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Model kompleksowej i koordynowanej opieki onkohematologicznej 

Wyniki badania ankietowego  



 

 

 

 

 

 

 

 
Cancer Care: Assuring quality to improve survival, OECD 

 

Stwierdzono, że szacunkowo jedną trzecią 
przypadków raka można wyleczyć, jeśli nowotwór 

jest wykryty na czas i chory ma dostęp do zalecanej 
technologii medycznej.  

OECD zbadało trendy w opiece onkologicznej w poszczególnych krajach w ciągu ostatniej dekady, 
aby zdefiniować kluczowe kryteria tworzenia i wspierania wysokiej jakości systemów opieki nad 
chorymi na nowotwory. 
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Czynniki skutecznego systemu przeciwdziałania i leczenia chorób nowotworowych  

(wg OECD) 

45% 

30% 

25% 

Dostępność zasobów (kadra,
aparatura, leki) w systemie
opieki zdrowotnej (resources)

Organizacja procesu leczenia
(process quality/practice of care)

Zarządzanie strategiczne
(narodowa i regionalna strategia)
systemem zapobiegania i leczenia
nowotworów (governance)
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Rekomendacje OECD wspierające systemowe działania poprawy skuteczności  

i jakości terapii chorych na nowotwory 

Zabezpieczenie 
adekwatnych i 
racjonalnie 
wydatkowanych 
środków na terapię 
nowotworów  

Pewność, że 
opieka nad 
chorymi z 

nowotworami 
jest szybko 
dostępna i 
wysokiej 
jakości  

Ciągłe 
doskonalenie 

świadczeń 
zdrowotnych 

poprzez 
wzmocnienie 
zarządzania 
onkologią i 

hematologią 

Monitorowanie 
i poprawianie 

efektów 
działania 

poprzez lepsze 
dane 

 POPRAWA 
SKUTECZNOŚCI  

I JAKOŚCI TERAPII 
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Evidence based policy -  

Metodyka przeprowadzonych badań pacjenckich i eksperckich 

Badanie eksperckie  Badanie pacjenckie 403 
pacjentów.  
Ankieta składała się z 27 
pytań zamkniętych jedno- i 
wielokrotnego wyboru. 
Badanie miało charakter 
ogólnopolski. 
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Wskazane przez pacjentów: 
• 72,2% dostęp do leków 
• 65,5% dostęp do lekarzy specjalistów (czas oczekiwania na wizytę) 
• 46,9% dostęp do poradni hematologicznej (odległość od miejsca zamieszkania) 
• 40,2% kompleksowość i koordynacja leczenia 

 
Czynniki kluczowe dla efektywnej opieki onkohematologicznej 

 

50 

79 

86 

93 

93 

93 

96 

96 

97 

97 

97 

100 

100 

100 

Zwiększenie liczby nowych ośrodków hema.

Dostęp do diagnostyki obrazowej

Istnienie map potrzeb zdrowotnych w hematologii

Wczesny dostęp do nowych terapii onkohemat.

Poziom przestrzegania standardów leczenia…

Brak limitów finansowania świadczeń (Pakiet…

Istnienie standardów leczenia onkohemat.

Wielkość nakładów finansowych na hemat.

Dostęp do innowacyjnych refundowanych leków

Dostęp do przeszczepów

Dostęp pierwszorazowy do lekarza specj./poradni…

Dostęp do diagnostyki laboratoryjnej

Dostęp do refundowanych opcji terap.

Efektywna organizacja (wew.) ośrodków

Wskazane przez ekspertów: 
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Leczenie onkohematologiczne – czynniki kluczowe dla efektywnej opieki 

 

Czy obecna liczba ośrodków i poradni hematologicznych w Polsce zapewnia 
odpowiedni dostęp do świadczeń dla pacjentów (wg ekspertów) 

Zdecydowanie 
tak 
4% 

Raczej tak 
46% 

Raczej nie 
29% 

Zdecydowanie 
nie 

21% 
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• 59,1% pacjentów uważa, że ma niezbędną wiedzę nt. choroby, jej podłoża i przebiegu 

• 54,6% pacjentów uważa, że ma niezbędną wiedzę nt. możliwości leczenia farmakologicznego 

• 50,4% pacjentów uważa, że jest leczonych najnowocześniejszymi dostępnymi metodami i lekami  

• 39,2% nie wiem czy jest leczone takimi metodami 

 
Leczenie onkohematologiczne – wiedza pacjentów 

 

0% 

48% 

30% 
22% 

Zdecydowanie tak Raczej tak Raczej nie Zdecydowanie nie

Ocena zgodności leczenia z międzynarodowymi wytycznymi i rekomendacjami klinicznymi  
wg ekspertów 
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Czynniki, którymi powinni kierować się lekarze przy wyborze opcji terapeutycznej  
(w %) - na czerwono ranga „4” – najmniej istotne - na niebiesko ranga „1” – najbardziej istotne 

30 

42 

16 

8 

4 

42 

8 

44 

Swoją najlepszą wiedzą, n=23 (5 odpowiedzi nie
udzielono)

Rekomendacjami uznanych polskich lub
europejskich towarzystw naukowych, n=24 (4

odpowiedzi nie udzielono)

Doświadczeniami i opiniami kolegów i/lub
kierownika ośrodka, n=25 (3 odpowiedzi nie

udzielono)

