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e-Pionier  

KARTA PROBLEMU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO 

I. Metryka problemu  
 1. Tytuł  

Opracowanie zintegrowanego systemu informatycznego 
nadzoru, kontroli jakości i wsparcia decyzyjnego dla Centrum 
Raka Piersi UCK 
 

2. Zgłaszający Uniwersyteckie Centrum Kliniczne GUMed 
Klinika Onkologii i Radioterapii 
Klinika Chirurgii Onkologicznej 
(w ramach tworzonego interdyscyplinarnego zespołu „Centrum Raka Piersi”) 

3. Opis problemu   

Rak piersi (RP) jest najczęstszym nowotworem (ok. 17500 zachorowań 
rocznie) oraz jedną z 2 najczęstszych przyczyn umieralności 
nowotworowej (około 6000 zgonów rocznie) u kobiet w Polsce. 
Diagnostyka i leczenie RP opiera się na interdyscyplinarnej współpracy 
wielu specjalności lekarskich: radiologów, patologów, chirurgów, 
onkologów klinicznych i radioterapeutów, a także psychologów, 
rehabilitantów/fizjoterapeutów, dietetyków i dedykowanych 
pielęgniarek. Konieczna jest też bliska współpraca z ośrodkami 
genetyki klinicznej, chirurgii rekonstrukcyjnej, stacjonarnej i domowej 
opieki paliatywnej, zakładami medycyny nuklearnej, placówkami 
zaopatrzenia medycznego oraz przedstawicielami środowisk 
pacjentów. Zgodnie z rekomendacjami Unii Europejskiej, diagnostyka i 
leczenie RP powinny się odbywać w ramach zintegrowanej opieki 
multidyscyplinarnej (centrów raka piersi - CRP). Placówki te stanowić 
mają strukturę „poprzeczną” w stosunku do dotychczas 
obowiązującego modelu opieki dzielącego leczenie na chirurgiczne, 
radioterapię i leczenie systemowe. Ze względu na przyporządkowanie 
administracyjne do różnych jednostek i stopień kompleksowości, 
koordynacja działania CRP stanowi duże wyzwanie i wymaga 
znacznego zaangażowania personelu, a brak wystarczającej 
koordynacji działania skutkuje niepotrzebnym wydłużeniem okresów 
oczekiwania oraz wiąże się z ryzykiem pominięcia istotnych elementów 
warunkujących optymalną jakość udzielanych świadczeń. 
Zintegrowany system koordynacji CRP pozwoliłby na bardziej 
efektywne przestrzeganie wymogów jakościowych ich funkcjonowania 
i stanowiłby narzędzie ułatwiające kontrolę jakości świadczonych 
usług. Opracowanie algorytmów postępowania w poszczególnych 
sytuacjach klinicznych w oparciu o dane wymagane przez system 
umożliwiłoby stworzenie narzędzi wspomagających podejmowanie 
decyzji (decision-support tools). Ich przygotowanie w oparciu o 
najnowsze zalecenia towarzystw naukowych oraz zastosowanie może 
doprowadzić do poprawy wyników leczenia oraz optymalizacji użycia 
poszczególnych metod diagnostycznych i terapeutycznych (co może 
przełożyć się  na oszczędności finansowe). Jednocześnie spójny i 
sprawnie realizowany plan leczenia może doprowadzić do obniżenia 
poziomu lęku u chorych i poprawy jakości ich życia. 
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W związku z obecnie wdrażanym w onkologii (i szerzej – również w 
innych działach medycyny) modelem opieki koordynowanej, 
opracowane rozwiązanie będzie stanowiło podstawę do 
przygotowania podobnych rozwiązań dla innych obszarów 
terapeutycznych. Wybór raka piersi jako pierwszej jednostki 
chorobowej do opracowania wyżej opisanych rozwiązań ICT wynika z 
faktu, że jest to nowotwór stanowiący model dla wielu rozwiązań w 
onkologii; dla przykładu w przypadku raka piersi po raz pierwszy 
wypracowano system opieki wielodyscyplinarnej w oparciu o „unity 
narządowe”. Wybór tego właśnie nowotworu jako modelowego 
wynika z jego częstości, stopnia skomplikowania procesu 
diagnostyczno-terapeutycznego i miejsca raka piersi w świadomości 
społecznej (nowotwór kojarzony z kobiecością i ryzykiem jej utraty). 
 

