Paszpo
ort zdro
owej kobiety
y w pro
ofilaktyc
ce cho
orób
nowotw
worow
wych
Raport z badania le
ekarzy i
przez PB
BS Sp. z o.o.
o

przedssiębiorcó
ów prze
eprowad
dzonego
o

Sopot, listtopad/gru
udzień 201
15

Projekkt fi nansowany p rzez Narodowe Centrum
C
Badań i Rozwoju
R
w ram ach p rogram u Innowa
acje Społeczne

Projekt realizowany przez konsorcjum:






Polskie Towarzystwo Medycyny Pracy
Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra Jerzego Nofera
Stowarzyszenie "Łódzki Klub Amazonka"
PBS Spółka z o.o.
Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Rzeszowie

Autorzy raportu:
Małgorzata Basińska
Marta Czerwińska
Marta Jankowska
Nadzór merytoryczny:
Prof. dr hab. n. med. Jolanta Walusiak-Skorupa
Dr hab. n. med. Marta Wiszniewska

1

Spis treści
Wprowadzenie ............................................................................................................................3
WYNIKI BADANIA LEKARZY .........................................................................................................5
1.Gotowość lekarzy do wdrożenia proponowanych działań ............................................5
2. Aktualnie realizowane działania związane z profilaktyką nowotworów ....................12

3.

2.1

Weryfikacja wykonywania badań przesiewowych ..............................................12

2.2

Weryfikacja występowania wybranych czynników ryzyka nowotworów .........15
Charakterystyka badanych lekarzy .........................................................................20

WYNIKI BADANIA PRZEDSIĘBIORCÓW ....................................................................................25
4.

Rola pracodawcy w profilaktyce nowotworowej ................................................25

5.

Gotowość przedsiębiorstw do wdrożenia proponowanych działań ................28

6.

Aktualnie realizowane działania profilaktyczne ....................................................31

7.

Charakterystyka badanych przedsiębiorstw .........................................................35

WNIOSKI I REKOMENDACJE .....................................................................................................38

2

Wprowadzenie
W Polsce realizowane są profilaktyczne programy zdrowotne finansowane ze
środków Narodowego Funduszu Zdrowia oraz w ramach Narodowego
Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych koordynowanego przez
Ministerstwo Zdrowia. Jednakże świadomość zdrowotna i zgłaszalność na
badania profilaktyczne są niewystarczające. W związku z tym istnieje
konieczność podjęcia działań długofalowo poprawiających zachowania
prozdrowotne w naszym społeczeństwie.
Liczba zachorowań na nowotwory złośliwe w Polsce w ciągu ostatnich trzech
dekad wzrosła ponad dwukrotnie, osiągając w 2010 roku ponad 140,5 tys.
zachorowań, z czego około 70,5 tys. przypadków dotyczy kobiet (Krajowy
Rejestr Nowotworów).
Wychodząc naprzeciw potrzebom XXI wieku opracowano program badań
profilaktycznych Paszport Zdrowej Kobiety, którego celem jest zwiększenie
wykrywalności niektórych typów nowotworów, stanowiących istotny problem
zdrowotny wśród kobiet, jak również poprawa jakości życia społeczeństwa,
nie tylko kobiet, ale również ich partnerów, rodzin, znajomych. Z punktu
widzenia założeń projektu ważne jest połączenie wysiłków pracodawców i
służby medycyny pracy na rzecz ochrony zdrowia pracujących. Specjalista
medycyny pracy powinien występować nie tylko w roli lekarza, ale również
eksperta w relacji praca - zdrowie, we wszystkich jego aspektach, w tym
profilaktyki nowotworów kobiecych.
Pierwszym etapem projektu była „Diagnoza skuteczności opieki
profilaktycznej nad pracownikami w aspekcie profilaktyki wybranych chorób
nowotworowych”. Zrealizowane zostały badania wśród lekarzy służby
medycyny pracy (362) i przedsiębiorców prowadzących duże i średnie
przedsiębiorstwa (200). Wywiady przeprowadzono techniką CATI (ang.
Computer Assisted Telephone Interview, czyli wspomagany komputerowo
wywiad telefoniczny) w listopadzie i grudniu 2015 r.
Podczas badania z lekarzami zweryfikowano, czy uwzględniają w badaniu
podmiotowym pytania o badania profilaktyczne takie jak cytologia,
mammografia, USG piersi oraz pytania o występowanie czynników ryzyka
nowotworów. Lekarzy poproszono również o ocenę działań planowanych
w ramach projektu.
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W przedsiębiorstwach wywiady przeprowadzono z menadżerami wyższego
szczebla, którzy odpowiadają za politykę firmy w zakresie ochrony zdrowia
pracowników lub z oddelegowanymi przez nich osobami. W trakcie wywiadu
sprawdzono, czy chcieliby uczestniczyć i ewentualnie finansować działania
mające na celu profilaktykę nowotworów u swoich pracowników. Zapytano
ich również o aktualnie przeprowadzane akcje z zakresu promocji zdrowia
oraz działania profilaktyczne.
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WYNIKKI BADAN
NIA LEKARZY
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ojekt proffilaktyki
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nowotworowej najchętniej wdrożyliby lekarze, którzy mają najkrótszy staż
pracy w opiece profilaktycznej nad pracownikiem (do 15 lat). Wśród nich
blisko jedna trzecia chętnie wdroży proponowane działania od zaraz (30%).
Wraz
z dłuższym stażem chęć do wprowadzenia programu spada: bez spełnienia
dodatkowych warunków proponowane działania jest gotowych wdrożyć 21%
lekarzy ze stażem 16-30 lat i 15% lekarzy mających największe doświadczenie
(powyżej 30 lat). Warto zwrócić uwagę także na łączny odsetek lekarzy, którzy
chcą wdrożyć opisane działania od razu lub też pod pewnymi warunkami –
jest na to gotowych ponad dwie trzecie badanych z doświadczeniem do 30
lat (69% z doświadczeniem do 15 lat i 67% z doświadczeniem 16-30 lat).
Drastycznie spada chęć podejmowania dodatkowych działań wśród osób
z największym doświadczeniem – tylko 45% byłoby gotowych wdrażać
program, z czego większość zrobiłaby to tylko pod pewnymi warunkami (30%
całej grupy lekarzy ze stażem powyżej 30 lat). Niemal połowa lekarzy
z największym stażem w opiece nad pacjentem uważa, że dodatkowy
program stanowiłby zbyt duże obciążenie (37%) lub przyznaje, że
promowanie profilaktyki nowotworowej nie powinno ich zdaniem należeć do
zadań lekarza medycyny pracy (11%).
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Rysunek 2. Czy w obecnej chwili
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wyżej 65 lat).
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Rysunek 3. Czy w obecnej chwili
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nowanych działań
ń. Wśród odpowia
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yczące
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oświęcić na dodatkowe działania powinie
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%) zaliczyć
ć można wyraźne polecenie ze stron
ny kierow
wnictwa
warunków (30%
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e lekarz.
Rysunek 4. Jakie wa
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nie będzie
e płaciła za
z badaniie.
Zdanie
em niektórych lekarzy, by prrogram zo
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wskazań), niektórzy z nich wskazują nawet na konieczność przeprowadzenia
kampanii społecznej.
Respondenci podkreślają również znaczenie kwestionariusza (5 wskazań):
powinien on być prosty do wypełnienia lub powinna być dostępna
odpowiednia pomoc. Niektórzy sugerują również, że pacjentka powinna móc
wypełnić kwestionariusz samodzielnie.
Niektórzy lekarze są zdania, że warunkiem wdrożenia i powodzenia projektu
jest
uczynienie
konsultacji
ginekologicznej
elementem
badań
profilaktycznych pracowników (4 wskazania). Inni sugerują, że lekarze SMP
powinni mieć możliwość kierowania na badania profilaktyczne w ramach NFZ
lub środków przeznaczonych na realizację programów screeningowych
koordynowanych przez województwa (2 wskazania).
Niekiedy konieczne może być nie tyle polecenie, co zgoda kierownictwa
jednostki (2 wskazania). Spośród warunków wymienionych wcześniej
w kwestionariuszu, lekarze wskazują również na odpowiednią ilość czasu (2
wskazania).
Ciekawym pomysłem jest wprowadzenie w projekcie odpowiedniej
dokumentacji elektronicznej (2 wskazania). Jeden z badanych sugeruje
nawet, by była ona zintegrowana z rejestrami prowadzonymi w ramach
Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych.
Przez pojedynczych respondentów wskazywane były dodatkowe warunki
takie jak: wyznaczenie lekarzy do przeprowadzania działań w projekcie w
ramach jednostki, krótszy czas oczekiwania na wykonanie badania, zniesienie
granic wiekowych dla badań profilaktycznych (mammografia, cytologia),
zgoda zakładu pracy, możliwość pogłębienia diagnostyki w zakresie POZ,
ograniczenie formalności oraz szkolenie lekarzy.
Podsumowując zagadnienia związane z warunkami wprowadzenia
programu, zgoda pacjentki, poinformowanie kobiet o prowadzonym
programie oraz dostosowanie czasu badania do czasu wizyty lekarskiej lub
zwiększenie czasu wizyty są warunkami wskazywanymi jako istotne przez
większość badanych. Wyraźne polecenie ze strony kierownictwa jednostki lub
zgoda kierownictwa jest warunkiem wskazywanym rzadziej, należy mieć
jednak na uwadze to, że część lekarzy realizuje badania profilaktyczne w
ramach indywidualnej praktyki. Odpowiedzi lekarzy stosunkowo często
wskazują także na konieczność uregulowania i dokładnego wyjaśnienia
kwestii związanych z finasowaniem działań podejmowanych w projekcie
przez lekarzy SMP oraz wyjaśnienie tego, jak autorzy projektu widzą
finansowanie i realizację zalecanych pacjentkom badań profilaktycznych.
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2. Aktualnie reealizowan
ne działannia związane z pro
ofilaktykąą nowotw
worów
W tym
m rozdziale
e zostały przedsta
awione ak
ktualnie re
ealizowan
ne przez lekarzy
działan
nia związa
ane z proffilaktyką n
nowotworrową. W wywiadzie
w
e zweryfiko
owano,
jak czzęsto leka
arze wery
yfikują u pacjente
ek wykon
nanie takkich badań jak
cytologia, mam
mmografia
a czy USSG piersi.. Sprawdzzono takkże, czy lekarze
zwraca
ają uwa
agę na występ
powanie wybrany
ych czyynników ryzyka
nowottworów.

