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1Wstęp

Raport „Nowotwór złośliwy gruczołu krokowego – rekomendacje w zakresie kompleksowej opie-
ki nad pacjentem” to kolejna publikacja opracowana przez Polskie Towarzystwo Urologiczne, Kon-
sultanta Krajowego w dziedzinie urologii oraz Fundację „Eksperci dla Zdrowia”, prezentująca model 
opieki koordynowanej nad pacjentami dotkniętymi nowotworami układu moczowo-płciowego.

Pierwsze opracowanie pod tytułem „Nowotwór pęcherza moczowego  – rekomendacje w za-
kresie kompleksowej opieki nad pacjentem” zostało zaprezentowane przez środowisko lekarzy 
urologów i ekspertów z zakresu ochrony zdrowia w trakcie posiedzenia Parlamentarnego Zespo-
łu ds. Praw Pacjentów w lipcu 2018 r. Przedstawione w nim rozwiązania, w szczególności model 
kompleksowej opieki specjalistycznej nad pacjentem chorym na nowotwór pęcherza moczowego, 
zostały pozytywnie ocenione przez parlamentarzystów, prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, 
przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia oraz organizacje skupiające pacjentów.

Na 2019 rok planowane jest wdrożenie (w kilku ośrodkach urologicznych w kraju) programu 
pilotażowego, finansowanego ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, w zakresie leczenia 
chorych na nowotwór złośliwy pęcherza moczowego. Wówczas w praktyce będą testowane za-
proponowane przez nas rozwiązania.

Niniejszy raport „Nowotwór złośliwy gruczołu krokowego – rekomendacje w zakresie komplek-
sowej opieki nad pacjentem” zawiera analizy i propozycje rozwiązań systemowych podobne do 
przedstawionych w poprzednim opracowaniu.

Należy zaznaczyć, że nowotwór złośliwy gruczołu krokowego, według analiz Ministerstwa 
Zdrowia opublikowanych w mapie potrzeb zdrowotnych w zakresie onkologii, będzie nowotworem 
o największej dynamice wzrostu zapadalności w perspektywie najbliższych 15 lat spośród wszyst-
kich nowotworów w Polsce.

Szacuje się, że w 2029 roku, w porównaniu do roku 2016, nastąpi blisko 30-procentowy wzrost 
zapadalności na ten typ nowotworu w Polsce, co jest istotną przesłanką wskazującą na koniecz-
ność podjęcia intensywnych działań zmierzających do poprawy organizacji systemu opieki zdro-
wotnej w ramach urologii onkologicznej, a w rezultacie – zapewnienia pacjentom dostępności do 
adekwatnego leczenia.

Poprawa skuteczności leczenia chorób nowotworowych to obecnie jeden z najważniejszych 
wymogów, jak podkreśla Najwyższa Izba Kontroli (NIK) w dokumencie z marca 2018 roku pt.: 
„Dostępność i efekty leczenia nowotworów”. Wśród wielu zaleceń NIK wymienia między innymi 
zapewnienie dostępu do kompleksowego leczenia onkologicznego wysokiej jakości. Może to na-
stąpić poprzez zmianę organizacji opieki zdrowotnej, której kluczowym elementem jest tworzenie 
w zakresie leczenia chirurgicznego specjalistycznych ośrodków (dla określonych typów nowotwo-
rów) wraz z towarzyszącymi im placówkami chemio- i radioterapii.
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Poprawie koordynacji i skuteczności leczenia nowotworu złośliwego gruczołu krokowego służą 
niewątpliwie zapisy obecnie obowiązującego rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świad-
czeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego. W warunkach szczegółowych określających 
udzielanie świadczeń ustawodawca wymienia specjalistę urologii jako mającego uprawnienia do 
stosowania chemioterapii.

Warto też nadmienić, że coraz więcej oddziałów urologii realizuje program lekowy pod nazwą: 
„Leczenie opornego na kastrację raka gruczołu krokowego octanem abirateronu przed stosowa-
niem chemioterapii”, co potwierdza kompetencje lekarzy urologów także w zakresie stosowania 
nowoczesnej farmakoterapii w leczeniu nowotworu złośliwego gruczołu krokowego.

Raport, który obecnie przedstawiamy, zawiera między innymi omówienie zaleceń Europejskie-
go Towarzystwa Urologicznego (EAU) w zakresie diagnostyki i leczenia raka gruczołu krokowego 
oraz opis modelu Kompleksowej Opieki Specjalistycznej nad Pacjentem Chorym na Nowotwór 
Złośliwy Gruczołu Krokowego (KOS – NZGK). Wykorzystano tu rozwiązania wdrażane obecnie 
przez NFZ i Ministerstwo Zdrowia, w ramach których realizowana i finansowana jest opieka nad pa-
cjentem, skoordynowana przez jeden ośrodek – podmiot koordynujący, obejmująca postępowanie 
diagnostyczno-terapeutyczne, leczenie szpitalne, specjalistyczne świadczenia ambulatoryjne oraz 
– w zależności od wskazań medycznych – różne formy rehabilitacji.

W przypadku kompleksowej opieki specjalistycznej nad chorym cierpiącym na nowotwór zło-
śliwy gruczołu krokowego ośrodkiem koordynującym powinien być oddział urologii z poradnią 
przyszpitalną, odznaczający się dużym doświadczeniem w wykonywaniu procedur zabiegowych 
i farmakologicznych związanych z leczeniem tego nowotworu.

Przedstawiamy również wybrane zagadnienia dotyczące rehabilitacji pacjentów chorych na 
raka gruczołu krokowego opracowane przez dr. hab. med. Piotra Majchera prof. nadzw. – Konsul-
tanta Krajowego w dziedzinie rehabilitacji medycznej. W przypadku tej grupy pacjentów rehabili-
tacja lecznicza istotnie wpływa na poprawę efektów leczenia zabiegowego, a także prowadzi do 
szybszego osiągniecia ogólnej sprawności przez chorego.

W końcowej części raportu prezentujemy, opracowane na podstawie map potrzeb zdrowot-
nych opublikowanych w bieżącym roku, dane dotyczące oddziałów urologii realizujących świad-
czenia związane z leczeniem chorych dotkniętych rakiem gruczołu krokowego.

1. Wstęp
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2 Mapy potrzeb zdrowotnych  
– najważniejsze wnioski  

dotyczące nowotworu złośliwego  
gruczołu krokowego

Ministerstwo Zdrowia opublikowało 31 grudnia 2015 r. mapy potrzeb zdrowotnych w zakresie 
onkologii (www.mpz.mz.gov.pl), w tym mapę ogólnopolską oraz szesnaście map regionalnych (dla 
poszczególnych województw). Każda z nich składa się z trzech części: pierwsza zawiera dane de-
mograficzne oraz epidemiologiczne, druga dotyczy stanu i wykorzystania istniejących zasobów, 
zaś ostatnia (trzecia) – prognoz w zakresie potrzeb zdrowotnych.

W pierwszej części mapy ogólnopolskiej, dotyczącej aspektów demograficznych i epidemiolo-
gicznych, nowotwór złośliwy gruczołu krokowego został sklasyfikowany na trzecim miejscu pod 
względem częstości rozpoznawania pośród wszystkich nowotworów w Polsce:

Najczęściej rozpoznawanymi nowotworami były nowotwory złośliwe płuc (25,5 tys. przypad-
ków), nowotwory piersi (19,5 tys.), gruczołu krokowego (14,6 tys.), jelita grubego (13,9 tys.) i nowo-
twory pęcherza moczowego (8,2 tys.). Łącznie stanowiły one ok. 50% nowotworów zdiagnozowa-
nych w 2012 roku.

W omawianym opracowaniu zwrócono uwagę na znaczące różnice, jakie występują pomiędzy 
różnymi regionami Polski (województwami) w odniesieniu do stadium zaawansowania choroby 
w momencie ustalenia rozpoznania klinicznego:

W 2012 r. nowotwór złośliwy gruczołu krokowego najczęściej rozpoznawany był w II stadium. 
Największy udział wczesnych rozpoznań widoczny był w woj. pomorskim (77% nowotworów w sta-
dium I lub II) i opolskim (76%). Z kolei najpóźniej nowotwór ten diagnozowano w woj. lubuskim (34% 
w IV stadium) oraz świętokrzyskim (33%).

Na podstawie przeprowadzonych analiz stwierdzono ponadto, że:

Nowotwór gruczołu krokowego odpowiadał za 8% zgonów spowodowanych nowotworami zło-
śliwymi wśród mężczyzn. Najwyższe wartości współczynnika SMR [ang. standardized mortality 
ratio, standaryzowany współczynnik śmiertelności – przyp. autorów] występowały w wojewódz-
twach: kujawsko-pomorskim, lubuskim i podlaskim. Z kolei najniższe wartości współczynnika dla 
nowotworu prostaty występowały województwie łódzkim i mazowieckim.
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Zachorowalność na raka gruczołu krokowego od końca ubiegłego wieku systematycznie wzra-
sta. Ten wzrostowy trend znajduje potwierdzenie także w opublikowanych mapach potrzeb zdro-
wotnych. W okresie następnej dekady przewiduje się znaczący wzrost zachorowalności na ten typ 
nowotworu:

Nowych przypadków nowotworów gruczołu krokowego będzie w Polsce ponad 16,4 tys. w roku 
2016, z czego najwięcej w województwach mazowieckim (2 267) i śląskim (2 074), a najmniej w wo-
jewództwie lubuskim (424). Do roku 2029 najbardziej zmieni się sytuacja w województwie war-
mińsko-mazurskim, lubuskim oraz podkarpackim - liczba nowych przypadków wzrośnie w tych 
województwach odpowiednio o: 37%, 36% oraz 36%.

Powyższe dane jednoznacznie wskazują na konieczność pilnego wprowadzania zmian orga-
nizacyjno-finansowych, których oczekiwanym rezultatem będzie zapewnienie chorym szerokiej 
dostępności zarówno do diagnostyki chorób nowotworowych, jak i do leczenia wysokiej jakości.

2. Mapy potrzeb zdrowotnych – najważniejsze wnioski  
dotyczące nowotworu złośliwego gruczołu krokowego
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3 Epidemiologia nowotworu  
złośliwego – wybrane zagadnienia

W niniejszym rozdziale prezentujemy wybrane dane dotyczące epidemiologii i organizacji 
udzielania świadczeń zdrowotnych, opracowane przez Departament Analiz i Strategii Ministerstwa 
Zdrowia (DAiS MZ) na prośbę konsultanta krajowego w dziedzinie urologii.

3.1. Liczba pacjentów z rozpoznaniem nowotworu złośliwego  
gruczołu krokowego

Z opracowania Departamentu Analiz i Strategii MZ, sporządzonego na podstawie danych Naro-
dowego Funduszu Zdrowia wynika, że w latach 2010 – 2017 odnotowano dynamiczny wzrost liczby 
pacjentów, u których rozpoznano nowotwór złośliwy gruczołu krokowego (C61).

Ogółem w analizowanym okresie liczba tych pacjentów, sprawozdanych przez świadczenio-
dawców do systemu sprawozdawczego NFZ, wzrosła z nieco ponad 74 tys. do ponad 118 tys.

Szczegółowe dane przedstawia poniższy wykres (wykres 1).

Wykres 1. Liczba pacjentów 
z rozpoznaniem C61 (ogółem)

Źródło: opracowanie DAiS MZ 
na podstawie danych NFZ
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3.2. Liczba pacjentów z rozpoznaniem nowotworu złośliwego gruczołu  
krokowego, diagnozowanych i leczonych w ramach podstawowej  
opieki zdrowotnej (POZ)

W okresie poddanym analizie zaobserwowano również duży wzrost liczby pacjentów z rozpo-
znaniem nowotworu złośliwego gruczołu krokowego (C61), u których zrealizowano porady w ra-
mach umów na udzielanie świadczeń w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (POZ).

Ogólna liczba pacjentów, sprawozdanych przez świadczeniodawców podstawowej opieki zdro-
wotnej do systemu sprawozdawczego NFZ, wzrosła z ponad 21 tys. w 2010 roku do prawie 40 tys. 
w 2017 roku, czyli o 18 381 osób.

Największy wzrost nastąpił (podobnie jak w poprzednim przypadku) w roku 2015. Najprawdo-
podobniej był to rezultat wejścia w życie pakietu onkologicznego.

Szczegółowe dane zawarte są na poniższym wykresie (wykres 2).

Wykres 2. Liczba pacjentów 
z rozpoznaniem C61 (POZ)

Źródło: opracowanie DAiS MZ 
na podstawie danych NFZ

3.3. Liczba pacjentów z rozpoznaniem nowotworu złośliwego gruczołu  
krokowego, diagnozowanych i leczonych w ramach ambulatoryjnej 
opieki specjalistycznej (AOS)

Największy wzrost liczby pacjentów, u których rozpoznano nowotwór złośliwy gruczołu kroko-
wego, nastąpił w zakresie świadczeń realizowanych w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycz-
nej (AOS), głównie w poradniach urologicznych posiadających umowy z NFZ.

Ogólna liczba chorych, sprawozdanych przez świadczeniodawców ambulatoryjnej opieki specjali-
stycznej do systemu sprawozdawczego NFZ, wzrosła z 63 219 osób w 2010 r. do 106 492 osób w 2017 r.

Szczegółowe dane przedstawia wykres 3 (na kolejnej stronie).
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Wykres 3. Liczba pacjentów 
z rozpoznaniem C61 (AOS)

Źródło: opracowanie DAiS MZ 
na podstawie danych NFZ

Wykres 4. Liczba pacjentów 
z rozpoznaniem C61 (szpital)

Źródło: opracowanie DAiS MZ 
na podstawie danych NFZ

3.4. Liczba pacjentów z rozpoznaniem nowotworu złośliwego gruczołu  
krokowego, diagnozowanych i leczonych w ramach lecznictwa szpital-
nego

Najmniejszy wzrost liczby pacjentów z analizowanej grupy odnotowano w przypadku chorych, 
u których wykonywano świadczenia w ramach hospitalizacji. Prawdopodobnie ma to związek z 
obniżeniem wyceny świadczeń z zakresu chemioterapii i radioterapii udzielanych w warunkach 
szpitalnych na rzecz tych samych świadczeń realizowanych w warunkach ambulatoryjnych.

Ogólna liczba pacjentów, sprawozdanych przez świadczeniodawców podstawowej opieki zdro-
wotnej (POZ) do systemu sprawozdawczego NFZ, wzrosła z 15 542 chorych w roku 2010 do 25 136 
osób w 2017 r. (wzrost o 9594). Także w tym przypadku wprowadzenie w życie pakietu onkologicz-
nego zaowocowało największym wzrostem liczby chorych w 2015 r.

Szczegółowe dane zawiera wykres 4.
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3. Epidemiologia nowotworu złośliwego – wybrane zagadnienia

3.5. Wskaźnik zapadalności rejestrowanej na nowotwór złośliwy gruczołu 
krokowego (C61) w poszczególnych województwach w 2016 roku

Największą zapadalność rejestrowaną na nowotwór złośliwy gruczołu krokowego w 2016 r. od-
notowano w województwach mazowieckim – 3724 nowych pacjentów oraz śląskim – 2817 pacjen-
tów. Z kolei najmniejszą zapadalność rejestrowaną wykazano w województwie opolskim i lubuskim: 
odpowiednio 544 i 632 pacjentów.

Szczegółowe dane obrazuje poniższa rycina (rycina 1).

1 553
802

686

3 724

1 132

1 196
1 899

815

1 599

1 276

1 208

632 1 782

1 535

544 2 817

Rycina 1. Wskaźnik zapadalności rejestrowa-
nej na nowotwór złośliwy gruczołu krokowe-
go (C61) w poszczególnych województwach 
w 2016 – ogółem

Źródło: opracowanie DAiS MZ na podstawie 
danych NFZ i GUS 

Liczba pacjentów

 < 815

 815 – 1 208

 1 209 – 1 599

 > 1 599

3.6. Wskaźnik zapadalności rejestrowanej na nowotwór złośliwy gruczołu 
krokowego (C61) w poszczególnych województwach w 2016  
– na 100 tys. ludności

Największą zapadalność na nowotwór złośliwy gruczołu krokowego w przeliczeniu na 100 tys. 
ludności w roku 2016 zaobserwowano w województwach zachodniopomorskim – blisko 71/100 tys.  
i mazowieckim – 69 /100 tys.

Najniższy wskaźnik zapadalności wystąpił w województwach wielkopolskim – 51/100 tys. oraz 
dolnośląskim – 53 /100 tys.

Szczegółowe dane przedstawia rycina nr 2 (na kolejnej stronie).



12 NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY GRUCZOŁU KROKOWEGO 
Rekomendacje w zakresie kompleksowej opieki nad pacjentem

67,1
55,8

57,8

69,4

53,1

56,2
56,1

65,0

64,3

61,2

70,7

62,1 51,2

52,9

54,8 61,8

11 154
4 568

4 650

25 910

6 733

6 799
10 960

4 235

9 767

7 114

6 919

3 572 12 077

9 155

3 023 19 133

Rycina 2. Wskaźnik zapadalności rejestrowa-
nej na nowotwór złośliwy gruczołu krokowe-
go (C61) w poszczególnych województwach 
w 2016 – na 100 tys. ludności

Źródło: opracowanie DAiS MZ na podstawie 
danych NFZ i GUS 

Liczba pacjentów na 100 tys. ludności

 < 55,8

 55,8 – 61,2

 61,2 – 65,0

 > 65,0

Rycina 3. Wskaźnik chorobowości rejestrowa-
nej na dzień 31.12.2016 wg miejsca zamieszka-
nia pacjenta – C61 (ogółem)

Źródło: opracowanie DAiS MZ na podstawie 
danych NFZ i GUS 

Liczba pacjentów

 < 4 650

 4 650 – 6 919

 6 920 – 10 960 

 > 10 960

3.7. Wskaźnik chorobowości rejestrowanej na dzień 31.12.2016 wg miejsca 
zamieszkania pacjenta – C61 (ogółem)

W 2016 roku najwyższy wskaźnik chorobowości na nowotwór złośliwy gruczołu krokowego był 
w województwie mazowieckim – niemal 26 tys. nowych pacjentów – oraz w województwie śląskim 
– ponad 19 tys. pacjentów. Najniższe wartości wskaźnik ten osiągnął w województwie lubuskim 
(3,5 tys.) oraz opolskim – 3 tys. pacjentów. Szczegółowe dane zostały przedstawione na rycinie 3.

3. Epidemiologia nowotworu złośliwego – wybrane zagadnienia
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121,0
79,2

97,6

121,3

78,5

79,9
81,3

84,0

97,7

85,2

101,0

87,6 86,9

78,7

75,7 104,5

Rycina 4. Wskaźnik chorobowości rejestrowa-
nej na dzień 31.12.2016 wg miejsca zamieszka-
nia pacjenta – C61 (na 100 tys. ludności)

Liczba pacjentów na 100 tys. ludności

 < 79,9

 79,9 – 85,2

 85,3 – 97,7

 > 97,7

Źródło: opracowanie DAiS MZ na podstawie 
danych NFZ i GUS 

3.8. Wskaźnik chorobowości rejestrowanej na dzień 31.12.2016 wg miejsca 
zamieszkania pacjenta – C61 (na 100 tys. ludności)

W 2016 roku największą zapadalność na nowotwór złośliwy gruczołu krokowego w przelicze-
niu na 100 tys. ludności odnotowano w województwach pomorskim i mazowieckim: odpowiednio 
121,3/100 tys. oraz 121,1/100 tys. ludności. Z kolei najniższy wskaźnik chorobowości wystąpił w wo-
jewództwach lubelskim - 78,5 /100 tys. i opolskim - 76/100 tys. 

Rycina 4 przedstawia szczegółowe dane.

3. Epidemiologia nowotworu złośliwego – wybrane zagadnienia
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4 Zalecenia Europejskiego  
Towarzystwa Urologicznego  

w zakresie diagnostyki i leczenia  
nowotworu złośliwego gruczołu  
krokowego (na podstawie EAU  
Guidelines 2018)

Nowotwór złośliwy gruczołu krokowego (prostaty) jest najczęściej występującym nowotworem 
u mężczyzn w Europie. Częstość jego występowania, zwłaszcza w krajach rozwiniętych, wiąże 
się istotnie ze starzeniem się społeczeństwa. Zgodnie z wytycznymi Europejskiego Towarzystwa 
Urologicznego (EAU), rak prostaty, poza klasyfikacją TNM, może być również klasyfikowany jako:

 – rak niskiego ryzyka (PSA < 10 ng/mL oraz Gleason score < 7  
oraz stadium zaawansowania klinicznego cT1-2a),

 – rak pośredniego ryzyka (PSA 10-20 ng/mL lub Gleason score 7  
lub stadium zaawansowania klinicznego cT2b),

 – rak wysokiego ryzyka (PSA > 20 ng/mL lub Gleason score > 7  
lub stadium zaawansowania klinicznego co najmniej cT2c).

4.1. Diagnostyka

Rak stercza we wczesnych stadiach rozwoju na ogół nie wywołuje charakterystycznych klinicz-
nych objawów. Najczęściej jest on podejrzewany na podstawie badania per rectum i/lub oznacze-
nia stężenia PSA w surowicy. Ostateczne rozpoznanie można postawić jedynie na podstawie ana-
lizy histopatologicznej wycinków pobranych podczas biopsji stercza lub fragmentów tkankowych 
wyciętych w trakcie zabiegu przezcewkowej resekcji gruczołu krokowego z powodu łagodnego 
przerostu prostaty. Multiparametryczny rezonans gruczołu krokowego może pomóc w diagnosty-
ce, zwłaszcza u pacjentów kwalifikowanych do kolejnych biopsji, ale nie może zastąpić badania 
histopatologicznego.

Decyzje dotyczące kolejnych etapów diagnostyki (przede wszystkim w odniesieniu do rezo-
nansu magnetycznego oraz scyntygrafii kośćca) uzależnione są od stanu pacjenta, spodziewanej 
długości życia oraz indywidulanych kwalifikacji do konkretnych metod leczenia.
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4. Zalecenia Europejskiego Towarzystwa Urologicznego w zakresie diagnostyki i lecze-
nia nowotworu złośliwego gruczołu krokowego (na podstawie EAU Guidelines 2018)

4.2. Leczenie

Leczenie chorych na nowotwór złośliwy gruczołu krokowego zależy głównie od oszacowanej 
grupy ryzyka.

Rycina 5. Algorytm postępowania terapeutycznego w przypadku 
chorych na raka gruczołu krokowego niskiego ryzyka

Rak gruczołu krokowego niskiego ryzyka

Aktywny nadzór Radykalna prostatektomia Inne metody leczenia zależne
od indywidualnych wskazań

Radioterapia
Baczna obserwacja

Pacjenci z małym ryzykiem 
progresji choroby nowotwo-

rowej, z oczekiwaną długością 
życia >10 lat, stadium zaawan-

sowania klinicznego cT1/2, 
stężeniem PSA Ł 10 ng/mL, 

Gleason score Ł 6, Ł 2 dodatnimi 
wycinkami biopsji, małym zaję-
ciem wycinków biopsji (Ł 50% 

raka w wycinku)

Okresowe badania per rectum, 
oznaczenia stężenia PSA oraz 
biopsje gruczołu krokowego

Metoda leczenia z wyboru 
u wszystkich pacjentów chorych 

na raka gruczołu krokowego 
niskiego ryzyka, 

z przewidywaną długością życia 
powyżej 10 lat oraz 
kwalifikujących się 

do leczenia zabiegowego

Rak gruczołu krokowego pośredniego ryzyka

Radykalna prostatektomia Inne metody leczenia zależne
od indywidualnych wskazań

Radioterapia
Baczna obserwacja

Metoda leczenia z wyboru u wszystkich 
pacjentów chorych na raka gruczołu krokowego 
pośredniego ryzyka, z przewidywaną długością 
życia powyżej 10 lat oraz kwalifikujących się do 

leczenia zabiegowego

U pacjentów z ryzykiem zajęcia węzłów chłon-
nych powyżej 5%, jednoczasowo z zabiegiem 

prostatektomii powinna zostać wykonana 
rozszerzona limfadenektomia miedniczna

•	Chorzy na raka gruczołu krokowego pośredniego ryzyka

Rycina 6. Algorytm postępowania terapeutycznego 
w przypadku chorych na raka gruczołu krokowego 
pośredniego ryzyka

•	Chorzy na raka gruczołu krokowego niskiego ryzyka
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Rak gruczołu krokowego wysokiego ryzyka

Radykalna prostatektomia
z rozszerzoną limfadenektomią

miedniczną
Radioterapia Inne metody leczenia zależne

od indywidualnych wskazań

Metoda leczenia u pacjentów 
chorych na raka gruczołu 

krokowego miejscowo 
zaawansowanego (cT3a, cT3b, 
cT4, N0, N1), z przewidywaną 
długością życia powyżej 10 lat 

oraz kwalifikujących się do 
leczenia zabiegowego jako 

najistotniejszy element terapii 
wielokierunkowej)

Metoda leczenia u pacjentów 
chorych na raka gruczołu 

krokowego miejscowo 
zaawawnsowanego (cT3a, cT3b, 

cT4, N0, N1), z przewidywaną 
długością życia powyżej 10 lat 

oraz kwalifikujących się do 
leczenia zabiegowego jako 

element terapii 
wielokierunkowej (po zabiegu 

rozszerzonej radykalnej 
prostatektomii)

Terapia hormonalna 
(głównie u pacjentów 

niekwalifikujących się do żadnej 
metody leczenia miejscowego)

Baczna obserwacja

•	Chorzy na raka gruczołu krokowego wysokiego ryzyka

Rycina 7. Algorytm postępowania terapeutycznego w przypadku chorych  
na raka gruczołu krokowego wysokiego ryzyka

•	Chorzy na raka gruczołu krokowego  
z przerzutami w węzłach chłonnych (N+)

Rycina 8. Algorytm postępowania terapeutycz-
nego w przypadku chorych na raka gruczołu 
krokowego, u których stwierdzono przerzuty 
w węzłach chłonnych

•	Chorzy na przerzutowego raka  
gruczołu krokowego (M+)

Rycina 9. Algorytm postępowania terapeutycz-
nego w przypadku chorych na przerzutowego 
raka gruczołu krokowego

4.3. Zalecenia dotyczące obserwacji chorych po przeprowadzonym leczeniu 
chirurgicznym oraz w trakcie terapii hormonalnej

Monitorowanie chorych na raka gruczołu krokowego po przeprowadzonym leczeniu chirurgicz-
nym z intencją wyleczenia opiera się na wywiadzie, badaniu fizykalnym (badanie per rectum) oraz 
kontrolowaniu stężenia PSA przez lekarza urologa. W większości przypadków obserwacja odbywa 
się według zalecanej częstotliwości po 3, 6 i 12 miesiącach w pierwszym roku od zabiegu, następnie 
co 6 miesięcy przez 3 lata, a później raz w roku.

