
  
175 tysięcy osób zachoruje na nowotwór w 2025 

r.1Tyle mniej więcej wynosi populacja Zabrza  - 

dwudziestego co do wielkości miasta w Polsce. 

 

Ponad dwukrotnie wzrosła 

zachorowalność na 

nowotwory w Polsce w ciągu 

ostatnich trzech dekad. 

Wojewódzki Urząd Pracy w 

Szczecinie ogłosił właśnie 

konkurs na dofinansowanie 

projektów poświęconych 

programom profilaktyki 

nowotworowej. Na ten cel 

przeznaczono ponad  
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3 fundacjaonkologicznanadzieja.org, (3.11.2017 r.) 

21 mln. zł ze 

środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego (EFS). 

Na realne wsparcie może 

liczyć 30 tysięcy osób. 

Działać trzeba u źródła. 

W świetle naukowych 

dowodów  profilaktyka 

zyskuje rangę medycyny 

przyszłości. Kolonoskopia  

aż w 60-90 procentach 

zapobiega rozwojowi raka 

jelita grubego. Wychwycenie 

w porę groźnych zmian  

w badaniu mammograficznym 

daje pacjentkom ponad 90% 

szans na przeżycie kolejnych  

5 lat po diagnozie2. Gdyby 

każdej kobiecie choć raz 

w życiu pobrano cytologię, 

ryzyko śmierci z powodu raka 

szyjki macicy obniżyłoby się 

o blisko 40%3. Dowody  

na wartość profilaktyki 

nowotworowej są oczywiste. 

Włączenie tych działań  

w obszar dofinansowania  

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ogłosił właśnie 

konkurs na dofinansowanie projektów poświęconych 

programom profilaktyki nowotworowej. Na ten cel 

przeznaczono ponad 21 mln. zł ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego (EFS). Na realne wsparcie może 

liczyć 30 tysięcy osób. 

Europejski Fundusz Społeczny wspiera 

profilaktykę nowotworową 
             

 



ze środków EFS ma zatem  

na celu zwiększenie udziału 

mieszkańców naszego regionu 

w badaniach profilaktycznych 

z zakresu raka jelita grubego, 

szyjki macicy oraz raka piersi. 

Jak to osiągnąć? Z jakimi 

problemami mierzą się 

aktualnie realizatorzy 

programów profilaktycznych? 

Sprzęt 

Aż 493 dni czekać trzeba  

na badanie endoskopowe  

w niemalże połowie placówek 

leczniczych województwa 

zachodniopomorskiego4. 

Zmniejszą się kolejki,  

co poprawi dostępność badań. 

Pozwoli to na szybszą 

weryfikację alarmujących 

symptomów. Wykrycie w porę 

nowotworów przełoży się na 

                                                      
4 swiatprzychodni.pl, (3.11.2017 

r.) 

poprawę ich wyleczalności.  

W ramach projektu aż 40% 

środków przeznaczyć będzie 

można na zakup środków 

trwałych, w tym 

specjalistycznej aparatury  

i sprzętu medycznego. 

Świadomość 

W Polsce od 2000 r.  

w ramach Narodowego 

Programu Zwalczania Chorób 

Nowotworowych każda osoba 

w wieku 50-69 lat może się 

poddać bezpłatnej 

kolonoskopii. Do tego badania 

kwalifikują się również osoby 

w wieku 40-49 lat, których 

krewni pierwszego stopnia 

(rodzice, rodzeństwo) 

chorowali na raka jelita 

grubego. Niestety, w samej 

Warszawie i okolicach na 

zaproszenia na badanie 

odpowiada jedynie od 25  

do 35 proc. osób5. Wstyd? 

Niedocenianie ryzyka? Chęć 

życia w słodkiej 

nieświadomości?  

5 Krajowy Rejestr Nowotworów, 

http://onkologia.org.pl, (3.11.2017 

r.) 

Przyczyn niepoddawania się 

badaniom zapewne jest wiele.  

Mamy nadzieję,  

że działania o zasięgu 

lokalnym, skierowane 

do danej grupy, opisane 

zrozumiałym  

i przystępnym językiem 

zmienią te niechlubne 

statystyki i zwiększą 

zgłaszalność na badania, które 

mogą przecież uratować 

życie! 

Dojazd 

32 placówki wykonują 

badania endoskopowe  

w województwie 

zachodniopomorskim, z czego 

7 z nich mieści się w 

Szczecinie6. Oznacza  

to, że 25 pozostałych 

placówek świadczy usługi dla 

114 gmin. Być może trudno  

6 swiatprzychodni.pl, (3.11.2017) 

Program umożliwi zakup 

wciąż deficytowego 

specjalistycznego, bardzo 

drogiego sprzętu 

medycznego: 

videokolonoskopów, 

mammobusów, cytobusów. 

W ramach projektu 

sfinansować będzie można 

działania informacyjno-

edukacyjne oraz dotyczące 

edukacji prozdrowotnej. 



w to uwierzyć, ale wciąż  

to dojazd na badanie z małych 

miast i wsi jest często główną 

barierą dla przebadania się. 

Dla niektórych barierą nie  

do pokonania.  

To umożliwi udział  

w badaniach osobom, które 

pomimo tego, iż z racji wieku 

lub obciążeń genetycznych 

predysponowane są do 

zachorowania na nowotwór, to 

nie są w stanie przebadać się  

z powodu miejsca 

zamieszkania  

Na te i inne cele z 

obszaru profilaktyki 

nowotworowej w kierunku 

wykrywania raka piersi, szyjki 

macicy i raka jelita grubego 

przeznaczono ponad 21 mln zł 

ze środków EFS. Do udziału 

w konkursie zachęcamy 

jednostki samorządu 

terytorialnego, podmioty 

lecznicze, organizacje 

pozarządowe, których 

działalność statutowa dotyczy 

promocji i ochrony zdrowia. 

Otrzymać można 

dofinansowanie w wysokości 

aż 95% wartości projektów. 

Nabór trwa do 30 listopada 

br. Regulamin konkursu 

dostępny na stronie 

www.wup.pl/rpo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie: 

Aleksandra Romanowicz 

Biuro Informacji i Promocji EFS,  

WUP Szczecin 

 

 KALENDARIUM DZIAŁANIA 6.8 RPO WZ  

Ogłoszenie konkursu – 31 sierpnia 2017 

Nabór wniosków – 30 października – 30 listopada 2017 r. 

Planowane rozstrzygnięcie konkursu – 28 lutego 2018 r. 

 

Kontakt 

Biuro Informacji i Promocji EFS 

 efs@wup.pl; 91 42 56 163/164 

 

Dlatego też w ramach 

programu sfinansować będzie 

można zapewnienie dojazdu  

z miejsca zamieszkania  

do miejsca wykonania 

badania i z powrotem. 

http://www.wup.pl/rpo
mailto:efs@wup.pl

