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Partnerstwo 

Ost-Brandenburgisches Tumorzentrum Bad Saarow 
e.V. (OBTZ) 

Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego  
w Zielonej Górze Sp. z o.o. 



Projekt I 
„Utworzenie Klinicznego Rejestru Raka w województwie lubuskim oraz wprowadzenie systemu transgranicznego 
benchmarkingu w opiece onkologicznej” 

Realizacja:  01.01.2011 - 30.06.2014 
Wartość wydatków kwalifikowalnych ogółem 1.524.765,40 €,    

Wartość środków EFRR dla całego projektu  1.296.050,50 € 

Leadpartner Ost-Brandenburgische Tumorzentrum Bad Saarow e.V. 750.157,28 €, z tego 617.633,69 € EFRR 

 Szpital Wojewodzki SPZOZ in Zielona Gora (Szpital Wojewódzki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Karola 
Marcinkowskiego w Zielonej Górze) 774.608,12 €, z tego 658.416,90 € EFRR 

Absorpcja funduszy: > 98% wykorzystania.  

 

Projekt w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej 
Polska (województwo Lubuskie) -Brandenburgia 2007-2013 

WTBR 03.01.00-54-008/09                                                                                                                  



Projekt I - Kliniczny Rejestr Raka 
Rejestr kliniczny raka zawiera pełne informacje dotyczące: 

• diagnostyki w kierunku choroby nowotworowej,  

• rozpoznania histopatologicznego,  

• stopnia zaawansowania choroby,  

• stopnia sprawności chorego,  

• sposobu leczenia,  

• kontroli pacjenta po leczeniu choroby nowotworowej. 



Projekt I - Kliniczny Rejestr Raka a 
Krajowy Rejestr Nowotworów 



Projekt I - Kliniczny Rejestr Raka w 
liczbach 

• ok. 4000 udokumentowanych przypadków nowotworów złośliwych w latach 2012 – 
2014 po stronie polskiej 

• ok. 8800 w latach 2011 - 2014 po stronie niemieckiej 
 
Najczęstsze nowotwory to: 
• Rak płuca 705 zgłoszeń po stronie polskiej, 
• Rak piersi 710  zgłoszeń po stronie polskiej, 
• Rak prostaty 474 zgłoszeń po stronie polskiej, 



Projekt I - Kliniczny Rejestr Raka 
Korzyści płynące z zastosowania klinicznego rejestru raka to:  
• możliwość zgromadzenia dokładnych informacji o stopniu zaawansowania choroby, 

długości oczekiwania na diagnostykę i leczenie, rodzaju przeprowadzonej terapii i 
losach chorego po przebytej terapii, 

• porównanie skuteczności leczenia i sposobu przeprowadzonej terapii w zależności 
od ośrodka. 

 



Projekt I - Najważniejsze działania i 
rezultaty 

• Aplikacja do rejestracji przypadków chorób nowotworowych (dwujęzyczna), 
• 150 materiałów szkoleniowych (dwujęzycznych),  
• Publikacja wyników projektu w formie książkowej 
• Ponad 4000 udokumentowanych przypadków zachorowań  i 8820 pacjentów niemieckich,  
• Opracowanie oprogramowania do analizy rejestru raka, 

 



Projekt I - Najważniejsze działania i 
rezultaty 

 
• Pierwsza analiza w transgranicznej opiece onkologicznej,  
• Wdrożenie siedmiu sesji informacyjnych w celu poprawy współpracy lekarzy i szpitali w 

regionach uczestniczących. 



