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Stan polskiej onkologii 
na tle wybranych 
krajów europejskich 
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Przeżywalność 
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Polska ma znacznie niższe wskaźniki przeżywalności dla większości typów 
nowotworów niż średnia europejska oraz kraje sąsiednie.  

Punkt odchylenia od średniej UE dla wskaźnika pięcioletniego przeżycia standaryzowanego 
względem wieku w Polsce1 

1 -  Cole et al. Improving Efficiency and Resource Allocation in Future Cancer Care. Office of Health Economics/The Swedish Institute for 
Health Economics, London 2016.  
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Dynamika 5-letniej przeżywalności na 
nowotwory  
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Dynamika 5-letniej przeżywalności na nowotwory w wybranych krajach europejskich w 1995-20095 

Polska cechuje się dużo niższymi wskaźnikami przeżywalności niż Słowenia czy 
Czechy 

5 –Opracowano na podstawie CONCORD-2 
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Finansowanie opieki zdrowotnej i onkologicznej 
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Na tle pozostałych krajów Unii Europejskiej, zarówno wydatki na 
ochronę zdrowia, jak i na opiekę onkologiczną w Polsce – mierzone 
jako % PKB oraz w przeliczeniu per capita – są niskie i wynoszą tylko 4,6% 

Wydatki rządowe na opiekę zdrowotną oraz inne obszary w % PKB6 

6 –Cole et al. Improving Efficiency and Resource Allocation in Future Cancer Care. Office of Health Economics/The Swedish Institute for Health Economics, London 
2016.  
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Wydatki na onkologię per capita 
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Wydatki rządowe na onkologię per capita w euro w 2014 r. 2 

2 - EY Polska. Dostępność innowacyjnych leków onkologicznych w Polsce na tle wybranych krajów Unii Europejskiej oraz Szwajcarii. Raport przygotowany na zlecenie 
Alivii Fundacji Onkologicznej Osób Młodych przez firmę EY Polska. 2015. https://www.alivia.org.plraport2015/15_04_2015_Raport_innowacyjne_leki.pdf 

Wydatki na onkologię per capita w Polsce wynoszą 42 euro. Dla porównania, 
wydatki na onkologię per capita w Czechach wynoszą 85 euro, czyli są 
dwukrotnie wyższe. 
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Obciążenie chorobą 
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Nowotwory są chorobą przewlekłą o największym obciążeniu i odpowiadają za 17,5% 
całościowego obciążenia chorobami w Polsce.  

Udział poszczególnych chorób w całkowitym obciążeniu chorobami w Polsce w 2013 r1 

1 -  Cole et al. Improving Efficiency and Resource Allocation in Future Cancer Care. Office of Health Economics/The Swedish Institute for Health Economics, London 2016.  
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Koszty ekonomiczne nowotworów 
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Decyzje związane z opieką onkologiczną uwzględniają często jedynie koszty 
bezpośrednie nowotworów. Tymczasem w Polsce koszty pośrednie stanowią aż 64% 
całościowych kosztów ekonomicznych nowotworów 

Udział poszczególnych rodzajów kosztów w łącznych kosztach nowotworów w Polsce 
w 2015 r. 1 

1 -  Cole et al. Improving Efficiency and Resource Allocation in Future Cancer Care. Office of Health Economics/The Swedish Institute 
for Health Economics, London 2016.  
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Inicjatywa All.Can 
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All.Can – projekt międzynarodowy 
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 Członkowie Grupy Sterującej 
 

• Prof. dr hab. n. med. Jacek Fijuth – Regionalny Ośrodek Onkologiczny w 
Łodzi, Uniwersytet Medyczny w Łodzi  

• Prof. dr hab. n. med. Jacek Jassem – Gdański Uniwersytet Medyczny 
• Prof. dr hab. n. med. Maciej Krzakowski – Centrum Onkologii - Instytut im. 

Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie 
• Dr hab. n. med. Adam Maciejczyk – Dolnośląskie Centrum Onkologii we 

Wrocławiu  
• Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Nowecki – Centrum Onkologii - Instytut im. 

Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie 
• Prof. dr hab. n. med. Rodryg Ramlau – Uniwersytet Medyczny w Poznaniu 
• Prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski – Centrum Onkologii - Instytut im. 

Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie 
• Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Składowski – Centrum Onkologii – Instytut, 

Oddział w Gliwicach  
• Prof. dr hab. n. med. Piotr Wysocki - Collegium Medicum w Krakowie 
• Dr n. med. Joanna Didkowska – Krajowy Rejestr Nowotworów 
• Dr n. med. Urszula Wojciechowska – Krajowy Rejestr Nowotworów 
• Dr Małgorzata Gałązka-Sobotka – Uczelnia Łazarskiego 
• Szymon Chrostowski – Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych 
• Kamil Dolecki – Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Mięsaki "SARCOMA" 
• Elżbieta Kozik – Polskie Amazonki - Ruch Społeczny 
• Elżbieta Majewska – Polskie Amazonki - Ruch Społeczny 
• Barbara Pepke – Fundacja „Gwiazda Nadziei” 
• Ewelina Szmytke – Stowarzyszenie Walki z Rakiem Płuca 
• Magdalena Zmysłowska – Fundacja Polska Liga Walki z Rakiem 
• Małgorzata Dziak-Masny –„Akademia Czerniaka” 
• Elżbieta Łapot – Bristol-Myers Squibb  

 

Grupa Sterująca w Polsce 

    Członkowie wspierający 
 

• Bartosz Poliński – Fundacja Onkologiczna 
Osób Młodych Alivia 

• Joanna Rokoszewska-Łojko –  Fundacja 
Rak’n’roll Wygraj Życie 

• Karol Poznański – MSD 

• Anna Szopa – Amgen 

• Agnieszka Krzyżanowska – Roche 

• Aneta Poznańska – Novartis 

• Aldona Zygmunt – Pfizer  
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Poparcie polskich europosłów 

Bolesław Piecha,  PiS 

Elżbieta Łukacijewska,  PO 

Czesław Hoc,  PiS 

Marek Plura,  PO 

Obecny podczas 
inauguracji projektu 

21 marca w 
Warszawie 

1
3 
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Rekomendacje All.Can dla Polski 

14 

Efektywniejsza alokacja dostępnych zasobów na opiekę 
onkologiczną 

Zwiększenie roli profilaktyki pierwotnej oraz badań 
przesiewowych 

Zapewnienie szybszego i szerszego dostępu do innowacyjnych 
technologii medycznych 

Zaangażowanie przedstawicieli pacjentów w proces decyzyjny 

Poprawa dostępu do badań klinicznych 
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Efektywniejsza alokacja dostępnych zasobów na 
opiekę onkologiczną 

MONITOROWANIE JAKOŚCI I SKUTECZNOŚCI LECZENIA, 
KONTROLA JAKOŚCI 

• Nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki 
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 
(weszła w życie 1 lipca): 
o model jakościowej oceny diagnostyki 

onkologicznej i leczenia onkologicznego 
o wskaźniki efektywności 

• Projekt rozporządzenia MZ z 3 kwietnia 2017 r. 
zmieniającego rozporządzenie w sprawie 
świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia 
szpitalnego 
o Przeprowadzenie corocznej oceny powikłań 

wczesnych i późnych oraz 1, 3 i 5-letnich przeżyć 
chorych na nowotwory złośliwe) (brak 
odniesienia do tego wymogu w opublikowanym 
rozporządzeniu) 

 Brakuje mierników jakości, metodologii 

  Potrzebne jest monitorowanie kosztów leczenia 
względem skuteczności 

 Niezbędna jest kontrola oraz promowanie jakości 

 
 

KOMPLEKSOWE LECZENIE NOWOTWORÓW  

• Zlecenie MZ do AOTMIT z 14 lutego – przygotowanie 
rozwiązań w zakresie świadczeń kompleksowych w 
opiece onkologicznej (w pierwszej kolejności Breast 
Cancer Unit) 

 Konieczne wprowadzenie kompleksowych rozwiązań, 
(referencyjność oddziałów onkologicznych, sieć szpitali 
onkologicznych) 

 Niezbędna centralizacja wysokospecjalistycznych 
procedur (chirurgia, radioterapia) 

POPRAWA REJESTRÓW 

• Priorytet nr 5 NPZChN– wspomaganie systemu 
rejestracji nowotworów: 

o „prowadzone są działania na rzecz poprawy 
funkcjonowania obecnego systemu gromadzenia 
danych o chorobach nowotworowych w Polsce i 
jakości publikowanych danych” 

 Potrzebna integracja Krajowego Rejestru Nowotworów 
(KRN) oraz systemu Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) 
(porównanie zbiorów, wykluczenie danych które są 
niepotrzebne) 

15 
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Zapewnienie szybszego i szerszego dostępu do 
innowacyjnych technologii medycznych 

• Prace nad wprowadzeniem compassionate use  

• Wprowadzenie ratunkowego dostępu do technologii lekowych 
(RDTL) 

 

 Zbyt długi czas procedowania wniosku 

 Zwrócić się do AOTMiT o ocenę RDTL 
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Czego zabrakło w odpowiedzi MZ? 
• Weryfikacja koszyka świadczeń gwarantowanych 

