+2016+roku.pdf/1475e6ca-1682-42fc-ac9e-
d097d32e325c, pobranie z dnia 1.03.2018. 
 
Mapa 1. Liczba dni absencji chorobowej z tytułu nowotworów osób ubezpieczonych w ZUS  
w przeliczeniu na 1 tys. ubezpieczonych zdrowotnie według województw. 

 
Źródło. Absencja chorobowa w 2016 roku, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Warszawa 2017, 
http://www.zus.pl/documents/10182/39590/Absencja+chorobowa+w+2016+roku.pdf/1475e6ca-1682-42fc-ac9e-
d097d32e325c, pobranie z dnia 1.03.2018. 
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I.3. Opis obecnego postępowania 
 

Zgodnie z zaleceniami Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej rehabilitacja 

powinna stanowić integralną formę wsparcia leczenia onkologicznego i spełniać zasady 

wczesności, powszechności, ciągłości i kompleksowości.  

W praktyce dostęp do kompleksowych świadczeń rehabilitacyjnych dostosowanych do 

specyficznych potrzeb pacjenta onkologicznego jest ograniczony. Nie ma oddzielnego 

produktu kontraktowego „Rehabilitacja onkologiczna”. Rehabilitacja pacjentów chorych  

na nowotwory i po zakończeniu leczenia odbywa się w ramach innych zakresów świadczeń 

rehabilitacyjnych na podstawie Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia  

z dnia 6 listopada 2013 roku w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji 

leczniczej (t.j. Dz.U. 2018 poz. 465) Najczęściej przebiega ona w formie lekarskiej 

ambulatoryjnej opieki rehabilitacyjnej i fizjoterapii ambulatoryjnej oraz rehabilitacji 

ogólnoustrojowej w warunkach ośrodka/oddziału dziennego.  

Wśród świadczeń rehabilitacji ogólnoustrojowej w trybie dziennym wyróżnia się 

rehabilitację ogólnoustrojową dla określonej grupy pacjentów - m.in. po leczeniu raka piersi,  

z dysfunkcją ręki, z obrzękiem limfatycznym o różnej etiologii i umiejscowieniu. Według 

informacji uzyskanych z ŁOW NFZ kontrakt na rehabilitację ogólnoustrojową w warunkach 

ośrodka/oddziału dziennego w województwie łódzkim w 2018 r. posiadają 32 placówki. Średni 

czas oczekiwania na świadczenia w tym zakresie na koniec lutego 2018 roku wynosił 156 dni 

(przypadki stabilne) oraz 29 dni (przypadki pilne). Wykazany przez świadczeniodawców w w/w 

zakresie maksymalny średni czas oczekiwania to 756 dni (przypadki stabilne) i 145 dni 

(przypadki pilne). Zgodnie z informacją ŁOW NFZ świadczeniodawcy realizujący świadczenia 

w zakresie rehabilitacji ogólnoustrojowej w ośrodku/oddziale dziennym nie zadeklarowali 

wykonywania świadczeń dla pacjentów z obrzękiem limfatycznym w 2018 roku. 

W poniższej tabeli zaprezentowano dane dotyczące zakresu świadczeń 

rehabilitacyjnych udzielanych pacjentom z rozpoznaniem nowotworu złośliwego  

(C00-D09) w województwie łódzkim w latach 2016-2017. Wartość świadczeń w rodzaju 

rehabilitacja lecznicza udzielonych tym pacjentom wyniosła w 2016 r. 120.148.263 zł,  

a w 2017 r. – 129.174.695 zł. 
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Tabela 2. Liczba osób z rozpoznaniem nowotworu złośliwego (C00-D09) w województwie 
łódzkim, które korzystały ze świadczeń w rodzaju rehabilitacja lecznicza wg zakresu świadczeń, 
płci i grupy wiekowej 20-64 lata, w 2016 i 2017 roku (wg danych ŁOW NFZ). 
 

Zakres 

2016 2017 

Liczba 
osób 

ogółem 
M K 

w grupie 
wiekowej 
20-64 lata 

Liczba 
osób 

ogółem 
M K 

w grupie 
wiekowej 
20-64 lata 

lekarska ambulatoryjna 
opieka rehabilitacyjna 651 54 597 405 618 54 564 370 

fizjoterapia ambulatoryjna 739 51 688 457 706 51 655 414 

rehabilitacja dzieci z 
zaburzeniami wieku 

rozwojowego w 
ośrodku/oddziale dziennym 

2 0 2 0 3 0 3 0 

rehabilitacja ogólnoustrojowa 
w ośrodku/oddziale dziennym 28 2 26 16 33 0 33 22 

rehabilitacja ogólnoustrojowa 
w warunkach stacjonarnych 4 1 3 2 3 1 2 1 

rehabilitacja neurologiczna 1 1 0 1 3 0 3 1 

Ogółem 1425 109 1316 881 1366 106 1260 808 

 

Od 2010 roku w ramach prewencji rentowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 

funkcjonuje program rehabilitacji dla kobiet po leczeniu nowotworu gruczołu piersiowego. Jest 

on realizowany w trybie stacjonarnym jako 24-dniowy turnus obejmujący kompleksowe 

świadczenia rehabilitacyjne, w tym ćwiczenia, zabiegi fizykalne, porady psychologiczne, 

edukację zdrowotną i promocję zdrowia. Według stanu na 1.02.2018 r. program był 
realizowany w sześciu placówkach poza województwem łódzkim (www.zus.pl). Zgodnie  

z informacjami uzyskanymi z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, liczba kobiet  

z województwa łódzkiego, które w 2017 roku zostały skierowane na rehabilitację w ww. 
zakresie wynosiła 166 osób, z czego 132 ukończyły pełen cykl rehabilitacji. W całej Polsce  

w 2017 roku program rehabilitacji po leczeniu nowotworu gruczołu piersiowego ukończyło 

1.699 osób. Koszt programu wyniósł ok. 4,029 mln zł. 

 Obowiązujący „Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych na lata  

2016–2024” ustanowiony uchwałą Nr 208 Rady Ministrów z dnia 3 listopada 2015 r.  

w priorytecie „Wsparcie procesu leczenia nowotworów” zakłada m.in. podejmowanie działań 

nakierowanych na rozwój i upowszechnianie współczesnych metod rehabilitacji chorych oraz 

ograniczania odległych następstw leczenia oraz opieki paliatywnej, z uwzględnieniem 

psychoonkologii. 
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II. CELE PROGRAMU POLITYKI ZDROWOTNEJ I MIERNIKI EFEKTYWNOŚCI 
JEGO REALIZACJI 
 
II.1. Cel główny 
 

Głównym celem Programu jest ułatwienie powrotu do sprawności, poprzez 
rehabilitację, co najmniej 10% osób uczestniczących w Programie będących w trakcie 
leczenia lub po zakończonym radykalnym leczeniu onkologicznym, aby mogły one 
podjąć pracę lub wydłużyć aktywność zawodową w czasie trwania Programu i po jego 
zakończeniu. 

Powyższy cel został zdefiniowany na podstawie Narzędzia nr 3 (Wdrożenie programów 

rehabilitacji medycznej ułatwiających powroty do pracy) dokumentu „Krajowe Ramy 

Strategiczne Policy Paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020” oraz Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, według którego efekt 

zatrudnieniowy jest głównym celem realizacji programów rehabilitacji medycznej 

współfinansowanych ze środków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  
 

II.2. Cele szczegółowe 
 

1. Zwiększenie dostępu do rehabilitacji leczniczej dla co najmniej 2.000 mieszkańców 

województwa łódzkiego uczestniczących w Programie w latach 2019-2023. 

2. Zmniejszenie częstości występowania bólu i wybranych zaburzeń czynności  

(tj. ograniczona ruchomość w stawach, obrzęk chłonny) u co najmniej 30% uczestników 

Programu z ww. dysfunkcjami w latach 2019-2023. 

3. Poprawa sprawności mierzonej przy pomocy skali sprawności Karnofsky’ego  

u co najmniej 30% uczestników Programu w latach 2019-2023. 

4. Poprawa jakości życia mierzona przy pomocy kwestionariusza do oceny jakości życia  

u co najmniej 30% uczestników w latach 2019-2023. 

5. Zwiększenie potencjału kadry medycznej w zakresie fizjoterapii i wsparcia 

psychologicznego dedykowanego pacjentom onkologicznym poprzez objęcie różnymi 

formami kształcenia co najmniej 50 osób z personelu medycznego (lekarzy rehabilitacji, 

fizjoterapeutów, psychologów) w latach 2019-2023. 
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III.3. Mierniki efektywności realizacji programu polityki zdrowotnej 
 

Wartości docelowe mierników zamieszczone poniżej odnoszą się do całego Programu, 

a nie pojedynczych projektów realizowanych przez poszczególnych Beneficjentów.  
 

Mierniki określone dla Programu, specyficzne dla jego interwencji – będą monitorowane 
poza wnioskami o dofinansowanie i wnioskami o płatność. 
 

Miernik Wartość odniesienia Wartość 
docelowa Sposób pomiaru 

Liczba osób, które po opuszczeniu 
Programu podjęły pracę lub 
kontynuowały zatrudnienie1 

Liczba uczestników 
Programu 

min 10% 
uczestników 
Programu 

Informacje dot. aktywności 
zawodowej uczestników. Pomiar 

do 4 tygodni od zakończenia 
udziału w Programie 

Liczba uczestników Programu 
Liczba osób 

zakwalifikowanych do 
udziału w Programie 

2000 
Sprawozdawczość dotycząca 
liczby osób zakwalifikowanych 

do udziału w Programie 

Odsetek osób, u których zmniejszył 
się lub ustąpił obrzęk limfatyczny 

Liczba uczestników 
Programu ze 

stwierdzonym obrzękiem 
limfatycznym 

min 30% 
uczestników 
Programu ze 
stwierdzonym 

obrzękiem 
limfatycznym  

Porównanie wyników pomiarów 
obrzęku limfatycznego podczas 
pierwszej i ostatniej lekarskiej 

konsultacji rehabilitacyjnej 
 

Odsetek osób, u których zwiększył 
się zakres ruchu  

w obrębie stawów  

Liczba uczestników 
Programu ze 
stwierdzonym 

ograniczeniem zakresu 
ruchu w stawach 

min 30% 
uczestników 
Programu ze 
stwierdzonym 
ograniczeniem 
zakresu ruchu  

w stawach 

Porównanie wyników pomiarów 
zakresu ruchu  

w stawach przeprowadzonych 
przy pomocy goniometru 

podczas pierwszej i ostatniej 
lekarskiej konsultacji 

rehabilitacyjnej 

Odsetek osób, u których zmniejszyły 
się dolegliwości bólowe  

(tzn. odsetek osób,  
u których stopień nasilenia bólu 

oceniany przy pomocy skali NRS na 
zakończenie udziału w Programie był 

niższy niż na początku) 

Liczba uczestników 
Programu  

z dolegliwościami 
bólowymi 

min 30% 
uczestników 
Programu 

Porównanie oceny stopnia 
nasilenia bólu przeprowadzonej 
przy pomocy skali NRS podczas 

pierwszej i ostatniej lekarskiej 
konsultacji rehabilitacyjnej 

Odsetek osób, u których nastąpiła 
poprawa sprawności (tzn. odsetek 

osób, u których stwierdzono wyższy 
stopień sprawności mierzonej skalą 

Karnofsky’ego na zakończenie 
udziału w Programie niż na 

początku) 

Liczba uczestników 
Programu 

min 30% 
uczestników 
Programu 

Porównanie wyników pomiaru 
sprawności przeprowadzonej 
przy pomocy skali sprawności 

Karnofsky’ego podczas 
pierwszej i ostatniej lekarskiej 

konsultacji rehabilitacyjnej 

                                                
1 Osoby, które podjęły pracę liczone są w odniesieniu do osób bezrobotnych i biernych zawodowo, natomiast  
w przypadku osób kontynuujących zatrudnienie – w odniesieniu do pracujących zagrożonych utratą pracy  
z przyczyn dotyczących stanu zdrowia. 
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Miernik Wartość odniesienia Wartość 
docelowa Sposób pomiaru 

Odsetek osób, które lepiej oceniają 
jakość swojego życia niż przed 

udziałem w Programie 

Liczba uczestników 
Programu 

min 30% 
uczestników 
Programu 

Porównanie wyników badań 
jakości życia przeprowadzonych 

przy użyciu dedykowanego 
kwestionariusza podczas 

pierwszego i ostatniego pomiaru 

Liczba osób personelu medycznego, 
które zwiększyły swoje kompetencje 

potwierdzone uzyskaniem 
certyfikatu/ świadectwa ukończenia 
kształcenia z zakresu fizjoterapii w 

onkologii lub psychoonkologii 
(ogółem oraz w podziale na rodzaj 

kształcenia) 

Liczba osób z personelu 
medycznego 

uczestniczących  
w różnych formach 

kształcenia  

min 50 osób 

Sprawozdawczość dotycząca 
liczby osób korzystających z 

różnych form kształcenia 
 

 

Dodatkowo, efektywność Programu zostanie zmierzona na podstawie liczby wykonanych 

świadczeń każdego rodzaju, tj. konsultacji onkologicznych, lekarskich porad rehabilitacyjnych, 

konsultacji psychologicznych, sesji psychoterapeutycznych, itd. 

 
Przesłanki przyjętych wartości docelowych dla celów szczegółowych i mierników efektywności  

CEL SZCZEGÓŁOWY NAZWA MIERNIKA PRZESŁANKI 

– 
Liczba osób, które po zakończeniu udziału w 
Programie podjęły pracę  
lub kontynuowały zatrudnienie 

Przyjęta wartość docelowa (co 
najmniej 10% uczestników Programu) 
jest zgodna z założeniami wskaźnika 
w tym brzmieniu przyjętej dla RPO 
WŁ, Priorytetu Inwestycyjnego 8 vi, 
jako minimalna wartość skuteczność 
interwencji dotyczącej rehabilitacji 
medycznej  w wymiarze aktywności 
zawodowej. 

