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Załącznik nr 1 do Ogłoszenia – Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wdrożenie „Sieci Wielodyscyplinarnej Opieki Onkologicznej” w
ramach projektu iPAAC – Badanie pilotażowe
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny (NIZP-PZH) z nominacji
Ministerstwa Zdrowia realizuje europejski projekt „wspólne działania” JA-iPAAC: Joint Action Innovative Partnership for Action Against Cancer (www.ipaac.eu). iPAAC jest kontynuacją projektu
CANCON (Cancer Control Joint Action ) w ramach, którego usystematyzowano pojęcie
Wielodyscyplinarnego Centrum Onkologii (Comprehensive Cancer Centre, CCC), zdefiniowano Sieć
Wielodyscyplinarnej Opieki Onkologicznej (Comprehensive Cancer Care Network, CCCN sensu
CanCon) i opublikowano zbiór zaleceń dotyczących koordynowania i zarządzania opieką onkologicznej
w ramach CCCN w sposób zapewniający wysokie standardy leczenia przy ekonomizacji kosztów
(European Guide on Quality Improvement in Comprehensive Cancer Control pdf, s. 77 - 104, data
pobrania 09.10.2018).
Przedmiotem zamówienia jest udział w badaniu pilotażowym, prowadzonym przez NIZP-PZH w ramach
zadania pakietu roboczego WP10, p.t. „Zarządzanie zintegrowaną i wielodyscyplinarną opieką nad
chorymi na nowotwory”. NIZP-PZH poszukuje Partnerskiego Wielodyscyplinarnego Centrum Onkologii,
w którym zostanie dokonana próba wdrożenia, wcześniej wspólnie wypracowanych, rozwiązań i
wskaźników jakości w już istniejący system zarządzania i organizacja Sieci Wielodyscyplinarnej Opieki
Onkologicznej (Comprehensive Cancer Care Network, CCCN sensu CanCon) nad pacjentami chorymi
na raka trzustki i raka jelita grubego. Standardy opieki i wskaźniki jakości będą zdefiniowane w
katalogach wymagań na podstawie standardów Wydziału Certyfikacji Niemieckiego Towarzystwa
Onkologicznego (Certification Department of German Cancer Society), który jest liderem WP 10.
Proces wdrażania będzie podlegał 2 zewnętrznym audytom i ostatecznej ocenie efektywności
wdrożenia CCCN.
Badanie pilotażowe musi być przeprowadzone w województwie, w którym liczba zachorowań na
nowotwory zapewnia wiarygodne wyniki w zakresie poprawy standardów leczenia oraz satysfakcji
pacjenta, a Partnerskie Centrum Onkologiczne musi być przygotowane do wprowadzenia nie tylko
zmian administracyjnych i strukturalnych, ale także standardów obowiązujących w dotychczasowej
„ścieżce pacjenta” o ile to będzie konieczne. Udział w badaniu pilotażowym iPAAC, WP 10 wiąże się z
następującymi zobowiązaniami:
1. Partnerskie Centrum Onkologii zobowiąże się do wprowadzenia uzgodnionych z liderem WP10 i
NIZP-PZH zmian strukturalnych i organizacyjnych zgodnie z 2 katalogami, których wstępne wersje
zostały opracowane we współpracy z Niemieckim Towarzystwem Onkologicznym (Deutsche
Krebsgesellschaft) -Liderem badania pilotażowego. Katalogi wymagań są załączone w ANEKSACH:
ANEKS 1 - Katalog wymagań stawianych organizacji sieci wielodyscyplinarnej opieki onkologicznej
(Catalogue of Requirments Comprehensive Cancer Care Network, CoR CCCN) i ANEKS 2 - Katalog
wymagań dot. wielodyscyplinarnej opieki onkologicznej nad chorymi na raka jelita grubego i trzustki
(Catalogue of Requirments - Colorectal and Pancreatic oncological care, CoR Colorectal and
Pancreatic); w tym:
a) uzupełnienia wymaganych w ww. katalogach informacji dotyczących Partnerskiego Centrum
Onkologii i komentarz na temat informacji, które nie mogły być wpisane
b) usystematyzowanego gromadzenia informacji zgodnie ze standardem opisanym w katalogu CoR
Colorectal and Pancreatic: Annex Key Figures (ANEKS 2)
c) przygotowania uzupełnionych ww. katalogów w języku polskim i angielskim
d) przekazania uzupełnionych ww. katalogów w wymaganej formie Liderowi WP 10 i NIZP-PZH
e) współpracę nad koncepcją wskaźników jakości CCCN
2. Partnerskie Centrum Onkologii powoła koordynatora badania pilotażowego komunikującego się w
języku angielskim, odpowiedzialnego za realizację zadań według poniższego harmonogramu:
a) wypełnienie CoR CCCN do dnia 31.12.2013 i przesłanie do NIZP-PZH oraz Lidera, a następnie
naniesienie poprawek oraz uzupełnień zasugerowanych przez NIZP-PZH i Lidera WP 10 w ciągu
3 tygodni
b) wypełnienie CoR Colorectal and Pancreatic do dnia 31.01.2019 i przesłanie do NIZP-PZH oraz
Lidera, a następnie naniesienie poprawek oraz uzupełnień zasugerowanych przez NIZP-PZH i
Lidera WP 10 w ciągu 3 tygodni

c) przedstawienie danych po uzgodnieniach i przygotowanie dokumentacji zgodnie ze standardem
opisanym w katalogu CoR Colorectal and Pancreatic: Annex Key Figures (ANEKS 2) oraz
przesłanie ich do NIZP-PZH i Lidera do dnia 20.03.2018
d) wypełnienie CoR Colorectal and Pancreatic aktualnymi danymi na dzień 20.03.2019 i przesłanie
do NIZP-PZH oraz Lidera, a następnie naniesienie poprawek oraz uzupełnień zasugerowanych
przez NIZP-PZH i Lidera WP 10 w ciągu 3 tygodni
e) zebranie danych w CoR Colorectal and Pancreatic w okresie 1-30.03 2020
3. Partnerskie Centrum Onkologii wyrazi zgodę na zewnętrzny audyt procesu badania pilotażowego:
a) 1-dniowy w trakcie trwania badania w okresie: maj-czerwiec 2020, po którym wprowadzi
uzgodnione rozwiązania.
b) 2-dniowy na zakończenie badania pilotażowego - wrzesień 2020
4. Środki finansowe na badanie pilotażowe zostaną wypłacone w 2 transzach:
a) I transza w wysokości 45% wynagrodzenia – październik 2019
b) II transza w wysokości 55% wynagrodzenia – październik 2020.

