Debata Oksfordzka
Zadaniem debaty jest dyskusja nad tezą.
Debatują przeciwnicy tezy oraz jej obrońcy (argumenty "ZA" lub "PRZECIW"),
przyczyniają się do wnikliwej analizy danego tematu.
Przewodniczy marszałek, który czuwa nad czasem i kolejnością wypowiedzi.
Przebieg debaty:
• Rozpoczęcie (przez Marszałka/Moderatora)
• Debata spierających się stron
• Głos publiczności
• Podsumowanie
• Głosowanie

Debata Oksfordzka
Stowarzyszenie Oxford Union - stworzone przez studentów Oksfordu w 1823 roku jako
forum dyskusji i debaty, w czasie, gdy swobodna wymiana poglądów była pojęciem
obcym restrykcyjnym władzom Uniwersytetu.
Pierwsza publiczna debata w stylu oksfordzkim dotyczyła ewolucji – wymiana myśli
między kreacjonistami i ewolucjonistami (Wilberforce-Huxley) – odbyła się w
Oksfordzkim Muzeum Historii Naturalnej 30 czerwca 1860 roku, kilka miesięcy po
opublikowaniu „O powstawaniu gatunków” Karola Darwina.
Model debaty oksfordzkiej pojawił się w Polsce w latach 90. XX wieku z inicjatywy prof.
Zbigniewa Pełczyńskiego. Pierwsze debaty w tej formule odbywały się w ramach
programu Szkoły Liderów.
I Debata Onkologiczna odbyła się podczas konferencji poświęconej obchodom 90lecia czasopisma „Nowotwory Journal of Oncology” w 2013 roku.
Od tej pory Debaty odbywają się raz w roku – w 2018 roku odbyła się VI edycja.

VIII LETNIA AKADEMIA ONKOLOGICZNA dla DZIENNIKARZY
Warszawa, 8-10 sierpnia 2018

Czy w Polsce należy kontynuować populacyjny
program cytologicznych badań przesiewowych
w raku szyjki macicy?
Dr n med. Urszula Wojciechowska

Krytyczna ocena rzeczywistości nie jest
łatwa i zależy od wielu punktu widzenia….

Populacyjne programy przesiewowe…
… w kierunku wczesnego wykrycia raka szyjki macicy
działają w wielu krajach od ponad 20 lat (w krajach
skandynawskich od ponad 50 lat), co pozwoliło
określić zasady prowadzenia programów tak aby były
skuteczne i efektywne kosztowo.

Założenia populacyjnego programu przesiewowego
czy w Polsce są spełnione?
1.

Ważny problem zdrowotny i społeczny;

2.

Dobrze poznana i rozumiana naturalna historia choroby;

3.

Możliwość wyleczenia choroby we wczesnym stadium (powinien istnieć stan przedkliniczny);

4.

Znacznie lepsze wyniki leczenia we wczesnym stadium;

5.

Istnienie akceptowalnych testów diagnostycznych (procedur diagnostycznych);

6.

Testy pozwalających wykryć chorobę powinny mieć odpowiednią czułość i swoistość;

7.

Możliwość wyleczenia wykrytej choroby;

8.

Skrining jest wykonywany w powtarzalnych odstępach czasu, dopóki istnieje ryzyko choroby;

9.

Korzyści przewyższające ryzyko;

10. populacyjne koszty badania nie przewyższające kosztów leczenia (skuteczność wykrywania,
bezpieczeństwo stosowania, komfort osoby badanej oraz koszty).

Powyższe warunki są konieczne, ale jeszcze niewystarczające, aby uznać badanie
przesiewowe za warte wprowadzenia w całej populacji.

6. Testy pozwalających wykryć chorobę powinny mieć odpowiednią czułość i
swoistość
• Jakość wymazu (narzędzia do pobrania, materiał z tarczy szyjki macicy oraz z jej
kanału)

• Czułość testu wynosi średni 50% (30%-80%) – u 5 na 10 kobiet nieprawidłowe
komórki w szyjce macicy nie zostają wykryte.
• Standard postępowania
a) System Betesda
b) Kontrola - problemy z jednoznacznym określeniem CIN* I, CIN II i CIN III. Ukrywanie niewiedzy lub
niezdecydowania cytotechników jest często podstawa do wdrożenia przedwczesnych działań
terapeutycznych lub ich brak gdy są potrzebne.

