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Odsetek 5-letnich przeżyć w raku piersi 
w krajach Unii Europejskiej

EUROCARE-5. Lancet Oncol. 2014;15:23-34



Wydatki na leczenie chorych na raka piersi 
w Polsce w 2010 roku

Kozierkiewicz i wsp. Nowotwory, 2011



Średnie wydatki na leczenie raka piersi 
a odsetek 5-letnich przeżyć wg oddziałów NFZ
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Badanie przeprowadzone na grupie 6600 chorych na raka 
piersi w 12 krajach (u 1000 w Polsce)

W Polsce:
- czas od pierwszych objawów do zgłoszenia się do lekarza
wynosił średnio 3,6 tygodni

- czas od pierwszej wizyty do rozpoczęcia leczenia wynosił
średnio 9,5 tygodni

- czas od pierwszych objawów do rozpoczęcia leczenia
wynosił średnio 11,5 tygodni



Udział amputacji w poszczególnych 
państwach: IES

Amputacja IES
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Udział amputacji vs państwo, 
w którym chora otrzymała leczenie

Państwo/region OR 95% CI P

Francja 0,58 0,40-0,85 0,26

Wielka Brytania 1,00 - -

Włochy 1,35 1,00-1,81 0,05

Inne południowa Europa 1,28 0,83-1,99 0,26

Południowa Ameryka 1,00 0,66-1,53 0,99

Australia/Nowa Zelandia 1,39 0,78-2,48 0,27

Inne zach./pn. Europa 2,19 1,66-2,88 <0,001

USA 2,65 1,91-3,68 <0,001

Hiszpania 3,17 2,17-4,63 <0,001

Inne wschodnia Europa 3,78 2,80-5,11 <0,001

Polska 95,1 40,4-224,0 <0,001



Newsweek Polska, kwiecień 2004

Podobnie niski 
jest udział 

chorych 
poddawanych 
biopsji węzła 

wartowniczego



Ta kobieta jest wyleczona. 
Czy jest także szczęśliwa?

http://www.sharonseligman.com/info.htm
http://www.sharonseligman.com/info.htm
http://www.sharonseligman.com/info.htm
http://www.sharonseligman.com/info.htm


Te kobiety są także wyleczone...



Tej kobiecie obiecano leczenie 
z zachowaniem piersi



A może być inaczej…



Chora po oszczędzającym leczeniu obu piersi 
(lewa 2007, prawa 2011)



Nowy paradygmat: lokalność i specjalizacja 

„…wyniki leczenia można istotnie poprawić drogą lepszej 
organizacji i optymalizacji sposobu udzielania klinicznych 
świadczeń”. 

Robert Haward, Organizing a comprehensive framework for cancer control

„Nowy model opieki onkologicznej przyniesie chorym istotne 
korzyści (...). Dwie zasady są kluczowe: po pierwsze, tam gdzie 
to dostępne chory powinien być leczony możliwie blisko domu, 
po drugie, tam gdzie to konieczne dla poprawy skuteczności, 
leczenie powinno być scentralizowane”

Cancer Reform Strategy, Department of Health, 2007 



Specjalizacja i efekt skali jako warunek jakości

• Międzynarodowy konsensus: ośrodki, które leczą wielu chorych 
na dany nowotwór osiągają lepsze wyniki leczenia niż te, które 
leczą nielicznych

• Szczegółowe badania potwierdzają tę zależność dla: 
– Raka piersi (wyższa skuteczność o 5-10% )
– Raka jelita grubego (wyższa skuteczność o ponad 10%)
– Raka jajnika
– Nowotworów hematologicznych
– Nowotworów rzadkich

P. Selby, C Gillis, R. Haward. Benefits from specialised cancer care, The Lancet



Specjalistyczne ośrodki narządowe 
dla najczęstszych lokalizacji w nowym 

modelu opieki onkologicznej

• specjalizacja (efekt skali) 

• powszechność (lokalność)

• zintegrowane podejście wielodyscyplinarne 

• jednolitość (systemy akredytacyjne 
i monitorowanie jakości)



Specjalistyczne ośrodki narządowe dla 
najczęstszych lokalizacji: korzyści dla chorego

• Blisko domu
• Reguła 1 drzwi
• Powtarzalna jakość = zaufanie
• Terminowość świadczeń i przewidywalność czasu  

poszczególnych etapów procesu diagnostyczno-
terapeutycznego

• Skoordynowana opieka na każdym etapie ścieżki 
diagnostyczno-terapeutycznej

• Indywidualne podejście
• Wsparcie psychosocjalne dla pacjenta i rodziny
• Rehabilitacja
• Opieka paliatywna





Breast Units

Powszechne w Europie i USA. Około 21  systemów akredytacji 
wzorowanych na koncepcji EUSOMA.

Lokalizacja Breast Units
w aglomeracji Paryża



• UE w rezolucjach z 2003, 2006, 2008, 2012, w Deklaracji PE nr 71 
z 2010 i w raporcie z 2014 wzywa państwa członkowskie „do 
utworzenia do 2016 sieci interdyscyplinarnych ośrodków leczenia 
raka piersi zgodnie z wytycznymi UE, ponieważ leczenie w tych 
ośrodkach zwiększa szanse przeżycia i podnosi jakość życia”. KE 
przedstawia co dwa lata sprawozdania z postępów w tej sprawie  

• Deklaracja PE 71/2009, przyjęta w 2010 (jej współtwórczynią 
była polska europosłanka - Lidia Geringer de Oedenberg; 
dokument podpisany przez 39 polskich eurodeputowanych) 

• Szereg państw (m.in. Austria, Francja, Hiszpania, Holandia, 
Irlandia, Niemcy, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy, Belgia) 
wdraża systemy standaryzacji leczenia raka piersi

Międzynarodowy kontekst



…a w Polsce:







Problem skali – roczna zachorowalność 
na najczęstsze nowotwory w Polsce 

• Rak piersi – ok 17 tys. 

• Rak gruczołu krokowego – ok. 10 tys.

• Rak jelita grubego – ok. 16 tys. 

• Rak płuca – ok. 21 tys. 



STRATEGY 
FOR CANCER CONTROL 
in POLAND 2015-2024

www.walkazrakiem.pl



Struktura opieki onkologicznej w propozycjach 
Strategii Walki z Rakiem w Polsce 2015-2024



Wymagania dla wdrażania ośrodków 
narządowych w Polsce

• Standardy postępowania. Odpowiedzialność: 
naukowe towarzystwa medyczne

• Lokalizacja. Odpowiedzialność: samorządy 
wojewódzkie, nadzór specjalistyczny, NFZ

• Wycena procedur. Odpowiedzialność: AOTMiT, NFZ

• Programy zapewnienia jakości. Odpowiedzialność: 
system akredytacji

• Promocja. Odpowiedzialność: właściciel, organizacja 
pacjentów, nadzór specjalistyczny



Podsumowanie

• Ośrodki skoordynowanej opieki raka piersi 
(i innych najczęstszych nowotworów) 
są szansą poprawy niekorzystnych wskaźników 
epidemiologicznych w Polsce

• Sprawdzają się za granicą i są wspierane 
międzynarodowymi zaleceniami

• Istnieją gotowe wzory i rozwiązania

• Ich wdrożenie w Polsce jest potrzebą chwili



Wykład poświęcam wszystkim chorym 
na raka piersi w Polsce. Życzę Im, aby 

otrzymały skuteczne i bezpieczne leczenie.


