
 

Program wczesnego wykrywania raka piersi 

Program finansowany przez NFZ, adresowany do 

kobiet w wieku 50-69 lat (rocznikowo). W ramach programu 

wykonywana jest mammografia: bezpłatnie, bez skierowa-

nia, raz na 2 lata. Badanie wykonywane jest  w pracowniach 

mammograficznych i mammobusach, które mają umowę  

z NFZ. Jeśli lekarz stwierdzi potrzebę dodatkowych badań, 

pacjentka jest kierowana na pogłębioną diagnostykę, czyli 

USG i/lub biopsję. 

Program profilaktyki chorób odtytoniowych,  

w tym POChP 

Finansowany przez NFZ, adresowany do osób po-

wyżej 18 r.ż. Palących papierosy, w tym — w zakre-

sie diagnostyki przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, do kobiet  

i mężczyzn między 40 a 65 rokiem życia, którzy nie mieli wykona-

nych badań spirometrycznych w ramach programu profilaktyki 

POChP w ciągu ostatnich 36 miesięcy, u których nie zdiagnozo-

wano wcześniej, w sposób potwierdzony badaniem spirome-

trycznym przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, przewlekłego 

zapalenia oskrzeli lub rozedmy. Bezpłatne badania w ramach 

programu można wykonać w zakładach opieki zdrowotnej, które 

podpisały z NFZ umowę na realizację programu. Wystarczy zgło-

sić się osobiście lub umówić na wizytę telefonicznie.  
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Program profilaktyki chorób układu krążenia 

(CHUK) 

Finansowany przez NFZ, kierowany do osób ubezpieczonych, 

które w danym roku kalendarzowym mają 35, 40, 50, 55 lat.  

Z programu można skorzystać raz na 5 lat. W ramach programu 

oznaczane są m.in. cholesterol całkowity, cholesterol HDL, chole-

sterol LDL, trójglicerydy, glukoza na czczo. Świadczenia są bez-

płatne, udzielane bez skierowania. Należy się zgłosić do  

swojego lekarza rodzinnego. 

Program profilaktyki i wczesnego wykrywania 

raka szyjki macicy 

Program adresowany do kobiet w wieku 25-59 lat 

(rocznikowo). W ramach programu wykonywana jest  

cytologia-bezpłatnie, bez skierowania, raz na 3 lata. Kobiety 

obciążone czynnikami ryzyka: zakażone wirusem HIV, przyjmują-

ce leki immunosupresyjne, zakażone HPV—typem wysokiego 

ryzyka, mogą robić badanie co 12 miesięcy. Badanie cytologiczne  

można wykonaćw każdej poradni ginekologiczno-położniczej, 

która ma umowę z NFZ. Do ginekologa nie jest wymagane  

skierowanie. Kobiety młodsze niż 25 lat i starsze niż 59 lat mogą 

skorzystać z badania cytologicznego w ramach porady udzielonej 

przez lekarza specjalistę. Jeżeli wykonany wynik badania cytolo-

gicznego jest nieprawidłowy, specjalista ginekolog-położnik  

kieruje pacjentkę na dalszą, pogłębioną diagnostykę, którą jest 

badanie kolonoskopowe. 

Prawo do bezpłatnej podstawowej  

opieki zdrowotnej   

Każda osoba ubezpieczona/uprawniona ma pra-

wo do korzystania ze świadczeń lekarza podstawowej opieki 

zdrowotnej (lekarza rodzinnego/ POZ) oraz  pielęgniarki POZ. 

Osoby płci żeńskiej oraz niemowlęta do ukończenia 

2 miesiąca życia, objęci są także opieką położnej POZ.  Celem 

POZ  jest zapewnienie opieki nad pacjentem i jego rodziną, 

skoordynowanie tej opieki w systemie ochrony zdrowia, 

ocena potrzeb oraz ustalenie priorytetów zdrowotnych  

pacjentów, rozpoznawanie, eliminowanie lub ograniczanie 

zagrożeń i problemów zdrowia fizycznego i psychicznego, 

zapewnienie profilaktycznej opieki zdrowotnej zapewnienie 

im edukacji w zakresie odpowiedzialności za własne zdrowie. 

Osoby ubezpieczone/uprawnione mają prawo do korzystania 

z przesiewowych badań profilaktycznych, zgodnie z zasadami 

ich realizacji. 

Prawo do bezpłatnych świadczeń Systemu  

Państwowego Ratownictwa Medycznego 

Aby zapewnić pomoc każdej osobie w stanie 

nagłego zagrożenia zdrowia lub życia, powołano  System 

Państwowego Ratownictwa Medycznego, który działa  

w trybie całodobowym. Jednostkami systemu PRM są szpital-

ne oddziały ratunkowe (SOR-y) oraz zespoły ratownictwa  

medycznego. Zespół PRM jest wysyłany  do pacjenta przez 

dyspozytora medycznego, po przyjęciu zgłoszenia na numer 

alarmowy 112 lub 999. Osoby ubezpieczone/uprawnione 

otrzymują świadczenia PRM bezpłatnie.  

 



 

 
 

 

 

 

Działalność Państwowej Inspekcji Sanitarnej to  sto lat służby polskiemu spo-

łeczeństwu, począwszy od zapobiegania licznym chorobom zakaźnym, przez 

monitoring jakości wody do picia czy kąpieli, po nadzór nad warunkami higie-

ny środowiska, pracy, higieny radiacyjnej, procesów nauczania i wychowania, 

wypoczynku i rekreacji oraz nad warunkami zdrowotnymi żywności i żywienia, 

a także edukacji zdrowotnej. 

Jubileusz 100-lecia obchodzą w tym roku służby sanitarne w Polsce. Jak pod-

kreśla Jarosław Pinkas, Główny Inspektor Sanitarny, to 65 lat „pracy tysięcy 

pracowników Inspekcji Sanitarnej zaangażowanych w zapewnienie bezpie-

czeństwa milionom obywateli”. Z tej okazji zostało przygotowane okoliczno-

ściowe logo.  
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