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EY przeprowadził analizę systemów opieki onkologicznej w 
wybranych pięciu krajach 

► Wyniki analizy oraz wnioski z niniejszego raportu 

mogą stanowić merytoryczne wsparcie dla toczącej 

się obecnie debaty na temat przyszłości polskiego 

systemu opieki onkologicznej, a w szczególności: 

► prac nad nowym Narodowym Planem 

Zwalczania Chorób Nowotworowych  

oraz  

► wypracowania systemu współpracy między 

podmiotami systemu opieki zdrowotnej: 

regulatora, koordynatora i 

świadczeniodawców. 

► Raport sporządzony został w celu przedstawienia sposobu działania systemów opieki 
onkologicznej w wybranych pięciu krajach, a zwłaszcza mechanizmów, które wspierają 
dostępność i efektywność leczenia.  
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Analiza obejmuje pięć krajów: Wielką Brytanię (na podstawie 
Anglii), Norwegię, Francję, Czechy i Stany Zjednoczone. 

► Wielka Brytania i Norwegia  
są przykładami krajów 

posiadających najbardziej podobny 

do polskiego system opieki 

zdrowotnej 

► Francja i Czechy są przykładami 

krajów posiadających system opieki 

zdrowotnej rozważany jako docelowy, 

po upowszechnieniu dobrowolnych 

prywatnych ubezpieczeń dodatkowych. 

► Dodatkowo, analizę dopełnił opis systemu 

opieki zdrowotnej w Stanach 

Zjednoczonych, który często 

wykorzystywany jest jako pozytywny przykład 

w debacie dotyczącej systemu leczenia 

onkologicznego. 

► Do analizy wybrano kraje, które charakteryzują się podobnym do polskiego systemem opieki 
zdrowotnej, lub których system jest rozważany jako docelowy po wprowadzeniu dobrowolnych 
prywatnych ubezpieczeń dodatkowych.  



 4 

OECD wyróżnia 6 grup krajów, według charakterystyki system 
opieki zdrowotnej 

► Polska, Wielka Brytania i Norwegia należą do grupy, która charakteryzuje się wysokim 
stopniem regulacji oraz mechanizmami ograniczającymi dostęp do opieki specjalistycznej i 
dedykowanym jej budżetem. 

Źródło: OECD 2010 
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Przykład: względna standaryzowana 5-letnia przeżywalność dorosłych kobiet z nowotworem 

piersi zdiagnozowanym w latach 2000-2007 w wybranych krajach. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: R. DeAngelis et al., Cancer survival in Europe 1999–2007 by country and age:  
results of EUROCARE-5—a population-based study, Publikacja online 5 Gru 2013. 

Polska posiada niski współczynnik względnej szansy przeżycia 
pacjentów z chorobami nowotworowymi na tle Europy 
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Analizowane przez EY kraje stosują wiele mechanizmów, które 
mają na celu poprawę efektywności leczenia 

Systemy opieki 

onkologicznej muszą 

sprostać zadaniu 

dostarczenia wysokiej 

jakości opieki przy 

jednoczesnym efektywnym 

wykorzystaniu 

ograniczonych środków 

finansowych 

przeznaczonych na leczenie. 

W odpowiedzi na to 

wyzwanie istnieje wiele 

mechanizmów, które mają 

na celu poprawę 

efektywności leczenia, np.: 

 niezależne instytucje koordynujące system opieki onkologicznej, które w żadnym z analizowanych 

krajów nie świadczą bezpośrednio usług medycznych 

 optymalizacja kosztów leczenia poprzez częściowe zastąpienie leczenia szpitalnego opieką 

ambulatoryjną, dzienną i domową  

 wyspecjalizowane centra onkologiczne, które w zależności od kraju, zajmują się prowadzeniem 

badań naukowych i klinicznych, leczeniem nowotworów rzadkich lub stosowaniem  najdroższych 

technologii terapeutycznych, przy czym w żadnym kraju nie występuje zróżnicowanie 

stawki za usługę w zależności od poziomu referencyjności świadczeniodawcy 

 multidyscyplinarne zespoły specjalistów działające w ramach jednego podmiotu lub sieci 