4. Zalecenia Europejskiego Towarzystwa Urologicznego w zakresie diagnostyki i lecze-
nia nowotworu złośliwego gruczołu krokowego (na podstawie EAU Guidelines 2018)

Obecność przerzutów
w węzłach chłonnych (N+)

Hormonoterapia ordynowana przez 
lekarza urologa 

(w wybranych przypadkach wraz 
z leczeniem radioterapeutycznym)

Obecność przerzutów (M+)

Hormonoterapia ordynowana przez 
lekarza urologa 

(w wybranych przypadkach wraz 
z leczeniem chemioterapeutycznym)
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Chorych w trakcie terapii hormonalnej należy poddać badaniom kontrolnym co 3-6 miesię-
cy zależenie od stadium zaawansowania, towarzyszących objawów, czynników prognostycznych 
oraz zastosowanego leczenia. Wizyta kontrolna u lekarza urologa obejmuje: zebranie wywiadu, 
badanie fizykalne (badanie per rectum), monitorowanie stężenia PSA i testosteronu. Konieczność 
wykonywania dodatkowych badań w trakcie hormonoterapii uzależniona jest przede wszystkim 
od stadium zaawansowania choroby i pozostaje w kompetencjach prowadzącego lekarza urologa.

4. Zalecenia Europejskiego Towarzystwa Urologicznego w zakresie diagnostyki i lecze-
nia nowotworu złośliwego gruczołu krokowego (na podstawie EAU Guidelines 2018)
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5 Rehabilitacja pacjenta chorego na 
nowotwór złośliwy gruczołu  

krokowego w ramach kompleksowej 
opieki specjalistycznej

Rak gruczołu krokowego jest na trzecim miejscu pod względem występowania nowotworów 
złośliwych u mężczyzn w Polsce. Dotyczy on przede wszystkim mężczyzn w 6. i 7. dekadzie ży-
cia, chociaż obecnie daje się zaobserwować obniżenie progu zachorowań do 5. – 6. dekady życia. 
Metoda leczenia zależy od stadium zaawansowania nowotworu, wieku pacjenta i kategorii ryzyka 
progresji.

Nieodzownym elementem leczenia jest rehabilitacja medyczna, której program – w przypad-
ku pacjenta dotkniętego nowotworem złośliwym gruczołu krokowego – polega na zapobieganiu 
powstawania zaburzeń czynnościowych i przywracaniu prawidłowego funkcjonowania w zakresie:

•	 dbania o ranę pooperacyjną i higienę skóry,

•	 wyuczenia wykonywania czynności samoobsługi i czynności dnia codziennego,

•	 wyuczenia czynności związanych z używaniem urologicznych środków pomocniczych,

•	 wystąpienia powikłań po zastosowanym leczeniu chirurgicznym i skojarzonym,

•	 profilaktyce przeciwzakrzepowej,

•	 łagodzenia dolegliwości bólowych,

•	 profilaktyki i leczenia nietrzymania moczu,

•	 szybkiej aktywizacji i poprawy wydolności fizycznej,

•	 poprawy wydolności układu oddechowego i krążenia,

•	 profilaktyki i zmniejszenia występowania obrzęku limfatycznego tkanek przyległych 
i kończyn dolnych,

•	 odpowiedniego odżywiania (w tym ilości przyjmowanych płynów),

•	 wsparcia psychologicznego i duchowego,

•	 poprawy jakości życia.

Aby zapewnić kompleksowy i dostosowany do potrzeb pacjenta dotkniętego rakiem gruczołu 
krokowego program rehabilitacji, zaproponowano zorganizowanie procesu rehabilitacji w formie 
następujących modułów:
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5. Rehabilitacja pacjenta chorego na nowotwór złośliwy gruczołu krokowego  
w ramach kompleksowej opieki specjalistycznej

Moduł I - rehabilitacja przedoperacyjna

Pierwszym etapem postępowania przedoperacyjnego jest dokonanie obszernej ewaluacji stanu 
zdrowia pacjenta, która zawiera informacje dotyczące: stanu psychofizycznego, czynników ryzyka 
powikłań pooperacyjnych, narażenia na konsekwencje w postaci objawów nietrzymania moczu, 
zidentyfikowania utrudnień w pooperacyjnym uruchamianiu pacjenta, obecności chorób współist-
niejących, zażywanych leków. Dokonanie takiej oceny jest konieczne do stworzenia zindywiduali-
zowanego, dopasowanego do potrzeb pacjenta, planu długofalowej opieki w zakresie rehabilitacji. 

Kolejnym, istotnym elementem postępowania przed zabiegiem jest rozpoczęcie rehabilita-
cji pacjenta, co zdecydowanie przyczynia się do polepszenia wyników leczenia operacyjnego i 
ograniczenia ewentualnych powikłań. Indywidualna praca fizjoterapeuty z pacjentem ma na celu: 
wypracowanie właściwego nastawienia pacjenta do choroby, leczenia i procesu rekonwalescen-
cji, poinformowanie go o możliwym wystąpieniu powikłań i sposobie przeciwdziałania im, a tak-
że osiągnięcie właściwej motywacji do aktywnego uczestniczenia w procesie rekonwalescencji. 
Na tym etapie prowadzona jest nauka wykonywania ćwiczeń oddechowych torem piersiowym 
z ewentualną asekuracją okolicy rany pooperacyjnej (w zależności od techniki operacyjnej), nauka 
ćwiczeń przeciwzakrzepowych kończyn dolnych, nauka samodzielnej zmiany pozycji i czynności 
dnia codziennego w łóżku z zachowaniem ochrony rany pooperacyjnej oraz nauka efektywnego 
kaszlu i kichania. Korzystne jest wprowadzanie elementów treningu mięśni dna miednicy, tj. na-
uka lokalizowania mięśni krocza (ewentualnie z użyciem biofeedbacku). Wpływa to pozytywnie na 
przygotowanie struktur mięśniowych do zabiegu operacyjnego oraz sprzyja lepszemu opanowaniu 
techniki ćwiczeń wykonywanych po zabiegu.

O ile u pacjenta stwierdza się współistnienie innych chorób, program rehabilitacji należy skory-
gować w taki sposób, aby uwzględniał on problemy związane z wielochorobowością. Najkorzyst-
niej byłoby wykonać zadania tego modułu przed planowanym leczeniem w trybie ambulatoryjnym, 
ale dopuszcza się również wykonanie go w okresie hospitalizacji przed planowanym zabiegiem.

Moduł II - wczesna rehabilitacja szpitalna

Głównym celem działań w programie rehabilitacji tego okresu jest jak najszybsze zmobilizo-
wanie pacjenta do uruchomienia i wczesnej pionizacji. W ramach prowadzonej przyłóżkowo fi-
zjoterapii pacjent wykonuje ćwiczenia przeciwzakrzepowe i oddechowe w celu wyeliminowania 
powikłań krążeniowo-oddechowych lub wyeliminowania zalegania wydzieliny w drzewie oskrzelo-
wym, co może być podłożem stanów zapalnych oskrzeli lub płuc. Do zminimalizowania następstw 
związanych z długotrwałym przebywaniem w pozycji leżącej przyczynia się również szybka pioni-
zacja. W zależności od stanu funkcjonalnego i samopoczucia pacjenta rozpoczynamy wdrażanie 
ćwiczeń ogólnokondycyjnych, które zapobiegają pogorszeniu wydolności ogólnej organizmu oraz 
obniżeniu stopnia samoobsługi. Dodatkowo polecamy pacjentowi przyjmowanie pozycji łagodzą-
cych dolegliwości bólowe, a także rozpoczynamy działania nakierowane na zapobieganie obrzę-
kom bądź ich minimalizowanie poprzez wdrażanie elementów terapii przeciwobrzękowej. Ważnym 
elementem tego okresu jest nauczenie pacjenta obycia z urologicznymi środkami pomocniczymi. 
Końcowym etapem rehabilitacji szpitalnej jest przygotowanie pacjenta do wyjścia do domu (in-
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formacje dotyczące bezpiecznego powrotu do aktywności fizycznej, samoobserwacja w kierunku 
wystąpienia niepożądanych objawów i powikłań, nietrzymania moczu, zaburzeń funkcji seksualnej, 
zaparć, obrzęków, a także edukacja w zakresie właściwej diety).

Moduł III – późna rehabilitacja (ambulatoryjna / dzienna / uzdrowiskowa)

Po usunięciu cewnika moczowego rozpoczyna się trening mięśni dna miednicy, mający na celu 
zapobieganie wystąpieniu objawów nietrzymania moczu lub odzyskanie kontroli nad trzymaniem 
moczu. Pacjent powinien zostać poinformowany o możliwości skorzystania z terapii indywidu-
alnej pod okiem wykwalifikowanego fizjoterapeuty urologicznego. Właściwy trening mięśni dna 
miednicy (o ile nie wykonywano go przed operacją) powinien rozpoczynać się od nauki lokalizacji 
i aktywacji mięśni dna miednicy i może być połączony z technikami biofeedbacku, które pozwalają 
na lepsze rozpoznanie pracy właściwych mięśni. Wskazane jest, aby na tym etapie pacjent ściśle 
współpracował z fizjoterapeutą. Dopiero po opanowaniu właściwej techniki aktywacji mięśni dna 
miednicy można wprowadzić właściwy trening ze stopniowaniem jego intensywności i trudności.

W ostatnim czasie pojawia się coraz więcej doniesień o skuteczności stymulacji elektrycznej 
i magnetycznej u pacjentów z nietrzymaniem moczu. Metodologia zabiegu polega na uzyskaniu 
aktywacji mięśni dna miednicy poprzez stymulację nerwu sromowego. Od niedawna aparat gene-
rujący impulsowe pole elektromagnetyczne jest stosowany z dobrym skutkiem u tych pacjentów.

Techniki operacyjne uległy znaczącej poprawie, ale nadal nietrzymanie moczu, obok wznowy 
procesu nowotworowego i konieczności leczenia uzupełniającego, są znaczącym czynnikiem ob-
niżającym jakość życia chorych. W wielu przypadkach nietrzymanie moczu ustępuje lub zostaje 
znacząco ograniczone do roku od zabiegu operacyjnego.

Ważnym aspektem długoterminowego programu rehabilitacji jest łagodzenie objawów towa-
rzyszących leczeniu onkologicznemu, których przedłużająca się obecność wiąże się ze spadkiem 
jakości i komfortu życia pacjenta. Elementem leczenia onkologicznego i opieki paliatywnej jest 
leczenie wspomagające, którego zadaniem jest właściwe rozpoznanie potrzeb pacjenta oraz sku-
teczne zapobieganie i zwalczanie dokuczliwych objawów choroby nowotworowej w postaci: bólu, 
zmęczenia, nudności, wymiotów, zaparć oraz zaburzeń psychoneurologicznych (depresja, lęk). 
Szeroki zakres potrzeb chorych onkologicznych sprawia, że właściwa pomoc może być zapewnio-
na jedynie przy zaangażowaniu w program rehabilitacji wielospecjalistycznego zespołu, w skład 
którego wchodzą: lekarz, pielęgniarka, fizjoterapeuta, psycholog, seksuolog.

Do możliwych powikłań późnych, związanych zarówno z samym zabiegiem operacyjnym, jak 
i będących konsekwencją leczenia onkologicznego, należą obrzęki limfatyczne kończyn dolnych 
i tkanek przyległych. Terapia przeciwobrzękowa obejmuje: specjalnie dobrane ćwiczenia fizyczne, 
drenaż limfatyczny, jak również różne formy kompresjoterapii.

Niezmiernie istotnym czynnikiem determinującym postęp leczenia jest edukacja pacjenta oraz 
jego najbliższych w zasadzie na każdym etapie leczenia i rehabilitacji. Zwiększenie świadomości 
pacjenta i jego rodziny pozwala na większe zaangażowanie w proces usprawniania i aktywne włą-
czenie się w poprawę stylu życia. Informacje udzielane pacjentowi przez wykwalifikowanych człon-

5. Rehabilitacja pacjenta chorego na nowotwór złośliwy gruczołu krokowego  
w ramach kompleksowej opieki specjalistycznej
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ków zespołu medycznego powinny dotyczyć przede wszystkim: znaczenia aktywności fizycznej 
oraz utrzymania na jak najwyższym poziomie sprawności fizycznej, stosowania właściwej diety 
w celu zapobiegania otyłości, zaburzeń sfery seksualnej, eliminacji używek.

Na tym etapie pacjent po kontroli u lekarza prowadzącego może lub nawet powinien uzyskać 
skierowanie na dalsze leczenie do uzdrowiska. Początkowo może to być leczenie w szpitalu uzdro-
wiskowym, a w późniejszym terminie - po odzyskaniu pełnej sprawności - leczenie sanatoryjne 
w celu dalszej rekonwalescencji. Kontynuacja rehabilitacji w warunkach uzdrowiskowych przyczy-
nia się do szybszego powrotu do pełnej sprawności i poprawy jakości życia pacjenta. 

Nowe rekomendacje dotyczące leczenia uzdrowiskowego i rehabilitacji uzdrowiskowej po le-
czeniu nowotworu złośliwego cedują decyzję o leczeniu w uzdrowisku na lekarza chirurga onko-
loga/onkologa klinicznego. Program rehabilitacji powinien być ustalony przez lekarza specjalistę 
rehabilitacji medycznej, przeszkolonego w zakresie rehabilitacji onkologicznej, we współpracy z le-
karzem specjalności medycyny fizykalnej i balneologii.

5. Rehabilitacja pacjenta chorego na nowotwór złośliwy gruczołu krokowego  
w ramach kompleksowej opieki specjalistycznej
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6 Program pilotażowy Kompleksowej 
Opieki Specjalistycznej nad  

Pacjentem Chorym na Nowotwór  
Złośliwy Gruczołu Krokowego  
(KOS – NZGK) – wymogi formalne

Zgodnie z art. 48e ustawy o świadczeniach program pilotażowy opracowuje, ustala, nadzoruje 
i kontroluje Minister Zdrowia, a wdraża, finansuje, monitoruje i ewaluuje Narodowy Fundusz Zdro-
wia. Program pilotażowy może być finansowany z budżetu państwa z części, której dysponentem 
jest Minister Zdrowia.

W programie pilotażowym powinien zostać określony między innymi:

1. Cel programu pilotażowego

Celem programu jest poprawa jakości i efektywności leczenia pacjentów,  
u których rozpoznano nowotwór złośliwy gruczołu krokowego (C-61).

2. Okres realizacji programu pilotażowego

Program powinien byc realizowany przez 3 lata.

3. Zakres i rodzaj świadczeń opieki zdrowotnej, których dotyczy program pilotażowy

Program będzie realizowany w następujących rodzajach i zakresach:

•	  rodzaj lecznictwo szpitalne – zakres urologia,

•	  rodzaj ambulatoryjna opieka specjalistyczna – zakres urologia,

•	  rodzaj rehabilitacja lecznicza.

4. W przypadkach wynikających z celu programu pilotażowego – populację zamieszkującą 
określony obszar terytorialny objętą programem pilotażowym

Obszarem terytorialnym objętym programem jest cały kraj.

5. Warunki organizacji świadczeń opieki zdrowotnej oraz warunki ich realizacji, z uwzględ-
nieniem kwalifikacji personelu medycznego oraz wyposażenia w sprzęt i aparaturę 
medyczną

Świadczeniodawca realizujący świadczenia w ramach KOS – NZGK, spełniający rolę ośrod-
ka koordynującego, zapewnia w strukturze organizacyjnej oddział szpitalny o profilu uro-
logia wraz z poradnią przyszpitalną oraz dostęp do:

•	 pracowni medycyny nuklearnej (możliwość obligatoryjnego wykonania  
scyntygrafii kości),

•	 badań urodynamicznych − w lokalizacji,
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•	  badań histopatologicznych śródoperacyjnych,

•	 pracownię radiologii,

•	 pracownię rezonansu magnetycznego.

Ponadto:

•	 zapewnia personel medyczny, w tym: co najmniej 5 lekarzy specjalistów w dziedzinie 
urologii, 1 lekarza specjalistę w dziedzinie rehabilitacji leczniczej, psychologa oraz 
dietetyka,

•	 wykonał w ciągu roku poprzedzającego włączenie do programu co najmniej 50 za-
biegów prostatektomii radykalnej rozliczonej w ramach grupy JGP L 31.

6. Sposób rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej, w tym wysokość kapitacyjnej stawki 
rocznej, ceny jednostkowej jednostki rozliczeniowej lub ryczałtu, w tym ryczałtu na popu-
lację objętą programem pilotażowym

Ryczałt roczny, wyliczony na podstawie aktualnych wycen świadczeń zdrowotnych okre-
ślonych przez NFZ w katalogach świadczeń z rodzaju: leczenie szpitalne, ambulatoryjna 
opieka specjalistyczna, rehabilitacja lecznicza.

7. Sposób wyboru świadczeniodawcy przez świadczeniobiorcę, z uwzględnieniem zasad re-
alizacji świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie skierowania i prowadzenia listy ocze-
kujących na udzielenie świadczenia, lub sposób objęcia przez świadczeniodawcę danej 
populacji świadczeniami opieki zdrowotnej

Wybór świadczeniodawcy przez świadczeniobiorcę jest dokonywany na podstawie skie-
rowania z poradni urologicznej lub poradni podstawowej opieki zdrowotnej z wymaganym 
rozpoznaniem wstępnym C61 – nowotwór złośliwy gruczołu krokowego, w  stadium za-
awansowania cT1-3a N0M0, potwierdzonym badaniem histopatologicznym.

8. Realizator programu pilotażowego albo tryb jego wyboru

Realizator programu wybierany jest na podstawie stosownych procedur Narodowego 
Funduszu Zdrowia.

9. Wskaźniki realizacji programu pilotażowego

Realizator programu obligatoryjnie sprawozdaje do Krajowego Rejestru Nowotworu Zło-
śliwego Gruczołu Krokowego dane dotyczące wyjściowej hospitalizacji, po 12 miesiącach 
realizacji KOS-NZGK, a także dane umożliwiające określenie następujących wskaźników:

 – śmiertelność w ciągu 30 dni od dnia hospitalizacji [%],

 – śmiertelność w ciągu 360 dni od dnia hospitalizacji [%],

 – odsetek pacjentów, u których wystąpiło zakażenie wewnątrzszpitalne [%],

 – odsetek pacjentów, u których wykonano reoperację z powodu powikłań [%],

 – odsetek pacjentów leczonych chemioterapią [%],

 – odsetek pacjentów leczonych radioterapią [%],

6. Program pilotażowy Kompleksowej Opieki Specjalistycznej nad Pacjentem Chorym 
na Nowotwór Złośliwy Gruczołu Krokowego (KOS – NZGK) – wymogi formalne
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 – odsetek pacjentów leczonych w ramach programu lekowego „Leczenie opornego na 
kastrację raka gruczołu krokowego” [%],

 – odsetek pacjentów, którzy ukończyli rehabilitację [%],

 – powody rezygnacji z rehabilitacji [%].

10. Sposób pomiaru wskaźników realizacji programu pilotażowego

Pomiar dokonywany jest na podstawie danych sprawozdawczo-rozliczeniowych, przeka-
zywanych przez realizatorów programu do oddziału wojewódzkiego NFZ lub na podstawie 
danych zawartych w Krajowym Rejestrze Nowotworu Złośliwego Gruczołu Krokowego.

11. Sposób oceny wyników programu pilotażowego

Ocena wyników programu dokonywana jest wspólnie przez NFZ i Polskie Towarzystwo 
Urologiczne.

12. Podmiot zobowiązany do finansowania programu pilotażowego 

Środki na realizację programu zapewnia Narodowy Fundusz Zdrowia.

6. Program pilotażowy Kompleksowej Opieki Specjalistycznej nad Pacjentem Chorym 
na Nowotwór Złośliwy Gruczołu Krokowego (KOS – NZGK) – wymogi formalne
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7 Krajowy Rejestr Nowotworu Złośliwego 
Gruczołu Krokowego – projekt

Zagadnienia dotyczące tworzenia rejestrów medycznych zostały szczegółowo uregulowane 
w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz 
niektórych innych ustaw.

Zgodnie z definicją zawartą w ustawie rejestr medyczny to tworzony zgodnie z prawem rejestr, 
ewidencja, lista, spis albo inny uporządkowany zbiór danych osobowych, jednostkowych danych 
medycznych lub danych niebędących danymi osobowymi, służący do realizacji zadań publicznych, 
prowadzony przez podmiot funkcjonujący w systemie ochrony zdrowia.

Minister właściwy do spraw zdrowia w celu:

•	 monitorowania zapotrzebowania na świadczenia opieki zdrowotnej,

•	  monitorowania stanu zdrowia usługobiorców,

•	  prowadzenia profilaktyki zdrowotnej lub realizacji programów zdrowotnych albo progra-
mów polityki zdrowotnej,

•	  monitorowania i oceny bezpieczeństwa, skuteczności, jakości i efektywności kosztowej 
badań diagnostycznych lub procedur medycznych

może tworzyć i prowadzić albo tworzyć i zlecać prowadzenie rejestrów medycznych, stanowią-
cych uporządkowany zbiór danych osobowych, w tym jednostkowych danych medycznych.

Utworzenie rejestru medycznego może nastąpić na wniosek podmiotów wykonujących działal-
ność leczniczą, Narodowego Funduszu Zdrowia albo innych jednostek podległych lub nadzorowa-
nych przez ministra właściwego do spraw zdrowia.

Utworzenie rejestru medycznego powinno być poprzedzone analizą potrzeb w omawianym 
zakresie i obejmuje między innymi:

•	 zdefiniowanie problemu i weryfikację potrzeby utworzenia rejestru,

•	 spodziewane efekty i korzyści wynikające z wdrożenia rejestru,

•	 uzasadnienie konieczności sfinansowania lub dofinansowania rejestru przez ministra wła-
ściwego do spraw zdrowia,

•	 ocenę przydatności rejestru i możliwości jego wykorzystania w przyszłości oraz dalszego 
prowadzenia tego rejestru, a także

•	 wskaźniki monitorowania oczekiwanych efektów wdrożenia rejestru.

Tworzenie rejestrów medycznych następuje w drodze rozporządzenia. W rozporządzeniu mini-
ster właściwy do spraw zdrowia określa:

•	 podmiot prowadzący rejestr,

•	 okres, na jaki utworzono rejestr – w przypadku rejestru tworzonego na czas oznaczony,
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•	 usługodawców lub podmioty prowadzące rejestry publiczne i rejestry medyczne oraz 
sposób i terminy przekazywania przez nich danych,

•	 sposób prowadzenia rejestru,

•	 zakres i rodzaj danych przetwarzanych w rejestrze.

19 czerwca 2017 r. Minister Zdrowia przedstawił do konsultacji społecznych projekt rozporzą-
dzenia w sprawie Krajowego Rejestru Raka Płuc. W projekcie założono, że podmiotem prowadzą-
cym rejestr będzie Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc, który otrzyma z Ministerstwa Zdrowia środki na 
zarządzanie rejestrem. Wysokość nakładów na ten cel wyniesie 400 000 złotych.

Projekt wspomnianego rozporządzenia określa:

1. Podmiot prowadzący rejestr oraz sposób jego prowadzenia,

2. Okres, na jaki utworzono rejestr,

3. Zakres danych przetwarzanych,

4. Rodzaje identyfikatorów w rejestrze,

5. Sposób zabezpieczenia danych zawartych w rejestrze przed nieuprawnionym dostępem.

Ad 1. W przypadku Krajowego Rejestru Nowotworu Złośliwego Gruczołu Krokowego poten-
cjalnym podmiotem prowadzącym go powinien być ośrodek urologii posiadający wieloletnie do-
świadczenie w zabiegowym leczeniu pacjentów dotkniętych tym nowotworem oraz doświadcze-
nie w  realizacji programów zdrowotnych. Rejestr powinien być prowadzony z wykorzystaniem 
systemu teleinformatycznego i doświadczeń odnoszących się do funkcjonujących już rejestrów 
innych nowotworów układu moczowo-płciowego.

Ad 2. Okres prowadzenia rejestru powinna określać umowa zawarta z Ministerstwem Zdrowia, 
które powinno zapewnić jego finansowanie. Wydaje się, że optymalny okres prowadzenia rejestru 
wynosi co najmniej 5 lat.

Ad 3. W rejestrze powinno się przetwarzać następujące dane:

1. Zakres danych dotyczących usługobiorcy:

a. imię i nazwisko,

b. płeć,

c. obywatelstwo,

d. wykształcenie,

e. numer PESEL,

f. data urodzenia,

g. adres zamieszkania,

h. miejsce pobytu,

i. zgon.

2. Jednostkowe dane medyczne dotyczące usługobiorcy (pacjenta chorego na nowotwór 
złośliwy gruczołu krokowego moczowego) powinny być podobne jak w przypadku pa-
cjenta z nowotworem płuca, czyli:

7. Krajowy Rejestr Nowotworu Złośliwego Gruczołu Krokowego – projekt
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a. czynniki ryzyka:

 – narażenia środowiskowe, takie jak życie w mieście przemysłowym, palenie papiero-
sów, kontakt z azbestem, promieniowanie jonizujące, przetwórstwo ropy naftowej,

 – nowotwory występujące w rodzinie,

 – inne czynniki (cukrzyca, niewydolność nerek, inne przebyte nowotwory).

b. przeprowadzone badania diagnostyczne (molekularne, cystoskopia, usg, hist-pat, sto-

pień zaawansowania nowotworu),

c. opis leczenia operacyjnego,

d. opis leczenia okołooperacyjnego (przebieg, data wypisu, data zgonu, liczba dni ho-

spitalizacji).

3. Leczenie onkologiczne pooperacyjne:

a. rodzaj chemioterapii lub radioterapii,

b. immunoterapia,

c. leczenie celowane,

d. data rozpoczęcia i zakończenia chemioterapii,

e. masa ciała,

f. wzrost,

g. określenie stopnia zaawansowania nowotworu TNM,

h. ocena wielkości guza,

i. wynik badania EKG,

j. ciśnienie krwi.

Należy zaznaczyć, że Minister Zdrowia przedstawił także analogiczne projekty rozporządzeń  
dotyczących innych rejestrów medycznych. Należą do ich: projekt rozporządzenia Ministra Zdro-
wia w sprawie Rejestru Nowotworów Niezłośliwych Dużych Gruczołów Ślinowych z dnia 1 marca 
2018 r., projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Polskiego Rejestru Wrodzonych Wad 
Rozwojowych z dnia 26 marca 2018 r., projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Reje-
stru Endoprotez z 26 października 2018 r. oraz Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie 
Rejestru Hipercholesterolemii Rodzinnej z dnia 8 listopada 2018 r., a także Projekt rozporządzenia 
Ministra Zdrowia w sprawie Krajowego Rejestru Operacji Naczyniowych z dnia 9 listopada 2018 r.

