
Kwalifikacja do programu prowadzona jest przez lekarzy

Podstawowej Opieki Zdrowotnej lub lekarza radiologa Samodzielnego

Publicznego Zespohi Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie

Kryteria wlaczenia pacienta do programu:

1) osoby w wieku 55-74 lata, ktore:

• maJ3 konsumpcj? tytoniu wieksza^ lub rowna^ 20 paczkolatom i s^

aktywnymi palaczami

• maJ4 konsumpcje tytoniu wieksza^ lub rowna^ 20 paczkolatom

i rzuciry palenie na nie wi^cej niz 15 lat (dot. ostatniego okresu

abstynencji).

2) osoby w wieku 50-74 lata, ktore:

• maJ3 konsumpcje tytoniu wieksza^ lub rowna^ 20 paczkolatom i s^

aktywnymi palaczami,

• maja^ konsumpcje tytoniu wieksza^ lub rowna^ 20 paczkolatom

i rzuciry palenie na nie wi^cej niz 15 lat (dot. ostatniego okresu

abstynencji),

u ktorych stwierdzono jeden z czynnikow ryzyka:

> z uwagi na wykonywany zawod byry narazone na

dzialanie krzemionki, berylu, niklu, chromu, kadmu,

azbestu, zwi^zkow arsenu, spalin silnikow diesla,

dymu ze spalania w^gla kamiennego, sadzy,

> ekspozycja na radon,

> chorowary na raka phica, chloniaka, raka glowy i szyi

lub raki zalezne od palenia tytoniu, np. raka p^cherza

moczowego,

> osoby z bliskiej rodziny (krewni pierwszego stopnia)

miary raka phica,



> chorus na przewlekla_ obturacyjn^ chorob? phic
(POChP) lub samoistne wloknienie phic (IPF).

Osoba spelniaj^ca warunki wl^czenia do Programu moze bye jego
uczestnikiem, jezeli ma swiadomosc ewentualnej koniecznosci
przeprowadzenia inwazyjnych procedur diagnostycznych
i ewentualnego zabiegu chirurgicznego. Kazda osoba b^d^ca
uczestnikiem Programu ma mozliwosc rezygnacji z udziahi w nim na
dowolnym etapie.

Kryteria wylaczenia pacienta z programu:

• pacjent z choroba^ zakazna^ lub „ostra/' choroba^ naczyniowa^
chirurgiczn^,

• pacjent, u ktorego w okresie ostatnich 12 miesi^cy w ramach

Programu w kierunku wykrycia raka phica przeprowadzono

badanie NDTK, w ktorym nie stwierdzono zadnych

niepokoj^cych zmian),

• pacjent, u ktorego wykonano tomografie komputerow^ klatki

piersiowej w ciaj*u 3 miesiecy poprzedzaj^cych date
planowanego badania NDTK,

• pacjent, u ktorego zdiagnozowano raka phica przed zgloszeniem

do Programu.

Sposob rekrutacii pacientow do Programu:

Kandydaci do badan s^ identyfikowani przez lekarzy Podstawowej

Opieki Zdrowotnej lub lekarza radiologa Samodzielnego

Publicznego Zespohi Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie.

Na podstawie wypelnionej przez kandydata do badan Ankiety lekarz

Podstawowej Opieki Zdrowotnej lub lekarz radiolog Samodzielnego

Publicznego Zespohi Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie sprawdza

kryteria wl^czenia i wylaczenia, a nastepnie ocenia czy dana osoba



kwalifikuje si$ do badania, i wystawia Skierowanie na badanie

w ramach Programu.

Ankiety moga^ bye przesylane poczt% poczta^ elektroniczn^ lub

dostarczone osobiscie przez pacjentow. Na ich podstawie wraz ze

skierowaniem ustala si$ termin badania.

Osoby, ktorych Ankiety s^ prawidlowo wypelnione i spelniaj^

kryteria wl^czenia, a nie spelniaja^ kryteriow wylaczenia maja^

wykonywane badanie NDTK w kierunku wykrycia raka pluca. Osoby,

ktorych Ankiety wskazuj^, ze dana osoba nie spelnia kryteriow

udziahi w badaniu nie kwalifikuje si$ do Programu.

Samodzielny Publiczny Zespol Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie

stanowi punkt kontaktowy dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej

oraz dla osob gotowych poddac sie badaniu NDTK.

Koordynatorem programu jest Instytut Gruzlicy i Chorob Phic.

Informacje o tym jak zglosic si§ do Programu

mozna uzyskac pod nr telefonu 82 543 1502 pn.- pt.

w godz. 7.25-15.00

Zgloszenia w formie wypelnionej Ankiety kwalifikacyjnej

mozna przesylac poczta^ tradycyjn^ na adres:

Samodzielny Publiczny Zespol Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie

ul. Sobieskiego 4

22-300 Krasnystaw

z dopiskiem: „Dzial Radiologii i Diagnostyki Obrazowej- ANKIETA"

(ponizej zamieszczamy ANKIETEJ