3. Koordynator Dr med. Jarosław Skokowski 
tel. (58) 347 31 90 

jaroslaw.skokowski@gumed.edu.pl 
II. Kryteria dopuszczające (zgodność z celami e-Pionier) 

 1. Potwierdzenie 
istotności problemu 
oraz możliwości 
spozycjonowania 
problemu w branży 
ICT 

Ze względu na swoją częstość i związaną z nim chorobowość (z 
negatywnym wpływem na jakość życia) oraz umieralność, rak piersi 
stanowi bardzo istotny problem społeczno-epidemiologiczny oraz 
ekonomiczny. Szacuje się, że przy rocznych łącznych kosztach leczenia 
raka piersi w Polsce rzędu 500 mln. PLN, straty ekonomiczne związane 
z absencją chorobową, niepełną wartością wykonywanej pracy, 
przedwczesnym kończeniem aktywności zawodowej i przedwczesną 
umieralnością z powodu tego nowotworu sięgają 4 mld PLN. 
Część z tych kosztów jest nieunikniona, jednak system funkcjonowania 
opieki nad chorymi na raka piersi w Polsce jest nieefektywny, z 
powielaniem wielu kosztów, niepotrzebnymi opóźnieniami, 
niewystarczającą informacją dla chorych i suboptymalną koordynacją 
całości procesu diagnostyczno-leczniczego. Oprócz strat 
ekonomicznych sprawia to, że Polska jest jedynym krajem Europy, w 
którym umieralność z powodu raka piersi stale rośnie (w pozostałych 
krajach obserwowany jest różnego stopnia spadek umieralności). 
Opracowanie wydolnego systemu koordynacji opieki nad chorymi na 
raka piersi (początkowo w obrębie UCK, a następnie potencjalnie 
również w innych ośrodkach i w skali regionu lub kraju), mogącego 
zmienić opisaną powyżej niekorzystną sytuację, jest możliwe jedynie 
przy zastosowaniu technologii ICT, które zapewniały by możliwość 
monitorowania przebiegu diagnostyki i leczenia w czasie rzeczywistym, 
wykrywania opóźnień i odstępstw od ogólnie obowiązujących 
prawidłowości („samouczenie się systemu”), kontroli jakości oraz 
umożliwiał wsparcie personelu medycznego w procesie decyzyjnym. 
Jednocześnie konieczne jest stworzenie sytemu, który koordynowałby 
opiekę nad chorymi, zapewniał stały kontakt z nimi, dostosowywał 
schemat opieki do indywidualnych potrzeb i ograniczeń. 

2. Potwierdzenie 
unikalności problemu 
(braku rozwiązania) 
oraz konieczności 
prowadzenia prac 

Obecnie na rynku nie istnieją systemy umożliwiające zintegrowaną, 
proaktywną i interaktywną opiekę nad chorymi, uwzględniające ich 
indywidualne potrzeby i preferencje. Dotychczas stosowany w Polsce 
model opieki traktuje pacjenta częściej jako przedmiot, nie podmiot 
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rozwojowych 
 