7. Krajowy Rejestr Nowotworu Złośliwego Gruczołu Krokowego – projekt
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8 Rekomendacje końcowe

1. Polskie Towarzystwo Urologiczne powinno opracować kryteria wymagane dla specjali-
stycznych ośrodków leczenia nowotworu złośliwego gruczołu krokowego, przy których 
powinny być zorganizowane ośrodki chemio- i radioterapii leczące ten typ nowotworu.

2. Tworzenie specjalistycznych ośrodków leczenia nowotworu złośliwego gruczołu kroko-
wego powinno zostać wpisane przez Wojewódzkie Rady ds. Potrzeb Zdrowotnych jako 
regionalny priorytet dla polityki zdrowotnej.

3. Należy opracować i wdrożyć program pilotażowy, realizowany przez kilka ośrodków w Pol-
sce i finansowany ze środków NFZ, oparty na modelu Kompleksowej Opieki Specjalistycz-
nej nad Pacjentem Chorym na Nowotwór Złośliwy Gruczołu Krokowego (KOS – NZGK).

4. Należy opracować projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie utworzenia Krajo-
wego Rejestru Nowotworu Złośliwego Gruczołu Krokowego.

5. Należy opracować, we współpracy z Polskim Towarzystwem Urologicznym, program usta-
wicznego szkolenia z zakresu chemioterapii nowotworów układu moczowego oparty na 
aktualizowanych co roku schematach postępowania.

6. Należy opracować wzór Programu Polityki Zdrowotnej finansowanego ze środków NFZ 
lub środków samorządów terytorialnych w zakresie wczesnego wykrywania raka gruczołu 
krokowego.

7. Należy zaproponować Narodowemu Funduszowi Zdrowia podział obecnej procedury JGP 
L31 – Radykalna prostatektomia na dwie oddzielne: L31A – Radykalna prostatektomia z 
dostępu załonowego i L31B – Radykalna prostatektomia laparoskopowa, różniące się wy-
ceną punktową.

8. Należy dokonać wyceny prostatektomii radykalnej przy użyciu robota medycznego oraz 
ustalić wskazania kliniczne do stosowania tej procedury.

9. Należy wprowadzić jako nowe świadczenie gwarantowane, procedurę: biopsja fuzyjna 
gruczołu krokowego pod kontrolą obrazu TRUS i MRI.

10. Należy dokonać zmiany w warunkach udzielania świadczeń określonych dla programu le-
kowego „Leczenie opornego na kastrację raka gruczołu krokowego”, polegającej na wpro-
wadzeniu możliwości jego realizacji w poradni urologicznej.
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9 Projekt Zarządzenia Prezesa  
Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ)

W niniejszym rozdziale przedstawiamy projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu 
Zdrowia pod nazwą „Kompleksowa Opieka Specjalistyczna na Pacjentem Chorym na Nowotwór 
Złośliwy Gruczołu Krokowego (KOS – NZGK)”, uwzględniający aktualne regulacje prawne dotyczą-
ce świadczeń kompleksowych oraz standard opieki nad pacjentem dotkniętym rakiem gruczołu 
krokowego. 

PROJEKT ZARZĄDZENIA
PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

z dnia …….

w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne  
– świadczenia kompleksowe

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 oraz art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 
1793, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1. Zarządzenie określa:

1) przedmiot postępowania w sprawie zawarcia i realizacji umowy o udzielanie świadczeń 
opieki zdrowotnej;

2) szczegółowe warunki umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – w rodzaju le-
czenie szpitalne – świadczenia kompleksowe.

§ 2.1 Użyte w zarządzeniu określenia oznaczają:

1) Fundusz – Narodowy Fundusz Zdrowia;

2) Oddział Funduszu – oddział wojewódzki Funduszu;

3) Ogólne warunki umów – przepisy rozporządzenia ministra właściwego do spraw zdro-
wia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, 
wydanego na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadcze-
niach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zwanej dalej „ustawą 
o świadczeniach”;

4) podwykonawca – podmiot, o którym mowa w Ogólnych warunkach umów;
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5) rejestr – rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą, o którym mowa w prze-
pisach ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638, 
1948 i 2260);

6) rodzaj świadczeń – rodzaj, o którym mowa w Ogólnych warunkach umów;

7) rozporządzenie szpitalne – rozporządzenie ministra właściwego do spraw zdrowia 
w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego, wydane na pod-
stawie art. 31d ustawy o świadczeniach;

8) rozporządzenie ambulatoryjne – rozporządzenie ministra właściwego do spraw zdrowia 
w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, 
wydane na podstawie art. 31d ustawy o świadczeniach;

9) rozporządzenie rehabilitacyjne – rozporządzenie ministra właściwego do spraw zdrowia 
w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej, wydane na pod-
stawie art. 31d ustawy o świadczeniach;

10) rozporządzenie kryterialne – rozporządzenie ministra właściwego do spraw zdrowia 
w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia 
umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, wydane na podstawie art. 148 ust. 3 
ustawy o świadczeniach;

11) ryczałt – uśrednioną kwotę przeznaczoną na sfinansowanie świadczeń ambulatoryjnej 
specjalistycznej opieki urologicznej w ramach Kompleksowej Opieki nad Pacjentem Cho-
rym na Nowotwór Gruczołu Krokowego (KOS – NZGK), określoną w załączniku nr 4 do 
zarządzenia;

12) świadczenia kompleksowe – zakres świadczeń, o którym mowa w pkt 15, w ramach któ-
rego realizowana i finansowana jest kompleksowa opieka nad pacjentem skoordynowana 
przez jeden ośrodek – podmiot koordynujący, obejmująca postępowanie diagnostyczno-
-terapeutyczne, specjalistyczne świadczenia ambulatoryjne oraz w zależności od wska-
zań medycznych różne formy rehabilitacji;

13) współczynnik korygujący – współczynnik ustalany przez Prezesa Funduszu, o którym 
mowa w Ogólnych warunkach umów;

14) współrealizator – komórkę organizacyjną w strukturze podmiotu składającego ofertę 
i  oordynującego opiekę kompleksową, która uczestniczy w realizacji świadczeń w zakre-
sie tej opieki;

15) zakres świadczeń – zakres, o którym mowa w Ogólnych warunkach umów;

16) zarządzenie w rodzaju leczenie szpitalne – zarządzenie Prezesa Funduszu w sprawie 
określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne.

2. Określenia inne niż wymienione w ust. 1, użyte w zarządzeniu, mają znaczenie nadane im 
w przepisach odrębnych, w szczególności w ustawie o świadczeniach, w rozporządzeniach, o któ-
rych mowa w ust. 1 pkt 6-10 oraz Ogólnych warunkach umów. 

9. Projekt Zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ)
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Rozdział 2

Przedmiot postępowania

§ 3. 1. Przedmiotem postępowania, o którym mowa w § 1 pkt 1, jest wyłonienie świadczeniodaw-
ców do udzielania świadczeń gwarantowanych w rodzaju świadczeń: leczenie szpitalne – świad-
czenia kompleksowe, odpowiednio na obszarze terytorialnym:

1) województwa;

2) grupy powiatów;

3) powiatu;

4) dwóch lub więcej gmin;

5) gminy;

6) więcej niż jednej dzielnicy;

7) dzielnicy.

2. Zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień, określonym w rozporządzeniu (WE) Parla-
mentu Europejskiego i Rady nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słow-
nika Zamówień (CPV) – (Dz. Urz. UE L 340 z dnia 16.12. 2002, str. 1 i n., z późn. zm.) oraz zgodnie 
z art. 141 ust. 4 ustawy, przedmiotem umów objęte są następujące nazwy i kody:

1) 85110000–3  Usługi szpitalne i podobne;

2) 85121200–5  Specjalistyczne usługi medyczne;

3) 85143000–3  Usługi ambulatoryjne;

4) 85312500–4  Usługi rehabilitacyjne;

5) 85141210–4  Usługi leczenia medycznego świadczone w warunkach domowych.

3. Porównanie ofert w toku postępowania, o którym mowa w § 1 pkt 1, następuje zgodnie z art. 
148 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach oraz kryteriami wyboru ofert, określonymi w rozporządzeniu 
kryterialnym.

4. Fundusz zawiera umowy wyłącznie ze świadczeniodawcami posiadającymi oddziały szpi-
talne i inne komórki opieki szpitalnej, których kody charakteryzujące specjalność komórki organi-
zacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego, są określone w rejestrze, w części VIII systemu 
kodu resortowych kodów identyfikacyjnych odpowiadających lub zawierających się w zakresach, 
określonych w załączniku nr 3 do zarządzenia.

Rozdział 3

Szczegółowe warunki umowy

§ 4. 1. Przedmiotem umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpi-
talne – świadczenia kompleksowe, zwanej dalej „umową”, jest realizacja świadczeń udzielanych 
świadczeniobiorcom przez świadczeniodawcę, w zakresach określonych w załączniku nr 3 do za-
rządzenia.

2. Wzór umowy określony jest w załączniku nr 2 do zarządzenia.

3. Odstępstwa od wzoru umowy wymagają pisemnej zgody Prezesa Funduszu.

9. Projekt Zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ)
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§ 5. 1. Katalog świadczeń i produktów jednostkowych dedykowanych do rozliczania świadczeń, 
o których mowa w § 4 ust. 1, stanowiący załącznik nr 1k do zarządzenia, obejmuje:

1) diagnostykę, leczenie zachowawcze lub inwazyjne, lub zabiegowe realizowane w ramach 
hospitalizacji;

2) rehabilitację realizowaną w warunkach: stacjonarnych, oddziału/ośrodka dziennego,  
domowych;

3) porady w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

2. Dopuszcza się łączne rozliczanie świadczeń finansowanych grupami, określonymi w załącz-
niku nr 1k, z produktami katalogowymi zawartymi w katalogu produktów do sumowania, określo-
nymi w załączniku nr 1c do zarządzenia w rodzaju leczenie szpitalne, o ile w katalogu produktów 
do sumowania dopuszczono taką możliwość.

3. W odniesieniu do świadczeniobiorców objętych kompleksową opieką, którym udzielane są 
świadczenia w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii (AiIT), rozliczanie świadczeń z tego 
zakresu następuje w ramach umowy w rodzaju leczenie szpitalne, w zakresie świadczeń: aneste-
zjologia i intensywna terapia, odpowiednio przez produkt rozliczeniowy o kodzie 5.52.01.0001467 
– Hospitalizacja wyłącznie w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii – z katalogu produktów 
odrębnych, w ramach umowy w rodzaju leczenie szpitalne, lub ewentualnie łącznego rozliczenia 
produktów dopuszczonych do sumowania w OAiIT z katalogu produktów do sumowania, stano-
wiącego załącznik nr 1c do zarządzenia w rodzaju leczenie szpitalne. 

4. Szczegółowy opis przedmiotu umowy określony jest w załączniku nr 4 do niniejszego  
zarządzenia.

§ 6. 1. Świadczeniodawca realizujący umowę obowiązany jest spełniać wymagania określone 
w niniejszym zarządzeniu oraz w przepisach odrębnych, w szczególności w rozporządzeniu szpi-
talnym, rozporządzeniu ambulatoryjnym oraz rozporządzeniu rehabilitacyjnym. 

2. Konieczność spełnienia wymagań, o których mowa w ust. 1, dotyczy wszystkich miejsc udzie-
lania przez świadczeniodawcę świadczeń realizowanych na podstawie umowy.

3. Godziny pracy personelu, określone w wymaganiach, o których mowa w ust. 1, mogą być toż-
same z godzinami pracy personelu udzielającego świadczeń w ramach umów o udzielanie świad-
czeń w zakresach stanowiących elementy świadczeń z zakresu kompleksowej opieki.

§ 7. 1. Świadczenia w poszczególnych zakresach mogą być udzielane przez świadczeniodawcę 
z udziałem podwykonawców udzielających świadczeń na zlecenie świadczeniodawcy, wymienio-
nych w „Wykazie podwykonawców”, którego wzór określony jest w załączniku nr 3 do umowy.

2. Dopuszcza się zlecenie podwykonawcy udzielania jedynie części zakresu świadczeń będą-
cych przedmiotem umowy.

3. Świadczenia mogą być udzielane wyłącznie przez podwykonawcę spełniającego wymagania, 
o których mowa w § 6 ust. 1.

9. Projekt Zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ)
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4. Umowa zawarta między świadczeniodawcą a podwykonawcą zawiera zastrzeżenie o prawie 
Funduszu do przeprowadzenia kontroli podwykonawcy w zakresie wynikającym z umowy, na za-
sadach określonych w ustawie o świadczeniach.

5. Fundusz obowiązany jest do poinformowania świadczeniodawcy o rozpoczęciu i zakończe-
niu kontroli każdego z podmiotów biorących udział w udzielaniu świadczeń (w szczególności pod-
wykonawcy) oraz o jej wynikach.

6. Zmiana warunków udzielania świadczeń przez podwykonawców, mająca wpływ na dostęp-
ność do świadczeń, zgłaszana jest przez świadczeniodawcę do Oddziału Funduszu w terminie 
umożliwiającym zmianę umowy, nie później niż 14 dni przed wystąpieniem tej zmiany.

§ 8. 1. Fundusz nie finansuje świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w związku z prowa-
dzeniem eksperymentu medycznego, w tym badania klinicznego, których finansowanie określają 
odrębne przepisy.

2. Świadczeniodawca obowiązany jest do udostępniania, na żądanie Funduszu, rejestru zakażeń 
zakładowych.

3. Przy udzielaniu świadczeń, świadczeniodawca obowiązany jest do weryfikacji, z uwzględ-
nieniem przepisów art. 50 ustawy o świadczeniach, prawa świadczeniobiorcy do świadczeń opieki 
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

4. W celu realizacji obowiązku, o którym mowa w ust. 3, świadczeniodawca obowiązany jest do 
uzyskania we właściwym Oddziale Funduszu upoważnienia do korzystania z usługi Elektronicznej 
Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców, umożliwiającej występowanie o sporządzenie doku-
mentu potwierdzającego prawo do świadczeń, zgodnie z art. 50 ust. 3 ustawy o świadczeniach.

5. W celu uzyskania upoważnienia, o którym mowa w ust. 4, świadczeniodawca składa w Od-
dziale Funduszu wniosek, w terminie 3 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

6. W przypadku niedopełnienia przez świadczeniodawcę obowiązku określonego w ust. 4, 
z przyczyn leżących po stronie świadczeniodawcy, Fundusz może nałożyć na świadczeniodawcę 
karę umowną, o której mowa w § 6 ust. 4 załącznika nr 2 do zarządzenia, stanowiącego wzór 
umowy. 

7. W przypadku nieprzerwanej kontynuacji przez świadczeniodawcę udzielania świadczeń na 
podstawie kolejnej umowy zawartej z Funduszem, upoważnienie, o którym mowa w ust. 4, uzyska-
ne w związku z zawarciem poprzedniej umowy, zachowuje ważność.

§ 9. 1. Świadczenia objęte przedmiotem umowy, udzielane są osobiście przez osoby posiada-
jące określone kwalifikacje, zgodnie z „Harmonogramem – zasoby”, którego wzór określony jest 
w załączniku nr 2 do umowy.

2. Świadczeniodawca zapewnia dostępność do świadczeń zgodnie z „Harmonogramem – zaso-
by”, stanowiącym załącznik nr 2 do umowy. 

9. Projekt Zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ)
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§ 10. 1. Warunki rozliczania świadczeń określone są w Ogólnych warunkach umów oraz w umo-
wie. Podstawą rozliczeń i płatności za świadczenia udzielone w okresie sprawozdawczym jest ra-
chunek wraz z raportem statystycznym.

2. Liczba i cena jednostek rozliczeniowych oraz kwota zobowiązania Funduszu są określone 
w planie rzeczowo-finansowym, którego wzór określony jest w załączniku nr 1 do umowy.

3. Świadczeniodawca obowiązany jest do sprawozdawania w raporcie statystycznym w szcze-
gólności następujących danych:

1) rozpoznanie zasadnicze i nie więcej niż trzy rozpoznania współistniejące – według ICD-10;

2) istotne procedury medyczne łącznie z datą ich wykonania – według wskazanej przez Fun-
dusz na dany okres sprawozdawczy wersji ICD-9.

4. Dane, o których mowa w ust. 3, winny być zgodne z danymi:

1) zawartymi w indywidualnej dokumentacji medycznej, zgodnie z rozporządzeniem mini-
stra właściwego do spraw zdrowia w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycz-
nej oraz sposobu jej przetwarzania, wydanym na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 
6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2016 r. poz. 
186, 823, 836, 960 i 1070);

2) przekazywanymi w Karcie statystycznej szpitalnej ogólnej – MZ/Szp-11, zgodnie z prze-
pisami rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów wydanego na podstawie art. 31 ustawy 
z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1068 i z 2017 r. poz. 
60);

3) określonymi w przepisach rozporządzenia ministra właściwego do spraw zdrowia wyda-
nego na podstawie art. 27 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalcza-
niu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1866, 2003 i 2173).

5. Spełnienie wymagań, o których mowa w ust. 4 pkt 1 i 3, stanowi warunek rozliczenia świadczeń.

6. Świadczeniodawca obowiązany jest do wskazania w raporcie statystycznym:

1) zakresu świadczeń, grupy według zasad określonych przez charakterystykę JGP i algo-
rytm JGP lub produktów jednostkowych z katalogu, stanowiącego załącznik nr 1k do ni-
niejszego zarządzenia;

2) produktów jednostkowych określonych w katalogu produktów do sumowania, stanowią-
cego załącznik nr 1c do zarządzenia w rodzaju leczenie szpitalne, o ile miały one zasto-
sowanie.

7. Przekazanie raportu statystycznego, o którym mowa w Ogólnych warunkach umów, dotyczą-
cego świadczeń z zakresu Kompleksowa Opieka Specjalistyczna nad Pacjentem Chorym na Nowo-
twór Złośliwy Gruczołu Krokowego (KOS – NZGK), następuje w oparciu o narzędzie informatyczne 
udostępniane przez Fundusz.

8. Podstawą rozliczenia świadczeń za dany okres sprawozdawczy są jednostki rozliczeniowe 
odpowiadające produktom rozliczeniowym określonym w załączniku nr 1k do niniejszego zarzą-
dzenia oraz załączniku nr 1c do zarządzenia w rodzaju leczenie szpitalne, zatwierdzone w wyniku 
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weryfikacji danych raportu statystycznego w systemie informatycznym Funduszu.

9. Jeżeli wartość wykonanych świadczeń w ramach Kompleksowej Opieki Specjalistycznej nad 
Pacjentem Chorym na Nowotwór Złośliwy Gruczołu Krokowego (KOS – NZGK) przekroczy kwotę 
zobowiązania Oddziału Funduszu wobec świadczeniodawcy, o której mowa w ust. 2, na wniosek 
świadczeniodawcy składany po upływie kwartału, w którym nastąpiło przekroczenie kwoty zobo-
wiązania – zwiększeniu ulegają liczby jednostek rozliczeniowych oraz odpowiednio kwota zobo-
wiązania Oddziału Funduszu wobec świadczeniodawcy z tytułu realizacji umowy.

10. Informacje dotyczące algorytmu JGP oraz obowiązującej w danym okresie sprawozdaw-
czym wersji ICD-9, ogłaszane są przez Prezesa Funduszu. 

§ 11. 1. Jednostką rozliczeniową służącą do rozliczania produktów rozliczeniowych, o których 
mowa w § 5 ust. 1, jest punkt. 

2. Szczegółowe zasady rozliczania oraz sposób finansowania świadczeń w zakresie Komplek-
sowej Opieki Specjalistycznej nad Pacjentem Chorym na Nowotwór Złośliwy Gruczołu Krokowego 
(KOS –NZGK) są określone w załączniku nr 4 do zarządzenia.

3. Niedopuszczalne jest dodatkowe rozliczanie – przez podmiot realizujący umowę w zakresie 
KOS –NZGK, świadczeń udzielonych pacjentowi włączonemu do KOS – NZGK, związanych z dia-
gnostyką w zakresie leczenia onkologicznego, leczeniem zachowawczym lub zabiegowym, re-
habilitacją oraz opieką ambulatoryjną, będących przedmiotem zakresu tej umowy, na podstawie 
umów zawartych w innych zakresach i rodzajach świadczeń, chyba że przepisy załącznika nr 4 do 
zarządzenia stanowią inaczej.

§ 12. Świadczeniodawca realizujący świadczenia w zakresie KOS – NZGK, w sytuacji rozlicza-
nia świadczeń związanych z żywieniem dojelitowym, żywieniem pozajelitowym, finansowanych 
w ramach produktów określonych w załączniku nr 1c do zarządzenia w rodzaju leczenie szpital-
ne, obowiązany jest do prowadzenia dokumentacji dodatkowej, zgodnie ze wzorami określonymi 
odpowiednio w załącznikach: nr 5a, 5b i 6 do zarządzenia. Dokumentację związaną z leczeniem 
żywieniowym należy dołączyć do dokumentacji medycznej pacjenta.

§ 13. Wykazywanie przez świadczeniodawcę świadczeń do rozliczenia, odbywa się zgodnie 
z następującymi zasadami:

1) poszczególne elementy opieki kompleksowej realizowane zgodnie z potrzebami klinicz-
nymi pacjenta w ramach leczenia szpitalnego, rehabilitacji, ambulatoryjnej opieki specjali-
stycznej, finansowane są osobno;

2) w przypadku udzielenia więcej niż jednego świadczenia w czasie pobytu świadczenio-
biorcy w szpitalu, do rozliczenia należy wykazywać wyłącznie jedną grupę JGP z katalogu 
świadczeń kompleksowych, stanowiącego załącznik nr 1k do niniejszego zarządzenia; 

3) dopuszcza się łączne rozliczanie świadczeń finansowanych grupami z innymi produktami 
rozliczeniowymi, na zasadach określonych w katalogu, stanowiącym załącznik nr 1k do 
niniejszego zarządzenia;
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4) dopuszcza się łączne rozliczanie grup z katalogu świadczeń kompleksowych, stanowiące-
go załącznik nr 1k do niniejszego zarządzenia z produktami katalogowymi dedykowanymi 
do rozliczania świadczeń w OAiIT, zawartymi w katalogu świadczeń do sumowania, stano-
wiącym załącznik 1c do zarządzenia w rodzaju leczenie szpitalne, z zastrzeżeniem pkt 5;

5) finansowanie świadczeń udzielanych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii, 
w oparciu o skalę punktacji stanu pacjenta TISS-28, odbywa się zgodnie z zasadami okre-
ślonymi w zarządzeniu w rodzaju leczenie szpitalne; 

6) finansowanie świadczeń z zakresu chemioterapii i radioterapii odbywa się zgodnie z za-
sadami określonymi dla tych zakresów świadczeń w sytuacjach, o których mowa w pkt 4, 
świadczenia podlegające łącznemu rozliczaniu finansowane są na podstawie odrębnych 
umów;

7) dzień przyjęcia do leczenia oraz dzień jego zakończenia wykazywany jest do rozliczenia 
jako jeden osobodzień;

8) jeżeli okres między udzieleniem świadczeniobiorcy świadczeń przez świadczeniodawcę, 
podczas odrębnych pobytów w szpitalu, z powodu określonego przez rozpoznanie lub 
procedurę występującą w charakterystyce danej grupy z katalogu świadczeń komplekso-
wych, określonego w załączniku nr 1k do zarządzenia, nie przekracza 14 dni, lub z zasad 
postępowania medycznego wynika, że problem zdrowotny może być rozwiązany jedno-
czasowo, świadczenia te wykazywane są do rozliczenia jako jedno świadczenie, z zastrze-
żeniem pkt 9; 

9) w uzasadnionych medycznie przypadkach, dyrektor Oddziału Funduszu, na umotywowa-
ny wniosek świadczeniodawcy, może wyrazić zgodę na rozliczenie określonych świadczeń 
związanych z ponowną hospitalizacją w okresie krótszym niż 14 dni, w tym rozpoczętą 
w dniu zakończenia poprzedniej hospitalizacji;

10) w przypadkach, o których mowa w pkt 9, świadczeniodawca występuje do dyrektora Od-
działu Funduszu z odpowiednim wnioskiem, zgodnie ze wzorami określonymi przepisami 
zarządzenia Prezesa Funduszu w sprawie wniosków o indywidualne rozliczenie świad-
czeń i Bazy Rozliczeń Indywidualnych, w trakcie hospitalizacji albo w terminie do 7 dni 
roboczych od dnia jej zakończenia, celem uzyskania zgody na sfinansowanie świadczenia 
stanowiącego przedmiot wniosku;

11) zgodę na rozliczenie świadczenia, o którym mowa w pkt 11, wydaje dyrektor Oddziału Fun-
duszu, na zasadach i w terminie określonych w przepisach zarządzenia Prezesa Funduszu 
w sprawie wniosków o indywidualne rozliczenie świadczeń i Bazy Rozliczeń Indywidual-
nych;

12) nie dopuszcza się wyrażania zgody przez dyrektora Oddziału Funduszu na rozliczanie 
świadczeń, w tym łącznego wykazywania do rozliczenia, w sposób inny niż określony 
w niniejszym zarządzeniu;

13) dla świadczeniodawców udzielających świadczeń w zakresie Kompleksowa Opieka Spe-
cjalistyczna nad Pacjentem Chorym na Nowotwór Złośliwy Gruczołu Krokowego (KOS – 
NZGK), wprowadza się współczynniki korygujące dla świadczeń, określonych w katalogu 
świadczeń kompleksowych, w sytuacjach spełnienia określonych warunków: 

a) w przypadku realizacji świadczeń Kompleksowej Opieki Specjalistycznej nad Pacjen-
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tem Chorym na Nowotwór Złośliwy Gruczołu Krokowego (KOS – NZGK) w ramach 

posiadanego w strukturze organizacyjnej oddziału radioterapii i chemioterapii, war-

tość tych produktów rozliczeniowych korygowana jest z zastosowaniem współczynni-

ka o wartości 1,2, 

b) w przypadku rozpoczęcia przez pacjenta rehabilitacji w ciągu 14 dni od wypisu ze szpi-

tala – rozliczenie zrealizowanej rehabilitacji korygowane jest z zastosowaniem współ-

czynnika o wartości 1,1,

c) jeżeli pacjentowi po zabiegu operacyjnego leczenia nowotworu gruczołu krokowe-

go (czynnemu zawodowo) do 4. miesiąca od wypisu ze szpitala zostanie wydane 

zaświadczenie lekarskie, przez lekarza sprawującego opiekę nad pacjentem, o braku 

przeciwskazań do podjęcia /wykonywania pracy – przy ostatnim etapie rozliczania 

Kompleksowej Opieki Specjalistycznej nad Pacjentem Chorym na Nowotwór Złośliwy 

Gruczołu Krokowego (KOS – NZGK), wartość produktów rozliczeniowych (ustalona dla 

JGP i specjalistycznej opieki urologicznej), zrealizowanych w ramach modułów I oraz 

III, korygowana jest z zastosowaniem współczynnika o wartości 1,1,

d) jeżeli u pacjenta wszystkie świadczenia wynikające z indywidualnego planu leczenia 

zostały zrealizowane w ciągu 12 miesięcy zgodnie z założeniami KOS – NZGK – przy 

ostatnim etapie rozliczania KOS – NZGK, wartość produktów rozliczeniowych (ustalo-

na dla JGP i specjalistycznej opieki urologicznej), zrealizowanych w ramach modułów 

I oraz III, korygowana jest z zastosowaniem współczynnika o wartości 1,15,

e) w sytuacji spełnienia łącznie warunków wskazanych w lit. c i d – przy ostatnim etapie 

rozliczania KOS – NZGK wartość produktów rozliczeniowych (ustalona dla JGP i spe-

cjalistycznej opieki urologicznej), zrealizowanych w ramach modułów I oraz IV korygo-

wana jest z zastosowaniem współczynnika o wartości 1,25.