świadczeniodawców, które określają proces leczenia pacjenta i są konsultowane w trakcie leczenia 

 skoordynowana ścieżka pacjenta onkologicznego uwzględniająca współpracę wszystkich elementów 

systemu opieki onkologicznej od profilaktyki poprzez diagnostykę i leczenie, aż po opiekę po 

zakończeniu leczenia i procedury dla wszystkich etapów terapii 

 koordynatorzy, będący osobami kontaktowymi dla pacjentów onkologicznych i prowadzący ich w 

procesie leczenia 

 nowe modele płatności za opiekę onkologiczną: m.in. (1) płatność łączona, (2) płatność za efekt, 

oraz (3) płatność za koordynację 

 rozwinięte systemy informacji medycznej umożliwiające analizę i ocenę przebiegu oraz wyników 

leczenia poszczególnych pacjentów i dokonanie porównań między świadczeniodawcami, jak również 

różnymi terapiami. 
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Stosowanie zasad koordynowanej opieki zdrowotnej w 
onkologii na podstawie modelowej ścieżki pacjenta w Anglii 

► Rysunek 1. Skoordynowana ścieżka pacjenta z udziałem konsylium lekarskiego oraz opieką 
keyworker’a (koordynatora) w systemie opieki onkologicznej w Anglii. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: NHS Clinical paper, A model of cancer care for cancer services, str. 26.  
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W Anglii dla leczenia onkologicznego nie obowiązują limity oraz 
określone są maksymalne czasy oczekiwania na świadczenia 

Maksymalny czas oczekiwania na poszczególne świadczenia onkologiczne w ramach systemu publicznego w przypadku Anglii. 

Czego dotyczy oczekiwanie Czas Rodzaj nowotworu 

Pomiędzy wizytą u GP a wizytą u specjalisty 14 dni Każdy rodzaj nowotworu 

Pomiędzy zdiagnozowaniem nowotworu a rozpoczęciem leczenia  31 dni Każdy rodzaj nowotworu 

Na wizytę u specjalisty z symptomami raka ale bez diagnozy medycznej 2 tygodnie Rak piersi 

Pomiędzy skierowaniem od GPs z podejrzeniem raka a ew. rozpoczęciem leczenia 62 dni Każdy rodzaj nowotworu 

Pomiędzy skierowaniem będącym efektem badań screeningowych w ramach 

programu NHS a ew. rozpoczęciem leczenia 
62 dni Każdy rodzaj nowotworu 

Na drugi lub kolejny zabieg chirurgiczny – w sytuacji gdy jest taka konieczność 31 dni Każdy rodzaj nowotworu 

Na drugą lub kolejną chemioterapię - w sytuacji gdy jest taka konieczność 31 dni Każdy rodzaj nowotworu 

Na drugi lub kolejny zabieg radioterapeutyczny - w sytuacji gdy jest taka 

konieczność 
31 dni Każdy rodzaj nowotworu 

► Czas odgrywa istotną rolę w skutecznym leczeniu chorób nowotworowych. Im szybciej 
nowotwór zostanie zdiagnozowany i rozpocznie się leczenie tym większe 
prawdopodobieństwo, że terapia będzie skuteczna.  