Zwiększenie dostępu do 
rehabilitacji leczniczej dla co 
najmniej 2.000 mieszkańców 
województwa łódzkiego 
uczestniczących w Programie w 
latach 2019-2023 

Liczba uczestników Programu 

Przyjęta wartość docelowa (co 
najmniej 2.000 osób) odpowiada 
liczebności populacji docelowej objętej 
działaniami Programu. 

Zmniejszenie częstości 
występowania bólu i wybranych 
zaburzeń czynności  
(tj. ograniczona ruchomość w 
stawach, obrzęk chłonny) u co 
najmniej 30% uczestników 
Programu z ww. dysfunkcjami w 
latach 2019-2023 

Odsetek osób, u których zmniejszyły się 
dolegliwości bólowe  
(tzn. odsetek osób, u których stopień nasilenia 
bólu oceniany przy pomocy skali NRS na 
zakończenie udziału w Programie był niższy niż 
na początku) 

Wartości docelowe zostały przyjęte 
jako minimalna, bezpieczna granica, 
która może świadczyć o efektywności 
realizowanego Programu, na 
podstawie przeprowadzonego 
przeglądu piśmiennictwa medycznego. 
Wzięto pod uwagę, że adresaci 
Programu są grupą niejednorodną. 
Wyniki rehabilitacji mogą być różne w 
zależności od rodzaju nowotworu, 
zastosowanej metody leczenia, stanu 
pacjenta przystępującego do 
rehabilitacji, a także rodzaju i 
częstotliwość wykonywanych 
zabiegów fizjoterapeutycznych 

Odsetek osób, u których zwiększył się zakres 
ruchu w obrębie stawów 

Odsetek osób, u których zmniejszył się lub 
ustąpił obrzęk limfatyczny 

Poprawa sprawności mierzonej 
przy pomocy skali sprawności 
Karnofsky’ego u co najmniej 30% 
uczestników Programu w latach 
2019-2023. 

Odsetek osób, u których nastąpiła poprawa 
sprawności (tzn. odsetek osób, u których 
stwierdzono wyższy stopień sprawności 
mierzonej skalą Karnofsky’ego na zakończenie 
udziału w Programie niż na początku) 
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Poprawa jakości życia mierzona 
przy pomocy kwestionariusza do 
oceny jakości życia u co najmniej 
30% uczestników w latach 2019-
2023. 

Odsetek osób, które lepiej oceniają jakość 
swojego życia niż przed udziałem w Programie  

Zwiększenie potencjału kadry 
medycznej w zakresie fizjoterapii i 
wsparcia psychologicznego 
dedykowanego pacjentom 
onkologicznym poprzez objęcie 
różnymi formami kształcenia co 
najmniej 50 osób z personelu 
medycznego (lekarzy rehabilitacji, 
fizjoterapeutów, psychologów) w 
latach 2019-2023. 

Liczba osób personelu medycznego, które 
zwiększyły swoje kompetencje potwierdzone 
uzyskaniem certyfikatu/świadectwa ukończenia 
kształcenia z zakresu fizjoterapii w onkologii lub 
psychoonkologii (ogółem oraz w podziale na 
rodzaj kształcenia) 

Wartość docelowa (co najmniej 50 
osób z personelu medycznego) 
została przyjęta jako minimalna.  
Przy jej określeniu kierowano się 
informacjami o niskim zainteresowaniu 
udziałem w szkoleniach personelu 
medycznego (tj. lekarzy POZ) 
organizowanych w ramach interwencji 
publicznych, w tym innych 
projektów  współfinansowanych ze 
środków EFS. 
 

 

Dodatkowe mierniki –  wskaźniki wymagane we wnioskach o dofinansowanie realizacji 
projektów na podstawie założeń RPO oraz krajowych wytycznych horyzontalnych2  – 
będą monitorowane poprzez sprawozdawczość w ramach wniosków o płatność. 
 

Wskaźnik Wartość odniesienia Wartość 
docelowa 

Sposób pomiaru na poziomie 
projektu realizowanego  

w ramach Programu 
 
Liczba osób objętych  
programem zdrowotnym  
dzięki EFS 

 

liczba uczestników objętych 
wsparciem w Programie 

co najmniej 
2.000 

Zestawienia wykonanych świadczeń, 
listy obecności, rejestry osób 

Liczba osób w wieku 50 lat i 
więcej objętych wsparciem  
w programie 

liczba uczestników 
Programu 

w wieku 50 lat  

wartość 
docelowa 

będzie wynikać  
z założeń 

poszczególnych 
wniosków o 

dofinansowanie. 

Zestawienia wykonanych świadczeń, 
listy obecności, rejestry osób 

 
Liczba osób, które po 
opuszczeniu programu 
podjęły pracę lub 
kontynuowały zatrudnienie* 

 

liczba uczestników 
Programu  

co najmniej 
10% 

uczestników 
Programu 

Informacje i dokumentacja dotyczące 
aktywności zawodowej uczestników. 

Pomiar do 4 tyg. od zakończenia 
udziału pacjenta w programie 

Liczba osób w wieku 50 lat i 
więcej, które po opuszczeniu 
programu podjęły pracę lub 
kontynuowały zatrudnienie* 

liczba uczestników 
Programu w wieku 50 lat i 

więcej 

co najmniej 
10% 

uczestników 
Programu w 
wieku 50+  

Informacje i dokumentacja dotyczące 
aktywności zawodowej uczestników. 

Pomiar do 4 tyg. od zakończenia 
udziału pacjenta w programie 

Liczba osób personelu 
medycznego  objętych 
działaniami edukacyjnymi w 
Programie 

Liczba przedstawicieli 
personelu medycznego min. 50 osób 

Dokumentacja potwierdzająca 
uczestnictwo personelu medycznego 

w działaniach edukacyjnych 

                                                
2 Zgodnie z krajowymi „Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w obszarze zdrowia na lata 2014-2020”, Załącznik 1, mierniki efektywności odpowiadające celom programu 
powinny być zgodne ze wskaźnikami określonymi we Wspólnej Liście Wskaźników Kluczowych (WLWK), stanowiącej załącznik 
do krajowych „Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-
2020”. W związku z takim wymogiem z listy WLWK wybrano wskaźniki odpowiadające programowi rehabilitacji, które będą 
generowane przez beneficjentów realizujących Program tj. wskaźniki 2-4. 
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Definicje wskaźników uwzględnionych w tabeli są zawarte w Załączniku 2 do krajowych 

„Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów 

operacyjnych na lata 2014-2020” – Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych 2014-2020 – EFS 

(WLWK). Informacje w powyższej tabeli służą ich doprecyzowaniu w odniesieniu  

do specyfiki Programu.  

 
 
 
 

III. CHARAKTERYSTYKA POPULACJI DOCELOWEJ ORAZ INTERWENCJI 
III.1. Populacja docelowa 

 
Adresatami programu są mieszkańcy województwa łódzkiego w wieku 

aktywności zawodowej3, w trakcie leczenia lub po zakończonym radykalnym leczeniu  
z powodu choroby nowotworowej.  

Z uwagi na to, że nowotwory są najczęstszą przyczyną orzekania o niezdolności  

do pracy, wybrana populacja docelowa spełnia kryteria określone w „Wytycznych w zakresie 

realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego  

w obszarze zdrowia na lata 2014-2020”, według których programy rehabilitacji medycznej 

finansowane ze środków EFS powinny być kierowane do osób najbardziej narażonych  

na opuszczenie rynku pracy z powodu czynników zdrowotnych lub najbliższych powrotowi  

na rynek pracy w wyniku świadczeń rehabilitacyjnych. 
 Według danych GUS na dzień 31.12.2016 roku województwo łódzkie liczyło 2.485.323 

mieszkańców, z czego 1.508.942 (60,7%) stanowiły osoby w wieku produkcyjnym.  

Wyniki reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL), 

przeprowadzonego w IV kwartale 2016 roku pokazują, że populacja osób aktywnych 
zawodowo w województwie łódzkim liczyła 1.174 tys. osób (Aktywność ekonomiczna ludności 

w województwie łódzkim, Informacja sygnalna, ŁUS w Łodzi, 2017).  

W 2015 roku w województwie łódzkim było 11.044  nowych zachorowań na nowotwory 
złośliwe, z czego  5.001 w grupie wiekowej 20-64 lata (dane KRN). 

Do wyliczenia populacji docelowej z uwagi na brak dostępnych danych  

o chorobowości 5-letniej dla województw, posłużono się danymi dotyczącymi prognozowanej 

zapadalności na nowotwory w województwie łódzkim w 2016 roku, pochodzącymi z „Mapy 

                                                
3 Według „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze 
zdrowia na lata 2014-2020”,osoba w wieku aktywności zawodowej to „aktywna zawodowo osoba w wieku 15 lat i więcej 
(zgodnie z analogiczną metodologią, która jest stosowana w ramach przeprowadzanego cyklicznie przez Główny Urząd 
Statystyczny Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności, osoba aktywna zawodowo to osoba pracująca albo pozostająca bez 
zatrudnienia, ale poszukująca pracy i zainteresowana jej podjęciem). O przynależności danej osoby do grupy osób w wieku 
aktywności zawodowej powinien – w przypadku górnej granicy – decydować nie określony w sposób sztywny wiek, ale aktywność 
zawodowa tej osoby lub gotowość do podjęcia zatrudnienia. Przynależność do tej grupy powinna być ustalana indywidualnie dla 
każdej osoby w oparciu o przesłankę, czy jest ona aktywna zawodowo lub w oparciu o deklarację gotowości podjęcia zatrudnienia 
(niezależnie od statystycznego faktu bycia danej osoby w wieku produkcyjnym, czy poprodukcyjnym). 
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potrzeb zdrowotnych w zakresie onkologii dla województwa łódzkiego”, gdzie chorobowość  

5-letnią w województwie łódzkim w 2016 r. oszacowano na 31 tys. przypadków. Biorąc pod 

uwagę odsetek osób w wieku produkcyjnym w populacji województwa (60,7%), przyjęto,  
że chorobowość 5-letnia z przyczyn onkologicznych w tej grupie wynosi 18.817 przypadków 
– ta liczba będzie uznawana za wielkość populacji docelowej. 

 

Z Programu będzie mogło skorzystać minimum 2.000 mieszkańców 
województwa łódzkiego, tj. 10,6%% populacji docelowej. 
 

Dodatkowo wsparcie edukacyjne w Programie kierowane jest do lekarzy 
udzielających świadczeń w zakresie rehabilitacji4 (zwanych w Programie lekarzami 
rehabilitacji) i fizjoterapeutów, zatrudnionych w podmiotach realizujących świadczenia 
w rodzaju rehabilitacja lecznicza z terenu województwa łódzkiego (bez względu  
na formę zatrudnienia) oraz psychologów wykonujących zawód psychologa  
na obszarze województwa łódzkiego.  

Według danych Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi na koniec 2016 roku  

w województwie łódzkim zatrudnionych było (według podstawowego miejsca zatrudnienia) 103 

specjalistów rehabilitacji medycznej, 7 lekarzy z I stopniem specjalizacji w zakresie rehabilitacji 

medycznej, 836 fizjoterapeutów z wykształceniem wyższym, 324 techników fizjoterapii oraz 
327 psychologów (ŁUW, 2016) 

 

W ramach programu przeszkolonych zostanie łącznie co najmniej 50 osób. 
 
III.2. Kryteria kwalifikacji do programu polityki zdrowotnej oraz wyłączenia  
z programu polityki zdrowotnej 
 

Zakłada się dwie ścieżki włączenia do Programu: 

1. Osoba spełniająca kryteria uczestnictwa zostanie „skierowana” do udziału  

w Programie przez swojego lekarza prowadzącego, np: onkologa, chirurga 

onkologa, torakochirurga, chemioterapeutę, radioterapeutę, neurochirurga, 

ortopedę, ginekologa, itp. Przez skierowanie rozumie się wystawienie przez 

lekarza „Zalecenia udziału w Programie rehabilitacyjnym dla pacjentów 

onkologicznych z terenu województwa łódzkiego” według załącznika 2. Osoba, 

ta nie będzie miała konsultacji onkologicznej, o której mowa w pkt 2. 

                                                
4 Dotyczy wszystkich lekarzy wymienionych w załączniku nr 1 lp. 1 a) do rozporządzenia  Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 
2013 roku w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej .  
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2. Osoba spełniająca kryteria uczestnictwa zgłasza się do Programu sama,  
a kwalifikacji dokonuje lekarz5 podczas konsultacji onkologicznej, na podstawie 

wywiadu, badania lekarskiego oraz przedstawionej przez pacjenta 

dokumentacji potwierdzającej przebieg leczenia choroby nowotworowej.  

W uzasadnionych przypadkach możliwa jest dodatkowa konsultacja innego 

lekarza (np. chirurga naczyniowego, neurologa, ortopedy) lub wykonanie 

badania USG Doppler. Lekarz może odmówić włączenia pacjenta do programu 

z uwagi na przeciwskazania zdrowotne. Potwierdzeniem kwalifikacji  

do Programu jest wystawiane przez lekarza „Zalecenia udziału w Programie 

rehabilitacyjnym dla pacjentów onkologicznych z terenu województwa 

łódzkiego” według załącznika 2. 

 

W Programie nie mogą wziąć udziału osoby, które: 

 mają wydane orzeczenie o trwałej niezdolności do pracy, 

 korzystają w momencie deklarowania chęci do udziału w Programie  

z rehabilitacji w związku z trwającym/przebytym leczeniem onkologicznym  

w ramach środków publicznych (np. NFZ, ZUS, KRUS, środki jednostek 

samorządu terytorialnego, środki krajowe lub unijne) lub mają zagwarantowany 

dostęp do takich świadczeń ze środków publicznych w trakcie uczestnictwa  

w Programie. 

Kryteria wyłączenia z Programu będą oceniane na podstawie oświadczenia, 

stanowiącego załącznik 1. Oświadczenie to uznaje się za skuteczne zabezpieczenie przed 

ryzykiem podwójnego finansowania świadczeń.  