Projekt II 

 
 
 

„Redukować bariery - wspólnie wykorzystywać silne strony / 
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„Opracowanie i wprowadzenie transgranicznego trybu współpracy dla zapewnienia wysokiej wyleczalności chorób 
nowotworowych” 

Realizacja:  01.07.2017 - 31.12.2019 
Wartość wydatków kwalifikowalnych ogółem 1.378.953,50 € 

Wartość środków EFRR dla całego projektu  1.172.110,48 €  

Leadpartner Ost-Brandenburgische Tumorzentrum Bad Saarow e.V. 781.000,00 €, z czego 663.850,00 € EFRR  

Szpital Wojewodzki SPZOZ in Zielona Gora (Szpital Wojewódzki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Karola 
Marcinkowskiego w Zielonej Górze) 597.953,50 €, z czego 508.260,48 € EFRR 



Projekt II - Zespoły ekspertów 
• Utworzenie medycznych grup roboczych zbudowanych z ekspertów ds. raka piersi, 

płuc i prostaty 
• Półroczna analiza i ocena danych dot. leczenia onkologicznego 
• Coroczna prezentacja wyników na spotkaniu Rady Naukowej projektu 
• Analiza jakości opieki na podstawie zarejestrowanych danych 



Projekt II - Zespoły ekspertów 

Grupa Robocza 
„Nowotwory 
Kolorektalne” 

Grupa Robocza 
„Nowotwory Prostaty” 

Grupa Robocza 
„Nowotwory Płuc” 

Grupa Robocza 
„Nowotwory Piersi” 

 
Kryteria oceny: 
-   Standardy 
-   Wskaźniki jakości 
-   Porównanie klinik 

 



Projekt II - Podjęte działania 

• Obszerny raport o sytuacji wyjściowej 
• Szkolenia z zakresu dokumentacji medycznej 
• Szkolenia z zakresu analizy statystycznej 
• Aktualizacja, tłumaczenie oraz testy oprogramowania webGTDS 
• Publikacje naukowe 



Projekt II - Podjęte działania 
• Zarejestrowano wszystkich istotnych danych medycznych ponad 10.000 pacjentów  
• Półroczna analiza i ocena danych dot. leczenia przez 3 grupy ekspertów  
• Przeprowadzenie wspólnych warsztatów dot. treści, organizacji i prowadzenia 
transgranicznego benchmarkingu 
• Opracowanie raportu dot. realizacji działań projektowych w zakresie wspierania 
profilaktyki i onkologicznych badań profilaktycznych na terenie objętym projektem  



Projekt II - Pakiet oprogramowania 
statystycznego 



Projekt II - Akcje profilaktyczne 

• Pikniki zdrowia 
• Białe soboty 
• Kongresy kobiet 
• Sesje sejmiku 



Projekt II - Spotkania 

• Spotkania z interesariuszami 
• Współpraca z PTO 
• 3 konferencje: rak piersi, rak płuca, rak prostaty 
• Konferencje prasowe dot. profilaktyki 



Projekt III 

„Opieka onkologiczna bez granic – Współpraca instytucji, 
ekspertów i administracji ” 

BB-PL Interreg V A 2014-2020, Oś priorytetowa IV 
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Projekt III - Finansowanie 
Realizacja:  01.01.2020 - 31.08.2022 
Wartość wydatków kwalifikowalnych ogółem 760.618,00 € 

Wartość środków EFRR dla całego projektu  646.525,30 €  

Ost-Brandenburgische Tumorzentrum Bad Saarow e.V. 398.678,30 €, z czego 338.876,55 € EFRR  

Szpital Wojewodzki SPZOZ in Zielona Gora (Szpital Wojewódzki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze) 361.939,70 €, z czego 307.648,75 € EFRR 



Projekt III - Podjęte działania 

• Transgraniczna współpraca i wymiana doświadczeń w zakresie opieki nad pacjentami 
onkologicznymi 

• Transgraniczny monitoring systemów opieki onkologicznej obejmujący aparat 
administracyjny oraz medyczny 