§ 14. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jego podpisania.
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Załącznik 3 - Opis zakresu świadczenia 

1. Kod zakresu: _________________________ KOMPLEKSOWA OPIEKA SPECJALISTYCZNA NAD PACJENTEM CHORYM NA  
NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY GRUCZOŁU KROKOWEGO (KOS – NZGK) 

1.1 WARUNKI WYMAGANE – realizacja świadczeń zgodnie z warunkami określonymi w Lp. 46 załącznika nr 4 do rozporządzenia 
Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego

Realizacja świadczeń, zgodnie z indywidualnym stanem klinicznym pacjenta z rozpoznaniami wg ICD–10: C61, obejmuje:

1) Leczenie szpitalne,

2) Rehabilitację urologiczną,

3) Urologiczną opiekę specjalistyczną

1.1.1 WARUNKI WYMAGANE DLA LECZENIA SZPITALNEGO – zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Mninistra Zdrowia w 
sprawie świadczeń  gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego

1) Warunki ogólne – wynikające z § 4 ust. 1 pkt 1–7, § 5,  § 5a, § 6, § 6a, § 6b, § 7 i § 9 rozporządzenia szpitalnego,

2) Warunki szczegółowe – wynikające z części I Lp. 24 załącznika

– spełnienie wymagań określonych w Lp. 46 Urologia

1.1.2 WARUNKI WYMAGANE DLA REHABILITACJI – zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie 
świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej

1.1.3 WARUNKI WYMAGANE DLA UROLOGICZNEJ OPIEKI SPECJALISTYCZNEJ – zgodnie z lp. 57 załącznika nr 5 do obowiązują-
cego rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej

1.2 WARUNKI WYMAGANE do zawarcia umowy

1.2.1 Wymagania formalne

1) Posiadanie w strukturze organizacyjnej (wpis w rejestrze) oddziału szpitalnego o profilu 
urologia,

2) Posiadanie w strukturze organizacyjnej lub na podstawie podwykonawstwa,  
lub na podstawie art. 132a ustawy o świadczeniach:  
 – pracowni radiologii,  
 – poradni specjalistycznej o profilu urologia.

1.2.2 Organizacja udzielania 
świadczeń

1) Harmonogram udzielania świadczeń w ramach opieki koordynowanej nie może ograniczać 
dostępności do świadczeń realizowanych w ramach innych umów.

2) Całodobowa możliwość kontaktu telefonicznego (w ramach oddziału urologicznego) dla 
pacjentów objetych kompleksową opieką oraz możliwość uzyskania konsultacji 24h/dobę.

1.2.3 Pozostałe warunki Koordynacja wszystkich działań związanych z opieką nad pacjentem w okresie 12 miesięcy od 
rozpoczęcia leczenia zgodnie z opisem KOS – NZGK.
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Załącznik 4 - Opis przedmiotu umowy, opis świadczenia

1. Charakterystyka świadczenia

1.1 Nazwa zakresu 
świadczenia

Kod zakresu: ________________ 
Kompleksowa Opieka Specjalistyczna nad Pacjentem Chorym na Nowotwór Złośliwy Gruczołu 
Krokowego (KOS – NZGK)

1.2 Kryteria kwalifikacji 
świadczeniobiorców 
wymagających udzie-
lenia świadczenia

Do objęcia opieką kompleksową specjalistyczną kwalifikują się pacjenci z rozpoznanym nowotworem 
gruczołu krokowego (wg ICD-10: C61– nowotwór złośliwy gruczołu krokowego), potwierdzonym 
badaniem histopatologicznym, w stadium zaawansowania cT1-3a N0, M0.

1.3 Określenie  
świadczenia

Kompleksowa opieka specjalistyczna nad pacjentem chorym na nowotwór gruczołu krokowego 
obejmuje procedury związane z przygotowaniem pacjenta do zabiegu operacyjnego, wykonanie 
procedury JGP L31 – RADYKALNA PROSTATEKTOMIA oraz ambulatoryjną opiekę specjalistyczną  
i rehabilitację w okresie 12 miesięcy od rozpoczęcia realizacji świadczenia.  

Celem opieki kompleksowej jest zapewnienie pacjentowi:

1) koordynacji leczenia obejmującego wykonanie ww. procedury zabiegowej oraz dostępności do 
ewentualnego leczenia obejmującego w szczególności radioterapię i/lub chemioterapię; 

2) rehabilitacji urologicznej; 

3) urologicznej opieki specjalistycznej, obejmującej realizację badań diagnostycznych i kontrolę stanu 
zdrowia pacjenta.

Kompleksowa opieka specjalistyczna, skoordynowana przez jeden ośrodek – podmiot koordynujący, 
realizowana jest w różnych komórkach organizacyjnych (podmiotach), zgodnie ze schematem orga-
nizacyjnym realizacji kompleksowej opieki opracowanym przez podmiot koordynujący. 

Podmiotem koordynującym jest szpital posiadający oddział urologiczny, zapewniający jednocześnie 
wymaganą infrastrukturę do realizacji świadczeń w ramach opieki kompleksowej w dostępie, tj.  przy-
szpitalną poradnię urologiczną.

Wszystkie działania, związane z opieką nad pacjentem w ramach hospitalizacji oraz w okresie 12 mie-
sięcy od rozpoczęcia świadczenia, organizuje i nadzoruje podmiot koordynujący, który:

1) prowadzi diagnostykę, w tym endoskopową, przeprowadza leczenie zachowawcze i zabiegowe  
– zgodnie z indywidualnymi potrzebami pacjenta – przy uwzględnieniu świadczeń wchodzących  
w zakres opieki kompleksowej;

2) opracowuje indywidualny plan leczenia pacjenta – opracowany po odbyciu konsylium z udziałem 
specjalistów z dziedziny onkologii klinicznej, radioterapii i rehabilitacji medycznej – obejmujący in-
formacje na temat zaplanowanych rodzajów leczenia, ich kolejności, orientacyjnych terminów oraz 
świadczeniodawców (ich lokalizacji), u których to leczenie będzie prowadzone. W przypadkach uza-
sadnionych stanem zdrowia pacjenta dokonuje zmiany planu leczenia pacjenta;

3) koordynuje czynności związane z zapewnieniem konsultacji specjalistycznych koniecznych w proce-
sie opieki nad pacjentem;

4) zapewnia leczenie zabiegowe, zgodnie ze stanem klinicznym pacjenta;

5) zapewnia odpowiednią rehabilitację (zgodnie ze stanem pacjenta) oraz edukację pacjenta dotyczącą 
stylu życia, czynników ryzyka i in.; 

6) zapewnia i koordynuje ambulatoryjną specjalistyczną opiekę urologiczną;

7) zapewnia dostęp do programu lekowego ,,Leczenie opornego na kastrację raka gruczołu krokowego”;

8) zapewnia możliwość 24-godzinnego kontaktu (w ramach oddziału urologicznego), zgodnie ze sche-
matem organizacyjnym realizacji KOS – NZGK;

9) odpowiada za prowadzenie dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami;

10) prowadzi sprawozdawczość z wykonanych świadczeń z zakresu diagnostyki i leczenia do Krajowego 
Rejestru Nowotworu Złośliwego Gruczołu Krokowego;

11) w przypadku, gdy pacjent po przeprowadzonej diagnostyce nie kwalifikuje się do objęcia go opieką 
w ramach KOS – NZGK, odnotowuje ten fakt w historii choroby oraz niezwłocznie – w systemie in-
formatycznym przeznaczonym do monitorowania KOS – NZGK, po jego ewentualnym uruchomieniu 
przez NFZ;

12) po zakończeniu udzielania świadczenia w ramach KOS – NZGK przekazuje informacje lekarzowi POZ/
AOS o świadczeniach zalecanych pacjentowi.
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1.4 Częstość wystę-
powania nowo-
tworów złośliwych 
gruczołu kroko-
wego oraz liczba 
wykonywanych 
kompleksowych i 
dużych świadczeń 
zabiegowych

Według Mapy Onkologicznej opracowanej w 2015 roku przez Ministerstwo Zdrowia: 

•		w	2012	r.	nowotwór	złośliwy	gruczołu	krokowego	zdiagnozowano	u	14,6	tysiąca	mężczyzn,	
•		w	tej	grupie	chorych	najczęściej	rozpoznawano	nowotwór	w	II	stadium	zaawansowania.	

Największy udział wczesnych rozpoznań odnotowano w województwie pomorskim (77% nowotwo-
rów w stadium I lub II) i opolskim (76%). Najpóźniej nowotwór ten diagnozowano w województwie 
lubuskim (34% w IV stadium) oraz świętokrzyskim (33%).

Nowotwór złośliwy gruczołu krokowego stanowił przyczynę 8% zgonów spowodowanych nowotwo-
rami złośliwymi wśród mężczyzn. Najwyższe wartości współczynnika SMR (standaryzowany współ-
czynnik umieralności) występowały w województwach: kujawsko-pomorskim, lubuskim i podlaskim, 
natomiast najniższe w województwie łódzkim i mazowieckim.

Nowotwór złośliwy gruczołu krokowego będzie w Polsce nowotworem o największej dynamice 
wzrostu spośród wszystkich nowotworów. Do roku 2029 największy wzrost liczby zachorowań 
spodziewany jest w województwach: warmińsko-mazurskim – 37%, lubuskim – 36% oraz podkar-
packim – 36%.

Według danych pochodzących z NFZ w 2017 r. liczba wykonanych procedur u pacjentów, u których 
rozpoznano nowotwór złośliwy gruczołu krokowego, w przypadku grupy L 31 – RADYKALNA PROSTA-
TEKTOMIA, wyniosła 6421.

1.5 Specyfikacja 
zasadniczych pro-
cedur medycznych 
wykonywanych w 
trakcie wykonywa-
nia świadczenia

60.51 Wycięcie radykalne stercza (prostatektomia radykalna) z limfadenektomią zasłonową  
z dostępu załonowego

60.52 Wycięcie radykalne stercza (prostatektomia radykalna) z limfadenektomią miedniczną  
z dostępu załonowego

60.54 Wycięcie radykalne stercza (prostatektomia radykalna) z limfadenektomią zasłonową  
laparoskopowo

60.55 Wycięcie radykalne stercza (prostatektomia radykalna) z limfadenektomią miedniczną  
laparoskopowo

88.752 USG nerek, moczowodów, pęcherza moczowego

88.759 Diagnostyka ultrasonograficzna układu moczowego – inne

91.32 Badanie mikroskopowe materiału z pęcherza moczowego, cewki moczowej, stercza,  
pęcherzyków nasiennych, tkanki okołopęcherzowej, moczu i nasienia – posiew

91.33 Badanie mikroskopowe materiału z pęcherza moczowego, cewki moczowej, stercza, pęche-
rzyków nasiennych, tkanki okołopęcherzowej, moczu i nasienia – posiew i antybiogram

91.831 Badanie materiału biologicznego posiew jakościowy wraz z identyfikacją drobnoustroju  
i antybiogram

99.04 Przetoczenie koncentratu krwinek czerwonych

99.07 Przetoczenie osocza – inne

99.19 Wstrzyknięcie antykoagulanta

88.011 Komputerowa tomografia brzucha bez kontrastu

87.440 RTG klatki piersiowej

87.441 Zdjęcie RTG płuc – inne

89.61 Monitorowanie systemowego ciśnienia tętniczego

89.522 Elektrokardiogram z 12 lub więcej odprowadzeniami

89.511 Elektrokardiogram z 1-3 odprowadzeniami

89.59 Inne nieinwazyjne badania serca i układu naczyniowego

99.218 Podanie antybiotyku dożylnie lub we wlewie 

M37 Kreatynina 

O35 Sód (Na) 

N45 Potas (K) 

G11 Czas częściowej tromboplastyny po aktywacji (APTT)

G21 Czas protrombinowy (PT) 

C53 Morfologia krwi 8-parametrowa 

N13 Mocznik 

L43 Glukoza z krwi żylnej 

A01 Badanie ogólne moczu (profil) 

C55 Morfologia krwi, z pełnym różnicowaniem granulocytów 
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E65 Oznaczenie grupy krwi układu ABO i Rh

E20 Próba zgodności serologicznej 

I97 Chlorek (Cl) 

Y90 Badanie histopatologiczne 

I81 Białko C-reaktywne (CRP) 

A19 Osad moczu 

O29 Równowaga kwasowo-zasadowa (pH, pCO2, pO2, HCO3, BE)

E05 Badanie w kierunku nieregularnych przeciwciał 

I61 Antygen swoisty dla stercza (PSA) całkowity 

V48 Wirus zapalenia wątroby typu C (HCV) Przeciwciała (anty-HCV) 

V39 Wirus zapalenia wątroby typu B HBs Antygen

I77 Białko całkowite

V40 Wirus zapalenia wątroby typu B HBs Antygen (ilościowo) 

L69 Hormon tyreotropowy (TSH)  

I19 Aminotransferaza asparaginianowa  

M45 Kwas moczowy

V41 Wirus zapalenia wątroby typu B HBs Antygen (potwierdzający)

G53 Fibrynogen (FIBR) 

I17 Aminotransferaza alaninowa (ALT) 

I89 Bilirubina całkowita

O69 Tyroksyna wolna (FT4) 

O55 Trijodotyronina wolna (FT3) 

O41 Testosteron

99.19 Wstrzyknięcie antykoagulanta 

I09 Albumina 

O77 Wapń całkowity (Ca) 

G49 D-Dimer 

88.763 USG gruczołu krokowego

I99 Cholesterol całkowity

O49 Triglicerydy 

K01 Cholesterol HDL 

C66 Płytki krwi – liczba 

C02 Erytrocyty – liczba 

C30 Leukocyty – liczba

V47 Wirus zapalenia wątroby typu B HBV-DNA

1.6 Oczekiwane wyniki 
postępowania

Kompleksowa Opieka Specjalistyczna nad Pacjentem Chorym na Nowotwór Złośliwy Gruczołu 
Krokowego (KOS – NZGK) jest oparta na zapewnieniu koordynacji leczenia pacjenta, u którego 
wykonano zabieg operacyjnego leczenia nowotworu złośliwego gruczołu krokowego i ma zapewnić 
właściwe postępowanie terapeutyczne, obniżyć śmiertelność szpitalną oraz poprawić wyniki 5-let-
nich przeżyć pacjentów z tym typem nowotworu.

Wczesna rehabilitacja i urologiczna opieka specjalistyczna w okresie 12 miesięcy ma poprawić jakość 
opieki nad pacjentem oraz zapewnić właściwą kontrolę czynników ryzyka, co może pozytywnie 
wpłynąć na obniżenie odsetka śmiertelności odległej. Dodatkowym celem jest przywrócenie zdol-
ności do pracy osobom, które w następstwie choroby są zagrożone długotrwałą niezdolnością do 
pracy i jednocześnie rokują odzyskanie tej zdolności po przeprowadzeniu rehabilitacji.

2. Warunki wykonania i finansowania świadczenia

2.1 Warunki wykonania 
świadczenia

Zgodnie z warunkami określonymi w lp.  załącznika nr 46 do rozporządzenia Ministra Zdrowia  
w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego.

2.2 Organizacja udzie-
lania świadczenia

Świadczeniodawca realizujący świadczenia w ramach KOS – NZGK, pełniący rolę ośrodka koordynu-
jącego, zapewnia w strukturze organizacyjnej oddział szpitalny o profilu urologia, spełniający warunki 
określone w części I lp. 46 załącznika nr 3 do rozporządzenia szpitalnego oraz w ramach dostępu:
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 – pracownię radiologii (w tym pracownię rezonansu magnetycznego i tomografii komputerowej),
 – pracownię medycyny nuklearnej (możliwość obligatoryjnego wykonania scyntygrafii kości),  
 – pracownię badań urodynamicznych − w lokalizacji,
 – badań histopatologicznych śródoperacyjnych,
 – przyszpitalną poradnię specjalistyczną o profilu: urologia, spełniającą warunki określone w lp. 46 
załącznika nr 5 do rozporządzenia ambulatoryjnego.

Na potrzeby realizacji skoordynowanych działań związanych z KOS – NZGK świadczeniodawca wyzna-
cza koordynatora nadzorującego cały plan leczenia pacjenta, do którego zadań należy w szczególno-
ści: ustalanie terminów spotkań, nadzorowanie prowadzenia dokumentacji oraz czuwanie nad jakością 
całego procesu leczenia.

Opieka nad pacjentem, mająca na celu zapewnienie kompleksowości i ciągłości w optymalnym z punk-
tu widzenia klinicznego czasie, składa się z następujących modułów postępowania − realizowanych 
zgodnie z potrzebami klinicznymi pacjentów:

I Moduł – leczenie zabiegowe – obejmuje:

1) hospitalizację pacjenta, z potwierdzonym wcześniej rozpoznaniem nowotworu gruczołu krokowego 
w stadium T1–3a N0, M0, obejmującą przygotowanie pacjenta do leczenia zabiegowego i realizację 
procedury L31 − RADYKALNA PROSTATEKTOMIA;

2) ustalony w trakcie hospitalizacji przez lekarza urologa, wspólnie z lekarzem onkologii klinicznej i radioterapii 
oraz rehabilitacji medycznej, indywidualny plan leczenia pacjenta uwzględniający w szczególności lecze-
nie z zakresu radioterapii i chemioterapii oraz odpowiednią rehabilitację i wizyty w poradni urologicznej.  
Plan leczenia pacjenta należy załączyć do dokumentacji medycznej pacjenta.

3) wizytę koordynującą (kontrolną) w celu oceny stanu zdrowia pacjenta i ewentualnej modyfikacji pla-
nu leczenia pacjenta; wizyta kontrolna powinna się odbyć w okresie 7-14 dni od wypisu pacjenta  
z oddziału. 

II Moduł – rehabilitacja – obejmuje:

1) rehabilitację onkologiczną i ogólnoustrojową, realizowaną według indywidualnego planu re-
habilitacji i przeprowadzaną w warunkach ośrodka lub oddziału dziennego. Zabiegi wykonane  
w ramach tego modułu mają na celu zapobieganie powstawaniu zaburzeń czynnościowych oraz 
przywracanie prawidłowego funkcjonowania, w tym w szczególności:

•	zapobieganie wystąpieniu powikłań po zastosowanym leczeniu chirurgicznym i skojarzonym,

•	łagodzenie dolegliwości bólowych,

•	szybką aktywizację i poprawę wydolności fizycznej,

•	profilaktykę i leczenie nietrzymania moczu,

•	profilaktykę i zmniejszenie występowania obrzęku limfatycznego tkanek przyległych i kończyn 
dolnych,

•	dbanie o ranę pooperacyjną i higienę skóry,

•	wyuczenie czynności samoobsługi i czynności dnia codziennego,

•	wsparcie psychologiczne i duchowe,

•	poprawę jakości życia.

III Moduł – urologiczna opieka specjalistyczna – obejmuje:

1) specjalistyczną opiekę urologiczną w okresie 12 miesięcy od rozpoczęcia realizacji świadczenia,  
w ramach której pacjent powinien mieć możliwość uzyskania porady we wszystkie dni tygodnia, jeże-
li wynika to z indywidualnego planu opieki, z zachowaniem możliwości dostępu do świadczeń opieki 
medycznej w oddziale szpitalnym o profilu urologia 24 godziny na dobę (w przypadku wskazań 
medycznych) oraz uzyskania badań diagnostycznych;

2) co najmniej 6 porad specjalistycznych. 

Podmiot koordynujący odpowiada za realizację świadczeń zgodnie ze standardami i warunkami 
określonymi w przepisach prawa, w szczególności w aktualnie obowiązujących rozporządzeniach Mi-
nistra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu: leczenia szpitalnego, ambulatoryjnej 
opieki specjalistycznej oraz rehabilitacji, a także zgodnie z zasadami dobrej praktyki medycznej. 

2.3 Zakres dziedzin 
medycyny upraw-
nionych do wyko-
nania świadczenia

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia: urologia, rehabilitacja medyczna.
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2.4 Warunki i etapy 
finansowania 
świadczenia

Rozliczenie świadczeń udzielonych pacjentowi zakwalifikowanemu do opieki kompleksowej następu-
je po zakończeniu hospitalizacji, obejmującej wykonanie procedury zabiegowej L31, rozliczanej  
w ramach JGP, oraz po ustaleniu indywidualnego planu leczenia, a także po przeprowadzeniu wizyty 
koordynującej (kontrolnej) w ciągu 7-14 dni od wypisu z oddziału.

Produkty jednostkowe do rozliczania świadczeń z zakresu: Kompleksowa Specjalistyczna Opieka nad 
Pacjentem Chorym na Nowotwór Złośliwy Gruczołu Krokowego (KOS – NZGK), realizowane  
w ramach poszczególnych modułów, określone są w katalogu produktów do rozliczania świadczeń 
kompleksowych, stanowiącym załącznik nr 1k do zarządzenia. 

Finansowanie poszczególnych modułów kompleksowej opieki, realizowanych zgodnie z potrzebami 
klinicznymi pacjentów, obejmuje:

w zakresie I Modułu: 
a) hospitalizację z wykonaniem procedury podstawowej, rozliczaną w ramach grup L31 – JGP z katalogu 

świadczeń kompleksowych, 
b) dodatkowe świadczenia, rozliczane produktami jednostkowymi ujętymi w katalogu produktów do 

sumowania (zał. 1c do zarządzenia w rodzaju leczenie szpitalne) – możliwe do sumowania z właściwą 
JGP z katalogu świadczeń kompleksowych,

c) opracowanie indywidualnego planu kompleksowego leczenia po odbyciu konsylium – rozliczane pro-
duktem z katalogu świadczeń kompleksowych do sumowania z właściwą JGP z tego katalogu,

d) wizytę koordynującą (kontrolną) – rozliczaną produktem z katalogu świadczeń kompleksowych,

w zakresie II Modułu: 
a) rehabilitację ogólnoustrojową, realizowaną według indywidualnego planu leczenia, rozliczaną z kata-

logu świadczeń kompleksowych.

W przypadku rozpoczęcia przez pacjenta rehabilitacji w ciągu 14 dni od wypisu ze szpitala rozlicze-
nie zrealizowanej rehabilitacji korygowane jest o współczynnik 1,1.

w zakresie III Modułu: 
a) urologiczną opiekę specjalistyczną, realizowaną w okresie 12 miesięcy od rozpoczęcia świadczenia, 

w tym:
 – co najmniej 6 porad, w okresie objęcia pacjenta programem KOS – NZGK, rozliczanych ryczałtem po 
ich zrealizowaniu w ramach produktu z katalogu świadczeń kompleksowych,
 – poradę specjalistyczną, wraz z przeprowadzeniem bilansu opieki u pacjenta kończącego opiekę w ra-
mach KOS – NZGK oraz przekazaniem danych sprawozdawczych do Krajowego Rejestru Nowotworu 
Złośliwego Gruczołu Krokowego (badania i ocena stanu klinicznego), rozliczaną w ramach produktu 
rozliczeniowego: „Specjalistyczna opieka urologiczna – bilans opieki” z katalogu świadczeń komplek-
sowych.

Zasady rozliczania świadczeń w ramach KOS – NZGK:

1. Poszczególne elementy opieki kompleksowej, realizowane zgodnie z potrzebami klinicznymi pacjen-
ta w ramach leczenia szpitalnego, rehabilitacji, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, finansowane 
w ramach umowy w rodzaju leczenie szpitalne – świadczenia kompleksowe, rozliczane są w nastę-
pujący sposób:
 – po zakończeniu hospitalizacji, obejmującej włączenie pacjenta do KOS – NZGK i wykonanie procedu-
ry zabiegowej,
 – po przeprowadzeniu rehabilitacji,
 – po zakończeniu ambulatoryjnej specjalistycznej opieki urologicznej i wykonaniu bilansu opieki.

Jeśli ze względów medycznych niemożliwe było zrealizowanie u pacjenta wszystkich świadczeń 
wynikających z indywidualnego planu leczenia, rozliczeniu podlegają wyłącznie elementy opieki 
kompleksowej dotychczas zrealizowane (bez uwzględnienia współczynników jakościowych),  
a kontynuacja leczenia następuje w ramach umowy na leczenie szpitalne.

2. Jeśli u pacjenta objętego KOS – NZGK wystąpiły wskazania do hospitalizacji w oddziale anestezjolo-
gii i intensywnej terapii (OAiIT), rozliczenie pobytu w OAiIT następuje w ramach umowy na leczenie 
szpitalne w zakresie świadczeń: anestezjologia i intensywna terapia.

3. W przypadku, gdy podmiot koordynujący realizuje program lekowy ,,Leczenie opornego na kastrację 
raka gruczołu krokowego”, wartość produktów rozliczeniowych korygowana jest o współczynnik 1,1.

4. W przypadku, gdy podmiot koordynujący świadczenia KOS – NZGK realizuje je dla pacjentów  
w ramach posiadanych w strukturze organizacyjnej oddziałów radioterapii i chemioterapii (wpisanych  
w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą), wartość tych produktów rozliczenio-
wych korygowana jest o współczynnik 1,2.
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5. Po spełnieniu określonych warunków, przy ostatnim etapie rozliczania KOS – NZGK, uwzględnia się 
następujące współczynniki jakościowe: 

a) jeżeli pacjentowi (czynnemu zawodowo) do 4. miesiąca od wypisu ze szpitala zostanie wydane 
przez lekarza sprawującego nad nim opiekę zaświadczenie o braku przeciwskazań z powodu 
choroby nowotworowej do podjęcia lub wykonywania pracy, wartość produktów rozliczenio-
wych z katalogu świadczeń kompleksowych (ustalona dla JGP i specjalistycznej opieki urologicz-
nej), zrealizowanych w ramach modułów I oraz III, korygowana jest o współczynnik 1,1. 

