
     Gdynia, dnia 6 listopada 2019 r.

OGŁOSZENIE

Zapraszamy  wszystkie  ośrodki  podstawowej  opieki  zdrowotnej  z  terenu  województw:
pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i warmińsko - mazurskiego do współpracy w ramach
projektu unijnego „ ABCDE – Profilaktyka nowotworów skóry”. Głównym jego celem jest
wzrost  świadomości  społeczeństwa  na  temat  zapobiegania  nowotworom  skóry  i  metod
samobadania znamion. 

Zasady współpracy przy realizacji projektu dla POZ są następujące:

Podpisanie umowy o współpracę ze Szpitalami Pomorskimi na świadczenia lekarskie, usługi
edukacyjne oraz udział w obowiązkowym szkoleniu. 

1.Usługa edukacyjna ( min. 30 minut)  którą świadczyć mogą lekarze POZ, specjaliści w
dziedzinie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej/edukatorzy zdrowotni/ pielęgniarki.
Zakres 
-  edukacja  o  działaniach  zapobiegającym  nowotworowi  (w  zakresie  zaleceń  WHO  dot.
ekspozycji na promieniowanie UV),  
-   edukacja  w  zakresie  samokontroli  w  zakresie  zmian  skórnych  oraz  możliwościach
wykorzystania do tego nowoczesnych technologii. 

Grupa docelowa to pacjenci aktywni zawodowo, tj. osoby w wieku 15-64 lata, lub starsze pod
warunkiem że są nadal aktywne zawodowo.
 Cena jednostkowa usługi to 76 zł.

2. Konsultacja  lekarza POZ 
- dokładny wywiad medyczny: np. historia rodzinna na złośliwe nowotwory skóry, itp. 
-szczegółowe  badanie  skóry  całego  ciała.  -  w  przypadku  wykrycia  niepokojących  zmian
lekarz POZ będzie kierował do lekarza specjalisty na badanie dermatoskopowe ( dermatolog
zostanie wskazany przez Szpitale Pomorskie)

Pacjenci to osoby w wieku 50-64, lub osoby w wieku 15-49 tylko przypadku jasnych zaleceń
lekarza związanych z występowaniem czynników ryzyka lub występowania niepokojących
znamion.



Cena jednostkowa usługi to 48 zł.

3. Badanie dermatoskopem przez lekarza specjalistę/dermatologa.

- punktowe badanie znamiona, wskazanego przez lekarza POZ. Badanie dotyczy wszystkich
pacjentów ze skierowaniem od lekarza POZ w ramach projektu.

Cena jednostkowa usługi to 109 zł.

POZ  może  wskazać  lekarza  specjalistę.  W  innym  wypadku,  Szpitale  Pomorskie
zapewniają lekarza z odpowiednimi kwalifikacjami z okolicy  i z nim zostanie podpisana
umowa.

Dodatkowy  zakres  działań  personelu  medycznego  współpracującego  w  ramach
projektu.

Lekarze  POZ będą  edukowani  przez  lekarzy  dermatologów  zapewnionych  przez  szpitale
Pomorskie w zakresie diagnostyki skóry możliwej do prowadzenia na poziomie POZ oraz
czynników ryzyka nowotworów. Kursy będą przygotowane przez  specjalistów w zakresie
nowotworów skóry, zawierały przedstawienie  przykładów  klinicznych znamion czerniaka i
innych nowotworów skóry. Przekazywana będzie wiedza dot. typów skóry oraz kwestii ilości
znamion  barwnikowych  na  skórze  danego  pacjenta  etc.,  które  stwarzają  większe  ryzyko
nowotworów skóry.

Przedstawione zostaną informacje odnośnie reguły ABCDE - Freidmana i Rigela. Dodatkowo
przekazywana  będzie  informacja  o  innych  algorytmach  stosowanych  w  diagnostyce
czerniaka: „Analiza wzorca”, „Siedmiopunktowa lista kontrolna”, „CASH”, „Menzies”. 

Wszelkich dodatkowych i szczegółowych informacji udziela koordynatorka projektu -  
Agnieszka Duda, tel: 516 633 245; e-mail:  aduda@szpitalepomorskie.eu

mailto:aduda@szpitalepomorskie.eu