Źródło: OECD (2013), Cancer Care: Assuring quality to improve survival, str.26-29 
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Wydatki na opiekę onkologiczną w poszczególnych kategoriach jako % całkowitych wydatków na onkologię 

Kraj/Kategoria świadczeń 
Leczenie szpitalne 

[%] 

Ambulatoryjna Opieka 

Specjalistyczna 

[%] 

Inne kategorie 

[%] 

Suma 

[%] 

Polskaa 85 6 9 100 

Wielka Brytaniab 58 13 29 100 

Norwegiac 59 15 26 100 

Francjad 74 3 23 100 

Czechyd 66 13 21 100 

Stany Zjednoczonee 42 44 14 100 

Spośród analizowanych krajów w Polsce wciąż najwięcej 
wydawane jest na relatywnie drogą opiekę szpitalną 

► W analizach międzynarodowych podkreśla się często, iż dobrze rozwinięty sektor opieki 
ambulatoryjnej jest warunkiem koniecznym dla osiągnięcia wyższej efektywności kosztowej 
leczenia chorób onkologicznych. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: a) NFZ, Realizacja świadczeń onkologicznych 2009 – 2011 (dane obejmują także nowotwory in situ oraz nowotwory o niepewnym lub nieznanym 
charakterze); b) H. Featherstone, L. Whitham, The cost of cancer, Policy exchange, research note, February 2010 [za:] Cancer Reform Strategy 2007 (założono, iż wartość wydatków na leki 
onkologiczne dzieli się równomiernie pomiędzy leczenie szpitalne oraz inne kategorie, wartość wydatków na radioterapię przypisano w całości ambulatoryjnej opiece specjalistycznej, a wartość 
wydatków na chirurgię onkologiczną w całości leczeniu szpitalnemu); c) SINTEF, Costs of cancer in the Nordic countries – A comparative study of health care costs and public income loss 
compensation payments related to cancer in the Nordic countries in 2007; d) R. Luengo-Fernandez et al., Economic burden of cancer across the European Union: a population-based cost 
analysis, University of Oxford, October 2013 (założono, iż wartość wydatków na leki onkologiczne dzielą się równomiernie pomiędzy leczenie szpitalne oraz inne kategorie); e) T. Rice et al., USA – 
Health system review, Health Systems in Transition, 2013. 
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Innowacyjne sposoby rozliczania kosztów usług medycznych  

► Obecnie w Stanach Zjednoczonych pracuje się nad wprowadzeniem nowych modeli płatności za opiekę 

onkologiczną: m.in.  

(1) płatność łączona, czyli płatność za cały etap leczenia składający się z pakietu świadczeń udzielanych przez 

różnych świadczeniodawców,  

(2) płatność za efekt, czyli płatność uzależniona od określonych wskaźników, oraz  

(3) płatność za koordynację, czyli płatność za działania koordynacyjne, integrujące opiekę pomiędzy 

świadczeniodawcami.  

► W ramach szukania możliwości obniżenia kosztów leczenia funkcjonują programy takie jak Survivorship Care, w 

którym pacjenci nie wymagający aktywnej opieki przenoszeni są do ośrodków podstawowej opieki zdrowotnej.  

► Wśród analizowanych krajów szczególnym przypadkiem są Stany Zjednoczone, gdzie wydatki 
na onkologię są największe (333 EUR per capita rocznie vs. 85 -178 EUR w pozostałych 
analizowanych krajach europejskich oraz 42 EUR w Polsce).  
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Zarządzanie systemem opieki zdrowia w analizowanych krajach 
wspierane jest przez dedykowane systemy i bazy danych. 

► W Anglii oraz Stanach Zjednoczonych funkcjonują jedne z najbardziej rozwiniętych systemów informacji medycznej.  

► Innowacyjność angielskiego systemu National Cancer Inteligence Network (NCIN) polega na połączeniu danych o 

ambulatoryjnych i szpitalnych świadczeniach medycznych oraz rejestru onkologicznego, którego kompletność 

szacowana jest na 98%.  

► Amerykańska National Cancer Database, która jest w posiadaniu danych o 70% zdiagnozowanych przypadków 

zachorowań na raka, dostarcza dane umożliwiające analizę i ocenę przebiegu oraz wyników leczenia 

poszczególnych pacjentów i dokonanie porównań między świadczeniodawcami, jak również różnymi terapiami.  

► Systemy informacji medycznej są wykorzystywane do zarządzania systemem opieki zdrowotnej, w szczególności do 

oceny jakości usług poszczególnych świadczeniodawców oraz do ustalania standardów optymalnego leczenia 

(ścieżek klinicznych oraz najlepszych praktyk).  