*CIN - wewnątrznabłonkowa neoplazja szyjki macicy (ang. cervical intraepithelial
neoplasia), inne określenia - dysplazja szyjki macicy albo rak przedinwazyjny

6. Testy pozwalających wykryć chorobę powinny mieć odpowiednią czułość i
swoistość

przykład: Polska
• Jakość wymazu: przez pierwsze lata screeningu 15-20% nie nadawało się do
oceny (źródło: NFZ)

• Jak jest czułość testu cytologicznego w ramach programu screeningowego w
Polsce? – nieznana (<<50%)
Liczba badań, dla których stwierdzono nieprawidłowe komórki nabłonka
płaskiego

Całkowita
Rok
liczba badań
2012
764656
2013
694762
2014
720662

Źródło: NFZ

Nieprawidłowe
Nieprawidłowe
komórki
stwierdzono
komórki nabłonka nabłonka
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obecność
płaskiego
płaskiego nie
mogące
Liczba badań Nieprawidł nieprawidłow Wynik nieprawidłowy
nieokreślonego
można
odpowiada Rak
odpowiednich
owe
o pobranych prawidł ch komórek
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113209
16% 673028
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8136
1445
1931
159
691991
28671
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20202
19345
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1557
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7. Możliwość wyleczenia wykrytej choroby
• Skuteczność leczenia można oszacować przy użyciu 5-letnich wskaźników
przeżyć
• Concord-3 prezentuje niewielki postęp w leczeniu raka szyjki macicy
• W Polsce nie widać zmian, które świadczyłyby, że rak szyjki macicy
wykrywane wcześniejszym stadium.
• Czy w Polsce screening jest skuteczny? - NIE
Wskaźniki 5-letnich przeżyć (net survival) w krajach Europy w latach 2000-2014
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8. Skrining jest wykonywany w powtarzalnych odstępach czasu,
dopóki istnieje ryzyko choroby – objęcie populacji
Skuteczność screeningu jest zapewniona przy min. 70% zgłaszalności!

Brak zaproszeń
Zaproszenia

Wytyczne: „High coverage is essential for an
effective screening programme” (Wysoka
zgłaszalność jest niezbędna do skutecznego
programu badań przesiewowych)

Źródło: SIMP

8. Skrining jest wykonywany w powtarzalnych odstępach czasu,
dopóki istnieje ryzyko choroby
Głównym celem programów skriningowych poświęconych rakowi szyjki
macicy powinno stać się zachęcanie kobiet do wzięcia udziału w pierwszym
badaniu.
To idea zapraszania coraz większej liczby kobiet i zwiększania odsetka
badanej populacji ….
w przeciwieństwie do „zachęcania tych samych kobiet do częstszego
uczestnictwa” ma również uzasadnienie z ekonomicznego punktu widzenia.
Czy te 20% kobiet biorących udział to „te same kobiety” czy to kolejne
kohorty kobiet?

Czy ogólna liczba kobiet uczestniczących w programie rośnie czy spada?

Udział 20% czy 40%?
Czy przyczyną porażki programu screeningowego są badania cytologiczne
wykonywane poza programem (AOS lub prywatnie)?
• Istnieje taka teoria, ale czy zgodna z rzeczywistością?

• Ile cytologii wykonywanych w ramach AOS jest diagnostycznych, a ile rzeczywiście
screeningowych?
• Jeśli liczba cytologii wykonanych poza programem podwaja zgłaszalność kobiet (do ko. 40%)
dlaczego nadal nie ma efektu populacyjnego?

Brak oczekiwanego populacyjnego efektu
screeningu raka szyjki macicy (C53) w Polsce
Nie stać nas na dalsze popełnianie błędów!
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Prognoza optymistyczna nie sprawdziła się
Umieralność na raka szyjki macicy w Polsce i Finlandii
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9. Korzyści przewyższające ryzyko;

Dik Habbema, Sheila Weinmann, Marc Arbyn, Aruna Kamineni, Andrew E. Williams, Inge M.C.M. de Kok, Folkert van Kemenade, Terry S. Field,
Joost van Rosmalen, Martin L. Brown. Harms of cervical cancer screening in the United States and the Netherlands. Int. J. Cancer: 140,
1215–1222 (2017)

9. Korzyści przewyższające ryzyko;
• Procedury stosowane w badaniach przesiewowych w kierunku wykrycia raka szyjki
macicy, mogą niekorzystnie wpływać na zdrowie fizyczne i psychiczne kobiet
biorących w nich udział.

