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VAutorzy

dr n. ekon. ANITA ABRAMOWSKA-KMON – kierownik Zakładu Demografii w Instytucie Statystyki i Demografii  
w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, redaktor naczelny „Studiów Demograficznych”, członek Rady Naukowej  
European Doctoral School of Demography (EDSD)

dr n. techn. MICHAŁ BACHORZ – dyrektor zarządzający Instytutu Badań i Rozwoju Fulco w Gliwicach

mgr SABINA BIAŁEK – ukończone studia podyplomowe z User Experience Design i tym od lat się zajmuje. Pracowała dla dużych 
mediowych korporacji, jak Ringier Axel Springer Polska, TVN, Canal +. Prowadzi własną działalność i współpracuje ze startupami  
jako ekspert od projektowania produktów w oparciu o user experience

prof. dr hab. n. med. BARBARA BOBEK-BILLEWICZ – kierownik Zakładu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej Narodowego Instytutu 
Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego, Oddział w Gliwicach

lek. STEFAN BOGUSŁAWSKI – partner zarządzający w PEX PharmaSequence, polskiej firmie badawczo-doradczej specjalizującej się 
w ochronie zdrowia, główny specjalista w Zakładzie Monitorowania i Analiz Stanu Zdrowia Ludności Narodowego Instytutu Zdrowia 
Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny

dr n. ekon. MARTA BORDA – Katedra Ubezpieczeń, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

mgr KATARZYNA BYSZEK – Katedra Ubezpieczenia Społecznego, Instytut Gospodarstwa Społecznego, Szkoła Główna  
Handlowa w Warszawie

mgr MILENA CHEŁCHOWSKA – doktorantka w Zakładzie Demografii Instytutu Statystyki i Demografii w Szkole Głównej  
Handlowej w Warszawie

dr hab. n. ekon., prof. SGH AGNIESZKA CHŁOŃ-DOMIŃCZAK – dyrektor Instytutu Statystyki i Demografii w Szkole Głównej 
Handlowej w Warszawie, ekonomistka, urzędnik państwowy, wykładowca akademicki, w latach 2004–2005 i 2008–2009 
podsekretarz stanu w resortach zajmujących się polityką społeczną

dr n. med. IZABELA CHMIELEWSKA – Katedra i Klinika Pneumonologii, Onkologii i Alergologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

mgr PATRYK CHOROŚ – ekspert w dziedzinie Business Intelligence, dyrektor Business Intelligence & Data Science Sygnity S.A.

dr n. o zdr. MICHAŁ CHROBOT – Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Koderów Medycznych, kierownik Działu Kontraktowania, 
Rozliczeń i Statystyki Medycznej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach. Ekspert systemu ochrony zdrowia, wieloletni trener 
i wykładowca

prof. dr hab. n. med. PIOTR CZAUDERNA – chirurg dziecięcy, członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP

prof. dr hab. n. med. i n. o zdr., dr hab. n. ekon. MARCIN CZECH – Instytut Matki i Dziecka w Warszawie. Twórca dokumentu 
„Polityka Lekowa Państwa”, wiceminister zdrowia w latach 2017–2019

dr n. o zdr. ROKSANA DELA – menedżer ds. rozwoju w Medycynie Praktycznej, była koordynatorem ds. pakietu onkologicznego 
w Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego w Krakowie

dr n. med. DOROTA M. FAL – doradca zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń. Absolwentka Akademii Medycznej we Wrocławiu, 
Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu oraz studiów MBA, sygnowanych przez Fachhochschule Aachen, 
University of Limerick, Groupe ESC

dr n. med. MICHAŁ FALCO – onkolog, radioterapeuta w Zachodniopomorskim Centrum Onkologii w Szczecinie

prof. dr hab. n. med. JACEK FIJUTH – kierownik Zakładu Radioterapii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, przewodniczący  
Zarządu Głównego PTRO, wiceprzewodniczący Zarządu PTO

Autorzy



VI

dr n. med. TOMASZ FILIPOWSKI – kierownik Zakładu Radioterapii, Białostockie Centrum Onkologii

dr MAŁGORZATA GAŁĄZKA-SOBOTKA – dziekan Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego, dyrektor Instytutu 
Zarządzania w Ochronie Zdrowia oraz programu „MBA w Ochronie Zdrowia” tej uczelni, wiceprzewodnicząca rady Narodowego 
Funduszu Zdrowia, wiceprezes IFIC Polska, koordynator Sektorowej Rady ds. Kompetencji w opiece zdrowotnej i pomocy społecznej, 
doradca prezydenta Pracodawców RP w obszarze ochrony zdrowia

prof. dr hab. n. med. KRZYSZTOF GIANNOPOULOS – kierownik Zakładu Hematoonkologii Doświadczalnej Uniwersytetu 
Medycznego w Lublinie, Ambasador Kongresów Polskich

prof. dr hab. n. med. SEBASTIAN GIEBEL – kierownik Kliniki Transplantacji Szpiku i Onkohematologii, Narodowego Instytutu 
Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego, Oddział w Gliwicach

dr JUSTYNA GIL – Katedra i Zakład Genetyki, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

dr n. med. ILYA GIPP – ekspert ds. rozwiązań dedykowanych onkologii (Philips)

mgr MAGDALENA GRABIEC – Laboratorium Genetyki Medycznej GENOS w Łodzi

mgr KATARZYNA IŁOWIECKA – Narodowy Fundusz Zdrowia, koordynator projektu „Wdrożenie HB-HTA w Polsce. Uwarunkowania, 
cele, doświadczenia międzynarodowe”

dr n. med. BEATA JAGIELSKA – przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego, prezes Polskiej Koalicji Medycyny Personalizowanej – 
Stowarzyszenie, kierownik Kliniki Diagnostyki Onkologicznej, Onkologii Kardiologicznej i Medycyny Paliatywnej Narodowego Instytutu 
Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie

dr hab. n. ekon. MICHAŁ JAKUBCZYK – Zakład Wspomagania i Analizy Decyzji, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Specjalizuje 
się w: ocenie technologii medycznych, farmakoekonomice, ekonomii zdrowia, teorii i wspomaganiu decyzji, metodach analizy danych

mgr JAN M. JANISZEWSKI – doktorant w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie

NIKOLA JENNEK – dyrektor ds. relacji zewnętrznych Polskiego Towarzystwa Onkologicznego

prof. dr hab. n. med. ARKADIUSZ JEZIORSKI – specjalista z zakresu onkologii i chirurgii, konsultant krajowy w dziedzinie chirurgii 
onkologicznej, kierownik Kliniki Chirurgii Onkologicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

prof. dr hab. n. med. BOGDAN KAŁUŻEWSKI – specjalista ginekologii i położnictwa, genetyki klinicznej, genetyki laboratoryjnej, 
przewodniczący Zespołu Ekspertów w dziedzinie genetyki klinicznej, Laboratorium Genetyki Medycznej GENOS w Łodzi

mgr TADEUSZ KAŁUŻEWSKI – Laboratorium Genetyki Medycznej GENOS w Łodzi

prof. dr hab. n. med. ANDRZEJ KAWECKI – kierownik Kliniki Nowotworów Głowy i Szyi oraz zastępca Dyrektora ds. Klinicznych 
Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie,  
specjalista radioterapii onkologicznej i onkologii klinicznej

mgr MICHAŁ KĘPOWICZ – ekspert ds. ochrony zdrowia (Philips)

dr n. med. DOROTA KIPRIAN – ordynator Oddziału Radioterapii w Centrum Gamma Knife w Warszawie,  
zastępca Kierownika Kliniki Nowotworów Głowy i Szyi Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie 
– Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie

prof. dr hab. n. med. STANISŁAW KŁĘK – ordynator Oddziału Chirurgii Ogólnej i Leczenia Niewydolności Przewodu Pokarmowego 
w Szpitalu Wielospecjalistycznym im. Stanleya Dudricka w Skawinie

mgr BEATA KOŃ – Zakład Wspomagania i Analizy Decyzji, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

dr hab. n. med. ARTUR KOWALIK – kierownik Zakładu Diagnostyki Molekularnej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii,  
specjalista laboratoryjnej genetyki medycznej

prof. dr hab. n. med. DARIUSZ M. KOWALSKI – onkolog, radioterapeuta, Klinika Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej,  
Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie

ANNA KOZIEŁ – starszy specjalista ds. zdrowia, Bank Światowy

mgr PIOTR KRAMEK – lider Praktyki Public Sector & Healthcare, SAS Polska

prof. dr hab. n. med. PAWEŁ KRAWCZYK – kierownik Pracowni Immunologii i Genetyki Uniwersytetu Medycznego w Lublinie



VIIAutorzy

prof. dr hab. n. med. MACIEJ KRZAKOWSKI – konsultant krajowy w dziedzinie onkologii klinicznej, kierownik Kliniki Nowotworów 
Płuca i Klatki Piersiowej Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego 
w Warszawie

mgr IZABELA KUBIAK – Laboratorium Genetyki Medycznej GENOS w Łodzi

dr n. med. ŁUKASZ KUNCMAN – kierownik Pracowni Radioterapii Stereotaktycznej Zakładu Teleradioterapii Wojewódzkiego 
Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi, specjalista radioterapii onkologicznej

prof. dr hab. n. med. EWA LECH-MARAŃDA – dyrektor Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie,  
konsultant krajowy ds. hematologii. Specjalistka w dziedzinie chorób wewnętrznych, hematologii i transplantologii klinicznej

dr IGA LIPSKA – pełnomocnik prezesa Funduszu ds. Szpitalnej Oceny Innowacyjnych Technologii Medycznych,  
Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia. Były dyrektor Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji MZ

mgr inż. MARCIN M. MACHNICKI – Warszawski Uniwersytet Medyczny

dr hab. n. med. ADAM MACIEJCZYK – dyrektor Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu, kierownik Kliniki Radioterapii 
Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, przewodniczący Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Onkologicznego w kadencji 
2018–2022, prezes Ogólnopolskiego Zrzeszenia Publicznych Centrów i Instytutów Onkologicznych, onkolog, specjalista w zakresie 
radioterapii onkologicznej

dr hab. n. ekon., prof. SGH IGA MAGDA – członkini sieci IZA Research Fellows oraz wiceprezydent Instytutu Badań Strukturalnych, 
doradca prezydenta Pracodawców RP w obszarze ochrony zdrowia, członek rady społecznej narodowej debaty o zdrowiu  
„Wspólnie dla zdrowia”

mgr inż. MACIEJ MALENDA – związany z Infermedica, wykładowca w Akademii Leona Koźmińskiego. W latach 2017–2019  
jako Dyrektor ds. Innowacji współtworzył oraz prowadził dział innowacji – „Health Innovators by Medicover”.  
Promotor innowacyjnych rozwiązań technologicznych, inżynier i pasjonat nowych technologii

prof. dr hab. n. med. ANDRZEJ MARSZAŁEK – konsultant krajowy w dziedzinie patomorfologii. Absolwent Akademii  
Medycznej w Poznaniu

IWONA MAZUR – specjalista psychoterapii uzależnień, Poradnia Leczenia Uzależnień, Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie w Kielcach

prof. dr hab. n. med. PIOTR MILECKI – ordynator Oddziału Radioterapii Onkologicznej I i Kierownik Zakładu Radioterapii 
I Wielkopolskiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Poznaniu

dr inż. ROBERT MOŁDACH – współzałożyciel i prezes zarządu Instytutu Zdrowia i Demokracji, grupy eksperckiej specjalizującej się 
w doradztwie i analizach w sektorach ochrony zdrowia, opieki zdrowotnej i farmacji, doradca Prezydenta Pracodawców RP

prof. dr hab. n. med. DAWID MURAWA – kierownik Katedry Chirurgii i Onkologii na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu 
Uniwersytetu Zielonogórskiego. Specjalista chirurgii ogólnej oraz onkologicznej, specjalizuje się m.in. w oszczędzającym  
chirurgicznym leczeniu raka piersi

dr n. ekon. MAGDALENA OSAK – Katedra Ubezpieczeń, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

RAFAŁ OSTAP – dyrektor ds. Wdrożeń

PIOTR PECKO – dyrektor Sprzedaży – Sektor Opieki Zdrowotnej

mgr inż. ALEKSANDER PŁACZEK – doktorant III roku programu „Doktorat Wdrożeniowy” na Politechnice Śląskiej,  
Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki, dyscyplina naukowa Informatyka, Dyrektor Projektu w WASKO S.A., GK WASKO

mgr inż. ALICJA PŁUCIENNIK – analityk systemów telemedycznych w WASKO S.A. (GK WASKO). Doktorant III roku programu 
„Doktorat Wdrożeniowy”, Katedra Inżynierii i Biologii Systemów, Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki,  
Politechnika Śląska w Gliwicach

dr. n. ekon. DARIUSZ PORĘBSKI – Katedra Finansów, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

dr hab. n. ekon., prof. SGH MONIKA RAULINAJTYS-GRZYBEK – Katedra Rachunkowości Menedżerskiej,  
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

ANNA RÓŻALSKA – Instytut Matki i Dziecka w Warszawie

prof. dr hab. n. ekon. IGA RUDAWSKA – Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Katedra Analizy i Strategii Przedsiębiorstw, 
Uniwersytet Szczeciński



ALEKSANDRA RUDNICKA – Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych

prof. dr hab. n. med. ANDRZEJ RUTKOWSKI – Naczelny Specjalista Chirurg Narodowego Instytutu Onkologii  
im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie, konsultant wojewódzki z dziedziny  
chirurgii onkologicznej w województwie mazowieckim

prof. dr hab. n. med. PIOTR RUTKOWSKI – kierownik Kliniki Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków Narodowego 
Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie, chirurg, onkolog,  
przewodniczący Rady Naukowej Akademii Czerniaka, wiceprzewodniczący rady naukowej COI, pełnomocnik dyrektora COI 
w Warszawie ds. badań klinicznych

dr n. med. TOMASZ RUTKOWSKI – I Klinika Radioterapii i Chemioterapii Narodowego Instytutu Onkologii  
im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego, Oddział w Gliwicach, specjalista radioterapii onkologicznej  
i onkologii klinicznej

dr hab. n. ekon., prof. SGH ANNA RUZIK-SIERDZIŃSKA – Katedra Ekonomii I, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

prof. dr hab. n. med. MARIA M. SĄSIADEK – specjalista chorób wewnętrznych, genetyki klinicznej i diagnostyki laboratoryjnej  
oraz kierownik Katedry i Zakładu Genetyki Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu i konsultant krajowy w dziedzinie genetyki 
klinicznej

prof. dr hab. n. med. EWA SIERKO – onkolog, specjalista radioterapii onkologicznej, Klinika Onkologii, Uniwersytet Medyczny 
w Białymstoku

prof. dr hab. n. med. KRZYSZTOF SKŁADOWSKI – kierownik I Kliniki Radioterapii i Chemioterapii Narodowego Instytutu Onkologii 
im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego, Oddział w Gliwicach

dr hab. n. ekon., prof. UJ CHRISTOPH SOWADA – dyrektor Instytutu Zdrowia Publicznego Collegium Medicum Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, kierownik studiów na kierunkach: zdrowie publiczne, organizacja i ekonomika ochrony zdrowia

dr n. med. TOMASZ STOKŁOSA – specjalista laboratoryjnej genetyki medycznej, kierownik Pracowni Biologii i Genetyki Molekularnej 
UCK WUM, Zakład Biologii i Genetyki Nowotworów, Warszawski Uniwersytet Medyczny

mgr inż. ANDRZEJ TOLARCZYK – doktorant w Zakładzie Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki Stosowanej  
Politechniki Warszawskiej

lek. BARTŁOMIEJ TOMASIK – Zakład Biostatystyki i Medycyny Translacyjnej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

prof. dr hab. n. med. JAN WALEWSKI – dyrektor Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie  
– Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie, wiceprzewodniczący Zarządu PTO, internista, onkolog, hematolog

dr hab. n. ekon., prof. UE MARIA WĘGRZYN – Katedra Finansów, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

dr hab. n. med., prof. NIO PAWEŁ WIECHNO – Klinika Nowotworów Układu Moczowego, Narodowy Instytut Onkologii  
– Narodowy Instytut Badawczy im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

dr hab. n. ekon., prof. SGH BARBARA WIĘCKOWSKA – pracownik Katedry Ubezpieczenia Społecznego Szkoły Głównej Handlowej 
w Warszawie, doradca prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, była Dyrektor Departamentu Analiz i Strategii w Ministerstwie 
Zdrowia, wcześniej analityk w Kancelarii Premiera, twórca map potrzeb zdrowotnych i współtwórca pakietu onkologicznego, 
ekonomista, ekspert systemu ochrony zdrowia

dr hab. n. med., prof. COI LUCJAN WYRWICZ – Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie 
– Państwowy Instytut Badawczy

dr hab. n. med., prof. KAiAFM WOJCIECH M. WYSOCKI – prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej, 
specjalista chirurgii ogólnej, specjalista chirurgii onkologicznej. Specjalizuje się w m.in. w leczeniu raka piersi, nowotworów tkanek 
miękkich i przewodu pokarmowego. Kierownik Kliniki Chirurgii Onkologicznej Narodowego Instytutu Onkologii  
im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego, Oddział w Krakowie

PAWEŁ ZAWADZKI – pełnomocnik ds. Rozwoju Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu, sekretarz Ogólnopolskiego 
Zrzeszenia Publicznych Centrów i Instytutów Onkologicznych, prezes fundacji Razem Wygramy. Fundacja wspierania onkologii 
dolnośląskiej

dr n. med. PRZEMYSŁAW ZDZIARSKI – specjalista chorób zakaźnych i immunologii klinicznej, Prion Poradnia Immunologiczna  
we Wrocławiu



BARBARA WIĘCKOWSKA

Profesor w Katedrze Ubezpieczenia Społecznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie,  

doradca prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, była Dyrektor Departamentu Analiz  

i Strategii w Ministerstwie Zdrowia, wcześniej analityk w Kancelarii Premiera, twórca map  

potrzeb zdrowotnych i współtwórca pakietu onkologicznego, ekonomista, ekspert systemu  

ochrony zdrowia.

Niezwykle potrzebna i pierwsza tego rodzaju publikacja na polskim rynku. W sposób kompleksowy traktuje  
onkologię i nie tylko mówi o tym, jak dziś wygląda w Polsce sytuacja chorych na raka, lecz także wskazuje kierunki 
na przyszłość, wyznacza cele i pokazuje, jak je osiągnąć. «Innowacyjna onkologia» to recepta przygotowana przez 
najlepszych ekspertów i skierowana do wszystkich, od których zależy i będzie zależał kształt polskiej onkologii.

ADAM MACIEJCZYK

Dyrektor Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu, kierownik Kliniki Radioterapii 

Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, przewodniczący Zarządu Głównego Polskiego 

Towarzystwa Onkologicznego w kadencji 2018–2022, członek Zespołu do opracowania projektu 

koncepcji organizacji i funkcjonowania Narodowego Instytutu Onkologii, członek Rady Społecznej 

„Wspólnie dla Zdrowia”, lekarz onkolog, specjalista w zakresie radioterapii onkologicznej.

Walka z nowotworami może być skuteczna tylko wtedy, gdy o chorobie będziemy myśleć na wielu płaszczyznach 
i uwzględnimy perspektywy możliwie wielu podmiotów uczestniczących w systemie ochrony zdrowia. Analizując 
mechanizmy w nim zachodzące, można dokładnie określić możliwości wdrażania nowych i wykorzystania już 
dostępnych technologii medycznych, dążąc tym samym do podniesienia bezpieczeństwa i skuteczności opieki onko-
logicznej. Kluczowe wyzwania, zadania i pytania omawiamy w tej książce. Chcemy, aby ta analiza uwarunkowań, 
w jakich funkcjonuje onkologia, i możliwości, jakie się rysują, mogła posłużyć za wszechstronny materiał do meryto-
rycznej dyskusji o tym, co jest przedmiotem naszej wspólnej pasji. 

Przedmowy  
Redaktorów Naukowych
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ROZDZ I A Ł

1

1

W najbliższych dekadach stan i struktura 
ludności w Polsce będzie ulegać znaczącym 
i nieobserwowanym wcześniej przemianom. 
Na skutek spadającej liczby urodzeń  
i rosnącej liczby zgonów, zmniejszać się będzie  
liczba ludności. Jednocześnie zmieniać  
się będzie struktura wieku ludności.   
Znacząco wzrośnie liczba i udział osób  
starszych i sędziwych, które również konsumują  
najwięcej środków związanych z opieką  
zdrowotną.

Onkologiczne tsunami  
– Polska na tle świata

1.1.  Zmiany demograficzne w Polsce – stan obecny i perspektywy  
– wybrane aspekty
Anita Abramowska-Kmon, Milena Chełchowska

Liczba ludności. Liczba ludności w Polsce w 1990 r. 
wyniosła nieco ponad 38 mln i do 2018 r. wzrosła nie-
znacznie do 38,4 mln (o 0,9%). W tym okresie ludność 
w miastach zmalała o 2%, na wsi zaś wzrosła o 5,5%. 
Tendencja ta jednak się zmienia. Zgodnie z wynikami 
prognozy ludnościowej GUS z 2014 r., do 2050 r. należy 
oczekiwać znaczącego ubytku populacji. W porówna-
niu z 2018 r. liczba ludności zmniejszy się o niemal 
4,5 mln, czyli o 11,6%, zarówno w miastach, jak i na  
wsi. Ubytek ten będzie dużo większy w miastach niż  
na wsi (ponad 18,4% w porównaniu do 1,4%). 

RYCINA 1.1. Liczba ludności w Polsce w latach 1990–2050.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS oraz prognozy demograficznej na lata 2014–2050.
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2

Spadek ten będzie znacznie zróżnicowany regionalnie. 
W latach 2018–2050 największego ubytku ludności 
należy spodziewać się dla województw opolskiego 
(24,5%) i świętokrzyskiego (21,3%), najmniejszego 
zaś dla województw mazowieckiego (1,6%) 
i małopolskiego (3,6%).

Jedną z kluczowych zmian demograficznych 
obserwowaną już od kilku dziesięcioleci w Polsce  
jest znaczący spadek umieralności we wszystkich 
grupach wieku, mający odzwierciedlenie 
w systematycznym wzroście oczekiwanego  
dalszego trwania życia.

Oczekiwane dalsze trwanie życia. W latach 1990–
2018 oczekiwane trwanie życia noworodka (e0) wzrosło 
z 66,3 lat do 73,9 lat dla mężczyzn oraz z 75,3 lat do 
81,7 lat dla kobiet, a osób w wieku 65 ukończonych lat 
odpowiednio z 12,4 lat do 15,8 lat dla mężczyzn oraz 
16,2 lat do 20,1 dla kobiet. 

Według założeń prognozy ludnościowej w przy-
szłości należy oczekiwać dalszego zwiększenia się 
oczekiwanego trwania życia noworodka dla obu płci 
(do prawie 81 lat dla mężczyzn oraz 87 lat dla kobiet), 
większego dla mężczyzn, co przyczyni się do zmniejsze-
nia luki między kobietami i mężczyznami do 6 lat. Także 
dla osób w wieku 65 ukończonych lat przewidywany 
jest dalszy wzrost wartości tego parametru do 20 lat  
dla mężczyzn oraz 24 lat dla kobiet. 

Na skutek większej poprawy wskaźników 
przeżywalności dla mężczyzn niż dla kobiet, różnica 
w oczekiwanej długości życia noworodka między 
płciami zmalała z 9 lat w 1990 r. do 7,8 lat  
w 2018 r.

RYCINA 1.2. Zmiana liczby ludności w latach 2018–2050 
(w procentach).

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS  
oraz prognozy demograficznej na lata 2014–2050.
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Początkowo wzrost oczekiwanej długości życia 
noworodka był związany głównie ze spadkiem umieral-
ności niemowląt i dzieci, a następnie osób dorosłych 
i w końcu starszych. Obserwowany obecnie i zakładany 
w przyszłości wzrost przeżywalności osób starszych 
i sędziwych przyczyni się do znaczącego zwiększenia ich 
liczby w kolejnych latach. Będzie to skutkować zwiększe-
niem popytu na usługi zdrowotne i opiekuńcze. 

Wbrew wcześniejszym prognozom w ostatnich 
kilku latach odnotowano zahamowanie wzrostu 
oczekiwanego trwania życia noworodka, a nawet  
jego nieznaczny spadek.
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RYCINA 1.3. Oczekiwane trwanie życia noworodka w Polsce według płci w latach 1990–2050.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS oraz prognozy demograficznej na lata 2014–2050.
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Różnice między województwami. W 1990 r. naj- 
większe trwanie życia noworodka dla mężczyzn odno-
towano dla województwa małopolskiego (68 lat) oraz 
podkarpackiego (68 lat), podobnie w 2018 r., gdy 
wyniosło ono odpowiednio 75,3 lat oraz 75,5 lat. Naj-
mniejsze wartości tego parametru tablic trwania życia 
zaobserwowano w 1990 r. dla województw: zachodnio-
pomorskiego (65,1 lat), lubuskiego (65,2) i łódzkiego 
(65,3), zaś w 2018 r.– dla województwa łódzkiego 
(72 lata) i warmińsko-mazurskiego (72,5 lat). Z kolei dla 
kobiet największe oczekiwane trwanie życia noworodka 
w 1990 r. odnotowano dla województwa pomorskiego 
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RYCINA 1.4. Oczekiwane trwanie życia osoby w wieku 65 ukończonych lat w Polsce według  
płci w latach 1990–2050.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS oraz prognozy demograficznej na lata 2014–2050.

(76,8 lat), a najmniejsze dla województwa święto-
krzyskiego (74,2). W 2018 r. największą wartość e0 
zaobserwowano dla województwa podkarpackiego 
(83,2 lata), a najmniejszą dla województw: łódzkie- 
go (80,7), lubuskiego (80,9) i śląskiego (80,9). 

RYCINA 1.5. Oczekiwane trwanie życia noworodka płci męskiej w Polsce w latach 1990 i 2018.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.
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W ujęciu wojewódzkim można odnotować dość 
znaczne zróżnicowanie pod względem oczekiwanej 
długości życia noworodka oraz osoby w wieku 
60 ukończonych lat. Co więcej, różnice te są raczej 
stabilne w czasie.
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Oczekiwane dalsze trwanie życia w Europie. 
Kraje europejskie są zróżnicowane pod względem 
oczekiwanego trwania życia noworodka: dla mężczyzn 
wartość ta kształtuje się między 68,3 lat a 81,6 lat, 
zaś dla kobiet między 77,8 a 86,1 lat. Można zauwa-
żyć wyraźny podział między krajami Europy Północnej, 
Zachodniej i Południowej, o najwyższych wartościach 
parametru e0, oraz Europy Środkowej i Wschodniej 
– o niższych wartościach. Najwyższymi wartościami 
dla obu płci wyróżniają się Liechtenstein i Szwajcaria, 
a w przypadku kobiet – Hiszpania. Najniższe wartości 
dalszego trwania życia dla obu płci obserwowane są 
w Gruzji, natomiast dla mężczyzn również w Ukrainie, 
Białorusi i Litwie. Najkrótsze trwanie życia noworodków 
płci żeńskiej obserwuje się w Azerbejdżanie i Macedonii 
Północnej. 

Mimo tych pozytywnych zmian Polska należy 
do krajów europejskich o niższych wartościach 
oczekiwanego trwania życia zarówno dla kobiet,  
jak i dla mężczyzn.

RYCINA 1.6. Oczekiwane trwanie życia noworodka płci żeńskiej w Polsce w latach 1990 i 2018.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.
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Zmiany struktury wieku ludności. Wydłużenie trwa-
nia życia skutkuje rosnącą populacją osób starszych, 
natomiast spadek dzietności oznacza zmniejszenie 
liczby osób w najmłodszych grupach wieku. Te dwie 
główne tendencje w największym stopniu przyczyniają 
się do istotnych zmian w strukturze wieku ludności, 
obserwowanych w Polsce w ostatnich dziesięcioleciach 
oraz spodziewanych w przyszłości.

Liczba osób w wieku 65 lat i więcej wzrosła z poziomu 
3,9 mln w 1990 r. do 6,7 mln w 2018 r. (o 73%), 
jej udział zaś w populacji w tym okresie wzrósł z 10% 
do 17,5%. Zgodnie z prognozą GUS można oczekiwać, 
że zbiorowość osób starszych wzrośnie do 2050 r. 
o kolejne 4,4 mln (do ponad 11 mln), czyli o 65%, 
a jej udział wyniesie 33%. Szybkiego wzrostu liczby 
i udziału osób starszych należy oczekiwać w latach 
2010–2025, kiedy wiek emerytalny osiągają liczne 
roczniki urodzone w czasie powojennego wyżu 
urodzeń. 



51.  Onkologiczne tsunami – Polska na tle świata 

Wzrost populacji osób najstarszych. Znacząco 
rośnie liczba i udział osób sędziwych (w wieku 85 lat 
i więcej). W okresie 2002–2018 zbiorowość ta zwięk-
szyła się z poziomu 330 tys. do 891 tys., natomiast 
jej udział wzrósł z niecałego 1% do 2%. Dużo szyb-
szego wzrostu liczby osób sędziwych należy oczekiwać 

RYCINA 1.8.  Liczba ludności w wieku 65 lat i więcej w Polsce w latach 1990–2050.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS oraz prognozy demograficznej na lata 2014–2050.

RYCINA 1.9.  Udział osób w wieku 65 lat i więcej w populacji w Polsce w latach 1990–2050.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS oraz prognozy demograficznej na lata 2014–2050.
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RYCINA 1.7. Oczekiwane trwanie życia noworodka w Europie (2017).

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu.
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w przyszłości: do 2050 r. osiągnie ona ponad 2 mln 
osób (0,7 mln mężczyzn i 1,4 mln kobiet), zaś odse-
tek wzrośnie do ponad 6%. Najbardziej zbiorowość 
osób w wieku 85 lat i więcej oraz jej udział wzrośnie 
po 2030 r., kiedy wiek ten będą osiągać liczne roczniki 
powojennego wyżu urodzeń.
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Polska jest także zróżnicowana regionalnie 
pod względem udziału osób starszych w ogólnej 
liczbie ludności.

Terytorialne zróżnicowanie procesu starzenia się 
ludności. W 2019 r. odsetek osób starszych w poszcze-
gólnych województwach kształtował się między 16,2% 
a 19,8%. Obecnie północna Polska (województwa: 
pomorskie i warmińsko-mazurskie) charakteryzuje się 
najniższym odsetkiem osób w wieku ponad 64 lata, 
najwyższym zaś Polska centralna (województwa: łódz-

RYCINA 1.10. Liczba ludności w wieku 85 lat i więcej w Polsce w latach 1990–2050.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS oraz prognozy demograficznej na lata 2014–2050.