2.1 Weeryfikacja wykonywan
w
ia badań przesiewow
wych
Zdecyd
dowana większość
ć badan
nych leka
arzy dekla
aruje, że pyta pa
acjentki
o wykonywanie
e badań przesiewo
owych ta
akich jak cytologia
a, mammo
ografia
piersi przyn
najmniej sporadycz
s
znie.
i USG p
Rysunek 6. Czy pyta Pan/Pani
P
pac
cjentki o to, c
czy miały wy
ykonaną cyto
ologię/mamm
mografię/USG
G piersi?

CYTOLOGIA

MAMMO
OGRAFIA

USG PIERSI

15%
32%

29
9%
22%

27%
10%

22
2%

16%

Tak, zawsze
Tak, w większo
ości przypadków
Tak, pytam o to wybraną grupę
pacjentek
p
Tak, sporadyc
cznie

17
7%
25%

19%

19
9%

13%

13
3%

Nie,
N nigdy
22%

Próba: W
Wszyscy bada
ani, n=362.

Trzech na pięc
ciu lekarzzy przykła
ada dużą
ą wagę do tego
o, by zad
dawać
pacjen
ntkom py
ytanie, czy
y miały w
wykonaną
ą cytologię (32% le
ekarzy pytta o to
zawsze
e, natomiast 27% pyta
p
w wiiększości przypadkó
ów). Jede
en na dziesięciu
respon
ndentów zadaje
z
ta
akie pytan
nie tylko wybranej grupie p
pacjentek
k (10%),
a dwó
óch na dzziesięciu zadaje
z
je sporadyc
cznie (19%
%). 13% le
ekarzy nig
gdy nie
pyta o wykonyw
wanie cyto
ologii.
Lekarzy
y, którzy pytają o wykony
ywanie cytologii
c
jedynie w
wybraną grupę
poprosszono o wskazanie
w
e, czym ch
harakteryzzują się te
e pacjenttki. Najczę
ęstszym
kryteriu
um jest wiek
w
kobie
ety (61%). Mniej isto
otną od wieku,
w
lec
cz nadal ważną
determ
minantą jest
j
obcią
ążenie ro
odzinne wynikając
w
ce z prze
ebytych chorób
c
nowottworowych u bliskic
ch osób (1
19%). Wysstępujące w wywia
adzie obciiążenia
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inne niż rodzinne lub po prostu „wywiad”, bez dodatkowego
doprecyzowania, wskazane zostały przez 39% respondentów. Pośród
obciążeń innych niż rodzinne wymieniane były np.: leczenie w przeszłości lub
zgłaszane dolegliwości. Czynniki związane z wykonywaną pracą były
wymieniane niezmiernie rzadko (5,6%).
Połowa badanych lekarzy deklaruje, że podczas wizyty lekarskiej pyta
wszystkie lub większość kobiet o to, czy miały wykonaną mammografię (29%
pyta zawsze, 22% pyta w większości przypadków). Blisko co piąty lekarz (19%)
twierdzi, że pyta o wykonywanie badania mammograficznego sporadycznie.
Spora grupa lekarzy – więcej niż co dziesiąty (13%) – nigdy nie weryfikuje tego
czy pacjentka miała badanie mammograficzne.
Lekarze pytający o wykonanie badania mammograficznego wybrane
pacjentki najczęściej jako charakterystykę tej grupy wymieniali wiek (74%).
Wywiad rodzinny został podany jako powód zadania pytania o wykonanie
mammografii przez co czwartego respondenta (25%). Warto zaznaczyć, że
część lekarzy, których odpowiedź została zaliczona do tej kategorii
wskazywała nie tyle na występowanie nowotworów piersi w rodzinie, co na
obciążenie genetyczne lub jeszcze bardziej precyzyjnie, na występowanie
mutacji BRCA1. „Wywiad” lub obciążenia inne niż rodzinne w wywiadzie
wymienione zostały przez dwóch na pięciu lekarzy (41%). Wśród innych
obciążeń pojawiły się np. guzki piersi, problemy hormonalne lub stosowanie
HTZ oraz wywiad onkologiczny. Jeden z badanych lekarzy wskazał, że
przesłanką do zadania pytania o wykonywanie mammografii jest dla niego
praca w trybie zmianowym.
Pytania o USG piersi w porównaniu do pytań o cytologię i mammografię
zadawane są przez najmniejszy odsetek lekarzy. Podczas gdy o wykonywanie
zarówno cytologii, jak i mammografii pyta zawsze lub w większości
przypadków ponad połowa lekarzy, to o wykonywanie USG piersi pyta
zawsze
lub
w większości przypadków mniej niż 40% badanych (15% - zawsze, 22% w większości przypadków). Co czwarty specjalista pyta o badanie USG piersi
tylko sporadycznie, a 16% weryfikuje to wyłącznie u wybranych pacjentek.
W przypadku pytań o cytologię i mammografię nieco ponad jeden na
dziesięciu lekarzy przyznawał, że nigdy nie weryfikuje tego podczas wizyty.
W przypadku USG piersi grupa ta była blisko dwukrotnie większa (22%).
Podobnie jak w przypadku pytań o cytologię i mammografię przyczynkiem
do zapytania o badanie USG najczęściej jest wiek badanej (71%). Wywiad
rodzinny stanowi kryterium wyboru pacjentek, którym zostanie zadane to
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0% respon
ndentów. Wywiad ogółem lub obciiążenia in
nne niż
pytanie, dla 20
rodzinn
ne wskazy
ywane były blisko d
dwukrotnie
e częściej (39%).
Rysunek 7. Czynniki sk
kłaniające le
ekarzy do zad
dawania pyta
ania na tema
at wykonania
a konkretnyc
ch badań
74% 71%
61%
%

% 39%
39% 41%

199%

25%

%
20%
6%

Wiek

Obciążen
nia inne
niż rodzin
nne w
wywiad
dzie
Cy
ytologia

Obciążenie
rodzinne
M
Mammograffia

2%
2

2%

Naraże
enie na
czynniki ryzyka w
miejscu
u pracy

6%

3%

3%
3

Inne

USG piersi

Próba: LLekarze, którrzy pytają o badanie w
wybraną gru
upę pacjentek, badanie
e cytologiczzne n=36,
badanie
e mammogra
aficzne n=61, badanie USG
G piersi n=59
9.