usług medycznych. Zmiana tego podejścia może zostać 
przeprowadzona w sposób tradycyjny, przy pomocy rozbudowanego 
personelu pomocniczego (pracownicy socjalni, dedykowane 
pielęgniarki specjalistyczne, personel administracyjny), rozwiązanie 
takie jest jednak bardzo kosztowne i nierealne przy obecnym poziomie 
finansowania usług medycznych. Alternatywnym rozwiązaniem jest 
zastosowanie rozwiązań z dziedziny ICT, umożliwiających osiągnięcie 
tego samego efektu przy znacznie mniejszym zaangażowaniu 
personelu i niższych kosztach; stąd zapotrzebowanie na takie 
rozwiązania wskazuje na potrzebę prowadzenia prac rozwojowych. Z 
uwagi na złożoność zagadnienia opieki nad chorymi na raka piersi, 
wielość danych i informacji niezbędnych do zbierania i analizowania 
przez przyszły system szczegółowy zakres funkcjonalny  prototypu 
systemu (ilość i jakość zbieranych i analizowanych danych, składowe 
niezbędne do uruchomienia MVP i oceny jego przydatności w procesie) 
zostanie uzgodniony z wybranym do realizacji rozwiązania problemu 
zespołem, w zależności do aktualnych możliwości wytwórczych 
zespołu, ale też priorytetów z punktu widzenia UCK i systemu w jego 
strukturach organizacyjnych. 
 

III. Parametry poszukiwanego rozwiązania problemu 
 1. Kryteria oceny MVP   

1. możliwość tworzenia i nadzorowania indywidualnego, 
multidyscyplinarnego planu opieki nad chorymi na raka piersi przy 
założeniu iż szczegółowa specyfikacja funkcjonalna zostanie 
uzgodniona z zespołem z uwzględnieniem możliwości 
organizacyjnych, wiedzy, czasu i budżetu projektu) 

2. możliwość zautomatyzowanej analizy parametrów stosowanych w 
ocenie jakości funkcjonowania CRP z funkcją alarmu w przypadku 
niespełniania zadanych wartości, z wykorzystaniem wbudowanych 
w system wskaźników 

3. możliwość planowania wizyt i procedur u chorych, z 
uwzględnieniem aktualnej dostępności poszczególnych zasobów 
(m.in. specjalistów, specjalistycznego sprzętu, gabinetów, sal) przy 
założeniu ścisłej komunikacji i przy ograniczeniach systemów 
wykorzystywanych przez UCK, z zachowaniem pełnego 
bezpieczeństwa przetwarzania danych  

4. możliwość planowania konsyliów multidyscyplinarnych z funkcją 
powiadamiania zaangażowanych specjalistów o tym fakcie 
(uwzględniająca wszelkie ograniczenia specjalistów, ich absencje, 
urlopy, inne wydarzenia losowe) (przy założeniu jak w pkt. 3) 

5. narzędzie do wspomagania decyzji diagnostyczno-terapeutycznych 
w oparciu o dostarczone dane (algorytm rozmyty analizujący 
dostarczane dane z wykorzystaniem mechanizmy samokorekcji, 
wspierający stawianie diagnozy) (przy założeniu jak w pkt. 1) 

6. łatwość rozbudowy/modyfikacji systemu w przypadku 
opracowania nowych procedur, ścieżek postępowania czy zaleceń  

7. zdolność do współpracy z szpitalnym systemem informatycznym 
(CliniNet) (przy założeniu jak w pkt. 1 oraz 3) 

8. kompatybilność ze standardem baz danych w opiece zdrowotnej  
zachowanie standardów ochrony danych osobowych 
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2. Wartości progowe 
kryteriów  

 

Problem zostanie uznany za rozwiązany w przypadku łącznego 
spełnienia wymienionych kryteriów: 
 
1. Przygotowanie zintegrowanego i interaktywnego planu opieki nad 

chorymi z rakiem piersi, zmodyfikowany w oparciu indywidualny 
stan zdrowia pacjenta i skonstruowany w oparciu o 
międzynarodowe wytyczne dotyczące funkcjonowania jednostek 
typu „Breast Unit”. Plan opieki zostanie przygotowany dla 10 
chorych (5 nowozdiagnozowanych i 5 po leczeniu operacyjnym). W 
ramach pojedynczego planu utworzona zostanie ścieżka kolejnych 
etapów (uwzględniająca możliwe ścieżki alternatywne i 
równoległe w zależności o wyników kolejnych etapów): 

a. Podstawowe badanie diagnostyczne (rozpoczęcie 
procedury) 

b. Wizyta w poradni specjalistycznej (diagnostyka 
pogłębiona) – minimum 3 alternatywne terminy wizyty 
bezpośrednio ze sobą nie sąsiadujące, wszystkie 
spełniająca kryteria oceny funkcjonowania CRP. 