 
W celu zwiększenia zgłaszalności, Beneficjenci realizujący Program będą prowadzić 

działania informacyjno-promocyjne, m.in. poprzez: 

 przygotowanie materiałów informacyjno-promocyjnych (np. plakatów, ulotek)  

i zamieszczenie ich w podmiotach realizujących projekt oraz rozesłanie do wszystkich 

pomiotów leczniczych w województwie łódzkim udzielających świadczeń zakresu 

onkologii, chirurgii onkologicznej, chemio- i radioterapii, celem rozpowszechnienia tych 

informacji wśród pacjentów ww. placówek oraz wśród lekarzy, którzy powinni pełnić 

główną rolę przy zachęcaniu lub kierowaniu swoich pacjentów do udziału  

w Programie; 

                                                
5 Lekarz, posiadający kwalifikacje do przeprowadzenia konsultacji onkologicznej, określone w rozdziale IV.2. Warunki realizacji 
programu polityki zdrowotnej dotyczące personelu, wyposażenia i warunków lokalowych 
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 zamieszczenie informacji o projekcie w lokalnej prasie i radio, na swojej stronie 

internetowej oraz na portalach społecznościowych (np. Facebook); 

 utworzenie i prowadzenie strony internetowej poświęconej projektowi;  

 dotarcie do potencjalnych uczestników poprzez organizacje pozarządowe dla 

pacjentów chorych na nowotwory,  

 spotkania informacyjne dla lekarzy itp.  

Koszty przeprowadzonych działań informacyjno-promocyjnych będą finansowane 

przez Beneficjentów realizujących Program  w ramach kosztów pośrednich na realizację 

projektu. 
Rzeczowa realizacja projektów realizujących Program, z uwagi na czas potrzebny 

na rozliczenie i zamknięcie projektów, powinna zakończyć się do 30.06.2023 roku. 
Program będzie promowany również z poziomu Urzędu Marszałkowskiego,  

w tym poprzez informacje zamieszczane na stronach internetowych Urzędu.  

 
III.3. Planowane interwencje 
 
 Z uwagi na różne grupy uczestników , Program przewiduje interwencje skierowane do 

pacjentów w trakcie i po leczeniu onkologicznym oraz interwencje skierowane do personelu 

medycznego (lekarzy rehabilitacji, fizjoterapeutów, psychologów). 

 
1. Interwencje skierowane do pacjentów onkologicznych: 

 
Działania przewidziane w Programie nakierowane są głównie na zapobieganie 

powstawaniu oraz redukcję ubytków funkcjonalnych związanych z operacją chirurgiczną, 

radioterapią czy leczeniem cytostatykami, a w szczególności na: 

 przywracanie prawidłowej ruchomości w stawach i siły mięśniowej, 

 poprawę sprawności i wydolności fizycznej,  

 redukcję obrzęków chłonnych, zapobieganie wadom postawy lub korekcję 

nieprawidłowej postawy ciała, 

 zmniejszanie neuropatii, 

 poprawę stanu psychicznego uczestników. 

Interwencje uwzględniają świadczenia z zakresu kinezyterapii, fizykoterapii, masażu, 

kinesiotapingu, psychoonkologii, edukacji zdrowotnej oraz poradnictwa żywieniowego. 
Osoby zakwalifikowane do Programu będą miały zapewnioną lekarską poradę 

rehabilitacyjną, podczas której lekarz przeprowadzi badanie fizykalne i dokona oceny 

psychoruchowej pacjenta oraz występujących u niego zaburzeń czynnościowych.  
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Do oceny efektywności Programu w oparciu o mierniki opisane w rozdziale III.3. 

Mierniki efektywności realizacji programu polityki zdrowotnej konieczny będzie pomiar 

ruchomości w stawach, pomiar wielkości obrzęku, ocena dolegliwości bólowych za pomocą 
skali numerycznej (NRS - Numerical Rating Scale), ocena stopnia funkcjonalnej 

samodzielności przy pomocy skali sprawności Karnofsky’ego oraz ocena jakości życia przy 

pomocy jednego z wybranych kwestionariuszy (do wyboru: indeks jakości życia 

Spitzera/rotterdamska lista objawów (RSCL)/kwestionariusz oceny jakości życia EORTC 

QLQ-C30).  
Każdy pacjent otrzyma indywidualny plan rehabilitacji, uwzględniający rodzaj, 

częstotliwość oraz czas trwania poszczególnych interwencji. Jest to zgodne  

z rekomendacjami, według których „pacjenci powinni otrzymywać tyle świadczeń 

terapeutycznych ile „potrzebują” i są w stanie tolerować, aby przystosować, odzyskać i/lub 

wrócić do optymalnego osiągnięcia niezależności funkcjonowania.  Zasadnym jest się aby nie 

narzucać każdemu uczestnikowi sztywno przyjętej ilości i częstotliwości spotkań/zajęć”. 
(Opinia Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji nr 54/2017 z dnia 16 

marca 2017 r. o projekcie programu polityki zdrowotnej pn. „Program polityki zdrowotnej dla 

mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego w wieku aktywności zawodowej na lata 

2017-2019 w zakresie rehabilitacji medycznej schorzeń kręgosłupa oraz narządów ruchu”). 

Świadczenia rehabilitacyjne dla poszczególnych uczestników będą dobrane zgodnie  

z zaleceniami postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w nowotworach złośliwych 
Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej (PTOK, 2013). 

Według ww. zaleceń w trakcie terapii jak i po zakończonym leczeniu onkologicznym 

największy wpływ na szybszy powrót do sprawności psychofizycznej mają ćwiczenia fizyczne, 

dlatego podstawą rehabilitacji w Programie będzie kinezyterapia. Ćwiczenia fizyczne zostaną 

dobrane indywidualnie do stanu ogólnego pacjenta z uwzględnieniem występujących u niego 

deficytów czynnościowych, m.in. zgodnie z zaleceniami określonymi w tabeli 3. Będą się 

odbywać indywidualnie lub w grupach. Intensywność ćwiczeń musi zostać dobrana do 

wydolności układu chłonnego, tak by uniknąć obrzęku powysiłkowego. 

 
W przypadku anemii powinna być stosowana forma interwałowa ćwiczeń, 

małopłytkowość jest wskazaniem do unikania urazowych form ruchu, a stan neutropenii 

uzasadnia ograniczenie ćwiczeń sprzyjających infekcji (np. ćwiczenia w dużych grupach,  

na basenie lub w ostrych warunkach klimatycznych).  
Do pół roku po terapii raka odbytnicy lub raka gruczołu krokowego niewskazana 

jest jazda na rowerze, natomiast przetoka nerkowa stanowi przeciwwskazanie do pływania.  
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W przypadku osłabienia struktury kości należy unikać dużych obciążeń, a w sytuacjach 

związanych z zaburzeniami koordynacji nie są zalecane ćwiczenia w pozycji stojącej. 

U osób po leczeniu z powodu raka prostaty przy stosowaniu ćwiczeń oporowych 

należy zwrócić uwagę, że ich obciążenie nie powinno przekraczać 70% maksymalnego 
obciążenia w związku ze zwiększonym wyrzutem testosteronu (Kwolek A. red., 2013). 

 
 

Tabela 3. Wskazania do ćwiczeń fizycznych po leczeniu chorych na nowotwory złośliwe 

 
Źródło: Zalecenia postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w nowotworach złośliwych, Tom I,  
M. Krzakowski red., K. Warzocha red., i wsp. red., VM Media Sp z o.o. VM Group sp. k. ( Grupa Via Medica), 2013. 
 

Zgodnie z zaleceniami PTOK świadczenia z zakresu kinezyterapii mogą zostać 

uzupełnione zabiegami fizykalnymi i masażem, natomiast przy wyborze zabiegów należy 

wziąć pod uwagę rodzaj nowotworu, stopień jego zaawansowania i złośliwości, lokalizację,  

czy siłę oddziaływania proponowanego zabiegu. Przed podjęciem decyzji o zastosowaniu 

fizykoterapii należy szczegółowo rozważyć zarówno korzyści oraz ryzyko dla pacjenta. 

Ostrożnie należy korzystać z zabiegów o silnym działaniu ogólnoustrojowym (sauna, 

kriokomora), w szczególności w krótkim okresie od zakończenia leczenia oraz w przypadku 

nowotworów układowych (białaczki, chłoniaki). Nie wolno również wykonywać zabiegów 

fizykalnych w obrębie leczonego obszaru i przyległych kwadrantów. 

 



Program rehabilitacyjny dla pacjentów onkologicznych z terenu województwa łódzkiego 

/2019-2023/ 

 

 

33 z 66 
 

Tabela 4. Wskazania do fizykoterapii i masażu po chirurgicznym leczeniu nowotworów 
złośliwych 
 

Zaburzenia Fizykoterapia i masaż 

 
Czynności układu naczyniowego (zapobieganie zakrzepicy 
żył głębokich  
 
Blizny pooperacyjne  
 
 
 
Ból pooperacyjny 
 
Niedowład lub porażenie mięśni 
 
Czynności układu oddechowego 
 
 
 
Obrzęk chłonny 
 

 
Przerywana kompresja pneumatyczna 
 
 
Laser biostymulujący  
Jonoforeza 
Techniki tkanek miękkich 
 
Przezskórna elektrostymulacja nerwów (TENS) 
 
Elektrostymulacja  
 
Oklepywanie klatki piersiowej 
Masaż wibracyjny 
Inhalacje6 
 
Ręczny drenaż chłonny 
Przerywana kompresja pneumatyczna 
Laser biostymulujący 
TENS (w przypadku bólu) 
 

Źródło: Woźniewski M. red., Fizjoterapia w onkologii, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa, 2012, str. 20 

 

W fizjoterapii chorych z ograniczeniami ruchomości stawów wykorzystuje się 

ultradźwięki, masaż rozluźniający, masaż wirowy, laser biostymulujący oraz jonoferezę  
(PTOK, 2013). 

W przypadku przeczulic będących częstym skutkiem ubocznym leczenia 

systemowego, najczęściej stosowanymi zabiegami fizykalnymi są hydroterapia, krioterapia, 
lub przezskórna elektrostymulacja (TENS) (Woźniewski, 2012). 

  
Rehabilitacja chorych z obrzękiem chłonnym po leczeniu 

Najbardziej uznaną i najczęściej stosowaną metodą postępowania jest kompleksowa terapia 

udrażniająca obejmująca ręczny drenaż chłonny, kompresjoterapię, ćwiczenia ruchowe  

i higienę kończyny. 
 

Tabela 5. Metody rehabilitacji chorych z obrzękami chłonnymi po leczeniu przeciwnowotworowym 

Ćwiczenia fizyczne Fizykoterapia i masaż 
Czynne wspomagające pompę mięśniową 
Bierne wspomagające pompę stawową 
Oddechowe  
Rozluźniające  
Zmniejszające przekrwienie  
Izometryczne 

Ręczny drenaż chłonny  
Przerywana kompresja pneumatyczna  
Stały ucisk zewnętrzny  
Masaż wirowy  
Ultradźwięki7  
Laser biostymulacyjny  
TENS  
Kinesiology taping 

                                                
6 Program nie zakłada finansowania kosztów takiego świadczenia / zabiegu. Możliwe jest jego finansowanie poza programem. 
7 Jak wyżej. 
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Tabela 6. Metody redukcji obrzęku chłonnego po leczeniu chorych na raka piersi 
Metoda / czas trwania Opis Wskazania 
Kompleksowa fizjoterapia  

3.–5./tydzień przez 4 tygodnie 

Ćwiczenia, bandażowanie, spacer, 

automasaż, masaż ręczny i 
wibracyjny, elastyczny rękaw 

Obrzęk jednostronny, 
 < 5 cm, > 150 ml, czas > 1 rok 

Ręczny drenaż chłonny  

3 tygodnie 8 sesji w 2 tygodnie 

Metody standardowe 

Bandażowanie  

Ćwiczenia 

Obrzęk jednostronny,  
> 2 cm lub > 200 ml, czas > 1 rok, 
> 10% różnicy 

Ćwiczenia fizyczne  

2/dzień przez 1 miesiąc  

3/tydzień przez 8 tygodni 

Ćwiczenia kończyn górnych, 

ćwiczenia oddechowe 

Obrzęk jednostronny, > 200 ml, 
czas > 0,5 roku, 2–8 cm 

Przerywana kompresja 
pneumatyczna  

2–5./tydzień przez 2–4 tygodnie 

0–30 min, 90–120 mm Hg  
1 godz., 40–60 mm Hg  

6 godz., 160 mm Hg 

Obrzęk jednostronny, > 10 cm, > 
100 ml, > 20% różnicy 

Bandażowanie Elastyczny rękaw 
18 dni 24 godziny na dobę 

b.d. Obrzęk jednostronny, > 20% 
różnicy 

Źródło (Tabele 5, 6) : Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej (2013). Zalecenia postępowania diagnostyczno-terapeutycznego 
w nowotworach złośliwych 2013 rok. Tabela uwzględniona w rekomendacjach wskazanych w raporcie nr: OT.441.195.2018 
Agencji Oceny technologii Medycznych i Taryfikacji wykonanym w związku z opinią nr 225/2018 z dnia 26.11.2018 r. 
 
Rehabilitacja chorych z ograniczeniami ruchomości stawów po leczeniu  
Zaleca się stosowanie podstawowe metody zwiększania ruchomości (zwłaszcza ćwiczenia 

rozciągające, techniki terapii manualnej i torowania nerwowo-mięśniowego). Ćwiczenia 

rozciągające powinny być stosowane w formie statycznej i dynamicznej.  
 

Tabela 7. Metody rehabilitacji chorych z ograniczeniami ruchomości stawów po leczeniu 
przeciwnowotworowym 
 

Ćwiczenia fizyczne Fizykoterapia i masaż 
Ćwiczenia czynne w odciążeniu i wolne 
Ćwiczenia samowspomagane  
Ćwiczenia rozciągające statyczne  
i dynamiczne  
Autoredresje ułożeniowe  
PNF  
Terapia manualna  
Poizometryczna relaksacja mięśni 

Masaż rozluźniający  
Masaż wirowy  
Ultradźwięki  
Laser biostymulacyjny  
Jonoforeza 

Źródło: jak dla wcześniejszej tabeli. 
 