W przy
ypadku pytania
p
o badani a mamm
mograficzn
ne i bad ania USG
G piersi
można
a zaobserw
wować, że
ż odsete
ek lekarzy weryfikują
ących wyykonywanie tych
badań
ń u wszysstkich lub u większzości pac
cjentek maleje w m
momencie, gdy
zwiększza się liczb
ba wykon
nywanych
h przez nic
ch badań (powyżejj 20 w tygodniu).
Inna sy
ytuacja występuje
w
w przypa
adku pyta
ania o cyttologię. W tym przy
ypadku
liczba realizow
wanych badań profilakty
ycznych nie ma
a wpływ
wu na
t
inforrmacji u kkobiet (za
awsze i w większośc
ci przypadków).
weryfikkowanie tych
Można
a również zauważyć, że niezzależnie od
o typu badania p
profilaktyc
cznego,
lekarze
e wykonu
ujący pow
wyżej 50 badań ty
ygodniow
wo częście
ej przyzna
ają, że
nigdy nie zadają
ą pytań na ten tem
mat.
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Rysunek 8. Częstość pytania
p
pacjjentek o wykkonaną cytologię, mamm
mografię i USG
G piersi w po
odziale na
średnią liiczbę badań
ń wykonywan
nych w tygod
dniu.

CYTOLOG
GIA

29%

31%
%
30%
%

27%

11%
%
18%
%
11%
%

11%

Do 2
20
bada
ań

MAMMOGR
RAFIA

35%

36%

24%

23%
7%
17%

9%

17%

21-50
Powyżej
badań 50 badań

30%

0

11%
14%
11%
Do 20
0
badań
ń

USG PIERSI

13%

11%

22%

24%

23%

15%

29%

24%

24%

15%

20%

24%

23%

18%

14%

19%

18%

26%

21%

16%

23%
10%

18%

21-50
Powyżej
P
badań 50 badań

Nie, nigdy
Tak, pytam
m o to wybran
ną grupę pac
cjentek
Tak, zawsze
e

0

Do 20
badań

25%
26%

21-50
Po
owyżej
badań 50 badań

Tak, sporady
ycznie
Tak, w większzości przypad
dków

Próba: W
Wszyscy bada
ani, n=362.

2.2 Weeryfikacja występowan
w
nia wybrannych czynników ryzyka
a nowotwo rów
W trakkcie kontro
oli profilak
ktycznej w
większość lekarzy (8
83%) dekla
aruje, że zawsze
lub w większości przy
ypadków
w weryfikuje wysttępowanie
e nowottworów
u najbliższych członków
c
rodziny pa
J
na dziesięciu
u respond
dentów
acjentki. Jeden
pyta o to tylk
ko wybrane pacje
entki (4%)) lub zad
daje to p
pytanie jedynie
j
sporad
dycznie (7
7%). Istniejją także l ekarze SM
MP, którzy
y podczass badania
a nigdy
nie zad
dają kobie
etom takiego pyta nia (6%).
Rysunek 9. Czy pod
dczas badan
nia weryfikuje
e Pan/Pani taki czynnik jak: występo
owanie now
wotworów
u najbliżsszych członkó
ów rodziny pacjentki?

Tak, zaw
wsze

Tak, w w
większości
przypad
dków
69
9%

Tak, werryfikuję to u
wybranyych pacjente
ek
Tak, spo
oradycznie

14
4%
Nie, nigd
dy

4%
%
7%
%
6%
%
Próba: W
Wszyscy bada
ani, n=362.
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e wszyscy
y lekarze podcza s badań profilakttycznych systematycznie
Prawie
poruszzają kwesstię palen
nia papie
erosów: 86%
8
pyta o to za
awsze, a 9% w
ości przyp
padków.
większo
Rysunek 10. Czy podc
czas badania
a weryfikuje P
Pan/Pani tak
ki czynnik jak:: palenie pap
pierosów u pacjentki?

Tak, zaw
wsze

Tak, w w
większości
przypa
adków
Tak, we
eryfikuję to u
wybran
nych pacjentek

86
6%

oradycznie
Tak, spo

Nie, nig
gdy
2%

9%
9

1%

1%
1

Próba: W
Wszyscy bada
ani, n=362.

Nadużżywanie alkoholu
a
pojawia
p
ssię w wyw
wiadzie le
ekarskim rz
rzadziej, chociaż
c
nadal 65% lek
karzy pyta
a o to sswoje pa
acjentki zawsze lu b w wię
ększości
przypa
adków (od
dpowiedn
nio 50% i 15%). Jed
dna czwa
arta bada
anych we
eryfikuje
kwestię
ę nadużżywania alkoholu jedynie u wyb
branej g rupy (8%
%) lub
sporad
dycznie (17%). Jede
en na dzie
esięciu re
espondenttów dekla
aruje, że nigdy
n
o
to nie pyta.
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Rysunek 11. Czy pod
dczas badan
nia weryfikuje
je Pan/Pani taki czynnik jak: nadużyw
ywanie alkoh
holu przez
pacjentkkę?

Tak, zaw
wsze

Tak, w w
większości
przypad
dków

50
0%

Tak, we
eryfikuję to u
wybran
nych pacjenttek
15
5%

Tak, spo
oradycznie

8%
17
7%

Nie, nig
gdy

10
0%

Próba: W
Wszyscy bada
ani, n=362.

28% le
ekarzy nigdy nie py
yta pacje
entek, czy
y ich dieta jest bo gata w tłłuszcze
nasyco
one, a ko
olejne 30%
% zadaje to pytanie jedynie
e wybran ym pacje
entkom
(19%) lub spora
adycznie (21%).
(
Tylkko trzech na dziesię
ęciu lekarrzy deklarruje, że
pyta o to kobietty zawsze (12%) lub
b w większzości przyp
padków (119%).
Rysunek 12. Czy pod
dczas badan
nia weryfikujje Pan/Pani taki czynnik jak: stosowa
anie diety bogatej w
tłuszcze n
nasycone prrzez pacjentk
kę?

Tak, zaw
wsze
12
2%
19
9%

Tak, w w
większości
przypad
dków

19
9%

Tak, we
eryfikuję to u
wybran
nych pacjenttek

21
1%

Tak, spo
oradycznie

28
8%

Nie, nig
gdy

Próba: W
Wszyscy bada
ani, n=362.

Występ
powanie nadwagi i otyło
ości jest weryfikow
wane zaw
wsze (69%) lub
w więkkszości przzypadków
w (17%) prrzez zdecy
ydowaną większość
ć lekarzy. Jeden
na dziiesięciu z lekarzy weryfikuje
e występo
owanie nadwagi
n
i otyłości mniej
system
matycznie - 6% rob
bi to w p
przypadku
u wybranej grupy kobiet, a 5% -
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dycznie. 4%
4 specja
alistów de
eklaruje, że
ż nigdy nie weryyfikuje tej kwestii
sporad
podczzas badan
nia profilaktycznego
o.
Rysunek 2. Czy podczzas badania weryfikuje Pa
an/Pani takie
e czynniki jak
k: nadwaga i otyłość u pa
acjentki?

Tak, za
awsze

Tak, w większości
przypa
adków
69%

Tak, we
eryfikuję to u
wybran
ntek
nych pacjen
Tak, sp
poradycznie

17%

Nie, nig
gdy

6%
6
5%
5
4%
4
Próba: W
Wszyscy bada
ani, n=362.