Podmiot koordynujący jest zobowiązany dołączyć do historii choroby kopię zaświadczenia  
o zdolności do pracy poświadczoną podpisem pacjenta.

b) jeżeli wszystkie świadczenia, wynikające z indywidualnego planu leczenia pacjenta, zostały zre-
alizowane w ciągu 12 miesięcy zgodnie z założeniami KOS – NZGK wartość produktów rozli-
czeniowych z katalogu świadczeń kompleksowych (ustalona dla JGP i specjalistycznej opieki 
urologicznej), zrealizowanych w ramach modułów I oraz III, korygowana jest o współczynnik 1,15.

6. W sytuacji spełnienia łącznie warunków wskazanych w lit. a i b (powyżej) wartość produktów rozli-
czeniowych z katalogu świadczeń kompleksowych (ustalona dla JGP i specjalistycznej opieki urolo-
gicznej), zrealizowanych w ramach modułów I oraz III, korygowana jest o współczynnik 1,25.

7. Kwota na finansowanie KOS – NZGK obejmuje procedury (wykonywane stacjonarnie i ambulato-
ryjnie) wskazane w przepisach rozporządzenia szpitalnego, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej  
i rehabilitacji, oraz w niniejszym zarządzeniu, nie uwzględnia natomiast świadczeń z innych dziedzin 
medycyny, związanych ze schorzeniami innych narządów.

2.5 Pozostałe zasady 
rozliczania

W przypadku przystąpienia podmiotu do realizacji świadczeń KOS – NZGK Fundusz nie finansuje  
u danego świadczeniodawcy, w odniesieniu do pacjenta włączonego do programu kompleksowej 
opieki, świadczeń będących przedmiotem tej umowy, tj. świadczeń związanych z diagnostyką  
i leczeniem zabiegowym z powodu nowotworu złośliwego gruczołu krokowego, rehabilitacją, opieką 
ambulatoryjną, w ramach umów w rodzaju: leczenie  szpitalne (typ umowy – 03/01), AOS (typ 
umowy – 02/01), oraz rehabilitacja lecznicza (typ umowy 05), zgodnie z przepisami odpowiednich 
zarządzeń, chyba że przepisy załącznika nr 4 do zarządzenia stanowią inaczej.

3. Dane do sprawozdawczości

Zgodnie z systemem informatycznym udostępnionym przez Fundusz.

4. Istniejące wytyczne postępowania medycznego

Zgodnie z aktualnymi wytycznymi Polskiego Towarzystwa Urologicznego (PTU) dotyczącego postę-
powania z chorymi na nowotwór złośliwy gruczołu krokowego.

5. Parametry jakościowe do oceny udzielania świadczeń

Monitorowanie i ewaluacja programu opieki kompleksowej nad pacjentem chorym na nowotwór 
złośliwy gruczołu krokowego będzie obejmowała zarówno wskaźniki dotyczące jakości opieki nad 
pacjentem na poziomie ośrodka realizującego program opieki kompleksowej, jak i wskaźniki dotyczą-
ce efektów leczenia.
Podmiot koordynujący zobowiązany jest do sprawozdawania do Krajowego Rejestru Nowotworu 
Złośliwego Gruczołu Krokowego danych dotyczących wyjściowej hospitalizacji, po 12 miesiącach 
realizacji KOS – NZGK oraz danych umożliwiających określenie następujących wskaźników:

 – odsetek pacjentów, którzy ukończyli rehabilitację oraz powody rezygnacji z rehabilitacji [%],
 – śmiertelność w ciągu 30 dni od dnia hospitalizacji [%],
 – śmiertelność w ciągu 360 dni od dnia hospitalizacji [%],
 – odsetek pacjentów, u wystąpiło zakażenie wewnątrzszpitalne [%],
 – odsetek pacjentów, u których wykonano reoperację z powodu powikłań [%],
 – odsetek pacjentów leczonych chemioterapią [%],
 – odsetek pacjentów leczonych radioterapią [%],
 – odsetek pacjentów leczonych w ramach programu lekowego „Leczenie opornego na kastrację raka 
gruczołu krokowego” [%].
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10 Realizacja procedur związanych 
z leczeniem nowotworu złośliwego 

gruczołu krokowego – analiza map  
potrzeb zdrowotnych z 2018 roku  
(wybrane aspekty)

Ministerstwo Zdrowia opublikowało 30 maja 2018 r. drugą edycję map potrzeb zdrowotnych 
z zakresu lecznictwa szpitalnego. Podobnie jak w poprzedniej edycji, mapy z 2018 roku składają 
się z szesnastu map regionalnych (dla każdego z województw) oraz – liczącej ponad 1,5 tys. stron 
– mapy ogólnopolskiej.

Są one narzędziem wspomagającym podejmowanie decyzji o charakterze systemowym, jak 
i działań kierowanych do poszczególnych uczestników systemu ochrony zdrowia. W szczególności 
dane zawarte w mapach stanowią podstawę do ubiegania się o pozyskanie środków unijnych prze-
znaczanych na rozwój infrastruktury szpitalnej oddziałów urologii.

Mapy potrzeb zdrowotnych są także, na mocy ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej fi-
nansowanych ze środków publicznych, podstawą do ustalania przez wojewodę – w porozumieniu 
z Wojewódzką Radą ds. Potrzeb Zdrowotnych – priorytetów dla regionalnej polityki zdrowotnej.

Priorytety dla regionalnej polityki zdrowotnej oraz mapy potrzeb zdrowotnych mają wpływ na 
decyzje dyrektorów oddziałów wojewódzkich NFZ w zakresie zwiększenia finansowania świad-
czeń w poszczególnych dziedzinach medycyny, co może mieć istotne znaczenie w zwiększeniu 
dostępności pacjentów do świadczeń z zakresu urologii.

W poprzednim raporcie, opracowanym przez PTU w lipcu 2018 („Nowotwór pęcherza moczo-
wego - rekomendacje w zakresie kompleksowej opieki nad pacjentem”) przedstawiono szczegóło-
we zestawienia obrazujące funkcjonowanie oddziałów urologii w sensie ogólnym (np. współczynnik 
chorobowości szpitalnej, liczba osobodni hospitalizacji) oraz odnoszące się, co oczywiste, do raka 
pęcherza moczowego, opracowane na podstawie danych z 2016 roku, które były podstawą opra-
cowania map na rok 2018. Trzeba przy tym zaznaczyć, że wówczas nie uwzględniono zmian zwią-
zanych z wprowadzeniem tzw. sieci szpitali, co nastąpiło 1 października 2017 r. i istotnie wpłynęło 
na działalność wielu oddziałów urologii. Ponadto w niektórych tabelach zamieszczonych w opu-
blikowanych mapach stwierdzono brak pewnych danych, np. dotyczących liczby łóżek szpitalnych 
czy hospitalizowanych pacjentów w wybranych województwach lub placówkach szpitalnych.

W dalszej części obecnego raportu przestawiamy wyłącznie informacje mające związek z reali-
zacją świadczeń w zakresie leczenia chorych na nowotwór złośliwy gruczołu krokowego. Niewąt-
pliwie ważnymi czynnikami mającymi wpływ na zaspokajanie potrzeb pacjentów w zakresie opieki 
medycznej, podniesienie poziomu, dostępności i jakości usług zdrowotnych są zasoby kadrowe 
i  optymalne wykorzystanie ich potencjału. Według danych zawartych w mapie ogólnopolskiej 
obecnie w Polsce wykonuje zawód 1177 lekarzy urologów, co w przeliczeniu na 100 000 populacji 
wynosi 3,06 lekarza. Najmniej lekarzy urologów w przeliczeniu na 100 000 mieszkańców pracuje 
w województwie warmińsko-mazurskim (1,81), zaś najwięcej w województwie łódzkim (4,59).
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10.1. Hospitalizacje pacjentów z rozpoznaniem nowotwór złośliwy gruczołu 
krokowego

Departament Analiz i Strategii Ministerstwa Zdrowia (DAiS MZ) opracował szczegółowe dane, 
opublikowane w mapach regionalnych, dotyczące świadczeń zrealizowanych u chorych, u których 
rozpoznano nowotwór złośliwy gruczołu krokowego.

Zestawienia zamieszczone poniżej (tabele 1 – 16) przedstawiają liczbę hospitalizacji z powodu 
nowotworu złośliwego gruczołu krokowego, ich udział w całkowitej liczbie hospitalizacji sprawoz-
danej przez daną placówkę urologiczną oraz liczbę hospitalizowanych pacjentów.

10. Realizacja procedur związanych z leczeniem nowotworu złośliwego gruczołu kroko-
wego – analiza map potrzeb zdrowotnych z 2018 roku (wybrane aspekty)

Tabela 1. Wskaźniki dotyczące oddziałów urologicznych – hospitalizacje pacjentów z rozpoznaniem  
nowotwór złośliwy gruczołu krokowego – województwo dolnośląskie
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1. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu m. Wrocław 312 305 14,96

2. NZOZ Multi-Medica m. Wrocław 134 131 27,07

3. Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego  
we Wrocławiu m. Wrocław 133 124 4,21

4. 4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu m. Wrocław 98 95 5,04

5. Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka – Centrum Medycyny 
Ratunkowej m. Wrocław 53 50 2,27

6. Wielospecjalistyczny Szpital – SP ZOZ w Zgorzelcu zgorzelecki 33 26 2,24

7. Milickie Centrum Medyczne sp. z o.o. milicki 25 25 11,26

8. ZOZ w Kłodzku kłodzki 21 20 2,39

9. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy m. Legnica 20 19 2,1

10. Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej m. Jelenia Góra 15 14 0,96

11. Specjalistyczny Szpital im. dr. Alfreda Sokołowskiego m. Wałbrzych 9 9 0,59

12. Euromedicare Szpital Specjalistyczny z Przychodnią m. Wrocław 3 3 4,92

13. Karkonoskie Centrum Medyczne m. Jelenia Góra 1 1 0,82

14. Prywatna Poliklinika na Grobli sp. z o.o. m. Wrocław 1 1 0,51

Źródło: opracowanie własne na podstawie mapy potrzeb zdrowotnych w zakresie lecznictwa szpitalnego  
dla woj. dolnośląskiego
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10. Realizacja procedur związanych z leczeniem nowotworu złośliwego gruczołu kroko-
wego – analiza map potrzeb zdrowotnych z 2018 roku (wybrane aspekty)

Tabela 2. Wskaźniki dotyczące oddziałów urologicznych – hospitalizacje pacjentów z rozpoznaniem  
nowotwór złośliwy gruczołu krokowego – województwo kujawsko-pomorskie
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1. Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy m. Bydgoszcz 298 280 21,58

2. Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy m. Bydgoszcz 157 153 7,01

3. Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy m. Bydgoszcz 129 125 4,16

4. SP ZOZ Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika m. Toruń 116 104 6,76

5. Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego  
w Grudziądzu m. Grudziądz 87 74 5,44

6. Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu inowrocławski 66 63 3,49

7. SP ZOZ 10. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką m. Bydgoszcz 43 41 4,16

8. Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny ZOZ MSW w Bydgoszczy m. Bydgoszcz 40 40 17,32

9. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku m. Włocławek 21 21 1,79

10. Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu m. Toruń 18 18 27,69

11. Szpital Świętego Łukasza m. Bydgoszcz 15 15 5,66

12. Endonet sp. z o.o. m. Bydgoszcz 2 2 1,02

13. NZOZ Centrum Medyczne Gizińscy w Bydgoszczy sp. z o.o. m. Bydgoszcz 1 1 0,68

Źródło: opracowanie własne na podstawie mapy potrzeb zdrowotnych w zakresie lecznictwa szpitalnego  
dla woj. kujawsko-pomorskiego
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Rekomendacje w zakresie kompleksowej opieki nad pacjentem

10. Realizacja procedur związanych z leczeniem nowotworu złośliwego gruczołu kroko-
wego – analiza map potrzeb zdrowotnych z 2018 roku (wybrane aspekty)

Tabela 3. Wskaźniki dotyczące oddziałów urologicznych – hospitalizacje pacjentów z rozpoznaniem  
nowotwór złośliwy gruczołu krokowego – województwo lubelskie

Lp. Nazwa świadczeniodawcy Powiat
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1. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie m. Lublin 84 80 5,57

2. SP ZOZ w Puławach puławski 75 63 5,4

3. Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie m. Lublin 70 60 3,48

4. Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II  
w Zamościu m. Zamość 47 46 1,82

5. 1. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Lublinie m. Lublin 39 35 2,7

6. SP ZOZ w Lubartowie lubartowski 26 18 1,69

7. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 
SP ZOZ m. Lublin 24 22 1,28

8. Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie m. Chełm 24 23 2,01

9. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej m. Biała Podlaska 20 19 2,18

10. SP ZOZ w Krasnymstawie krasnostawski 1 1 0,23

Źródło: opracowanie własne na podstawie mapy potrzeb zdrowotnych w zakresie lecznictwa szpitalnego  
dla woj. lubelskiego
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Rekomendacje w zakresie kompleksowej opieki nad pacjentem

10. Realizacja procedur związanych z leczeniem nowotworu złośliwego gruczołu kroko-
wego – analiza map potrzeb zdrowotnych z 2018 roku (wybrane aspekty)

Tabela 4. Wskaźniki dotyczące oddziałów urologicznych – hospitalizacje pacjentów z rozpoznaniem  
nowotwór złośliwy gruczołu krokowego – województwo lubuskie

Lp. Nazwa świadczeniodawcy Powiat
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1. Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. sp. z o.o. m. Gorzów Wiel-
kopolski 48 48 2,2

2. Wojewódzki Szpital Kliniczny im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej 
Górze sp. z o.o. m. Zielona Góra 34 27 2,48

3. Wielospecjalistyczny Szpital w Nowej Soli nowosolski 33 33 2,3

4. Szpital Międzyrzecki sp. z o.o. międzyrzecki 2 2 0,53

5. Niepubliczny Specjalistyczny ZOZ Uro-Laser Wojciech Zwierzyński  
i Michał Drozd Lekarska Spółka Partnerska zielonogórski 2 2 0,21

6. 105. Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Żarach żagański 1 1 0,24

7. Specjalistyczne Centrum Medyczne Urolog Bromber, Halińska s.j.  m. Zielona Góra 1 1 0,27

Źródło: opracowanie własne na podstawie mapy potrzeb zdrowotnych w zakresie lecznictwa szpitalnego  
dla woj. lubuskiego
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Rekomendacje w zakresie kompleksowej opieki nad pacjentem

10. Realizacja procedur związanych z leczeniem nowotworu złośliwego gruczołu kroko-
wego – analiza map potrzeb zdrowotnych z 2018 roku (wybrane aspekty)

Tabela 5. Wskaźniki dotyczące oddziałów urologicznych – hospitalizacje pacjentów z rozpoznaniem  
nowotwór złośliwy gruczołu krokowego – województwo łódzkie

Lp. Nazwa świadczeniodawcy Powiat
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1. Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii  
im. M. Kopernika w Łodzi m. Łódź 121 109 5,46

2. Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi m. Łódź 108 79 4,14

3. SP ZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii  
Medycznej UM w Łodzi – Centralny Szpital Weteranów m. Łódź 104 77 4,45

4. Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia  
Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi łódzki wschodni 79 62 4,34

5. Pabianickie Centrum Medyczne sp. z o.o. pabianicki 58 52 4,76

6. Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie bełchatowski 48 41 1,67

7. SP ZOZ MSWiA w Łodzi m. Łódź 46 35 5,54

8. NZOZ Lekarze Urolodzy – Marek Rożniecki i Partnerzy łaski 17 14 0,9

9. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu zgierski 16 16 1,41

10. Tomaszowskie Centrum Zdrowia tomaszowski 8 8 1,12

11. Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego  
w Sieradzu sieradzki 6 6 0,34

12. Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika  
w Piotrkowie Trybunalskim

m. Piotrków Try-
bunalski 4 3 0,97

13. Powiatowy ZOZ w Piotrkowie Trybunalskim m. Piotrków Try-
bunalski 2 2 0,53

14. Mirmed tomaszowski 2 2 2,35

15. Medeor m. Łódź 2 2 1,01

16. NZOZ Vitasana pabianicki 1 1 0,2

Źródło: opracowanie własne na podstawie mapy potrzeb zdrowotnych w zakresie lecznictwa szpitalnego  
dla woj. łódzkiego
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Rekomendacje w zakresie kompleksowej opieki nad pacjentem

10. Realizacja procedur związanych z leczeniem nowotworu złośliwego gruczołu kroko-
wego – analiza map potrzeb zdrowotnych z 2018 roku (wybrane aspekty)

Tabela 6. Wskaźniki dotyczące oddziałów urologicznych – hospitalizacje pacjentów z rozpoznaniem  
nowotwór złośliwy gruczołu krokowego – województwo małopolskie

Lp. Nazwa świadczeniodawcy Powiat
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1. Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie m. Kraków 334 282 33,6

2. SP ZOZ Szpital Uniwersytecki w Krakowie m. Kraków 320 298 19,13

3. Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu m. Nowy Sącz 130 89 6,58

4. Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. m. Kraków 113 105 4,95

5. Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza m. Kraków 46 44 2,77

6. Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie m. Tarnów 43 40 2,3

7. Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie m. Kraków 41 38 4,04

8. Szpital Powiatowy w Chrzanowie chrzanowski 33 29 2,44

9. ZOZ w Suchej Beskidzkiej suski 26 25 2,3

10. Szpital Powiatowy im. dr. Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem tatrzański 19 19 1,99

11. 5. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką – SP ZOZ w Krakowie m. Kraków 5 5 1,55

12. SP ZOZ w Brzesku brzeski 5 5 0,43

13. Racławicka sp. z o.o. m. Kraków 1 1 0,38

Źródło: opracowanie własne na podstawie mapy potrzeb zdrowotnych w zakresie lecznictwa szpitalnego  
dla woj. małopolskiego
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Rekomendacje w zakresie kompleksowej opieki nad pacjentem

10. Realizacja procedur związanych z leczeniem nowotworu złośliwego gruczołu kroko-
wego – analiza map potrzeb zdrowotnych z 2018 roku (wybrane aspekty)

Tabela 7. Wskaźniki dotyczące oddziałów urologicznych – hospitalizacje pacjentów z rozpoznaniem  
nowotwór złośliwy gruczołu krokowego – województwo mazowieckie

Lp. Nazwa świadczeniodawcy Powiat
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1. Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie m. st. Warszawa 384 327 11,66

2. NZOZ Szpital Mazovia m. st. Warszawa 270 262 6,35

3. Krajowa Fundacja Medyczna legionowski 236 214 10,95

4. Europejskie Centrum Zdrowia Otwock sp. z o.o. otwocki 209 177 23,04

5. Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie m. st. Warszawa 132 126 6,26

6. Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus m. st. Warszawa 124 111 3,05

7. Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie m. st. Warszawa 99 94 8,53

8. Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach sp. z o.o. m. st. Warszawa 91 84 4,19

9. Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Szpital Zachodni  
im. św. Jana Pawła II grodziski 59 54 3,67

10. Wojskowy Instytut Medyczny m. st. Warszawa 50 47 1,12

11. Szpital Bielański im. ks. Jerzego Popiełuszki SP ZOZ m. st. Warszawa 45 40 3,25

12. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach kozienicki 37 30 3,4

13. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. Witolda Orłowskiego 
Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie m. st. Warszawa 34 32 1,89

14. Szpital Praski pw. Przemienienia Pańskiego m. st. Warszawa 26 24 1,95

15. Radomski Szpital Specjalistyczny im. dr. Tytusa Chałubińskiego m. Radom 26 24 1,68

16. Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku m. Płock 25 24 1,39

17. Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie ciechanowski 22 20 1,22

18. Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce m. Ostrołęka 22 16 0,95

19. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu przasnyski 15 15 2,67

20. Powiatowe Centrum Zdrowia sp. z o.o. otwocki 13 13 2,05

21. Szpital Kolejowy im. dr. med. Włodzimierza Roeflera w Pruszkowie sp. z o.o. pruszkowski 6 5 0,6

22. NZOZ Lecznica Położniczo-Chirurgiczna IATROS Andrzej Ostaszewski m. st. Warszawa 5 5 0,69

23. Gałczyński i Wspólnicy s.j. m. Siedlce 1 1 1,23

Źródło: opracowanie własne na podstawie mapy potrzeb zdrowotnych w zakresie lecznictwa szpitalnego  
dla woj. mazowieckiego
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Rekomendacje w zakresie kompleksowej opieki nad pacjentem

10. Realizacja procedur związanych z leczeniem nowotworu złośliwego gruczołu kroko-
wego – analiza map potrzeb zdrowotnych z 2018 roku (wybrane aspekty)

Tabela 8. Wskaźniki dotyczące oddziałów urologicznych – hospitalizacje pacjentów z rozpoznaniem  
nowotwór złośliwy gruczołu krokowego – województwo opolskie

Lp. Nazwa świadczeniodawcy Powiat
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1. Publiczny Samodzielny ZOZ Wojewódzkie Centrum Medyczne w Opolu m. Opole 51 46 2,38

2. SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu kędzierzyńsko- 
-kozielski 18 17 0,82

3. Klinika Nova sp. z o.o. kędzierzyńsko- 
-kozielski 15 9 0,93

4. ZOZ w Nysie nyski 8 7 1,05

5. Namysłowskie Centrum Zdrowia S.A. namysłowski 8 8 0,48

Źródło: opracowanie własne na podstawie mapy potrzeb zdrowotnych w zakresie lecznictwa szpitalnego  
dla woj. opolskiego
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Rekomendacje w zakresie kompleksowej opieki nad pacjentem

10. Realizacja procedur związanych z leczeniem nowotworu złośliwego gruczołu kroko-
wego – analiza map potrzeb zdrowotnych z 2018 roku (wybrane aspekty)

Tabela 9. Wskaźniki dotyczące oddziałów urologicznych – hospitalizacje pacjentów z rozpoznaniem  
nowotwór złośliwy gruczołu krokowego – województwo podkarpackie

Lp. Nazwa świadczeniodawcy Powiat
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1. Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie m. Rzeszów 164 154 5,87

2. SP ZOZ nr 1 w Rzeszowie m. Rzeszów 92 89 2,88

3. Szpital Powiatowy im. Edmunda Biernackiego w Mielcu mielecki 89 87 4,32

4. Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie m. Krosno 50 40 1,78

5. Szpital Specjalistyczny Pro-Familia sp. z o.o. s.k. m. Rzeszów 48 43 6,45

6. SP ZOZ w Przeworsku przeworski 38 35 2,28

7. Wojewódzki Szpital im. św. Ojca Pio w Przemyślu m. Przemyśl 28 23 1,63

8. SP ZOZ w Kolbuszowej kolbuszowski 22 21 2,85

9. SP ZOZ w Sanoku sanocki 6 6 0,5

10. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej  
Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli stalowowolski 5 3 0,51

11. Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny 
im. ks. B. Markiewicza brzozowski 3 3 1,1

12. „Borek” sp. z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej pod Nazwą  
Centrum Medyczne „Borek” m. Tarnobrzeg 1 1 0,61

Źródło: opracowanie własne na podstawie mapy potrzeb zdrowotnych w zakresie lecznictwa szpitalnego  
dla woj. podkarpackiego
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Rekomendacje w zakresie kompleksowej opieki nad pacjentem

10. Realizacja procedur związanych z leczeniem nowotworu złośliwego gruczołu kroko-
wego – analiza map potrzeb zdrowotnych z 2018 roku (wybrane aspekty)

Tabela 10. Wskaźniki dotyczące oddziałów urologicznych – hospitalizacje pacjentów z rozpoznaniem  
nowotwór złośliwy gruczołu krokowego – województwo podlaskie

Lp. Nazwa świadczeniodawcy Powiat
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1. SP ZOZ MSWiA w Białymstoku m. Białystok 109 100 7,74

2. SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego m. Białystok 63 60 3,67

3. Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku m. Białystok 54 47 5,02

4. Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach m. Suwałki 21 18 2,03

5. Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego m. Łomża 19 18 1,56

Źródło: opracowanie własne na podstawie mapy potrzeb zdrowotnych w zakresie lecznictwa szpitalnego  
dla woj. podlaskiego

Tabela 11. Wskaźniki dotyczące oddziałów urologicznych – hospitalizacje pacjentów z rozpoznaniem  
nowotwór złośliwy gruczołu krokowego – województwo pomorskie

Lp. Nazwa świadczeniodawcy Powiat
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1. Szpital Specjalistyczny Słupsk m. Słupsk 447 349 10,79

2. Szpital im. Mikołaja Kopernika m. Gdańsk 135 128 5,08

3. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne m. Gdańsk 95 90 3,49

4. Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie sp. z o.o. kościerski 89 69 3,9

5. Szpital Specjalistyczny w Wejherowie wejherowski 87 80 3,75

6. 7. Szpital Marynarki Wojennej z Przychodnią SP ZOZ  
im. Kontradmirała Profesora Wiesława Łasińskiego w Gdańsku m. Gdańsk 61 60 5,83

7. Szpitale Wojewódzkie w Gdyni sp. z o.o. m. Gdynia 53 51 2,67

8. NZOZ Zdrowie kwidzyński 14 14 2,03

Źródło: opracowanie własne na podstawie mapy potrzeb zdrowotnych w zakresie lecznictwa szpitalnego  
dla woj. pomorskiego
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10. Realizacja procedur związanych z leczeniem nowotworu złośliwego gruczołu kroko-
wego – analiza map potrzeb zdrowotnych z 2018 roku (wybrane aspekty)

Tabela 12. Wskaźniki dotyczące oddziałów urologicznych – hospitalizacje pacjentów z rozpoznaniem  
nowotwór złośliwy gruczołu krokowego – województwo śląskie

Lp. Nazwa świadczeniodawcy Powiat
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1. NZOZ Szpital Specjalistyczny im. prof. E. Michałowskiego m. Katowice 228 224 4,28

2. Urovita sp. z o.o. – NZOZ Szpital Śląskie Centrum Urologii m. Chorzów 92 87 2,83

3. Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej m. Bielsko-Biała 71 70 3,65

4. SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie m. Jaworzno 54 51 2,06

5. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 im. prof. Stanisława Szyszko 
SUM w Katowicach m. Zabrze 53 49 3,74

6. SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie m. Częstochowa 50 46 3,75

7. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu m. Sosnowiec 49 49 2,92

8. Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie cieszyński 23 23 3,67

9. SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku m. Rybnik 23 21 1,44

10. Gliwickie Centrum Medyczne m. Gliwice 21 20 2,4

11. Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy S.A. tarnogórski 18 14 1,61

12. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju m. Jastrzębie-
-Zdrój 10 8 0,46

13. Szpital Specjalistyczny nr 1 w Bytomiu m. Bytom 8 7 0,92

14. SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu m. Bytom 5 5 1,08

15. Sosnowiecki Szpital Miejski sp. z o.o. m. Sosnowiec 4 4 0,43

16. Provita sp. z o.o. m. Katowice 3 3 0,95

Źródło: opracowanie własne na podstawie mapy potrzeb zdrowotnych w zakresie lecznictwa szpitalnego  
dla woj. śląskiego
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10. Realizacja procedur związanych z leczeniem nowotworu złośliwego gruczołu kroko-
wego – analiza map potrzeb zdrowotnych z 2018 roku (wybrane aspekty)