RYCINA 1.11.  Udział osób w wieku 85 lat i więcej w populacji w Polsce w latach 1990–2050.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS oraz prognozy demograficznej na lata 2014–2050.
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kie i świętokrzyskie). Natomiast w 2050 r. odsetek osób 
starszych wzrośnie w każdym województwie i będzie 
wynosił między 30% (województwo pomorskie) a 36,1% 
(województwo opolskie). Z kolei w 2019 r. udział osób 
w wieku 85 lat i więcej mieścił się między 1,7% a 2,5% 
ogółu ludności w poszczególnych województwach. 
Województwo wielkopolskie odznacza się najmniejszym 
odsetkiem osób najstarszych (85+), a podlaskie – naj-
większym. Województwa te zachowają swoją pozycję 
w przyszłości, aczkolwiek udział osób sędziwych wynie-
sie odpowiednio 5,4% oraz 7,3% w 2050 r. 



71.  Onkologiczne tsunami – Polska na tle świata 

Unia Europejska jest silnie zróżnicowana 
pod względem stopnia zaawansowania procesu 
starzenia się ludności. Generalnie można zauważyć 
podział na kraje bardziej zaawansowane  
pod względem starzenia się ludności  
(kraje Europy Północnej, Zachodniej i Południowej 
wobec młodszych demograficznie krajów  
Europy Środkowo-Wschodniej).

Starzenie się ludności w krajach Unii Europejskiej. 
W 2018 r. udział osób w wieku 65 lat i więcej kształto-
wał się między 13,8% dla Irlandii a 22,6% dla Włoch. 
Podobny obraz kształtuje się w wyniku analizy zróżnico-
wania krajów europejskich pod względem udziału osób 
w wieku 80 lat i więcej w populacji. Najmniejsze jego 
wartości można zaobserwować dla Irlandii i Słowacji 
(1,5%), a największą dla Włoch (3,5%). W przyszłości 

RYCINA 1.12.  Udział osób w wieku 65 lat i więcej w Polsce według województw w latach 2019 i 2050.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS oraz prognozy demograficznej na lata 2014–2050.

RYCINA 1.13.  Udział osób w wieku 85 lat i więcej w Polsce według województw w latach 2019 i 2050.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS oraz prognozy demograficznej na lata 2014–2050.
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we wszystkich krajach europejskich należy oczekiwać 
dalszego zwiększenia odsetka osób starszych w popu-
lacji, aczkolwiek wzrost ten będzie się charakteryzował 
różnym tempem. Portugalia będzie najstarszym demo-
graficznie krajem UE (osoby starsze będą stanowiły tu 
35,1% ogółu), zaś Szwecja – najmłodszym (21,8% osób 
w tym samym wieku). Udział osób najstarszych (w wieku 
80 lat i więcej) także znacząco się zwiększy i będzie się 
kształtował między 7,4% (Cypr) a 14,3% (Włochy).  
Obecnie Polska (17,1% osób w wieku 65 lat i więcej 
w 2018 r.) należy do młodszych w demograficznym sen-

sie krajów europejskich, jednakże w przyszłości będzie 
jednym ze starszych demograficznie krajów europej-
skich (29,7% w 2050 r.). 

Zmianie ulegnie podział krajów Unii Europejskiej  
na: starsze demograficznie kraje południowe  
i Europy Środkowo-Wschodniej oraz stosunkowo 
młodsze demograficznie kraje Europy Północnej 
i Zachodniej.

RYCINA 1.14.  Udział osób w wieku 65 lat i więcej w krajach europejskich w latach 2018 i 2050.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych oraz projekcji demograficznej Eurostatu.
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RYCINA 1.15.  Udział osób w wieku 80 lat i więcej w krajach europejskich w latach 2018 i 2050.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych oraz projekcji (baseline projections) Eurostatu.
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Podsumowując, starzenie się ludności jest procesem globalnym i nieodwracalnym, silnie zróżnicowanym 
terytorialnie (zarówno w Europie, jak i w Polsce). Pociąga ono za sobą wiele społeczno-ekonomicznych 
konsekwencji. Obserwowane i przewidywane zwiększenie liczby osób starszych, w tym sędziwych, oznacza 
wzrost liczby zachorowań na choroby nowotworowe, jako że osoby starsze (zwłaszcza w ósmej dekadzie życia)  
są najbardziej na nie narażone.



91.  Onkologiczne tsunami – Polska na tle świata 

W 2018 r. Światowa Organizacja Zdrowia (World Health 
Organization – WHO) wskazała, że choroby nowotwo-
rowe są jedną z głównych przyczyn zgonów na świecie. 

lekarz (podmiot wykonujący działalność leczniczą), nie-
zależnie, czy w publicznym zakładzie opieki zdrowotnej, 
czy też w prywatnej placówce, bez względu na posiada-
nie lub brak umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia, 
jest zobowiązany do zgłoszenia nowotworu złośliwego. 
Dane pacjentów dotyczące nowotworu są przekazy-
wane w postaci papierowej lub elektronicznej przy 
pierwszym rozpoznaniu lub podejrzeniu choroby nowo-
tworowej, przy wizytach kontrolnych oraz na podstawie 
karty zgonu. Ustawa o systemie informacji w ochronie 
zdrowia, w której zawarto m.in. upoważnienie do pro-
wadzenia KRN, nie zawiera sankcji za niezgłaszanie 
nowotworów złośliwych. Aby zapewnić kompletność 
gromadzonych danych, ważne jest szerzenie wiedzy 
na temat KRN oraz uświadamianie lekarzy o ich obo-
wiązkach, w tym o procedurze zgłaszania wykrytych 
nowotworów.

1.2.  Źródła informacji na temat zachorowań na raka, czyli dlaczego dane  
mogą się różnić
Katarzyna Byszek

WHO, 2018 r.: 

 � Szacuje się, że około 9,6 mln ludzi umarło 
z powodu choroby nowotworowej na świecie.

 � Inaczej obrazując globalnie skalę skutków:  
1 na 6 osób umarła z powodu raka.

Ten poważny problem zdrowotny, dotykający glo-
balnie milionów ludzi, jest przedmiotem badań wielu 
naukowców, zarówno w zakresie medycyny, jak i eko-
nomii. Jest również wyzwaniem dla decydentów, którzy 
odpowiadają za politykę zdrowotną w poszczególnych 
państwach. Zachorowalność i umieralność z powodu 
nowotworów jest także przedmiotem zainteresowań 
organizacji międzynarodowych, które dążą do wspie-
rania współpracy państw w walce z tymi chorobami 
i szerzenia dobrych praktyk w tym zakresie. By badać, 
analizować i podejmować decyzje na temat działań 
ukierunkowanych na zmniejszenie zachorowalności 
na raka, potrzebne są dane na temat danej populacji. 
W zależności od tego, czy analizowana jest sytuacja na 
poziomie danego państwa czy grupy państw, wykorzy-
stywane są różne źródła.

Podstawowym źródłem danych na temat zacho-
rowalności na raka w Polsce jest Krajowy Rejestr 
Nowotworów (KRN). Rejestr ten jest prowadzony na 
podstawie ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o syste-
mie informacji w ochronie zdrowia (art. 20 ust. 1, Dz.U. 
2011 nr 113, poz. 657 ze zm.), a także rozporządzenia 
Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie 
KRN (Dz.U. 2018 poz. 1197). Minister właściwy do 
spraw zdrowia powierzył Centrum Onkologii – Insty-
tutowi im. Marii Curie-Skłodowskiej (COI) prowadzenie 
KRN, zobowiązując jednocześnie podmioty wykonujące 
działalność leczniczą do przekazywania danych do reje-
stru za pośrednictwem wojewódzkich biur rejestracji 
nowotworów. Obecnie dane o zachorowalności groma-
dzone są na podstawie kart zgłoszenia nowotworów 
złośliwych. Zgodnie z brzmieniem rozporządzenia, każdy 

Dane o zachorowaniach na nowotwory i zgonach  
z ich powodu są zbierane od połowy lat 60. 

Od 1979 r. Centrum Onkologii – Instytut  
im. Marii Skłodowskiej-Curie (COI) publikuje dane 
o zachorowaniach na nowotwory.

Bezwzględna liczba przypadków zachorowań na 
nowotwory w danej populacji w określonym czasie jest 
uzależniona zarówno od wielkości tej populacji, jak 
i od struktury wieku w tym czasie. Według ostatniego 
raportu KRN, w 2017 r. liczba nowych zachorowań  
na nowotwory w Polsce wyniosła prawie 165 tys.,  
a na 100 tys. osób odnotowano 429,1 zachorowań 
(„surowy” współczynnik). W raporcie za 2017 r. oprócz 
dotychczasowej standaryzacji populacji według Segi 
(tzw. populacji światowej – ASW) wprowadzono, zgod-
nie z rekomendacją Eurostat, standardową populację 
Europy z 2013 r. (ESP2013). Różnice pomiędzy war-
tościami współczynników są istotne: ASW przyjmuje 
wartość 230,1 a ESP2013 – 463,4 na 100 tys. osób 
polskiej populacji. Standard dla populacji europejskiej 
odzwierciedla trend starzejącej się populacji, który 
skutkuje wyższym odsetkiem osób powyżej 65. roku  
życia. 
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Współczynnik „surowy” przedstawia liczbę 
zachorowań na 100 tys. osób w danej populacji.

Współczynnik cząstkowy to częstość występowania 
określonego schorzenia na 100 tys. osób w określonej 
grupie wiekowej. 

Standaryzacja według wieku pozwala przybliżyć,  
ile zachorowań wystąpiłoby w danej populacji, 
gdyby struktura wieku tej populacji byłaby taka 
sama jak tej określonej jako standard np. w Europie 
(standard ESP2013) lub globalnie (standard ASW).

Główny Urząd Statystyczny jest źródłem danych 
o nowotworach dzięki publikowanym zestawieniom 
statystycznym w ramach programu badań statystyki 
publicznej w ochronie zdrowia. Wyniki badań na temat 
zachorowalności na nowotwory są prezentowane 
w wydawanej co roku publikacji pt. Zdrowie i ochrona 
zdrowia. Należy mieć jednak na uwadze to, że GUS 
czerpie dane z KRN, a przygotowane na ich podsta-
wie analizy nie dostarczają aktualnej informacji, czego 
przykładem jest uwzględnienie w najnowszej publikacji 
GUS z 2018 r. za 2017 r. danych o zachorowaniach na 
nowotwory w 2015 r. i w 2016 r. GUS, podobnie jak 
w raportach rocznych z KRN, przedstawia wyniki badań 
z uwzględnieniem sytuacji w poszczególnych woje-
wództwach, jednakże, w odróżnieniu od publikacji COI, 
skupia się na prezentacji współczynników surowych 
dla całej populacji, a nie na prezentacji z podziałem 
według płci. Dzięki całościowemu wglądowi w występo-
wanie nowotworów w poszczególnych województwach 
możemy sprawdzić, w których częściach kraju zareje-
strowano najwięcej nowych zachorowań (województwo 
pomorskie), a w których najmniej (województwa podla-
skie i mazowieckie).

Zachorowalność w poszczególnych wojewódz-
twach była również analizowana w celu stworzenia 
map potrzeb zdrowotnych. W mapach wykorzystano 
dane KRN uzupełnione o dane finansowe z Narodo-
wego Funduszu Zdrowia. Połączenie zbiorów danych 
zminimalizowało zjawisko tzw. up-codingu, występujące 
m.in. w ubezpieczeniach zdrowotnych, które polega 
na rozliczaniu świadczeń w sposób korzystniejszy, jeśli 
wycena płatnika (w Polsce – NFZ) jest uzależniona 
od rozpoznania określonych jednostek chorobowych. 
W publikowanych mapach potrzeb zdrowotnych poja-
wia się ten sam problem co w publikacjach GUS, 
a mianowicie problem aktualizacji danych. W opubliko-
wanej w 2019 r. mapie potrzeb zdrowotnych w zakresie 
onkologii dla Polski zawarto dane na temat zachorowań 
z 2012 r. 

System sprawozdawczy NFZ służy analizie finan-
sowej rozliczanych produktów – świadczeń opieki 
zdrowotnej, nie jest jednak źródłem wiedzy o pacjen-
tach i zachorowaniach. Liczba zachorowań rozliczanych 
przez NFZ, a rejestrowanych w KRN, może być różna. 
Przyczyn tego stanu rzeczy może być kilka. Po pierwsze 
możliwe jest niedorejestrowanie w KRN, a sam pro-
ces rejestracji karty zgłoszeń do KRN może skutkować 
przesunięciami w czasie ze względu na czas zbierania 
i weryfikacji danych przekazywanych w wersji papie-
rowej. Drugą przyczyną może być wspomniany wyżej 
up-coding. Kolejną przyczyną mogą być błędy we wpro-
wadzaniu zgłoszenia lub rozliczaniu świadczenia, które 
wynikają z manualnego wprowadzania danych do bazy 
(systemu teleinformatycznego) lub wprowadzania tych 
samych lub podobnych danych jednocześnie przez kilka 
osób. 

Źródłem danych o zachorowaniach na nowotwory 
w Polsce mogą być również bazy zagraniczne.

Główne zagraniczne źródła wiedzy o zachorowaniach 
na nowotwory w Polsce:

 � WHO – IARC: Global Cancer Observatory  
(GLOBOCAN), 

 � European Cancer Information System ECIS).

WHO w publikowanych informacjach statystycz-
nych prezentuje dane zagregowane globalnie, a pod 
jej auspicjami działa Międzynarodowa Agencja Badań 
nad Rakiem (International Agency for Research on 
Cancer – IARC), która prowadzi bazę Global Cancer 
Observatory, obejmującą dane ze 185 państw. Dostęp-
ność danych o wszystkich nowotworach, w tym proces 
gromadzenia i aktualizacji danych, stanowi nie lada 
wyzwanie, dlatego najczęściej przedstawiane są staty-
styki o zachorowaniach z uwzględnieniem wybranych 
nowotworów. Global Cancer Observatory publikuje 
dane na stronie z możliwością filtrowania według 
na przykład współczynnika zachorowań, państw, czy 
płci. Według danych za 2018 r. w Polsce odnotowano 
wówczas 185 630 zachorowań, 487,2 zachorowań na 
100 tys. mieszkańców („surowy” współczynnik), a współ-
czynnik standaryzowany (ASW) wyniósł 253,8. WHO 
publikuje również profile państw w zakresie onkologii, 
ale dane te są rzadko aktualizowane – „najnowsze” 
zestawienie dla Polski zawiera dane z 2012 r., bez poka-
zania współczynników surowych dla całej populacji, 
a tylko dane dla określonych nowotworów w podziale 
na płeć. 
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Komisja Europejska jest kolejną instytucją, która 
dostrzega potrzebę prowadzenia badań i analiz w zakre-
sie zachorowalności na nowotwory, aby podejmować 
adekwatne działania zmierzające do redukcji obciążeń 
i szkód związanych z nowotworami. W tym celu stwo-
rzono Europejski System Informacji o Raku (European 
Cancer Information System – ECIS). ECIS działa w opar- 
ciu o zgromadzone dane na temat nowotworów 
i funkcjonujące rejestry zrzeszone w Europejskiej Sieci 
Rejestrów Raka (European Network of Cancer Registries 
– ENCR), do której należy również KRN. ECIS, oprócz 
danych z 2018 r. o zachorowalności i umieralności, 
zawiera także dane historyczne oraz wskaźniki przeżyć 
w latach 2000–2007. Dodatkowym atutem tego źródła 
jest możliwość tworzenia wizualizacji, co może ułatwić 
analizę danych epidemiologicznych. Według danych 
ECIS, w Polsce w 2018 r. odnotowano 181 530 za- 
chorowań na nowotwory, a „surowy” współczynnik 
wyniósł 476,4 na 100 tys. osób. 

Oprócz ECIS, głównym źródłem danych o nowotwo-
rach jest Eurostat. Najnowsze dane zbiorcze dla państw 
członkowskich dotyczą 2016 r., jednakże nie obejmują 
danych na temat zachorowań. Eurostat skupia się na 
publikacji wyników badań statystycznych o umieralności 
z powodu nowotworów, dostępie pacjentów do leczenia 
onkologicznego i opieki onkologicznej w państwach UE.

ECIS stanowi najbardziej aktualne źródło danych 
o zachorowalności na nowotwory w Unii Europejskiej:

 � dane o zachorowalności według państwa 
członkowskiego, 

 � dane dotyczące poszczególnych nowotworów, 
 � dane według płci, grup wiekowych i roku 

zachorowania.

Kluczowe problemy ze źródłami danych 
o zachorowaniach:

 � Aktualność danych.
 � Różnice w metodologii.
 � Niewystarczająca koordynacja i niespójność 

w prezentacji.

Glance wskazano 7,5 mln nowych zachorowań na nowo-
twory, średnio 301 przypadki na 100 tys. mieszkańców 
państw członkowskich, a w Polsce 254 przypadki na 
100 tys. mieszkańców w 2018 r. OECD w charaktery-
styce nowotworów wykorzystało dane zgromadzone 
przez IARC (GLOBOCAN), ze standaryzacją według 
wieku, zwrócono jednocześnie uwagę na różnice w sza-
cunkach w porównaniu z danymi krajowymi. Przyczyną 
tych różnic jest przyjęta metodologia. IARC opracowuje 
informacje statystyczne na podstawie danych popula-
cyjnych Segi (Segi’s world population). 

Badając źródła danych o zachorowaniach na nowo-
twory, można napotkać wiele trudności w porównaniu 
danych. Sięgając do podstawowych źródeł polskich 
i zagranicznych, od razu widoczny jest problem aktu-
alizacji danych. Zastanawiać może, dlaczego źródła 
zagraniczne są w stanie publikować dane o zachorowa-
niach za 2018 r., a nie jest to czynione przez polskie 
instytucje. Problem ten nie dotyczy jednak tylko Polski. 
Przykładowo w Wielkiej Brytanii, Cancer Research UK, 
organizacja, która prowadzi bazę dotyczącą nowotwo-
rów, najnowsze dane o zachorowaniach publikuje za 
2016 r., a „surowe współczynniki” są publikowane tylko 
dla wybranych nowotworów. Ten wybór nowotworów, 
skutkujący zawężeniem analiz do określonej grupy cho-
rób, może stanowić problem w stworzeniu porównań, 
czego przykładem mogą być właśnie zestawienia Can-
cer Research czy profile poszczególnych państw WHO. 
Niektóre rodzaje nowotworów są wyłączane z analiz 
ze względu na specyfikę leczenia i potencjalnie niskie 
zagrożenie życia, np. przy sporządzaniu map potrzeb 
zdrowotnych wyłączono nowotwory skóry niebędące 
czerniakami, a inne są wyłączane ze względu na zbyt 
małą roczną liczbę zachorowań, np. nowotwory oka  
czy grasicy. 

Zasadnicze różnice w publikowanych danych wyni-
kają z przyjętych metodologii, w tym definicji (klasyfikacji) 
i konstrukcji mierników. Wartości współczynników stan-
daryzowanych oparte na danych populacji światowej są 
zwykle niższe od wartości współczynników „surowych”, 
czego przykładem mogą być zestawienia dla Polski 
w kraju i za granicą za 2012 r. – „surowy” współczynnik 
według KRN wynosi 396,7 w porównaniu z wystanda-
ryzowanym współczynnikiem o wartości 230,6 z KRN 
oraz wystandaryzowanym współczynnikiem o wartości 
229,6 z bazy OECD z 2012 r. Ponadto różnice mogą 
występować w założeniach przyjętych do modelowa-
nia, co widać, porównując wspomniane wcześniej dane 
GLOBOCAN i ECIS za 2018 r. dla Polski. 

Współpraca organizacji zajmujących się badaniem 
epidemiologii nowotworów również zakłada koordyna-

OECD, podobnie jak WHO, również publikuje sta-
tystyki zbiorcze. Według szacunków OECD w 2012 r. 
zanotowano 5,8 mln nowych zachorowań na raka 
w państwach członkowskich OECD, a w Polsce na 
100 tys. mieszkańców wystąpiło 229,6 zachorowań. 
W najnowszej publikacji OECD z 2019 r. pt. Health at 
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cję publikacji w tym zakresie, co można zauważyć po 
datach publikacji – WHO, OECD, Komisja Europejska, 
COI i GUS nie powielają zestawień statystycznych, 
lecz się uzupełniają. Uspójnianiu metodologii i popra-
wie jakości danych na temat zachorowalności służą 
również wspólne projekty badawcze, np. projekt 
EUROCARE, czy współpraca IARC z ENCR. Część 
kłopotów z tworzeniem analiz z porównaniami mię-
dzynarodowymi można rozwiązać poprzez stosowanie 

jednolitej klasyfikacji międzynarodowej, jednakże 
wymaga to uspójnienia krajowych definicji lub prowa-
dzenia statystyk podwójnie, co z kolei może stanowić 
istotne obciążenie administracyjne dla państw rapor-
tujących. Postępująca informatyzacja systemów opieki 
zdrowia może sprzyjać redukcji obciążeń związanych 
z prowadzeniem rejestrów nowotworów i generowaniu 
aktualnych zestawień statystycznych odpowiednio do 
potrzeb i celów publikacji.
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1.3.  Statystyki i projekcje epidemiologiczne zachorowań na nowotwory złośliwe 
w kontekście starzenia się ludności
Agnieszka Chłoń-Domińczak

Zmiany struktury wieku ludności  
a wydatki na zdrowie

Obserwowanym zmianom demograficznym towarzyszy 
wzrost wydatków na opiekę zdrowotną. Oszacowane 
na podstawie metodyki Narodowych Rachunków Trans-

Znacząca część obserwowanego wzrostu wydatków 
publicznych na opiekę zdrowotną związana jest 
z większymi wydatkami przede wszystkim na osoby 
po 60. roku życia.

ferów profile wieku wydatków publicznych na opiekę 
zdrowotną umożliwiają ocenę, w jaki sposób wydatki 
na zdrowie zmieniały się w latach 2004–2016 w zależ-
ności od roku urodzenia i wieku Polaków, co ilustruje 
rycina 1.16. 
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Zmiany struktury wieku ludności  
a wydatki na zdrowie

Obserwowanym zmianom demograficznym towarzyszy 
wzrost wydatków na opiekę zdrowotną. Oszacowane 
na podstawie metodyki Narodowych Rachunków Trans-

Znacząca część obserwowanego wzrostu wydatków 
publicznych na opiekę zdrowotną związana jest 
z większymi wydatkami przede wszystkim na osoby 
po 60. roku życia.

Każda z linii na wykresie prezentuje wydatki na 
zdrowie osób w poszczególnych latach. Najstarsza 

kohorta to osoby urodzone w 1924 r., które miały 80 lat 
w 2004 r., a najmłodsza to osoby urodzone w 2016 r. 
Dane te wskazują na wzrost wydatków na konsumpcję 
zdrowia, obserwowaną dla wszystkich kohort. Wzrost 
ten jest podobny dla osób w wieku do około 55. roku 
życia. Dla osób w wieku 56 lat i więcej nastąpił znaczny 
wzrost wydatków, który rośnie sukcesywnie dla kolej-
nych starszych kohort i ich zaawansowania wiekowego. 

RYCINA 1.16.  Nominalne wydatki per capita związane z konsumpcją wydatków na opiekę zdrowotną według kohort 
i wieku w latach 2004–2016.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Narodowego Funduszu Zdrowia.
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Starzenie się i ryzyko zachorowania 
na nowotwory między 2000 a 2017 r. 

Ryzyko zachorowania na nowotwory rośnie wraz 
z wiekiem. Potwierdzają to statystyki Krajowego 
Rejestru Nowotworów (KRN). Między 2000 a 2017 r. 
obserwowane współczynniki zachorowań na nowo-

twory na 100 tys. ludności wzrosły dla kobiet po  
50. roku życia (z wyjątkiem najstarszej grupy wieku) 
i dla mężczyzn po 65. roku życia. Być może częściowo 
zmiana ta jest spowodowana zwiększeniem wykry-
walności (wprowadzenie pakietu onkologicznego), 
lecz również może być skutkiem zwiększenia oddzia-
ływania czynników ryzyka. 
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Współczynniki zachorowań na nowotwory zło-
śliwe są również zróżnicowane regionalnie. Różnice te 
obserwowane są szczególnie w przypadku najstarszej 
populacji, chociaż regionalna zmienność zachorowań 
na nowotwory jest największa w przypadku najmłod-

RYCINA 1.17.  Liczba zachorowań na nowotwory złośliwie w Polsce na 100 tys. ludności według płci i grup wieku  
w 2000 i w 2017 r.

Źródło: Wojciechowska U., Didkowska J.: Zachorowania i zgony na nowotwory złośliwe w Polsce. Krajowy Rejestr Nowotworów, Narodowy 
Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy. Dostępne na stronie http://onkologia.org.pl/raporty/, 
dostęp z dnia 20/01/2020.
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szych grup wieku. Najwyższa liczba zachorowań na 
100 tys. ludności w najstarszych grupach wieku odno-
towywana jest w województwie pomorskim, a najniższa 
w podlaskim, co ilustrują współczynniki zachorowań  
dla osób w wieku 75–79 lat (ryc. 1.18).

RYCINA 1.18. (A–B).   Liczba zachorowań na nowotwory złośliwie w Polsce na 100 tys. ludności w województwach według 
płci i grup wieku w 2017 r. (C) Liczba zachorowań na 100 tys. ludności w grupie wieku 75–79 lat według płci województw.

Źródło: Wojciechowska U., Didkowska J.: Zachorowania i zgony na nowotwory złośliwe w Polsce. Krajowy Rejestr Nowotworów, Narodowy 

Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy. Dostępne na stronie http://onkologia.org.pl/raporty/, 

dostęp z dnia 20/01/2020.
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szych grup wieku. Najwyższa liczba zachorowań na 
100 tys. ludności w najstarszych grupach wieku odno-
towywana jest w województwie pomorskim, a najniższa 
w podlaskim, co ilustrują współczynniki zachorowań  
dla osób w wieku 75–79 lat (ryc. 1.18).

RYCINA 1.18. (A–B).   Liczba zachorowań na nowotwory złośliwie w Polsce na 100 tys. ludności w województwach według 
płci i grup wieku w 2017 r. (C) Liczba zachorowań na 100 tys. ludności w grupie wieku 75–79 lat według płci województw.

Źródło: Wojciechowska U., Didkowska J.: Zachorowania i zgony na nowotwory złośliwe w Polsce. Krajowy Rejestr Nowotworów, Narodowy 

Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy. Dostępne na stronie http://onkologia.org.pl/raporty/, 

dostęp z dnia 20/01/2020.
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Dane KRN dotyczące liczby zachorowań na nowo-
twory według grup wieku wskazują na znaczący wzrost 
liczby osób, które chorują na nowotwory złośliwie ogó-
łem. U kobiet liczba odnotowanych zachorowań wzrosła 
z 55,9 tys. do 82,4 tys., a u mężczyzn z 59,0 tys. do 
82,5 tys. Jak widać na rycinie 1.19, wzrost ogólnej 
liczby zachorowań spowodowany jest niemal wyłącz-
nie wzrostem liczby zachorowań wśród osób powyżej  
60. roku życia. 

W ostatnich dwóch dekadach liczba zachorowań  
na nowotwory wzrosła o niemal 40% u mężczyzn  
oraz ponad 47% u kobiet. Jest to spowodowane 
głównie zmianami demograficznymi skutkującymi 
wzrostem liczby osób w wieku 55 i więcej lat.

RYCINA 1.19.   Liczba zachorowań na nowotwory złośliwie w Polsce według płci i grup wieku w 2000 i w 2017 r.

Źródło: Wojciechowska U., Didkowska J.: Zachorowania i zgony na nowotwory złośliwe w Polsce. Krajowy Rejestr Nowotworów, Narodowy 
Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy. Dostępne na stronie http://onkologia.org.pl/raporty/, 
dostęp z dnia 20/01/2020.
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Dane KRN pokazują, że standaryzowane współ-
czynniki zachorowań na raka wzrosły w okresie od 2020 
do 2017 r. Wzrost ten był wyższy w przypadku kobiet, 
szczególnie po 50. roku życia. U mężczyzn najczęściej 
występujące nowotwory to rak prostaty (współczyn-
nik zachorowań między 2000 a 2017 r. zwiększył się 
o ponad 100%), rak płuca (spadek współczynnika 

zachorowań) oraz rak jelita grubego (wzrost współczyn-
nika zachorowań). U kobiet najczęściej występowały 
nowotwory piersi, płuca i jelita grubego. W przypadku 
wszystkich trzech wymienionych grup zachorowań  
obserwowany był wzrost współczynnika zachoro- 
wań między 2010 a 2017 r. 

RYCINA 1.20.   Standaryzowany współczynnik zachorowań na nowotwory złośliwe, mężczyźni. 

Źródło: Wojciechowska U., Didkowska J.: Zachorowania i zgony na nowotwory złośliwe w Polsce. Krajowy Rejestr Nowotworów, Narodowy 
Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy. Dostępne na stronie http://onkologia.org.pl/raporty/, 
dostęp z dnia 13/03/2020.
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RYCINA 1.21.   Standaryzowany współczynnik zachorowań na nowotwory złośliwe, kobiety.

Źródło: Wojciechowska U., Didkowska J.: Zachorowania i zgony na nowotwory złośliwe w Polsce. Krajowy Rejestr Nowotworów, Narodowy 
Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy. Dostępne na stronie http://onkologia.org.pl/raporty/, 
dostęp z dnia 13/03/2020.
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zachorowań) oraz rak jelita grubego (wzrost współczyn-
nika zachorowań). U kobiet najczęściej występowały 
nowotwory piersi, płuca i jelita grubego. W przypadku 
wszystkich trzech wymienionych grup zachorowań  
obserwowany był wzrost współczynnika zachoro- 
wań między 2010 a 2017 r. 

RYCINA 1.20.   Standaryzowany współczynnik zachorowań na nowotwory złośliwe, mężczyźni. 

Źródło: Wojciechowska U., Didkowska J.: Zachorowania i zgony na nowotwory złośliwe w Polsce. Krajowy Rejestr Nowotworów, Narodowy 
Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy. Dostępne na stronie http://onkologia.org.pl/raporty/, 
dostęp z dnia 13/03/2020.

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

0–85+ 50–85+ 0–85+ 50–85+

2000 2017

Mężczyźni

Kości i chrząstki stawowe (C40-C41) Jądro (C62) Chłoniak Hodgkina (C81)

Wątroba (C22) Mózg (C71) Chłoniaki (C82-C85 + C96)

Czerniak (C43) Białaczka (C91-C95) Trzuska (C25)

Krtań (C32) Nerka (C64) Żołądek (C16)

Pęcherz moczowy (C67) Jelito grube (C18-C21) Płuco (C33-C34)

Prostata (C61) Pozostałe

RYCINA 1.21.   Standaryzowany współczynnik zachorowań na nowotwory złośliwe, kobiety.