c. Konsylium lekarskie (decyzja o dalszej ścieżce 
terapeutycznej) – uwzględnienie każdego przypadku w 
minimum 2 planowanych konsyliach. Do każdego 
konsylium zaplanowany udział minimum 4 
specjalistów. 

d. Leczenie chirurgiczne – w zależności od decyzji 
konsylium zaplanowane zostaną terminy od – do, w 
których odbyć powinien się zabieg chirurgiczny, aby 
spełnić kryteria oceny funkcjonowania CRP. 

e. Leczenie onkologiczne (chemioterapia, terapia 
hormonalna) – w zależności od decyzji konsylium 
zaplanowane zostaną terminy od – do, w których 
powinno rozpocząć się leczenie onkologiczne, aby 
spełnić kryteria oceny funkcjonowania CRP. 

f. Radioterapia – w zależności od decyzji konsylium 
zaplanowane zostaną terminy od – do, w których 
powinna rozpocząć się radioterapia, aby spełnić 
kryteria oceny funkcjonowania CRP. 

g. Rehabilitacja – w zależności od decyzji konsylium 
zaplanowane zostaną terminy od – do, w których 
powinna rozpocząć się rehabilitacja, aby spełnić 
kryteria oceny funkcjonowania CRP. 

h. Leczenie i wsparcie psychologiczne – w zależności od 
decyzji konsylium zaplanowane zostaną terminy od – 
do, w których powinno rozpocząć się wsparcie ub 
leczenie psychoologiczne, aby spełnić kryteria oceny 
funkcjonowania CRP. 

i. Obserwacja pacjenta 
2. Utworzenie testowej wizyty  konsylium i procedury medycznej 

przy ścisłej współpracy w czasie rzeczywistym z systemem 
szpitalnym (CliniNet). W ramach komunikacji z systemem CliniNet 
przygotowane zostaną następujące dane dla 10 chorych: 
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a. Wyniki badań diagnostycznych pacjenta 
b. Analiza ilościowa podobnych / zbliżonych przypadków 

z historii szpitalnej i innych systemów połączonych (np. 
Platforma Cyfrowych Danych Obrazowych systemu 
biobankowego GUMed) 

c. Proponowany zintegrowany i  interaktywny plan opieki 
nad chorym z zaznaczeniem parametrów stosowanych 
w ocenie funkcjonowania CRP 

d. Wynik działania algorytmów wspomagania decyzji 
diagnostyczno-terapeutycznych 

Konsylium zostanie utworzone dla każdego pacjenta w dwóch 
alternatywnych terminach (podstawowym i zapasowym), na każde 
zaproszonych zostanie minimum 4 specjalistów. Wynik konsylium 
aktualizuje zintegrowany plan opieki nad chorym, który ulega 
modyfikacjom, zapisuje do systemu CliniNet opis przebiegu 
konsylium i podjęte decyzje, w przypadku zgody pacjenta dane 
zasilają system PCDO, lub w przypadku braku zgody, system PCDO 
zasilany jest danymi zanonimizowanymi. 

3. Automatyczne monitorowanie i analizowanie parametrów 
stosowanych w ocenie funkcjonowania CRP w odniesieniu do 
oceny stanu zdrowia pacjenta oraz oceny jakości i sposobu 
wykonywania procedur medycznych, raportowania niepożądanych 
zdarzeń. 