Dynamiczne ćwiczenia rozciągające powinny być stosowane zwłaszcza u osób młodszych  

z dobrze rozwiniętą muskulaturą, szczególnie w ramach wspomagania rozwoju dynamicznej 

ruchomości. Natomiast dla osób starszych, prowadzących siedzący tryb życia, lepsze  

są statyczne ćwiczenia rozciągające. W początkowym okresie zwiększania ruchomości 

powinno być to rozciąganie statyczne, a w miarę postępu –rozciąganie dynamiczne. Innymi 

metodami zwiększającymi ruchomość stosowanymi u chorych po leczeniu nowotworów 
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złośliwych są ćwiczenia w odciążeniu, czynne wspomagane, ćwiczenia oparte na rytmicznym 

pobudzeniu, powtarzane skurcze i poizometryczna relaksacja mięśni. 

 
Rehabilitacja chorych z zaburzeniami czynności płuc po leczeniu  
Ze względu na zróżnicowany przebieg zaburzeń wentylacji płuc po leczeniu nowotworów 

złośliwych rehabilitacja oddechowa zawsze powinna być poprzedzona badaniem 

czynnościowym układu oddechowego i ustaleniem charakteru zaburzeń, od których zależą 

metody rehabilitacji.  

U osób z usuniętą tkanką płucną zmniejszają możliwości wentylacyjne płuc, dlatego 

najbardziej wskazany w tym okresie jest trening interwałowy, który stosuje się u osób o słabej 

kondycji. W późniejszym okresie można prowadzić trening ciągły, który jest dostosowany do 

pacjentów o większej wydolności i umożliwia wykonanie większej pracy. W rehabilitacji 

chorych po usunięciu miąższu płucnego w przebiegu leczenia nowotworów złośliwych można 

także wykorzystać trening oporowy mięśni szkieletowych, zwłaszcza kończyn dolnych. Trening 

oporowy może być stosowany jako trening izometryczny, izotoniczny i izokinetyczny jednej lub 

kilku grup mięśniowych.  
 
Tabela 8. Metody rehabilitacji chorych z zaburzeniami czynności układu oddechowego  
po leczeniu przeciwnowotworowym 
 

Ćwiczenia fizyczne Fizykoterapia i masaż 
Ćwiczenia oddechowe  
Ćwiczenia skutecznego kaszlu  
Wczesna pionizacja  
Ćwiczenia ogólnousprawniające  
Trening wytrzymałościowy ciągły  
lub interwałowy  
Trening oporowy Trening mieszany 

Inhalacje  
Oklepywanie klatki piersiowej  
Masaż wibracyjny  
Wysokie pozycje ułożeniowe  
Pozycje drenażowe 

Źródło: jak dla wcześniejszej tabeli. 
 

 
Dodatkowo poniżej przedstawiono rekomendacje dot. rehabilitacji osób przed 
leczeniem przeciwnowotworowym oraz w trakcie leczenia 
 

Zalecenia dot. ćwiczeń fizycznych u chorych na nowotwory  

Osoby chore na nowotwory mogą i powinny uprawiać wszystkie rodzaje ćwiczeń fizycznych 

we wszystkich stadiach choroby oraz podczas stosowania różnych metod leczenia.  

Ćwiczenia powinny być wykonywane po zabiegu operacyjnym, w trakcie radio- i chemioterapii, 

zarówno profilaktycznie, jak i leczniczo oraz paliatywnie (w celu łagodzenia objawów).  

Powinny uwzględniać możliwości oraz sprawność i wydolność chorych.  
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Zalecenia dot. fizykoterapii i masażu u chorych na nowotwory  

Decyzja o zastosowaniu zabiegów fizykalnych lub masażu u osób leczonych z powodu chorób 

nowotworowych powinna być podjęta bardzo rozważnie i uwzględniać zarówno korzyści,  

jak i ryzyko. 

Decyzja o zastosowaniu fizykoterapii musi także uwzględniać czas po zakończeniu leczenia 

nowotworu. Przyjmuje się zazwyczaj 5 lat jako względnie bezpieczny okres, po upływie 

którego czynniki fizykalne mogą być stosowane u osób po leczeniu nowotworów złośliwych. 

Stosowanie zabiegów fizykalnych w obszarze leczenia nowotworu lub przyległych okolic jest 

przeciwwskazane. Z dużą ostrożnością należy także wykorzystywać metody bodźcowe  

o silnym działaniu ogólnoustrojowym (np. sauny lub krioterapia ogólnoustrojowa). 

Masaż stosuje się głównie w przypadku redukcji obrzęku chłonnego w specyficznej formie 

ręcznego drenażu chłonnego lub przerywanej kompresji pneumatycznej (masażu 

pneumatycznego). Zawsze należy wnikliwie rozważyć wskazania i przeciwwskazania do jego 

stosowania. Dotyczy to masażu obrzękniętej kończyny, w obrębie której zlokalizowany był 

nowotwór, masażu kwadrantów przyległych do leczonego obszaru oraz zastosowania masażu 

po radioterapii. 
 

Rehabilitacja chorych po leczeniu operacyjnym 

Najskuteczniejszym sposobem zapobiegania powikłaniom po leczeniu jest wczesna 

rehabilitacja (poziom wiarygodności 2+, stopień rekomendacji C), która powinna być 

prowadzona przez cały czas pobytu chorego w szpitalu i obejmować fizjoterapię klatki 

piersiowej, ćwiczenia i zabiegi przeciwzakrzepowe, ćwiczenia utrzymujące poziom sprawności 

fizycznej oraz ćwiczenia samoobsługi. W tym czasie można także włączyć do programu 

rehabilitacji metody zapobiegania obrzękowi chłonnemu. 
 

Rehabilitacja chorych podczas radioterapii i/lub chemioterapii 

W przypadku radioterapii i/lub chemioterapii należy wykonać nową ocenę czynnościową, taką 

jak przed zabiegiem operacyjnym (poziom wiarygodności 2+, stopień rekomendacji C). 

Rehabilitacja powinna być prowadzona w trakcie i po zakończeniu radioterapii, a jej cele  

i metody zależą od wskazań oraz okresu radioterapii. 
 

Rehabilitację po radioterapii najlepiej prowadzić indywidualnie lub w małych grupach, unikając 

warunków i form ruchu, które mogą się przyczynić do rozwoju stanu zapalnego (np. ostry klimat 

lub ćwiczenia w wodzie). W związku z częstym zaburzeniem czynności układu oddechowego 

należy stosować fizjoterapię klatki piersiowej obejmującą ćwiczenia oddechowe, oklepywanie, 

pozycje drenażowe, inhalacje i skuteczny kaszel. Dla zapobiegania przykurczom w stawach 

duże znaczenie mają pozycje ułożeniowe oraz ćwiczenia czynne i łagodne redresje (najlepiej 

jako autoredresje lub ułożeniowe wyciągi redresyjne), a dla utrzymania sprawności  
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i wydolności fizycznej wskazane są umiarkowane ćwiczenia fizyczne. Mogą być to ćwiczenia 

wytrzymałościowe o charakterze interwałowym o intensywności 60–80% maksymalnej 

częstości tętna odpowiedniej dla wieku według formuły 220 – wiek lub ćwiczenia oporowe  

z obciążeniem 50–70% 1 RM (% jednokrotnego maksymalnego powtórzenia – 1 RM,  

one repetition maximum). Najbardziej wskazane są naturalne formy ruchu angażujące duże 

grupy mięśniowe (np. marsz). 
 

W przypadku elektroterapii – np. przezskórnej elektrostymulacji nerwów (TENS, 
transcutaneous electrical nerve stimulation) lub funkcjonalnej elektrostymulacji (FES, 

functional electrical stimulation), które powinny być stosowane z dużą ostrożnością — 

elektrody należy umieszczać poza obszarem nadżerek i niedoczulicy. W obszarze 

napromienianej okolicy nie wolno stosować energii cieplnej (napromienianie, energia 

słoneczna), masażu oraz terapii manualnej. Nie należy w tej okolicy używać jakichkolwiek 

substancji (emulsje, pudry, olejki). 
 

W przypadku niedokrwistości (stężenie hemoglobiny poniżej 10 g/dl) nie należy prowadzić 

intensywnych ćwiczeń fizycznych, zaś w przypadku małopłytkowości (liczba płytek krwi poniżej 

50 000/mm3) trzeba unikać form aktywności ruchowej związanych ze zwiększonym ryzykiem 

urazu (np. sporty kontaktowe), a w sytuacji zmniejszenia liczby limfocytów (poniżej 3000/mm3) 

– wykluczyć warunki i rodzaje aktywności fizycznej zwiększające możliwość infekcji  

(np. zajęcia w wodzie). 
 

Podczas chemioterapii należy prowadzić tlenowy trening fizyczny o umiarkowanej 

intensywności w formie interwałowej. 
 

Tabela  9.  Przykłady treningów fizycznych w onkologii 
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U osób z obrzękiem chłonnym stosuje się są różne metody redukcji obrzęku przy czym poziom 

wiarygodności tych metod oraz ich skuteczność jest najwyższa dla Kompleksowej Terapii 

Udrażniającej, dzięki której możliwe jest zmniejszenie obrzęku prawie o połowę (tabela 5, 

rycina 1).  
 

Tabela 10. Poziom wiarygodności metod redukcji wtórnego obrzęku chłonnego po leczeniu 
chorych na raka piersi (Harris i wsp., 2001). 

 
Źródło: Zalecenia postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w nowotworach złośliwych, Tom I,  
M. Krzakowski red., K. Warzocha red., i wsp. red., VM Media Sp z o.o. VM Group sp. k. ( Grupa Via Medica), 2013. 
 

 
 
Rycina 1. Skuteczność różnych metod redukcji obrzęku chłonnego: 1. Kompleksowa terapia udrażniająca,2. Kompleksowa 
fizjoterapia, 3. Ręczny drenaż chłonny, 4. Przerywana kompresja pneumatyczna, 5. Laser biostymulujący, 6. Kompresjoterapia, 
7. Ćwiczenia fizyczne, 8. Ułożenie kończyny, 9. Automasaż (Moseley i wsp. 2007) 
 
Źródło: Zalecenia postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w nowotworach złośliwych, Tom I,  
M. Krzakowski red., K. Warzocha red., i wsp. red., VM Media Sp z o.o. VM Group sp. k. ( Grupa Via Medica), 2013. 
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Kompleksowa terapia udrażniająca obejmuje dwie fazy: 

a) Fazę I - redukcji obrzęku, podczas której prowadzi się codziennie intensywne 

postępowanie obejmujące drenaż limfatyczny, wielowarstwowe bandażowanie 

kończyny, ćwiczenia przeciwobrzękowe i pielęgnację skóry – czas trwania 2-4 

tygodnie. 

b) Fazę II – utrwalającą, w której drenaż limfatyczny stosuje się 1-2 razy  

w tygodniu, a zamiast bandaży używa się gotowych wyrobów uciskowych – 
czas trwania w zależności do potrzeb (Malicka i Marciniak, 2015). 

 Jednocześnie badania pokazują, że skuteczną metodą w redukcji zastoju i obrzęku 

limfatycznego, zwiększaniu zakresu ruchu w stawach kończyny górnej po stronie operowanej 
i zmniejszaniu subiektywnego odczuwanie bólu jest Kinesiology Taping (Darowska-Olszewska 

i Śliwiński, 2016, Lipińska i in., 2015), który może być z powodzeniem stosowany jako 

alternatywa dla wielowarstwowego bandażowania w Kompleksowej Terapii Udrażniającej 
(Darowska-Olszewska i Śliwiński, 2016). W opinii pacjentek po mastektomii jest to metoda 

wygodniejsza i w mniejszym stopniu utrudniająca codzienne funkcjonowanie niż 
bandażowanie (Tsai i wsp., 2009). 

Jednocześnie należy jednak pamiętać, że program będzie wdrażany w formule 

projektowej współfinansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego    

i w związku z tym musi kierować się zasadami realizacji projektów, w tym zgodności  

z metodyką projektową oraz wytycznymi Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. 

 
Czas trwania rehabilitacji w ramach Programu wynosi od 10 do 30 dni zabiegowych 

i obejmuje od min 4 do max 10 procedur dziennie w zależności od potrzeb danego 

pacjenta.  

Po każdej serii tj. 10 dniach zabiegowych odbędzie się lekarska porada 
rehabilitacyjna w celu stwierdzenia zasadności dalszej rehabilitacji oraz ewentualnej 

modyfikacji planu rehabilitacji. W przypadku, gdy nie będzie potrzeby dalszej rehabilitacji 

lekarz dokona końcowej oceny procesu usprawniania poprzez pomiar mierników 

wykorzystując do tego m.in. te same testy, które zostały zastosowane podczas pierwszej 

wizyty. Po końcowej lekarskiej poradzie rehabilitacyjnej każdy z uczestników wypełni ankietę 

jakości, której wzór stanowi załącznik 3 do Programu.  
 

Integralną część świadczeń udzielanych w Programie stanowi edukacja zdrowotna 

obejmująca wyrobienie nawyków warunkujących utrzymanie zdrowia. Powinna ona 

odpowiadać na indywidualne potrzeby uczestników, w zależności od występujących u nich 

dolegliwości, np. obejmować tematykę dotyczącą zarządzania zmęczeniem, redukcji ryzyka 
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złamań i upadków u pacjentów z kruchością kości, strategii postępowania z bólem, redukcji 

ryzyka rozwoju obrzęku limfatycznego, naukę automasażu, instruktaż postępowania  

w czynnościach dnia codziennego oraz naukę ćwiczeń do samodzielnego wykonywania  

w domu. 

Ponadto w ramach edukacji zdrowotnej uczestnicy Programu powinni być zachęcani  

do uprawiania aktywności fizycznej we własnym zakresie po zakończeniu cyklu zabiegów 

rehabilitacyjnych. Zalecany przez PTOK poziom aktywności fizycznej po zakończonym 

leczeniu onkologicznym powinien wynosić 1000 kcal tygodniowo lub 150 – 400 kcal dziennie.  
 