Źródło: Wojciechowska U., Didkowska J.: Zachorowania i zgony na nowotwory złośliwe w Polsce. Krajowy Rejestr Nowotworów, Narodowy 
Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy. Dostępne na stronie http://onkologia.org.pl/raporty/, 
dostęp z dnia 13/03/2020.

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

0–85+ 50–85+ 0–85+ 50–85+

2010 2017

Kobiety

Kości i chrząstki stawowe (C40-C41) Chłoniak Hodgkina (C81) Krtań (C32)

Wątroba (C22) Mózg (C71) Białaczka (C91-C95)

Chłoniaki (C82-C85 + C96) Czerniak (C43) Trzuska (C25)

Pęcherz moczowy (C67) Żołądek (C16) Nerka (C64)

Szyjka macicy (C53) Jajniki (C56) Trzon macicy (C54)

Jelito grube (C18-C21) Płuco (C33-C34) Pierś (C50)

Pozostałe



18

Rycina 1.22 przedstawia zmianę liczby zachoro-
wań na nowotwory w poszczególnych grupach wieku 
w analizowanym okresie, a także hipotetyczną zmianę 
liczby zachorowań, gdyby utrzymać współczynniki 
zachorowań na 100 tys. ludności z 2010 r., przy zało-
żeniu wielkości i struktury wieku populacji z 2017 r.  

Jak widać, znacząca część wzrostu zachorowań na 
nowotwory wśród osób po 55. roku życia wynika ze 
zmian demograficznych. Ogółem wyniki przeprowadzo-
nych oszacowań wskazują, że 96% wzrostu zachorowań 
mężczyzn i 84% wzrostu zachorowań kobiet spowodo-
wana jest zmianami demograficznymi. 

RYCINA 1.22.    Wzrost liczby zachorowań na nowotwory złośliwe między 2000 i 2010 r. według płci i grup wieku.

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych demograficznych Eurostat oraz danych KRN (jak na wykresie 2 i 3).
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Efekt zmiany struktury wieku
Zmiana ogółem 2000–2017
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Projekcje zmiany liczby zachorowań 
na nowotwory do 2040 r. spowodowanej 
zmianami demograficznymi

Prognozowane zmiany demograficzne będą miały wpływ 
na obserwowaną liczbę zachorowań na nowotwory rów-
nież w kolejnych latach. Projekcje International Agency 
for Research on Cancer wskazują, że w perspektywie do 
2040 r. ze względu na zmiany demograficzne znacząco 
wzrośnie liczba zachorowań na nowotwory złośliwe 
wśród osób w wieku 70 lat i więcej. W przypadku osób 

w młodszej grupie wieku (0–69 lat), po początkowym 
nieznacznym spadku, liczba zachorowań po 2030 r. 
również może zacząć wzrastać (ryc. 1.23). 

Projekcje wpływu czynników demograficznych 
na liczbę zachorowań na nowotwory wskazują 
na dynamiczny wzrost możliwych zachorowań 
w trzeciej dekadzie wieku wśród osób powyżej 
70. roku życia.
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Wnioski 

Zmiany demograficzne są obecnie jedną z głównych 
determinant wpływających na obserwowany wzrost 
liczby zachorowań na raka. Znaczący wzrost odnotowa-
nej liczby przypadków zachorowań w Polsce w ostatnich 
dwóch dekadach spowodowany jest zmianami popula-
cyjnymi. Zgodnie z projekcjami IARC do 2040 r. liczba 
zachorowań może wzrosnąć o niemal 1/4 w porównaniu 
z liczbą obserwowaną w 2018 r. Niemal cały ten wzrost 
dotyczyć będzie populacji osób po 70. roku życia. 
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RYCINA 1.23.   Projekcja liczby zachorowań na nowotwory w Polsce według płci i grup wieku w latach 2018–2040.

Źródło: Projekcje International Agency for Research on Cancer (http://gco.iarc.fr/tomorrow/home). 

Należy podkreślić, że projekcje te zakładają stałą 
wartość współczynników zapadalności na choroby 
nowotworowe, jednak, jak pokazują dane historyczne, 
od 2000 r. zmiana współczynników zapadalności 
w znacznie mniejszym stopniu niż zmiany demogra-
ficzne wpływała na obserwowany wzrost zachorowań 
na nowotwory w Polsce. 

Istniejące oszacowania i obserwowane trendy ozna-
czają, że niezbędne jest przygotowanie systemu ochrony 
zdrowia na wzrost liczby pacjentów z problemami onko-
logicznymi, szczególnie w ciągu najbliższej dekady. 

1.4.   Choroba onkologiczna z perspektywy rynku pracy
Iga Magda, Anna Ruzik-Sierdzińska

Wprowadzenie

Choroba onkologiczna ma negatywny wpływ na 
prawdopodobieństwo zatrudnienia i liczbę godzin 
pracy, zwiększa też absencję chorobową leczących 
się pracowników. Wpływ ten jest silniejszy dla cho-
rych z niższym wykształceniem i niższym statusem 
socjoekonomicznym. Celem niniejszego rozdziału jest 
uzupełnienie analizowanych danych o epidemiologii 
chorób onkologicznych o perspektywę rynku pracy. 
Jej uwzględnienie pozwala spojrzeć na koszty cho-

roby jako nie tylko wydatki systemu ochrony zdrowia 
na leczenie pacjenta, ale także koszty utraconej pro-
duktywności, przekładające się na niższy dochód jego 
gospodarstwa domowego z jednej strony (zob. ramka 
– model Grossmana), a z drugiej – na niższe składki na 
ubezpieczenia społeczne wpłacane do systemu i niższe 
PKB. Ważne są próby liczenia tych kosztów i uwzględ-
niania ich w szacowaniu kosztów i korzyści leczenia 
onkologicznego i taką próbę podejmujemy w tym roz-
dziale. 
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Kapitał zdrowotny a czas poświęcany na pracę  
– model Grossmana 

Michael Grossman sformułował model, w którym 
zdefiniował kapitał zdrowotny, specyficzny dla 
każdego człowieka i niewymienialny między ludźmi. 
Pokazał, że kapitał zdrowotny determinuje między 
innymi czas, jaki dana osoba może poświęcić  
na pracę. 

W przypadku choroby, czyli obniżenia się zasobu 
kapitału zdrowia, czas i zasoby muszą być w większej 
części przeznaczone na odbudowanie tego kapitału 
(czyli diagnozowanie, leczenie czy rehabilitację), 
a w mniejszej części na pracę zawodową oraz inne 
aktywności, takie jak pracę w domu, naukę  
czy czas wolny.

W kolejnych częściach szacujemy koszty zapadalno-
ści na choroby onkologiczne związane z wycofywaniem 
się z zatrudnienia, utraconą produktywnością i szerszymi 
kosztami społecznymi, na poziomie mikro- i makroeko-
nomicznym. Koncentrujemy się na zachorowaniach osób 
w wieku produkcyjnym 15–64 lata. Następnie, na pod-
stawie przeglądu doświadczeń Polski i innych krajów, 
analizujemy i omawiamy polityki i rozwiązania, które 
pomagają łączyć proces leczenia i pracy zawodowej 
(tam, gdzie jest to możliwe) oraz pomagają w powrocie 
na rynek pracy po zakończeniu leczenia. 

Koszty epidemiologii nowotworów  
dla rynku pracy

Koszty choroby onkologicznej obejmują wydatki 
systemu zabezpieczenia społecznego na leczenie 
i zapewnienie dochodu pacjentom oraz utracone 
przychody rodzin i sektora finansów publicznych. Te 
drugie – rzadko uwzględniane w debacie publicznej 
– są wysokie. Prezentujemy je szczegółowo poniżej. 
Łączne wydatki są pochodną zachorowalności na nowo-
twory i śmiertelności: nasze obliczenia opieramy na 
danych z Krajowego Rejestru Nowotworów. Najnowsze 
z nich wskazują, że w 2016 r. na nowotwory zachoro-
wało w Polsce ponad 70 tys. osób w wieku produkcyjnym 
(15–64 lata). W tym samym roku ponad 30 tys. osób 
(w wieku 15–64 lata) zmarło z powodu nowotworu 
(część tych osób zachorowała przed 2016 r.). W wieku 
produkcyjnym było 40% populacji, która zachorowała, 
i 32% zmarłych. 

Dostępne informacje statystyczne pozwalają 
jedynie na przybliżone oszacowanie kosztów epide-

miologii dla rynku pracy. Poniżej zostały one opisane 
w podziale na koszty związane z utraconymi w wyniku 
choroby latami życia i pracy oraz na koszty wynikające 
z wydatków na świadczenia z systemu zabezpieczenia 
społecznego.

 � Utracone zarobki i podatki

Do oszacowania kosztów epidemiologii nowotworów 
wynikających z utraconej zdolności do pracy osób cho-
rujących przyjęto następujące założenia:

 � wysokość średniego wynagrodzenia brutto  
na poziomie 4500 zł,

 � średnioroczny wzrost realnego wynagrodzenia 
rzędu 2%, 

 � obecne stopy składek na ubezpieczenia  
społeczne,

 � wiek emerytalny 65 lat dla obu płci.

Przy takich założeniach szacujemy, że dodatkowy 
koszt związany z kosztami utraconych dochodów z pracy 
wynosił w 2016 r. od 18 mld zł (koszty utraconych poten-
cjalnie produktywnych lat osób w wieku 15–64 zmarłych 
w 2016 r. na chorobę nowotworową – zakładamy, że 
osoby chorujące podtrzymują aktywność zawodową 
lub do niej powrócą) do ponad 50 mld zł (koszty utra-
conych potencjalnie produktywnych lat osób w wieku 
15–64 lat, które w 2016 r. zachorowały na chorobę 
nowotworową, przy założeniu, że zaprzestały aktyw-
ności zawodowej). Te potencjalnie utracone koszty (de 
facto potencjalnie utracona część PKB) oznaczają także 
straty dla systemu zabezpieczenia społecznego z tytułu 
niezapłaconych składek emerytalno-rentowych (rzędu 
5–15 mld zł z tytułu zachorowań i zgonów w 2016 r.) 
oraz utraconych składek zdrowotnych (szacunkowo  
1–3 mld zł). 

 � Świadczenia z systemu zabezpieczenia 
społecznego

Do powyższych kosztów należy doliczyć wypłaty świad-
czeń związanych z niezdolnością do pracy osób, które 
zachorowały na nowotwory. Świadczenia te obejmują 
zasiłki chorobowe, renty z tytułu niezdolności do pracy, 
świadczenia rehabilitacyjne i renty socjalne.

Wydatki publiczne na świadczenia związane z nie-
zdolnością do pracy w Polsce w 2018 r. wynosiły 1,7% 
PKB. W tym wydatki związane z nowotworami, czyli 
grupą chorobową C00-D48 wg klasyfikacji ICD-10, 
wynosiły w 2018 r. 1,7 mld zł, czyli 4,7% wydatków ogó-
łem na świadczenia związane z niezdolnością do pracy. 
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W kosztach tych największy udział mają renty z tytułu 
niezdolności do pracy i zasiłki chorobowe1. 

Wśród ubezpieczonych w ZUS średnia długość 
zwolnienia lekarskiego związanego z chorobą nowotwo-
rową wynosiła w 2018 r. 20,2 dnia, zaś w sumie było to 
8,79 mln dni zwolnień (ryc. 1.24), z czego pracownicy 
stanowią 70% świadczeniobiorców2. 

Uwzględniając udział dni absencji pracowników 
cierpiących na nowotwory w ogólnej liczbie dni absencji 
z dowolnej przyczyny, koszt wypłaty zasiłków z powodu 
konieczności leczenia choroby onkologicznej można 
oszacować na 0,45 mld w 2016 r. (0,51 mld w 2018 r.). 

 � Inne koszty

Część kosztów wycofania się z aktywności zawodowej 
w okresie choroby lub po wyleczeniu jest nie do oszaco-
wania, co nie oznacza, że możemy je pomijać. Praca ma 

1 Kosz rent z tytułu niezdolności do pracy sięgał 1 mld zł 

w 2016 r. 
2 Pozostałe grupy ubezpieczonych, którzy mogą korzystać 

z zasiłków chorobowych obejmują m.in.: osoby wykonu-

jące pracę nakładczą, członkowie RSP i SKR oraz osoby 

z nimi zrównane, osoby wykonujące pracę na podstawie 

umowy zlecenia lub umowy agencyjnej, osoby prowadzące 

pozarolniczą działalność, bezrobotni, duchowni, osoby 

przebywające na urlopie wychowawczym, osoby pobiera-

jące zasiłek macierzyński, sędziowie lub prokuratorzy oraz 

osoby objęte dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym. 

RYCINA 1.24.   Absencja choroba z tytułu choroby nowotworowej własnej osób ubezpieczonych w ZUS (U)  
i pracowników (P) w latach 2014–2018. Przeciętna długość zwolnienia lekarskiego (lewa oś) i liczba dni absencji 
chorobowej w roku (prawa oś).

Źródło: Dane ZUS, www.zus.pl.
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nie tylko wymiar materialny, ale dla chorujących ozna-
cza często także większe poczucie sensu, możliwość 
„odskoczni” od chorowania, podtrzymania sieci kontak-
tów i znajomości. Te czynniki przekładają się na lepsze 
samopoczucie, mogą np. obniżać ryzyko i późniejsze 
koszty leczenia depresji – zarówno osób chorujących, 
jak i członków ich rodzin. 

Podsumowując, koszty epidemiologii chorób nowo-
tworowych to przede wszystkim rzadko uwzględniane 
koszty mniejszego zatrudnienia, utraconych dochodów 
pracowników i tym samym utracone składki systemu 
zabezpieczenia społecznego i niższe PKB. Szacujemy, 
że wynoszą one przynajmniej 20 mld zł. W kolejnych 
częściach opracowania pokazujemy, jak działania i pro-
gramy wdrażane w różnych krajach mogą zmniejszać 
te koszty, poprzez ułatwianie powrotu do pracy osób 
w trakcie leczenia lub po wyleczeniu.

Aktywność zawodowa w trakcie leczenia 
onkologicznego i po jego zakończeniu 

Zachodzące od kilku dekad zmiany demograficzne 
powodują, że Europa jest i będzie kontynentem naj-
starszym demograficznie, ale też o największym ubytku 
ludności w wieku produkcyjnym. Według bazowych 
projekcji ludności Eurostatu wskaźnik obciążenia demo-
graficznego dla 28 krajów, członków Unii Europejskiej 
w 2018 r. (liczba osób w wieku 65 lat i więcej przy-
padająca na 100 osób w wieku 15–64 lat) wzrośnie 
z 30,5 osób w 2018 r. do 52 w 2060 r. Zmiany struktur 
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wieku ludności Polski są nawet głębsze, według pro-
gnoz wskaźnik obciążenia demograficznego wzrośnie 
z 25 do 62 w tym samym okresie. Jednym ze sposobów 
na częściowe przeciwdziałanie negatywnym skutkom 
malejących potencjalnych zasobów pracy jest lepsze ich 
wykorzystanie, w tym ograniczenie bierności zawodowej 
wynikającej z choroby.

Pracodawcy i pracownicy chorujący przewlekle żyją 
w osobnych światach, które dzieli brak zaufania. 
Pracownik nie mówi o swojej chorobie, a pracodawca 
w najlepszym przypadku się o to nie pyta (Rak’n’Roll).

Niewiele wiemy o tym, jak zmienia się sytuacja 
na rynku pracy osób chorujących na raka w Polsce. Ilu 
z nich próbuje łączyć pracę z procesem leczenia? Na 
jakie bariery napotykają? Jak dużo osób, które zakoń-
czyły proces leczenia, powraca na rynek pracy i co 

sprzyja powrotom? W rozdziale tym przedstawiamy 
doświadczenia innych krajów w tym zakresie. 

Praca i leczenie? W Wielkiej Brytanii ponad 80% 
osób, u których zdiagnozowano raka uważała, że ważne 
jest, aby kontynuowali pracę. Jednocześnie większość 
z nich w efekcie diagnozy musiała zmienić swoją sytu-
ację na rynku pracy (zaprzestać pracy lub ją ograniczyć, 
badanie Macmillian 2012). 

Proces organizacji leczenia jest kluczowy dla 
możliwości utrzymania aktywności zawodowej, a to 
często warunkuje szanse na pozostanie na rynku 
pracy po zakończeniu leczenia. W Polsce nadal zbyt 
rzadko możliwe jest podawanie chemioterapii w domu, 
dopiero obecnie (2020 r.) NFZ pracuje nad sformali-
zowaniem tego rozwiązania. Rozwiązanie to nie tylko 
znacznie zwiększa komfort pacjenta, wpływa na jakość 
jego życia, ale pozwala także na (chociaż częściową) 
pracę. Podobnie, przy lepszym zarządzaniu czasem 
i procedurą leczenia – choć to oczywiście wymaga więk-

RYCINA 1.25.   Prognozowane zmiany wskaźnika obciążenia demograficznego (liczby osób w wieku 65+ lat przypadającej 
na 100 osób w wieku 15–64 lata) w latach 2018–2060.

Źródło: Eurostat, EUROPOP2018 – Population projections at national level.
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szego finansowania – łatwiej będzie pacjentom ułożyć 
życie zawodowe. 

Powrót na rynek pracy po zakończeniu leczenia 
jest ważny. Powrót do pracy jest ważnym czynnikiem 
wpływającym na jakość życia osób, które pokonały 
chorobę nowotworową, w szczególności na ich zdro-
wie psychiczne. Ważna jest też kwestia dochodów, 
umożliwiających codzienną egzystencję i niezbędną 
rehabilitację. Dla wielu osób to powrót do pracy sta-
nowi istotną cezurę „wyzdrowienia”. Niektóre badania 
pokazują, że dla części pacjentów choroba nie jest 
ograniczeniem w podejmowaniu lub kontynuacji pracy. 
Bradley & Bednarek (2002) badali sytuację osób, które 
zostały wyleczone: 5–7 lat po diagnozie 67% pracowało 
(USA, Detroit), a ponad połowa z tych niepracujących 
była na emeryturze. Osoby pracujące często zgła-
szały jednak różne stopnie ograniczeń zdrowotnych, 

które utrudniały funkcjonowanie na rynku pracy. Inne 
dostępne badania pokazują, że w Kanadzie, USA i Euro-
pie 62%–84% osób, które zostały wyleczone, wraca  
do pracy po leczeniu. 

Istnieje wiele barier powrotu na rynek pracy. Osoby, 
które zostały wyleczone z nowotworu lub są w remisji 
choroby doświadczają problemów, które mogą utrudniać 
ich powrót na rynek pracy. Proces leczenia, szczególnie 
ten długi, często ma długookresowe negatywne skutki 
w postaci odczuwania bólu, zmęczenia, słabszej formy 
fizycznej, ale także depresji, obniżonego samopoczucia, 
stresu czy obniżonych zdolności kognitywnych. 

W powrocie na rynek pracy i utrzymaniu aktywno-
ści zawodowej pomagają coraz częściej organizacje 
pozarządowe. Warto wspierać, rozwijać i promować 
wypracowywane przez nie rozwiązania – przykłady  
prezentujemy w ramkach. 

Jakiego wsparcia potrzebują przewlekle chorzy pracownicy i ci powracający po dłuższej chorobie? 

 � możliwości elastycznego dostosowywania czasu pracy,
 � wzięcia dnia wolnego z krótkim wyprzedzeniem,
 � zmniejszenia (czasowo) wymiaru czasu pracy,
 � możliwości zmiany stanowiska pracy,
 � specjalnych programów adaptacyjnych dla osób powracających po leczeniu onkologicznym,
 � wsparcia współpracowników,
 � wiedzy o prawach chorującego pracownika (w tym rodzajach dostępnych świadczeń),
 � wzmocnienia egzekwowania prawa o niedyskryminowaniu osób z chorobą/ niepełnosprawnością,
 � wsparcia w procesie poszukiwania nowego zatrudnienia. 

Warto dodać, że bardziej intensywnego wsparcia wymagają osoby o niższym poziomie wykształcenia, te, które 
przeszły przez chemioterapię, pracownicy sektora prywatnego i mniejszych firm, gdyż w nich rzadziej istnieją 
rozwiązania wspierające pracowników. 

Ponadto z badań fundacji Rak’n’roll wynika, że dla pracodawców ważne jest przekonanie, że pracownik jest dobrze 
i skutecznie leczony. Realizacja tego postulatu wymaga zdecydowanego i mocnego wsparcia po stronie polityki 
zdrowotnej i poprawy skuteczności leczenia onkologicznego.

Working with cancer jako przykład organizacji pomagającej chorym na raka w powrocie do pracy.

Organizacja, funkcjonująca w Wielkiej Brytanii, oferuje indywidualny coaching i porady dla pracowników i opie-
kunów osób dotkniętych rakiem w powrocie do pracy lub pozostaniu w niej. Ich działania obejmują szeroki 
wybór warsztatów szkoleniowych, w tym seminariów internetowych obejmujących wszystkie aspekty zarzą-
dzania pracą i chorobą. Są one przeznaczone dla specjalistów HR, menedżerów, pracodawców, ale także dla 
pracowników służby zdrowia. Uwzględniają one także porady konsultacyjne dla pracodawców w zakresie zasad 
i procedur dotyczących powrotu do pracy, w tym tworzenia grup wsparcia lub sieci kontaktów dla osób z prze-
wlekłymi chorobami lub powracających do pracy po długim okresie bierności zawodowej z powodu choroby 
onkologicznej. Oferowane jest także indywidualne doradztwo dla osób chorych (lub po chorobie).
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Kampania organizacji Rak’n’Roll: Choroba? Pracuję z nią!

Kampania, realizowana od 2015 r. stawia sobie za cel zwiększenie świadomości społecznej na temat osób, 
które pomimo choroby przewlekłej starają się kontynuować pracę zawodową. Powstała w wyniku inicjatywy 
samych pacjentów, którzy zwrócili uwagę, że dostęp do wygodniejszych i skracających czas podania leku terapii 
podskórnych ułatwia łączenie pracy zawodowej z koniecznym leczeniem.

Równoległym działaniem jest program iPoRaku dla osób, które powróciły do zdrowia i które mogą skorzystać 
między innymi z pomocy psychologa czy doradcy zawodowego.

Podsumowanie i rekomendacje

System ochrony zdrowia jest mało przyjazny chorują-
cym Polakom w wielu wymiarach, w tym w łączeniu 
aktywności zawodowej z procesem leczenia. Jest to 
zarówno kwestia rozwiązań w samym systemie ochrony 
zdrowia, jak i na rynku pracy. Ten oferuje polskim pra-
cownikom najmniej możliwości elastyczności czasu 
pracy ze wszystkich krajów UE (Eurostat, 2018 LFS ad 
hoc module), co jest jednym z istotnych ograniczeń dla 
osób chorujących. 

Poniżej zwięźle przedstawiamy różnorodne możliwe 
rozwiązania po stronie polityki publicznej i systemu 
ochrony zdrowia, pracodawców, związków zawodowych 
oraz organizacji pozarządowych. 

 � Rozwiązania legislacyjne, ułatwiające łączenie 
choroby z pracą – np. częściowe zasiłki chorobowe, 
tak aby choroba nie oznaczała zero-jedynkowej 
sytuacji: praca lub leczenie, a jednocześnie nie 
obciążała finansowo pracodawcy w nadmiernym 
stopniu. W tym kontekście ważne jest zwiększenie 
dostępnych badań i danych o osobach łączących 
pracę z chorobą onkologiczną. 

 � Polityka publiczna (aktywna polityka rynku pracy 
realizowana przez urzędy pracy) powinna położyć 
większy nacisk na pomoc w aktywizacji zawodowej 
osób w remisji choroby onkologicznej (niekoniecz-
nie zarejestrowanych w urzędzie pracy, często 
korzystających z renty z tytułu niezdolności do 
pracy, ale mogących pracować) oraz na wsparcie 
w przekwalifikowaniu osób, które nie mogą powró-
cić do pracy wykonywanej przed chorobą.

 � Istotną rolę powinny odegrać przedsiębiorstwa, 
które mogą w dużym stopniu wpływać na chęć 
i możliwości podtrzymania aktywności zawodo-
wej (np. przez dostosowanie stanowiska pracy, 
czasowe zmniejszenie czasu pracy, zmianę zakre- 
su obowiązków, elastyczne formy zatrudnienia) 
w okresie choroby i ułatwiać powrót do pracy po 
zakończeniu leczenia. Wiele badań wskazuje, że 
rola pracodawców – a w nich menedżerów – jest 
kluczowa dla powrotu do zatrudnienia pacjentów 
onkologicznych. 

 � Po stronie polityki publicznej – przy wsparciu orga-
nizacji pozarządowych – są inicjatywy społeczne 
i kampanie medialne popularyzujące aktywność 
zawodową osób chorujących na raka – i ich obec-
ność wśród niechorujących pracowników. 

Warto dodać, że z jednej strony wdrażanie roz-
wiązań sprzyjających łączeniu aktywności zawodowej 
z leczeniem onkologicznym staje się kwestią palącą, ze 
względu na dynamikę zapadalności, związaną w pew-
nym stopniu ze zmianami demograficznymi i starzejącą 
się populacją (także tą w wieku produkcyjnym). Z dru-
giej strony, te same zmiany demograficzne i malejąca 
podaż pracy będą wymuszać wdrażanie rozwiązań 
i zaangażowanie w nie pracodawców. Z pewnością 
ważnym punktem wyjścia, przyspieszającym podjęcie 
działań wspierających chorujące na nowotwory osoby 
na rynku pracy, będzie rzetelna wycena kosztów ich  
bierności zawodowej, uwzględniających zarówno wy- 
datki, jak i utracone dochody. 
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2Ile kosztuje leczenie raka?

2.1.   Jak finansować leczenie onkologiczne?
Christoph Sowada

Dostęp do świadczeń zdrowotnych, przynajmniej tych 
najważniejszych i niezbędnych, uznawany jest za prawo 
obywatelskie, a nawet prawo człowieka, za wypełnienie 
którego odpowiedzialność ponosi państwo. Tym samym, 
do zadań instytucji państwowych należy wdrożenie roz-
wiązań, które zapewnią każdemu pacjentowi dostęp 
do świadczeń objętych koszykiem gwarantowanym. 
Szczególnie w odniesieniu do chorób nowotworowych 
obowiązek państwa nie może być traktowany tylko jako 
obowiązek formalny, abstrakcyjny, zapisany jedynie na 
papierze. Ponieważ dostęp do niezbędnych świadczeń 
medycznych lub jego rzeczywisty brak decydować może 
o całym przyszłym życiu chorego, jego zdrowiu, a nawet 
przedwczesnej śmierci, gwarancje, na których wypełnie-
nie obywatele liczą, muszą być realne. 

Indywidualna (prywatna) i zbiorowa (publiczna) 
odpowiedzialność za organizację dostępu  
do świadczeń onkologicznych

Czy odpowiedzialność za zdrowie mieszkańców i okre-
ślenie dostępu do świadczeń zdrowotnych ponosi jednak 
tylko państwo? Nieprzypadkowo ludzie najbardziej boją 
się, że zachorują właśnie „na raka” (potoczne określe-
nie dla nowotworów złośliwych). Tego najbardziej się 
boi dwie trzecie Polaków i aż 73% Niemców. Z cho-
robami nowotworowymi kojarzy się bowiem nie tylko 
wysokie ciągle jeszcze prawdopodobieństwo śmierci, 

ale również cierpienie i ból towarzyszące powolnemu 
umieraniu, wysokie wydatki na poszukiwanie najlep-
szych lekarzy oraz wysokie koszty leczenia w ogóle, jeśli 
za potrzebne świadczenia nie płaci państwo lub ubez-
pieczyciel. Awersja wobec ryzyka, w tym przypadku 
strach przed chorobą nowotworową i strach przed 
brakiem natychmiastowego dostępu do potrzebnych 
świadczeń, w naturalny sposób uzasadnia także indy-
widualne zainteresowanie każdego człowieka z osobna 
istnieniem rozwiązań systemowych neutralizujących 
ten strach i gwarantującym w rzeczywistości udzielenie 
adekwatnej pomocy w razie wystąpienia potrzeby. Ze 
względu na przypadkowy (w sensie zmiennej losowej) 
charakter większości chorób nowotworowych i bardzo 
duże zróżnicowanie z reguły jednak bardzo wysokich 
kosztów leczenia, indywidualny mechanizm zabezpie-
czenia w postaci tzw. samoubezpieczenia (oszczędzania 
na wypadek choroby) nie sprawdza się w praktyce. To 
jednak nie oznacza automatycznie zwolnienia jednostki 
(każdego konkretnego człowieka) z ponoszenia indywi-
dualnej odpowiedzialności za swoje zachowania – fakt, 
że w pojedynkę nie da się efektywnie rozwiązać jakiegoś 
problemu, nie oznacza przecież, że zanika zaintereso-
wanie rozwiązaniem tegoż problemu. W przypadku 
zdarzeń wykazujących cechy ryzyka spełniają się lepiej 
mechanizmy kolektywne, np. ubezpieczenia zdrowotne, 
albo też zabezpieczenie w ramach systemu nazywa-
nego Narodową Służba Zdrowia (system finansowany 
ze środków podatkowych. 
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Czy rozwiązanie kolektywne oznaczać musi rozwią-
zanie państwowe? Odpowiedź jest jednoznaczna – NIE. 
Ważniejszym jest, by w systemie zabezpieczenia na 
wypadek chorób nowotworowych (ogólniej wszystkich 
podstawowych problemów zdrowotnych) uczestniczyli 
wszyscy mieszkańcy. Argumentów uzasadniających 
implementację obowiązkowych systemów zabezpiecze-
nia na wypadek choroby przytoczyć można wiele. W tym 
miejscu uwagę zwracam na trzy. Pierwszy odnosi się 
do tzw. zwerbalizowanej przez niemieckiego ekonomi-
stę Philipa Herdera-Dorneicha „pułapki racjonalności”. 
Poczucie istnienia przyszłych potrzeb zdrowotnych, 
stwierdza Herder-Dorneich, jest zbyt słabe, aby skłonić 
jednostki do rezygnacji już teraz z określonej konsump-
cji i gromadzenia rezerw na przyszłość. Zaniedbując  
zabezpieczenia przyszłych potrzeb, człowiek wpada  
jednak w „pułapkę racjonalności”. Kiedy zauważy,  
że nie zabezpieczył się w wystarczającym stopniu, jest 
już za późno. 

Nowotwór to nie tylko traumatyczne przeżycie 
dla samego chorego i wysokie koszty leczenia. 
To także ogromne straty ekonomiczne dla gospodarek 
spowodowane przedwczesną umieralnością, absencją 
chorobową, trwałą niezdolnością do pracy itp., koszty 
wykraczające daleko poza koszt udzielania samych 
świadczeń onkologicznych. 