Niema
al dwóch na pięciu
u lekarzy (38%) nig
gdy nie weryfikuje,
w
czy u pa
acjentki
miało miejsce wczesn
ne wystą
ąpienie pierwszej
p
miesiączzki lub późna
pauza. Wśród
W
pozzostałych respond
dentów 32
2% lekarzzy weryfik
kuje tę
menop
kwestię
ę zawsze lub w wię
ększości p
przypadkó
ów. Podob
bny odsettek (31%) zadaje
pytania na tem
mat wieku pierwszejj miesiączzki i menopauzy jed
dynie wyb
branym
ntkom (8%
%) lub sporadycznie
e (38%).
pacjen
Rysunek 3. Czy podc
czas badania
a weryfikuje P
Pan/Pani tak
kie czynniki ja
ak: wczesne wystąpienie pierwszej
miesiączzki lub późna menopauza
a u pacjentki?
?

Tak, zaw
wsze

21
1%

Tak, w w
większości
przypad
dków

11
1%
Tak, we
eryfikuję to u
wybran
nych pacjenttek

8%
8
23
3%

Tak, spo
oradycznie

38
8%

Nie, nig
gdy

Próba: W
Wszyscy bada
ani, n=362.
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wiedzi w pytaniu dotycząc
cym nieposiadania
a dzieci llub wystą
ąpienia
Odpow
pierwsszej ciąży
y po 30 roku
r
życiia rozkład
dają się bardzo p
podobnie jak w
pytaniu o wiek pierwszej miesiączkki i menop
pauzy. Nie
eco pona
ad jedna trzecia
lekarzy
y nigdy nie
n
pyta swoich pacjente
ek o posiadanie d
dzieci lub
b wiek
pierwszzej ciąży (36%).
(
Na stanowią
ącą niespe
ełna dwie
e trzecie b
badanych
h grupę
lekarzy
y, którzy zadają
z
te
e pytania składa się
s 34% pytającyc
p
h zawsze lub w
ne kobie
większo
ości przy
ypadków i 30% p
pytającyc
ch jedynie wybran
ety lub
zadają
ących te pytania
p
sp
poradyczn
nie.
Rysunek 15. Czy podczas badania weryfikuje Pan/Pani tak
kie czynniki ja
ak: nieposiad
danie dzieci lub ciąża
po 30 rokku życia u pa
acjentki?

Tak, zaw
wsze

Tak, w w
większości
przypad
dków

5%
25
9%

Tak, we
eryfikuję to u
wybran
nych pacjenttek

9%
21
1%

Tak, spo
oradycznie

36
6%

Nie, nig
gdy

Próba: W
Wszyscy bada
ani, n=362.
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3. Charakteerystyka badanych
b
h lekarzy
Siedmiiu na dzie
esięciu (69
9%) lekarzzy, którzy wzięli udzział w ba
adaniu sta
anowiły
kobiety
y, a trzech
h na dziessięciu (31%
%) mężczy
yźni.
Rysunek 16. Struktura płci wśród badanych
b

31%
Kobietta
Mężczzyzna

69%

Próba: W
Wszyscy bada
ani, n=362.

Lekarze SMP z najmłodszzej bada nej grupy
y wiekowe
ej – do 440 lat – stanowili
jedynie
e 6% próby. W wiieku 41-50
0 lat było
o 26% ba
adanych. Blisko co
o trzeci
badan
ny (31%) należał
n
do
o grupy o
obejmując
cej osoby w wieku 51-60 lat.. Nieco
ponad
d jedna trzzecia bad
danych (3
36%) miała
a ponad 60
6 lat.
Rysunek 17. Struktura wiekowa ba
adanych

1% 6%
21%

31-440 lat
26%

41-550 lat
51-660 lat
61-665 lat

15%

Pow
wyżej 65 lat
Odm
mowa odpow
wiedzi
31%

Próba: W
Wszyscy bada
ani, n=362.

20

espondenttów posia
adało spe
ecjalizację
ę z medyc
cyny prac
cy, a kolejne 19%
70% re
posiad
dało upra
awnienia do
d badań
ń profilak
ktycznych pracown
ników. W trakcie
specja
alizacji z medycyny
m
y pracy b
było 3% badanyc
ch. Specja
alizację in
nną niż
medyc
cyna prac
cy posiad
dało 73% badanyc
ch. Spośró
ód respon
ndentów,, którzy
deklarowali posiadanie innej niż medycyna pracy
y specjalizzacji, blisko trzy
piąte (58%) po
osiadało specjaliza
s
ację z zak
kresu cho
orób wew
wnętrznych. 17%
wskaza
ało specjjalizację z zakresu
u medycy
yny rodzin
nnej, a 11% z med
dycyny
transpo
ortu. 29% lekarzy odpowiad ających na
n to pyta
anie spec
cjalizowało się w
innych
h niż wy
yżej wym
mienione dziedzinach medycyny, wśród których
k
najczę
ęściej poja
awiały się
ę chirurgia
a ogólna, medycyn
na ogólna
a, laryngo
ologia i
neurologia, ped
diatria.
Rysunek 18. Czy posia
ada Pan/Pan
ni specjalizac
cję z medycy
yny pracy?

Tak
T
7%
Nie, ale jeste
em w trakcie
specjalizacji
s
z medycyny pracy

19%

3%
%

Nie, ale posia
adam upraw
wnienia
do
d badań prrofilaktycznyc
ch
pracowników
p
w(6-latek)

70%
%

Nie

Próba: W
Wszyscy bada
ani, n=362.
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Rysunek 19. Posiadan
nie przez leka
arzy innej niż m
medycyna pracy
p
specjalizacji

27
7%
TTak
N
Nie

73%

Próba: W
Wszyscy bada
ani, n=362.

Wśród badanyc
ch lekarzy
y najliczn
niej reprezzentowan
ne były o
osoby ze stażem
pracy między 21
2 a 30 la
at (28%) o
oraz 31 a 40 lat (27%). Osob
by z najkrrótszym
stażem
m - do 20
0 lat - sta
anowiły niieco ponad jedną
ą piątą b
badanych (22%).
Zbliżon
na była lic
czba osób
b z najdłużższym stażżem, powy
yżej 40 latt (20%).
Rysunek 20. Jaki jest Pana/Pani
P
sta
aż pracy ogó
ółem?

3%
3 3% 4%
17%

Do 10 lat
11-220 lat

18%

21-330 lat
31-440 lat
41-550 lat
51 i więcej lat

27%

28%

Od
dmowa odpo
owiedzi

Próba: W
Wszyscy bada
ani, n=362.

Większzość lekarrzy (89%) sprawuje
e opiekę profilaktyczną nad
d pracow
wnikiem
w pod
dstawowe
ej jednostc
ce medyc
cyny prac
cy. Zdecy
ydowanie mniejsza grupa
zatrudniona jest (15%) w Wojewó
ódzkim Ośrodku Medycyny Pracy lub innej
jednosstce (2%).
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Rysunek 21. Miejsce
e zatrudnien
nia lekarza, jako lekarza
a sprawując
cego opiekę
ę profilaktyc
czną nad
pracown
nikiem

89%

15%
2%
Po
odstawowa je
ednostka
medycyny pracy

Wojew
wódzki Ośrodek
Med
dycyny Pracy
y

Inna jedn
nostka

Próba: W
Wszyscy bada
ani, n=362.

Podcza
as wywiadu po
oproszono
o lekarzy
y o wskazanie liczby badań
profilaktycznych
h wykony
ywanych średnio w tygodniu. Wyło
oniły się niemal
równoliczne gru
upy:
- lekarzze wykonu
ujący do 20 badań
ń profilakty
ycznych tygodniow
wo (28%),
- lekarzze wykonu
ujący 21-5
50 badań
ń profilakty
ycznych ty
ygodniow
wo (27%),
- lekarzze wykonu
ujący pow
wyżej 50 b
badań pro
ofilaktyczn
nych tygo
odniowo (3
30%),
15% ba
adanych nie potrafiło określiić liczby prowadzo
p
nych bad
dań.
Najwię
ęcej, tzn. blisko dw
wie trzecie
e respond
dentów (6
65%) dekllarowało, że na
badan
nie jedneg
go pacjen
nta poświ ęca 11-20
0 minut. Co
C piąty (119%) przezznacza
na takkie badan
nie średnio
o do 10 m
minut, a co
o dziesiąty
y – więcej niż 20 minut. 9%
respon
ndentów nie
n udzieliło odpow
wiedzi na to
t pytanie
e.
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Rysunek 22. Ile badań
ń profilaktyczznych wykon
nuje Pan/Pan
ni średnio w ty
ygodniu?

