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CHOROBY NOWOTWOROWE W POLSCE I NA ŚWIECIE: 
CO NAS CZEKA W NAJBLIŻSZYCH LATACH?

•Liczba nowych zachorowań na nowotwory na świecie podwoiła się 

w ciągu ostatnich 30 lat

•Dane Krajowego Rejestru Nowotworów: 

�w 2009 r. 159.000 osób zachorowało, 93.000 osób zmarło

�320.000 żyło z wcześniejszym rozpoznaniem;

�prognoza na 2025 r: ok. 180.000 zachorowań = wzrost 2% rocznie;
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W POLSCE NOWOTWORY SĄ GŁÓWNĄ PRZYCZYNĄ 
PRZEDWCZESNEJ ŚMIERCI PRZED 65. ROKIEM ŻYCIA

Umieralność na nowotwory złośliwe i choroby układu 
krążenia*, UE15 vs. Polska, mężczyźni
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UMIERALNOŚĆ NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W POLSCE
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kobiety mężczyźni



POLSKA NA TLE EUROPY

• Śmiertelność populacyjna jedna z najwyższych 
w Europie

• Ciągle niezadowalające wskaźniki zdrowotne pomimo 
znaczących nakładów znaczących nakładów 

Skuteczność polskiego systemu niższa od krajów 
o porównywalnym stopniu rozwoju 
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.

• Największe i najstarsze towarzystwo 
naukowe w dziedzinie onkologii;
– 1200 członków; 

– Kilkanaście oddziałów terenowych;

• Misja:
– Upowszechnianie zdobyczy nauki– Upowszechnianie zdobyczy nauki

– Podnoszenie poziomu wiedzy zawodowej 

– Opracowywanie standardów 
diagnostycznych i terapeutycznych

– Stymulowanie badań naukowych

– Integracja środowiska

– Działalność opiniotwórcza i ekspercka

– Działalność oświatowa i informacyjna
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CZAS NA ONKOLOGIĘ

• Cel inicjatywy: 

poprawa skuteczności zwalczania nowotworów w Polsce

• 200 ekspertów, 13 recenzentów, 6 miesięcy spotkań 

i  dyskusji

• 2 konferencje prasowe: 19 kwietnia 2011 i 19 października 2011

• 2 publikacje (kolejne w przygotowaniu)
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CZAS NA ONKOLOGIĘ

� „Biała Księga. Zwalczanie raka jelita grubego i raka piersi w Polsce 

na tle wybranych krajów europejskich. Analiza zasobów opieki 

onkologicznej i czynników warunkujących sukces”. 

� „Druga Księga. Zwalczanie raka piersi i raka jelita grubego w Polsce. 

Strategie działań dla poprawy zwalczania obydwu nowotworów 

w rekomendacji PTO”.
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Podstawa sukcesu: 
wczesne wykrycie

rak



POTRZEBA ZMIANY - PUNKTY KRYTYCZNE

Czas od podejrzenia do rozpoznania 
i rozpoczęcia leczenia

• Badanie PTOK  (2009 zrealizowanie w dwóch województwach): od czasu pierwszych

objawów raka jelita grubego do ostatecznego rozpoznania mija średnio 195 dni

• Ankieta dotycząca czasu oczekiwania na zabieg operacyjny w jednym z województw

u 61 kobiet ze zmianą złośliwą piersi wykrytą w badaniach przesiewowych

Czas oczekiwania Liczba kobiet

Do 1 tygodnia 5

2-3 tygodnie 18

1-2 miesiące 17

3–7 miesięcy 12

Prywatnie, z uwagi na czas 4

Brak realizacji 4
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Nieszczelność systemu 

Populacja „umykająca uwadze”

POTRZEBA ZMIANY - PUNKTY KRYTYCZNE



POTRZEBA ZMIANY. PUNKTY KRYTYCZNE.

Brak wyspecjalizowanych ośrodków

Według informacji z 2006 r. 86,5% operacji złośliwych 

nowotworów  piersi, skóry, narządów trawiennych, tarczycy nowotworów  piersi, skóry, narządów trawiennych, tarczycy 

i innych gruczołów wydzielania wewnętrznego zostało w Polsce 

wykonanych przez chirurgów ogólnych.
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Jassem i wsp, European Breast Cancer Conference 2004



Ta kobieta jest wyleczona. 
Czy jest także szczęśliwa?



Te kobiety są także wyleczone...



Tej kobiecie obiecano leczenie 
z zachowaniem piersi



POTRZEBA ZMIANY. PUNKTY KRYTYCZNE.

Nadmierna hospitalizacja; za mało wykorzystywane 
leczenie ambulatoryjne

�W polskiej onkologii koszty hospitalizacji , w ogromnej 
większości niepotrzebnych, przekraczają koszty samego większości niepotrzebnych, przekraczają koszty samego 
leczenia. Koszt doby w szpitalu to 500-800 zł.

�Kraje o największych sukcesach w leczeniu 
nowotworów, takie jak Finlandia i Szwecja, 
mają najniższe wskaźniki liczby łóżek szpitalnych
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POTRZEBA ZMIANY. PUNKTY KRYTYCZNE.

Pacjent sam zarządza swoim leczeniem; 
zagubienie w systemie

�Rozproszenie elementów systemu opieki onkologicznej

�Brak informacji i koordynacji procesu leczenia
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ZAŁOŻENIA STRATEGII ZMIAN SYSTEMOWEJ: 

CELE WEDŁUG REKOMENDACJI PTO

� Ograniczenie występowania i wpływu czynników ryzyka 

(profilaktyka pierwotna)

� Zwiększenie skuteczności wczesnego wykrywania 

(profilaktyka wtórna)(profilaktyka wtórna)

� Poprawa skuteczności leczenia

� Poprawa szybkości i trafności rozpoznawania oraz skuteczności 

leczenia chorych na raka. Poprawa dostępu do skojarzonego 

leczenia. 
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ZAŁOŻENIA STRATEGII ZMIANY SYSTEMOWEJ. 