Drugi argument odnosi się do kosztów społecznych. 
Redukcją tychże kosztów zainteresowane jest zarówno 
społeczeństwo jako całość, jak i każdy jego członek 
z osobna. Ale jest też trzeci argument. Jeśli państwo 
zobowiąże się do udzielenia pomocy każdemu potrze-
bującemu uczyni ono ze świadczeń zdrowotnych dobra 
społeczne. A te, podobnie jak dobra publiczne, nieroz-
łącznie idą w parze z problemem gapowicza – free 
ridera – „po co mam się troszczyć o zabezpieczenie 
swojej przyszłości, skoro państwo mi i tak pomoże”. 

Obowiązkowy system zabezpieczenia 
a strumienie finansowania opieki onkologicznej

Decyzja na korzyść wprowadzenia obowiązkowego 
kolektywnego mechanizmu zabezpieczenia sama 
w sobie nie determinuje kształtu systemu. Kolek-
tywne zabezpieczenie całego społeczeństwa można 
zorganizować, kierując się modelem Beveridge’a, 
modelem Bismarcka, a nawet w ramach prywatnych 
ubezpieczeń zdrowotnych. Finansowanie kolektywnego 

zabezpieczenia może następować zarówno z tzw. środ-
ków publicznych, jak i środków prywatnych.  Nie oznacza 
to jednak, że kształt (model) systemu zabezpieczenia 
i strumienie finansowania są kwestiami drugorzędnymi. 
Pytanie o strumienie finansowania jest o tyle kluczowe, 
gdyż zarówno środki publiczne, jak i prywatne pocho-
dzą z tego samego źródła – produktu krajowego brutto, 
i przynajmniej w odniesieniu do udziału w źródle ze 
sobą konkurują (suma udziałów zawsze równa jest 100). 
Z kolei pytania o model organizacji i finansowania są 
kluczowe, gdyż od wdrożonej w życie odpowiedzi na nie 
współzależeć będzie ostatecznie poziom praktykowa-
nego w społeczeństwie solidaryzmu. 

Dyskusja na temat tego, skąd mają pochodzić środki 
na finansowanie opieki zdrowotnej, w tym onkologicznej 
– ile ze środków publicznych, a ile z prywatnych – toczy 
się zarówno w Polsce, jak i w wielu innych krajach. 
Często prowadzona jest ona pod wprowadzającym 
w błąd hasłem-pytaniem o źródła finansowania, wpro-
wadzającym w błąd, gdyż źródłem jest (poza wyjątkiem 
finansowania z kredytów zagranicznych lub zewnętrz-
nej pomocy humanitarnej) produkt krajowy, tj. wartość 
wyprodukowanych na terenie danego kraju w określo-
nym okresie (z reguły liczymy w przedziałach rocznych) 
dóbr i usług. W bogatszej części świata, do której należy 
też Polska, prymat w finansowaniu ochrony zdrowia 
i opieki onkologicznej wiedzie tzw. strumień środków 
rządowych, samorządowych oraz obowiązkowych 
ubezpieczeń zdrowotnych opartych na składkach, opi-
sywany w systemie Narodowych Rachunków Zdrowia 
(NRZ), w języku angielskim określany: government/
compulsory schemes. Ponieważ w Polsce wszystkie trzy 
elementy tegoż strumienia leżą w odpowiedzialności 
państwa, utożsamiany jest on z tzw. wydatkami/środ-
kami publicznymi. Nie bez znaczenia jest również, że  
do 2013 r. także w NRZ strumień ten nazywany był 
środkami publicznymi.

Zmiana nazewnictwa w NRZ, całkowicie pomi-
jana w polskiej debacie medialnej, nie była jednak 
tylko pozorna lub kosmetyczna – środki publiczne 
a government/compulsory schemes to nie to samo.  
Do strumienia środków rządowych, samorządo-
wych oraz obowiązkowych ubezpieczeń zdrowotnych 
opartych na składkach należą bowiem także środ- 
ki obowiązkowych prywatnych ubezpieczeń zdrowot-
nych. 

Do zmiany w nazewnictwie strumieni zasilają-
cych sektor ochrony zdrowia w systemie Narodowych 
Rachunków Zdrowia doszło, kiedy proste określenia: 
środki publiczne i środki prywatne okazały się niewy-
starczające do opisania pojawiających się w różnych 
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krajach nowych form organizacyjnych w obszarze finan-
sowania opieki zdrowotnej. 

Zmiana w klasyfikacji NRZ wskazuje na zasadni-
czą zmianę w percepcji odpowiedzialności państwa. 
Na pierwsze miejsce wysuwa się obowiązek zabezpie-
czenia wszystkich mieszkańców na wypadek choroby. 
Dokładny wybór instytucji, które ten obowiązek spo-
czywający na państwu ostatecznie zrealizują, staje się 

zadaniem wtórnym. Cel zabezpieczenia wszystkich 
może, jak się okazuje, być zrealizowany poprzez zaan-
gażowanie sektora prywatnych ubezpieczycieli. Dla 
polityków i publicystów myślących w prostych katego-
riach środków publicznych i prywatnych i na dodatek 
bardzo często odnoszących się do uproszczonych 
porównań międzynarodowych stanowi to jednak bardzo 
duży problem. 

Podział i nazewnictwo w NRZ do 2013 r.

HF.1    Instytucje rządowe i samorządowe 
(general government)

HF.1.1 Instytucje rządowe i samorządowe 
z wyłączeniem funduszy ubezpieczeniowych

HF.1.2 Fundusze zabezpieczenia społecznego

HF.2      Sektor prywatny

HF.2.1 Prywatne ubezpieczenia zdrowotne

HF.2.2 Wydatki gospodarstw domowych

HF.2.3 Instytucje niekomercyjne

HF.2.4 Przedsiębiorstwa

HF.3     Zagranica

Podział i nazewnictwo w NRZ po 2013 r.

HF.1    Schematy sektora instytucji rządowych, 
samorządowych oraz obowiązkowych ubezpieczeń 
zdrowotnych opartych na składkach (general government)

HF.1.1 Schematy sektora instytucji rządowych, 
samorządowych

HF.1.2 Obowiązkowe składkowe ubezpieczenia zdrowotne

HF.2    Sektor prywatny

HF.2.1 Dobrowolne programy ubezpieczenia zdrowotnego

HF.2.2 Programy finansowania przez organizacje 
niekomercyjne

HF.2.3 Programy finansowania przez prywatne 
przedsiębiorstwa 

HF.3    Opłaty bezpośrednie z gospodarstw domowych

Prywatne zastępcze

obowiązkowe

ubezpieczenie zdrowotne

HF.4    Zagranica

RYCINA 2.1.   Podział i nazewnictwo w Narodowych Rachunkach Zdrowia.

W 2006 r. Holandia zmieniła system ubezpieczeń zdrowotnych, wprowadzając powszechny obowiązek 
ubezpieczenia realizowany jednak przez komercyjne firmy ubezpieczeniowe. Na dodatek zmieniono konstrukcję 
składek ubezpieczeniowych – połowa środków na opiekę zdrowotną w ramach ubezpieczenia zdrowotnego 
pochodzi obecnie ze składek naliczanych jako procent dochodu osób ubezpieczonych, druga połowa natomiast 
ze składek ryczałtowych. Tradycyjnie takie rozwiązanie nazwalibyśmy prywatnym ubezpieczeniem zdrowotnym, 
ale ono zabezpiecza, w myśl sformułowanej odpowiedzialności państwa, całe społeczeństwo na wypadek choroby. 

W 2009 r. powszechny obowiązek ubezpieczenia wprowadzono w Niemczech. Do tego roku obowiązek 
ubezpieczenia dotyczył jedynie 80% mieszkańców, którzy musieli się ubezpieczyć w którejś z ustawowych 
kas chorych. W wyniku reformy z 2009 r. 10% niemieckiego społeczeństwa, wypełniając ustawowy obowiązek 
ubezpieczenia, jest obecnie ubezpieczona w systemie prywatnego ubezpieczenia i płaci składki w dużej części 
adekwatne do indywidualnego ryzyka zdrowotnego. Ale jest to rozwiązanie wypełniające cel społeczny  
– zabezpieczenie całej populacji na wypadek choroby.



30

Pułapka porównań międzynarodowych 
a efektywne wykorzystanie zasobów

Tak jak dla Robinsona Crusoe problem sprawiedliwości 
pojawił się na jego wyspie wraz z przybyciem Piętaszka, 
gdyż wtedy Robinson zaczął porównywać swoją sytuację 
z sytuacją nowego towarzysza, tak dla wielu polityków, 
działaczy i publicystów kwintesencję problemów pol-
skiej ochrony zdrowia stanowi „niższy od średniej” dla 
jakieś grupy państw albo niższy niż w innych państwach 
udział wydatków na zdrowie w PKB. Żonglowanie udzia-
łami stanowi jeden z najczęściej wykorzystywanych, ale 
też najmniej przydatnych sposobów argumentowania 
w debacie na temat stanu ochrony zdrowia w naszym 
kraju. 

Do merytorycznej dyskusji nic nie wnosi 
(poza zaspokojeniem indywidualnej ciekawości 
pojedynczych osób) porównanie udziałów 
wydatków na onkologię w wydatkach całkowitych 
na zdrowie np. w Polsce, Wielkiej Brytanii czy Francji. 
W Polsce w 2014 r. wynosił on 6,5%, we Francji 4,4%, 
a w Wielkiej Brytanii 5%. Wyższy udział wydatków  
na onkologię w wydatkach na zdrowie w Polsce  
wcale przecież nie oznacza, że wydatki na onkologię  
są w Polsce większe. Wręcz przeciwnie, wydatki  
per capita również w 2014 r. wynosiły w Polsce 79 euro,  
a we Francji 203 euro. 

Ale także wnioski wyciągane na podstawie porów-
nania wydatków per capita mogą być błędne. Nie 
chodzi przecież o wydawanie jak najwięcej, ale o to,  
by dostępne środki wykorzystać jak najlepiej. 

Gdyby bowiem istniała prosta zależność pomiędzy 
wysokością wydatków na zdrowie i stanem zdrowia 
populacji albo przynajmniej dostępnością świadczeń 
medycznych, ludność Stanów Zjednoczonych 
musiałaby się cechować wyjątkowo dobrym stanem 
zdrowia, albo też mieć wręcz nieograniczony dostęp 
do świadczeń zdrowotnych. 

Oczywiście ilość środków finansowych możliwych 
do przeznaczenia na finansowanie opieki onkologicznej 
ma znaczenie, jeśli to finanse ograniczają możliwość 
wykorzystania zasobów realnych (np. zatrudnienie 
dostępnych lekarzy), ale każde środki można też zmar-
nować, tj. wydać nieefektywnie. Codzienna praktyka 
systemów ochrony zdrowia udowadnia to na każdym 

kroku. Jeśli do nieefektywnego wykorzystania zasobów 
dochodzi w odniesieniu do ratowania ludzi przed przed-
wczesną śmiercią spowodowaną nowotworem, ocena 
takiego stanu rzeczy, także pod względem etycznym, 
powinna być szczególnie krytyczna. 

Dlaczego dochodzi do marnotrawienia ograniczo-
nych zasobów, tj. ich nieefektywnego wykorzystania? 
Niestety odpowiedź na to pytanie nie jest prosta, gdyż 
przyczyn nieefektywności jest bardzo wiele. Z jed-
nej strony teoria ekonomiki dobrobytu wskazuje np. 
na rozliczne przypadki tzw. zawodności mechani-
zmu rynkowego, w szczególności na niekorzystne 
skutki występowania asymetrii informacyjnych, które 
sprawiają, że zgłaszany prywatnie (i finansowany 
z prywatnej kieszeni) popyt na świadczenia zdrowotne 
niekoniecznie w sposób efektywny zaspokaja potrzeby 
zdrowotne pacjentów. Z drugiej strony wprowadzenie 
do systemu tzw. trzeciej strony, tj. instytucjonalnego 
płatnika, niezależnie od jego konkretnego ukształtowa-
nia (prywatny albo publiczny ubezpieczyciel czy budżet 
państwa) sprzyja rozwijaniu zachowań opisywanych 
w literaturze przedmiotu pod hasłem moral hazard 
(mniejsza dbałość o swoje zdrowie, bardziej roszcze-
niowe podejście do systemu wyrażające się w żądaniu 
świadczeń nieprzynoszących adekwatnych do kosztów 
korzyści) i ułatwia niekorzystną indukcję popytu przez 
świadczeniodawców (proponowanie pacjentom świad-
czeń generujących świadczeniodawcy dochody, choć 
nie przynoszących znaczących korzyści dla zdrowia 
pacjenta). Z kolei tzw. nowa ekonomia polityczna wska-
zuje na rozliczne zawodności państwa w wypełnianiu 
nie tylko jego funkcji alokacyjnej, ale także pozostałych, 
w szczególności regulacyjnej i stabilizującej. Wyz- 
naczona kalendarzem wyborczym krótkookresowa 
perspektywa działań polityków pragnących uzyskać 
lub zachować władzę, zainteresowanie administracji 
maksymalizacją budżetów i zachowaniem przestrzeni 
interpretacyjnej w odniesieniu do obowiązującego 
prawa, skuteczne wywieranie nacisku przez działające 
w partykularnych interesach grupy lobbystów sprawiają, 
że decyzje państwa z reguły dalekie są od optymalnych, 
wyznaczonych teoretycznie w modelu doskonałego pań-
stwa, tj. wszystkowiedzącego i działającego wyłącznie 
w interesie społeczeństwa tzw. doskonałego dyktatora. 

Ponieważ oba dostępne podstawowe instrumenty 
alokacyjne – rynek i państwo – w realnym świecie dalekie 
są od swoich idealnych wzorców doskonałej konkurencji 
i doskonałego dyktatora zawsze będziemy musieli liczyć 
się z występowaniem nieefektywności. Ale będąc świa-
domym tego faktu, znając mechanizmy zawodności 
obu instrumentów i znając również różne możliwości 
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łagodzenia intensywności ich występowania, możemy 
i powinniśmy w przemyślany sposób konstruować system 
opieki zdrowotnej i sposoby jego finansowania. Prze-
myślany sposób oznacza także uczenie się na cudzych 
błędach i korzystanie z zagranicznych dobrych prak-
tyk, ale tylko wtedy, jeśli te mogą zostać przeniesione 
na krajowy grunt. Jeśli natomiast próbować będziemy 
w sposób bezrefleksyjny przenosić na grunt swojego 
kraju narzędzia i rozwiązania z innych systemów, nie 
zważając na fakt, iż stanowią one część innej więk-
szej całości, nie osiągniemy celu. Przykładem takiego 
narzędzia, obecnie bardzo intensywnie dyskutowanego 
w Polsce ze wskazaniem na rozwiązania przyjęte we 
Francji, jest akcyza na wyroby tytoniowe i alkoholowe. 
We Francji przychody z akcyzy na wyroby tytoniowe 
stanowią ważne źródło finansowania opieki zdrowot-
nej. Czy Francja może być wzorem dla Polski? Ponieważ  
palenie papierosów stanowi jedną z najważniejszych 
negatywnych determinant zdrowia i w szczególny spo- 
sób sprzyja pojawianiu się wielu chorób nowotworo-
wych, słuszne wydaje się, by palacze poprzez podatek 
akcyzowy szczególnie mocno partycypowali w finanso-
waniu naprawy szkód zdrowotnych wywołanych przez 
konsumpcję wyrobów tytoniowych. Sprawa jest jednak 
bardziej skomplikowana, niż się pozornie wydaje. W Pol-
sce bowiem dominuje w uzasadnieniu wprowadzenia/
podnoszenia akcyz (także w odniesieniu do tzw. podatku 
cukrowego) cel fiskalny, tzn. po ich wprowadzeniu/ 
podniesieniu obiecuje się pozyskać istotne środki na 
finansowanie opieki onkologicznej (lub szerzej opieki 
zdrowotnej). Cel fiskalny – zagwarantowanie stabilnego 
strumienia finansowego – stoi jednak w sprzeczności 
z celem zdrowotnym – podrożenie papierosów i innych 
używek szkodzących zdrowiu poprzez obciążenie ich 
dodatkowymi podatkami ma na celu skłonienie ludzi 
do zmiany niewłaściwych zachowań zdrowotnych. Osią-
gnięcie celu zdrowotnego, gdyby nastąpiło, oznaczać 
musiałoby wyschnięcie ważnego strumienia finanso-
wania opieki zdrowotnej1. Może się jednak okazać, 
że w rzeczywistości, podnosząc akcyzy na używki, 
nie osiągniemy ani celu zdrowotnego, ani celu fiskal-
nego. Osiągnięciu celu zdrowotnego nie sprzyja niska 
(mniejsza od jeden) elastyczność cenowa popytu na 
papierosy, oznaczająca, że konsumenci relatywnie 
słabo reagują na wzrost cen papierosów, zmniejszając 

1 Oczywiście o strumieniu zasilania ochrony zdrowia 

moglibyśmy mówić jedynie, gdyby przychody z akcyzy na 

papierosy choć w części dedykowane były dla ochrony  

zdrowia.

ich konsumpcję. To wprawdzie z jednej strony dobra 
informacja z punktu widzenia interesu fiskalnego, ale 
z drugiej strony uwagę przyciąga możliwość wystąpie-
nia tzw. efektu Laffera, przy którym wzrost obciążeń 
podatkiem (w tym przypadku akcyzą) prowadzi do 
spadku dochodów z takiego podatku. Na zbyt wysokie 
obciążenia podatkowe podatnicy reagują działaniami 
nakierowanymi na ograniczenie podstawy do opodat-
kowania. Na zbyt wysoki podatek dochodowy reagują 
przeniesieniem swojej działalności do szarej strefy. Na 
zbyt wysokie akcyzy mogą zareagować zmieniając źró-
dło zaopatrzenia w papierosy i alkohol z oficjalnego 
(obciążonego podatkami) na nieoficjalne. Nie trzeba 
prowadzić naukowych badań, by się przekonać, jak  
łatwo można w Polsce (w przeciwieństwie do np. Fran-
cji) kupić nielegalne papierosy pochodzące głównie  
zza wschodniej granicy. 

Wnioski

Sformułowane wyżej wątpliwości nie mają na celu 
zdyskredytowanie tego czy innego rozwiązania odno-
szącego się do publicznego finansowania świadczeń 
opieki onkologicznej. Wskazują natomiast na potrzebę 
systematycznego i całościowego podejścia do pro-
blemu, gdyż nie istnieje żadne proste rozwiązanie  
np. poprzez zwiększenie wydatków publicznych. 

Ostatecznym celem działań reformatorskich nie 
jest przecież znalezienie jak najwięcej środków 
publicznych na leczenie onkologiczne, ani też 
przekierowanie jak największej ilości środków 
prywatnych do sektora ochrony zdrowia.  
Celem jest poprawienie stanu zdrowia populacji 
i każdego człowieka z osobna. 

Czy można ten cel osiągnąć, zwalniając całkowicie 
jednostki z odpowiedzialności finansowej za ich zacho-
wania ewidentnie negatywnie wpływające na zdrowie? 
90% nowotworów płuc rozpoznawanych jest u byłych 
lub obecnych palaczy. I choć informacja ta, podobnie 
jak informacje o szkodliwym wpływie na zdrowie, jest 
powszechnie znana, liczba osób palących maleje bar-
dzo wolno, a w niektórych grupach społecznych (np. 
wśród młodych kobiet) wręcz rośnie. Żądając szerokiego 
dostępu do wszystkich najnowszych technologii onkolo-
gicznych dla każdego chorującego na nowotwory płuc 
(i inne), niezależnie od jego wcześniejszych zachowań 
zdrowotnych, przyczyniamy się nie tylko do wzrostu 



32

kosztów systemu opieki zdrowotnej, ale także do zgo- 
ła sprzecznego z zasadami solidaryzmu obciążenia  
społeczeństwa kosztami ewidentnie antyspołecznych 
i szkodliwych zachowań wielu konsumentów. Każda 
bowiem decyzja, także ta znajdująca swoje uzasadnie-
nie w dominujących systemach wartości, w poczuciu 
konieczności gwarantowania równego dostępu do 
świadczeń według potrzeb, a nie według zasług albo 
oceny wcześniejszych zachowań, pociąga za sobą koszt 

alternatywny. Zasoby, jakimi dysponujemy, zawsze 
pozostaną ograniczone. Wprawdzie pieniądze można 
dodrukować, albo też można jeszcze więcej środków 
zabrać obywatelom w postaci podatków i składek obo-
wiązkowych, ale jeśli wzrost środków finansowych trafi 
na niezmienione zasoby realne (pracownicy sektora, 
technologie medyczne itp.) i brak zdolności/skłonno-
ści kluczowych aktorów do zracjonalizowania systemu, 
jedyne co osiągniemy to wzrost cen. 

2.2.   Wydatki na leczenie onkologiczne – Polska na tle świata
Katarzyna Byszek

Wydatki związane z leczeniem onkologicznym to szeroka 
kategoria kosztów wynikających ze zdiagnozowania 
choroby nowotworowej. Amerykańskie Stowarzyszenie 
Onkologiczne (American Cancer Society) wymienia 
wśród tych wydatków następujące pozycje: koszty kon-
sultacji specjalistów i wizyt w ambulatorium, koszty 
badań laboratoryjnych i diagnostyki obrazowej (np. 
badania krwi, tomografii), koszty procedur medycznych, 
w tym niezbędnych hospitalizacji z tytułu zabiegów chi-
rurgicznych, koszty radioterapii, koszty leków, koszty 
rehabilitacji, koszty opieki zdrowotnej nad pacjentem 
w domu (np. domowego hospicjum), koszty transportu 
czy koszty noclegu blisko placówki medycznej w przy-
padku znacznej odległości od miejsca zamieszkania 
pacjenta.

Dostęp do leczenia onkologicznego jest bardzo zróż-
nicowany w poszczególnych państwach. Z analizy OECD 
wynikało, że systemy opieki zdrowotnej zapewniają 
pacjentom bezpłatne leczenie w Czechach, Francji, Gre-
cji, Izraelu, Hiszpanii, Holandii, Słowacji, Słowenii, Turcji, 

Wydatki na leczenie onkologiczne obejmują  
koszty:

 � konsultacji,
 � badań laboratoryjnych i diagnostyki obrazowej,
 � hospitalizacji,
 � leków,
 � radioterapii,
 � opieki paliatywnej,
 � rehabilitacji,
 � świadczeń np. transportu.

Dostęp do terapii lekowych jest jednym z kluczowych 
czynników wpływających na poziom wydatków  
na leczenie onkologiczne.
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Wielkiej Brytanii oraz we Włoszech. Niektóre państwa, 
np. Kanada, Malta, Polska, Portugalia, Szwecja i Węgry, 
zapewniają bezpłatny dostęp do większości leków oraz 
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zabiegów w ramach leczenia onkologicznego, ale nie 
do wszystkich. Przykładowo, w określonych sytuacjach 
stosowane jest współpłacenie pacjentów, a niekiedy 
pełna płatność za leki onkologiczne, np. w Szwecji, gdy 
są one podawane poza leczeniem szpitalnym. Ponadto 
mechanizmy współpłacenia mogą zakładać niższe 
poziomy dopłat pacjentów onkologicznych w porówna-
niu z innymi grupami pacjentów – takie rozwiązanie 
jest stosowane na przykład w Korei Południowej. Współ-
płacenie pacjentów za świadczenia onkologiczne może 
polegać na określaniu minimalnych i maksymalnych 
dopłat pacjentów. Przykładowo, w Niemczech mak-
symalny limit wydatków pacjentów (współpłatności) 
wynosił 1% ich dochodu rocznego brutto. 

Leki w leczeniu onkologicznym mogą stanowić 
główny czynnik generujący wysokie koszty opieki zdro-
wotnej. W każdym państwie inaczej określane są zasady 
dostępu do terapii lekowych. Sam proces rejestracji 
i wprowadzenia do obrotu nie przesądza o stosowa-
niu leku w danej chorobie na szeroką skalę. Niektóre 
leki onkologiczne ze względu na wysokie koszty nie 
są dostępne dla wielu pacjentów cierpiących na cho-
robę nowotworową. Dopiero decyzja o refundacji leku 
w danym zastosowaniu umożliwia jego zastosowanie 
u pacjentów na szeroką skalę w systemach opartych na 
finansowaniu opieki zdrowotnej ze środków publicznych. 
Kluczową rolę w tym procesie decyzyjnym odgrywają 
agencje technologii medycznych, które dokonują analizy 
i weryfikacji efektywności kosztowej i klinicznej. W przy-
padku niektórych chorób ciężko jest określić potencjalną 
liczebność populacji pacjentów objętych leczeniem 
z zastosowaniem danego leku, a w konsekwencji koszty 
danej terapii, stąd też stosuje się umowy z firmami far-
maceutycznymi (risk sharing agreements – RSA) w celu 
minimalizacji ryzyka związanego z finansowaniem 
dostępu do leczenia. W umowach zawierane są również 
szczegółowe warunki dostępu do terapii lekowej, czy też 
warunki potwierdzenia jej skuteczności. Zastosowanie 
leku w obszarze węższym, niż obszar objęty badaniami 
klinicznymi może skutkować wyłączeniem pewnej grupy 
pacjentów. Zawężanie listy wskazań do zastosowania 
danego leku przez organy regulacyjne może ograniczać 
konkurencję i wpływać negatywnie na jego cenę. 

Według danych Organizacji Współpracy Gospodar-
czej i Rozwoju (Organisation for Economic Co-operation 
and Development, OECD) wydatki na leczenie onkolo-
giczne stanowiły około 5% wydatków na ochronę zdrowia, 
a wydatki na leki onkologiczne wahały się pomiędzy 
0,1% a 2,4% całkowitych wydatków na ochronę zdrowia. 
W Polsce wydatki na opiekę onkologiczną kształtowały 
się na poziomie 6% wydatków całkowitych na ochronę 

zdrowia i około 10,4% wydatków Narodowego Fundu-
szu Zdrowia. Ponadto mogą negatywnie wpływać na 
sytuację finansową pacjenta, w przypadku gdy koszty 
związane z leczeniem nie są w pełni finansowane przez 
ubezpieczyciela. Zarówno Światowa Organizacja Zdro-
wia (World Health Organization, WHO), jak i badacze 
systemów opieki zdrowotnej wraz z organizacjami 
pacjenckimi wskazują na wyzwania związane z finan-
sowaniem kosztochłonnych hospitalizacji w ramach 
leczenia onkologicznego oraz leków stosowanych w tym 
leczeniu, a także na potrzebę zwiększenia przejrzystości 
w wycenie tych leków i poprawy dostępu do leczenia. Na 
rosnące koszty leków onkologicznych zwraca również 
uwagę OECD, wskazując, że w Stanach Zjednoczonych 
rosną one najszybciej.

Wydatki na leki onkologiczne rosną szybciej 
 niż liczba zachorowań na nowotwory.

Według danych WHO, wydatki na leki onkologiczne 
wyniosły globalnie około 133 mld dolarów w 2017 r. 
O istotnym wzroście wydatków w czasie może świad-
czyć fakt, że w 2012 r. wydatki te kształtowały się na 
poziomie około 91 mld dolarów. WHO wskazuje również 
na zróżnicowanie w czasie tempa wzrostu wydatków na 
te leki (5,3–8,7%) oraz na wyższy wzrost wydatków niż 
wzrost nowo zdiagnozowanych nowotworów (2,6–2,8%). 

WHO przeprowadziło analizę czynników wpły-
wających na ceny leków w Stanach Zjednoczonych. 
Analizowano koszty badań i rozwoju danego leku 
(research and development), koszty produkcji i komer-
cjalizacji, wystarczający zwrot inwestycji oraz „wartość” 
leku („value” of medicine). Ten ostatni czynnik jest różnie 
definiowany w systemach opieki zdrowotnej, gdyż zależy 
od uwarunkowań i celów zdrowotnych w danym syste-
mie. Obejmuje przykładowo takie cechy, jak: dostępność 
do alternatywnego leczenia, wpływ na redukcję kosztów 
opieki zdrowotnej ogółem, np. poprzez redukcję liczby 
hospitalizacji, itp. Wyniki analiz wskazują, że dla tych 
leków, dla których były dostępne kompletne dane (99 ze 
150), przychody ze sprzedaży leków znacznie przewyż-
szały koszty badań i rozwoju, natomiast wśród pozycji 
kosztowych zauważalnie wysoki był udział kosztów mar-

Dane OECD: 

 � Na leczenie onkologiczne wydaje się  
ok. 5% wydatków na ochronę zdrowia.

 � Na leki stosowane w onkologii wydaje się między 
0,1% a 2,4% wydatków na ochronę zdrowia.
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ketingu i promocji (25–31% wydatków). Warto jednak 
mieć na uwadze, że w Stanach Zjednoczonych nie ma 
regulacji, które ograniczałyby lub zakazywałyby reklamy 
leków, w takim zakresie jak ma to miejsce w państwach 
Unii Europejskiej w związku z dyrektywą Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 6 listopada 2001 r. w spra-
wie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do 
produktów leczniczych stosowanych u ludzi. Zgodnie 
z art. 88 tej dyrektywy państwa członkowskie wpro-
wadziły zakaz reklamy o zasięgu ogólnospołecznym 
produktów leczniczych, które są dostępne wyłącznie  
na receptę lekarską2.

W Stanach Zjednoczonych stwierdzono znaczną 
nadwyżkę przychodów nad poniesionymi nakładami 
na badania nad nowymi lekami. Zauważono też 
wysoki udział wydatków na promocję i marketing. 

WHO analizowała również dostępność do leków 
onkologicznych po względem źródła finansowania 
wybranych grup leków w leczeniu wybranych nowotwo-
rów, tj. piersi, płuc, jelita, żołądka i przełyku oraz mięsaki. 
W badaniu została uwzględniona również Polska. Na 
podstawie wyników ankiet zarządzonych Dyrektywą 
2001/83/WE, wśród państw europejskich wskazano, że 
Dania oraz Norwegia były jedynymi państwami, które 
zapewniały pacjentom bezpłatny dostęp do wszyst-
kich 80 leków onkologicznych stosowanych w wyżej 
wymienionych nowotworach (ryc. 2.2). W Polsce siedem 

2 Dyrektywa 2001/83/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 

z dnia 6 listopada 2001 r. w sprawie wspólnotowego 

kodeksu odnoszącego się do produktów leczniczych stoso-

wanych u ludzi (Dz.U. L 311 z 28.11.2001).

leków nie było w ogóle dostępnych, a inne siedem były 
dostępne, ale bez refundacji, czyli za 100% odpłatno-
ścią pacjenta. W Czechach tylko dwie terapie lekowe 
nie są dostępne, natomiast pięć leków jest dostępnych 
za pełną odpłatnością pacjenta. Z kolei w Niemczech 
tylko jeden lek nie był dostępny w ogóle, osiem leków 
było dostępnych za dopłatą pacjenta poniżej 25% ceny 
leku, a cztery leki były za pełną odpłatnością pacjenta. 
Na Słowacji pacjenci nie mieli dostępu do piętnastu 
leków. Na Litwie zaś trzy leki nie były dostępne w ogóle, 
natomiast pacjenci musieli pokryć pełne koszty aż do 
24 leków. Te wybrane dane dla regionu Europy Środko-
wo-Wschodniej wskazują na to, że zarówno w Polsce, jak 
i u części naszych sąsiadów jest gorszy dostęp do leków 
onkologicznych. Niestety analiza WHO nie uwzględ-
niła danych kosztowych, umożliwiających porównanie 
dostępu do leków i wydatków według źródła finanso- 
wania. 