• Brak systematycznie gromadzonych danych o szkodach screeningu nie pozwala na
modyfikowanie zaleceń w kierunku minimalizacji szkód w stosunku do korzyści.

Czy w Polsce prowadzony jest bilans
szkód i korzyści screeningu?
NIE!

10. Populacyjne koszty badania nie przewyższające kosztów
leczenia (skuteczność wykrywania, bezpieczeństwo
stosowania, komfort osoby badanej oraz koszty).
• Średni koszt leczenia kobiety chorej na raka szyjki
macicy wynosi około 25 tysięcy PLN (19 – 34 tysiące
PLN w latach 2005-2010)
• Koszt obejmuje wydatki NFZ na leczenie kobiet w
okresie od rozpoczęcia leczenia (2005-2010) do
końca 2015 roku
• Najwyższy koszt leczenia w woj. świętokrzyskim – 50
tys. PLN.
• Nie ma korelacji pomiędzy wydatkami na leczenie
nowotworu szyjki macicy, a osiąganymi wynikami
tego leczenia w poszczególnych województwach

Adam KOZIERKIEWICZ, Beata MEGAS, Andrzej ŚLIWCZYŃSKI,
Daniel RUTKOWSKI, Tomasz BASTA, Robert JACH. Skuteczność
i koszty leczenia raka szyjki macicy w Polsce; ujęcie
regionalne. Przegląd Lekarski 2017 / 74 / 6

Liczba
przypadków
(unikalne
Rodzaj
rekordy w
interwencji/diagn bazach NFZ oza
chorobowość) Koszty (Zł)
Badania
cytologiczne,

koszt na
1 chorą

2 053 624

53 621 062

26

CIN1

10 521

6 616 375

629

CIN2

5 812

5 071 155

873

CIN3

6 487

7 611 062

1173

CIN (nieokreślone)

36 575

12 352 034

338

Rak szyjki macicy

33 482

52 377 006

1564

Dane NFZ
Suma przypadków z 11 lat (bez uwzględnienia zgonu)

Wg KRN 10-letniam chorobowość
obserwowana wynosi 17500 kobiet

10. Populacyjne koszty badania nie przewyższające kosztów
leczenia
Ile kosztuje wykrycie raka szyjki macicy w screeningu?
ROK

Liczba
przebadanych
kobiet

Wartość realizacji badań
przesiewowych NFZ

Liczba kobiet
przebadanych
Liczba wykrytych
w etapie
raków
pogłębionej płaskonabłonkowych
diagnostyki

2007

675 633

28 542 144

3 309

231

2008

767 505

32 750 887

3 280

243

2009

827 290

43 196 229

4 094

212

2010

763 880

39 712 388

3 099

145

2011

750 310

39 617 909

3 047

165

2012

729 890

38 990 940

3 031

153

2013
2014

666 197
700 205

35 463 714
27 912 677

3 032
3 806

159
148

2015

660 588

26 514 562

3 714

143

2016

542 551

21 869 976

2 911

98

* obejmuje wartość wykonania etapu podstawowego i diagnostycznego

Koszty
MZ

Koszt wykrycia 1
raka szyjki macicy

12 505 639

360 124

21 793 882

397 286

Leczenie 19 kobiet
z rakiem sz. m.

10. Populacyjne koszty badania nie przewyższające kosztów
leczenia
Według danych NFZ całkowity koszt finansowania programu przesiewowego
(diagnostyka i administracja) w 2012 roku wyniosły blisko 61 milionów zł (39
milionów zł NFZ, 22 miliony zł MZ)
Jeśli oszacujemy koszt wykrycia 1 zaawansowanego raka szyjki macicy w
programie przesiewowym otrzymujemy astronomiczną kwotę 397 286 zł, która
pokryłaby roczny koszt leczenia prawie 19 chorych.
Jednak w programie przesiewowym chodzi przede wszystkim o wykrywanie
stanów przedrakowych.