• Raport z analizy porównawczej 
• Materiały konferencyjne z zakresu czterech najczęściej występujących lokalizacji 

nowotworów złośliwych 
• Warsztaty zakresie metodyki leczenia onkologicznego oraz administracyjno-instytucjonalnej 

opieki onkologicznej 



Projekt III – Podjęte działania 

 
• 20 raportów wynikowych na potrzeby spotkań, warsztatów, konferencji, wykładów 
• Publikacje na podstawie danych zebranych w rejestrze 
• Rejestracja danych dot. leczenia pacjentów nowotworowych – 5000 pacjentów 
• Utworzenie informatycznego narzędzia umożliwiającego gromadzenie danych z wywiadu  
• Opracowanie oprogramowania do analizy danych nowotworowych 



Projekt III – Podjęte działania  
Dwujęzyczne strony internetowe partnerów 



Projekt III – Podjęte działania 
Program Wsparcia Psychologicznego 

• Opracowanie programu 
wsparcia psychologicznego 
dla pacjentów 
onkologicznych 

• Utworzenie portalu wsparcia 
psychologicznego 

• 300 psychologicznych kart 
pacjentów onkologicznych 



Projekt III – Podjęte działania 
Informatory onkologiczne 

• Opracowanie informatorów onkologicznych (raka płuca, 
prostaty, jelita grubego, piersi oraz ogólnego) zawierających 
informację na temat diagnostyki, leczenia oraz opieki 
poszpitalnej 

• Informator ogólny posiada informacje z zakresu 
administracyjnego, numery telefonów, mapę szpitala oraz 
istotne informacje ogólne 

• Informatory udostępniono online oraz wydrukowano w 
wersji papierowej oraz przekazano instytucjom 
współpracującym 



Projekt III – Podjęte działania 
Informatory onkologiczne 



Projekt III – Podjęte działania 
Gromadzenie danych z wywiadu – czynniki ryzyka 

Podczas procesu planowania projektu eksperci 
medyczni po obu stronach granicy ustalili 
konieczność zbierania wywiadu z czynników 
ryzyka m.in. na temat stosowania 
antykoncepcji, diety, wykonanych badań 
profilaktycznych, odbytych terapii 
hormonalnych, liczby porodów, ryzyka 
zakażenia wirusem HPV. Rozbudowano 
systemu zbierania danych w ramach 
klinicznego rejestru raka aby wskaźniki 
jakościowe policzone z czynników ryzyka 
również mogły zostać ocenione. 



Projekt III – Podjęte działania 
Portal ankietowy pacjentów onkologicznych 

By wzmocnić współpracę instytucji zrzeszających 
pacjentów, którzy zetknęli się z chorobą 
nowotworową osobiście lub w rodzinie 
zaplanowano utworzenie portalu umożliwiającego 
podzielenie się informacją oraz oceną na temat 
osobistych doświadczeń w zakresie opieki po 
leczeniu. Wzmocnienie współpracy oraz zebrane 
dane pozwolą na dopracowanie aspektów opieki 
pacjentów onkologicznych. Zintegrowano narzędzie 
umożliwiające zapisywanie wyników do zmiennych 
pozwalających na łatwy eksport danych do aplikacji 
służących do ich obróbki. Dostępne są rozbudowane 
ankiety dla pacjentów, ich rodzin, instytucji oraz 
ankiety ewaluacyjne z projektu. 



Projekt III – Podjęte działania 
Materiały konferencyjne 

W ramach projektu udostępniono materiał 
konferencyjny dot. leczenia nowotworów złośliwych 
czterech najczęstszych lokalizacji oraz interesujących 
zagadnień z zakresu psychoonkologii i leczenia bólu. 
Materiały zostały przygotowane również przy 
wykorzystaniu danych pacjentów onkologicznych 
zebranych w klinicznym rejestrze raka. Materiały są 
dostępne na stronach internetowych partnerów 
projektu. Zostały również przesłane do dużej grupy 
instytucji, specjalistów z zakresu leczenia 
onkologicznego oraz zainteresowanych. 



Dziękuję za uwagę 

 
 
 

„Redukować bariery - wspólnie wykorzystywać silne strony / 
Barrieren reduzieren – gemeinsame Stärken nutzen” 