W kontekście odpłatności pacjenta i zakresu 
stosowanych terapii, wśród państw europejskich 
Dania oraz Norwegia zapewniają najlepszy dostęp  
do terapii lekowych w leczeniu nowotworów piersi, 
płuc, jelita, żołądka i przełyku oraz mięsaków.

Bariery finansowe w leczeniu nowotworów stano-
wią przedmiot dyskusji zarówno na poziomie krajowym, 
jak i międzynarodowym. Wyższe wydatki na ochronę 
zdrowia sprzyjają osiąganiu lepszych efektów zdrowot-
nych, jednocześnie stanowią wyzwanie dla wielu państw 
opartych na finansowaniu opieki zdrowotnej ze środków 
publicznych. Również w systemach, które opierają się na 
prywatnych źródłach finansowania opieki zdrowotnej, 
pojawiają się dyskusje na temat negatywnych skutków 
braku lub ograniczonego dostępu do leczenia onkolo-

Leki niedostępne

Leki dostępne ze współpłaceniem

Leki dostępne i odpłatne 100%

Leki dostępne i bezpłatne

Norwegia

Dania

Czechy

Niemcy

Polska

Słowacja

Litwa

Luksemburg

80

80

80

73
2

5
1 88

7
7

15

3
24

67

66

65

53

RYCINA 2.2.   Liczba leków w onkologii w wybranych państwach UE.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie WHO, Technical Report.
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gicznego. Można więc stwierdzić, że niezależnie od 
źródła finansowania pojawiają się postulaty poprawy 
sytuacji pacjentów w zakresie dostępności leczenia 
onkologicznego. Bariery finansowe i stres związany 
z bezpośrednim finansowaniem leczenia czy to w cało-
ści, czy w części przez pacjentów może negatywnie 
wpłynąć na rezultat leczenia, a nawet zwiększyć ryzyko 
śmierci pacjenta. Możliwości finansowe pacjentów 
w zakresie pokrycia kosztów świadczeń niegwaranto-
wanych przez płatnika mogą skutkować ograniczonym 
dostępem do opieki zdrowotnej. WHO wystosowało 
wiele zaleceń w celu poprawy nierówności w dostępie 
do leczenia onkologicznego.

Stres wynikający z barier finansowych w leczeniu 
nowotworów może zniwelować efekty leczenia, 
a nawet zwiększać ryzyko śmierci pacjenta.

ESMO: wydatki na leczenie onkologiczne będą  
rosnąć. 

W 2020 r. mogą sięgnąć 10% globalnych wydatków  
na ochronę zdrowia.

Problem rosnących kosztów i dostępu do lecze- 
nia onkologicznego jest również przedmiotem dysku-
sji podejmowanej przez European Society for Medical 
Oncology – organizacji zrzeszającej ponad 800 eksper-
tów w zakresie onkologii. Eksperci ESMO szacują, że 
w 2020 r. wydatki na onkologię wyniosą 7–10% global-
nych wydatków na ochronę zdrowia, co będzie oznaczać 
roczny koszt sięgający ponad 150 mld dolarów. Minister-
stwo Zdrowia w Polsce zakładało, że nastąpi stopniowy 
wzrost wydatków na ochronę zdrowia, w tym na lecze-
nie onkologiczne. Jednakże organizacje wspierające 
pacjentów onkologicznych zwracały uwagę na różnice 
między zakładaną wysokością wydatków na poziomie 
16,5% kosztów świadczeń zdrowotnych finansowanych 
przez Narodowy Fundusz Zdrowia w 2020 r. a planem 
finansowym NFZ. Najwyższa Izba Kontroli również 
stwierdziła potrzebę interwencji w zakresie zwiększania 
nakładów na onkologię. Zdaniem NIK nawet wprowa-
dzenie pakietu onkologicznego i zniesienie limitów na 
objęte nim świadczenia onkologiczne nie przyczyniło 
się do zwiększenia nakładów na leczenie onkologiczne. 
NIK w analizie stwierdziła, że 2015 r., w porównaniu 
z 2014 r., ich dynamika wzrostu była blisko dwukrotnie 
niższa niż dynamika kosztów świadczeń zdrowotnych 
ogółem. Ponadto zdaniem NIK pozytywne efekty zdro-

wotne uzyskane w wyniku kosztownego leczenia 
onkologicznego są niweczone wskutek ograniczonego 
dostępu do świadczeń rehabilitacyjnych i paliatywnych. 
NIK wskazywała również, że Polski pacjent nie może 
korzystać z porównywalnego do mieszkańców innych 
państw zachodniej Europy zakresu dostępnych terapii 
w leczeniu nowotworów. W opinii kontrolerów NIK ogra-
niczony jest dostęp nie tylko do leków wykorzystywanych 
w leczeniu onkologicznym, ale także do infrastruktury. 
Wydatki na infrastrukturę w szpitalnictwie są w dal-
szym ciągu wyzwaniem.

Przejrzystość w analizie wydatków związanych 
z leczeniem onkologicznym jest priorytetem, ponieważ 
dopiero po uzyskaniu kompletnych i porównywalnych 
danych będzie możliwa rzetelna analiza finansowania 
świadczeń w leczeniu onkologicznym, w tym porów-
nanie wydatków związanych z hospitalizacją i lekami. 
Obecnie zauważalna jest luka w zbiorach danych 
OECD w analizie wydatków na onkologię, gdyż tylko 
13 państw dostarczyło dane w 2010 r., a w gronie tych 
państw nie było Polski. Dodatkowo nie jest możliwa 
analiza tych wydatków w czasie i z uwzględnieniem bar-
dziej szczegółowych danych kosztowych. Konieczne jest 
zatem przyjęcie wielu założeń, by móc porównać dane, 
a to z kolei powoduje, że należy ostrożnie interpretować 
wyniki porównań. 

WHO wskazuje na brak transparentności  
w metodyce szacowania kosztów leków oraz  
na problem kompletności danych.

Zauważalne są ponadto różnice w danych publiko-
wanych przez WHO i OECD, np. dotyczących dostępu 
do leczenia onkologicznego w poszczególnych krajach, 
choć różnice mogą wynikać, w tym przypadku, z różnego 
okresu poddanego analizie. Ponadto WHO, podobnie 
jak OECD, wskazywało na problemy z danymi. W pod-
sumowaniu wyników analiz WHO wskazano m.in. na 
wiele problemów w metodyce szacowania kosztów, 
np. kosztów badań i opracowania nowego leku, oraz 
na brak transparentności w raportowaniu tych kosz-
tów, co uniemożliwiło wyjaśnienie ich zróżnicowania 
(od 100 mln do 6 mld dolarów). WHO zwróciło rów-
nież uwagę na to, że ceny i koszty leków onkologicznych 
są wyższe niż ceny i koszty leków stosowanych w in- 
nych obszarach terapeutycznych. Brak uniwersalnego, 
powszechnie stosowanego i spójnego podejścia do poli-
tyki wyceny leków może skutkować brakiem możliwości 
kontroli wzrostu wydatków na leczenie onkologiczne 
i przenoszeniem kosztów tam, gdzie jest to najbar-



36

dziej opłacalne z pespektywy producenta, co z kolei 
może prowadzić do nierówności w dostępie pacjentów  
do leczenia w danym państwie lub regionie. 

Zasadne wydaje się monitorowanie dostępności do 
leczenia onkologicznego oraz kosztów leków na pozio-
mie Unii Europejskiej, by mieć odpowiedni zasób danych 
do prowadzenia polityki zdrowotnej. Gromadzenie 
i analiza tych danych o świadczeniach gwarantowanych 
i ich kosztach w połączeniu z analizą stanu zdrowia 
danej populacji może pomóc w identyfikacji najbardziej 

optymalnego modelu opieki zarówno pod kątem wydat-
ków na ochronę zdrowia, jak i oczekiwań społecznych. 
Zwiększenie roli świadczeń o charakterze prewencyjnym 
może w długim okresie poprawić ogólny stan zdrowia 
mieszkańców danego państwa poprzez zmniejszenie 
zachorowalności na niektóre choroby i liczby hospita-
lizacji z tytułu ich wystąpienia lub późnego wykrycia, 
co w konsekwencji może zapobiec wystąpieniu nie-
których kosztów i sprzyjać zmianie alokacji wydatków  
na ochronę zdrowia. 
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2.3.  Innowacje w organizacji i finansowaniu leczenia – znaczenie  
pakietu onkologicznego
Andrzej Tolarczyk, Barbara Więckowska

Wprowadzenie

Z dniem 1 stycznia 2015 r. dokonano w Polsce zmian 
w organizacji funkcjonowania i finansowania opieki 
onkologicznej. Zmiany te określa się jako tzw. pakiet 
onkologiczny. Jego podstawowym celem była poprawa 
wyników leczenia poprzez skrócenie czasu od podej-
rzenia choroby nowotworowej do rozpoczęcia leczenia 
oraz zapewnienie kompleksowej opieki na każdym 
etapie choroby nowotworowej. Wprowadzono mak-
symalne terminy realizacji diagnostyki onkologicznej 
oraz zapewniono warunki do szybkiej i kompleksowej 
usługi w określonym standardzie. Warunki te jednak 
należy rozumieć nie jako standardy postępowania 
medycznego, ale jako wymagania stawiane świadcze-
niodawcom w zakresie dysponowania odpowiednią 
infrastrukturą i zapleczem kadrowym. Jego wdrożenie 
było również jednym z pierwszych w Polsce podejść, 
w skali krajowej, do opieki koordynowanej. Świadcze-
niodawcy zostali zobligowani do zapewniania dostępu 
do badań diagnostycznych w ramach diagnostyki 
onkologicznej na poziomie ambulatoryjnej opieki spe-
cjalistycznej. Natomiast w ramach leczenia szpitalnego 
wprowadzono konieczność przeprowadzenia konsyliów 
oraz zapewnienia w dostępie wszystkich metod leczenia 
nowotworów, tj. leczenia zabiegowego, chemicznego 
oraz radioterapii. Wykorzystano również wiele bodźców 
ekonomicznych w celu wymuszenia wzrostu efektywno-
ści procesu diagnostyki i leczenia. Biorąc pod uwagę 
ww. aspekty, można stwierdzić, że pakiet onkologiczny 
był swoistą reorientacją paradygmatu w systemie 
ochrony zdrowia w Polsce. 

Karta DiLO przewodnikiem w procesie

Pakiet onkologiczny wprowadzony został Ustawą z dnia 
22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach 
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicz-
nych oraz niektórych innych ustaw. 

Podstawową innowacją reformy było wprowadzenie 
karty diagnostyki i leczenia onkologicznego  
(karta DiLO) mającej na celu ułatwienie pacjentowi 
z podejrzeniem nowotworu lub zdiagnozowaną 
chorobą poruszanie się w ramach tzw. szybkiej ścieżki 
onkologicznej, poprzez zebranie w „jednym miejscu” 
dokumentacji medycznej związanej z procesem 
diagnostyczno-terapeutycznym3. Dokumentuje 
ona proces od podejrzenia choroby nowotworowej, 
poprzez diagnostykę, do zakończenia leczenia. 

Co do zasady, szybka ścieżka onkologiczna roz-
poczyna się w podstawowej opiece zdrowotnej (POZ), 
gdzie w przypadku podejrzenia u pacjenta nowotworu 
złośliwego (z wyłączeniem nieczerniakowych nowotwo-
rów skóry) lekarz POZ wystawia pacjentowi pełniącą 
rolę skierowania kartę DiLO. Kolejne etapy procesu 
odbywają się w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej 
(AOS). Pierwszym etapem jest diagnostyka wstępna, 
mająca na celu wykluczenie albo potwierdzenie lub 
istotne uprawdopodobnienie nowotworu złośliwego. 
W przypadku potwierdzenia nowotworu złośliwego 
pacjent kierowany jest na diagnostykę pogłębioną. Jej 
celem jest z kolei szczegółowe zróżnicowanie (zgod-
nie z klasyfikacją kliniczną i patologiczną) nowotworu 
oraz ocena zaawansowania stanu chorobowego, 
w zakresie umożliwiającym ustalenie zindywidualizo-
wanego planu leczenia. Po rozpoznaniu nowotworu 
oraz określeniu stadium zaawansowania multidyscy-
plinarny zespół terapeutyczny (tzw. konsylium) określa 
plan leczenia onkologicznego, po czym rozpoczyna się 
proces leczenia. Wszystkie ww. etapy znajdują swoje 
odzwierciedlenie w karcie DiLO. Istotnym novum wpro-
wadzonym w pakiecie onkologicznym było określenie 
maksymalnych terminów na realizację poszczególnych 
etapów (ryc. 2.3).

Diagnostyka onkologiczna w ramach ambulato-
ryjnej opieki specjalistycznej nie powinna trwać dłużej 
niż 7 tygodni (w okresie przejściowym w 2015 r. było 
to 9 tygodni, w 2016 r. 8 tygodni). Maksymalny okres 
od zgłoszenia się pacjenta do świadczeniodawcy do 

3 Dokumentacja medyczna, w tym wyniki badań, stanowi 

zgodnie z ustawą załącznik do karty DiLO.
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uzyskania diagnozy (potwierdzenie lub wykluczenie 
nowotworu w ramach diagnostyki wstępnej) wynosi 
4 tygodnie (w tym maksymalnie 2 tygodnie od daty 
zapisu do kolejki do daty pierwszej wizyty u specjalisty). 
W okresie przejściowym w 2015 r. było to 5 tygodni. 
Diagnostyka pogłębiona powinna być wykonana 
w terminie nieprzekraczającym 3 tygodni (4 tygodnie 
w 2015 r.). Po zgłoszeniu pacjenta do szpitala ustale-
nie planu leczenia onkologicznego przez konsylium 
oraz rozpoczęcie leczenia onkologicznego powinno 
nastąpić w okresie nie dłuższym niż 14 dni od dnia 
umieszczenia pacjenta na liście oczekujących na udzie-
lenie świadczenia. Natomiast w przypadku, w którym 
do postawienia rozpoznania konieczne jest wykonanie 
zabiegu diagnostyczno-leczniczego, w terminie 28 dni 
od daty umieszczenia pacjenta na liście oczekujących 
na udzielenie świadczenia powinien zostać wykonany 
zabieg oraz określony przez konsylium plan leczenia 
onkologicznego. Termin ten jest dłuższy niż w przypadku 
standardowej ścieżki, ponieważ obejmuje również czas 
niezbędny na wykonanie badania histopatologicznego 
materiału pobranego w trakcie zabiegu.

Kartę DiLO pacjent może otrzymać nie tylko 
w POZ, ale również na innych poziomach opieki. 
W AOS w pierwszych 2 latach funkcjonowania można 
ją było wydać tylko w przypadku rozpoznania nowo-
tworu złośliwego. W takiej sytuacji pacjent znajdował 
się na etapie analogicznym jak po przeprowadzeniu 
diagnostyki wstępnej, więc kolejnym etapem pro-
cesu była diagnostyka pogłębiona. W 2017 r. 
wprowadzono możliwość, aby karta DiLO w AOS 
była wydawana również w przypadku podejrzenia 
nowotworu złośliwego. Był to przejaw działań ukie-
runkowanych na większe uelastycznienie sposobu 
wystawiania kart. W ramach leczenia szpitalnego 
karta DiLO może być wydawana tylko w przypadku 
rozpoznania nowotworu złośliwego. Należy również 

RYCINA 2.3.   Schemat tzw. szybkiej ścieżki onkologicznej.

Źródło: Opracowanie własne.

POZ AOS

4 tygodnie 3 tygodnie 2 tygodnie

SZPITAL

Podejrzenie
nowotworu

Diagnostyka
wstępna

Diagnostyka
pogłębiona Konsylium Leczenie

zauważyć, że wprowadzając pakiet onkologiczny, 
ustawodawca przewidział możliwość jej wydawania 
pacjentom już będącym w trakcie leczenia onkologicz-
nego, w celu zagwarantowania im kompleksowości 
opieki. Wszystkie powyższe możliwości postępowania 
zostały odzwierciedlone we wzorze karty DiLO okre-
ślonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia. Liczbę 
kart DiLO wydanych w poszczególnych trybach 
przedstawiono w tabeli 2.1.

TABELA 2.1.   Liczba wydanych kart DiLO w okresie  
2015–2018 wg miejsca wystawienia (w tys.)

MIEJSCE WYDANIA 2015 2016 2017 2018

POZ  74,6 72,2 79,3 80,8

AOS  58,9 59,9 70,9 90,7

Szpital  53,6 55,2 58,7 60,1

Szpital – kontynuacja 
leczenia

 44,9 5,3 2,9 3,4

Suma 232,0 192,6 211,9 235,0

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych NFZ.

W okresie 2015–2017 najwięcej kart wydawanych 
było w POZ. W związku z wprowadzeniem możliwości 
wydania kart w AOS w 2017 r., zaobserwować można 
znaczący wzrost liczby kart DiLO wystawianych na tym 
poziomie opieki, a już w 2018 r. było ich tam wyda-
wanych najwięcej. W tabeli 2.2 przedstawiono liczbę 
wykonanych diagnostyk wstępnych, pogłębionych oraz 
konsyliów.

Biorąc pod uwagę, że na etapie konsylium nowotwór 
złośliwy jest już potwierdzony, a przeprowadzenie kon-
sylium jest koniecznym warunkiem leczenia w ramach 
pakietu, można dokonać próby oszacowania jaki odse-
tek pacjentów leczonych jest w jego ramach. Zgodnie 
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z danymi Krajowego Rejestru Nowotworów w Polsce 
w 2017 r. odnotowano 165 tys. nowych zachorowań na 
nowotwory złośliwe. Odejmując od tej liczby 13,5 tys. 
zachorowań na nieczerniakowe nowotwory skóry, należy 
oczekiwać, że pakietem onkologicznym mogłoby być 
objętych około 151,5 tys. przypadków. Porównując tę 
liczbę z liczbą przeprowadzonych w 2017 r. konsyliów, 
można stwierdzić, że z rozwiązań pakietu skorzystało 
z grubsza 89% pacjentów.

TABELA 2.2.   Liczba wykonanych diagnostyk i konsyliów 
w okresie 2015–2018 (w tys.)

ŚWIADCZENIE 2015 2016 2017 2018

Diagnostyka wstępna 38,4 42,3 52,5 67,5

Diagnostyka pogłębiona 68,6 73,4 76,8 81,3

Konsylium 113,5 126,7 135,0 142,9

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych NFZ.

Pakiet onkologiczny gwarantuje  
kompleksowość opieki

Jednym z podstawowych założeń pakietu onkologicz-
nego było zagwarantowanie kompleksowości leczenia. 
Warunkiem uczestniczenia świadczeniodawcy w reali-
zacji pakietu onkologicznego w ramach AOS jest 
możliwość wykonania wszystkich niezbędnych badań 
diagnostycznych, włączywszy w to takie badania, jak 
rezonans magnetyczny, tomografia komputerowa, PET 
czy badania endoskopowe. Na etapie tworzenia rozwią-
zań pakietu onkologicznego założono, że diagnostyka 
onkologiczna nie będzie musiała odbywać się w ramach 
jednego podmiotu leczniczego – jednostki mogą two-
rzyć konsorcja lub zlecać wykonanie świadczeń opieki 
zdrowotnej podwykonawcom, a świadczeniodawca 
realizujący diagnostykę onkologiczną i leczenie onkolo-
giczne, na podstawie karty DiLO, zapewnia co najmniej 
dostęp do realizacji ww. badań. Jest to typowy przy-
kład sieci dostawców w ramach opieki koordynowanej.  
Co istotne, w ramach pakietu onkologicznego umoż- 
liwiono wykonanie poszczególnych badań diagnostycz-
nych pacjentowi z kartą DiLO poza funkcjonującym 
systemem kolejkowym – to świadczeniodawca bezpo-
średnio decyduje, w jakim terminie należy pacjentowi 
wykonać odpowiednie badania.

W leczeniu onkologicznym wprowadzono natomiast 
pojęcie ośrodka wiodącego. Zgodnie z art. 4a ust 1 Roz-
porządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 
w sprawie świadczeń gwarantowanych w zakresie lecze-

nia szpitalnego ośrodek taki musi spełniać następujące 
warunki:

1. Zapewnienie w lokalizacji oddziału o profilu zabie-
gowym (warunek ten nie dotyczy nowotworów 
złośliwych układu krwiotwórczego lub układu chłon-
nego). 

2. Zapewnienie udokumentowanej koordynacji lecze-
nia, w tym dostępu do świadczeń chemioterapii 
oraz radioterapii onkologicznej.

3. Zapewnienie możliwości zorganizowania ustalają- 
cego plan leczenia onkologicznego wielodyscy-
plinarnego zespołu terapeutycznego (konsylium), 
którego skład zależy od rodzaju nowotworu złośli-
wego4.

4. Zapewnienie udokumentowanego udziału w zespole 
prowadzącym leczenie osoby prowadzącej fizjotera-
pię oraz psychologa lub psychoonkologa.

Analizując warunki, jakie podmiot prowadzący 
musi spełniać, zauważyć można, że pakiet onkologiczny 
wypełnia postulaty, które zostały podniesione później 
w Mapach potrzeb zdrowotnych w zakresie onkologii. 
Jednym z podstawowych wniosków płynących z tych 
dokumentów w zakresie onkologii jest postulat cen-
tralizacji specjalistycznego leczenia chirurgicznego. 
W przypadku chirurgii onkologicznej (rozumianej nie 
w sensie zakresu świadczeń, ale zabiegów wykonywanych  
w przypadku choroby nowotworowej) podstawo- 
wym wnioskiem płynącym z map potrzeb zdrowotnych 
jest dodatnia zależność między liczbą operowanych 
pacjentów w danym podmiocie a szeroko rozumia- 
nym bezpieczeństwem pacjentów. 

Podmioty, które rocznie realizują średnio większą 
liczbę świadczeń danego typu, wykazują niższe 
współczynniki śmiertelności, rzadsze występowanie 
komplikacji i krótsze czasy hospitalizacji pacjentów, 
dlatego niezbędne jest skoncentrowanie świadczeń 
w zakresie zabiegów radykalnych. 

Mapy postulowały natomiast decentralizację 
świadczeń radioterapii onkologicznej oraz chemiotera-
pii, ponieważ świadczenia te powinny być wykonywane 
możliwie blisko miejsca zamieszkania pacjenta, w celu 
redukcji zbędnych hospitalizacji, mających na względzie 
jedynie zakwaterowanie pacjenta.

4 W większości przypadków w składzie: onkolog kliniczny, 

radioterapeuta oraz specjalista w dziedzinie zabiegowej.
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Podstawowym celem ustanowienia ośrodka 
wiodącego w podmiocie posiadającym oddział o cha-
rakterze zabiegowym była stymulacja centralizacji 
rozproszonej chirurgii, ponieważ można było założyć, 
że podmioty realizujące zbyt małą liczbę zabiegów 
nie będą mogły spełnić wielu wymagań organiza-
cyjnych, związanych z leczeniem w ramach pakietu. 
Natomiast dostęp do radioterapii i chemioterapii 
mógł być zagwarantowany poprzez umowę o współ-
pracy lub podwykonawstwo. 

Dalszy proces koncentracji leczenia zabie-
gowego wprowadził, wykorzystując mechanizmy 
pakietu onkologicznego, Narodowy Fundusz Zdrowia 
w 2018  r. Podmiotom specjalizującym się w wyko-
nywaniu określonych grup zabiegów dedykowanych 
pacjentom onkologicznym (posiadającym kartę DiLO) 
umożliwiono zastosowanie współczynnika korygujące- 
go wartość wykonanych w pakiecie onkologicznym 
świadczeń o 25% po przekroczeniu progu odpo-
wiedniej liczby zabiegów. Próg ten zróżnicowany jest 
w zależności od lokalizacji nowotworu. Wartości pro-
gów dla poszczególnych nowotworów przedstawiono  
w tabeli 2.3.

Poprzez założenie jako progu odniesienia liczby 
zabiegów wykonanych w pakiecie onkologicznym, przy-
jęte przez NFZ rozwiązanie finansowo promuje nie 
tylko centralizację, ale również kompleksowość i ter-

minowość leczenia. Warto również podkreślić, że NFZ 
monitoruje i upublicznia za pośrednictwem platformy  
zdrowedane.nfz.gov.pl dane dotyczące liczby wykona-
nych zabiegów w ww. grupach nowotworów do poziomu 
poszczególnych świadczeniodawców, co redukuje asy-
metrię informacji i może wpływać na podejmowanie 
przez pacjentów decyzji w kwestii wyboru miejsca lecze-
nia. Przykładowe dane prezentowane na tej platformie 
przedstawiono na rycinach 2.4 i 2.5.

Na rycinie 2.4 zauważyć można, że leczenie zabie-
gowe w nowotworach złośliwych płuc cechuje się bardzo 
dużą koncentracją i jest wykonywane w ośrodkach, 
które spełniają warunek realizacji odpowiedniej liczby 
zabiegów w ramach pakietu onkologicznego. Można 
zatem wnioskować o dużej specjalizacji tych ośrodków 
oraz zapewnianiu przez nie kompleksowości leczenia. 
Z kolei w leczeniu zabiegowym nowotworu żołądka  
(ryc. 2.5) zaobserwować można duże rozproszenie 
w realizacji zabiegów. 

Warto również wspomnieć, że wraz z pakietem 
onkologicznym wprowadzono również funkcję koordyna-
tora leczenia onkologicznego, do którego zadań należy 
udzielanie pacjentowi informacji o procesie leczenia 
(na podstawie planu określonego przez konsylium) oraz 
jego koordynacja, w tym zapewnienie współpracy mię-
dzy podmiotami w ramach kompleksowej opieki nad 
pacjentem. 

Umiejscowienie ośrodków Struktura (słupki) i liczba (po prawej) realizacji JGP
wymienionych w załączniku 3c
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RYCINA 2.4.   Koncentracja leczenia zabiegowego w przypadku nowotworu złośliwego płuca w roku 2018.

Źródło: Raport Nowotwory złośliwe. Koncentracja leczenia zabiegowego, dostępny na stronie zdrowedane.nfz.gov.pl.

TABELA 2.3.   Próg liczby zabiegów w zależności od grupy rozpoznań

NOWOTWÓR LICZBA ZABIEGÓW ZGODNIE 
Z ZARZĄDZENIEM NR 87/2018/DSOZ

LICZBA ZABIEGÓW ZGODNIE 
Z ZARZĄDZENIEM NR 134/2018/DSOZ 
(AKTUALNIE OBOWIĄZUJĄCA)

Nowotwór złośliwy płuca 70 70

Nowotwór złośliwy pęcherza moczowego 30 30

Nowotwór złośliwy jajnika 30 30

Nowotwór złośliwy jelita grubego 75 75

Nowotwór złośliwy macicy 60 60

Nowotwór złośliwy nerki 50 50

Nowotwór złośliwy piersi 300 250

Nowotwór złośliwy gruczołu krokowego 75 75

Nowotwór złośliwy trzustki 30 30

Nowotwór złośliwy żołądka 30 30

Nowotwór złośliwy tarczycy i przytarczyc – 75

Nowotwór OUN – 150

Nowotwór złośliwy gardła i krtani – 50

Źródło: opracowanie własne na podstawie zarządzeń nr 87/2018/DSOZ i nr 134/2018/DSOZ Prezesa NFZ.
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minowość leczenia. Warto również podkreślić, że NFZ 
monitoruje i upublicznia za pośrednictwem platformy  
zdrowedane.nfz.gov.pl dane dotyczące liczby wykona-
nych zabiegów w ww. grupach nowotworów do poziomu 
poszczególnych świadczeniodawców, co redukuje asy-
metrię informacji i może wpływać na podejmowanie 
przez pacjentów decyzji w kwestii wyboru miejsca lecze-
nia. Przykładowe dane prezentowane na tej platformie 
przedstawiono na rycinach 2.4 i 2.5.

Na rycinie 2.4 zauważyć można, że leczenie zabie-
gowe w nowotworach złośliwych płuc cechuje się bardzo 
dużą koncentracją i jest wykonywane w ośrodkach, 
które spełniają warunek realizacji odpowiedniej liczby 
zabiegów w ramach pakietu onkologicznego. Można 
zatem wnioskować o dużej specjalizacji tych ośrodków 
oraz zapewnianiu przez nie kompleksowości leczenia. 
Z kolei w leczeniu zabiegowym nowotworu żołądka  
(ryc. 2.5) zaobserwować można duże rozproszenie 
w realizacji zabiegów. 

Warto również wspomnieć, że wraz z pakietem 
onkologicznym wprowadzono również funkcję koordyna-
tora leczenia onkologicznego, do którego zadań należy 
udzielanie pacjentowi informacji o procesie leczenia 
(na podstawie planu określonego przez konsylium) oraz 
jego koordynacja, w tym zapewnienie współpracy mię-
dzy podmiotami w ramach kompleksowej opieki nad 
pacjentem. 

Umiejscowienie ośrodków Struktura (słupki) i liczba (po prawej) realizacji JGP
wymienionych w załączniku 3c
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RYCINA 2.4.   Koncentracja leczenia zabiegowego w przypadku nowotworu złośliwego płuca w roku 2018.

Źródło: Raport Nowotwory złośliwe. Koncentracja leczenia zabiegowego, dostępny na stronie zdrowedane.nfz.gov.pl.

TABELA 2.3.   Próg liczby zabiegów w zależności od grupy rozpoznań

NOWOTWÓR LICZBA ZABIEGÓW ZGODNIE 
Z ZARZĄDZENIEM NR 87/2018/DSOZ

LICZBA ZABIEGÓW ZGODNIE 
Z ZARZĄDZENIEM NR 134/2018/DSOZ 
(AKTUALNIE OBOWIĄZUJĄCA)

Nowotwór złośliwy płuca 70 70

Nowotwór złośliwy pęcherza moczowego 30 30

Nowotwór złośliwy jajnika 30 30

Nowotwór złośliwy jelita grubego 75 75

Nowotwór złośliwy macicy 60 60

Nowotwór złośliwy nerki 50 50

Nowotwór złośliwy piersi 300 250

Nowotwór złośliwy gruczołu krokowego 75 75

Nowotwór złośliwy trzustki 30 30

Nowotwór złośliwy żołądka 30 30

Nowotwór złośliwy tarczycy i przytarczyc – 75

Nowotwór OUN – 150

Nowotwór złośliwy gardła i krtani – 50

Źródło: opracowanie własne na podstawie zarządzeń nr 87/2018/DSOZ i nr 134/2018/DSOZ Prezesa NFZ.