Dla każdej pozycji ścieżki opisanej w pkt. 1. Dodany zostanie parametr 
pokazujący spełnienie oceny funkcjonowania CRP, a także procentowy 
odchył od wartości progowych dla każdego przypadku osobno, a także 
dla wszystkich przypadków łącznie z podziałem na kolejne miesiące. 
4. Przygotowanie narzędzia wspomagania decyzji diagnostyczno-

terapeutycznych w oparciu o dostarczone do algorytmów 
stworzonego systemu dane, z możliwością rozbudowy systemu i 
modyfikacji w zależności od opracowania nowych procedur lub 
zaleceń. Ścieżka decyzyjna zostanie przygotowana w oparciu o 
posiadane definicje algorytmów decyzyjnych, a następnie 
dostrojona w oparciu o posiadane opisy minimum 100 
przypadków chorych, gdzie dla każdego przypadku odnotowane 
zostanie ilościowe osiągnięcie wyniku węzła decyzyjnego, dzięki 
czemu zbudowana zostanie mapa rozkładu prawdopodobieństwa 
pomiędzy kolejnymi węzłami ścieżki decyzyjnej. Tak przygotowany 
zestaw zostanie zastosowany dla 10 chorych, gdzie wyniki 
działania algorytmu zostaną porównane z decyzjami konsylium 
lekarskiego. Właściwe funkcjonowanie algorytmu wspierania 
decyzji powinno w minimum 80% poprawnie dobrać ścieżkę 
diagnostyczno-terapeutyczną Dane kolejne pacjenta po akceptacji 
przez konsylium rozbudowują bazę wiedzy algorytmów.  

3. Procedura i warunki 
testu akceptacyjnego 
MVP 

Procedura i test akceptacyjny zostaną uszczegółowione i 
doprecyzowane z zespołem/-ami wybranym/-ymi do rozwiązania 
problemu. Dotyczyć one będą następujących obszarów testowych. 
 
Przygotowanie testu: 
 

1. Integracja z systemami CliniNet i PCDO 
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2. Wybór 100 przypadków do nauki prawdopodobieństw dla 
systemu decyzyjnego i zasilenia systemu PCDO 

 
Rozpoczęcie testu: 

1. Wprowadzenie danych 10 pacjentów 
2. Przygotowanie zintegrowanego i  interaktywnego planu opieki 

nad chorym 
3. Przygotowanie testowego konsylium 

 
Trwanie testu: 

1. Bieżąca analiza kryteriów oceny funkcjonowania CRP 

 

Uczestnikami testu będzie 10 pacjentów chorych na raka piersi (5 
nowozdiagnozowanych i 5 po leczeniu operacyjnym). Test potrwa 
minimum 6 miesięcy. Dopuszcza się również przeprowadzenie testu 
akceptacyjnego w warunkach symulowanych, korzystających z 
historycznych danych medycznych, znajdujących się w posiadaniu UCK. 
Testy w warunkach symulowanych trwać będą maksymalnie 2 
miesiące. 
 

* Wypełnienie wszystkich pól jest obowiązkowe 

Oświadczenia 

1. Niżej podpisany/a jest osobą uprawnioną do reprezentowania instytucji zgłaszającej problem w 

zakresie dotyczącym realizacji projektu e-Pionier. 

2. Instytucja zgłaszająca problem zobowiązuje się do wydelegowania przedstawiciela do uczestnictwa w 

Komitecie Inwestycyjnym, który ocenia koncepcje rozwiązania przygotowane w toku postępowania 

konkursowego. 

3. Złożenie niniejszego zgłoszenia oznacza, że w przypadku znalezienia rozwiązania problemu instytucja 

zgłaszająca rozważy zakup rozwiązania wytworzonego na bazie MVP.  

4. Instytucja zgłaszająca problem posiada infrastrukturę techniczną umożliwiającą przeprowadzenie testu 

akceptacyjnego MVP zgodnie z procedurą opisaną w punkcie III.3. niniejszego zgłoszenia.  

5. Instytucja zgłaszająca problem zobowiązuje się umożliwić zespołom wykonawczym przeprowadzenie 

testów MVP w jej infrastrukturze, zgodnie z procedurą opisaną w punkcie III.3. niniejszego zgłoszenia.  

 

Data i podpis osoby uprawnionej: 

 