► Rejestry danych umożliwiające analizę i ocenę wyników leczenia, mają wielkie znaczenie dla 
zarządzania systemem opieki zdrowotnej, ponieważ umożliwiają wybór najbardziej 
skutecznych i efektywnych kosztowo terapii. 
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Lokalizacja świadczeniodawców determinowana jest przez 
gęstość zaludnienia i uwarunkowania geograficzne danego kraju.  

► W mniejszych krajach można zauważyć tendencję do centralizacji ośrodków onkologicznych. 
W dużych krajach zapewnienie odpowiedniego dostępu pacjentów do usług onkologicznych 
wymaga większej decentralizacji tych usług, w szczególności chemio- i radioterapii. 

► We Francji działa 21 Centrów Walki z 

Nowotworami, sieć ośrodków leczenia 

nowotworów rzadkich oraz około 90 ośrodków 

praktykujących wszystkie 3 rodzaje terapii 

(radioterapię, chemioterapię i chirurgię).  

► W Anglii w ramach NHS diagnostyka i leczenie 

radioterapeutyczne świadczone są w 58 

szpitalach. Określony jest również ustawowy 

maksymalny czas dojazdu pacjentów dla 

radioterapii - 45 min.  

► W największym i najbardziej rozproszonym z 

analizowanych krajów, Stanach 

Zjednoczonych, funkcjonuje 1.500 

akredytowanych podmiotów leczenia 

onkologicznego Dostępność usług 

onkologicznych jest bardzo zróżnicowana 

geograficznie.  

Centralizacja Decentralizacja 

► Przykładem centralizacji ośrodków 

onkologicznych mogą być Czechy, gdzie 

działa 13 Kompleksowych Centrów 

Onkologicznych (CCC) rozlokowanych w 

największych miastach.  

► Specyficznym przypadkiem jest Norwegia, w 

której funkcjonuje tylko 6 

wyspecjalizowanych uniwersyteckich 

centrów onkologii. Jest to jednak kraj o 

wyjątkowo niskim poziomie gęstości 

zaludnienia i dużej rozpiętości 

geograficznej. 

Mapa przedstawia przestrzenne rozmieszczenie pacjentów 

objętych chemioterapią oraz szpitali świadczących 

chemioterapię w Wielkiej Brytanii  

Źródło: Chemotherapy Intelligence Unit., Systemic Anti-Cancer Therapy Chemotherapy Dataset- December 2013 update. 
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Sieć London Cancer Network jako przykład poprawy 
koordynacji kompleksowej opieki onkologicznej  

► W ramach London Cancer Network zebrano świadczeniodawców onkologicznych z kilku 
dzielnic miasta w jedną sieć (klaster). 

► London Cancer skupia wszystkich 12 świadczeniodawców w regionie w jedną formalną strukturę zarządczą (m.in. 

lekarze ogólni, hospicja i świadczeniodawcy opieki paliatywnej, partnerzy akademiccy, organizacje charytatywne). 

► London Cancer ma 4 główne cele: 

► zapewnienie opieki zorientowanej na pacjenta poprzez analizowanie potrzeb, komunikację, zaangażowanie, 

informowanie, edukację, wolność wyboru i spersonalizowaną ścieżkę opieki, 

► wzrost skuteczności opieki poprzez skoordynowaną ścieżkę pacjenta od wczesnej diagnozy i lokalne 

podejście, opiekę pochorobową oraz wspieranie samodzielności pacjenta, 

► prowadzenie badań dla opieki spersonalizowanej, równy dostęp do badań, odkrywanie nowych metod 

leczenia i oceny nowych sposobów współpracy z pacjentami, 

► zwiększanie wartości poprzez osiąganie ponadprzeciętnych rezultatów dla pacjentów w przeliczeniu na 

każdego zainwestowanego funta i stałą poprawę w czasie. 

 