Diagnostyka i leczenie bez limitu

Z punktu widzenia systemu ochrony zdrowia najdo-
nośniejszą zmianą wprowadzoną wraz z pakietem 
onkologicznym było zniesienie limitów finansowania 

RYCINA 2.5.   Koncentracja leczenia zabiegowego w przypadku nowotworu złośliwego żołądka w roku 2018.

Źródło: Raport Nowotwory złośliwe. Koncentracja leczenia zabiegowego, dostępny na stronie zdrowedane.nfz.gov.pl. 
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diagnostyki onkologicznej i leczenia onkologicznego (na 
podstawie karty DiLO), poprzez dostosowywanie kwoty 
zobowiązania NFZ wobec świadczeniodawcy, w przy-
padku umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej 
z zakresu leczenia szpitalnego lub ambulatoryjnej opieki 
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specjalistycznej, do potrzeb zdrowotnych oraz wyko-
nania tej umowy. W ramach leczenia szpitalnego NFZ 
wprowadził katalog produktów rozliczeniowych, które 
mogą być rozliczone w ramach zakresów skojarzonych, 
po spełnieniu odpowiednich warunków – posiadania 
przez pacjenta karty DiLO oraz dotrzymania termi-
nów związanych z przeprowadzeniem konsylium oraz 
rozpoczęciem leczenia. Katalog tych produktów obej-
mował przede wszystkim odpowiednie grupy JGP 
(przede wszystkim grupy zabiegowe – w niektórych 
przypadkach wskazano procedury, które muszą zostać 
wykonane), świadczenia radioterapii onkologicznej oraz 
nowe świadczenie związane z przeprowadzeniem konsy-
lium (również w trybie ambulatoryjnym). W przypadku 
leczenia chemicznego nie wprowadzono odpowiednich 
zakresów skojarzonych, ponieważ ustalono, że w cało-
ści będzie finansowane na podstawie wykonań, a nie 
do wysokości kontraktu. W przypadku diagnostyki 
onkologicznej wprowadzono produkty rozliczeniowe 
dedykowane osobno diagnostyce wstępnej i pogłębio-
nej, których ryczałtowa wycena uzależniona była od 
lokalizacji diagnozowanego schorzenia. Motywacją do 
wykonania diagnostyki onkologicznej w założonym ter- 
minie był fakt, że po jego przekroczeniu, jej wartość  
była obniżana do 70% wartości bazowej.

Rozdzielenie finansowania diagnostyki miało również 
zapobiec sytuacji, w której finansowany jest cały 
proces diagnostyczny, a już na jego wstępnym etapie 
wykluczono rozpoznanie nowotworu złośliwego. 

Pakiet onkologiczny a wydatki  
na onkologię

Zasadniczą kwestią pojawiającą się w kontekście znie-
sienia limitów w diagnostyce i leczeniu onkologicznym 
jest jego faktyczny wpływ na finansowanie świadczeń. 
Aby go ocenić, dokonano analizy wydatków na świad-
czenia onkologiczne w latach 2014–2018 na podstawie 
danych NFZ. W analizie uwzględniono świadczenia 
spełniające co najmniej jeden z następujących warun- 
ków:
1. Były sprawozdane z rozpoznaniami określonymi 

w karcie diagnostyki i leczenia onkologicznego 
(z uwzględnieniem nieczerniakowych nowotworów 
skóry).

2. Były sprawozdane w zakresie świadczeń związa- 
nym z:
a) pakietem onkologicznym (zarówno w leczeniu  
 szpitalnym, jak i w AOS),
b) chemioterapią,
c) programami lekowymi,
d) radioterapią,
e) leczeniem onkologicznym (onkologia kliniczna, 

hematologia, chirurgia onkologiczna, gine-
kologia onkologiczna – zarówno w leczeniu 
szpitalnym, jak i w AOS). 

W okresie od 2014 r. do 2018 r. wydatki NFZ na 
świadczenia onkologiczne wzrosły o 33% z poziomu 
6,68 mld zł do poziomu 8,88 mld zł (tab. 2.4). Rycina 
2.6 przedstawia, jak zmieniała się wartość świadczeń 
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RYCINA 2.6.   Wydatki na onkologię według rodzaju świadczeń w latach 2014–2018 (w mld zł).

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych NFZ.
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w danych rodzajach (AOS, leczenie szpitalne, radiote-
rapia, chemioterapia i programy lekowe5 oraz inne 
rodzaje świadczeń).

TABELA 2.4.   Wartość świadczeń onkologicznych w okresie 
2014–2018 (w mld zł)

ROK 2014 2015 2016 2017 2018

Wartość 6,68 6,83 7,25 8,02 8,88

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych NFZ.

W analizowanym okresie zaobserwować można 
wzrost środków (rok do roku) przeznaczanych na sze-
roko rozumianą onkologię. Szczególnie widoczny jest on 
w latach 2017 i 2018, w których wynosił rocznie 11%. 
Rycina 2.7 przedstawia wartość i strukturę wydatków 
w ramach rodzajów świadczeń, w których wydzielono 
zakresy skojarzone związane z pakietem onkologicznym. 

W tym ujęciu wyodrębniono AOS, radioterapię 
i świadczenia w ramach leczenia szpitalnego z wyłącze-
niem radioterapii, chemioterapii i programów lekowych. 
Zaobserwować można, że udział wartości świadczeń 

5 Chemioterapię i programy lekowe oraz radioterapię wyod-

rębniono z leczenia szpitalnego, ponieważ stanowią one 

w badanym okresie około 50% wydatków na onkologię.

w rozliczanych zakresach nielimitowych systematycznie 
wzrasta w kolejnych latach. Wpływ zniesienia limitów 
na świadczenia dla pacjentów z kartą DiLO najlepiej 
widać jednak na rycinie 2.8, gdzie przedstawiono 
wzrost środków (w ujęciu bezwzględnym) w poszczegól-
nych rodzajach świadczeń.

Na wykresie przedstawiono lata 2016–2018, gdyż 
przedstawienie tych wartości dla roku 2015 mogłoby 
być mylące, ze względu na „przepłynięcie” środków 
z zakresów limitowych oraz wprowadzenie pakietu 
onkologicznego. Najwyższe wzrosty finansowania zaob-
serwować można w ramach nielimitowanych zakresów 
związanych z pakietem onkologicznym (poza AOS).  
Dotyczy to zarówno lecznictwa szpitalnego, gdzie wzro-
sty te były najwyższe – przez 3 lata ponad 0,40 mld 
zł, jak i radioterapii (0,24 mld zł). Można przyjąć, że 
w okresie 3 lat o takie kwoty wprowadzenie pakietu 
onkologicznego dostosowało wydatki w tych zakresach 
do faktycznych potrzeb zdrowotnych. Nie sposób jednak 
nie dostrzec, na podstawie przedstawionych danych, 
potencjalnych problemów z finansowaniem w ramach 
pakietu świadczeń w ramach AOS, gdzie tylko około 9% 
wydatków realizowanych jest w ramach pakietu onkolo-
gicznego. Należy jednak pamiętać, że w chwili obecnej 
pakiet onkologiczny nie uwzględnia follow-up’u po 
leczeniu onkologicznym. Obszar ten można uznać za 
pole do wprowadzenia kolejnych modyfikacji w jego 
funkcjonowaniu. 

RYCINA 2.7.   Struktura wydatków według rodzajów świadczeń, w których występuje zakres skojarzony związany 
z pakietem onkologicznym, w latach 2014–2018.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych NFZ.
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2.4.  Jak rozliczać kompleksowość w onkologii?
Michał Chrobot

Aktualne zasady finansowania świadczeń 
w Polsce 

W polskim systemie ochrony zdrowia mamy do czy-
nienia z kilkoma, wymiennie stosowanymi zasadami 
finansowania wykonanych świadczeń zdrowotnych. 
Najczęściej stosowana, także w płatnościach za lecze-
nie onkologiczne, jest zasada płatności za wykonane 
świadczenie (fee for service). Tak aktualnie finansowane 
jest onkologiczne leczenie zabiegowe, teleradiotera-
pia, brachyterapia, terapia izotopowa, chemioterapia 
czy leczenie substancjami czynnymi w onkologicznych 
programach lekowych. Podstawą sfinansowania świad-
czenia jest tylko przekazanie informacji statystycznej 
oraz o wykonaniu tego świadczenia, bez powiązania 
tego faktu z procesem diagnostycznym, terapeutycz-
nym czy oczekiwanym efektem zdrowotnym.

Drugą z powszechnie stosowanych metod finan-
sowania jest odpłatność ryczałtowa, dokonywana 
niezależnie od poziomu wykonania świadczeń w okresie 
rozliczeniowym. W ten sposób finansowane są zespoły 
ratownictwa medycznego, szpitalne oddziały ratunkowe 
czy izby przyjęć, a od 1 października 2017 r. – oddziały 
i poradnie przyszpitalne, zakwalifikowane do systemu 
podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń 
opieki zdrowotnej (PSZ). Z punktu widzenia realizacji 
świadczeń onkologicznych w tzw. ryczałcie PSZ rozli-
czane są zabiegi operacyjne nowotworów niezłośliwych, 
porady specjalistyczne w poradniach zajmujących się 
leczeniem części powikłań po leczeniu onkologicznym 
(np. kardiologiczna czy diabetologiczna) oraz badania 
genetyczne oceniające predyspozycje genowe pacjen-
tów bez rozpoznania onkologicznego. Rozliczanie 
świadczeń finansowanych w formie ryczałtowej odbywa 
się w formie ustalonej wartości w danym okresie 
(doba, miesiąc, rok) i jest często synonimem gotowo-
ści do udzielania świadczeń. Natomiast przekazywana  
do płatnika informacja o wykonanych świadczeniach 
ma wartość statystyczną i służy głównie do planowania 
wartości ryczałtu w kolejnych okresach rozliczeniowych.

Jednocześnie od kilku lat w polskim systemie 
pojawiają się świadczenia rozliczane w formie „płat-
ności za efekt”. Są to na przykład wszystkie porady 

wykonywane na rzecz pacjentów pierwszorazowych 
(którzy nie byli leczeni w danej poradni przez ostatnie 
730 dni), gdzie płatność następuje na koniec procesu 
diagnostycznego, dopiero po postawieniu u pacjenta 
jednoznacznego rozpoznania i ustaleniu planu dal-
szego postępowania.

W analogiczny sposób finansuje się diagnostykę 
pacjentów, którzy trafiają do placówki z podejrzeniem 
nowotworu. Ta grupa chorych ma wykonywaną dia-
gnostykę w ramach szybkiej ścieżki onkologicznej, na 
zasadach określonych w pakiecie onkologicznym (bez-
limitowo).

Na potrzeby rozliczeń płatnik publiczny określił kata-
log diagnostycznych pakietów onkologicznych (załącznik 
nr 5 do aktualnego zarządzenia Prezesa NFZ w spra-
wie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej) w którym 
opisano produkty dedykowane do rozliczania diagno-
styki wstępnej i pogłębionej w wybranych nowotworach 
(guzów litych oraz nowotworów układu krwiotwór- 
czego). 

Diagnostykę wstępną rozlicza się z użyciem 
dedykowanego pakietu na koniec procesu diagnostycz-
nego, tj. w momencie potwierdzenia lub wykluczenia 
nowotworu złośliwego. Diagnostykę pogłębioną, wyko-
nywaną u pacjentów z potwierdzeniem nowotworu, 
także rozlicza się na zakończenie etapu, gdy wykonane 
zostały wszystkie badania diagnostyczne (laboratoryjne, 
obrazowe, medycyny nuklearnej, histopatologiczne, 
genetyczne czy molekularne), niezbędne do określenia 
stopnia zaawansowania nowotworu oraz przygotowania 
pacjenta do etapu konsylium (zaplanowania leczenia).

Podstawą rozliczenia pakietu diagnostycznego 
w danym nowotworze jest zaraportowanie do płatnika 
kodów procedur medycznych ICD-9 PL, odpowiada-
jących badaniom wykonanym w ramach diagnostyki 
danego pacjenta, wskazanych w załączniku nr 5c.

Tak jak w przypadku porad pierwszorazowych, 
w diagnostyce onkologicznej płatność dokonywana jest 
niezależnie od liczby porad wykonanych przez lekarza. 
Jednakże wartość refundacji ze strony Narodowego 
Funduszu Zdrowia jest stała, niezależna od liczby badań 
zleconych i sfinansowanych w ramach poszczególnych 
etapów (płatność ryczałtowa za efekt terapeutyczny).
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Od 1 lutego 2019 r. realizowany jest w Polsce pilotaż sieci onkologicznej. Nie wprowadził on rewolucji  
w zakresie rozliczania świadczeń (te nadal bezlimitowo rozliczane są w pakiecie onkologicznym albo w zakresach 
poza pakietem [limitowane]), jednakże za realizację świadczeń w ramach pilotażu placówka ma prawo naliczyć 
dodatkowy współczynnik korygujący, adekwatny do poziomu, do którego została zakwalifikowana  
(ośrodek współpracujący II lub I poziomu), przysługujący wyłącznie do świadczeń związanych z leczeniem 
onkologicznym (aktualnie tylko do zabiegów operacyjnych oraz pobytów do teleradioterapii, brachyterapii, 
chemioterapii czy onkologicznych programów lekowych).

Przykłady finansowania opieki koordynowanej 
w Polsce 

W ostatnich latach Ministerstwo Zdrowia (MZ) oraz 
płatnik publiczny podejmują próby przemodelowania 
systemu ochrony zdrowia w Polsce, polegające między 
innymi na odchodzeniu od finansowania świadczeń 
wyłącznie za ich wykonanie i przechodzeniu w kie-
runku finansowania całego procesu terapeutycznego,  
tzw. opieki kompleksowej.

Najczęściej modele te zakładają wykonanie kom-
pleksowej diagnostyki, ustalenie planu leczenia, jego 
realizację, a nawet rehabilitację, wspomagającą skróce-
nie czasu rekonwalescencji oraz powrót do aktywności 
zawodowej pacjenta. Oznacza to w praktyce łącze-
nie świadczeń realizowanych wcześniej w ramach 
odrębnych umów, tj. POZ, AOS, SZP, REH czy umów 
dotyczących refundacji leków.

Aby zachęcić świadczeniodawców do podejmowa-
nia trudu organizacyjnego w celu realizacji świadczeń 
opieki koordynowanej, Narodowy Fundusz Zdrowia 
określił wszystkie zakresy opieki kompleksowej jako nie-
limitowane (wprowadzono zapisy gwarantujące zapłatę 
za wszystkie świadczenia wykonane przez placówkę, 
zaraportowane i potwierdzone w wyniku weryfikacji 
przez płatnika).

Pierwsze świadczenia kompleksowe pojawiły się Pol-
sce w styczniu 2017 r. jako koordynowana opieka nad 
kobietą w ciąży na II lub III poziomie opieki perinatal-
nej (KOCII/III), nad dzieckiem (DOK) oraz nad osobami 
z całościowymi zaburzeniami rozwoju (KO-CZR). Reali-
zacja świadczeń została oparta na placówkach 
specjalistycznych, które realizują opiekę kompleksową 
we współpracy ze współrealizatorami oraz podwyko-
nawcami. 

Kolejnym wprowadzonym świadczeniem opieki 
koordynowanej była wprowadzona od 1 lipca 2017 r. 
kompleksowa opieka po zawale mięśnia sercowego 
(KOS-Zawał). Obejmuje ona leczenie szpitalne (diagno-
stykę, leczenie zachowawcze, inwazyjne lub zabiegowe 
realizowane w ramach hospitalizacji), rehabilitację 
w warunkach stacjonarnych, oddziału/ośrodka dzien-

nego i domowych oraz kontrolę po leczeniu (porady 
w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej). KOS-Zawał 
może być realizowany przez placówkę spełniającą okre-
ślone wymagania z udziałem podwykonawców. W jego 
ramach wyodrębniono funkcję koordynatora.

Program opieki nad pacjentami z zawałem zakłada 
także monitorowanie i ewaluację, która obejmuje za- 
równo wskaźniki dotyczące jakości opieki nad pacjen-
tem na poziomie ośrodka realizującego program opieki 
kompleksowej (np. odsetek pacjentów, którzy ukończyli 
rehabilitację kardiologiczną czy pacjentów u których 
przeprowadzono pełną rewaskularyzację), jak i wskaźniki 
dotyczące efektów leczenia (np. odsetek pacjentów, u któ-
rych zrealizowany został cały zindywidualizowany schemat 
opieki, odsetek rehospitalizacji z przyczyn sercowo-naczy-
niowych czy procentowy udział wystąpienia zgonu po 
zawale z powodu epizodu sercowo-naczyniowego w okre-
sie 6 i 12 miesięcy od dnia wystąpienia zawału serca). 

Kolejnym ze świadczeń opieki kompleksowej wpro-
wadzonych w Polsce, jednakże tylko w formie pilotażu, 
jest świadczenie udzielane w koordynowanej opiece 
nad świadczeniobiorcą ze stwardnieniem rozsianym 
(KOSM).

Natomiast z dniem 1 października 2019 r., Zarzą-
dzeniem Nr 128/2019/DSOZ Prezesa Narodowego 
Funduszu Zdrowia z dnia 30 września 2019 r. w sprawie 
warunków umów o udzielanie onkologicznych świadczeń 
kompleksowych, wprowadzono kompleksową opiekę  
onkologiczną nad świadczeniobiorcą z nowotworem 
piersi (KON-Pierś), wzorowaną na międzynarodowych 
rozwiązaniach Breast Cancer Unit (BCU). Świadczenia 
te zostały podzielone na moduły: diagnostyka nowo-
tworu piersi, leczenie, rehabilitacja i monitorowanie. 
W ramach opieki koordynowanej finansowane są:

 � pakiety diagnostyki raka piersi,
 � koszty badania histopatologicznego,
 � konsylium,
 � zabiegi operacyjne w zakresie piersi, rozliczane 
w systemie JGP,

 � teleradioterapia ze świadczeniami pobytowymi 
lub zakwaterowaniem,
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 � brachyterapia z planowaniem 3D ze świadcze-
niami pobytowymi,

 � rehabilitacja pacjenta z nowotworem piersi na 
oddziale stacjonarnym i dziennym lub porady 
lekarskie i zabiegi fizjoterapeutyczne,

 � porady i konsultacje specjalistyczne (follow-up).

Ważne elementy opieki kompleksowej nad pacjen-
tami z rakiem piersi to stosowanie wystandaryzowanego 
protokołu dotyczącego diagnostyki i postępowania tera-
peutycznego we wszystkich stadiach zaawansowania oraz 
wyznaczenie koordynatora leczenia. 

W ramach realizacji świadczeń każdy świadcze-
niodawca oblicza wskaźniki efektywności diagnostyki 
onkologicznej i leczenia onkologicznego (np. czas do pod-
jęcia kolejnych elementów ścieżki czy odsetek chorych 
poddanych poszczególnym elementom terapii) i dąży  
do spełnienia wyznaczonych wartości progowych. 

Propozycje dotyczące rozliczania 
koordynowanej opieki onkologicznej.  
Jak finansowo premiować „jakość”  
w onkologii?

Mając na uwadze złożoność procesu diagnostyki 
i leczenia onkologicznego oraz konieczność włączenia 
do poszczególnych elementów ścieżki diagnostycz-
no-terapeutycznej także placówek nieposiadających 
zasobów do samodzielnej realizacji całości opieki, 
zasadne jest, analogicznie do założeń KON-Pierś, 
podzielenie ścieżki na etapy: diagnostyki, leczenia 
przeciwnowotworowego, rehabilitacji i monitorowania 
po zakończonej terapii. Jednakże, w celu zachowania 
wysokiej jakości udzielanych świadczeń, należy wska-
zać jednolite wytyczne oraz standardy postępowania 
diagnostyczno-terapeutycznego oraz zakres informacji 
statystyczno-medycznej, którą placówka wykonująca 
elementy opieki kompleksowej będzie zobowiązana 
zgromadzić i przekazać do zewnętrznej oceny. W tym 
celu pomocne byłoby wystandaryzowanie zakresu klu-
czowych danych zawartych w dokumentacji medycznej 
oraz w systemach informatycznych świadczeniodaw-
ców (np. w opisach wyników badań histopatologicznych, 
obrazowych czy protokołach operacyjnych w poszcze-
gólnych typach nowotworów), możliwości ich eksportu 
i poddawania okresowej analizie (także w celu bench-
markingu placówek na potrzeby pacjentów). 

Aby płatnik miał wiedzę, która mogłaby być 
podstawą do analizy jakości udzielanych świad-
czeń w onkologii, należałoby znacząco poszerzyć 

zakres danych zbieranych i przekazywanych do NFZ 
przez świadczeniodawców (obecnie podstawą jest 
ICD-10 i ICD9 PL) o dane kliniczne, w tym w szcze-
gólności: ocenę stanu ogólnego według WHO/ECOG,  
ocenę stopnia zaawansowania nowotworu (TNM), oce- 
nę odpowiedzi na leczenie (RECIST) czy informacje 
o występowaniu powikłań po leczeniu.

Zasadne wydaje się także powiązanie leczenia 
kompleksowego z etapem profilaktyki nowotworów 
(przynajmniej w przypadku tych nowotworów, gdzie 
występują programy profilaktyczne finansowane ze 
środków publicznych), tak aby w razie wykrycia w bada-
niu przesiewowym zmiany podejrzanej pacjent był 
od razu poddawany dodatkowej diagnostyce onkolo- 
gicznej. 

Posiadanie przez płatnika publicznego pełnej, obiek-
tywnej informacji statystyczno-medycznej, na podstawie 
której jest w stanie dokonać oceny szpitali, dałoby także 
podstawę do wprowadzania transparentnych ele-
mentów premiowania tych placówek, które osiągają 
najlepsze (powyższej ustalonych progów) wyniki lecze-
nia. Wprowadzenia dodatkowych zachęt finansowych, 
powiązanych z wynikami leczenia, nie tylko podniosłoby 
jakość opieki onkologicznej, ale także zachęciłoby pla-
cówki do realizacji opieki kompleksowej, która wymaga 
od świadczeniodawcy znaczącego zaangażowania 
organizacyjnego i finansowego. 

W tym celu konieczne jest wprowadzenie stałego 
„wynagrodzenia” dla placówek realizujących opiekę 
kompleksową. Możliwe jest to poprzez wprowadze-
nie odpłatności per capita, obliczanej comiesięcznie 
jako pochodna liczby pacjentów objętych opieką, lub 
zastosowanie stałego współczynnika korygującego, 
zwiększającego wycenę świadczeń, co uwzględni 
w wycenie świadczeń koszty prowadzenia pacjenta 
w opiece koordynowanej (m.in. zatrudnienie koordy-
natorów, koszty związane z zaangażowanie personelu 
w gromadzenie zwiększonego zakresu gromadzonych 
danych, koszty systemu do agregacji i analizy danych 
w celu obliczania mierników i wskaźników efektywności). 
Element współczynnika korygującego, przypisanego do 
poszczególnych poziomów opieki, został pierwszy raz 
zastosowany w założeniach pilotażu sieci onkologicz-
nej, wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Zdrowia 
z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie programu pilo-
tażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach 
sieci onkologicznej z późniejszymi zmianami, jednak 
ze względu na powiązanie go wyłącznie z wybranymi 
świadczeniami leczenia onkologicznego, nie jest on 
w stanie pokryć rzeczywistych kosztów związanych 
z realizacją pilotażu. 
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Jednym z kluczowych elementów do premiowania 
powinna być kompleksowość diagnostyki i leczenia 
w jednym ośrodku, którą należy osiągnąć poprzez szer-
sze stosowanie współczynników korygujących, takich jak 
premia za:

 � terminową realizację wszystkich etapów diagno-
styki i leczenia przez jednego świadczeniodawcę 
(pacjent wykonuje diagnostykę i leczenie w jednej 
placówce, nie szuka innych podmiotów do realiza-
cji poszczególnych etapów opieki),

 � osiągnięcie zakładanej, rocznej liczby wykonanych 
zabiegów danego typu, nie tylko na poziomie pla-
cówki, ale także na poziomie konkretnych osób 
personelu medycznego (liczby operacji wykona-
nych przez lekarza jako pierwszego operatora),

 � wykonanie określonej liczby specjalistycznej tele-
radioterapii radykalnej (wybranych procedur wg 
ICD-9),

 � objęcie opieką określonej liczby pacjentów 
z danym nowotworem, leczonych chemioterapią 
oraz programami lekowymi (jeżeli występują).

Rozważyć należy także premiowanie ośrodków, 
które dzięki swojej jakości obejmują leczeniem pacjen-
tów z dużego terenu (ośrodki ogólnopolskie, a nie tylko 
regionalne), na przykład poprzez analizę stosunku 
liczby pacjentów leczonych w placówce w odniesieniu 
do współczynnika zachorowalności na dany nowotwór 
w województwie i/lub liczbę leczonych pacjentów spoza 
terenu danego województwa. 

Do tego należy rozpocząć premiowanie ośrodków, 
które osiągałyby zakładane (przez Ministerstwo Zdro-
wia czy towarzystwa naukowe) wyniki, np.:

 � odsetek zgonów w okresie 12, 24 i 36, 48 i 60 
miesięcy od zakończenia leczenia,

 � odsetek pacjentów z powikłaniami po poszczegól-
nych formach leczenia,

 � odsetek pacjentów, u których wystąpiła wznowa 
miejscowa lub przerzuty odległe po zakładanym 
okresie. 

Przy opracowywaniu powyższych wskaźników (ocze-
kiwanych progów) należy pamiętać o uwzględnieniu 
stopnia zaawansowania nowotworu na dzień ustalenia 
planu leczenia, który w sposób bezpośredni wpływa na 
oczekiwane wyniki leczenia.

Z dotychczasowych doświadczeń w realizacji 
świadczeń opieki koordynowanej wynika, że świadcze-
niodawcy często nie są zainteresowani realizacją tej 
opieki (mimo posiadania możliwości kadrowych, sprzę-
towych czy organizacyjnych), gdyż odpłatność za 

poszczególne elementy opieki koordynowanej jest na 
identycznym poziomie jak w poszczególnych rodza-
jach świadczeń (np. wycena świadczenia zabiegowego 
rozliczanego w systemie w JGP w ramach BCU jest 
identyczna jak na każdym oddziale chirurgii onkolo-
gicznej w kraju, realizującym świadczenia w „zwykłym 
trybie” [poza opieką koordynowaną]). W związku z tym 
ponoszenie dodatkowych kosztów, związanych z dosto-
sowaniem organizacji udzielania świadczeń do założeń 
poszczególnych wytycznych opieki kompleksowej, bez 
zagwarantowania placówce możliwości ich pokrycia 
zwiększonym przychodem z tytułu realizacji umowy jest 
ekonomicznie nieuzasadnione.

Powyższe działania płatnika premiujące placówki 
podnoszące i utrzymujące kompleksowość, wysoką 
jakość oraz standardy postępowania (w tym także 
w zakresie sekwencji oraz odstępów czasu pomiędzy 
poszczególnymi elementami) pozytywnie wpłynie na 
wszystkich uczestników systemu:

1) pacjentów – którzy otrzymają dostęp zarówno do 
danych gromadzonych przez NFZ, jak i wyników 
analiz wykonywanych w ramach świadczeń opieki 
kompleksowej. Powyższe da możliwość świado-
mego wyboru placówki przez pacjenta, szczególnie 
w przypadku kluczowych elementów terapii nowo-
tworów, takich jak radykalne leczenie operacyjne 
czy radykalna teleradioterapia;

2) placówki medyczne – które otrzymają gwaran-
cję zwiększenia finansowania za podejmowane 
działania projakościowe oraz pokrycia dodatko-
wych kosztów organizacyjnych, mających na celu 
poprawę obsługi pacjentów. Dodatkową motywa-
cją będzie także możliwość porównania się z innymi 
placówkami (benchmarking) oraz wpływ obiektyw-
nych danych prezentowanych przez NFZ na decyzje 
pacjentów o wyborze placówki (możliwa zmiana 
popytu na świadczenia w danej placówce);

3) samego NFZ i MZ – które, opierając się na ana- 
lizie zgromadzonych danych, są w stanie dodatko- 
wo stymulować działania mające na celu podno- 
szenie jakości wykonywanych świadczeń oraz posze-
rzać lub ograniczać dostępność do diagnostyki 
albo poszczególnych elementów leczenia (np. cen-
tralizować leczenie zabiegowe), ale pod warunkiem 
zachowania standardów postępowania.

Należy podkreślić, że tylko działania, które nakło-
nią wszystkich interesariuszy systemu do skierowania 
się w stronę poprawy jakości udzielanych świadczeń, 
odniosą realny skutek i będą odczuwalne przez polskich 
pacjentów.  
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2.5.  Koszty pośrednie – po co je liczymy?
Michał Jakubczyk

Wprowadzenie do pomiaru kosztów

Bezsprzecznie ostatecznym celem opieki zdrowotnej 
jest leczenie pacjentów, wydłużanie życia i poprawa 
jego jakości itp. Tak więc to kwestie kliniczne znajdują 
się w centrum uwagi. Niemniej zarządzanie systemem 
opieki zdrowotnej wymaga także znajomości kosztów 
generowanych przez choroby, w tym kosztów leczenia 
za pomocą dostępnych technologii medycznych.

Ze względu na ograniczone zasoby finansowe 
dostępne na opiekę zdrowotną (które to ograniczenie 
dotyczy także najbogatszych krajów świata) regulator 
rynku ochrony zdrowia musi podejmować decyzje, 
które technologie medyczne będą refundowane,  
aby w ramach dostępnego budżetu uzyskać 
maksymalne możliwe efekty zdrowotne. 

Na potrzeby takich decyzji konieczne jest poznanie 
przeciętnych kosztów leczenia jednego pacjenta przy 
hipotetycznym stosowaniu danej technologii, a następ-
nie odniesienie ich do średnich uzyskiwanych efektów, 
np. w ramach tzw. analizy koszty-użyteczność (cost- 
-utility analysis).

Koszty są także miernikiem pokazującym waż-
ność choroby wyrażoną łączną wartością zasobów 
ekonomicznych, które pochłania dany stan kliniczny. 
Oszacowanie kosztów w tym kontekście może być przy-
datne z co najmniej z trzech następujących powodów. Po 
pierwsze, poznanie kosztów związanych z daną chorobą 
może pomóc w porównaniu kilku systemów organizacji 
ochrony zdrowia pod względem efektywności wykorzy-
stania zasobów w procesie diagnozy i leczenia danego 
schorzenia. Jeśli przy tych samych wskaźnikach epide-
miologicznych i uzyskiwanych efektach zdrowotnych  
(np. oczekiwanym trwaniu życia) łączne koszty są wyższe 
w jednym kraju, oznacza to nieefektywne wykorzystanie 
zasobów w tym kraju i sugestię reorganizacji.