• Centralizacja wysokospecjalistycznych procedur 

• Badania kliniczne (nowa ustawa) 

• Brak odniesienia do zaproszeń na mammografię oraz cytologię 

• Brak odniesienia do dostępu do innowacji w ujęciu systemowym: 
• Wykorzystanie analizy klinicznej EMA przy ocenie technologii medycznych 

• Wykorzystanie algorytmów oceny leków, np. algorytm PTOK 

• Zakup centralny leków 
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Dotychczasowe osiągnięcia 

• RAPORT „Poprawa efektywności i stabilności opieki 
onkologicznej. Rekomendacje dla Polski” 

• „PETYCJA w sprawie podjęcia działań mających na celu 
poprawę efektywności  
i stabilności opieki onkologicznej  
w Polsce” 
• Wysłana 28 lutego, odpowiedź  

z Ministerstwa Zdrowia otrzymana 17 maja 

• Inauguracja podczas VI Forum Pacjentów 
Onkologicznych 21 marca 2017 

• Organizacja panelu tematycznego „Alokacja środków 
finansowych ‒ tyle samo pieniędzy, więcej 
nowoczesnych terapii” podczas Szczytu Zdrowie 19 
czerwca 

• Udział w Letniej Akademii Onkologicznej - dwa panele 
tematyczne: profilaktyka oraz efektywna alokacja 
środków jako sposób na zwiększenie dostępu do 
innowacji (9-11 sierpnia) 

• Sesja Parlamentarnego Zespołu ds. Organizacji 
Ochrony Zdrowia – 25 października 2017r 
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Projekt na temat kosztów w leczeniu 
onkologicznym w województwie dolnośląskim 

• Celem projektu jest przeprowadzenie pierwszej w Polsce całościowej 
analizy kosztów leczenia chorób nowotworowych na poziomie 
województwa dolnośląskiego z uwzględnieniem kosztów bezpośrednich 
oraz pośrednich, a także kosztów indywidualnych ponoszonych przez 
pacjentów i ich bliskich  

• Analiza wydatków na opiekę onkologiczną będzie obejmować „zyski” oraz 
„straty” zdrowotne dla społeczeństwa oraz finansowe dla budżetu 
państwa 

• Wyniki analizy pozwolą na odpowiedzialne i racjonalne zaplanowanie 
wydatków na opiekę onkologiczną, uwzgledniające premię za rozwój i 
jakość 

• Docelowy model opieki onkologicznej – SIEĆ SZPITALI ONKOLOGICZNYCH 
(referencyjność, jednostki koordynujące, Narodowy Instytut Onkologii) 

• Termin publikacji analizy: marzec 2018 r.    
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Rekomendacje All.Can w 2018 roku 
Na podstawie analizy odpowiedzi MZ na petycję All.Can zostały wybrane  

3 priorytetowe rekomendacje: 
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ZWIĘKSZENIE NAKŁADÓW 
NA OPIEKĘ 

ONKOLOGICZNĄ 

• Podniesienie udziału 
faktycznych wydatków na 
refundację leków do 
17% budżetu świadczeń 
medycznych 

• Wzrost wydatków na służbę 
zdrowia do 6.8% PKB do 
2021r. 

EFEKTYWNIEJSZA ALOKACJA 
DOSTĘPNYCH ZASOBÓW NA 

OPIEKĘ ONKOLOGICZNĄ  

• Wprowadzenie 
mechanizmów kontroli jakości 

• Określenie przez MZ 
wskaźników jakości, 
metodologii oceny oraz 
efektywne mierzenie 
rezultatów leczenia 

• Stworzenie systemu 
referencyjności oddziałów 
onkologicznych, centralizacja 
wysokospecjalistycznych 
procedur: 

• Stworzenie Sieci Szpitali 
Onkologicznych 

•  Stworzenie spójnego systemu 
rejestrów medycznych 

• Integracja Krajowego Rejestru 
Nowotworów (KRN)  z NFZ 

ZAPEWNIENIE SZYBSZEGO 
ORAZ SZERSZEGO DOSTĘPU 

DO INNOWACYJNYCH 
TECHNOLOGII MEDYCZNYCH 

• Ocena efektywności celowanego 
funduszu na leki na przykładzie RDTL  

• Wykorzystanie analizy klinicznej EMA 
przy krajowej ocenie technologii 
medycznych w  celu skrócenia czasu od 
rejestracji do refundacji  

•Wprowadzenie algorytmów oceny 
wartości dodanej nowych leków, które 
uwzględniałaby aspekty dotyczące 
skuteczności bezpieczeństwa, jakości 
dowodów naukowych oraz efektywności 
kosztowej (na wzór algorytmu PTO i 
PTOK) 
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Dziękuję 
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