Tabela 11. Zalecane i niewskazane formy aktywności fizycznej dla osób z obrzękiem chłonnym  
po leczeniu przeciwnowotworowym 

Zalecane formy aktywności fizycznej Niewskazane formy aktywności fizycznej 
Spacery 
Jazda na rowerze/cykloergometrze 
Pływanie 
Biegi 
Tai chi 
Joga,  
Trening wytrzymałości mięśniowej 

Tenis 
Piłka nożna  
Wioślarstwo 
Wspinaczka górska 
Jazda na nartach 

 

Tabela 12. Formy aktywności fizycznej po leczeniu raka gruczołu krokowego 
Zalecane formy aktywności fizycznej Niewskazane formy aktywności fizycznej 

Spacery, nordic walking,  
Wycieczki turystyczne górskie, narciarstwo 
biegowe,  
Tenis, golf 
Step, chodzenie po schodach,  
Tai chi 
Jazda na rowerze po 4-6 miesiącach 

Pływanie w przypadku nietrzymania moczu,  
Sporty walki,  
Gry zespołowe,  
Inne sporty kontaktowe 
Jazda na rowerze do 4-6 miesięcy po operacji 

Źródło (Tabela 11, 12): Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej (2013). Zalecenia postępowania diagnostyczno-
terapeutycznego w nowotworach złośliwych 2013 rok. Tabela uwzględniona w rekomendacjach wskazanych w raporcie nr: 
OT.441.195.2018 Agencji Oceny technologii Medycznych i Taryfikacji wykonanym w związku z opinią nr 225/2018 z dnia 
26.11.2018 r. 

 

Przy zalecaniu aktywności fizycznej należy poinformować pacjenta o występujących  

u niego ograniczeniach: np. konieczności unikania dużych obciążeń przez osoby z osłabioną 

strukturą kości, przeciwskazaniach do pływania u osób z przetoką nerkową, ograniczeniach  

w wykonywaniu ćwiczeń sprzyjających infekcjom (np. na basenie, czy w dużych skupiskach 

osób) pacjentom z neutropenią, czy unikania jazdy na rowerze do pół roku po terapii u osób 

po leczeniu raka odbytnicy i prostaty.  
Edukacja będzie prowadzona indywidualnie przez fizjoterapeutów podczas 

udzielania świadczeń fizjoterapeutycznych. W celu utrwalenia przekazywanych informacji 

Beneficjenci realizujący Program powinni zapewnić uczestnikom Programu materiały 

edukacyjne (opracowane we własnym zakresie własne lub inne dostępne materiały 

edukacyjne). Przygotowanie oraz druk materiałów może być finansowany w ramach kosztów 

bezpośrednich przewidzianych na realizację działań informacyjno-edukacyjnych. 
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Kolejną interwencją dostępną w ramach Programu są indywidulane konsultacje 
dietetyczne, średnio 2 na jednego uczestnika Programu (w przypadku, gdy nie wszyscy 

uczestnicy będą korzystać z tej formy wsparcia – maksymalnie do 5 konsultacji na osobę). 
 

 Program zakłada również interwencje psychologiczne i psychoterapeutyczne. 
Uczestnicy Programu mogą skorzystać z indywidulanych konsultacji z psychologiem  
(i ewentualnie z seksuologiem). Przewiduje się średnio 5 takich konsultacji na jednego 

uczestnika (a w przypadku wolnych środków z Programu np. gdy nie wszyscy będą korzystać 

z tej formy wsparcia – maksymalnie do 10 konsultacji na osobę). Uczestnicy Programu mogą 

korzystać z konsultacji psychologicznych również po zakończeniu cyklu rehabilitacji. 
Możliwe jest także prowadzenie psychoterapii indywidulanej lub psychoterapii 

grupowej – obejmującej do 30 sesji psychoterapeutycznych dla jednej osoby/grupy  

(w przypadku, gdy część osób/grup skorzysta z mniejszej liczby sesji, maksymalnie można 

przeprowadzić do 50 sesji na osobę/grupę). O liczbie sesji i grup terapeutycznych decyduje 

Beneficjent realizujący Program. Psychoterapię należy zaplanować w taki sposób,  

aby wszystkie sesje terapeutyczne zrealizować do czasu zakończenia projektu. 

Podczas korzystania z interwencji psychologicznych/psychoterapeutycznych 

uczestnikowi Programu może towarzyszyć osoba bliska (małżonek/partner/rodzic 

/dziecko/rodzeństwo), przy czym udział tych osób nie może być dodatkowo sfinansowany  

ze środków na Program.  
 

Fakultatywną formą wsparcia, która może być udzielana w ramach Programu są 
grupowe zajęcia aktywności ruchowej skierowane do uczestników np. z zakresu yogi, body 

ball, choreoterapii, zajęcia nordic walking, zajęcia w wodzie bądź inne, zaproponowane przez 

Beneficjenta realizującego Program we wniosku o dofinansowanie projektu. Beneficjent może 

zorganizować zajęcia we własnym zakresie lub zakupić tego typu usługę dla uczestników 

Programu na  zewnątrz  (np. wykupić zajęcia na basenie lub zajęcia yogi w klubie fitness  

dla grupy uczestników).  
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Schemat Programu: 
 

 
 

W poniższej tabeli podano przykładowe zakresy świadczeń dla różnych grup 

uczestników Programu, natomiast wyboru odpowiednich świadczeń dostosowanych 

indywidulanie do potrzeb danego pacjenta dokonuje lekarz podczas lekarskiej porady 

rehabilitacyjnej.  
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Tabela 13. Przykładowe zakresy świadczeń dla pacjentów z różnymi problemami onkologicznymi. 
 

 
Problem zdrowotny 

Średnia liczba 
procedur 

fizjoterapeutycznych 
w ciągu dnia 

Rehabilitacja po mastektomii z rekonstrukcją piersi lub bez rekonstrukcji:  
7 

 Kinezyterapia (ćwiczenia oddechowe, ćwiczenia prawidłowej postawy, ćwiczenia czynne kończyn 
górnych , ćwiczenia wg. Burgera, czynne wspomagane barku, ćwiczenia zwiększające zakres 
ruchomości barku (PIR, ćw. bierne barku), ćwiczenia w odciążeniu barków); 
Mobilizacja blizny 
Drenaż limfatyczny 
Kinesiotaping 
Konsultacje psychologiczne/psychoterapia 
Zasady prawidłowego żywienia (konsultacje dietetyczne) 
Edukacja zdrowotna z nauką automasażu 

Rehabilitacja w obrzęku limfatycznym np. po usunięciu węzłów chłonnych z powodu raka 
piersi, tkanek macicy, czerniaka czy mięsaków kończyn:  

 
7 
 Kinezyterapia (ćwiczenia oddechowe, ćwiczenia czynne kończyn,  czynne wzmacniające barków, 

ćwiczenia wg Burgera, prawidłowej postawy, ćwiczenia propriocepcji kończyn) 
Masaż wirowy kończyn 
Masaż wibracyjny kończyn 
Drenaż limfatyczny kończyn  
Masaż pneumatyczny kończyn 
Bandażowanie/Wyroby uciskowe 
Kinesiotaping 
 
Konsultacje psychologiczne/psychoterapia 
Zasady prawidłowego żywienia (konsultacje dietetyczne) 
Edukacja zdrowotna z nauką automasażu 

Rehabilitacja po operacjach w obrębie szyi i głowy:  
4 

Kinezyterapia (ćwiczenia mięśni mimicznych, ćwiczenia oddechowe, ćwiczenia rozluźniające mięśnie 
obręczy barkowej, ćw. zwiększające siłę  mięśni i zakres ruchów barkowych, ćw. poprawiające 
stabilizację łopatki i mięśni obręczy barkowej) 
Masaż twarzy 
Drenaż limfatyczny 
Terapia logopedyczna 
 
Konsultacje psychologiczne/psychoterapia 
Zasady prawidłowego żywienia (konsultacje dietetyczne) 
Edukacja zdrowotna  z instruktażem  postępowania w czynnościach dnia codziennego  

Rehabilitacja z powodu raka prostaty i guzów okolicy dna miednicy:  
4 

Kinezyterapia (ćwiczenia oddechowe, ćwiczenia wzmacniające mięśnie dna miednicy, ćwiczenia 
relaksacyjne, ogólnousprawniające) 
 
Konsultacje psychologiczne/psychoterapia 
Zasady prawidłowego żywienia (konsultacje dietetyczne) 
Edukacja zdrowotna z instruktażem  postępowania w czynności dnia np. jak kasłać, siedzieć itd. 
Rehabilitacja w uszkodzeniach Ośrodkowego i Obwodowego Układu Nerwowego (np. po 
operacjach guza mózgu, przerzutach do OUN, powikłaniach po chemioterapii i radioterapii w 
postaci neuropatii): 

 
9 

Kinezyterapia (ćwiczenia wg. neurofizjologicznych metod, ćwiczenia propriocepcji, ćw. równoważne, 
ćw. koordynacji ruchowej, ćwiczenia wzmacniające mięśnie kończyn z niedowładem (ćwiczenia 
czynne wspomagane w odciążeniu, czynne, czynne oporowe), ćwiczenia bierne w stawach kończyn, 
manualne, ćwiczenia mimiczne twarzy, ćwiczenia z wykorzystaniem zjawiska biofeedback, ćwiczenia 
samoobsługi, pionizacja, nauka poprawnego chodu) 
Masaż pneumatyczny kończyn 
Masaż wirowy kończyn 
Masaż klasyczny 
Stymulacje mm 
Kinesiotaping  
Terapia logopedyczna 
 
Konsultacje psychologiczne/psychoterapia  
Zasady prawidłowego żywienia (konsultacje dietetyczne) 
Edukacja zdrowotna 
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Rehabilitacja po amputacji kończyny lub założeniu endoprotezy resekcyjnej z powodu 
nowotworu kości lub tkanek miękkich kończyn: 

 
6 

Bandażowanie  i hartowanie kikuta amputowanej kończyny 
Kinezyterapia (ćwiczenia usuwające przykurcze w stawach operowanej kończyny,  
ćwiczenia czynne wspomagane w odciążeniu, czynne, czynne oporowe, ćwiczenia izometryczne, 
ćwiczenia propriocepcji  kończyny operowanej, ćw. równoważne, ćw. koordynacji ruchowej, ćwiczenia 
oddechowe, ogólnokondycyjne, nauka chodu) 
Nauka chodu 
 
Konsultacje psychologiczne/psychoterapia 
Zasady prawidłowego żywienia (konsultacje dietetyczne) 
Edukacja zdrowotna 
Rehabilitacja po operacjach z powodu nowotworu płuc lub nowotworu w obrębie klatki 
piersiowej: 

 
5 

Kinezyterapia (ćwiczenia oddechowe, ćwiczenia czynne wspomagane obręczy barkowej, 
ćwiczenia zwiększające zakres ruchu w stawie barkowym strony operowanej, ćwiczenia 
ogólnokondycyjne), 
Oklepywanie lub masaż wibracyjny 
 
Konsultacje psychologiczne/psychoterapia 
Zasady prawidłowego żywienia (konsultacje dietetyczne) 
Edukacja zdrowotna z nauką oddychania torem piersiowym lub brzusznym, nauką efektywnego kaszlu 
oraz stabilizacji miejsca operowanego 

 

Program jest spójny merytorycznie i organizacyjnie ze świadczeniami gwarantowanymi 

w ramach NFZ. Przewidziano w nim usługi zdrowotne wymienione w Rozporządzeniu Ministra 

Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 roku w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu 

rehabilitacji leczniczej (t.j. Dz.U. 2018 poz. 465) , które będą udzielane jako podstawowe  

i jednocześnie niezbędne dla realizacji tego programu, jak i usługi zdrowotne 

ponadstandardowe, np. Kinesiology Taping, wsparcie psychologiczne/ seksuologiczne  

i dietetyczne dla uczestników, zajęcia aktywności fizycznej. 
 

Zgodnie z „Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze zdrowia na lata 2014-2020” świadczenia 

rehabilitacyjne przewidziane w programie będą udzielane zgodnie z przepisami wydanymi na 

podstawie art. 146 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w szczególności zarządzenia  

nr 80/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 grudnia 2013 r.  

w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju rehabilitacja lecznicza 

(ze zm.). 

Sposób, w jaki zostanie zredukowane ryzyko powielania świadczeń został opisany  
w punkcie III.2 Kryteria kwalifikacji do programu polityki zdrowotnej oraz wyłączenia  

z programu polityki zdrowotnej. 
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Program uwzględnia również finansowanie dodatkowych usług takich jak zapewnienie 

lub refundacja dojazdu do miejsca realizacji świadczeń dla uczestników, refundacja kosztów 

opieki nad osobą niesamodzielną podczas korzystania uczestnika ze świadczeń, co ma na 

celu usunięcie barier dostępu do oferowanych świadczeń. Program stanowi zatem wartość 

dodaną do obecnie funkcjonującego systemu ochrony zdrowia. 
 

2. Szkolenia dla personelu medycznego: 
 

Program przewiduje szkolenia lub inne formy kształcenia z zakresu: 

 fizjoterapii pacjentów onkologicznych, skierowane do lekarzy rehabilitacji,  
fizjoterapeutów; 
Celem tych szkoleń jest podniesienie poziomu wiedzy i praktycznych umiejętności  

z zakresu postępowania fizjoterapeutycznego u pacjentów onkologicznych.  

Szkolenia powinny uwzględniać tematykę diagnostyki oraz oceny funkcjonalnej  

w rehabilitacji osób z chorobami nowotworowymi, bezpieczeństwa i skuteczności 

metod fizjoterapeutycznych stosowanych w rehabilitacji pacjentów onkologicznych, 

zasad rehabilitacji pacjentów z obrzękiem limfatycznym, doboru różnych form 

aktywności ruchowej i prowadzenia zajęć rekreacyjnych z osobami po zakończonym 

leczeniu onkologicznym. 

