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Istotne zmiany systemowe 2018/2019

• Opracowanie nowych wytycznych postępowania 
diagnostyczno-terapeutycznego 

• Przyjęcie wytycznych w formie państwowego 
dokumentu (obwieszczenie ministra zdrowia)

• Rozpoczęcie monitorowania jakości procedur

• Skoordynowana opieka w raku piersi (breast units)
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Dostępne na stronie PTOK https://ptok.pl/



Wytyczne 2018

• 52 strony

• 140 pozycji piśmiennictwa

• 8 głównych rozdziałów

• 20 podrozdziałów

• 24 tabele

• 9 rycin

• W każdym rozdziale część opisowa (stan aktualnej wiedzy 
z odnośnikami do piśmiennictwa) i rekomendacje, z podaniem 
jakości dowodów i kategorii rekomendacji

• 7 merytorycznych recenzentów

• Ocena AOTMiT pod kątem wymogów AGREE II, oceniających 
poprawność opracowania i przejrzystość procesu
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Ustawa z 9 marca 2017 roku

„Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii AOTMiT

(…) ogłasza w drodze obwieszczenia zalecenia postępowania

dotyczące diagnostyki i leczenia w zakresie świadczeń

finansowanych ze środków publicznych (…), opracowane przez

odpowiednie stowarzyszenia będące (…) towarzystwami naukowymi

o zasięgu krajowym(…). Obwieszczenia, o których mowa w ust. 3, są

ogłaszane w dzienniku urzędowym ministra właściwego do spraw

zdrowia”





• Zgodnie z wymogami ustawy zalecenia zawarte 
w obwieszczeniu mogły obejmować wyłącznie świadczenia 
finansowane obecnie ze środków publicznych 

• W obwieszczeniu wśród wytycznych nie znalazły się więc np. 

- Profilaktyczna amputacja u nosicielek mutacji BRCA

- Zastosowanie bisfosfonianów w pooperacyjnym leczeniu 

- Kilka nowych leków o udokumentowanej skuteczności,
zarejestrowanych przez Europejską Agencję ds. Leków

- Części opisowe, bowiem były w nich zawarte informacje 
o świadczeniach, które obecnie nie są w Polsce finansowane

Wytyczne a obwieszczenie ministra
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Mierniki oceny diagnostyki 
i leczenia raka piersi (1)

1. Odsetek wczesnych raków piersi wykrytych w badaniach 
przesiewowych 

2. Odsetek kobiet uczestniczących na danym obszarze 
w mammograficznych badaniach przesiewowych

3. Czas od przeprowadzenia konsylium do rozpoczęcia pierwszego 
etapu leczenia w tym samym podmiocie 

4. Czas od przeprowadzenia konsylium do rozpoczęcia pierwszego 
etapu leczenia w różnych podmiotach 

5. Odsetek chorych na raka naciekającego, u których 
przeprowadzono pojedynczą operację dotyczącą piersi 

6. Odsetek chorych na raka nienaciekającego, u których 
przeprowadzono pojedynczą operację dotyczącą piersi

7. Odsetek chorych, u których wykonano biopsję węzła 
wartowniczego.



Mierniki oceny diagnostyki 
i leczenia raka piersi (2)

8. Odsetek chorych u których przed pierwszym etapem leczenia 
wykonano badanie przedmiotowe, mammografię oraz USG piersi i 
dołu pachowego

9. Odsetek chorych na raka przedinwazyjnego, u których wykonano 
usunięcie pachowych węzłów chłonnych.

10. Odsetek chorych poddanych oszczędzającemu zabiegowi, u których 
zastosowano pooperacyjną radioterapię

11. Odsetek chorych z przerzutami do pachowych węzłów chłonnych, 
u których po amputacji piersi zastosowano radioterapię

12. Odsetek chorych poddanych amputacji piersi, u których 
zastosowano odtwórcze zabiegi w obrębie piersi

13. Odsetek chorych poddanych amputacji piersi, u których 
zastosowano bezzwłoczne odtwórcze zabiegi w obrębie piersi

14. Odsetek chorych na raka piersi, które otrzymały chemioterapię 
w trybie stacjonarnej hospitalizacji.



Zalety i wady obecnego rozwiązania

Zalety

- Pierwsza w Polsce 
próba
monitorowania procesu
medycznego

- Możliwość analiz, 
porównań, działań 
korekcyjnych

- Zapowiedź 
upublicznienia danych

Wady

- Niewielka liczba 
wskaźników

- Raportowanie przez 
świadczeniodawców 
wskaźników (a nie 
danych do wskaźników) –
brak obiektywizmu i 
możliwość manipulacji
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Breast Units

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

Lokalizacja Breast Units
w aglomeracji Paryża



Specjalistyczne ośrodki narządowe: 
nowe podejście do opieki onkologicznej

• specjalizacja (efekt skali) 

• powszechność (lokalność)

• zintegrowane wielodyscyplinarne podejście

• jednolitość (systemy akredytacyjne 
i monitorowanie jakości)



Efekt skali

• Roczna zachorowalność na raka piersi w Polsce 
– ok 17 tys.

• Jeden Breast Unit powinien obejmować 
populację 350-650 tys. osób, co w Polsce 
(38 milionów mieszkańców) odpowiada 
kilkudziesięciu ośrodkom 



Specjalistyczne ośrodki narządowe: 
korzyści dla chorych

• Blisko domu
• Reguła „jednych drzwi”
• Powtarzalna i wysoka 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



Korzyści dla systemu

• Ośrodek:
- nielimitowane świadczenia
- bonus finansowy (?)
- prestiż

• Płatnik
- mniejsze koszty (unikanie niepotrzebnych
procedur, lepsze wyniki, mniej powikłań)

- możliwość monitorowania i egzekwowania
jakości (odpowiedzialność jednego podmiotu)

- benchmarking - możliwość oceny porównawczej
(jakość,  koszty)





• Podjęte w ostatnim roku działania dot. raka piersi:

- przyjęcie wytycznych postępowania diagnostyczno-
leczniczego jako oficjalnego dokumentu państwowego

- rozpoczęcie procesu monitorowania jakości
- stworzenie podstaw prawnych dla tworzenia breast

unitów 
stanowią realizację zgłaszanych od lat postulatów

• Pozytywne efekty tych działań zależą od ich skutecznego
wdrożenia, stałego monitorowania i ew. działań
korekcyjnych

Podsumowanie



Wykład dedykuję wszystkim
chorym na raka piersi