10. Populacyjne koszty badania nie przewyższające kosztów
leczenia
W 2012 roku w programie przesiewowym u blisko 19 tysięcy kobiet stwierdzono
nieprawidłowe komórki nabłonka płaskiego, będące potencjalnie początkiem
choroby nowotworowej. Tylko niektóre z nich w perspektywie 10-15 lat
(szacunkowy czas rozwoju choroby) doprowadziłyby do inwazyjnego raka.
Ale nawet scenariusz bardzo pesymistyczny, zakładający że program zapobiegł w
2012 roku 19 tysiącom przyszłych zachorowań na raka szyjki macicy, pozwala
oszacować wartość rocznego leczenia tych chorych na poziomie około 47
milionów (19 tys. * 1564 zł), czyli o 14 milionów mniej niż roczny koszt obsługi
programu przesiewowego.
Czas na rzetelną analizę ekonomiczną!
Czas na analizę kosztów i korzyści!

Międzynarodowe wytyczne (guidelines)
• Zasady organizacji populacyjnego badania przesiewowego
• Określenie celu i populacji objętej screeneingiem
• Zdefiniowanie działań pozwalających minimalizować negatywne skutki programu
i maksymalizować korzyści programu.
• Korzyści można osiągnąć tylko wtedy, gdy jakość jest optymalna na każdym
etapie programu.
W Polsce obecnie:
1. Prowadzenie programu przejęły przez urzędy marszałkowskie, wyłonione w przetargu
instytucje odpowiedzialne za screening są często zupełnie nie związane z medycyną
np.: program w województwie warmińsko-mazurskim prowadzi Fundacja Gazety
Olsztyńskiej (brak wiedzy, brak szkoleń, brak działań zgodnych z wytycznymi
międzynarodowymi)
2. Za kontrole jakości wymazów odpowiedzialny jest lekarz prowadzący indywidualną
praktykę lekarską (1 osoba ma za zadanie skontrolować wyniki wydane przez około 3,5
patologów w Polsce).

Monitorowanie jakości i ocena screeningu w Polsce

Jakość

??

??

Skuteczność

??

???

Efektywność

??

??

NFZ

SIMP

KRN

MZ
Jak minimalizować negatywne skutki programu i maksymalizować korzyści programu bez
pełnych danych?

Monitorowanie jakości i ocena screeningu w Polsce
Informacja o diagnostyce
RSM w screeningu zgłoszona RSM wykryte w screeningu
Rok
do KRN
(NFZ)
231
2007
124
2008

147

243

2009

112

212

2010

119

145

2011

95

165

2012

76

153

2013

68

159

2014

47

148

2015

67

143

Przy braku randomizacji ocena badania przesiewowego na każdym etapie i przy użyciu różnych
metod analizy powinna uwzględniać dane z rejestru nowotworów. Rejestr powinien dysponować
informacją, czy nowotwór został wykryty podczas badania przesiewowego i w której rundzie.
Tylko rejestr jest podstawą do określenia raków interwałowych (wykrytych między turami
screeningu)

Czy potrafimy odpowiedzieć na pytania dotyczące skuteczności
screeningu raka szyjki macicy w Polsce oraz przyczyn jego
niepowodzenia?
Jak powiększyć udział Polek w screeningu raka szyjki macicy?
Anni Virtanen, Ahti Anttila, Tapio Luostarinen, Nea Malila, Pekka Nieminen. Improving cervical cancer screening attendance in
Finland. IJC 2014
High attendance is essential to cervical cancer screening results. Attendance in the Finnish program is currently at 70%, but
extensive opportunistic screening occurs beside the organized. A shift from opportunistic to organized screening is imperative to
optimize the costs and impact of screening and minimize potential harms.

Czy przeprowadzono rzetelny audyt programu?
Bengt Andrae Levent Kemetli Pär Sparén et all. Screening-Preventable Cervical Cancer Risks: Evidence From a Nationwide Audit in
Sweden. JNCI 2009
Routine and comprehensive audits have been proposed as an ethically required component of screening. We performed a
nationwide audit of the effectiveness of the Swedish cervical cancer screening program

Czy znamy przyczyny nie uczestniczenia Polek w screeningu?
Trude Andreassen, Elisabete Weiderpass, Florian Nicula et all. Controversies about cervical cancer screening: A qualitative study
of Roma women's (non)participation in cervical cancer screening in Romania.
Romania has Europe's highest incidence and mortality of cervical cancer. While a free national cervical cancer-screening
programme has been in operation since 2012, participation in the programme is low, particularly in minority populations. The
aim of this study was to explore Roma women's (non)participation in the programme from women's own perspectives and
those of healthcare providers and policy makers.