W ramach Programu możliwe jest także sfinansowanie/dofinansowanie kursów/ 

szkoleń dotyczących kompleksowej terapii obrzękowej, drenażu limfatycznego, technik 

Kinesiology Tapingu,i z zakresu fizjoterapii w onkologii.  
 

 psychoonkologii dla psychologów, lekarzy rehabilitacji, fizjoterapeutów; 
Celem szkoleń jest podniesienie poziomu wiedzy w zakresie udzielania wsparcia 

psychologicznego pacjentom onkologicznym, a także przeciwdziałania zespołowi 

wypalenia zawodowego u personelu medycznego zajmującego się pacjentem 

onkologiczny. Szkolenia powinny uwzględniać tematykę dotyczącą aspektów 

psychologicznych choroby nowotworowej o różnej lokalizacji, kryzysu psychicznego 

wywołanego chorobą nowotworową, zaburzeń seksualnych i problemów w relacjach  

z partnerem, strategii radzenia sobie ze stresem, efektywnej komunikacji pomiędzy 

pacjentem onkologicznym i jego bliskimi a lekarzem, wsparcia rodzinnego  

i społecznego, terapii indywidualnej i grupowej pacjenta z chorobą nowotworową  

i jego rodziny oraz przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu członków zespołu 

terapeutycznego. 
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Beneficjenci realizujący Program mogą zorganizować szkolenia we własnym zakresie 

bądź sfinansować lub dofinansować (w przypadku gdy koszty kształcenia przewyższają kwoty 
podane w rozdziale VI. Budżet programu polityki zdrowotnej) uczestnikom udział  

w zewnętrznych szkoleniach/kursach. W Programie jedna osoba może skorzystać tylko  

z jednej formy kształcenia. Warunkiem jest uzyskanie certyfikatu/świadectwa ukończenia  

kształcenia do czasu zakończenia projektu.  

Osoby obejmowane szkoleniami będą zobowiązane do realizacji świadczeń 

w „Programie rehabilitacyjnym dla pacjentów onkologicznych z terenu województwa 

łódzkiego”. 
 

III.4. Sposób udzielania świadczeń 
 

Wszystkie świadczenia przewidziane w niniejszym Programie oraz produkty 

wykorzystywane podczas ich realizacji (np. bandaże, wyroby uciskowe, plastry  

do kinesiotapingu) są dla uczestników bezpłatne.  

Świadczenia zdrowotne będą udzielane przez zespół lekarzy, fizjoterapeutów, 

psychologów, psychoterapeutów oraz dietetyków posiadających kwalifikacje opisane  

w rozdziale IV.2. Warunki realizacji programu polityki zdrowotnej dotyczące personelu, 

wyposażenia i warunków lokalowych, w miejscach wskazanych przez Beneficjentów 

realizujących Program, w wyznaczonych dniach i godzinach, zgodnie z określonym przez nich 

harmonogramem. Harmonogram należy zaplanować w taki sposób, aby do czasu zakończenia 

trwania projektu każdy uczestnik przeszedł pełną ścieżkę postępowania. 

Zakres udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej, ich częstość i czas trwania zostały 
opisane w rozdziale III.3. Planowane interwencje pkt I Interwencje skierowane do pacjentów 

onkologicznych. 

Beneficjenci realizujący Program przygotują we własnym zakresie wzór dokumentacji 

medycznej, którą będą wykorzystywać w projekcie do udokumentowania przeprowadzonej 

oceny psychoruchowej pacjentów oraz zakresu świadczeń wykonanych u każdego uczestnika 

oraz zapewnią testy diagnostyczne wykorzystywane podczas lekarskich konsultacji 

rehabilitacyjnych.  
 

III.5. Sposób zakończenia udziału w programie polityki zdrowotnej 
 

Zakończenie udziału w Programie powinno nastąpić po zrealizowaniu planu rehabilitacji, 

a w przypadku osób korzystających dodatkowo z innych form wsparcia (psychoterapia, 

grupowe zajęcia aktywności fizycznej), najpóźniej do czasu zakończenia projektu.  
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Każda osoba kończąca cykl rehabilitacji zostanie poinformowana o innych dostępnych 

formach świadczeń, które można uzyskać ze środków publicznych oraz otrzyma pisemne 

zalecenia do kontynuacji rehabilitacji domowej z wykorzystaniem ćwiczeń do samodzielnego 

wykonywania, których nauczy się podczas udziału w Programie.  

Uczestnicy mają możliwość zakończenia udziału na każdym etapie Programu na swoje 

wyraźne życzenie, potwierdzone na piśmie, które będzie dołączone do dokumentacji projektu. 

 
IV. ORGANIZACJA PROGRAMU POLITYKI ZDROWOTNEJ 
IV.1. Etapy programu polityki zdrowotnej i działania podejmowane w ramach etapów 
 

Wszystkie etapy za wyjątkiem konkursu opisanego w pkt 1. będą realizowane 

równolegle przez każdego Beneficjenta realizującego Program. 
 

1. Wybór Beneficjentów realizujących Program: Beneficjenci realizujący Program zostaną 
wybrani w konkursie, o którym mowa w rozdziale IV.2 Warunki realizacji programu 

polityki zdrowotnej dotyczące personelu, wyposażenia i warunków lokalowych.  

2. Prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych mających na celu pozyskanie 

chętnych do udziału w Programie: Sposób realizacji tych działań został opisany  
w rozdziale III.2 Kryteria kwalifikacji do programu polityki zdrowotnej oraz wyłączenia  

z programu polityki zdrowotnej.  

3. Szkolenia personelu medycznego: Sposób realizacji szkoleń bądź innych form 
kształcenia został opisany w rozdziale III.3 Planowane interwencje pkt II Szkolenia  

dla personelu medycznego. 

4. Przyjmowanie zgłoszeń i kwalifikacja do Programu. Rekrutacja będzie prowadzona na 

bieżąco, z zastrzeżeniem, że każdy uczestnik musi zostać włączony do Programu  

w terminie pozwalającym na realizację całego planu rehabilitacji. W przypadku 

wyczerpania limitu miejsc zaleca się tworzenie list rezerwowych. Kwalifikacja  
do Programu odbywa się zgodnie z zasadami opisanymi w rozdziale III.2 Kryteria 

kwalifikacji do programu polityki zdrowotnej oraz wyłączenia z programu polityki 

zdrowotnej.  

5. Ustalenie i realizacja planu rehabilitacji: Udzielanie konsultacji, świadczeń zdrowotnych 

oraz pozostałych działań przewidzianych w Programie w sposób określony w rozdziale 
III.3. Planowane interwencje pkt I Interwencje skierowane do pacjentów 

onkologicznych. 
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6. Monitorowanie Programu i działania organizacyjne: Niezbędne jest monitorowanie 

zgłaszalności uczestników, w przypadku osób opuszczających zajęcia konieczne 

będzie kontaktowanie się w celu ustalenia przyczyny nieobecności oraz  

w miarę możliwości zachęcenia do kontynuacji udziału w Programie. W sytuacji niskiej 

frekwencji należy wdrożyć działania naprawcze np. przez nasilenie akcji informacyjno-

promocyjnej. Monitorowanie wiąże się także z koniecznością przesyłania do Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego okresowych sprawozdań opisanych  
w rozdziale V Monitorowanie i ewaluacja. 

IV.2. Warunki realizacji programu polityki zdrowotnej dotyczące personelu, 
wyposażenia i warunków lokalowych 

Realizacja projektów służących wdrożeniu niniejszego Programu odbywa się w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.  

W celu wyboru realizatorów Programu ogłoszony zostanie konkurs zgodnie  

z wymogami ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 

spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, jak również krajowych 
„Wytycznych w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020” zatwierdzonych przez 

Ministra Rozwoju i Finansów. W konkursie składane będą (odpowiednio do ofert) wnioski  

o dofinansowanie realizacji projektów, podlegające ocenie. 

Do konkursu mogą przystąpić wszystkie podmioty, z wyłączeniem osób fizycznych  

(nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie 

przepisów odrębnych), w szczególności: jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki 

organizacyjne oraz utworzone przez nie podmioty, podmioty wykonujące działalność leczniczą 

wskazane w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, instytucje naukowe, 

jednostki badawczo-rozwojowe, organizacje pozarządowe, podmioty ekonomii społecznej. 

Świadczenia zdrowotne w Programie mogą być udzielane wyłącznie przez podmioty 

wykonujące działalność leczniczą określone w art. 4 ust. 1 oraz w art. 5 ustawy  

z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, posiadające w swojej strukturze komórki 

organizacyjne, w których mogą być udzielane świadczenia w zakresie: 

 onkologii/onkologii klinicznej/chirurgii onkologicznej (odpowiednio w ramach 

ambulatoryjnej opieki specjalistycznej lub leczenia szpitalnego) – dotyczy 

przeprowadzenia konsultacji onkologicznej, 

 lekarskiej ambulatoryjnej opieki rehabilitacyjnej oraz fizjoterapii ambulatoryjnej 
(w jednej lokalizacji8) lub rehabilitacji ogólnoustrojowej w ośrodku/oddziale dziennym 

                                                
8 Lokalizacja – budynek lub zespół budynków oznaczonych tym samym adresem albo oznaczonych innymi adresami, ale 
położonych obok siebie i tworzących funkcjonalną całość, w których jest zlokalizowane miejsce udzielania świadczeń (zgodnie  
z rozp. MZ z dn. 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej). 
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lub rehabilitacji ogólnoustrojowej w warunkach stacjonarnych – dotyczy 

przeprowadzenia interwencji rehabilitacyjnych. 

Beneficjent realizujący Program może współpracować z innymi podmiotami przy 

realizacji projektu np. zawiązać partnerstwo lub zlecić wykonanie świadczeń przewidzianych 

w Programie innym podmiotom spełniającym kryteria do realizacji zleconego zakresu działań. 

Rekomendowane jest, aby w celu zwiększenia dostępności do świadczeń podejmowane były 

projekty, w których Beneficjent realizujący Program zapewni np. poprzez ww. współpracę, 

udzielanie świadczeń co najmniej na terenie dwóch powiatów województwa łódzkiego.  

 
Warunki realizacji Programu dotyczące personelu - minimalna liczba oraz kwalifikacje 
zawodowe: 

 konsultacja onkologiczna: lekarz specjalista w dziedzinie onkologii klinicznej lub 

chirurgii onkologicznej lub lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie onkologii klinicznej 

lub chirurgii onkologicznej 

 lekarska porada rehabilitacyjna: lekarz specjalista w dziedzinie rehabilitacji  

w chorobach narządu ruchu lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji lub rehabilitacji 

medycznej. 

 zabiegi fizjoterapeutyczne oraz edukacja zdrowotna: fizjoterapeuta; w tym masaż: 

fizjoterapeuta lub masażysta. Osoby te powinny być przeszkolone i/lub mieć 

doświadczenie w pracy z pacjentami onkologicznymi. 

 konsultacja psychologiczna: psycholog lub psycholog posiadający tytuł specjalisty 

w dziedzinie psychologii klinicznej, przeszkolony i/lub z doświadczeniem w pracy  

z pacjentami onkologicznymi.  

 psychoterapia indywidualna/grupowa - osoba prowadząca psychoterapię (osoba, 

która spełnia łącznie następujące warunki:  

a. posiada dyplom lekarza lub magistra: psychologii, pielęgniarstwa, pedagogiki, 

resocjalizacji albo spełnia warunki określone w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia  

8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym 

psychologów,  

b. ukończyła podyplomowe szkolenie w zakresie oddziaływań 

psychoterapeutycznych mających zastosowanie w leczeniu zaburzeń zdrowia, 

prowadzone metodami o udowodnionej naukowo skuteczności,  
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w szczególności metodą terapii psychodynamicznej, poznawczo–

behawioralnej lub systemowej, w wymiarze co najmniej 1200 godzin albo przed 

2007 r. ukończyła podyplomowe szkolenie w zakresie oddziaływań 

psychoterapeutycznych mających zastosowanie w leczeniu zaburzeń zdrowia 

w wymiarze czasu określonym w programie tego szkolenia,  

c. posiada zaświadczenie, zwane dalej „certyfikatem psychoterapeuty”, 

poświadczające odbycie szkolenia wymienionego w lit. b, zakończonego 

egzaminem przeprowadzonym przez komisję zewnętrzną wobec podmiotu 

kształcącego, w skład której nie wchodzą przedstawiciele podmiotu 

kształcącego, w szczególności powołaną przez stowarzyszenia wydające 

certyfikaty psychoterapeuty). 

 

 konsultacja dietetyczna: dietetyk (osoba posiadająca tytuł licencjata lub magistra na 

kierunku dietetyka lub magistra/magistra inżyniera technologii żywności i żywienia 

człowieka o specjalności żywienie człowieka lub posiadająca tytuł zawodowy dietetyka 

lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie dietetyk lub tytuł 

zawodowy technika technologii żywienia w specjalności dietetyka). 

 
Warunki realizacji Programu dotyczące wyposażenia i warunków lokalowych: 

Miejsca, w których będą realizowane interwencje rehabilitacyjne muszą spełniać 

wymogi zawarte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie 

świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej (t.j. Dz.U. 2018 poz. 465) 

,określone dla trybu, w którym będą udzielane świadczenia). Możliwe jest udzielanie 

świadczeń przewidzianych w Programie w oddziale, w którym przebywa uczestnik Programu, 

jeżeli jego stan zdrowia tego wymaga. W przypadku realizacji świadczeń z zakresu rehabilitacji 

pacjentów z obrzękiem limfatycznym wymagane jest wyposażenie:  

1) sala do ćwiczeń z zakresu kinezyterapii − materace, laski do ćwiczeń, piłki lekkie,  

2) aparatura do prowadzenia terapii obrzęku − aparat do przerywanej kompresji 

pneumatycznej jedno- lub wielokomorowy,  

3) aparat do elektrostymulacji (parametry terapeutyczne dla zdrowych mięśni),  

4) stół lub łóżko do manualnego drenażu limfatycznego bez kompresji lub  

z kompresją,  

5) wanny do masażu wirowego,  

6) urządzenie do masażu wibracyjnego. 
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Pomieszczenia muszą być wyposażone w produkty lecznicze, wyroby medyczne, 

aparaturę i sprzęt medyczny odpowiedni do rodzaju i zakresu udzielanych świadczeń 

zdrowotnych oraz posiadające stosowne certyfikaty, atesty lub inne dokumenty potwierdzające 

dopuszczenie aparatury i sprzętu medycznego do użytku oraz dokumenty potwierdzające 

dokonanie aktualnych przeglądów wykonanych przez uprawnione podmioty. 

Beneficjent realizujący Program musi zapewnić dostęp do innych dodatkowych 

konsultacji lekarskich (m.in. chirurga naczyniowego, neurologa lub ortopedy) oraz do badań 

USG Doppler. W przypadku prowadzenia psychoterapii grupowej konieczne jest zapewnienie 

pomieszczenia z miejscami siedzącymi. 