Tabela 13. Wskaźniki dotyczące oddziałów urologicznych – hospitalizacje pacjentów z rozpoznaniem  
nowotwór złośliwy gruczołu krokowego – województwo świętokrzyskie

Lp. Nazwa świadczeniodawcy Powiat
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1. ZOZ w Ostrowcu Świętokrzyskim ostrowiecki 542 307 12,59

2. Świętokrzyskie Centrum Onkologii SP ZOZ w Kielcach m. Kielce 249 225 16,89

3. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze kielecki 75 69 2,92

4. Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu sandomierski 44 34 3,48

5. ZOZ w Końskich konecki 42 35 3,01

6. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie staszowski 28 23 3

Źródło: opracowanie własne na podstawie mapy potrzeb zdrowotnych w zakresie lecznictwa szpitalnego  
dla woj. świętokrzyskiego

Tabela 14. Wskaźniki dotyczące oddziałów urologicznych – hospitalizacje pacjentów z rozpoznaniem  
nowotwór złośliwy gruczołu krokowego – województwo warmińsko-mazurskie

Lp. Nazwa świadczeniodawcy Powiat
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1. Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie m. Olsztyn 98 92 2,72

2. Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu m. Elbląg 89 77 3,92

3. Szpital Giżycki sp. z o.o. giżycki 37 30 1,5

4. Prywatne Centrum Medyczne Lancet Młynarczyk, Łesiów s.j. m. Olsztyn 3 3 0,95

Źródło: opracowanie własne na podstawie mapy potrzeb zdrowotnych w zakresie lecznictwa szpitalnego  
dla woj. warmińsko-mazurskiego
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10. Realizacja procedur związanych z leczeniem nowotworu złośliwego gruczołu kroko-
wego – analiza map potrzeb zdrowotnych z 2018 roku (wybrane aspekty)

Tabela 15. Wskaźniki dotyczące oddziałów urologicznych – hospitalizacje pacjentów z rozpoznaniem  
nowotwór złośliwy gruczołu krokowego – województwo wielkopolskie

Lp. Nazwa świadczeniodawcy Powiat
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1. Szpital w Puszczykowie im. prof. S. T. Dąbrowskiego S.A. poznański 215 193 10,08

2. Specjalistyczny ZOZ nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu m. Poznań 147 140 2,26

3. Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opie-
kuńczo-Leczniczym. SP ZOZ z siedzibą w Poznaniu przy ul. Szwajcarskiej 3 m. Poznań 99 94 2,28

4. Prywatna Lecznica Certus Szpital nr 1 m. Poznań 80 22 13,11

5. Centrum Medyczne HCP sp. z o.o. NZOZ Centrum Medyczne HCP  
Lecznictwo Stacjonarne m. Poznań 40 35 3,85

6. Szpital Specjalistyczny w Pile im. Stanisława Staszica pilski 37 32 3

7. SP ZOZ MSWiA w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego m. Poznań 37 34 4,47

8. Szpital Wojewódzki w Poznaniu m. Poznań 35 35 8,6

9. Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie m. Leszno 32 27 2,12

10. Szpital Powiatowy im. Tadeusza Malińskiego w Śremie sp. z o.o. śremski 13 11 1,95

11. Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie m. Konin 12 11 1

12. Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego  
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu m. Poznań 8 8 1,13

13. Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu m. Kalisz 2 2 0,08

14. NZOZ Leszczyńskie Centrum Medyczne Ventriculus sp. z o.o. m. Leszno 2 2 1,33

15. Qr sp. z o.o. m. Poznań 2 1 1,82

16. Pleszewskie Centrum Medyczne w Pleszewie sp. z o.o. pleszewski 1 1 0,51

17. Med-Polonia sp. z o.o. m. Poznań 1 1 2

18. NZOZ Specjalistyczne Centrum Medyczne Vigor Med. m. Leszno 1 1 0,99

Źródło: opracowanie własne na podstawie mapy potrzeb zdrowotnych w zakresie lecznictwa szpitalnego  
dla woj. wielkopolskiego
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10. Realizacja procedur związanych z leczeniem nowotworu złośliwego gruczołu kroko-
wego – analiza map potrzeb zdrowotnych z 2018 roku (wybrane aspekty)

Tabela 16. Wskaźniki dotyczące oddziałów urologicznych – hospitalizacje pacjentów z rozpoznaniem  
nowotwór złośliwy gruczołu krokowego – województwo zachodniopomorskie

Lp. Nazwa świadczeniodawcy Powiat
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1. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 Pomorskiego Uniwersytetu 
Medycznego m. Szczecin 306 288 9,8

2. Samodzielny Publiczny Specjalistyczny ZOZ Zdroje m. Szczecin 49 48 2,39

3. 109. Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ m. Szczecin 45 34 3,15

4. Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony m. Szczecin 42 41 3,63

5. Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika w Koszalinie m. Koszalin 30 26 2,76

6. Regionalny Szpital w Kołobrzegu kołobrzeski 12 12 2,71

7. Szpital w Szczecinku sp. z o.o. szczecinecki 10 10 1,73

8. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach gryficki 6 5 1,83

Źródło: opracowanie własne na podstawie mapy potrzeb zdrowotnych w zakresie lecznictwa szpitalnego  
dla woj. zachodniopomorskiego
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10. Realizacja procedur związanych z leczeniem nowotworu złośliwego gruczołu kroko-
wego – analiza map potrzeb zdrowotnych z 2018 roku (wybrane aspekty)

Tabela 17. Wskaźniki dotyczące oddziałów urologicznych – procedura prostatektomii radykalnej 
– województwo dolnośląskie

Lp. Nazwa świadczeniodawcy Powiat

Liczba ho-
spitalizacji 

z procedurą 
prosta-
tektomii 

radykalnej

Udział 
wskazanej 
procedury 
w ogólnej 
liczbie ho-
spitalizacji  

[%]

1. Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego  
we Wrocławiu m. Wrocław 90 2,7

2. 4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu m. Wrocław 80 4,3

3. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu m. Wrocław 60 3,0

4. Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka – Centrum Medycyny 
Ratunkowej m. Wrocław 30 1,4

5. Wielospecjalistyczny Szpital – SP ZOZ w Zgorzelcu zgorzelecki 20 1,4

6. Milickie Centrum Medyczne sp. z o.o. milicki 20 8,1

7. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy m. Legnica 10 1,2

8. Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej m. Jelenia Góra 10 0,8

9. Euromedicare Szpital Specjalistyczny z Przychodnią m. Wrocław 0 3,3

10. Prywatna Poliklinika na Grobli sp. z o.o. m. Wrocław 0 0,0

11. ZOZ w Kłodzku kłodzki 0 0,2

12. Specjalistyczny Szpital im. dr. Alfreda Sokołowskiego m. Wałbrzych 0 0,0

13. Karkonoskie Centrum Medyczne m. Jelenia Góra 0 0,0

Źródło: opracowanie własne na podstawie mapy potrzeb zdrowotnych w zakresie lecznictwa szpitalnego  
dla woj. dolnośląskiego

10.2. Hospitalizacje z procedurą prostatektomii radykalnej

Departament Analiz i Strategii Ministerstwa Zdrowia (DAiS MZ) opracował szczegółowe dane, 
opublikowane w mapach regionalnych, dotyczące liczby hospitalizacji, w ramach których wyko-
nano procedurę prostatektomii radykalnej, rozliczaną w ramach grupy JGP kodem L 31.  Liczba ta 
została zaokrąglona do 10, co oznacza, że wykazana w poniższych zestawieniach (tabela 17 – 32) 
liczba „0” zawiera rzeczywistą liczbę hospitalizacji w przedziale od 0 do 9.
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10. Realizacja procedur związanych z leczeniem nowotworu złośliwego gruczołu kroko-
wego – analiza map potrzeb zdrowotnych z 2018 roku (wybrane aspekty)

Tabela 18. Wskaźniki dotyczące oddziałów urologicznych – procedura prostatektomii radykalnej 
– województwo kujawsko-pomorskie

Lp. Nazwa świadczeniodawcy Powiat

Liczba ho-
spitalizacji 

z procedurą 
prosta-
tektomii 

radykalnej

Udział 
wskazanej 
procedury 
w ogólnej 
liczbie ho-
spitalizacji  

[%]

1. Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka  
w Bydgoszczy m. Bydgoszcz 230 16,9

2. Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy m. Bydgoszcz 140 6,5

3. Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy m. Bydgoszcz 110 3,4

4. SP ZOZ Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika m. Toruń 90 5,4

5. Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego  
w Grudziądzu m. Grudziądz 60 3,5

6. Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błażka  
w Inowrocławiu inowrocławski 50 2,5

7. SP ZOZ 10. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką m. Bydgoszcz 40 3,4

8. Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny ZOZ MSW w Bydgoszczy m. Bydgoszcz 40 16,5

9. Szpital Świętego Łukasza m. Bydgoszcz 20 5,7

10. Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu m. Toruń 20 27,7

11. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku m. Włocławek 20 1,5

12. Centrum Diagnostyczno-Lecznicze Barska sp. z o.o. m. Włocławek 0 0,0

13. Prywatna Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Nowak&Nowak  
sp. z o.o. m. Toruń 0 0,0

Źródło: opracowanie własne na podstawie mapy potrzeb zdrowotnych w zakresie lecznictwa szpitalnego  
dla woj. kujawsko-pomorskiego
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10. Realizacja procedur związanych z leczeniem nowotworu złośliwego gruczołu kroko-
wego – analiza map potrzeb zdrowotnych z 2018 roku (wybrane aspekty)

Tabela 19. Wskaźniki dotyczące oddziałów urologicznych – procedura prostatektomii radykalnej 
– województwo lubelskie

Lp. Nazwa świadczeniodawcy Powiat

Liczba ho-
spitalizacji 

z procedurą 
prosta-
tektomii 

radykalnej

Udział 
wskazanej 
procedury 
w ogólnej 
liczbie ho-
spitalizacji  

[%]

1. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie m. Lublin 70 4,4

2. Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego  
w Lublinie m. Lublin 50 2,5

3. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej m. Biała Podlaska 20 1,6

4. SP ZOZ w Puławach puławski 20 1,7

5. Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II  
w Zamościu m. Zamość 20 0,9

6. 1. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Lublinie m. Lublin 20 1,7

7. Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny  
w Chełmie m. Chełm 10 1,0

8. SP ZOZ MSWiA w Lublinie m. Lublin 0 0,0

9. SP ZOZ w Krasnymstawie krasnostawski 0 0,0

10. SP ZOZ w Lubartowie lubartowski 0 0,1

11. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała  
Wyszyńskiego SP ZOZ m. Lublin 0 0,2

Źródło: opracowanie własne na podstawie mapy potrzeb zdrowotnych w zakresie lecznictwa szpitalnego  
dla woj. lubelskiego
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10. Realizacja procedur związanych z leczeniem nowotworu złośliwego gruczołu kroko-
wego – analiza map potrzeb zdrowotnych z 2018 roku (wybrane aspekty)

Tabela 20. Wskaźniki dotyczące oddziałów urologicznych – procedura prostatektomii radykalnej 
– województwo lubuskie

Lp. Nazwa świadczeniodawcy Powiat

Liczba ho-
spitalizacji 

z procedurą 
prosta-
tektomii 

radykalnej

Udział 
wskazanej 
procedury 
w ogólnej 
liczbie ho-
spitalizacji  

[%]

1. Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.  
sp. z o.o.

m. Gorzów  
Wielkopolski 20 1,1

2. Wielospecjalistyczny Szpital w Nowej Soli nowosolski 20 1,7

3. Wojewódzki Szpital Kliniczny im. Karola Marcinkowskiego  
w Zielonej Górze sp. z o.o. m. Zielona Góra 10 0,5

4. Specjalistyczne Centrum Medyczne Urolog Bromber, Halińska s.j.  m. Zielona Góra 0 0,0

5. Niepubliczny Specjalistyczny ZOZ Uro-Laser Wojciech Zwierzyński  
i Michał Drozd Lekarska Spółka Partnerska zielonogórski 0 0,0

6. 105. Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Żarach żagański 0 0,0

Źródło: opracowanie własne na podstawie mapy potrzeb zdrowotnych w zakresie lecznictwa szpitalnego  
dla woj. lubuskiego
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10. Realizacja procedur związanych z leczeniem nowotworu złośliwego gruczołu kroko-
wego – analiza map potrzeb zdrowotnych z 2018 roku (wybrane aspekty)

Tabela 21. Wskaźniki dotyczące oddziałów urologicznych – procedura prostatektomii radykalnej 
– województwo łódzkie

Lp. Nazwa świadczeniodawcy Powiat

Liczba ho-
spitalizacji 

z procedurą 
prosta-
tektomii 

radykalnej

Udział 
wskazanej 
procedury 
w ogólnej 
liczbie ho-
spitalizacji  

[%]

1. Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii  
im. M. Kopernika w Łodzi m. Łódź 60 2,5

2. SP ZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii  
Medycznej UM w Łodzi – Centralny Szpital Weteranów m. Łódź 50 2,2

3. Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi m. Łódź 50 1,9

4. Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie bełchatowski 30 1,0

5. SP ZOZ MSWiA w Łodzi m. Łódź 20 2,8

6. Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia 
Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi łódzki wschodni 20 0,8

7. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej-Curie  
w Zgierzu zgierski 10 0,5

8. Pabianickie Centrum Medyczne sp. z o.o. pabianicki 10 0,6

9. NZOZ Lekarze Urolodzy – Marek Rożniecki i Partnerzy łaski 10 0,3

10. Poddębickie Centrum Zdrowia poddębicki 0 0,0

11. Powiatowy ZOZ w Piotrkowie Trybunalskim m. Piotrków Try-
bunalski 0 0,0

12. Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego  
w Sieradzu sieradzki 0 0,0

13. Tomaszowskie Centrum Zdrowia tomaszowski 0 0,4

14. Specjalista sp. z o.o. kutnowski 0 0,0

15. Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika  
w Piotrkowie Trybunalskim

m. Piotrków Try-
bunalski 0 0,0

16. NZOZ Vitasana pabianicki 0 0,0

17. Mirmed tomaszowski 0 0,0

Źródło: opracowanie własne na podstawie mapy potrzeb zdrowotnych w zakresie lecznictwa szpitalnego  
dla woj. łódzkiego
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10. Realizacja procedur związanych z leczeniem nowotworu złośliwego gruczołu kroko-
wego – analiza map potrzeb zdrowotnych z 2018 roku (wybrane aspekty)

Tabela 22. Wskaźniki dotyczące oddziałów urologicznych – procedura prostatektomii radykalnej 
– województwo małopolskie

Lp. Nazwa świadczeniodawcy Powiat

Liczba ho-
spitalizacji 

z procedurą 
prosta-
tektomii 

radykalnej

Udział 
wskazanej 
procedury 
w ogólnej 
liczbie ho-
spitalizacji  

[%]

1. SP ZOZ Szpital Uniwersytecki w Krakowie m. Kraków 270 15,9

2. Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. m. Kraków 80 3,7

3. Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie m. Kraków 80 8,0

4. Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza m. Kraków 40 2,4

5. Szpital Powiatowy im. dr. Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem tatrzański 20 1,6

6. Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie m. Tarnów 20 1,3

7. Szpital Powiatowy w Chrzanowie chrzanowski 10 1,0

8. ZOZ w Suchej Beskidzkiej suski 10 0,8

9. Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu m. Nowy Sącz 10 0,6

10. 5. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką – SP ZOZ w Krakowie m. Kraków 0 0,0

11. SP ZOZ w Brzesku brzeski 0 0,0

12. Racławicka sp. z o.o. m. Kraków 0 0,0

13. Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ  
w Krakowie m. Kraków 0 0,4

Źródło: opracowanie własne na podstawie mapy potrzeb zdrowotnych w zakresie lecznictwa szpitalnego  
dla woj. małopolskiego
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10. Realizacja procedur związanych z leczeniem nowotworu złośliwego gruczołu kroko-
wego – analiza map potrzeb zdrowotnych z 2018 roku (wybrane aspekty)

Tabela 23. Wskaźniki dotyczące oddziałów urologicznych – procedura prostatektomii radykalnej 
– województwo mazowieckie

Lp. Nazwa świadczeniodawcy Powiat

Liczba ho-
spitalizacji 

z procedurą 
prosta-
tektomii 

radykalnej

Udział 
wskazanej 
procedury 
w ogólnej 
liczbie ho-
spitalizacji  

[%]

1. NZOZ Szpital Mazovia m. st. Warszawa 230 5,5

2. Europejskie Centrum Zdrowia Otwock sp. z o.o. otwocki 150 16,2

3. Krajowa Fundacja Medyczna legionowski 140 6,6

4. Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie m. st. Warszawa 100 4,7

5. Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus m. st. Warszawa 80 1,9

6. Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach sp. z o.o. m. st. Warszawa 60 2,9

7. Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie m. st. Warszawa 50 4,1

8. Wojskowy Instytut Medyczny m. st. Warszawa 40 0,9

9. Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie m. st. Warszawa 40 1,3

10. Szpital Bielański im. ks. Jerzego Popiełuszki SP ZOZ m. st. Warszawa 30 1,9

11. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej  
w Kozienicach kozienicki 20 2,3

12. Szpital Praski pw. Przemienienia Pańskiego m. st. Warszawa 20 1,6

13.
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. Witolda Orłowskiego 
Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego  
w Warszawie

m. st. Warszawa 20 1,3

14. Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego  
w Ostrołęce m. Ostrołęka 10 0,3

15. Powiatowe Centrum Zdrowia sp. z o.o. otwocki 10 1,9

16. Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Szpital Zachodni  
im. św. Jana Pawła II grodziski 10 0,7

17. Szpital Kolejowy im. dr. med. Włodzimierza Roeflera w Pruszkowie sp. z o.o. pruszkowski 0 0,0

18. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej  
w Przasnyszu przasnyski 0 0,0

19. Radomski Szpital Specjalistyczny im. dr. Tytusa Chałubińskiego m. Radom 0 0,1

20. Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku m. Płock 0 0,0

21. Polmedic sp. z o.o. m. Radom 0 0,0

22. Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie ciechanowski 0 0,0

23. NZOZ Lecznica Położniczo-Chirurgiczna IATROS  
Andrzej Ostaszewski m. st. Warszawa 0 0,0

24. Lux Med sp. z o.o. m. st. Warszawa 0 0,0

Źródło: opracowanie własne na podstawie mapy potrzeb zdrowotnych w zakresie lecznictwa szpitalnego  
dla woj. mazowieckiego
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10. Realizacja procedur związanych z leczeniem nowotworu złośliwego gruczołu kroko-
wego – analiza map potrzeb zdrowotnych z 2018 roku (wybrane aspekty)

Tabela 24. Wskaźniki dotyczące oddziałów urologicznych – procedura prostatektomii radykalnej 
– województwo opolskie

Lp. Nazwa świadczeniodawcy Powiat

Liczba ho-
spitalizacji 

z procedurą 
prosta-
tektomii 

radykalnej

Udział 
wskazanej 
procedury 
w ogólnej 
liczbie ho-
spitalizacji  

[%]

1. Publiczny Samodzielny ZOZ Wojewódzkie Centrum Medyczne 
w Opolu m. Opole 20 1,0

2. Namysłowskie Centrum Zdrowia S.A. namysłowski 0 0,0

3. Krapkowickie Centrum Zdrowia sp. z o.o. krapkowicki 0 0,0

4. SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu kędzierzyńsko-ko-
zielski 0 0,0

5. Klinika Nova sp. z o.o. kędzierzyńsko-ko-
zielski 0 0,0

6. ZOZ w Nysie nyski 0 0,3

Źródło: opracowanie własne na podstawie mapy potrzeb zdrowotnych w zakresie lecznictwa szpitalnego  
dla woj. opolskiego
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10. Realizacja procedur związanych z leczeniem nowotworu złośliwego gruczołu kroko-
wego – analiza map potrzeb zdrowotnych z 2018 roku (wybrane aspekty)

Tabela 25. Wskaźniki dotyczące oddziałów urologicznych – procedura prostatektomii radykalnej 
– województwo podkarpackie

Lp. Nazwa świadczeniodawcy Powiat

Liczba ho-
spitalizacji 

z procedurą 
prosta-
tektomii 

radykalnej

Udział 
wskazanej 
procedury 
w ogólnej 
liczbie ho-
spitalizacji  

[%]

1. Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 1 im. Fryderyka Chopina  
w Rzeszowie m. Rzeszów 120 4,2

2. SP ZOZ nr 1 w Rzeszowie m. Rzeszów 80 2,5

3. Szpital Powiatowy im. Edmunda Biernackiego w Mielcu mielecki 60 2,8

4. SP ZOZ w Przeworsku przeworski 30 1,6

5. Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie m. Krosno 20 0,7

6. Szpital Specjalistyczny Pro-Familia sp. z o.o. s.k. m. Rzeszów 20 3,4

7. SP ZOZ w Kolbuszowej kolbuszowski 10 1,7

8. Wojewódzki Szpital im. św. Ojca Pio w Przemyślu m. Przemyśl 10 0,5

9. Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek  
Onkologiczny im. ks. B. Markiewicza brzozowski 0 0,0

10. „Borek” sp. z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
pod nazwą Centrum Medyczne „Borek” m. Tarnobrzeg 0 0,0

11. SP ZOZ w Sanoku sanocki 0 0,0

12. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej  
Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli stalowowolski 0 0,0

Źródło: opracowanie własne na podstawie mapy potrzeb zdrowotnych w zakresie lecznictwa szpitalnego  
dla woj. podkarpackiego

Tabela 26. Wskaźniki dotyczące oddziałów urologicznych – procedura prostatektomii radykalnej 
– województwo podlaskie

Lp. Nazwa świadczeniodawcy Powiat

Liczba ho-
spitalizacji 

z procedurą 
prosta-
tektomii 

radykalnej

Udział 
wskazanej 
procedury 
w ogólnej 
liczbie ho-
spitalizacji  

[%]

1. SP ZOZ MSWiA w Białymstoku m. Białystok 80 5,5

2. SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego m. Białystok 40 2,3

3. Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku m. Białystok 20 2,3

4. Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego m. Łomża 10 0,8

5. Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach m. Suwałki 0 0,0

Źródło: opracowanie własne na podstawie mapy potrzeb zdrowotnych w zakresie lecznictwa szpitalnego  
dla woj. podlaskiego
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10. Realizacja procedur związanych z leczeniem nowotworu złośliwego gruczołu kroko-
wego – analiza map potrzeb zdrowotnych z 2018 roku (wybrane aspekty)

Tabela 27. Wskaźniki dotyczące oddziałów urologicznych – procedura prostatektomii radykalnej 
– województwo pomorskie

Lp. Nazwa świadczeniodawcy Powiat

Liczba ho-
spitalizacji 

z procedurą 
prosta-
tektomii 

radykalnej

Udział 
wskazanej 
procedury 
w ogólnej 
liczbie ho-
spitalizacji  

[%]

1. Szpital im. Mikołaja Kopernika m. Gdańsk 110 4,0

2. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne m. Gdańsk 70 2,4

3. Szpital Specjalistyczny w Wejherowie wejherowski 60 2,5

4. Szpital Specjalistyczny Słupsk m. Słupsk 60 1,3

5. 7. Szpital Marynarki Wojennej z Przychodnią SP ZOZ 
im. Kontradmirała Profesora Wiesława Łasińskiego w Gdańsku m. Gdańsk 50 4,6

6. Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie sp. z o.o. kościerski 30 1,4

7. Szpitale Wojewódzkie w Gdyni sp. z o.o. m. Gdynia 20 1,3

8. NZOZ Zdrowie kwidzyński 0 0,0

Źródło: opracowanie własne na podstawie mapy potrzeb zdrowotnych w zakresie lecznictwa szpitalnego  
dla woj. pomorskiego
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10. Realizacja procedur związanych z leczeniem nowotworu złośliwego gruczołu kroko-
wego – analiza map potrzeb zdrowotnych z 2018 roku (wybrane aspekty)

Tabela 28. Wskaźniki dotyczące oddziałów urologicznych – procedura prostatektomii radykalnej 
– województwo śląskie

Lp. Nazwa świadczeniodawcy Powiat

Liczba ho-
spitalizacji 

z procedurą 
prosta-
tektomii 

radykalnej

Udział 
wskazanej 
procedury 
w ogólnej 
liczbie ho-
spitalizacji  

[%]

1. NZOZ Szpital Specjalistyczny im. prof. E. Michałowskiego m. Katowice 150 2,8

2. Urovita sp. z o.o. – NZOZ Szpital Śląskie Centrum Urologii m. Chorzów 80 2,2

3. Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej m. Bielsko-Biała 50 2,6

4. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary  
w Sosnowcu m. Sosnowiec 40 2,6

5. SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie m. Częstochowa 30 2,1

6. Gliwickie Centrum Medyczne m. Gliwice 20 1,8

7. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 im. prof. Stanisława Szyszko 
SUM w Katowicach m. Zabrze 20 1,7

8. SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku m. Rybnik 10 0,6

9. Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie cieszyński 10 2,1

10. Szpital Specjalistyczny nr 1 w Bytomiu m. Bytom 0 0,0

11. SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu m. Bytom 0 0,0

12. Sosnowiecki Szpital Miejski sp. z o.o. m. Sosnowiec 0 0,0

13. Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy S.A. tarnogórski 0 0,4

14. SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie m. Jaworzno 0 0,1

15. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju m. Jastrzębie-
-Zdrój 0 0,0

16. Provita sp. z o.o. m. Katowice 0 0,0

Źródło: opracowanie własne na podstawie mapy potrzeb zdrowotnych w zakresie lecznictwa szpitalnego  
dla woj. śląskiego
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10. Realizacja procedur związanych z leczeniem nowotworu złośliwego gruczołu kroko-
wego – analiza map potrzeb zdrowotnych z 2018 roku (wybrane aspekty)

Tabela 29. Wskaźniki dotyczące oddziałów urologicznych – procedura prostatektomii radykalnej 
– województwo świętokrzyskie

Lp. Nazwa świadczeniodawcy Powiat

Liczba ho-
spitalizacji 

z procedurą 
prosta-
tektomii 

radykalnej

Udział 
wskazanej 
procedury 
w ogólnej 
liczbie ho-
spitalizacji  

[%]

1. Świętokrzyskie Centrum Onkologii SP ZOZ w Kielcach m. Kielce 180 12,6

2. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze kielecki 20 0,9

3. ZOZ w Ostrowcu Świętokrzyskim ostrowiecki 20 0,4

4. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej  
w Staszowie staszowski 10 1,2