15%
28%
%

Do
D 20 badań
21-50
2
badań
Powyżej
P
50 ba
adań
Trudno powie
edzieć/nie wiem

30
0%
27%

Próba: W
Wszyscy bada
ani, n=362.
Rysunek 23. Ile czasu poświęca Pa
an/Pani na b
badania profilaktyczne jed
dnego pacje
enta?

9%
9
19%
%
9%

Do 100 minut
11-20 minut
21 i w
więcej minut
Odmo
owa odpowiiedzi

63%

Próba: W
Wszyscy bada
ani, n=362.
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WYNIKKI BADAN
NIA PRZEDSIĘBIOR
RCÓW
4. Rola praccodawcy w profilaaktyce no
owotworo
owej
Większzość bada
anych przzedstawic
cieli firm (8
84%) zgad
dza się z ttym, że ba
adania
z zakrresu med
dycyny pracy
p
po
owinny być
b
połą
ączone z oceną ryzyka
zachorowania na poszczególne
e typy nowotwo
orów. Dziiałaniom takim
sprzeciwia się niieco pona
ad jedna na dziesię
ęć osób (1
13%).
Rysunek 24. Czy ba
adania z za
akresu medyycyny pracy
y powinny być
b
połączo
one z ocen
ną ryzyka
zachorow
wania na po
oszczególne typy
t
nowotw
worów?

54%
5
Zdecydowa
anie tak
Raczej tak
Raczej nie
Zdecydowa
anie nie
Trudno pow
wiedzieć/nie wiem

30%
3

7%
6%
4%
Próba: W
Wszyscy bada
ani, n=200.

Ośmiu na dzziesięciu badanyc
ch przed
dsiębiorcó
ów zajm uje pozy
ytywne
stanow
wisko w sp
prawie za
aangażow
wania pra
acodawcó
ów w dzia
ałania z zakresu
z
profilaktyki chorrób nowo
otworowyc
ch (35% - odpowie
edź „zdec
cydowaniie tak”,
44% - o
odpowied
dź „raczej tak”). Przzeciwników
w takiej aktywnośc
ci pracoda
awców
jest zd
decydowa
anie mnie
ej – stanow
wią oni 18% bada
anych. Od
dpowiedzi na to
oraz
poprzed
dnie
pyttanie
p
pozwalają
wniosk
kować,
że
wdrrożenie
propon
nowaneg
go programu nie n apotka na
n zbyt wiele ogra niczeń ze
e strony
zakład
dów pracy
y.
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Rysunek 25. Czy prracodawcy powinni ang
gażować się
ę w działan
nia z zakresu
u profilaktyk
ki chorób
nowotwo
orowych?

35%
3
Zdecydowa
anie tak
Raczej tak
Raczej nie
44%
4

Zdecydowa
anie nie
Trudno pow
wiedzieć/nie wiem
w

11%
1
7%
7
3%
3
Próba: W
Wszyscy bada
ani, n=200.

Poprosszeni o określenie
o
, dlaczeg
go praco
odawcy powinni angażow
wać się
w dzia
ałania z zakresu profilakty
yki choró
ób nowottworowyc
ch, respondenci
podaw
wali zróżniicowane powody. Największzą motyw
wacją do zzaangażo
owania
w tego
o typu dziiałania jesst chęć d bania o zdrowie
z
osób pracu
ujących w firmie
(41%). Kolejnym
m istotnym
m powod
dem, cho
oć wskazzywanym już dwu
ukrotnie
rzadzie
ej (20%), je
est przyczy
ynienie się
ę do zmniejszenia zachorow
z
walności na raka.
Inne wymienia
ane pow
wody to: zmniejszzanie liczzby zwollnień lek
karskich
ających z chorób osób zatrrudnionyc
ch i kosztó
ów, jakie się z tym
m wiążą
wynika
(9%), zwiększan
nie świad
domości pracown
ników co
o do zna
aczenia badań
h (8%), pogląd
p
głłoszący, że profila
aktyka m
ma bardzo
o duże
profilaktycznych
enie dla zdrowia (8%), mo
obilizowanie pracow
wników, którzy nie
e mają
znacze
czasu na bada
ania lub po
p prostu
u nie dba
ają o swo
oje zdrowiie (7%), większa
w
ność firmy
y dzięki zd
drowym i zzadowolonym prac
cownikom
m (6%).
wydajn
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Rysunek 26. Dlaczeg
go pracodaw
wcy powinni angażować
ć się w działa
ania z zakressu profilaktyk
ki chorób
nowotwo
orowych?

Dban
nie o pracow
wnika/Zdrowie pracownikków

41%

Zmiejszen
nie zachorow
walności na ra
aka

20%

Uniikanie zwolnie
eń lekarskich
h i kosztów z ttym
związanych

9%

Uśświadamianie pracownikków

8%

ktyka jest ważżna
Profilak

8%

Mobiliza
acja pracow
wników, którzy
y się nie bad ają

7%

Większa wyd
dajność firmy dzięki zdrow
wym
pracowniko
om

6%

Niebezpiec
czne środowiisko

3%
%

nne
In

3%

N
Nie wiem/Trud
dno powiedzzieć

3%

Nieuzzasadniona o
odpowiedź/B
Brak odpowie
edzi

%
4%

Próba: P
Przedsiębiorcy
y, którzy uwa
ażają, że pra
acodawcy powinni
p
się angażować
a
w działania z zakresu
profilakty
yki chorób no
owotworowy
ych, n=158.

Jak wsspomnian
no wyżej, osoby kttóre twierrdzą, że pracodaw
p
wcy nie powinni
p
angażżować się w działania na rze
ecz profila
aktyki now
wotworow
wej stanow
wią 13%
badan
nych. Prze
edstawicie
ele praco dawców podawali różne uzzasadnien
nia, dla
których
h firmy nie
n
powin
nny włąc
czać się w tego typu dzziałania. Dla 19
badan
nych nie je
est to spra
awa zakła
adu pracy
y, a prywa
atna spraw
ownika,
wa praco
4 respondentó
ów wska
azało na
a brak czasu. Pojedyncz
P
zy respondenci
argum
mentowali swój brrak popa
arcia tym
m, że prracownik nie chc
ce, by
pracod
dawca wiedział
w
o jego cho
orobach, albo tym, że refun
ndowanie takich
badań
ń należy do
d innych instytucji.
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5. Gotowośść przedsiębiorstw
w do wdrożenia proponow
wanych dzziałań
W nin
niejszym rozdziale
e przedsstawiono wyniki dotycząc
ce tego
o, czy
przedssiębiorcy są
s chętni, by prac
cownice zatrudnion
z
ne w ich zakładzie
e pracy
znym „Pa
były o
objęte planowany
ym progrramem profilaktyc
p
aszport zdrowej
z
kobiety
y” oraz da
ane na te
emat dzia
ałań, jakie
e mogą podjąć firm
my, by um
możliwić
pracow
wnicom przystąpie
p
nie do takkiego projjektu.
Rysunek 27. Chęć przzedsiębiorcó
ów, by praco
ownice w ram
mach badań
ń z zakresu m
medycyny pra
acy miały
możliwośść uczestniczzenia w takim
m programie p
profilaktyczn
nym

28%
2

Zdecydowa
anie tak
Raczej tak
36%
3

Raczej nie
Zdecydowa
anie nie
Trudno pow
wiedzieć/nie wiem

12%
1
9%
16%
1

Próba: W
Wszyscy bada
ani, n=200.

