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Warunki współpracy w ramach projektu 

pt. REALIZACJA PROGRAMU PROFILAKTYKI NOWOTWORÓW GŁOWY I SZYI W 

WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM, WIELKOPOLSKIM I ZACHODNIOPOMORSKIM 

 

 O projekcie: 

Program jest autorskim pomysłem prof. dr hab. n. med. Wojciecha Golusińskiego. Jego 

głównym celem jest zwiększenie świadomości na temat nowotworów głowy i szyi oraz 

zachęcenie pacjentów z docelowej grupy do badań przesiewowych w tym kierunku. Projekt 

skierowany jest do osób pomiędzy 40 a 65 rokiem życia, które zamieszkują województwo 

zachodniopomorskie, lubuskie lub wielkopolskie. Do badania kwalifikuje się pacjent, który 

znajduje się w grupie podwyższonego ryzyka, tj. od wielu lat pali papierosy, nadużywa 

alkoholu lub podejmuje ryzykowne zachowania seksualne. Pacjent, który nie znajduje się  

w grupie podwyższonego ryzyka, ale u którego przez minimum ostatnie trzy tygodnie 

występują charakterystyczne dolegliwości laryngologiczne, również kwalifikuje się do 

badania. 

 Założenia projektu: 

Celem Programu jest dotarcie do jak największej grupy docelowej, spełniającej trzy 

kryteria tj: 

1. osoby w wieku 40- 65 lat 

2. zamieszkujące województwo wielkopolskie, zachodniopomorskie lub lubuskie 

3a. będące w grupie podwyższonego ryzyka (palące papierosy, nadużywające alkoholu, 

podejmujące się ryzykownych zachowań seksualnych lub z nowotworem głowy lub szyi  

w wywiadzie rodzinnym) 

LUB 

3b. - osoby, u których przez ostatnie trzy tygodnie utrzymują się niepokojące dolegliwości 

laryngologiczne, do których zaliczamy:  

- pieczenie języka, niegojące się owrzodzenie, czerwone lub białe naloty w jamie ustnej, 

- ból gardła (niewiązany z infekcją bakteryjną), 

- przewlekła chrypa (niezwiązana z infekcją bakteryjną), 

ból w trakcie połykania oraz/lub problemy z połykaniem, 

- guz na szyi, 

- jednostronna niedrożność nosa oraz/lub krwawy wyciek z nosa. 
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 Rola lekarza POZ 

Zadaniem lekarza POZ jest skierowanie na badanie w Ambulatoryjnym Ośrodku Specjalistycznym 

62 pacjentów do końca czerwca 2020 roku, poprzez przekazanie mu odpowiedniej dokumentacji 

i wskazanie najbliższej placówki, w której można wykonać badanie. Zaletą Programu jest krótszy 

termin oczekiwania na wizytę, brak skierowania, brak kolejek oraz brak konieczności posiadania 

ubezpieczenia. Niezbędne formularze dostarcza Wielkopolskie Centrum Onkologii. W 

przekazanych dokumentach lekarz podpisuje się i podbija swoją pieczątkę w jednym miejscu. 

Pozostałe formularze wypełnia pacjent (załączniki od 2-5 w pliku „dokumentacja konkursowa”). 

Lista Ośrodków, do których można kierować Pacjenta na badanie profilaktyczne: 

Wielkopolskie Centrum Onkologii 

Garbary 15, 61-866 Poznań 

tel. 61 88 50 729  

Fundacja Nasze Zdrowie 

Specjalistyczny Zakład Medyczny Fundacji Nasze Zdrowie NZOZ 

Fr. Walczaka 23E, 66-400 Gorzów Wlkp. 

Rejestracja na badania profilaktyczne od poniedziałku do piątku w godzinach od 12:00 do 14:00 

telefon do rejestracji 95 7822673 

Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie 

Szpitalna 45, 62-504 Konin 

Rejestracja na badania profilaktyczne od poniedziałku  do piątku w godzinach od 11:00 do 14:00, 

telefon do rejestracji 63 240 43 02 

Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie 

ul. Jana Kiepury 45, 64-100 Leszno 

Rejestracja na badania profilaktyczne od poniedziałku do piątku w godzinach 

od 7:30 do 15:00 telefon do rejestracji 65 5253 120 

 

 Jakie badanie wykonywane jest w ramach programu? 

 

Pacjent zakwalifikowany na badanie ma przeprowadzone rozszerzone badanie 

laryngologiczne. Oprócz tradycyjnego badania, podczas którego lekarz ogląda jamę 

ustną, uszy, nos, bada palpacyjnie szyję, wykonywane jest badanie obrazowe  

nasofiberoskopem. Jest to giętki endoskop, który wprowadzany przez nos do 

poziomu gardła, umożliwia obejrzenie okolicy krtani czy nosogardła, których lekarz 

nie może zobaczyć gołym okiem. Jeśli u pacjenta zostanie stwierdzona zmiana 

wymagając dalszej diagnostyk, również w ramach programu pacjent może mieć 

wykonane USG, biopsję lub pobrany wycinek. 
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 Co oferujemy? 

 

 Wynagrodzenie za każdego pacjenta – 48 zł brutto – 2976 zł za wszystkich pacjentów 

(zwolnione z podatku), 

 Bezpłatne szkolenie wprowadzające (8 godzin szkolenia, prowadzonego przez 

specjalistów z Kliniki Chirurgii Głowy, Szyi i Onkologii Laryngologicznej  

z Wielkopolskiego Centrum Onkologii, na temat nowotworów głowy i szyi w pracy 

lekarza rodzinnego. Zapewniamy catering. Po spotkaniu przesyłamy certyfikaty. Za 

szkolenie otrzymują Państwo 8 pkt edukacyjnych. Termin szkolenia zostanie ustalony 

po zebraniu wymaganej ilości placówek POZ); 

 Potrzebne formularze dla pacjentów, ulotki, plakaty. 

 

 Dokumentacja konkursowa (dostępna również na stronie www.oppngis.pl w 

zakładce „Dla lekarza POZ”) 

Aby przystąpić do naboru konkursowego należy wypełnić i przesłać dokumentację 

konkursową, w której: 

- strony 1-8 są wyłącznie informacyjne, objaśniające założenia projektu oraz warunki 

współpracy, 

- Formularz Ofertowy oraz Formularz dotyczący spełnienia kryteriów należy wypełnić- 

wypełnia je osoba uprawniona z placówki. Jeśli do tego zadania zostanie oddelegowany inny 

pracownik, do dokumentacji powinno być dołączone upoważnienie, 

- Umowę o współpracy, stanowiącą załącznik nr 3 oraz załączniki do niej dołączone należy 

zaparafować z każdej strony- umowa jest tylko do wglądu, będzie ona podpisywana dopiero 

po zakończeniu konkursu. 

 

Wypełnione i zaparafowane dokumenty należy włożyć do koperty opieczętowanej pieczątką 

POZ i wysłać na adres: 

Profilaktyka Nowotworów Głowy i Szyi 

Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej- Curie 

ul. Garbary 15 

61-866 Poznań 

 

z dopiskiem: KONKURS OFERT PNGS. 

 

http://www.oppngis.pl/
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 Osoba do kontaktu: 

Hanna Przydatek- Koordynator Programu Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi 

hanna.przydatek@wco.pl 

tel: 61 885 07 29 lub 603 942 135 

mailto:hanna.przydatek@wco.pl