5. ZOZ w Końskich konecki 10 0,6

6. Prosta-Lith sp. z o.o. m. Kielce 0 0,0

7. Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu sandomierski 0 0,0

Źródło: opracowanie własne na podstawie mapy potrzeb zdrowotnych w zakresie lecznictwa szpitalnego  
dla woj. świętokrzyskiego

Tabela 30. Wskaźniki dotyczące oddziałów urologicznych – procedura prostatektomii radykalnej 
– województwo warmińsko-mazurskie

Lp. Nazwa świadczeniodawcy Powiat

Liczba ho-
spitalizacji 

z procedurą 
prosta-
tektomii 

radykalnej

Udział 
wskazanej 
procedury 
w ogólnej 
liczbie ho-
spitalizacji  

[%]

1. Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie m. Olsztyn 70 1,8

2. Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu m. Elbląg 20 0,7

3. Szpital Giżycki sp. z o.o. giżycki 10 0,5

Źródło: opracowanie własne na podstawie mapy potrzeb zdrowotnych w zakresie lecznictwa szpitalnego  
dla woj. warmińsko-mazurskiego
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10. Realizacja procedur związanych z leczeniem nowotworu złośliwego gruczołu kroko-
wego – analiza map potrzeb zdrowotnych z 2018 roku (wybrane aspekty)

Tabela 31. Wskaźniki dotyczące oddziałów urologicznych – procedura prostatektomii radykalnej 
– województwo wielkopolskie

Lp. Nazwa świadczeniodawcy Powiat

Liczba ho-
spitalizacji 

z procedurą 
prosta-
tektomii 

radykalnej

Udział 
wskazanej 
procedury 
w ogólnej 
liczbie ho-
spitalizacji  

[%]

1. Specjalistyczny ZOZ nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu m. Poznań 100 1,6

2.
Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem  
Opiekuńczo-Leczniczym. SP ZOZ z siedzibą w Poznaniu  
przy ul. Szwajcarskiej 3

m. Poznań 60 1,5

3. Szpital Wojewódzki w Poznaniu m. Poznań 30 8,4

4. Centrum Medyczne HCP sp. z o.o. NZOZ Centrum Medyczne HCP  
Lecznictwo Stacjonarne m. Poznań 20 2,0

5. Szpital w Puszczykowie im. prof. S. T. Dąbrowskiego S.A. poznański 20 1,0

6. SP ZOZ MSWiA w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego m. Poznań 20 2,1

7. Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie m. Leszno 10 0,7

8. Prywatna Lecznica Certus Szpital nr 1 m. Poznań 10 1,3

9. Szpital Specjalistyczny w Pile im. Stanisława Staszica pilski 10 1,1

10. Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu m. Kalisz 0 0,0

11. NZOZ Leszczyńskie Centrum Medyczne Ventriculus sp. z o.o. m. Leszno 0 0,0

12. Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu  
Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu m. Poznań 0 0,0

13. Kalmedica sp. z o.o. m. Kalisz 0 0,0

14. NZOZ Specjalistyczne Centrum Medyczne Vigor Med m. Leszno 0 0,0

15. Szpital Powiatowy im. Tadeusza Malińskiego w Śremie sp. z o.o. śremski 0 0,0

16. Med-Polonia sp. z o.o. m. Poznań 0 0,0

17. Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie m. Konin 0 0,0

18. Qr sp. z o.o. m. Poznań 0 0,0

Źródło: opracowanie własne na podstawie mapy potrzeb zdrowotnych w zakresie lecznictwa szpitalnego  
dla woj. wielkopolskiego
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10. Realizacja procedur związanych z leczeniem nowotworu złośliwego gruczołu kroko-
wego – analiza map potrzeb zdrowotnych z 2018 roku (wybrane aspekty)

Tabela 32. Wskaźniki dotyczące oddziałów urologicznych – procedura prostatektomii radykalnej 
– województwo zachodniopomorskie

Lp. Nazwa świadczeniodawcy Powiat

Liczba ho-
spitalizacji 

z procedurą 
prosta-
tektomii 

radykalnej

Udział 
wskazanej 
procedury 
w ogólnej 
liczbie ho-
spitalizacji  

[%]

1. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 Pomorskiego  
Uniwersytetu Medycznego m. Szczecin 250 7,9

2. Samodzielny Publiczny Specjalistyczny ZOZ Zdroje m. Szczecin 30 1,6

3. Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony m. Szczecin 30 2,9

4. 109. Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ m. Szczecin 10 0,6

5. Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika w Koszalinie m. Koszalin 10 0,8

6. Regionalny Szpital w Kołobrzegu kołobrzeski 0 0,0

7. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej  
w Gryficach gryficki 0 0,0

Źródło: opracowanie własne na podstawie mapy potrzeb zdrowotnych w zakresie lecznictwa szpitalnego  
dla woj. zachodniopomorskiego
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10. Realizacja procedur związanych z leczeniem nowotworu złośliwego gruczołu kroko-
wego – analiza map potrzeb zdrowotnych z 2018 roku (wybrane aspekty)

Tabela 33. Wskaźniki dotyczące oddziałów urologicznych – procedura przezcewkowego zabiegu stercza  
– województwo dolnośląskie

Lp. Nazwa świadczeniodawcy Powiat

Liczba ho-
spitalizacji 

z procedurą 
przezcew-

kowego 
zabiegu 
stercza

Udział 
wskazanej 
procedury 
w ogólnej 

liczbie  
hospitaliza-

cji [%]

1. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy m. Legnica 120 12,2

2. 4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu m. Wrocław 110 5,6

3. Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego  
we Wrocławiu m. Wrocław 100 3,1

4. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu m. Wrocław 80 4

5. Jaworskie Centrum Medyczne sp. z o.o. jaworski 80 19,4

6. Milickie Centrum Medyczne sp. z o.o. milicki 60 26,1

7. Wielospecjalistyczny Szpital – SP ZOZ w Zgorzelcu zgorzelecki 60 4,4

8. Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka  
– Centrum Medycyny Ratunkowej m. Wrocław 60 2,4

9. ZOZ w Kłodzku kłodzki 40 5,1

10. Prywatna Poliklinika na Grobli sp. z o.o. m. Wrocław 30 13,6

11. Karkonoskie Centrum Medyczne m. Jelenia Góra 20 12,3

12. Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej m. Jelenia Góra 20 1,4

13. Specjalistyczny Szpital im. dr. Alfreda Sokołowskiego m. Wałbrzych 20 1,6

14. NZOZ Multi-Medica m. Wrocław 0 1

15. Euromedicare Szpital Specjalistyczny z Przychodnią m. Wrocław 0 8,2

Źródło: opracowanie własne na podstawie mapy potrzeb zdrowotnych w zakresie lecznictwa szpitalnego  
dla woj. dolnośląskiego

10.3. Hospitalizacje z procedurą przezcewkowego zabiegu stercza 

Tabele 33 – 48 odnoszą się do opracowanych przez Departament Analiz i Strategii Minister-
stwa Zdrowia (DAiS MZ) danych, opublikowanych w mapach regionalnych, dotyczących liczby 
hospitalizacji, w ramach których wykonano procedurę nazwaną przez Departament ,,procedurą 
przezcewkowego zabiegu stercza”. Należy wyjaśnić, że w do tej procedury zakwalifikowano 19 
odrębnych procedur, szczegółowo zdefiniowanych kodami wg klasyfikacji ICD9–CM: 60.02, 60.01, 
60.295, 60.231, 60.262, 60.232, 60.212, 60.22, 60.291, 60.211, 60.241, 60.293, 60.242, 60.261, 60.294, 
60.29, 60.2, 60.23, 60.292.

Liczba hospitalizacji została przez DAiS MZ zaokrąglona do 10, co oznacza, że wykazana w ta-
belach liczba „0” zawiera rzeczywistą liczbę hospitalizacji w przedziale od 0 do 9.
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10. Realizacja procedur związanych z leczeniem nowotworu złośliwego gruczołu kroko-
wego – analiza map potrzeb zdrowotnych z 2018 roku (wybrane aspekty)

Tabela 34. Wskaźniki dotyczące oddziałów urologicznych – procedura przezcewkowego zabiegu stercza  
– województwo kujawsko-pomorskie

Lp. Nazwa świadczeniodawcy Powiat

Liczba ho-
spitalizacji 

z procedurą 
przezcew-

kowego 
zabiegu 
stercza

Udział 
wskazanej 
procedury 
w ogólnej 

liczbie  
hospitaliza-

cji [%]

1. Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy m. Bydgoszcz 490 15,4

2. SP ZOZ 10. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką m. Bydgoszcz 130 12,3

3. Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu inowrocławski 130 6,9

4. SP ZOZ Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika m. Toruń 100 5,8

5. Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego  
w Grudziądzu m. Grudziądz 60 3,7

6. Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy m. Bydgoszcz 50 2,4

7. Szpital Świętego Łukasza m. Bydgoszcz 40 17

8. Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny ZOZ MSW w Bydgoszczy m. Bydgoszcz 40 16,9

9. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku m. Włocławek 30 2,6

10. Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu m. Toruń 20 33,8

11. Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy m. Bydgoszcz 20 1,3

12. NZOZ Centrum Medyczne Gazińscy w Bydgoszczy sp. z o.o. m. Bydgoszcz 0 2,1

13. Endonet sp. z o.o. m. Bydgoszcz 0 1,5

14. NZOZ Stadmedica dr n. med. Ewa Jundziłł-Bieniek m. Bydgoszcz 0 0,5

Źródło: opracowanie własne na podstawie mapy potrzeb zdrowotnych w zakresie lecznictwa szpitalnego  
dla woj. kujawsko-pomorskiego
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10. Realizacja procedur związanych z leczeniem nowotworu złośliwego gruczołu kroko-
wego – analiza map potrzeb zdrowotnych z 2018 roku (wybrane aspekty)

Tabela 35. Wskaźniki dotyczące oddziałów urologicznych – procedura przezcewkowego zabiegu stercza  
– województwo lubelskie

Lp. Nazwa świadczeniodawcy Powiat

Liczba ho-
spitalizacji 

z procedurą 
przezcew-

kowego 
zabiegu 
stercza

Udział 
wskazanej 
procedury 
w ogólnej 

liczbie  
hospitaliza-

cji [%]

1. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie m. Lublin 140 9

2. Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego  
w Lublinie m. Lublin 130 6,4

3. SP ZOZ w Puławach puławski 110 7,8

4. SP ZOZ w Lubartowie lubartowski 70 4,5

5. Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny  
w Chełmie m. Chełm 70 5,9

6. 1. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Lublinie m. Lublin 50 3,5

7. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej m. Biała Podlaska 50 5,4

8. SP ZOZ w Krasnymstawie krasnostawski 50 10,7

9. SP ZOZ MSWiA w Lublinie m. Lublin 0 1,1

Źródło: opracowanie własne na podstawie mapy potrzeb zdrowotnych w zakresie lecznictwa szpitalnego  
dla woj. lubelskiego

Tabela 36. Wskaźniki dotyczące oddziałów urologicznych – procedura przezcewkowego zabiegu stercza  
– województwo lubuskie

Lp. Nazwa świadczeniodawcy Powiat

Liczba ho-
spitalizacji 

z procedurą 
przezcew-

kowego 
zabiegu 
stercza

Udział 
wskazanej 
procedury 
w ogólnej 

liczbie  
hospitaliza-

cji [%]

1. Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. sp. z o.o. m. Gorzów  
Wielkopolski 170 8

2. Wielospecjalistyczny Szpital w Nowej Soli nowosolski 90 6,4

3. Wojewódzki Szpital Kliniczny im. Karola Marcinkowskiego  
w Zielonej Górze sp. z o.o. m. Zielona Góra 80 5,6

4. Niepubliczny Specjalistyczny ZOZ Uro-Laser Wojciech Zwierzyński  
i Michał Drozd Lekarska Spółka Partnerska zielonogórski 70 7,8

5. Szpital Międzyrzecki sp. z o.o. międzyrzecki 70 18,3

6. 105. Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Żarach żagański 50 12,2

7. Specjalistyczne Centrum Medyczne Urolog Bromber, Halińska s.j.  m. Zielona Góra 20 6

Źródło: opracowanie własne na podstawie mapy potrzeb zdrowotnych w zakresie lecznictwa szpitalnego  
dla woj. lubuskiego
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10. Realizacja procedur związanych z leczeniem nowotworu złośliwego gruczołu kroko-
wego – analiza map potrzeb zdrowotnych z 2018 roku (wybrane aspekty)

Tabela 37. Wskaźniki dotyczące oddziałów urologicznych – procedura przezcewkowego zabiegu stercza  
– województwo łódzkie

Lp. Nazwa świadczeniodawcy Powiat

Liczba ho-
spitalizacji 

z procedurą 
przezcew-

kowego 
zabiegu 
stercza

Udział 
wskazanej 
procedury 
w ogólnej 

liczbie  
hospitaliza-

cji [%]

1. Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum  
Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi łódzki wschodni 100 5,5

2. Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii  
i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi m. Łódź 90 4,1

3. Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie bełchatowski 80 2,6

4. Specjalista sp. z o.o. kutnowski 80 4,3

5. Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi m. Łódź 60 2,2

6. Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego  
w Sieradzu sieradzki 50 2,7

7. NZOZ Lekarze Urolodzy – Marek Rożniecki i Partnerzy łaski 50 2,4

8. SP ZOZ MSWiA w Łodzi m. Łódź 40 4,8

9. SP ZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii  
Medycznej UM w Łodzi – Centralny Szpital Weteranów m. Łódź 40 1,8

10. Tomaszowskie Centrum Zdrowia tomaszowski 30 4,2

11. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej-Curie  
w Zgierzu zgierski 20 1,8

12. Pabianickie Centrum Medyczne sp. z o.o. pabianicki 10 1,1

13. Mirmed tomaszowski 10 11,8

14. Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika  
w Piotrkowie Trybunalskim

m. Piotrków  
Trybunalski 0 1,2

15. Poddębickie Centrum Zdrowia poddębicki 0 0,5

16. Powiatowy ZOZ w Piotrkowie Trybunalskim m. Piotrków  
Trybunalski 0 0,8

17. Salve ZOZ sp. z o.o. m. Łódź 0 1

Źródło: opracowanie własne na podstawie mapy potrzeb zdrowotnych w zakresie lecznictwa szpitalnego  
dla woj. łódzkiego
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10. Realizacja procedur związanych z leczeniem nowotworu złośliwego gruczołu kroko-
wego – analiza map potrzeb zdrowotnych z 2018 roku (wybrane aspekty)

Tabela 38. Wskaźniki dotyczące oddziałów urologicznych – procedura przezcewkowego zabiegu stercza  
– województwo małopolskie

Lp. Nazwa świadczeniodawcy Powiat

Liczba ho-
spitalizacji 

z procedurą 
przezcew-

kowego 
zabiegu 
stercza

Udział 
wskazanej 
procedury 
w ogólnej 

liczbie  
hospitaliza-

cji [%]

1. ZOZ w Suchej Beskidzkiej suski 140 12

2. Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. m. Kraków 140 6,3

3. Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ  
w Krakowie m. Kraków 100 10,2

4. Szpital Powiatowy w Chrzanowie chrzanowski 70 5,4

5. Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu m. Nowy Sącz 70 3,3

6. Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie m. Tarnów 70 3,6

7. Szpital Powiatowy im. dr. Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem tatrzański 60 6,4

8. Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza m. Kraków 50 3

9. SP ZOZ Szpital Uniwersytecki w Krakowie m. Kraków 50 2,9

10. 5. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką – SP ZOZ w Krakowie m. Kraków 20 6,2

11. SP ZOZ w Brzesku brzeski 20 1,4

12. Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie m. Kraków 20 2,1

13. Szpital Zakonu Bonifratrów św. Jana Grandego w Krakowie sp. z o.o. m. Kraków 10 8,3

14. Racławicka sp. z o.o. m. Kraków 10 4,9

Źródło: opracowanie własne na podstawie mapy potrzeb zdrowotnych w zakresie lecznictwa szpitalnego  
dla woj. małopolskiego
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10. Realizacja procedur związanych z leczeniem nowotworu złośliwego gruczołu kroko-
wego – analiza map potrzeb zdrowotnych z 2018 roku (wybrane aspekty)

Tabela 39. Wskaźniki dotyczące oddziałów urologicznych – procedura przezcewkowego zabiegu stercza  
– województwo mazowieckie

Lp. Nazwa świadczeniodawcy Powiat

Liczba ho-
spitalizacji 

z procedurą 
przezcew-

kowego 
zabiegu 
stercza

Udział 
wskazanej 
procedury 
w ogólnej 

liczbie  
hospitaliza-

cji [%]

1. Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach sp. z o.o. m. st. Warszawa 220 10,1

2. Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus m. st. Warszawa 180 4,4

3. Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie m. st. Warszawa 150 4,5

4. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. Witolda Orłowskiego 
Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie m. st. Warszawa 140 7,9

5. NZOZ Szpital Mazovia m. st. Warszawa 120 2,8

6. Wojskowy Instytut Medyczny m. st. Warszawa 120 2,8

7. Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Szpital Zachodni  
im. św. Jana Pawła II grodziski 110 6,6

8. Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie m. st. Warszawa 100 4,7

9. Szpital Praski pw. Przemienienia Pańskiego m. st. Warszawa 80 5,9

10. Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego  
w Ostrołęce m. Ostrołęka 80 3,3

11. Radomski Szpital Specjalistyczny im. dr. Tytusa Chałubińskiego m. Radom 70 4,8

12. Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie m. st. Warszawa 70 6

13. Szpital Kolejowy im. dr. med. Włodzimierza Roeflera w Pruszkowie sp. z o.o. pruszkowski 60 5,7

14. Szpital Bielański im. ks. Jerzego Popiełuszki SP ZOZ m. st. Warszawa 60 4,4

15. Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku m. Płock 50 2,6

16. Europejskie Centrum Zdrowia Otwock sp. z o.o. otwocki 50 5,7

17. Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie ciechanowski 50 2,7

18. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej  
w Przasnyszu przasnyski 40 6,4

19. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej  
w Kozienicach kozienicki 40 3,2

20. Krajowa Fundacja Medyczna legionowski 30 1,6

 21. Lux Med sp. z o.o. m. st. Warszawa 20 33,3

22. Powiatowe Centrum Zdrowia sp. z o.o. otwocki 10 1,9

23. NZOZ Lecznica Położniczo-Chirurgiczna IATROS Andrzej Ostaszewski m. st. Warszawa 0 0,7

Źródło: opracowanie własne na podstawie mapy potrzeb zdrowotnych w zakresie lecznictwa szpitalnego  
dla woj. mazowieckiego
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Tabela 40. Wskaźniki dotyczące oddziałów urologicznych – procedura przezcewkowego zabiegu stercza  
– województwo opolskie

Lp. Nazwa świadczeniodawcy Powiat

Liczba ho-
spitalizacji 

z procedurą 
przezcew-

kowego 
zabiegu 
stercza

Udział 
wskazanej 
procedury 
w ogólnej 

liczbie  
hospitaliza-

cji [%]

1. Publiczny Samodzielny ZOZ Wojewódzkie Centrum Medyczne  
w Opolu m. Opole 190 8,8

2. SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu kędzierzyńsko- 
-kozielski 110 5

3. Klinika Nova sp. z o.o. kędzierzyńsko- 
-kozielski 60 3,7

4. Namysłowskie Centrum Zdrowia S.A. namysłowski 40 2,2

5. ZOZ w Nysie nyski 20 2,4

Źródło: opracowanie własne na podstawie mapy potrzeb zdrowotnych w zakresie lecznictwa szpitalnego  
dla woj. opolskiego

Tabela 41. Wskaźniki dotyczące oddziałów urologicznych – procedura przezcewkowego zabiegu stercza  
– województwo podkarpackie

Lp. Nazwa świadczeniodawcy Powiat

Liczba ho-
spitalizacji 

z procedurą 
przezcew-

kowego 
zabiegu 
stercza

Udział 
wskazanej 
procedury 
w ogólnej 

liczbie  
hospitaliza-

cji [%]

1. Szpital Powiatowy im. Edmunda Biernackiego w Mielcu mielecki 200 9,5

2. Szpital Specjalistyczny Pro-Familia sp. z o.o. s.k. m. Rzeszów 140 18,4

3.
Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 1 im. Fryderyka Chopina 

w Rzeszowie
m. Rzeszów 120 4,1

4. SP ZOZ w Kolbuszowej kolbuszowski 110 13,7

5. SP ZOZ w Sanoku sanocki 100 8,2

6. SP ZOZ w Przeworsku przeworski 100 5,8

7. SP ZOZ nr 1 w Rzeszowie m. Rzeszów 90 2,8

8. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowy 
Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli stalowowolski 50 4,8

9. Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie m. Krosno 40 1,5

10. Wojewódzki Szpital im. św. Ojca Pio w Przemyślu m. Przemyśl 30 1,9

11. Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek  
Onkologiczny im. ks. B. Markiewicza brzozowski 10 4,4

Źródło: opracowanie własne na podstawie mapy potrzeb zdrowotnych w zakresie lecznictwa szpitalnego  
dla woj. podkarpackiego
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10. Realizacja procedur związanych z leczeniem nowotworu złośliwego gruczołu kroko-
wego – analiza map potrzeb zdrowotnych z 2018 roku (wybrane aspekty)

Tabela 42. Wskaźniki dotyczące oddziałów urologicznych – procedura przezcewkowego zabiegu stercza  
– województwo podlaskie

Lp. Nazwa świadczeniodawcy Powiat

Liczba ho-
spitalizacji 

z procedurą 
przezcew-

kowego 
zabiegu 
stercza

Udział 
wskazanej 
procedury 
w ogólnej 

liczbie  
hospitaliza-

cji [%]

1. SP ZOZ MSWiA w Białymstoku m. Białystok 180 12,9

2. Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku m. Białystok 160 15,1

3. SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego m. Białystok 150 8,6

4. Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego m. Łomża 130 10,5

5. Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach m. Suwałki 50 4,7

Źródło: opracowanie własne na podstawie mapy potrzeb zdrowotnych w zakresie lecznictwa szpitalnego  
dla woj. podlaskiego

Tabela 43. Wskaźniki dotyczące oddziałów urologicznych – procedura przezcewkowego zabiegu stercza  
– województwo pomorskie

Lp. Nazwa świadczeniodawcy Powiat

Liczba ho-
spitalizacji 

z procedurą 
przezcew-

kowego 
zabiegu 
stercza

Udział 
wskazanej 
procedury 
w ogólnej 

liczbie  
hospitaliza-

cji [%]

1. Szpitale Wojewódzkie w Gdyni sp. z o.o. m. Gdynia 260 13,1

2. Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie sp. z o.o. kościerski 220 9,7

3. Szpital Specjalistyczny Słupsk m. Słupsk 180 4,3

4. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne m. Gdańsk 150 5,3

5. 7. Szpital Marynarki Wojennej z Przychodnią SP ZOZ  
im. Kontradmirała Profesora Wiesława Łasińskiego w Gdańsku m. Gdańsk 120 11,9

6. Szpital Specjalistyczny w Wejherowie wejherowski 90 3,9

7. NZOZ Zdrowie kwidzyński 70 10,2

8. Szpital im. Mikołaja Kopernika m. Gdańsk 30 1,3

Źródło: opracowanie własne na podstawie mapy potrzeb zdrowotnych w zakresie lecznictwa szpitalnego  
dla woj. pomorskiego
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10. Realizacja procedur związanych z leczeniem nowotworu złośliwego gruczołu kroko-
wego – analiza map potrzeb zdrowotnych z 2018 roku (wybrane aspekty)

Tabela 44. Wskaźniki dotyczące oddziałów urologicznych – procedura przezcewkowego zabiegu stercza  
– województwo śląskie

Lp. Nazwa świadczeniodawcy Powiat

Liczba ho-
spitalizacji 

z procedurą 
przezcew-

kowego 
zabiegu 
stercza

Udział 
wskazanej 
procedury 
w ogólnej 

liczbie  
hospitaliza-

cji [%]

1. NZOZ Szpital Specjalistyczny im. prof. E. Michałowskiego m. Katowice 490 9,2

2. Urovita sp. z o.o. – NZOZ Szpital Śląskie Centrum Urologii m. Chorzów 210 6

3. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary  
w Sosnowcu m. Sosnowiec 140 8,5

4. Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy S.A. tarnogórski 130 11,3

5. SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie m. Jaworzno 120 4,5

6. SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku m. Rybnik 120 7,2

7. SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie m. Częstochowa 110 8,5

8. Sosnowiecki Szpital Miejski sp. z o.o. m. Sosnowiec 100 11,2

9. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju m. Jastrzębie-
-Zdrój 100 4,7

10. Beskidzkie Centrum Medyczne sp. z o.o. m. Bielsko-Biała 100 34,7

11. Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie cieszyński 90 14,1

12. SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu m. Bytom 70 15,5

13. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 im. prof. Stanisława Szyszko 
SUM w Katowicach m. Zabrze 60 4,2

14. Szpital Specjalistyczny nr 1 w Bytomiu m. Bytom 40 4,3

15. Gliwickie Centrum Medyczne m. Gliwice 40 5

16. Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej m. Bielsko-Biała 40 1,8

Źródło: opracowanie własne na podstawie mapy potrzeb zdrowotnych w zakresie lecznictwa szpitalnego  
dla woj. śląskiego
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10. Realizacja procedur związanych z leczeniem nowotworu złośliwego gruczołu kroko-
wego – analiza map potrzeb zdrowotnych z 2018 roku (wybrane aspekty)

Tabela 45. Wskaźniki dotyczące oddziałów urologicznych – procedura przezcewkowego zabiegu stercza  
– województwo świętokrzyskie

Lp. Nazwa świadczeniodawcy Powiat

Liczba ho-
spitalizacji 

z procedurą 
przezcew-

kowego 
zabiegu 
stercza

Udział 
wskazanej 
procedury 
w ogólnej 

liczbie  
hospitaliza-

cji [%]

1. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze kielecki 160 6,3

2. Świętokrzyskie Centrum Onkologii SP ZOZ w Kielcach m. Kielce 120 8,4

3. ZOZ w Końskich konecki 50 3,9

4. ZOZ w Ostrowcu Świętokrzyskim ostrowiecki 40 1

5. Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu sandomierski 30 2,4

6. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej  
w Staszowie staszowski 20 1,9

7. Prosta-Lith sp. z o.o. m. Kielce 10 1,2

Źródło: opracowanie własne na podstawie mapy potrzeb zdrowotnych w zakresie lecznictwa szpitalnego  
dla woj. świętokrzyskiego

Tabela 46. Wskaźniki dotyczące oddziałów urologicznych – procedura przezcewkowego zabiegu stercza  
– województwo warmińsko-mazurskie

Lp. Nazwa świadczeniodawcy Powiat

Liczba ho-
spitalizacji 

z procedurą 
przezcew-

kowego 
zabiegu 
stercza

Udział 
wskazanej 
procedury 
w ogólnej 

liczbie  
hospitaliza-

cji [%]