Chętni, by prac
cownice w ramac h badań z zakresu
u medycyyny pracy
y miały
możliw
wość ucze
estniczenia
a w progra
amie proffilaktyczny
ym stanow
wią niema
al dwie
trzecie
e badany
ych (64%). Jest jed
dnak spora
a grupa, stanowią
ąca jedną
ą piątą
próby (21%), któ
óra deklaruje, że n ie chce, by pracownice firm
my uczesttniczyły
w prop
ponowany
ym projek
kcie. Grup
pa respondentów, którzy
k
nie mają zda
ania na
ten tem
mat stano
owi 16%.
Grupa
a badanyc
ch, która nie wyrażża chęci, by praco
ownice firrmy brały
y udział
w pro
ogramie profilaktyc
p
cznym, ja
ako argum
ment najc
częściej w
wskazuje to, że
każdy powinien dbać o zdrow
wie we własnym
w
zakresie (21 wsk
kazań).
20 p
przedsiębio
orców deklaruje,
d
, że aktualnie
a
realizow
wane ba
adania
profilaktyczne są
s wystarczającym
m obciąże
eniem dla
a firmy. K
Koszty to kolejny
ważny
y argumen
nt, wskazy
ywany przzez 19 bad
danych – obawiają
ą się oni, że
ż wraz
z wyra
ażeniem zgody
z
na uczestnic
ctwo w programie
p
e pojawią
ą się doda
atkowe
wydatki, które będzie musiała ponieść firma. Według
W
n
niektórych
h takie
rozwią
ązania nie przyniosą
ą żadnych
h wymiern
nych korzy
yści dla firm
my (10 wsskazań)
e będą efe
ektywne (5
( wskaza ń).
lub nie

28

b
80%
% przedstawicieli firm
m uważa, że pracodawcy
Jak wsspomniano wyżej, blisko
powinni angażo
ować się w działan
nia na rze
ecz profila
aktyki now
wotworow
wej, ale
gotow
wość do przyznan
nia praco
ownicy dodatkow
d
wego dnia
a wolnego na
wykon
nanie bad
dań profilaktyczny
ych wyraziło dwukrotnie m
mniej bad
danych
(40%, w tym 11% - zdec
cydowanie
e tak, 29%
% - raczej tak). Je dnocześn
nie 21%
przedsstawicieli firm dekla
arowało, że nie by
yliby skłon
nni do ta kiego działania.
Warto zaznaczzyć, że aż
a 39% re
esponden
ntów nie było w stanie udzielić
u
jednozznacznej odpowied
o
dzi na to p
pytanie.
Rysunek 28. Gotowo
ość pracodawcy, by przyyznać doda
atkowy dzień wolny nieza
ależnie od urlopu, na
zrealizow
wanie badań profilaktyczn
nych

11%
1

29%
2
Zdecydowa
wanie tak
Raczej tak
18%
1

Raczej nie

3%

Zdecydowa
wanie nie
Trudno pow
wiedzieć/nie wiem

39%
3

Próba: P
Przedsiębiorc
cy, którzy ch
hcieliby, by pracownice w ramach badań me
edycyny pra
acy miały
możliwośść uczestniczzenia w progrramie profila
aktycznym, n=
=159.

Tylko niespełna
a 30% badanych
b
h przedssiębiorstw byłoby skłonnyc
ch do
dofina
ansowania
a badań
ń profilakktycznych
h mający
ych na celu wczesne
w
wykryw
wanie no
owotworó
ów kobie
ecych. Warto
W
zazznaczyć, że wska
azujący
odpow
wiedź „zde
ecydowa
anie tak” sstanowili jedynie 5%
% badanyych. Dosyć duża
grupa (22%) w ogóle
o
nie byłaby skkłonna do
ofinansow
wać takich
h działań.. Około
połow
wa badany
ych (48%)) nie zajm
muje żadnego konk
kretnego sstanowiska w tej
sprawie, co pra
awdopod
dobnie nie
e oznacza
a finalneg
go braku zgody na
a tego
typu działania.
Przedstawiciele firm, którrzy zadek larowali, że
ż firma raczej
r
lub
b zdecydo
owanie
y skłonna
a dofinan
nsować badania profilakty
yczne m ające na
a celu
byłaby
wczesn
ne wykrywanie no
owotworó
ów kobiec
cych, zosstali zapyytani o to
o, jaką
kwotę w skali ro
oku przed
dsiębiorstw
wo byłoby
y skłonne przeznac
czyć na ten cel.
Większzości z badanych
b
h trudno jest to określić – na 46 respond
dentów
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wiadający
ych na to pytanie 3
30 nie jestt w stanie podać ko
onkretnej kwoty.
odpow
Pozostali podajją wartośści od 20
0 do 1200 zł. Najc
częściej p
pojawiają
ącą się
wartośścią
jest
200
zł,
a med
diana pod
dawanych
h wartościi wynosi 175 zł.
Rysunek 29. Skłonnośść pracodaw
wców do do finansowania
a realizacji badań
b
profila
aktycznych mających
m
na celu w
wczesne wyk
krywanie now
wotworów ko
obiecych

5%
24%
2

Zdecydowa
wanie tak

16%
1

Raczej tak
6%

Raczej nie
Zdecydowa
wanie nie
Trudno pow
wiedzieć/nie wiem

48%
4

Próba: P
Przedsiębiorc
cy, którzy ch
hcieliby, by pracownice w ramach badań me
edycyny pra
acy miały
możliwośść uczestniczzenia w progrramie profila
aktycznym, n=
=159.
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6. A
Aktualniee realizow
wane dziaałania profilaktyczzne
Poniże
ej zaprezentowano wyniki od
dnoszące się do ak
ktualnie p
podejmow
wanych
przez p
pracodaw
wców dzia
ałań profillaktycznyc
ch.
Rysunek 30. Czy prac
cownicy mają
ą możliwość korzystania z prywatnej opieki
o
medyc
cznej opłaco
onej przez
pracoda
awcę?

42%

Tak
Nie

58%

Próba: W
Wszyscy bada
ani, n=200.

Około dwóch na
n pięciu pracoda
awców (42
2%) finansuje swoim
m pracow
wnikom
prywatną opiek
kę medyc
czną. Pozo
ostali (58%
%) nie oferują takic
ch benefitów dla
zatrudnionych.
Co d
przyzakła
dziesiąte przedsiębiorstwo deklaruje, że posiada
p
adowe
przych
hodnie dla
a pracow
wników. P
Przyzakład
dowe przy
ychodnie
e zdecydo
owanie
częście
ej zakła
adają duże prze
edsiębiorsstwa, za
atrudniają
ące min
n. 250
pracow
wników (2
22,5% w porównaniiu do 8,1%
% wśród śre
ednich prrzedsiębio
orstw).
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Rysunek 31. Czy istnie
eje przyzakład
dowa przych
hodnia?

111%

Tak
Nie

89%

Próba: W
Wszyscy bada
ani, n=200.

Aż 83%
% przedsttawicieli badanyc h przedsiiębiorstw zapytanyych o dzziałania
z zakre
esu profila
aktyki zdro
owotnej rrealizowan
ne w ich firmie zad
deklarowało, że
pracow
wnicy przzedsiębiorsstwa są in
nformowa
ani o zasadach zmn
niejszania ryzyka
zawod
dowego. Zgodnie
Z
z deklarac
cjami resp
pondentó
ów, analizzy stanu zdrowia
z
pracow
wników re
ealizowan
ne są w ttrzech na pięć przedsiębiors
rstw (60%)). Blisko
połow
wa (47%) pracod
dawców dofinansowuje ró
óżne forrmy akty
ywności
fizyczn
nej. Możliw
wość udzia
ału w pro gramach dodatkowych bad
dań związzanych
z diag
gnostyką chorób związany
ych z pra
acą, których koszzty w pe
ełni lub
częścio
owo pok
krywa pra
acodawca
a mają pracowniicy nieco
o ponad jednej
trzecie
ej przedsię
ębiorstw (36%). D
Do udziału
u w bad
daniach profilaktyc
cznych
aktywn
nie zachę
ęca 29% pracoda
awców. Odpowie
edzi bada
anych wsskazują
równie
eż, że ok
koło jedna czwartta średnich i dużżych firm realizuje akcje
informacyjne dotyczące
d
e profilakttyki wybra
anych ch
horób (266%). W zb
bliżonej
nicy ma
ają możżliwość udziału
u
liczbie przedsiiębiorstw (25%) pracown
w prog
gramach dodatko
owych ba
adań dotyczących
h diagnosstyki chorrób nie
związa
anych z pracą,
p
w kosztach
h których partycyp
puje prac
codawca. W co
piątej firmie do
ostępne są
s nieodp
płatnie zd
drowe przzekąski lu
ub posiłki (20%).
Nieco mniej niiż co dzie
esiąta firm
ma (9%) promuje działania
a prozdro
owotne
poprze
ez
na
agrody
i prem
mie, np. za dojazdy rowere
em do pra
acy lub rzucenie
r
palenia tytoniu.
t
Jedyniie 6% objętych
o
badanie
em firm nie realiizuje żad
dnego z wyżej
wymie
enionych działań
d
sp
przyjającyc
ch poprawie zdrow
wia praco
owników.
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Rysunek 32. Realizow
wane działaniia z zakresu p
promocji zdro
owia lub profilaktyki zdrow
wotnej w firmie