 
Warunki realizacji Programu dotyczące przeprowadzenia szkoleń. 

Wymagane jest posiadanie co najmniej 3 –letniego  doświadczenia w prowadzeniu 

szkoleń/kształcenia w zakresach określonych w Programie samodzielnie przez Beneficjenta 

realizującego Program lub we współpracy z innym podmiotem bądź zakup usług 

szkoleniowych na zewnątrz od podmiotów posiadających dokumenty potwierdzające 

doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z danej tematyki. W przypadku organizacji szkoleń 

przez Beneficjenta realizującego Program konieczne jest zapewnienie dostępu do sal 

wykładowych oraz sprzętu audiowizualnego niezbędnych do realizacji szkoleń oraz 

odpowiedniej kadry dydaktycznej posiadającej znajomość przedmiotu i legitymującej się 

nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń w zakresie, którego dotyczy 

szkolenie:  

 w przypadku szkoleń z psychoonkologii – są to osoby z tytułem co najmniej 

magistra z wykształceniem z następujących zakresów: psychoterapia, 

psychologia, psychoonkologia oraz co najmniej 5-letnim doświadczeniem  

w pracy z pacjentami onkologicznymi: 

 w przypadku szkoleń z zakresu fizjoterapii pacjentów onkologicznych – są to 

specjaliści fizjoterapii lub lekarze specjaliści w dziedzinie rehabilitacji  

w chorobach narządu ruchu /rehabilitacji ogólnej/rehabilitacji/rehabilitacji 

medycznej, z co najmniej 5-letnim doświadczeniem w pracy z pacjentami 

onkologicznymi: 

 

V. Monitorowanie i ewaluacja 
 
V.1. Monitorowanie 
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Założenia systemu monitorowania i ewaluacji Programu są zgodne z „Wytycznymi  

w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

w obszarze zdrowia na lata 2014-2020”. Wg tych wytycznych monitorowanie oraz ewaluacja 

obejmują ocenę zgłaszalności, ocenę jakości świadczeń oraz efektywności danego programu.  

System monitorowania i ewaluacji Programu uwzględnia Urząd Marszałkowski jako 

podmiot odpowiedzialny za realizację Programu (tj. osiągnięcie celów Programu), jak również 

Beneficjentów realizujących poszczególne projekty (a więc działania Programu).  

System ten będzie oparty przede wszystkim na sprawozdawczości w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, danych 

raportowanych przez Beneficjentów w ramach obowiązków sprawozdawczych nałożonych na 

beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020, 

zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie, na badaniu satysfakcji uczestników oraz 

badaniu ewaluacyjnym dotyczącym efektów, których osiągnięcie powinno być badane  

po zakończeniu realizacji projektów. 
Ocena zgłaszalności do Programu 

Ocena zgłaszalności zostanie dokonana na podstawie:  

 liczby osób, które zgłosiły się do udziału w Programie; 

 liczby osób, które zostały zakwalifikowane do Programu; 

 liczby osób, które przeszły pełen cykl rehabilitacyjny; 

 liczby osób, które skorzystały z konsultacji psychologicznej/psychoterapii 

indywidualnej/grupowej (oddzielnie dla każdego rodzaju wsparcia); 

 liczby osób, które skorzystały z porad dietetycznych; 

 liczby osób, które zrezygnowały z udziału w Programie w trakcie jego trwania,  

z analizą przyczyn rezygnacji; 

 liczby lekarzy rehabilitacji, fizjoterapeutów, psychologów, którzy wzięli udział  

w szkoleniach (oddzielnie dla każdej grupy zawodowej) oraz form kształcenia,  

z których skorzystali. 

 Niezbędne będzie bieżące monitorowanie zgłaszalności uczestników przez 

Beneficjentów realizujących Program, w przypadku osób opuszczających zajęcia 

rehabilitacyjne konieczne będzie kontaktowanie się w celu ustalenia przyczyny 

nieobecności oraz w miarę możliwości zachęcenia do kontynuacji udział w Programie. 

Dane niezbędne do przeprowadzenia oceny zgłaszalności będą pochodziły  

ze sprawozdań merytorycznych z realizacji Programu, przesyłanych okresowo przez 

beneficjentów realizujących Program do Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Łódzkiego; 
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Ocena jakości świadczeń w Programie 

Ocena jakości świadczeń zostanie dokonana na podstawie badania satysfakcji 

(metodą badania ankietowego) przeprowadzonego wśród uczestników Programu (wzór 

ankiety stanowi załącznik 3). W ocenie jakości uwzględnione zostaną ponadto uwagi pisemnie 

zgłoszone przez Beneficjentów realizujących Program. 
 

Zakłada się też uwzględnienie aspektu liczby i rodzaju świadczeń rehabilitacyjnych,  

z których w czasie wsparcia w projekcie korzystają równolegle uczestnicy poza Programem 

(np. świadczenia finansowane komercyjnie), w szczególności na podstawie informacji 

uzyskiwanych od uczestników. 
 

V.2. Ewaluacja 
 
 

Po zakończeniu realizacji Program zostanie poddany ewaluacji w celu sprawdzenia, 

czy zaproponowane interwencje okazały się wystarczające dla uzyskania założonych  

w nim efektów. Ocena efektywności Programu zostanie przeprowadzona na podstawie 
wskaźników opisanych szczegółowo w punkcie III.3. Mierniki efektywności realizacji programu 

polityki zdrowotnej. 

  Dane niezbędne do dokonania oceny efektywności będą pochodziły ze sprawozdań 

poszczególnych beneficjentów realizujących Program, przekazywanych do Instytucji 

Zarządzającej RPO WŁ na lata 2014-2020 w ustalonych okresach sprawozdawczych: 

 Monitoring w zakresie mierników efektywności, specyficznych i określonych dla 

Programu będzie prowadzony poprzez sprawozdania merytoryczne  

z realizacji Programu, o określonym wzorze, przesyłane okresowo przez beneficjentów 

realizujących Program do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego; 

 Monitoring w zakresie wskaźników wymaganych dla projektów współfinansowanych  

z EFS będzie prowadzony poprzez informacje o postępie rzeczowym dotyczące 

osiągnięcia wskaźników uwzględnione we wnioskach o płatność, dotyczących 

kolejnych okresów rozliczeniowych, wprowadzanych okresowo przez Beneficjentów do 

centralnego systemu teleinformatycznego – SL 2014 i za jego pośrednictwem 

przesyłanych do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. 

W ramach ewaluacji oceniony zostanie także wpływ Programu na dostępność  

do świadczeń rehabilitacyjnych dla pacjentów onkologicznych. W tym celu porównane zostaną 

dane dotyczące liczby pacjentów z rozpoznaniem nowotworu, którzy skorzystali ze świadczeń 

rehabilitacyjnych ze środków NFZ oraz z „Programu rehabilitacji dla kobiet po leczeniu 

nowotworu gruczołu piersiowego” ZUS przed wdrożeniem Programu (dane za 2017 rok)  

z liczbą pacjentów, którzy zostali poddani rehabilitacji z ww. źródeł oraz w ramach Programu 

w latach 2019-2022 (oddzielnie w każdym roku). 
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Monitoring programu będzie finansowany – na poziomie beneficjentów w ramach kosztów 

świadczeń i kosztów pośrednich projektów, – na poziomie Urzędu Marszałkowskiego  

w ramach środków służących finansowaniu zadań własnych. Ewaluacja dotycząca oceny 

efektów po zakończeniu realizacji projektów może zostać sfinansowana z innych środków niż 

realizacja Programu (środki w ramach Pomocy Technicznej RPO WŁ – Oś Priorytetowa XII, 

Działanie XII.2).  

VI. Budżet programu polityki zdrowotnej 

VI. Koszty jednostkowe 
 

1. Koszty interwencji skierowanych do pacjentów onkologicznych – wynoszą  
13.426.000 zł, co stanowi 78,03% budżetu Programu. Składają się na nie: 

 

a) koszty świadczeń zdrowotnych w kwocie  12.985.000 zł. 
Szacunkowe koszty poszczególnych świadczeń zdrowotnych zawiera tabela 7.  

Ceny jednostkowe świadczeń zostały podane jako stawki średnie.   
 
Tabela 14. Szacowane koszty świadczeń zdrowotnych udzielanych w Programie: 
 

Rodzaj 
Szacunkowa 
liczba osób  

objętych 
świadczeniem 

Ilość 
świadczeń 
na osobę 

Cena 
jednostkowa 

(w zł) 
Koszty ogółem 

konsultacja onkologiczna* 2000 1 123 246 000,00 

dodatkowe konsultacje lekarskie przy 
konsultacji onkologicznej (np. 
neurologiczna, ortopedyczna, chirurga 
naczyniowego) lub wykonanie USG 
Doppler  

2000 1 114 228 000,00 

lekarska porada rehabilitacyjna (pierwsza i 
ostatnia) 

2000 2 95 380 000,00 

cykl rehabilitacji (10- dniowy) 
uwzględniający lekarskie porady 
rehabilitacyjne kontrolne 

2000 3 1 086 6 516 000,00 

konsultacja psychologiczna 2000 5 100 1 000 000,00 

konsultacja dietetyczna 2000 2 100 400 000,00 

psychoterapia indywidualna 1000 30 106 3 180 000,00 

psychoterapia grupowa 500 30 69 1 035 000,00 

Ogółem       12 985 000,00 
*na potrzeby oszacowania kosztów Programu przyjęto, że wszystkie osoby zainteresowane Programem 
skorzystają z konsultacji onkologicznej 
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Koszt cyklu rehabilitacyjnego w powyższej tabeli (1.086 zł) oszacowano w następujący 

sposób:  

 Przygotowano listę podmiotów leczniczych z województwa łódzkiego, publicznych 

i niepublicznych, wykonujących świadczenia rehabilitacyjne, zidentyfikowanych w oparciu 

o dostępne źródła informacji, publicznych. Z prośbą o wycenę świadczeń zwrócono się  

do ok. 120 podmiotów, uzyskując informacje od ok. 40 podmiotów.  

 Na podstawie uzyskanych danych oszacowano średnią z cen zabiegów 

fizjoterapeutycznych najczęściej stosowanych u pacjentów onkologicznych (do średniej 

wzięto ceny zabiegów z zakresu kinezyterapii, masażu, hydroterapii i kinesiotapingu)  

– tj. 18,10 zł  

 Pomnożono tak oszacowaną średnią przez liczbę zabiegów dziennie przypadająca  

na jednego uczestnika. Program zakłada, że wykonywane może być min 4 – maks. 10 

zabiegów dziennie. Przyjęto, że pacjent będzie mieć wykonywane średnio  

6 zabiegów dziennie (większa liczba może być często utrudnieniem dla pacjenta). 

 Pomnożono tak oszacowaną średnią przez liczbę 30 dni zabiegowych. Program zakłada  

od 10 do 30 dni zabiegowych.  

 Przyjęto, że lekarskie porady rehabilitacyjne kontrolne będą finansowane ze środków  

na realizację cyklu rehabilitacji.  

Poniżej przedstawiono średnie ceny jednostkowe wybranych zabiegów. Przedstawione kwoty 

są jednocześnie stawkami jednostkowymi oszacowanymi w trakcie opracowania programu  

i powinny być stosowane w projektach. Nie jest to katalog zamknięty, Beneficjent realizujący 

Program we wniosku o dofinansowanie projektu może założyć wykonywanie również innych 

zabiegów fizjoterapeutycznych, niewymienionych poniżej. Przy wycenie innych zabiegów 

Beneficjenci nie mogą przekraczać stawek zwyczajowo u nich stosowanych.  
Tabela 15. Stawki jednostkowe oszacowane dla zabiegów. 
 

Rodzaj świadczenia  Cena jednostkowa w zł. 
(stawka jednostkowa) 

Kinezyterapia  
Kinezyterapia – zabiegi fizjoterapeutyczne wykonywane 
przez terapeutę: 
- indywidualna praca z pacjentem: w szczególności ćwiczenia 
bierne, czynno-bierne, ćwiczenia według metod 
neurofizjologicznych, metody reedukacji nerwowo-mięśniowej, 
ćwiczenia specjalne, mobilizacje i manipulacje – czas trwania 
zabiegu – nie mniej niż 30 min.  

 
 

35 zł 

Kinezyterapia – zabiegi fizjoterapeutyczne wykonywane 
przez terapeutę: 
- pionizacja bierna i czynna,  
- ćwiczenia izometryczne, 
- nauka czynności lokomocji, 
- ćwiczenia grupowe ogólnousprawniające  
(nie więcej niż 10 osób na 1 terapeutę) – czas trwania 
zabiegu – nie mniej niż 15 min.  

 
 

20 zł 
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Kinezyterapia – ćwiczenia wykonywane przez pacjenta 
pod nadzorem terapeuty: 
- ćwiczenia wspomagane, 
- ćwiczenia czynne w odciążeniu i czynne w odciążeniu z 
oporem,  
- ćwiczenia czynne wolne i czynne z oporem,  
- wyciągi,  
- inne formy usprawniania (kinezyterapia) – czas trwania 
zabiegu – nie mniej niż 15 min.  

 
 10 zł 

Masaże   
Masaż suchy częściowy – nie mniej niż 15 min. czynnego 
masażu  

 
25 zł 

Masaż limfatyczny – ręczny – leczniczy  25 zł 
Masaż limfatyczny mechaniczny – leczniczy  16 zł 
Hydroterapia  
Masaż podwodny – hydropowietrzny  
(nie obejmuje urządzeń jacuzzi) 

 
18 zł 

Kąpiel wirowa kończyn 13 zł 
Masaż podwodny całkowity  18 zł 
Pozostałe zabiegi  
Jonoforeza 9 zł 
Elektrostymulacja  9 zł 
Prądy TENS 9 zł 
Laseroterapia - skaner 10 zł 
Laseroterapia punktowa 10 zł 
Krioterapia miejscowa (pary azotu) 10 zł 
Kinesiotaping  29 zł   

   Świadczenia rozliczane na podstawie kosztów rzeczywiście ponoszonych  
Terapia logopedyczna maks. 75 zł 

/wizyta 
 
 

b) środki na zakup rękawów elastycznych i bandaży na potrzeby rehabilitacji  
– w kwocie 13.000 zł, w szczególności w związku z redukcją obrzęku chłonnego  

po leczeniu chorych na raka piersi. 
 

c) środki na realizację grupowych zajęć aktywności fizycznej – w kwocie  
328.000 zł. 
Cena za jednorazowy udział w zajęciach aktywności fizycznej została oszacowana  

na kwotę 24 zł/osobę. 
 

d) koszty szkoleń dla personelu medycznego – wynoszą 100.000 zł. 