1. Szpital Powiatowy w Nowym Mieście Lubawskim sp. z o.o. nowomiejski 140 28,2

2. Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie m. Olsztyn 130 3,5

3. Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu m. Elbląg 130 5,7

4. Szpital Giżycki sp. z o.o. giżycki 80 3,1

Źródło: opracowanie własne na podstawie mapy potrzeb zdrowotnych w zakresie lecznictwa szpitalnego  
dla woj. warmińsko-mazurskiego
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10. Realizacja procedur związanych z leczeniem nowotworu złośliwego gruczołu kroko-
wego – analiza map potrzeb zdrowotnych z 2018 roku (wybrane aspekty)

Tabela 47. Wskaźniki dotyczące oddziałów urologicznych – procedura przezcewkowego zabiegu stercza  
– województwo wielkopolskie

Lp. Nazwa świadczeniodawcy Powiat

Liczba ho-
spitalizacji 

z procedurą 
przezcew-

kowego 
zabiegu 
stercza

Udział 
wskazanej 
procedury 
w ogólnej 

liczbie  
hospitaliza-

cji [%]

1. Specjalistyczny ZOZ nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu m. Poznań 720 11,1

2.
Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem  
Opiekuńczo-Leczniczym. SP ZOZ z siedzibą w Poznaniu  
przy ul. Szwajcarskiej 3

m. Poznań 150 3,4

3. Szpital w Puszczykowie im. prof. S. T. Dąbrowskiego S.A. poznański 110 5,3

4. Centrum Medyczne HCP sp. z o.o. NZOZ Centrum Medyczne HCP  
Lecznictwo Stacjonarne m. Poznań 100 9,7

5. SP ZOZ MSWiA w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego m. Poznań 80 7,2

6. Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie m. Konin 70 5,7

7. Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie m. Leszno 50 3,2

8. Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu  
Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu m. Poznań 50 6,5

9. Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu m. Kalisz 40 1,8

10. Szpital Powiatowy im. Tadeusza Malińskiego w Śremie sp. z o.o. śremski 40 6,3

11. Szpital Specjalistyczny w Pile im. Stanisława Staszica pilski 40 3,5

12. Med-Polonia sp. z o.o. m. Poznań 30 64

13. Qr sp. z o.o. m. Poznań 20 14,5

14. Prywatna Lecznica Certus Szpital nr 1 m. Poznań 10 2

15. NZOZ Leszczyńskie Centrum Medyczne Ventriculus sp. z o.o. m. Leszno 10 5,3

16. Wielkopolskie Centra Medyczne Remedium m. Poznań 0 2,5

17. Szpital Wojewódzki w Poznaniu m. Poznań 0 0,2

18. Pleszewskie Centrum Medyczne w Pleszewie sp. z o.o. pleszewski 0 0,5

19. NZOZ Specjalistyczne Centrum Medyczne Vigor Med. m. Leszno 0 4

Źródło: opracowanie własne na podstawie mapy potrzeb zdrowotnych w zakresie lecznictwa szpitalnego  
dla woj. wielkopolskiego
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10. Realizacja procedur związanych z leczeniem nowotworu złośliwego gruczołu kroko-
wego – analiza map potrzeb zdrowotnych z 2018 roku (wybrane aspekty)

Tabela 48. Wskaźniki dotyczące oddziałów urologicznych – procedura przezcewkowego zabiegu stercza  
– województwo zachodniopomorskie

Lp. Nazwa świadczeniodawcy Powiat

Liczba ho-
spitalizacji 

z procedurą 
przezcew-

kowego 
zabiegu 
stercza

Udział 
wskazanej 
procedury 
w ogólnej 

liczbie  
hospitaliza-

cji [%]

1. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 Pomorskiego  
Uniwersytetu Medycznego m. Szczecin 350 11,3

2. Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika w Koszalinie m. Koszalin 110 10,2

3. Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony m. Szczecin 90 7,7

4. Samodzielny Publiczny Specjalistyczny ZOZ Zdroje m. Szczecin 80 4,1

5. Regionalny Szpital w Kołobrzegu kołobrzeski 60 12,9

6. 109. Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ m. Szczecin 50 3,6

7. Szpital w Szczecinku sp. z o.o. szczecinecki 40 6,4

8. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej  
w Gryficach gryficki 20 6,1

Źródło: opracowanie własne na podstawie mapy potrzeb zdrowotnych w zakresie lecznictwa szpitalnego  
dla woj. zachodniopomorskiego
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10. Realizacja procedur związanych z leczeniem nowotworu złośliwego gruczołu kroko-
wego – analiza map potrzeb zdrowotnych z 2018 roku (wybrane aspekty)

10.4. Hospitalizacje z procedurą otwartego zabiegu stercza 

Ostatnie zestawienia prezentowane w niniejszej publikacji (tabele 49 – 64) zawierają informa-
cje opracowane na podstawie danych opublikowanych przez Departament Analiz i Strategii Mi-
nisterstwa Zdrowia (DAiS MZ) w regionalnych mapach potrzeb zdrowotnych, dotyczące liczby 
hospitalizacji, w czasie których wykonano procedurę określoną przez przez Departament mianem 
„procedura otwartego zabiegu stercza”. Należy wyjaśnić, że w do tak zdefiniowanej procedury za-
kwalifikowano 10 odrębnych procedur, szczegółowo opisanych za pomocą kodów wg klasyfikacji 
ICD9-CM: 60.31, 60.3, 60.32, 60.41, 60.42, 60.4, 60.64, 60.63, 60.66, 60.65. Liczba hospitalizacji 
została przez DAiS MZ zaokrąglona do 10, co oznacza, że wykazana w tabelach liczba „0” zawiera 
rzeczywistą liczbę hospitalizacji w przedziale od 0 do 9.

Tabela 49. Wskaźniki dotyczące oddziałów urologicznych – procedura otwartego zabiegu stercza 
– województwo dolnośląskie

Lp. Nazwa świadczeniodawcy Powiat

Liczba ho-
spitalizacji 

z procedurą 
otwartego 

zabiegu 
stercza

Udział 
wskazanej 
procedury 
w ogólnej 
liczbie ho-
spitalizacji  

[%]

1. 4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu m. Wrocław 40 2

2. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu m. Wrocław 30 1,2

3. Milickie Centrum Medyczne sp. z o.o. milicki 20 7,7

4. Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka  
– Centrum Medycyny Ratunkowej m. Wrocław 20 0,6

5. Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego  
we Wrocławiu m. Wrocław 10 0,2

6. Wielospecjalistyczny Szpital – SP ZOZ w Zgorzelcu zgorzelecki 10 0,4

7. Specjalistyczny Szpital im. dr. Alfreda Sokołowskiego m. Wałbrzych 0 0,3

8. Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej m. Jelenia Góra 0 0,3

9. ZOZ w Kłodzku kłodzki 0 0,1

Źródło: opracowanie własne na podstawie mapy potrzeb zdrowotnych w zakresie lecznictwa szpitalnego  
dla woj. dolnośląskiego
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10. Realizacja procedur związanych z leczeniem nowotworu złośliwego gruczołu kroko-
wego – analiza map potrzeb zdrowotnych z 2018 roku (wybrane aspekty)

Tabela 50. Wskaźniki dotyczące oddziałów urologicznych – procedura otwartego zabiegu stercza 
– województwo kujawsko-pomorskie

Lp. Nazwa świadczeniodawcy Powiat

Liczba ho-
spitalizacji 

z procedurą 
otwartego 

zabiegu 
stercza

Udział 
wskazanej 
procedury 
w ogólnej 
liczbie ho-
spitalizacji  

[%]

1. Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego  
w Grudziądzu m. Grudziądz 10 0,5

2. Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy m. Bydgoszcz 10 0,5

3. Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy m. Bydgoszcz 10 0,2

4. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku m. Włocławek 10 0,8

5. SP ZOZ Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika m. Toruń 0 0,2

6. Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy m. Bydgoszcz 0 0,4

7. Szpital Świętego Łukasza m. Bydgoszcz 0 0,4

8. Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu inowrocławski 0 0,1

9. SP ZOZ 10. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką m. Bydgoszcz 0 0,4

Źródło: opracowanie własne na podstawie mapy potrzeb zdrowotnych w zakresie lecznictwa szpitalnego  
dla woj. kujawsko-pomorskiego
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10. Realizacja procedur związanych z leczeniem nowotworu złośliwego gruczołu kroko-
wego – analiza map potrzeb zdrowotnych z 2018 roku (wybrane aspekty)

Tabela 52. Wskaźniki dotyczące oddziałów urologicznych – procedura otwartego zabiegu stercza 
– województwo lubuskie

Lp. Nazwa świadczeniodawcy Powiat

Liczba ho-
spitalizacji 

z procedurą 
otwartego 

zabiegu 
stercza

Udział 
wskazanej 
procedury 
w ogólnej 
liczbie ho-
spitalizacji  

[%]

1. Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.  
sp. z o.o.

m. Gorzów Wiel-
kopolski 0 0,1

2. Niepubliczny Specjalistyczny ZOZ Uro-Laser Wojciech Zwierzyński  
i Michał Drozd Lekarska Spółka Partnerska zielonogórski 0 0,5

3. Wielospecjalistyczny Szpital w Nowej Soli nowosolski 0 0,1

Źródło: opracowanie własne na podstawie mapy potrzeb zdrowotnych w zakresie lecznictwa szpitalnego  
dla woj. lubuskiego

Tabela 51. Wskaźniki dotyczące oddziałów urologicznych – procedura otwartego zabiegu stercza 
– województwo lubelskie

Lp. Nazwa świadczeniodawcy Powiat

Liczba ho-
spitalizacji 

z procedurą 
otwartego 

zabiegu 
stercza

Udział 
wskazanej 
procedury 
w ogólnej 
liczbie ho-
spitalizacji  

[%]

1. Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki  
im. Jana Bożego w Lublinie m. Lublin 20 1,2

2. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 
SP ZOZ m. Lublin 20 0,8

3. SP ZOZ w Lubartowie lubartowski 10 0,6

4. Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki  
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu m. Zamość 10 0,3

5. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej m. Biała Podlaska 10 1,2

6. SP ZOZ w Puławach puławski 10 0,5

7. Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny  
w Chełmie m. Chełm 0 0,1

8. 1. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Lublinie m. Lublin 0 0,1

9. SP ZOZ MSWiA w Lublinie m. Lublin 0 1,7

10. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie m. Lublin 0 0,1

Źródło: opracowanie własne na podstawie mapy potrzeb zdrowotnych w zakresie lecznictwa szpitalnego  
dla woj. lubelskiego
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10. Realizacja procedur związanych z leczeniem nowotworu złośliwego gruczołu kroko-
wego – analiza map potrzeb zdrowotnych z 2018 roku (wybrane aspekty)

Tabela 53. Wskaźniki dotyczące oddziałów urologicznych – procedura otwartego zabiegu stercza 
– województwo łódzkie

Lp. Nazwa świadczeniodawcy Powiat

Liczba ho-
spitalizacji 

z procedurą 
otwartego 

zabiegu 
stercza

Udział 
wskazanej 
procedury 
w ogólnej 
liczbie ho-
spitalizacji  

[%]

1. Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi m. Łódź 30 1,1

2. Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. 
M. Kopernika w Łodzi m. Łódź 10 0,5

3. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej-Curie  
w Zgierzu zgierski 10 1,1

4. SP ZOZ MSWiA w Łodzi m. Łódź 10 1,1

5. SP ZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii  
Medycznej UM w Łodzi – Centralny Szpital Weteranów m. Łódź 10 0,4

6. Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika  
w Piotrkowie Trybunalskim

m. Piotrków  
Trybunalski 0 0,2

7. Tomaszowskie Centrum Zdrowia tomaszowski 0 0,7

8. NZOZ Lekarze Urolodzy – Marek Rożniecki i Partnerzy łaski 0 0,3

9. Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia 
Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi łódzki wschodni 0 0,2

10. Pabianickie Centrum Medyczne sp. z o.o. pabianicki 0 0,4

11. Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie bełchatowski 0 0,1

12. Powiatowy ZOZ w Piotrkowie Trybunalskim m. Piotrków Try-
bunalski 0 0,8

13. Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego  
w Sieradzu sieradzki 0 0,1

Źródło: opracowanie własne na podstawie mapy potrzeb zdrowotnych w zakresie lecznictwa szpitalnego  
dla woj. łódzkiego
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10. Realizacja procedur związanych z leczeniem nowotworu złośliwego gruczołu kroko-
wego – analiza map potrzeb zdrowotnych z 2018 roku (wybrane aspekty)

Tabela 54. Wskaźniki dotyczące oddziałów urologicznych – procedura otwartego zabiegu stercza 
– województwo małopolskie

Lp. Nazwa świadczeniodawcy Powiat

Liczba ho-
spitalizacji 

z procedurą 
otwartego 

zabiegu 
stercza

Udział 
wskazanej 
procedury 
w ogólnej 
liczbie ho-
spitalizacji  

[%]

1. Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ  
w Krakowie m. Kraków 30 3,2

2. Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie m. Tarnów 20 1,3

3. Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu m. Nowy Sącz 20 0,8

4. SP ZOZ w Brzesku brzeski 10 0,8

5. Szpital Powiatowy im. dr. Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem tatrzański 10 1,3

6. SP ZOZ Szpital Uniwersytecki w Krakowie m. Kraków 10 0,8

7. Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza m. Kraków 10 0,4

8. Szpital Powiatowy w Chrzanowie chrzanowski 0 0,1

9. Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie m. Kraków 0 0,1

10. Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. m. Kraków 0 0,1

Źródło: opracowanie własne na podstawie mapy potrzeb zdrowotnych w zakresie lecznictwa szpitalnego  
dla woj. małopolskiego
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10. Realizacja procedur związanych z leczeniem nowotworu złośliwego gruczołu kroko-
wego – analiza map potrzeb zdrowotnych z 2018 roku (wybrane aspekty)

Tabela 55. Wskaźniki dotyczące oddziałów urologicznych – procedura otwartego zabiegu stercza 
– województwo mazowieckie

Lp. Nazwa świadczeniodawcy Powiat

Liczba ho-
spitalizacji 

z procedurą 
otwartego 

zabiegu 
stercza

Udział 
wskazanej 
procedury 
w ogólnej 
liczbie ho-
spitalizacji  

[%]

1. Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie m. st. Warszawa 70 3,2

2. Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Szpital Zachodni  
im. św. Jana Pawła II grodziski 30 1,9

3. Szpital Praski pw. Przemienienia Pańskiego m. st. Warszawa 20 1,2

4. Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus m. st. Warszawa 20 0,6

5. Wojskowy Instytut Medyczny m. st. Warszawa 20 0,5

6. Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie m. st. Warszawa 20 0,5

7. Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku m. Płock 20 0,9

8. Krajowa Fundacja Medyczna legionowski 20 0,7

9. Szpital Bielański im. ks. Jerzego Popiełuszki SP ZOZ m. st. Warszawa 20 1,2

10. Powiatowe Centrum Zdrowia sp. z o.o. otwocki 20 2,4

11. Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach sp. z o.o. m. st. Warszawa 10 0,6

12. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej  
w Przasnyszu przasnyski 10 2,3

13. Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie m. st. Warszawa 10 0,5

14. Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego  
w Ostrołęce m. Ostrołęka 10 0,3

15. Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie ciechanowski 0 0,1

16. NZOZ Szpital Mazovia m. st. Warszawa 0 0

17. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. Witolda Orłowskiego 
Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie m. st. Warszawa 0 0,1

18. Szpital Kolejowy im. dr. med. Włodzimierza Roeflera w Pruszkowie sp. z o.o. pruszkowski 0 0,1

19. Radomski Szpital Specjalistyczny im. dr. Tytusa Chałubińskiego m. Radom 0 0,3

20. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej  
w Kozienicach kozienicki 0 0,1

21. Europejskie Centrum Zdrowia Otwock sp. z o.o. otwocki 0 0,3

Źródło: opracowanie własne na podstawie mapy potrzeb zdrowotnych w zakresie lecznictwa szpitalnego  
dla woj. mazowieckiego
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10. Realizacja procedur związanych z leczeniem nowotworu złośliwego gruczołu kroko-
wego – analiza map potrzeb zdrowotnych z 2018 roku (wybrane aspekty)

Tabela 56. Wskaźniki dotyczące oddziałów urologicznych – procedura otwartego zabiegu stercza 
– województwo opolskie

Lp. Nazwa świadczeniodawcy Powiat

Liczba ho-
spitalizacji 

z procedurą 
otwartego 

zabiegu 
stercza

Udział 
wskazanej 
procedury 
w ogólnej 
liczbie ho-
spitalizacji  

[%]

1. Namysłowskie Centrum Zdrowia S.A. namysłowski 30 1,9

2. Publiczny Samodzielny ZOZ Wojewódzkie Centrum Medyczne  
w Opolu m. Opole 20 1,1

3. SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu kędzierzyńsko-ko-
zielski 20 0,7

4. ZOZ w Nysie nyski 0 0,4

Źródło: opracowanie własne na podstawie mapy potrzeb zdrowotnych w zakresie lecznictwa szpitalnego  
dla woj. opolskiego

Tabela 57. Wskaźniki dotyczące oddziałów urologicznych – procedura otwartego zabiegu stercza 
– województwo podkarpackie

Lp. Nazwa świadczeniodawcy Powiat

Liczba ho-
spitalizacji 

z procedurą 
otwartego 

zabiegu 
stercza

Udział 
wskazanej 
procedury 
w ogólnej 
liczbie ho-
spitalizacji  

[%]

1. Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie m. Krosno 40 1,2

2. Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 1 im. Fryderyka Chopina  
w Rzeszowie m. Rzeszów 20 0,8

3. Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny 
im. ks. B. Markiewicza brzozowski 20 6,2

4. SP ZOZ w Kolbuszowej kolbuszowski 10 0,8

5. SP ZOZ w Sanoku sanocki 10 0,7

6. Wojewódzki Szpital im. św. Ojca Pio w Przemyślu m. Przemyśl 10 0,8

7. Szpital Powiatowy im. Edmunda Biernackiego w Mielcu mielecki 10 0,7

8. SP ZOZ w Przeworsku przeworski 0 0,2

9. SP ZOZ nr 1 w Rzeszowie m. Rzeszów 0 0,1

10. Szpital Specjalistyczny Pro-Familia sp. z o.o. s.k. m. Rzeszów 0 0,1

11. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej  
Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli stalowowolski 0 0,3

Źródło: opracowanie własne na podstawie mapy potrzeb zdrowotnych w zakresie lecznictwa szpitalnego  
dla woj. podkarpackiego
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10. Realizacja procedur związanych z leczeniem nowotworu złośliwego gruczołu kroko-
wego – analiza map potrzeb zdrowotnych z 2018 roku (wybrane aspekty)

Tabela 58. Wskaźniki dotyczące oddziałów urologicznych – procedura otwartego zabiegu stercza 
– województwo podlaskie

Lp. Nazwa świadczeniodawcy Powiat

Liczba ho-
spitalizacji 

z procedurą 
otwartego 

zabiegu 
stercza

Udział 
wskazanej 
procedury 
w ogólnej 
liczbie ho-
spitalizacji  

[%]

1. SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego m. Białystok 30 1,7

2. SP ZOZ MSWiA w Białymstoku m. Białystok 20 1,8

3. Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach m. Suwałki 10 1

4. Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku m. Białystok 10 1,3

5. Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego m. Łomża 0 0,2

Źródło: opracowanie własne na podstawie mapy potrzeb zdrowotnych w zakresie lecznictwa szpitalnego  
dla woj. podlaskiego

Tabela 59. Wskaźniki dotyczące oddziałów urologicznych – procedura otwartego zabiegu stercza 
– województwo pomorskie

Lp. Nazwa świadczeniodawcy Powiat

Liczba ho-
spitalizacji 

z procedurą 
otwartego 

zabiegu 
stercza

Udział 
wskazanej 
procedury 
w ogólnej 
liczbie ho-
spitalizacji  

[%]

1. Szpital Specjalistyczny w Wejherowie wejherowski 30 1,2

2. Szpitale Wojewódzkie w Gdyni sp. z o.o. m. Gdynia 30 1,7

3. Szpital im. Mikołaja Kopernika m. Gdańsk 30 1,1

4. 7. Szpital Marynarki Wojennej z Przychodnią SP ZOZ  
im. Kontradmirała Profesora Wiesława Łasińskiego w Gdańsku m. Gdańsk 20 2,2

5. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne m. Gdańsk 20 0,6

6. Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie sp. z o.o. kościerski 10 0,4

7. NZOZ Zdrowie kwidzyński 0 0,1

8. Szpital Specjalistyczny Słupsk m. Słupsk 0 0,1

Źródło: opracowanie własne na podstawie mapy potrzeb zdrowotnych w zakresie lecznictwa szpitalnego  
dla woj. pomorskiego
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10. Realizacja procedur związanych z leczeniem nowotworu złośliwego gruczołu kroko-
wego – analiza map potrzeb zdrowotnych z 2018 roku (wybrane aspekty)

Tabela 61. Wskaźniki dotyczące oddziałów urologicznych – procedura otwartego zabiegu stercza 
– województwo świętokrzyskie

Lp. Nazwa świadczeniodawcy Powiat

Liczba ho-
spitalizacji 

z procedurą 
otwartego 

zabiegu 
stercza

Udział 
wskazanej 
procedury 
w ogólnej 
liczbie ho-
spitalizacji  

[%]

1. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała  
w Czerwonej Górze kielecki 20 0,9

2. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej  
w Staszowie staszowski 20 2,1

3. ZOZ w Końskich konecki 10 0,8

4. ZOZ w Ostrowcu Świętokrzyskim ostrowiecki 10 0,1

5. Świętokrzyskie Centrum Onkologii SP ZOZ w Kielcach m. Kielce 10 0,6

6. Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu sandomierski 10 0,9

Źródło: opracowanie własne na podstawie mapy potrzeb zdrowotnych w zakresie lecznictwa szpitalnego  
dla woj. świętokrzyskiego

Tabela 60. Wskaźniki dotyczące oddziałów urologicznych – procedura otwartego zabiegu stercza 
– województwo śląskie

Lp. Nazwa świadczeniodawcy Powiat

Liczba ho-
spitalizacji 

z procedurą 
otwartego 

zabiegu 
stercza

Udział 
wskazanej 
procedury 
w ogólnej 
liczbie ho-
spitalizacji  

[%]

1. Szpital Specjalistyczny nr 1 w Bytomiu m. Bytom 120 13,2

2. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 im. prof. Stanisława Szyszko 
SUM w Katowicach m. Zabrze 10 0,8

3. Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej m. Bielsko-Biała 10 0,6

4. SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku m. Rybnik 10 0,4

5. Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy S.A. tarnogórski 0 0,1

6. Gliwickie Centrum Medyczne m. Gliwice 0 0,1

7. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju m. Jastrzębie-
-Zdrój 0 0

8. SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie m. Częstochowa 0 0,3

Źródło: opracowanie własne na podstawie mapy potrzeb zdrowotnych w zakresie lecznictwa szpitalnego  
dla woj. śląskiego
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10. Realizacja procedur związanych z leczeniem nowotworu złośliwego gruczołu kroko-
wego – analiza map potrzeb zdrowotnych z 2018 roku (wybrane aspekty)

Tabela 62. Wskaźniki dotyczące oddziałów urologicznych – procedura otwartego zabiegu stercza 
– województwo warmińsko-mazurskie

Lp. Nazwa świadczeniodawcy Powiat

Liczba ho-
spitalizacji 

z procedurą 
otwartego 

zabiegu 
stercza

Udział 
wskazanej 
procedury 
w ogólnej 
liczbie ho-
spitalizacji  

[%]

1. Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie m. Olsztyn 10 0,3

2. Szpital Giżycki sp. z o.o. giżycki 0 0,1

Źródło: opracowanie własne na podstawie mapy potrzeb zdrowotnych w zakresie lecznictwa szpitalnego  
dla woj. warmińsko-mazurskiego

Tabela 63. Wskaźniki dotyczące oddziałów urologicznych – procedura otwartego zabiegu stercza 
– województwo wielkopolskie

Lp. Nazwa świadczeniodawcy Powiat

Liczba ho-
spitalizacji 

z procedurą 
otwartego 

zabiegu 
stercza

Udział 
wskazanej 
procedury 
w ogólnej 
liczbie ho-
spitalizacji  

[%]

1. Szpital Specjalistyczny w Pile im. Stanisława Staszica pilski 30 2,3

2.
Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem  
Opiekuńczo-Leczniczym. SP ZOZ z siedzibą w Poznaniu  
przy ul. Szwajcarskiej 3

m. Poznań 30 0,8

3. Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie m. Leszno 20 1

4. Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie m. Konin 20 1,5

5. Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu m. Kalisz 20 0,8

6. Specjalistyczny ZOZ nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu m. Poznań 10 0,1

7. SP ZOZ MSWiA w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego m. Poznań 10 1

8. Prywatna Lecznica Certus Szpital nr 1 m. Poznań 10 1,3

9. Centrum Medyczne HCP sp. z o.o. NZOZ Centrum Medyczne HCP  
Lecznictwo Stacjonarne m. Poznań 10 0,9

10. Szpital Wojewódzki w Poznaniu m. Poznań 0 1

11. Szpital w Puszczykowie im. prof. S. T. Dąbrowskiego S.A. poznański 0 0,1

12. Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu  
Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu m. Poznań 0 0,3

Źródło: opracowanie własne na podstawie mapy potrzeb zdrowotnych w zakresie lecznictwa szpitalnego  
dla woj. wielkopolskiego
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10. Realizacja procedur związanych z leczeniem nowotworu złośliwego gruczołu kroko-
wego – analiza map potrzeb zdrowotnych z 2018 roku (wybrane aspekty)

Tabela 64. Wskaźniki dotyczące oddziałów urologicznych – procedura otwartego zabiegu stercza 
– województwo zachodniopomorskie

Lp. Nazwa świadczeniodawcy Powiat

Liczba ho-
spitalizacji 

z procedurą 
otwartego 

zabiegu 
stercza

Udział 
wskazanej 
procedury 
w ogólnej 
liczbie ho-
spitalizacji  

[%]

1. 109. Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ m. Szczecin 30 1,9

2. Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika w Koszalinie m. Koszalin 10 0,8

3. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 Pomorskiego  
Uniwersytetu Medycznego m. Szczecin 10 0,3

4. Samodzielny Publiczny Specjalistyczny ZOZ Zdroje m. Szczecin 10 0,3

5. Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony m. Szczecin 0 0,3

6. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej  
w Gryficach gryficki 0 0,9

7. Regionalny Szpital w Kołobrzegu kołobrzeski 0 0,5

Źródło: opracowanie własne na podstawie mapy potrzeb zdrowotnych w zakresie lecznictwa szpitalnego  
dla woj. zachodniopomorskiego
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