Informowan
nie o zasadach
h zmniejszania ryzyka
zawodow
wego

83%

Ana
alizy stanu zdro
owia pracown
ników, występo
owanie
chorób zawodowych i ich przyczyn

60%

Do
ofinansowanie
e różnych form aktywności fizzycznej

47%
%

Praco
ownicy mają m
możliwość udzia
ału w program
mach
dodatko
owych badań związanych z diagnostyką c
chorób
zawiiązanych z pra
acą

36%

Aktywne zac
chęcanie do udziału
u
w bada
aniach
profilktyczn
nych

29%

Akcje
e informacyjne dotyczące prrofilaktyki wybrranych
chorób

26%
%

Praco
ownicy mają możliwość
m
udzia
ału w program
mach
dodatko
owych badań
ń dotyczących diagnostyki c horób
niezw
wiązanych z pra
acą

25%
%

Zdrowe przzekąski

20%

D
Działanie prozd
drowotne. Nag
grody i premie za np.
dojazd do pracy rowerem
Trudno powiedzieć/Nie
e wiem

Żadne z powyyższych

9%
1%
6%
6

Próba: W
Wszyscy bada
ani, n=200.

Co dzziesiąta badana
b
firma
f
zad
deklarowa
ała, że re
ealizuje je
eszcze in
nne niż
wymie
enione wc
cześniej dzziałania z zakresu promocji zdrowia. Należą do
d nich
m.in. sszczepien
nia (6 wskazań), zzapewnie
enie rehabilitacji p
pracownik
kom (5
wskaza
ań). Pojed
dyncze fiirmy wska
azywały na:
n
akcje
e sportow
we refundowane
przez p
pracodaw
wcę, bad
dania spec
cjalistyczn
ne, zakaz palenia tytoniu w firmie,
kursy p
pierwszej pomocy, program
m „aktywn
ność na co
c dzień””, ergonomiczne
wyposażenie stanowisk pracy,
p
zniiżki na lec
czenie w prywatnyych instytucjach
medyc
cznych.
Pracod
dawcy, kttórzy nie realizują
r
żżadnych działań
d
z zakresu p
promocji zdrowia
z
czy p
profilaktyk
ki zdrowo
otnej (ty
ylko 9 firm
f
na 200 bio
orących udział
w bad
daniu) najc
częściej wskazują
w
n
na zbyt wy
ysokie koszty takich
h działań (5
( firm).
Wśród innych powodów
p
w pojawiły
y się: brak
k takiej potrzeby, p
ponieważż każdy
zatrudniony pow
winien zattroszczyć się o swo
oje zdrowie
e we włassnym zakresie (4
wskaza
ania), bra
ak zaintere
esowania ze strony
y pracown
ników (3 w
wskazania
a), brak
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nelu, który
y zająłby się
s takimi działania
ami (3 wsk
kazania), b
brak korzy
yści dla
person
firmy z włączaniia się w ta
akie działa
ania (1 wsskazanie).

Rysunek 33. Czy w dzziałania z zak
kresu promoc
cji zdrowia lu
ub profilaktyk
ki zdrowotnejj realizowane
e w firmie
zaangażżowani są lek
karze medycy
yny pracy?

25%

Tak, lekarze med
dycyny pracyy aktywnie
ucze
estniczą w prrowadzeniu d
działań
profilaktycznych

26%

Tak, konsultujemy
y z lekarzamii medycyny pracy
p
działania profilak
ktyczne wdra
ażane w firmiie

Nie, działania pro
ofilaktyczne rrealizujemy bez
b
udziału lekarzy medycyny
m
pra
acy

49
9%

Próba: P
Przedsiębiorcy
y, którzy reallizują jakieko
olwiek działan
nia z zakresu
u promocji zd
drowia lub profilaktyki
p
zdrowotn
nej, n=190.

Wśród badanyc
ch firm ok
koło poło
owa anga
ażuje leka
arzy medyycyny pra
acy do
realizo
owania dzziałań z zakresu prromocji zd
drowia lub profilakktyki zdrow
wotnej:
25% d
deklaruje,, że lekarze me
edycyny pracy aktywnie
a
uczestnic
czą w
prowa
adzeniu dzziałań pro
ofilaktyczn
nych, a 26% konsultu
uje z lekarrzami med
dycyny
pracy działan
nia profilaktyczne wdraża
ane w firmie. D
Druga połowa
p
przedssiębiorstw (49%) rea
alizuje dzia
ałania pro
ofilaktyczn
ne bez ich
h udziału.
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7. Charakteerystyka badanych
b
h przedsiębiorstw
Przedstawicielami firm, z którymii przeprow
wadzono wywiadyy były głównie
g
kobiety
y (80% kobiet vs 20% mężczy
yzn).
Rysunek 34. Struktura płci wśród badanych
b
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e w firmie?
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Ponad
d połowa
a badany
ych (56%)) to prac
cownicy odpowied
o
dzialni za kadry
(w tym
m 25% na stanow
wisku zwy
ykłego prracownika
a, a 31%
% na stan
nowisku
kierow
wniczym). Jeden na dzie cięciu badanych
b
jest za
atrudniony
y jako

35

dżer odpo
owiedzialn
ny za sprrawy zwią
ązane z o
ochroną zdrowia
z
dyrektor/menad
pracow
wników (1
10%). Wśró
ód osób, z którymi przeprow
wadzono w
wywiad zn
najduje
się 16%
% osób pełniącyc
p
h funkcje
e w zakre
esie BHP na
n różnyc
ch stanow
wiskach
(w tym
m 9% na stanowisk
ku kierow niczym, 7%
7 na pozostałych
h stanowisskach).
Pozostali badan
ni przedsttawiciele firm (17,5
5%) zajmu
ują stanow
wiska odm
mienne
od w/w
w wymien
nionych, np.
n jako czzłonkowie
e zarządu,, pielęgnia
arki, praco
ownicy
księgowości lub asystenci zarządu..