Dostępem do świadczeń gwarantowanych/
finansowanych ze środków publicznych, n=25 (3

odpowiedzi nie udzielono)

Jakimi czynnikami kierują się lekarze? (najczęściej, ranga „1”) 

23 % 

12 % 

25 % 

35 % 



63,0% 

22,6% 

14,0% 

0,4% 

1. Farmakoterapia 2. Przeszczepienie
szpiku

3. Radioterapia 4. Odpowiedź
własna- Leczenie

wspomagające

Udział metod terapeutycznych wśród ogółu stosowanych w Polsce metod leczenia 
nowotworów krwi (wg ekspertów) 
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Główne cele leczenia pacjentów (wg ekspertów) 

 

Wydłużenie 
przeżycia 

61% 
Uzyskanie 

odpowiedzi 
na leczenie 

18% 

Dobra jakość 
odpowiedzi 

11% 

Poprawa 
jakości życia 

4% 

Inne, jakie? 
7% 
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Wskazane przez pacjentów: 

• zwiększenie dostępu do nowych leków, które 

są niedostępne w Polsce 

• skrócenie czasu diagnostyki 

• zagwarantowanie możliwości kompleksowej 

opieki w jednym ośrodku (leczenie 

onkohematologiczne, badania kontrolne, 

wsparcie psychologiczne, porady dietetyka, 

rehabilitacja) 

• zmniejszenie biurokracji w procesie leczenia 

• zwiększyć czas poświęcony pacjentowi przez 

lekarza podczas wizyty   

• wskazać osobę, która pełni rolę koordynatora - 

przewodnika pacjenta w procesie diagnostyki i 

leczenia  

 
Leczenie onkohematologiczne – elementy, które wymagają poprawy 

 

Wskazane przez ekspertów: 

• wczesny dostęp do nowych terapii 

onkohematologicznych 

• dostęp do innowacyjnych refundowanych 

leków 

• wielkość nakładów finansowych na 

hematologię 

• dostęp pierwszorazowy do lekarza 

specjalisty/poradni specjalistycznej 

• istnienie map potrzeb zdrowotnych 

• poziom przestrzegania standardów leczenia 

• efektywna organizacja ośrodków 
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Modele koordynowanej  opieki zdrowotnej nad pacjentem z nowotworami krwi 

Model I Model II Model III 

Opracowanie nowego 
świadczenia opartego 
na rozwiązaniach 
kompleksowej opieki 
specjalistycznej  

Koordynacja świadczeń 
na bazie istniejących 
pakietu onkologicznego 
 
• diagnostyka wstępna 
• diagnostyka różnicowa 
• leczenie 

(chemioterapia, 
radioterapia, leczenie 
zabiegowe) 

Koordynacja świadczeń 
na bazie istniejących 
programów lekowych 
 
• kwalifikacja do 

programu  
• kryteria kwalifikacji  
• określenie czasu 

leczenia w programie 
• badania przy 

kwalifikacji 
• monitorowanie 

leczenia  
• monitorowanie 

programu 
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Model I. Koordynacja świadczeń na bazie istniejących programów lekowych 

www.lazarski.pl 

PROGRAM LEKOWY: 
Kwalifikacja do programu  

Kryteria kwalifikacji  

Określenie czasu leczenia w 
programie 

Badania przy kwalifikacji 

Monitorowanie leczenia  

Monitorowanie programu 

Porady 
specjalistyczn
e w zakresie 
hematologii 

Porady innych 
specjalistów 
np. kardiolog 

Rehabilitacja 
Psychoonkolog 

Dietetyk 

Badania 
diagnostyczne 

i 
laboratoryjne 

MIEJSCE REALIZACJI: oddziały hematologii   i poradnie przyszpitalne realizujące 
obecnie  programy lekowe  z zakresu hematologii 



Model II. Koordynacja świadczeń na bazie istniejących pakietu onkologicznego  

Pakiet 
HEMATOONKO

LOGICZNY 

• Wycena ryczałtów diagnostycznych 

• Zmiany terminów realizacji dla 
poszczególnych etapów pakietu 

• Wprowadzenie możliwości 
diagnostyki wstępnej w ramach 
leczenia szpitalnego 

• Elastyczne stosowanie katalogu ICD-
10 i ICD-9 (choroby rzadkie)  
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MIEJSCE REALIZACJI: podmioty obecnie realizujące świadczenia w ramach procedur 
Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego  



Model III. Kompleksowa Opieka Specjalistyczna  KOS –HEM   
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•Dostosowana do stanu 
pacjenta 

•Koordynacja miejsca 
realizacji świadczeń 

•Konsultacje 
psychoonkologa 

•Porady dietetyka 

•Koordynowana opieka 
specjalistyczna 

•Diagnostyka 

•Kontrola stanu zdrowia 

•24-godzinny kontakt 
telefoniczny 

•Wg. Indywidualnego 
planu leczenia: zakres, 
czas, miejsce 

•Koordynacja konsultacji 
specjalistycznych 

Leczenie 
zachowawcze i 
zabiegowe w 

tym diagnostyka 

Hematologiczna 
opieka 

specjalistyczna 

Rehabilitacja 
Edukacja 

zdrowotna 

MIEJSCE REALIZACJI: szpital  zapewniający oddział oraz poradnię hematologiczną  oraz 
spełniający dodatkowe kryteria jakościowe i organizacyjne   