Po drugie, poznanie kosztów dla różnych chorób 
może stanowić element w dyskusji o ustalaniu prio-
rytetów w ochronie zdrowia. Jeśli koszty ponoszone 
w danej chorobie są znaczne, to procentowo takie same 
oszczędności wygenerują większe bezwzględne kwoty, 
które będzie można wykorzystać na leczenie dodatko-
wych pacjentów.

Po trzecie, analizy kosztów w obrębie jednej choroby 
mogą być miarą postępu lub narastania wagi danego 
problemu zdrowotnego, jeśli pomiary są ponawiane 
w odstępach czasu.

Perspektywa, koszty pośrednie

W analizie kosztów zawsze, niezależnie od celu analizy, 
konieczne jest doprecyzowanie tzw. perspektywy, czyli 
podmiotu, którego koszty są uwzględnione.

Tak więc, jeśli na przykład analiza kosztów ma słu-
żyć wspomaganiu decyzji o finansowaniu technologii 
medycznych z budżetu publicznego, to naturalna jest 
perspektywa płatnika publicznego, czyli Narodowego 
Funduszu Zdrowia (NFZ) i Ministerstwa Zdrowia (MZ) 
jako jednostek publicznych, które finansują stosowa-
nie technologii medycznych (refundują leki, finansują 
kontrakty na wykonywanie procedur medycznych, 
opłacają stosowanie procedur wysokospecjalistycznych 
itd.). Nie ma trudności koncepcyjnych, co uznać za 
koszt z tej perspektywy – koszty płatnika publicznego 
można bezpośrednio powiązać z wydatkami, tj. prze-
pływami finansowymi z NFZ do aptek realizujących 
recepty, świadczeniodawców wykonujących procedury 
medyczne itd.6.

W ustawodawstwie polskim w procesie oceny tech-
nologii medycznych (health technology assessment 
– HTA) to właśnie perspektywa płatnika publicznego 
jest najważniejsza. Polskie wytyczne HTA nakazują, aby 
analizę ekonomiczną i analizę wpływu na budżet7 wyko-
nywać z tej właśnie perspektywy oraz z perspektywy 
łącznej – płatnika publicznego i świadczeniobiorcy przy 

6 W niektórych przypadkach świadczenia są finansowane 

z budżetu MZ (np. leki 75+, świadczenia wysokospecja-

listyczne), jednak technicznie przepływy finansowe są  

do aptek czy świadczeniodawców bezpośrednio z NFZ.
7 W koniecznym tu uproszczeniu: analiza ekonomiczna to 

porównanie kosztów i efektów klinicznych stosowania danej 

technologii medycznej zamiast komparatora (zazwyczaj 

obecnie najczęściej stosowanej technologii) u pojedyn-

czego, przeciętnego pacjenta. Z kolei analiza wpływu na 

budżet to ocena różnicy w całkowitych wydatkach (dla 

wszystkich pacjentów) w sytuacji dostępności i braku 

dostępności rozważanej technologii.
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uwzględnieniu współpłacenia za technologie medyczne 
(Dz.U. 2012, poz. 388). W tym drugim przypadku 
kosztem są zatem także wydatki ponoszone przez 
pacjenta związane z zakupami technologii medycz-
nych: w praktyce przede wszystkim dopłaty do leków 
refundowanych lub zakup leków nierefundowanych. 
Oczywiście wytyczne nie zakazują wykonywania analiz 
także z innych perspektyw. Wytyczne HTA również pod-
kreślają ważność zdefiniowania explicite perspektywy, 
wskazując, że „(i)dentyfikacja kategorii kosztów oraz 
zdefiniowanie sposobu ich pomiaru i oceny są ściśle 
powiązane z wyborem perspektywy i horyzontu czaso-
wego analizy”.

Tak zwane minimalne wymagania dotyczące ana-
liz HTA składanych z wnioskami o refundację także 
domagają się wykonania analizy ekonomicznej z dwóch 
perspektyw: płatnika publicznego i połączonej (płatnika 
publicznego i świadczeniobiorcy), choć analizy wpływu 
na budżet jedynie z perspektywy płatnika publicznego 
(Dz.U. 2012, poz. 388). Te minimalne wymagania 
rozbudowały wymogi sformułowane w ustawie refunda-
cyjnej, która domagała się analizy ekonomicznej jedynie 
z perspektywy połączonej płatnika publicznego i świad-
czeniodawcy i analizy wpływu na budżet z perspektywy 
płatnika publicznego (Dz.U. 2011 nr 122, poz. 696).

W ostatnim czasie coraz popularniejsze staje się 
promowanie tzw. hospital-based HTA (HB-HTA), tj. HTA 
przeprowadzanego z perspektywy świadczeniodawcy. 
Tego typu analizy mają na celu usprawnienie 
zarządzania podmiotem leczniczym. 

Warto zauważyć w tym kontekście, że analizy 
przeprowadzane odrębnie z perspektywy płatnika 
publicznego oraz z perspektywy świadczeniodawcy 
mogą czasem dawać nieintuicyjne wyniki. Wyobraźmy 
sobie lek, który może być stosowany u hospitalizowa-
nych pacjentów i który kosztuje dość poważną kwotę, 
ale skutkuje dużą redukcją ryzyka hospitalizacji na 
oddziale intensywnej opieki medycznej (OIOM). W sche-
macie finansowania obowiązującym w Polsce taki lek 
byłby opłacany przez świadczeniodawcę (i ten wydatek 
nie zostałby bezpośrednio zrefinansowany przez płat-
nika publicznego). Z kolei OIOM byłby w ostatecznym 
rachunku finansowany przez płatnika publicznego, 
tj. o ile to świadczeniodawca pokrywa bezpośred-
nio koszty hospitalizacji, to odzyskuje te wydatki: fakt 
hospitalizacji na OIOM stanowi podstawę uzyskania 
dodatkowych środków finansowych od płatnika publicz-
nego. Innymi słowy – skrócenie lub wydłużenie czasu 

hospitalizacji pacjenta na OIOM jest neutralne finan-
sowo dla świadczeniodawcy (zakładając, że wycena 
oparta na stosowanej skali TISS prawidłowo odzwier-
ciedla koszty ponoszone przez świadczeniodawcę). 
Kierując się intuicją, stosowanie leku należy uznać za 
korzystne dla pewnej relacji ceny leku do kosztu OIOM 
i redukcji ryzyka hospitalizacji, tj. lek warto stosować, 
jeśli jest tańszy niż korzyść z redukcji oczekiwanego 
kosztu hospitalizacji, i nie stosować, jeśli jest droższy. 
Tymczasem, analizując tę sytuację z perspektywy świad-
czeniodawcy, odkrywamy, że stosowanie leku nigdy nie 
jest rekomendowane (gdyż to świadczeniodawca ponosi 
koszt leku, a nie uzyskuje oszczędności na zredukowa-
nym ryzyku hospitalizacji), zaś przyjmując perspektywę 
płatnika publicznego, odkrywamy, że stosowanie leku 
jest rekomendowane zawsze (płatnik uzyska oszczęd-
ności na refinansowaniu kosztu OIOM, sam zaś nie 
ponosi kosztu zakupu leku). W opisanym przykładzie 
intuicja wskazuje, że z punktu widzenia całości systemu 
wynik powinien być inny (tj. zależeć od ceny leku). Taki 
właśnie rezultat otrzymalibyśmy, powiększając perspek-
tywę do perspektywy połączonej płatnika publicznego 
i świadczeniodawcy. Przykład powyższy ilustruje, że cza-
sem wykorzystanie zbyt wąskiej perspektywy prowadzi  
do mylących konkluzji. 

Jeśli celem analizy jest określenie wagi problemu 
zdrowotnego jako całości, zasadne wydaje się 
uwzględnienie najszerszej perspektywy,  
tj. tzw. perspektywy społecznej. Wówczas 
zamierzeniem jest uwzględnienie kosztów  
wszelkich zasobów, które muszą być poświęcone  
ze względu na fakt wystąpienia choroby  
i jej leczenie. 

Co ważne, nie zawsze utratę zasobu można utoż-
samić z przepływem finansowym poza właściciela 
problemu (tj. poza podmiot, z perspektywy którego 
wykonywana jest analiza). Na przykład, pensja leka-
rza nie powoduje odpływu środków finansowych od 
społeczeństwa (część członków społeczeństwa poprzez 
cały mechanizm finansowania przekazuje środki jedno-
stce). Dlatego z perspektywy społecznej wykorzystuje 
się raczej tzw. pojęcie kosztu ekonomicznego, obejmu-
jącego także tzw. koszt utraconych możliwości (koszt 
alternatywny; opportunity cost). Koszt utraconych moż-
liwości nie wiąże się z wydatkiem lub zużyciem jakiegoś 
dobra, lecz reprezentuje wyrzeczenie się innych moż-
liwości wykorzystania danego zasobu. Na przykład 
wykorzystanie pracy lekarza w leczeniu choroby ozna-
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cza zaniechanie innego wykorzystania kompetencji tej 
osoby. Te utracone możliwości definiują koszt alterna-
tywny w tym przykładzie.

W nauce ekonomii często podkreśla się zasad-
ność uwzględniania kosztu utraconych możliwości 
w decyzjach menedżerskich. Na przykład w mikroskali 
właściciel firmy rodzinnej, szacując dochodowość pro-
wadzonego przedsiębiorstwa, powinien brać pod uwagę 
fakt, że sam mógłby oferować swoje usługi na rynku za 
wynagrodzeniem, więc (ograniczając się do kryteriów 
ekonomicznych) prowadzenie firmy ma sens, jeśli zysk 
przekracza także ten potencjalny dochód. Czyli prowa-
dzenie firmy jest zasadne nie już wtedy, gdy generuje 
ona zysk księgowy, ale gdy generuje także zysk eko-
nomiczny, uwzględniający utracone wynagrodzenie 
właśnie jako koszt utraconych możliwości.

Z perspektywy społecznej właściwe jest definio-
wanie kosztów niemal jedynie w ujęciu ekonomicznym 
– gdyby nie choroba, społeczeństwo mogłoby wyko-
rzystywać dostępne zasoby (w tym ludzkie) inaczej. 
Wartość tych zasobów można jednak wygodnie często 
przybliżyć wydatkami – np. zasoby kapitału ludzkiego 
ujęte w pracy lekarza możemy przybliżyć wynagrodze-
niem tegoż lekarza8.

Poza ustaleniem perspektywy dodatkową kwestią 
jest określenie typu dóbr i usług, których koszty są 
uwzględniane. Na przykład wprost ustalić trzeba, czy 
w analizie ograniczyć zainteresowanie do dóbr i usług 
czysto medycznych (kosztów leków, urządzeń czy perso-
nelu medycznego), czy także uwzględnić np. konieczność 
przystosowania mieszkania dla osoby niepełnosprawnej 
(czyli np. dobra o charakterze budowlanym). W dalszej 
części tego rozdziału ograniczymy rozważania do bodaj 
najbardziej specyficznej składowej kosztów ekonomicz-
nych z perspektywy społecznej: tzw. kosztów pośrednich 
(indirect cost), tj. kosztów związanych z wpływem cho-
roby na możliwość i efekty prowadzenia działalności 
zawodowej. 

Jeśli choroba prowadzi do niewytworzenia pro-
duktu, to wartość tego produktu jest kosztem utraconych 
możliwości związanych z chorobą, gdyż społeczeństwo 
utraciło możliwość skonsumowania tych niewytworzo-
nych dóbr czy usług. 

8 Por. także rozważania dotyczące wynagrodzenia jako 

miary wartości wytworzonych dóbr i usług przedstawione 

w dalszej części rozdziału.

Co istotne, przy mierzeniu kosztów pośrednich istotna 
jest wartość utraconego produktu, a nie fakt, czy brak 
możliwości wykonywania działalności zawodowej 
przez chorego jest rekompensowany finansowo 
(np. przez renty lub ubezpieczenia od utraty 
możliwości pracy). 

Sama renta nie musi odpowiadać wartości produk-
tywności człowieka, a samo jej przyznanie/nieprzyznanie 
nie zmienia tego, czy pracownik jest zdolny do pracy9. 

W dalszej części rozdziału omówiono składowe 
i metody szacowania kosztów pośrednich.

Absenteizm a prezenteizm, koszty pośrednie 
generowane przez opiekunów 

Przy określaniu kosztów pośrednich choroby wyróżnić 
można dwie, niewykluczające się sytuacje:

 � to sam chory jest niezdolny do pracy,
 � choroba zmusza członków rodziny (lub inne 
osoby) do zajmowania się chorym, uniemożliwia-
jąc im kontynuowanie działalności zawodowej.

W obu przypadkach choroba uniemożliwia wytwa-
rzanie dóbr pożądanych przez społeczeństwo10, 
właściwe jest więc uznanie, że mamy do czynienia 
z utraconymi możliwościami i naliczaniem kosztów 
pośrednich. W przypadku samego chorego wyróżnia się 
dalej dwie możliwości:

 � chory chodzi do pracy, lecz jego wydajność jest 
mniejsza, np. ze względu na mniejszą zdolność 
skupienia uwagi, 

 � chory nie chodzi do pracy.

  9 Ważne jest także, aby odróżnić pojęcie kosztów pośrednich 

rozumiane tak jak powyżej, np. od kosztów pośrednich 

rozumianych tak jak w jednostkach naukowych – jako 

koszty funkcjonowania jednostki, których nie można jedno-

znacznie przypisać do konkretnego rodzaju działalności lub 

projektu (które to koszty w praktyce często pokrywane są 

z projektów finansowanych w ramach grantów naukowych 

przez ustalony procent budżetu projektu). Koszty pośrednie 

choroby mogą stanowić różny procent wartości choroby.
10 Nieco filozofując – oczywiście w sytuacji, gdy choroba już 

wystąpiła, leczenie pacjenta i roztaczanie nad nim opieki 

to usługi pożądane przez społeczeństwo. Rzecz w tym,  

że usługi te nie są pożądane same w sobie, a jedynie jako 

działania mające na celu przywrócenie sytuacji sprzed  

choroby.
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W pierwszym przypadku mówi się o tzw. prezen-
teizmie (presenteeism), zaś w drugim – absenteizmie 
(absenteeism). 

Zauważmy, że absenteizm wynikać może z co naj-
mniej trzech sytuacji:

 � chory pozostaje zatrudniony, ale przebywa  
na zwolnieniu lekarskim,

 � chory odchodzi z pracy (lub np. zawiesza prowa-
dzenie firmy), ale żyje,

 � chory umiera.

Odniesiemy się do tych możliwości w dalszej części 
tekstu.

Absenteizm jest łatwiejszy do mierzenia ze względu 
na to, że fakt zgonu czy nieobecności w pracy jest łatwy 
do zdefiniowania. W skali całej populacji można co do 
zasady zmierzyć wskaźniki zatrudnienia w grupie cho-
rych i w populacji ogólnej (w wieku produkcyjnym)11. 

Mierzenie prezenteizmu jest trudniejsze, zwłaszcza 
w zawodach, w których niedostępne są bezpośrednie 
miary wielkości produktu (np. w pracy koncepcyjnej). 
W praktyce często wykorzystuje się kwestionariusz 
Work Productivity and Activity Impairment Question-
naire, w którym ocena wpływu problemów zdrowotnych 
na wydajność dokonywana jest na subiektywnej skali 
o wartościach 0–10 i bez żadnej interpretacji (za wyjąt-
kiem krańców skali). Ze względu na trudność pomiaru 
prezenteizmu, w badaniach częściej mierzone są koszty 
pośrednie absenteizmu.

Sposób szacowania kosztów pośrednich – 
metoda kapitału ludzkiego a metoda kosztów 
frykcyjnych

Istnieją dwa podstawowe podejścia do mierzenia 
kosztów pośrednich choroby. Metoda kapitału ludz-
kiego (human capital approach – HCA) ma na celu 
oszacowanie całkowitego potencjalnego produktu utra-
conego w wyniku choroby. W metodzie tej, sam fakt, 

11 Komplikując, można by zastanawiać się, czy to choroba 

powoduje spadek aktywności zawodowej (więc generuje 

koszty pośrednie), czy też bezrobocie może zwiększać 

ryzyko zachorowania (np. poprzez pogorszenie sytuacji 

materialnej, stres itd.) – wtedy obniżana aktywność zawo-

dowa w danej grupie nie jest skutkiem (a przyczyną) 

choroby, więc nie stanowi kosztu pośredniego. W praktyce 

te rozważania mają jednak marginalne znaczenie. 

że człowiek (czyli zgromadzony w nim kapitał ludzki, 
stąd nazwa) nie może pracować, jest traktowany jako 
strata. Abstrahuje się przy tym od faktu, czy faktycznie 
produkt jest utracony (bo np. inny pracownik tymcza-
sowo przejął obowiązki chorego). Zaletą tego podejścia 
jest brak konieczności uwzględniania mikromechani-
zmów rynkowych (np. zastępowania pracowników), 
czyli zjawisk trudnych do wiarygodnego zmierzenia. 
W tym sensie HCA koncentruje się na samej chorobie 
i powodowanych przez nią negatywnych zjawiskach 
(np. hospitalizacjach, trwałej niezdolności do pracy czy 
zgonach). Tym samym HCA pozwala na bardziej bez-
pośrednie porównywanie sytuacji zdrowotnej w dwóch 
krajach, czy dwóch momentach, skoncentrowane jedy-
nie na aspektach medycznych (epidemiologii, leczeniu, 
rokowaniu).

Drugie popularne podejście to, jak się określa, tzw. 
metoda kosztów frykcyjnych (friction cost method – 
FCM) – choć właściwszym tłumaczeniem byłoby chyba 
metoda kosztów dostosowań. Metoda ta kładzie nacisk 
na kwestie pragmatyczne, tj. ma na celu oszacowanie 
wartości faktycznie utraconego produktu (tj. różnicy 
wielkości produktu między sytuacją faktyczną a hipote-
tyczną, w której choroba nie wystąpiła). W metodzie tej 
zauważa się, że nieobecność pracownika w pracy nie 
oznacza automatycznie utraty całego produktu, który 
zazwyczaj wytwarza: obowiązki mogą przejąć inni 
pracownicy, sam pracownik może nadrobić straty po 
powrocie, firma handlowa może sprzedawać produkty 
zgromadzone w magazynie (a stan magazynowy  
uzupełnić po powrocie pracownika) itd. 

Bodaj największą różnicą między HCA i FCM jest 
traktowanie konsekwencji zgonu osoby w wieku 
produkcyjnym. W HCA za źródło kosztu uznaje się cały 
okres od zgonu do zakończenia wieku produkcyjnego 
(tj. osiągnięcia wieku emerytalnego). W FCM 
uznaje się, że nieobecny zostanie zastąpiony nowo 
zatrudnionym. 

Ponieważ w gospodarce (przynajmniej rynkowej) 
występuje bezrobocie, istnieje możliwość znalezienia 
nowego pracownika (nawet jeśli zostanie zrekrutowany 
pracownik innej firmy już aktywny zawodowo, to on 
z kolei może zostać zastąpiony kimś z bezrobotnych 
itd.). W FCM istnieje konieczność określenia tego 
okresu dostosowań (np. czy zgon generuje koszty przez 
trzy miesiące, wymagane na znalezienie, zatrudnienie 
i wyszkolenie nowego pracownika).
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Pewne urealnienie stosuje się często także w HCA, 
uwzględniając fakt, że nie wszystkie osoby są aktywne 
zawodowo, więc kapitał ludzki w nich zgromadzony 
i tak nie był wykorzystywany, lub uwzględniając wiek 
emerytalny i zakładając, że kapitał ludzki w przypadku 
osiągnięcia tego wieku i tak nie byłby wykorzystywany.

Poza wyborem między HCA i FCM istnieje także 
konieczność ustalenia metody wyrażania wartościowo 
np. dnia absencji chorobowej pracownika. W praktyce 
stosuje się zazwyczaj jedno z dwóch podejść.

Po pierwsze, w koniecznym tu uproszczeniu – teo-
ria ekonomii wskazuje, że optymalnie zachowujące się 
przedsiębiorstwo powiększa produkcję, zatrudniając 
dodatkowych pracowników aż do tego momentu, w któ-
rym wartość dodatkowo wytworzonego przez jednego 
pracownika produktu zrównuje się z kosztem jednego 
pracownika (zakładamy, że firma nie ma siły rynkowej, 
aby polityką zatrudnienia wpłynąć na stawki płac). Tym 
samym to koszt pracownika (z perspektywy pracodawcy) 
jest miarą wartości produktu jednego pracownika 
(zakładając, że absencja jednego pracownika powoduje 
utratę produktu analogiczną do utraty jednego etatu). 
Dlatego też w obliczeniach często wykorzystuje się 
przeciętne wynagrodzenie w gospodarce, które należy 
powiększyć o inne koszty ponoszone przez pracodawcę 
– np. obowiązkowe składki czy odprowadzony podatek. 
Choćby z praktycznych powodów nie ma możliwości 
uwzględnienia wynagrodzenia faktycznie chorego. 
Aby nieco urealnić wyniki i uwzględnić uwarunkowania 
epidemiologiczne i specyfikę choroby, wykorzystuje się 
często wynagrodzenia w odpowiedniej subpopulacji 
wyróżnionej ze względu na np. płeć i wiek (przykładem 
takiego badania jest badanie Marszałek i wsp., 2020). 
Należy jednak ostrożnie podchodzić do takiego ureal-
niania, jeśli wyniki analizy kosztów pośrednich mają być 
wykorzystane do podejmowania decyzji o dostępności 
leczenia – w takim przypadku za nieetyczne może być 
potraktowane dawanie większego priorytetu popu-
lacji o dużych kosztach pośrednich np. ze względu na 
przeciętnie wyższe wynagrodzenia chorych na daną 
chorobę, więc i wyższe oszacowane koszty.

Po drugie, w literaturze czasem wychodzi się od 
miary makroekonomicznej – rocznego produktu kra-
jowego brutto (PKB) per capita, tj. w przeliczeniu na 
jednego obywatela. Skoro PKB jest miarą wartości dóbr 
i usług finalnie produkowanych (tj. pomijając materiały 
wytworzone i wykorzystane do produkcji kolejnych dóbr) 
w gospodarce, to PKB per capita wyraża przeciętny wkład 
jednej osoby do tej produkcji. Aby uwzględnić różnicę 
między przeciętną wartością PKB na osobę a wpływem 

krańcowym (tj. jedynie nieznacznego zmniejszenia ilo-
ści czynnika pracy w porównaniu do obecnej wartości), 
wykorzystuje się założenia teoretyczne dotyczące funkcji 
produkcji i wprowadza się korektę, tj. wartość PKB per 
capita należy pomnożyć przez stałą, oznaczającą udział 
wynagrodzeń w ogólnym PKB. Wartość tę różnie określa 
się w literaturze, zazwyczaj w przedziale ok. 0,5–0,65. 

Obie powyższe metody dają zbliżone wyniki. Prze-
ciętne wynagrodzenie w Polsce wynosiło w 2018 r. 
4 585,03 zł (M.P. 2019, poz. 154). Dla takiego wynagro-
dzenia koszt całkowity pracodawcy wynosi miesięcznie 
5 524,05 zł – kwota brutto stanowi 83% kosztów pra-
codawcy, który dodatkowo odprowadza składkę na 
ubezpieczenie emerytalne (8,1%), rentowe (5,4%), 
wypadkowe (1,39%), Fundusz Pracy (2,03%) oraz Fundusz 
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (0,08%). 
Z kolei PKB wyniosło w 2018 r. 2 115 672 mln zł. Per 
capita (w cenach bieżących) daje to 55 066 zł, czyli mie-
sięcznie 4 588 zł. Uwzględniając współczynnik korekty 
0,65, otrzymujemy 2 982 zł miesięcznie, a korektor 
0,49 2 248,12 zł, co jest znacząco niższą wartością 
niż wartość kosztów pracodawcy. Jednak PKB w przeli-
czeniu na osoby pracujące (15 949,7 tys. w 2018 r.) 
daje 132 646,51 zł, co z uwzględnieniem korektora 
0,65 daje to 7 185,02 zł, a korektora 0,49 miesięczną  
wartość pracy równą 5 416,39 zł.

Podejście oparte na rozpowszechnieniu  
lub na zapadalności

Przy szacowaniu kosztów choroby (ogólnie, niekoniecz-
nie pośrednich) wyróżnia się dwa podejścia: oparte na 
rozpowszechnieniu (prevalence-based) lub na zapadal-
ności (incidence-based). W tym pierwszym przedmiotem 
zainteresowania jest cała populacja chorych w danym 
momencie (tj. w jednym punkcie czasu liczba chorych 
jest traktowana jako zasób, nie jako strumień). Dla tak 
zdefiniowanej grupy chorych określa się przeciętny 
roczny (zazwyczaj) koszt leczenia. Iloczyn wyznacza 
oszacowanie rocznych łącznych kosztów leczenia. Co 
ważne, te przeciętne koszty leczenia jednego cho-
rego powinny być określone dla przeciętnego chorego  
(a nie np. dla chorego z dopiero rozpoznaną chorobą).

W drugim podejściu przedmiotem zainteresowania 
są nowo zdiagnozowani chorzy w danym okresie, zazwy-
czaj w ciągu roku (czyli strumień). Dla takich chorych 
określane są przeciętne koszty leczenia w horyzoncie 
całego życia. Iloczyn tych dwóch wartości wyznacza 
oszacowanie rocznych łącznych kosztów leczenia.
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Jeśli stabilna jest liczba zachorowań, metody leczenia, 
koszty i rokowanie, to obie metody dadzą identyczny 
wynik (oczywiście jeszcze w zależności od dostępnych 
danych umożliwiających przeprowadzenie obliczeń 
dla obu metod).

Podejścia opisane powyżej można poniekąd odnieść 
do szacowania kosztów pośrednich w kontekście zda-
rzeń powodujących naliczanie tych kosztów.

Dla FCM czas generowania efektów po zdarzeniu 
jest krótki. W takim przypadku wygodniej jest wykorzy-
stać podejście oparte na zapadalności, w tym sensie, że 
należy zliczyć liczbę zdarzeń (np. zgonów, hospitalizacji) 
i przemnożyć przez koszt ograniczony czasem trwania 
do okresu dostosowania gospodarki.

Dla HCA czas generowania efektów jest trakto-
wany jako długi, dlatego rozróżnienie na metody oparte 
na rozpowszechnieniu i zapadalności jest zasadne. 
Na przykład jedną z teoretycznych możliwości jest 
uwzględnienie zgonów z lat ubiegłych i oszacowa-
nie wynikającej z nich liczby dziś brakujących osób 
(a następnie pomnożenie przez wartość rocznego 
hipotetycznie wytwarzanego produktu). Łatwiejsze ze 
względu na dane i bardziej naturalne wydaje się jednak 
uwzględnianie zgonów bieżących (np. z ostatniego roku) 
i zliczanie wartości produktu niewytworzonego w całej 
przyszłości. W tym sensie w praktyce łatwiejsze jest 
stosowanie podejścia opartego na zapadalności (jeśli 
pojęcie zapadalności odnieść do zgonów)12. 

W części empirycznej niniejszego rozdziału prze-
prowadzono oszacowania kosztów pośrednich dla 
kilku typów nowotworów, korzystając z takiego właśnie 
podejścia.

Koszty pośrednie w praktyce HTA  
w wybranych krajach

Jak wskazano, w Polsce perspektywa społeczna trak-
towana jest jedynie jako opcjonalna i nie jest wprost 
wymagana żadnym aktem prawnym lub rekomen-
dacjami. Inaczej jest w niektórych innych krajach. Na 
przykład we Francji perspektywa społeczna jest wprost 
wskazana jako preferowana w analizach ekonomicz-
nych („it would be preferable if a „societal” perspective 

12 Teoretycznie można by wyobrazić sobie jeszcze inne 

podejście – uwzględnianie dzisiejszych zachorowań i zali-

czanie dla nich wpływu na przyszłe zgony i jeszcze bardziej  

odłożone w czasie przyszłe utracone produkty.

was adopted in any event”). Nieco niezależnie wska-
zano (w Rekomendacji 16), że wpływ choroby i leczenia 
na funkcjonowanie gospodarki należy uwzględnić, 
jeśli są powody wierzyć, że wpływ ten jest znaczny. 
Nie wskazano wprost, jaką metodę szacowania kosz-
tów pośrednich należy wykorzystać. Rekomenduje się 
natomiast omówienie konsekwencji uwzględnienia 
kosztów pośrednich i wpływu wybranej metody sza-
cowania. W Holandii wymóg ten jest sformułowany 
jeszcze bardziej wprost (a inne perspektywy są wska-
zane jako opcjonalne). Tu wprost sformułowano wymóg 
uwzględniania kosztów utraconego produktu i silnie 
zarekomendowano stosowanie FCM przy 12-tygodnio-
wym okresie dostosowań. W Norwegii także wskazano 
perspektywę społeczną jako podstawową, ale jako 
nieobowiązkowe wskazano uwzględnianie kosztów utra-
conego produktu i nie narzucono metody szacowania 
tych kosztów. 

Australijskie wytyczne jako podstawową wskazują 
perspektywę systemu ochrony zdrowia, choć umoż-
liwiają także dodatkowo zastosowanie perspektywy 
społecznej, jeśli to zasadne. Co ciekawe, wytyczne te 
w przypadku szacowania wpływu choroby na produktyw-
ność wprost nakazują uwzględnienie pragmatycznych 
uwarunkowań, np. możliwości nadrobienia utraconego 
produktu w przypadku krótkoterminowej nieobecności 
lub dostępnych rezerw w firmach umożliwiających zre-
kompensowanie absenteizmu.

Uwagi końcowe

Ze względu na ograniczone miejsce, wyżej omówiono 
jedynie podstawowe aspekty szacowania kosztów 
pośrednich choroby. Po pierwsze, choroby mogą np. 
ograniczać możliwość uczenia się i skutkować porzu-
caniem ścieżki edukacyjnej, więc w długim horyzoncie 
redukcją kapitału ludzkiego i kosztami z perspektywy 
społecznej. Oszacowanie takiego wpływu jest trudniej-
sze, gdyż obejmuje więcej kroków (wpływ choroby na 
możliwość ukończenia szkoły i wpływ zmniejszonego 
wykształcenia na produktywność), choć zapewne jest 
bezprzedmiotowe w ujęciu FCM (funkcję niewykształco-
nej osoby spełni inna wykształcona).