Rysunek 36. Wielkość przedsiębiorrstwa, w któryym Pan/Panii pracuje
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wników (20
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o 249 prac
cowników
w (80%).
Niema
al połowa
a badany
ych firm ((45%) to przedsięb
p
iorstwa p
produkcyjn
ne. Co
trzecia
a badana
a firma (3
33%) spe cjalizuje się w dziiałalności usługow
wej. Co
dziesią
ąta (11%) zajmuje
z
siię handle m i podobny odsetek (10%) działa w branży
budow
wlanej. 2%
% respond
dentów p
podało od
dpowiedźź, która n
nie pozwo
oliła na
jednozznaczne zakwalifik
kowanie podstaw
wowej branży, w której działa
przedssiębiorstwo
o do pow
wyższych ka
ategorii.
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Rysunek 37. Podstawo
owa branża, w której dzia
ała Pana/Pani przedsiębiorstwo
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71% prrzedsiębio
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przedsiębiorstwa
państw
wowe (13
3%), prze
edsiębiors twa spółdzielcze (11%), p
przedsiębiorstwa
komun
nalne (2%)) oraz inne
e (3,5%).
Rysunek 38. Forma włłasności Pana/Pani przed
dsiębiorstwa
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WNIOSKI I REKOMENDACJE
W trakcie realizowania opieki profilaktycznej nad pracownikami tylko
niektórzy lekarze SMP weryfikują wykonywanie przez pracownice badań
screeningowych lub występowanie czynników ryzyka nowotworów
kobiecych. W obliczu braku wdrożonych programów prewencji pierwotnej
nowotworów z udziałem lekarzy SMP lub innych szczegółowych regulacji w
tym zakresie istnieje potrzeba stworzenia modelu działań profilaktycznych
dotyczących niektórych typów nowotworów wśród kobiet, zintegrowanego z
opieką profilaktyczną nad pracownikami.
Zdecydowana większość lekarzy sprawujących opiekę profilaktyczną nad
pracownikami pyta swoje pacjentki o wykonywanie cytologii oraz
mammografii przynajmniej sporadycznie. Z drugiej strony, lekarzy którzy
zadają takie pytania wszystkim pacjentkom jest zdecydowanie mniej (ok. co
trzeci lekarz). W przypadku mammografii na ograniczenie grupy pacjentek
pytanych o realizację badania mogą odgrywać rolę limity wiekowe na
wykonanie bezpłatnych badań w ramach populacyjnych programów
prewencyjnych.
Czynniki ryzyka, takie jak występowanie nowotworów wśród najbliższych
członków rodziny pacjentki, palenie papierosów oraz występowanie nadwagi
i otyłości są weryfikowane zawsze lub przynajmniej w większości przypadków
przez zdecydowaną większość lekarzy SMP. Z kolei o zawartość kwasów
tłuszczowych w diecie, wiek w czasie pierwszej miesiączki lub menopauzy
oraz posiadanie dzieci i wiek w czasie pierwszej ciąży lekarze pytają
zdecydowanie rzadziej - zawsze lub w większości przypadków czyni tak około
jedna trzecia z nich.
Niemniej jednak istotna grupa lekarzy sprawujących opiekę profilaktyczną
nad pracującymi weryfikuje przynajmniej część z kwestii, jakie powinien
obejmować kwestionariusz wykorzystywany w ramach projektu "Paszport
zdrowiej kobiety". Nie jest w związku z tym zaskakujące, że po zapoznaniu się
z podstawowymi założeniami projektu, co piąty lekarz jest gotowy wdrożyć
opisanie działania od zaraz. Warto przy tym zaznaczyć, że w młodszych
grupach wiekowych jest nieco więcej pozytywnie nastawionych do projektu
lekarzy.
Istnieje również dosyć duża grupa lekarzy SMP gotowych wdrożyć
przewidziane w projekcie działania od pewnymi warunkami. Wydaje się, że
poza zgodą pacjentki na realizację dodatkowych działań polegających na
weryfikacji występowania czynników ryzyka nowotworów, najistotniejszym z
tych warunków jest czas potrzebny na przeprowadzenie szczegółowego
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wywiadu. Zdecydowana większość lekarzy gotowych zaangażować się w
planowany projekt pod pewnymi warunkami zaznacza, że czas, jaki
pochłoną planowane działania podczas wizyty powinien być adekwatny do
możliwości, jakimi dysponuje lekarz, a może okazać się nawet, że na wizytę
profilaktyczną będzie musiało zostać przeznaczone więcej czasu niż obecnie.
W związku z powyższym kluczową kwestią wydaje się być długość
kwestionariusza. Analizując odpowiedzi na temat tego, ile podczas wizyty
powinna zająć realizacja przewidzianych w projekcie działań, można założyć,
że czas do 5 minut będzie akceptowalny dla większości lekarzy. Jednocześnie
przedłużenie czasu standardowo przewidzianego na wizytę profilaktyczną na
szeroką skalę jest mało prawdopodobne. Warto zatem spróbować przekonać
lekarzy, że większość, lub przynajmniej sporą część pytań kwestionariusza i tak
zwykle zadają pacjentkom, a zastosowanie wystandaryzowanego narzędzia
wręcz ułatwi im pracę. Ponadto kwestionariusz powinien być możliwie prosty.
Ciekawym pomysłem wydaje się także to, by pacjentka, przynajmniej
w niektórych przypadkach, mogła uzupełnić go samodzielnie, np. oczekując
na wizytę.
Stosunkowo niewielka grupa lekarzy - mniej niż co dziesiąty badany - w ogóle
nie jest zainteresowana wdrożeniem działań przewidzianych w projekcie,
ponieważ ich zdaniem profilaktyka nowotworowa nie powinna należeć do
zadań lekarza medycyny pracy. Przekonanie ich do udziału w planowanym
przedsięwzięciu może okazać się niezwykle trudne.
Jednocześnie zdecydowanie łatwiejsze powinno okazać się przekonanie do
udziału w projekcie dużo liczniejszej, bo stanowiącej ok. jedną czwartą lekarzy
SMP z grupy tych, którzy nie chcą prowadzić działań z zakresu profilaktyki
nowotworowej, bo będzie to ich zdaniem stanowiło zbyt duże obciążenie.
Istotne będzie w tym przypadku przede wszystkim to, że kwestionariusz nie
będzie długi, a przynajmniej część z przewidzianych w nim pytań lekarze i tak
zadają pacjentkom.
Odpowiedzi lekarzy sugerują także, że podczas wdrażania projektu istotne
będzie szczegółowe wyjaśnienie, co powinna zrobić pacjentka już po wizycie
profilaktycznej i gdzie kończy się rola lekarza medycyny pracy. Respondenci
stosunkowo często zwracali uwagę na to, że by wdrożyli planowane działania
konieczne jest rozwiązanie kwestii finansowych, min. tego kto zapłaci za
badania przesiewowe wykonywane przez pacjentkę oraz kwestii
proceduralnych, np. danie lekarzom SMP możliwość wystawiania skierowań
na badania.
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Wyniki badania sugerują, że ewentualny udział przedsiębiorców
w finansowaniu badań profilaktycznych mających na celu wczesne
wykrywanie nowotworów kobiecych jest możliwy, ale na niewielką skalę.
Zdecydowana większość przedstawicieli przedsiębiorstw popiera pomysł, by
badania z zakresu medycyny pracy były połączone z oceną ryzyka
zachorowania na nowotwór. Większość z nich jest również zdania, że
pracodawcy powinni angażować się w działania z zakresu profilaktyki chorób
nowotworowych.
Mimo tego, że w przybliżeniu czterech na pięciu z badanych przedstawicieli
przedsiębiorstw deklaruje poparcie dla zaangażowania pracodawców
w profilaktykę nowotworową, gotowość uczestnictwa przedsiębiorstwa w
planowanym projekcie zadeklarowało niespełna dwie trzecie z nich. W
grupie tej jedynie dwie na pięć firm byłyby skłonne dać pracownicy
dodatkowy dzień wolny, by miała możliwość zrealizowania badań
profilaktycznych mających na celu wczesne wykrycie nowotworu, a
sfinansować takie badanie byłoby skłonnych niespełna 30% z nich. Przekłada
się to na 20-25% chętnych do finansowania badań screeningowych wśród
ogółu przedsiębiorców. Należy jednak pamiętać, że większość z nich
wskazała
odpowiedź
"raczej
tak",
a zdecydowanie deklarujący chęć finansowania badań stanowią niewielką
część tej grupy.
Można powiedzieć, że za ogólnymi deklaracjami i przekonaniami
pracodawców nie zawsze stoi gotowość do uczestniczenia w konkretnym
projekcie lub podjęcia określonych działań na rzecz zdrowia pracowników,
w szczególności takich, które będą wiązały się z wydatkami dla
przedsiębiorstwa. Niemniej jednak, można spodziewać się, że zdecydowana
większość pracodawców będzie przychylnie patrzeć na realizowane
w ramach projektu ‘Paszport zdrowej kobiety’ działania związane
z profilaktyką nowotworową, a niewielka grupa z nich może nawet zacząć
aktywnie w nich uczestniczyć. Argumentem przemawiającym za
uczestnictwem powinno być przede wszystkim uzyskanie wizerunku firmy
dbającej o pracowników, działającej na rzecz ograniczenia liczby
zachorowań na nowotwory. Do większej aktywności przedsiębiorstw mogą
przekonywać także bezpośrednie korzyści dla firmy, takie jak potencjalna
redukcja ilości zwolnień lekarskich i związanych z tym kosztów - zarówno
bezpośrednich, takich jak płatne zwolnienia lekarskie, jak i pośrednich,
związanych z przyuczeniem nowych pracowników w miejsce tych
doświadczonych, którzy w wyniku choroby pozostają długotrwale niezdolni
do pracy.
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