CELE WEDŁUG REKOMENDACJI PTO.

� Poprawa jakości życia chorych
Poprawa jakości życia chorych w wymiarze fizycznym i psychicznym na każdym 
etapie choroby, od fazy podejrzenia, przez rozpoznanie, leczenie, rehabilitację i 
obserwację po zakończeniu leczenia, włącznie z opieką o charakterze paliatywno-
hospicyjnym

� Zarządzanie systemem wsparte wyczerpującą informacją� Zarządzanie systemem wsparte wyczerpującą informacją
Zapewnienie wysokiej jakości informacji o systemie zwalczania raka 
we wszystkich niezbędnych aspektach

� Osiąganie wysokiej efektywności ekonomicznej 
prowadzonych działań 

Zapewnienie wysokiego poziomu efektywności ekonomicznej prowadzonych 
działań, aby umożliwić osiąganie najlepszych możliwych wyników zwalczania 
choroby w stosunku do dostępnych nakładów. Alokacja i optymalizacja nakładów.
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BEZPOŚREDNIE KORZYŚCI DLA CHOREGO

� Skrócenie do minimum czasu oczekiwania 
na rozpoznanie i leczenie

� Poprawa dostępu do leczenia

� Koncepcja opieki koordynowanej – chory jest 
„prowadzony” po systemie

� Koncepcja wyspecjalizowanych ośrodków = najwyższy � Koncepcja wyspecjalizowanych ośrodków = najwyższy 
standard kompetencji diagnostycznych i 
terapeutycznych.

� Ograniczenie hospitalizacji do koniecznego minimum

� Jakość życia chorego i jego potrzeby przedmiotem uwagi 
na każdym etapie leczenia
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CHOROBY NOWOTWOROWE PRIORYTETEM UNII EUROPEJSKIEJ. 
European Partnership for Action Against Cancer

• Priorytet europejskiej polityki zdrowotnej od 1985 r. 

• EPAAC kontynuuje akcję Europe Against Cancer od grudnia 2011 r.

Idea:

POWSZECHNY RUCH WALKI Z RAKIEM, ANGAŻUJĄCY INSTYTUCJE POWSZECHNY RUCH WALKI Z RAKIEM, ANGAŻUJĄCY INSTYTUCJE 
I ORGANIZACJE, OŚRODKI DECYZYJNE 

I ADMINISTRACYJNE, NAJWIĘKSZE AUTORYTETY NAUKOWE I 
POLITYCZNE, BĘDĄCY KATALIZATOREM ZMIAN NA POZIOMIE 

POLITYK PAŃSTW CZŁONKOWSKICH
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CHOROBY NOWOTWOROWE PRIORYTETEM UNII EUROPEJSKIEJ
European Partnership for Action Against Cancer

Kluczowe obszary tematyczne: 

� Promocja zdrowia i wczesna diagnostyka� Promocja zdrowia i wczesna diagnostyka

� Definiowanie i upowszechnianie dobrej
praktyki w leczeniu onkologicznym.

� Badania naukowe

� Informacja i systemy danych



CHOROBY NOWOTWOROWE PRIORYTETEM UNII EUROPEJSKIEJ. 
European Partnership for Action Against Cancer

Zobowiązanie państw członkowskich Unii Europejskiej do:

opracowania do 2013 roku narodowych planów 

zwalczania chorób nowotworowych, realizujących założone 

cele:cele:

� poprawę skuteczności walki z rakiem o 15% do 2020 r.

� zmniejszenie o 70% do 2020 r. dysproporcji 

we wskaźnikach przeżycia w krajach członkowskich
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NARODOWY PROGRAM ZWALCZANIA CHORÓB 
NOWOTWOROWYCH. SUKCES I POTRZEBA KOREKTY.

� uchwalony ustawą z dnia 1 lipca 2005 r. na lata 2006–2015

� budżet minimum 250 mln/rok

� większość środków przeznaczanych na zakupy aparatury
i realizację badań przesiewowych 

� sukces: 

zbliżenie do europejskiego wskaźnika w zakresie nasycenia zbliżenie do europejskiego wskaźnika w zakresie nasycenia 
sprzętem do radioterapii  - 1 aparat megawoltowy 
na ok. 300.000 mieszkańców;

zbudowanie sieci urządzeń diagnostycznych PET 

� brak sukcesu: 

niska zgłaszalność  na badania przesiewowe w zakresie raka 
piersi, raka jelita grubego i raka szyjki macicy spowodowana 
brakiem zaufania do skuteczności systemu opieki zdrowotnej 
i złą organizacją
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NARODOWY PROGRAM ZWALCZANIA CHORÓB 
NOWOTWOROWYCH. SUKCES I POTRZEBA KOREKTY.

� NPZCHN realizuje zadania o charakterze fragmentarycznym, 

a nie systemowym

� NPZCHN jest najstarszym, nie modyfikowanym programem

zwalczania raka, spośród krajów członkowskich Unii

Konieczność nowej, systemowej strategii, zapisanej 

w nowym/znowelizowanym akcie prawnym: 

- zadania poprawiające dostęp do wszystkich elementów

skojarzonego leczenia: chirurgii, radioterapii i leczenia

farmakologicznego 

- finansowanie adekwatne do wzrostu liczby chorych

i rozwoju nowych technologii.
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Podziękowanie

• Pani Magdalena Zmysłowska

• Pan Dr Adam Kozierkiewicz• Pan Dr Adam Kozierkiewicz

za udostępnienie materiałów do prezentacji
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