Czy potrafimy odpowiedzieć na pytania dotyczące skuteczności
screeningu raka szyjki macicy w Polsce oraz przyczyn jego
niepowodzenia?
Jaka jest efektywność kosztowa programu w Polsce?
Sue J. Goldie, M.D., M.P.H., Lynne Gaffikin, Dr.P.H., Jeremy D. Goldhaber-Fiebert et all. Cost-Effectiveness of Cervical-Cancer Screening
in Five Developing Countries, NEJM 2005
(India, Kenya, Peru, South Africa, and Thailand) Screening women once in their lifetime, at the age of 35 years, with a one-visit or
two-visit screening strategy involving visual in-spection of the cervix with acetic acid or DNA testing for human papillomavirus (HPV)
in cervical cell samples, reduced the lifetime risk of cancer by approximately 25 to 36 percent, and cost less than $500 per year of life
saved. Relative cancer risk declined by an additional 40 percent with two screenings (at 35 and 40 years of age).
Czy wiemy jak zmienić program, żeby przyniósł efekt populacyjny?
Matejka Rebolj, Marjolein van Ballegooijen, Louise-Maria Berkers, Dik Habbema. Monitoring a national cancer prevention program:
Successful changes in cervical cancer screening in the Netherlands. Int. J. Cancer 2006
The success of screening, an important cancer prevention tool, depends on the quality and efﬁciency of protocols and guidelines
for screening and follow-up. However, even centrally organized screening programs such as the Dutch cervical screening program
occasionally show problems in performance. This study evaluates the consequences for the performance of the national program.
Five-year coverage rate, the proportion of screened women sent to follow-up, follow-up compliance and duration, and the yearly
number of Pap smears before and after the changes in 1996 were compared.
Czy potrafimy oszacować szkody wynikające ze screeningu raka szyjki macicy?
Dik Habbema, Sheila Weinmann, Marc Arbyn et all. Harms of cervical cancer screening in the United States and the Netherlands. IJC
2017.
A variety of reviews have concluded that harms have been understudied in screening trials and in other studies,that estimates of
studied harms can be biased, and that potential harms are underestimated by patients. Moreover, harms resulting from possible
overdiagnosis and overtreatment in screening are relevant to the discussion of “too much medicine ”

Czy pamiętamy jakie były założenia programu?
Czy modyfikujemy program tak aby był skuteczny?
• Quality assurance aims to ensure that an endeavour leads to the
outcome for which it is intended (Zapewnienie jakości ma na celu
doprowadzenie do końcowego efektu który został założony)

• …cytology is no longer the only test suitable for use in cervical cancer
screening in the EU (cytologia nie jest już jedynym testem odpowiednim
do stosowania w badaniach przesiewowych w kierunku raka szyjki macicy
w UE)
Lawrence von Karsa , Marc Arbyn, Hugo De Vuyst, Joakim Dillner, Lena Dillner, Silvia Franceschi, Julietta Patnick, Guglielmo Ronco, Nereo Segnan,
Eero Suonio, Sven Törnberg, Ahti Anttila. European guidelines for quality assurance in cervical cancer screening. Papillomavirus Research 1 (2015)
22–31

Czy w Polsce należy kontynuować (źle zorganizowany)
(nieskuteczny) populacyjny (nieefektywny kosztowo) program
cytologicznych badań przesiewowych w raku szyjki macicy?
Czy nadal iść wyboistą drogą…

… zamiast szybko osiągać cel

Czy w Polsce należy kontynuować (źle zorganizowany)
(nieskuteczny) populacyjny (nieefektywny kosztowo) program
cytologicznych badań przesiewowych w raku szyjki macicy?
Czy nadal realizować przyjęte w 2006
roku zasady i organizację programu?

… zamiast przejść na odpowiednią dla Polski
strategię, na którą nas stać

Czas podjąć odważną decyzję!
• Ograniczyć straty;
• Wyznaczyć nowe możliwe do osiągnięcia cele;
• Opracować nowy plan działań eliminujący dotychczas
popełnione błędy – np. postawić na edukację i profilaktykę
pierwotną
• Postawić na strategię dopasowaną do potrzeb i możliwości
naszego kraju;
• Wdrożyć monitorowanie działań i elastyczne podejście do
zmian.

Czy w Polsce należy kontynuować nieskuteczny
i drogi populacyjny program cytologicznych
badań przesiewowych w raku szyjki macicy?

TAK

√

NIE

Dziękuję za uwagę