Kwota przypadająca na jedną osobę za udział w kursach/szkoleniach w ramach Programu 

wynosi maksymalnie do 2.000 zł. W przypadku organizacji szkoleń przez Beneficjenta 

realizującego projekt kwota ta obejmuje wszystkie koszty organizacji szkolenia,  

m.in. wynagrodzenie wykładowców, catering dla prowadzącego i uczestników, materiały 

szkoleniowe, koszty przygotowania certyfikatów ukończenia szkolenia itd. Możliwe jest 

dofinansowanie uczestnictwa w droższych kursach/szkoleniach maksymalnie do kwoty 

2.000 zł. Zakłada się objęcie tego rodzaju wsparciem co najmniej 50 osób. 
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2. Inne koszty związane z działaniami merytorycznymi, finansowane  
w ramach kosztów bezpośrednich, poza kosztami świadczeń – wynoszą 621.000 
zł, co stanowi 3,61% środków na Program ogółem. 

 
a) koszty zapewnienia dojazdu niezbędnego dla realizacji usługi zdrowotnej 

dla uczestników z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji usługi 
zdrowotnej i z powrotem (koszty bezpośrednie) – 195.000 zł. 

Zapewnienie dojazdu dotyczy to osób, dla których dojazd stanowi barierę udziału  

w Programie, w tym mieszkańców obszarów wiejskich i słabo zaludnionych.  

Na potrzeby założeń Programu przyjęto, że z ww. kosztów skorzysta maks. 10% 

uczestników działań Programu, zaś refundacja będzie dotyczyć łącznie  

13 tys. przejazdów (w obydwie strony); średni koszt jednostkowy przejazdu  

to 15 zł. 
 

b) koszty zapewnienia opieki nad osobą niesamodzielną, którą opiekuje się 
osoba korzystająca z usługi zdrowotnej w ramach projektu, w czasie 
korzystania ze wsparcia – 91.000 zł  

 

Na potrzeby założeń Programu przyjęto, że z ww. kosztów skorzysta 1% uczestników 

Programu, 650 dni opieki nad osobami zależnymi; koszt osobodnia opieki to 140 zł  

(7 godzin dziennie, 20 zł / godzina). 
 

c) koszty realizacji działań informacyjno-edukacyjnych – 60.000 zł, 
Dotyczy ewentualnego przygotowania i druku materiałów edukacyjnych  

dla uczestników Programu (30 zł / osoba). 
 

d) koszty dotyczące finansowania środków trwałych i cross-financingu – 
275.000 zł. 

Wydatki dotyczące finansowania środków trwałych bezpośrednio powiązanych  

z przedmiotem projektu lub wykorzystywanych w celu wspomagania procesu 

wdrażania projektu, a także wydatki dotyczące cross-financingu, w tym dostosowania 

lub adaptacji budynków, pomieszczeń w szczególności do potrzeb osób  

z niepełnosprawnościami (koszty bezpośrednie).  

Wydatki dotyczące finansowania środków trwałych obejmują nie tylko różne formy 

zakupu sprzętu (zakup, leasing. itd.) na potrzeby realizacji projektu, ale przede 

wszystkim koszty amortyzacji wykorzystywanego własnego wyposażenia. 
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Cross-financing to zasada elastyczności, polegająca na możliwości 

komplementarnego, wzajemnego finansowania działań ze środków EFRR i EFS. 

Może dotyczyć wyłącznie takich kategorii wydatków, bez których realizacja projektu 

nie byłaby możliwa. 

Ze względu na specyfikę Programu dopuszczalne będzie uwzględnienie ww. kategorii 

kosztów (przy spełnieniu warunków określonych w regulaminie konkursu 

uwzględniających wymogi z „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków  

w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”). Wydatki w ramach 

projektu na zakup środków trwałych o wartości jednostkowej równej i wyższej niż  

3.500 zł netto w ramach kosztów bezpośrednich oraz wydatki w ramach cross-

financingu nie mogą łącznie przekroczyć 10% wydatków kwalifikowalnych projektu,  

w tym cross-financing nie może stanowić więcej niż 10% finansowania unijnego  

w ramach projektu. Zakłada się że wydatki tego rodzaju wyniosą nie więcej niż  

ok. 2%.  

Finansowanie ww. kategorii kosztów będzie dopuszczalne wyłącznie w przypadku 

wiarygodnego uzasadnienia przez wnioskodawcę występowania na obszarze realizacji 

projektu barier wśród potencjalnych uczestników w dostępie do świadczeń, którym można 

przeciwdziałać poprzez sfinansowanie odpowiadających im kosztów. Wyżej wymienione 

szacunkowe koszty zapewniają potencjalną możliwość założenia przez wnioskodawców 

poszczególnych kategorii kosztów. Jednak nie w każdym wniosku o dofinansowanie 

muszą one występować, gdyż wnioskodawcy mogą nie identyfikować barier, do których  

te koszty się odnoszą.  
 

Powyższe działania będą finansowane w ramach kosztów bezpośrednich. 

3. Koszty pośrednie – wynoszą  3.160.000 zł, co stanowi 18,36% środków  
na Program ogółem. 

Koszty pośrednie stanowią koszty administracyjne związane z obsługą projektu m.in. 

personelu bezpośrednio zaangażowanego w zarządzanie, rozliczanie, 

monitorowanie projektu lub prowadzenie innych działań administracyjnych  

w projekcie, koszty personelu obsługowego, koszty obsługi powierzchni biurowych, 

działania informacyjno-promocyjne projektu, opłaty za energię i media, koszty usług 

pocztowych itd. Koszty pośrednie są uwzględniane poprzez stawkę ryczałtową. 

Stawki dla kosztów pośrednich są określone obligatoryjnie w powiązaniu  

w wysokością kosztów bezpośrednich w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności 
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wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 

Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”.  

Ze względu na specyfikę Programu zakłada i przewidywane wartości projektów 

zakłada się średni poziom stawki ryczałtowej 22,5% kosztów bezpośrednich. 

 

Założenia dotyczące wyliczenia kosztów pośrednich dla Programu: 
Na podstawie doświadczeń dotyczących specyfiki Programu oraz wcześniejszych konkursów, 

w tym budżetów składanych projektów przyjęto, że wartość kosztów bezpośrednich  

w projektach o zróżnicowanych budżetach całkowitych będzie wynosić do 830.000 zł lub  

od 830.000 zł do 1.740.000 zł. Zgodnie z ww. Wytycznymi dla projektów do takiej wartości 

kosztów bezpośrednich, stawka ryczałtowa wynosi odpowiednio 25% i 20% kosztów 

bezpośrednich. Założono więc średnio 22,5%.  

Kwota 3.160.000 zł została oszacowana poprzez zsumowanie kategorii kosztów z punktów  1, 

2 (13.426.000 zł + 621.000 zł = 14.047.000 zł) – czyli kategorii traktowanych w myśl ww. 

Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności  

na lata 2014-2020” jako koszty bezpośrednie, a następnie wyliczenie 22,5% w odniesieniu  

do tej sumy (22,5% z 14.047.000 zł = 3.160.674 zł) i zaokrąglenie tak wyliczonej kwoty  

(do 3.160.000 zł). 

 
 

Koszty ww. działań, za wyjątkiem kosztów pośrednich, których stawki są określone 

obligatoryjnie w powiązaniu z wysokością kosztów bezpośrednich, zostaną oszacowane 
przez wnioskodawców zamierzających realizować Program i przedstawione na etapie 
składania wniosków o dofinansowanie. Będą uzależnione od planowanej liczby osób 
objętych wsparciem, cen rynkowych, specyfiki grupy docelowej i terenu, na którym 
realizowany będzie projekt oraz planowanych form wsparcia. Doświadczenia 
przeprowadzonych dotychczas konkursów wskazują na możliwe zróżnicowanie  
w podejściu wnioskodawców. W związku z powyższym przedstawione kwoty  
są kwotami orientacyjnymi. 

 
VI.2. Koszty całkowite 

 

Przewidywany łączny koszt realizacji Programu to 17.207.000 zł (całkowita wartość 

projektów), w tym 14.625.950 zł (85%) stanowi współfinansowanie ze środków EFS.  
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VI.3. Źródła finansowania 
Wdrażanie Programu będzie finansowane w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Poddziałania X.3.1 Programy  

z uwzględnieniem rehabilitacji medycznej ułatwiające powroty do pracy oraz umożliwiające 

wydłużenie aktywności zawodowej. 

Program (wdrażanie programu) będzie wspófinansowany ze środków UE w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Zgodnie z założeniami RPO montaż finansowy projektów to maksymalnie 85% 

środków z Europejskiego Funduszu Społecznego, maksymalnie 6% środków pochodzących 

 z budżetu państwa, minimalnie 9% stanowi wkład własny beneficjenta (w tym możliwy wkład 

partnerów) – w formie finansowej lub rzeczowej.  
Dopuszczalna jest realizacja projektów dotyczących niniejszego Programu  

w partnerstwie (w rozumieniu ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 

spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020) przez podmioty wnoszące 

do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe. Z partnerstwa powinna 

wynikać wartość dodana. Szczegółowe warunki w zakresie partnerstwa zostaną określone  

w Regulaminie konkursu.  
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Załącznik 1 
 

 
 
 

Oświadczenie uczestnika Programu 
 

 
 

Imię i Nazwisko………………………………………………………………………………………. 

PESEL………………………………………………………………………………………………… 

 

1. Wyrażam zgodę na udział w Programie. 
 

2. Oświadczam, że: 

 nie posiadam wydanego orzeczenia o trwałej niezdolności do pracy; 

 nie korzystam obecnie, jak również w trakcie uczestnictwa w Programie nie będę 
korzystać ze świadczeń rehabilitacji leczniczej w związku z trwającym/przebytym 

leczeniem onkologicznym finansowanych z innych środków publicznych, w tym: NFZ, 

ZUS, KRUS, budżetu państwa, budżetu jednostki samorządu terytorialnego  

w innym programie polityki zdrowotnej, Europejskiego Funduszu Społecznego w innym 

projekcie; 

 wszystkie podane przez mnie informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym  

i faktycznym. 
 

Informacja dodatkowa: Beneficjent realizujący projekt ma możliwość wystąpienia za pośrednictwem 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego do ww. instytucji o informacje dotyczące świadczeń 

udzielanych dla poszczególnych pacjentów. 

 

 

 
 

 

…………………….      ……………………………….. 
Miejscowość, data          Podpis uczestnika Programu 
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Załącznik 2 
 

 
 
 
 
 

Zalecenie udziału w Programie rehabilitacyjnym dla pacjentów 
onkologicznych z terenu województwa łódzkiego 

 
 
 

Imię i Nazwisko………………………………………………………………………………………. 
PESEL………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 

Kwalifikacja do udziału w Programie w związku z trwającym/przebytym* leczeniem nowotworu 

złośliwego (wg ICD 10) ……………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

…………..…………..…….       …………………………………..….. 

Data          Podpis lekarza 

 

 

 

 

 

 

 

 

*zakreślić właściwe 
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Załącznik 3 

 

 

Ankieta 
Szanowny Panie/Szanowna Pani, 
Poniższa ankieta ma na celu poznanie Pani/Pana opinii oraz uwag na temat Programu 
rehabilitacyjnego dla pacjentów onkologicznych z terenu województwa łódzkiego. Otrzymane 
informacje pomogą nam na jeszcze lepszą organizację tego rodzaju przedsięwzięć w przyszłości. Proszę 
o udzielanie odpowiedzi, zaznaczając odpowiednie pole znakiem X. Ankieta jest anonimowa. 
 
 

1. Płeć:           
       kobieta   mężczyzna          

           
2. Data urodzenia:  (proszę wpisać)………………………………………………………………………  
           
3. Czy jest Pan/Pani zadowolony/a z udziału w Programie?   
           

zdecydowanie 
tak   raczej tak   raczej nie    zdecydowanie 

nie   trudno 
powiedzieć    

           
4. Czy wziąłby Pan/wzięłaby Pani ponownie udział w podobnym Programie?  

           
zdecydowanie 

tak   raczej tak   raczej nie    zdecydowanie 
nie   trudno 

powiedzieć    
           

5. Czy poleciłaby Pani/poleciłby Pan ten Program innym osobom?     
           

zdecydowanie 
tak   raczej tak   raczej nie    zdecydowanie 

nie   trudno 
powiedzieć    

           
6. Czy jest Pan/Pani zadowolony/a ze sposobu organizacji świadczeń w Programie (godziny udzielania 
świadczeń, warunki lokalowe itd.?) 

           
zdecydowanie 

tak   raczej tak   raczej nie    zdecydowanie 
nie   trudno 

powiedzieć    
           

7. Czy jest Pan/Pani zadowolony/a z podejścia personelu medycznego udzielającego świadczeń w Programie 
(pod względem uprzejmości, życzliwości, zainteresowania pacjentem)? 

           
zdecydowanie 

tak   raczej tak   raczej nie    zdecydowanie 
nie   trudno 

powiedzieć    
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8. Czy zakres świadczeń udzielanych w Programie odpowiadał na Pan/Pani potrzeby zdrowotne? 

           
zdecydowanie 

tak   raczej tak   raczej nie    zdecydowanie 
nie   trudno 

powiedzieć    
           

9. Czy przez udział w Programie zwiększył/a Pan/Pani swoją wiedzę na temat ćwiczeń, które może Pan/Pani 
sam/sama wykonywać w domu?  

           
zdecydowanie 

tak   raczej tak   raczej nie    zdecydowanie 
nie   trudno 

powiedzieć    
           

 
 
Miejsce na Pana/Pani dodatkowe uwagi: 
……………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………….……………………………...………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Dziękujemy za wypełnienie ankiety! 
 