Drugim aspektem jest istnienie dowodów wiążących 
chorobowość z faktycznym (a nie jedynie hipotetycznym) 
obniżeniem PKB. Przykładem badania wskazującego na 
takie, choć słabe, połączenie jest badanie Orem i wsp. 
(2012), lecz dotyczy ono kraju i choroby bardzo różnych 
od Polski. Wciąż dowody empiryczne na takie połącze-
nie są nikłe, aczkolwiek w ostatnich latach pojawiają się 
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nowsze badania o lepszej jakości i opisujące zjawiska 
w bardziej rozwiniętych krajach. Przykładami takich 
badań są badania Ouimet i wsp. (2019) i Krueger 
(2017), opisujące powiązanie dostępności do opioidów 
z aktywnością na rynku pracy.

Po trzecie, w szacowaniu kosztów pośrednich może 
w praktyce wystąpić wiele dodatkowych zjawisk wpły-
wających na faktyczny wpływ choroby na produkt. 
Jak wskazuje FCM, nieobecność pracownika zostanie 
zrekompensowana ze względu na organizację pracy. 
Można jednak postulować istnienie mechanizmów 
zwiększających te koszty. Nieobecność kierownika pro-
jektu może wpłynąć na zmniejszenie produktywności 
całego (choć zdrowego) zespołu. Opóźnienie realizacji 
projektu może wpłynąć na funkcjonowanie firm zależ-
nych (które mogą nie zdążyć znaleźć innego dostawcy) 
itd. To, że to częste (raczej niż długie) nieobecności są 
bardziej uciążliwe dla pracodawcy, jest uwzględnione 
np. w tzw. wskaźniku bradfordzkim, mierzącym natę-
żenie absencji chorobowej pracownika na potrzeby 
działów kadr.

Po czwarte, zaburzeniem dla ekonomii może być 
sam fakt możliwości zachorowania, w oderwaniu od 
faktycznych zachorowań. Firmy, wiedząc, że muszą 
liczyć się z absencją chorobową, mogą utrzymywać 
rezerwy, które z jednej strony pozwalają radzić sobie 
z nieobecnościami, ale z drugiej strony mogą stanowić 
trwały element nieefektywności gospodarki. Wpływ 
tych rezerw może bardzo zależeć do konkretnej gałęzi  
rynku.

Podsumowując, innowacyjne spojrzenie na kwestie 
zarządzania systemem ochrony zdrowia wymaga peł-
nego zrozumienia chorób i ich konsekwencji. Jednym 
z narzędzi umożliwiających to zrozumienie jest analiza 
kosztów przeprowadzona z perspektywy społecznej 
i obejmująca koszty pośrednie. W obszarze tym wciąż 
prowadzona jest dyskusja na temat właściwych metod 
szacowania tych kosztów – cóż, innowacje występują 
nie tylko w samej medycynie, ale także w metodyce 
oceny technologii medycznych.
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2.6.  Szacowanie kosztów pośrednich wybranych chorób onkologicznych
Beata Koń

Pozostają również znaczącym obciążeniem spo-
łecznym; w 2017 r. były drugą, po chorobach układu 
krążenia, najczęstszą przyczyną zgonów i odpowiadały 
za blisko 25% zgonów. Umieralność z powodu nowotwo-
rów złośliwych nieznacznie wzrosła w ostatnich latach 
i wyniosła 260 na 100 tys. ludności w 2017 r. (ryc. 2.9). 

Zgodnie z danymi publikowanymi przez KRN, 
w 2012 r. 31%, a w 2017 r. 25% osób zmarłych z po-
wodu nowotworów złośliwych i nowotworów w populacji 
w wieku 15+ było w wieku produkcyjnym (w przypadku 
kobiet – do 60. roku życia, a w przypadku mężczyzn – 
do 65. roku życia) (ryc. 2.10).

W przypadku zwolnień lekarskich z tytułu własnej 
choroby, nowotwory złośliwe13 i nowotwory in situ14 sta-
nowiły niewielki odsetek wśród łącznej liczby zwolnień 
(1,1%). W porównaniu z innymi jednostkami chorobo-
wymi wyróżniały się jednak względnie długim czasem 
trwania zwolnienia. 

W 2018 r. przeciętne zwolnienie lekarskie z powodu 
nowotworu złośliwego i nowotworów in situ trwało 
23,4 dnia. Dłuższe były jedynie zwolnienia związane 
z ciążą, porodem i połogiem, dla których średnia 
długość była większa zaledwie o 0,2 dnia. 

13 ICD-10: C00-C97.
14 ICD-10: D00-D09.

Wprowadzenie

Do mierzenia kosztów pośrednich choroby najczęściej 
wykorzystuje się metodę kapitału ludzkiego (human 
capital approach – HCA), która zakłada, że nieobecność 
pracownika oznacza całkowitą utratę wytwarzanego 
produktu. Wykorzystuje się ją do pomiaru kosztów 
pośrednich w różnych jednostkach chorobowych, takich 
jak np. czerniak, niewydolność serca, czy chorób oka, 
takich jak cukrzycowy obrzęk plamki (DME) i zwyrodnie-
nie plamki (AMD). 

W niniejszym rozdziale przedstawiono metodykę 
i oszacowania kosztów pośrednich z wykorzystaniem 
metody kapitału ludzkiego dla wybranych nowotworów: 
nowotworów układu krwiotwórczego i chłonnego, raka 
piersi, raka płuca i tchawicy oraz raka jelita grubego, 
odbytu i okrężnicy. Zgodnie z metodą kapitału ludzkiego 
przyjęto, że koszt pośredni choroby to iloczyn czasu 
utraconej aktywności i wartości jednostki czasu. Pod 
uwagę wzięto czas przebywania na zwolnieniu lekar- 
skim i utracone lata potencjalnej aktywności wynikają- 
ce z przedwczesnego zgonu z powodu nowotworu.  
Jako wartość jednostki czasu przyjęto przeciętne  
wynagrodzenie uwzględniające koszty pracodawcy.

Nowotwory złośliwe pozostają jednym z głównych 
obciążeń polskiego systemu opieki zdrowotnej. 
W 2018 r. koszty leczenia nowotworów złośliwych 
wyniosły co najmniej 18% budżetu NFZ na leczenie 
szpitalne. 
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W ostatnich latach zarówno liczba zwolnień, jak 
i liczba dni absencji chorobowej z powodu nowotworów 
złośliwych i nowotworów in situ wzrastała (ryc. 2.11, ryc. 
2.12). Liczba zwolnień wzrosła między 2012 a 2018 ro- 
kiem o blisko 45 tys. (wzrost o 25%), a liczba dni absen-
cji chorobowej o 21% i w 2018 r. wyniosła 5,3 mln dni. 
Nieznacznie skróciła się długość przeciętnego zwolnie-
nia z 24,1 dnia w 2012 r. do 23,4 dnia w 2018 r. 

RYCINA 2.9.   Umieralność z powodu nowotworów złośliwych.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

RYCINA 2.10.   Struktura wieku osób zmarłych z powodu nowotworów złośliwych i nowotworów in situ.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych KRN.

W kolejnej części, na przykładzie wybranych nowo-
tworów złośliwych i in situ, zaprezentowano metodykę 
i szacunki kosztów pośrednich. W pierwszej części 
opisano wykorzystanie metody kapitału ludzkiego na 
przykładzie nowotworów układu krwiotwórczego i chłon-
nego, a w następnej części przedstawiono oszacowania 
kosztów pośrednich dla trzech grup nowotworów litych:  
1) raka piersi, 2) raka płuca i tchawicy, 3) raka jelita 
grubego, odbytu i okrężnicy. 

Z powodu nowotworów złośliwych i nowotworów in situ odnotowano 2017 r. blisko 100 tys. zgonów  
oraz 222,9 tys. zwolnień o łącznej długości 5,23 mln dni.
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Koszty pośrednie na przykładzie nowotworów 
układu krwiotwórczego i chłonnego

Według metody kapitału ludzkiego, wartość kosztów 
pośrednich choroby oblicza się jako iloczyn czasu utra-
conej aktywności zawodowej i wartości tego czasu. 
Do czasu utraconej aktywności wliczają się zwolnienia 
lekarskie, przedwczesne zgony i prezenteizm. W związku 
z trudnościami w oszacowaniu prezenteizmu w niniej-
szym rozdziale, w szacowaniu kosztów pośrednich 
uwzględniono wyłącznie absenteizm (czas kiedy pra-
cownik przebywał na zwolnieniu) oraz czas utraconej 
w wyniku zgonu potencjalnej aktywności zawodowej. 

RYCINA 2.11.   Liczba zwolnień lekarskich z tytułu choroby własnej z powodu nowotworów złośliwych 
i nowotworów in situ w latach 2012–2018.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ZUS.

RYCINA 2.12.   Liczba dni zwolnień lekarskich z tytułu choroby własnej z powodu nowotworów 
złośliwych w latach 2012–2018.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ZUS.

Zgodnie z danymi ZUS, zwolnienia z powodu 
nowotworów układu krwiotwórczego i chłonnego15 
stanowiły 8,3% liczby zwolnień i 7,8% dni zwolnień 
z tytułu choroby własnej z powodu nowotworów złośli-
wych i nowotworów in situ. W 2018 r. było ich 18,7 tys. 
i przekładały się na 411,1 tys. dni zwolnień (ryc. 2.13,  
ryc. 2.14). Oznacza to, że przeciętnie zwolnienie 
z powodu nowotworu układu krwiotwórczego i chłon-
nego trwało w 2018 r. 22 dni. Liczba zwolnień z powodu 
nowotworów złośliwych układu krwiotwórczego i chłon-

15 ICD-10: C81-C96.
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nego była w 2018 r. najwyższa spośród lat 2012–2018. 
Z kolei liczba dni zwolnień z tej przyczyny wzrastała 
w latach 2012–2017, a następnie w 2018 r. zmalała. 

Z powodu nowotworów układu krwiotwórczego 
odnotowano w 2018 r. 18,7 tys. przypadków 
nieobecności, które łącznie trwały 411,1 tys. dni.

Z kolei zgony z powodu nowotworów układu 
krwiotwórczego i chłonnego stanowiły w 2017 r. 6,4% 

RYCINA 2.13.   Liczba zwolnień z tytułu choroby własnej z powodu nowotworów układu 
krwiotwórczego i chłonnego.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ZUS.

RYCINA 2.14.   Liczba dni zwolnień z tytułu choroby własnej z powodu nowotworów układu 
krwiotwórczego i chłonnego.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ZUS.

wszystkich zgonów osób w wieku 15+ z powodu nowo-
tworów złośliwych i nowotworów in situ. Łącznie było 
ich w 2017 r. 6,3 tys.; o 11% więcej niż w 2012 r.  
(ryc. 2.15). Zgony osób w wieku produkcyjnym stanowiły 
w 2017 r. 22% zgonów osób w wieku 15+ z powodu 
tej grupy nowotworów. W 2012 r. odsetek ten wy- 
nosił 27%.

Zgon przed osiągnięciem wieku emerytalnego 
oznacza utratę potencjalnej aktywności zawodowej  
do momentu osiągnięcia wieku emerytalnego. 
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Przykładowo, zgon mężczyzny w wieku 40–44 lata oznacza utratę średnio 23 lat aktywności zawodowej  
(czas do ukończenia 65. roku życia)16. W przypadku nowotworów złośliwych układu krwiotwórczego i chłonnego, 
w 2017 r. było 55 zgonów mężczyzn w tej grupie wiekowej (tab. 2.5). Zgony tych osób oznaczają utratę 1265 lat 
potencjalnej aktywności zawodowej.

16 KRN publikuje informacje o zgonach dla pięcioletnich grup wiekowych. W określaniu czasu do osiągnięcia wieku emerytal-

nego obliczano różnicę między wiekiem 60 (kobiety) lub 65 (mężczyźni) a środkiem przedziału określającego grupę wiekową. 

TABELA 2.5.   Utracone lata potencjalnej aktywności zawodowej według płci i grup wiekowych związane ze zgonami 
z powodu nowotworów układu krwiotwórczego i chłonnego w 2017 r.

GRUPA WIEKOWA PRZECIĘTNA  
DALSZA AKTYWNOŚĆ 
ZAWODOWA

LICZBA ZGONÓW UTRACONE LATA POTENCJALNEJ AKTYWNOŚCI 
ZAWODOWEJ (PRZECIĘTNA DALSZA AKTYWNOŚĆ 
ZAWODOWA* LICZBA ZGONÓW)

K M K M K M

15–19 43 48 6 7 258 336

20–24 38 43 10 18 380 774

25–29 33 38 17 22 561 836

30–34 28 33 17 31 476 1023

35–39 23 28 22 46 506 1288

40–44 18 23 37 55 666 1265

45–49 13 18 47 79 611 1422

50–-54 8 13 69 108 552 1404

55–59 3 8 164 218 492 1744

60–64 – 3 – 405 – 1215

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS, KRN.

RYCINA 2.15.   Liczba zgonów z powodu nowotworów układu krwiotwórczego i chłonnego 
według płci i grup wiekowych.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych KRN.
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Łącznie zgony osób w wieku produkcyjnym z powodu 
nowotworów układu krwiotwórczego i chłonnego, które 
miały miejsce w 2017 r. oznaczały utratę 15,8 tys. lat 
utraconej potencjalnej produktywności zawodowej, 
głównie mężczyzn (ryc. 2.16). 

Roczne zgony z powodu nowotworów układu 
krwiotwórczego i chłonnego oznaczają utratę  
15,8 tys. lat potencjalnej aktywności zawodowej.

Wartość jednostki czasu

Szacowanie wartości jednostki czasu (wartości produktu 
wytworzonego przez jednego pracownika) przeprowa-
dzono z perspektywy pracodawcy, na podstawie kosztu 
wynagrodzenia pracownika.

Roczne przeciętne wynagrodzenie brutto w Polsce 
wynosiło w 2018 r. 55 020,36 zł, po uwzględnieniu 
kosztów pracodawcy 66 289,59 zł (dla umowy o pracę 
wynagrodzenie brutto stanowi 83% kosztów pra-
codawcy). W przeliczeniu na dni robocze (250 dni 
roboczych – 26 dni standardowego urlopu) daje to war-
tość dziennej jednostki pracy równą 295,39 zł. 

Zatem skoro w 2018 r. było 411 107 dni nieobec-
ności pracowników z powodu nowotworów układu 
krwiotwórczego i chłonnego oraz wartość dnia wynosiła 

RYCINA 2.16.   Utracone lata potencjalnej aktywności zawodowej według płci i grup wiekowych 
związane ze zgonami z powodu nowotworów układu krwiotwórczego i chłonnego w 2017 r.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS, KRN.

295,94 zł, to szacuje się, że koszt pośredni zwolnień 
lekarskich z tytułu własnego zachorowania na nowo-
twór układu krwiotwórczego i chłonnego wyniósł 
121,7 mln zł.

Koszty pośrednie nowotworów złośliwych 
układu krwiotwórczego i chłonnego wynikające 
z przebywania chorego na zwolnieniu lekarskim 
wyniosły 122 mln zł.

Zwolnienie lekarskie z tytułu choroby własnej jedno-
znacznie wskazuje, że dana osoba przed chorobą była 
osobą pracującą. W przypadku informacji o zgonach, 
nie są publikowane dane w podziale na aktywność 
zawodową. W związku z tym, do określenia wartości 
jednego roku utraconej aktywności zawodowej, oprócz 
danych o wartości dnia pracy, konieczne było uwzględ-
nienie wskaźników zatrudnienia. 

Z racji tego, że wskaźniki zatrudnienia dostępne 
są również dla osób w wieku emerytalnym, to dla osób 
w wieku 15–65 obliczano oczekiwane wartości roku 
pracy aż do osiągnięcia 100 lat. W pierwszym kroku, 
oddzielnie dla kobiet i mężczyzn, określano na pod-
stawie tablic trwania życia GUS prawdopodobieństwo 
przeżycia kolejnego roku przez osobę w danym wieku. 
Następnie, przemnażano je przez wskaźnik zatrudnie-
nia i przeciętne wynagrodzenie uwzględniające koszty 
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pracodawcy. Wskaźniki zatrudnienia i przeciętne wyna-
grodzenie różnicowano w zależności od grupy wiekowej 
i płci. Dodatkowo, oszacowano również zdyskontowane 
wartości roku pracy, tj. założono mniejszą wartość 
bieżącą przyszłych przychodów. Ten wariant należy 
traktować jako wariant konserwatywny z tego względu, 
że w ostatnich latach obserwowany był wzrost przecięt-
nych wynagrodzeń. 

Wykorzystano wskaźniki zatrudnienia z 2018 r. 
(tab. 2.6). Ponieważ najnowsze dane o wynagrodze-
niu w podziale na grupy wiekowe i płeć były dostępne 
dla 2016 r., dokonano oszacowania ich wartości dla 
2018 r., zakładając, że wzrost wynagrodzenia obser-
wowany w latach 2016–2018 był taki sam dla każdej 
grupy wiekowej i płci (tab. 2.7). 

TABELA 2.6.   Szacowane wskaźniki zatrudnienia w 2018 r. 
w podziale na grupy wiekowe i płeć

GRUPA WIEKOWA KOBIETY MĘŻCZYŹNI

15–24 27,0% 34,7%

25–34 71,6% 89,4%

35–44 79,1% 90,8%

45–54 78,9% 83,2%

55 – wiek emerytalny 60,1% 59,8%

Wiek emerytalny 7,9% 8,8%

Źródło: GUS.

TABELA 2.7.   Oszacowanie przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia (w zł) z uwzględnieniem kosztów 
pracodawcy w 2018 r. w podziale na płeć i grupy  
wiekowe

GRUPA WIEKOWA KOBIETY MĘŻCZYŹNI

15–24 3715,32 4171,21

25–34 5024,28 5933,32

35–44 5762,71 7242,28

45–54 5536,13 6767,29

55–59 5497,91 6142,16

60–64 6065,72 6331,88

65+ 8553,98 7638,11

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Im młodsza osoba, tym wyższy koszt pośredni 
przedwczesnego zgonu (tab. 2.8). W przeliczeniu przez 
liczbę zgonów, najwyższy koszt pośredni przedwcze-
snych zgonów z powodu nowotworów złośliwych układu 
krwiotwórczego i chłonnego występował dla mężczyzn 
w grupie wiekowej 35–39 lat (tab. 2.9). 

Łączny koszt pośredni przedwczesnych zgonów dla 
nowotworów złośliwych układu krwiotwórczego i chłon-
nego wyniósł 794 mln zł i był wyższy dla mężczyzn  
(ryc. 2.17). Uwzględniając stopę dyskonta, szacuje się, 
że koszt pośredni wyniósł 499 mln zł. 

TABELA 2.8.   Koszty pośrednie przedwczesnego zgonu z powodu nowotworów złośliwych układu krwiotwórczego 
i chłonnego 

GRUPA WIEKOWA KOSZT POŚREDNI PRZEDWCZESNEGO 1 ZGONU
(W MLN ZŁ)

KOSZT POŚREDNI PRZEDWCZESNEGO 1 ZGONU  
– WARTOŚĆ Z 5% DYSKONTEM (W MLN ZŁ) 

K M K M

15–19 1,93 2,46 0,67 0,92

20–24 1,87 2,38 0,78 1,08

25–29 1,74 2,19 0,84 1,15

30–34 1,52 1,89 0,82 1,09

35–39 1,28 1,54 0,76 0,99

40–44 1,01 1,17 0,65 0,80

45–49 0,75 0,82 0,52 0,61

50–54 0,50 0,50 0,36 0,39

55–59 0,28 0,24 0,18 0,18

60–64 – 0,13 – 0,09

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS, KRN.

TABELA 2.9.   Koszty pośrednie przedwczesnych zgonów z powodu nowotworów złośliwych układu krwiotwórczego 
i chłonnego 

GRUPA 
WIEKOWA

LICZBA 
ZGONÓW

KOSZT POŚREDNI PRZEDWCZESNYCH 
ZGONÓW Z POWODU NOWOTWORÓW 
ZŁOŚLIWYCH UKŁADU KRWIOTWÓRCZEGO 
I CHŁONNEGO (W MLN ZŁ)

KOSZT POŚREDNI PRZEDWCZESNYCH ZGONÓW 
Z POWODU NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH 
UKŁADU KRWIOTWÓRCZEGO I CHŁONNEGO – 
WARTOŚĆ Z 5% DYSKONTEM (W MLN ZŁ)

K M K M K M

15–19 6 7 11,59 17,23 4,02 6,45

20–24 10 18 18,73 42,90 7,85 19,39

25–29 17 22 29,54 48,22 14,34 25,25

30–34 17 31 25,92 58,47 13,98 33,93

35–39 22 46 28,23 71,03 16,78 45,37

40–44 37 55 37,53 64,18 24,11 44,19

45–49 47 79 35,36 64,82 24,34 47,80

50–54 69 108 34,34 54,46 24,54 42,14

55–59 164 218 45,13 53,35 30,30 39,34

60–64 – 405 – 53,42 – 34,50

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS, KRN.
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TABELA 2.7.   Oszacowanie przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia (w zł) z uwzględnieniem kosztów 
pracodawcy w 2018 r. w podziale na płeć i grupy  
wiekowe

GRUPA WIEKOWA KOBIETY MĘŻCZYŹNI

15–24 3715,32 4171,21

25–34 5024,28 5933,32

35–44 5762,71 7242,28

45–54 5536,13 6767,29

55–59 5497,91 6142,16

60–64 6065,72 6331,88

65+ 8553,98 7638,11

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Im młodsza osoba, tym wyższy koszt pośredni 
przedwczesnego zgonu (tab. 2.8). W przeliczeniu przez 
liczbę zgonów, najwyższy koszt pośredni przedwcze-
snych zgonów z powodu nowotworów złośliwych układu 
krwiotwórczego i chłonnego występował dla mężczyzn 
w grupie wiekowej 35–39 lat (tab. 2.9). 

Łączny koszt pośredni przedwczesnych zgonów dla 
nowotworów złośliwych układu krwiotwórczego i chłon-
nego wyniósł 794 mln zł i był wyższy dla mężczyzn  
(ryc. 2.17). Uwzględniając stopę dyskonta, szacuje się, 
że koszt pośredni wyniósł 499 mln zł. 

TABELA 2.8.   Koszty pośrednie przedwczesnego zgonu z powodu nowotworów złośliwych układu krwiotwórczego 
i chłonnego 

GRUPA WIEKOWA KOSZT POŚREDNI PRZEDWCZESNEGO 1 ZGONU
(W MLN ZŁ)

KOSZT POŚREDNI PRZEDWCZESNEGO 1 ZGONU  
– WARTOŚĆ Z 5% DYSKONTEM (W MLN ZŁ) 

K M K M

15–19 1,93 2,46 0,67 0,92

20–24 1,87 2,38 0,78 1,08

25–29 1,74 2,19 0,84 1,15

30–34 1,52 1,89 0,82 1,09

35–39 1,28 1,54 0,76 0,99

40–44 1,01 1,17 0,65 0,80

45–49 0,75 0,82 0,52 0,61

50–54 0,50 0,50 0,36 0,39

55–59 0,28 0,24 0,18 0,18

60–64 – 0,13 – 0,09

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS, KRN.

TABELA 2.9.   Koszty pośrednie przedwczesnych zgonów z powodu nowotworów złośliwych układu krwiotwórczego 
i chłonnego 

GRUPA 
WIEKOWA

LICZBA 
ZGONÓW

KOSZT POŚREDNI PRZEDWCZESNYCH 
ZGONÓW Z POWODU NOWOTWORÓW 
ZŁOŚLIWYCH UKŁADU KRWIOTWÓRCZEGO 
I CHŁONNEGO (W MLN ZŁ)

KOSZT POŚREDNI PRZEDWCZESNYCH ZGONÓW 
Z POWODU NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH 
UKŁADU KRWIOTWÓRCZEGO I CHŁONNEGO – 
WARTOŚĆ Z 5% DYSKONTEM (W MLN ZŁ)

K M K M K M

15–19 6 7 11,59 17,23 4,02 6,45

20–24 10 18 18,73 42,90 7,85 19,39

25–29 17 22 29,54 48,22 14,34 25,25

30–34 17 31 25,92 58,47 13,98 33,93

35–39 22 46 28,23 71,03 16,78 45,37

40–44 37 55 37,53 64,18 24,11 44,19

45–49 47 79 35,36 64,82 24,34 47,80

50–54 69 108 34,34 54,46 24,54 42,14

55–59 164 218 45,13 53,35 30,30 39,34

60–64 – 405 – 53,42 – 34,50

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS, KRN.

Koszty pośrednie nowotworów układu 
krwiotwórczego i chłonnego wynikające 
z przedwczesnych zgonów wyniosły 794 mln zł. 
Z uwzględnieniem 5% stopy dyskonta wynosiły  
499 mln zł.

Sumując koszty pośrednie nowotworów układu 
krwiotwórczego i chłonnego uwzględniające utracone 
lata potencjalnej aktywności zawodowej oraz wartość 
niewytworzonego produktu w trakcie zwolnienia lekar-
skiego, szacuje się, że wynosiły one 916 mln zł. 

RYCINA 2.17.   Koszt pośredni przedwczesnych zgonów dla nowotworów złośliwych układu 
krwiotwórczego i chłonnego.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS, KRN.
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Koszty pośrednie nowotworów układu 
krwiotwórczego i chłonnego wyniosły 916 mln zł, 
a z uwzględnieniem 5% dyskontowania przyszłych 
dochodów 621 mln zł.

Koszty pośrednie raka piersi, raka płuca 
i tchawicy, raka jelita grubego, okrężnicy 
i odbytu

W 2018 r. liczba zwolnień z tytułu własnej choroby 
z powodu raka piersi17 wyniosła 52 tys., z powodu raka 

17 ICD-10: C50, D05.

jelita grubego, okrężnicy i odbytu 23 tys., a z powodu 
raka tchawicy i płuca18 15 tys. (ryc. 2.18). W przypadku 
raka piersi i raka jelita grubego, okrężnicy i odbytu19 
obserwuje się w ostatnich latach wzrost liczby zwolnień. 
W przypadku raka tchawicy i płuca nie obserwowano 
jednoznacznego trendu.

Łączna długość zwolnień z powodu raka piersi 
wyniosła blisko 1,2 mln dni (ryc. 2.19). W przypadku 
raka jelita grubego, okrężnicy i odbytu było to 552 tys. 
dni, a dla raka tchawicy i płuca 414 tys. dni zwolnień 
z tytułu choroby własnej. 

18 ICD-10: C33, C34.
19 ICD-10: C18-C21.

RYCINA 2.18.   Liczba zwolnień z tytuły choroby własnej z powodu wybranych raków w wybranych latach.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ZUS.

RYCINA 2.19.   Liczba dni zwolnień lekarskich z tytułu choroby własnej z powodu wybranych nowotworów złośliwych.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ZUS.
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W 2018 r. z powodu raka piersi odnotowano  
1,2 mln dni nieobecności. W przypadku raka jelita 
grubego, okrężnicy i odbytu było to 552,4 tys. dni, 
a w przypadku raka tchawicy i płuca 413,7 tys. dni.

Przyjmując, że każdy dzień zwolnienia lekarskiego 
oznacza koszt pośredni w wysokości 295,94 zł, szacuje 
się, że koszt pośredni zwolnień lekarskich z tytułu wła-
snego zachorowania na raka piersi wyniósł 354 mln zł,  
raka jelita grubego, okrężnicy i odbytu 163 mln zł, 
a w przypadku raka tchawicy i płuca 122 mln zł.

Spośród omawianych trzech typów raków, najwięk-
szą liczbą zgonów charakteryzował się w 2017 r. rak 
tchawicy i płuca, w szczególności w przypadku męż-
czyzn (ryc. 2.2020). Największy odsetek zgonów osób 
w wieku produkcyjnym wśród osób w wieku 15+ wystę-
pował w przypadku raka tchawicy i płuca i wynosił 40%. 
W przypadku raka jelita grubego, okrężnicy i odbytu 
było to 27%, a w przypadku raka piersi 21%. 

20 Na wykresie nie przedstawiono zgonów z powodu nowo-

tworu piersi u mężczyzn ze względu na ich niewielką liczbę 

w porównaniu z innymi rakami. 

Największą liczbą utraconych lat potencjalnej 
aktywności zawodowej charakteryzował się rak tcha-
wicy i płuca – zgony osób przed osiągnięciem wieku 
emerytalnego oznaczały utratę 40 tys. lat potencjal-
nej aktywności zawodowej (ryc. 2.21). Zgony z powodu 
raka jelita grubego, okrężnicy i odbytu oznaczały utratę 
blisko 20 tys. utraconych lat potencjalnej aktywności 
zawodowej, a raka piersi 16 tys. lat. 

Koszty pośrednie z tytułu przedwczesnych zgo-
nów dla analizowanych trzech grup nowotworów 
wyniosły łącznie 3,7 mld zł; koszty pośrednie zwią-
zane z przedwczesnymi zgonami z powodu raka 
płuca i tchawicy wyniosły 1,77 mld zł, raka piersi  
973 mln zł, a raka jelita grubego, okrężnicy i odbytu 
935 mln zł. Uwzględniając 5% dyskonto, szacuje się, 
że łączna wartość kosztów pośrednich wynosi 2,5 mld 
zł, z czego 1,2 mld wynika z raka tchawicy i płuca, 
639 tys. z raka jelita grubego, okrężnicy i odbytu, 
a 635 mln z raka piersi.

Koszty pośrednie z tytułu przedwczesnych zgonów 
z powodu raka płuca i tchawicy wyniosły 1,77 mld zł, 
raka piersi 973 mln zł, a raka jelita grubego, okrężnicy 
i odbytu 935 mln zł.

RYCINA 2.20.   Liczba zgonów w 2017 r. dla wybranych raków w podziale na płeć oraz grupy 
wiekowe.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych KRN.
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Zatem koszty pośrednie, uwzględniające absente-
izm (przedwczesne zgony i zwolnienia), wyniosły dla raka 
tchawicy i płuca 1,89 mld zł, dla raka piersi 1,33 mld zł., 
dla raka jelita grubego, okrężnicy i odbytu 1,10 mld zł, 
a dla nowotworów układu krwiotwórczego i chłonnego 
916 mln zł. Z uwzględnieniem 5% dyskonta dla przed-

wczesnych zgonów jest to odpowiednio 1,36 mld zł dla  
raka tchawicy i płuca, dla raka piersi 989,3 mln zł,  
dla raka jelita grubego, okrężnicy i odbytu 802,3 mln zł, 
a dla nowotworów układu krwiotwórczego i chłonnego 
620,3 mln zł (ryc. 2.23).

RYCINA 2.21.   Utracone lata potencjalnej aktywności zawodowej.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS, KRN.

RYCINA 2.22.   Koszt pośredni przedwczesnych zgonów dla wybranych grup nowotworów.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS, KRN.
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Podsumowanie

Spośród analizowanych grup nowotworów, największą 
liczbą zwolnień z tytułu choroby własnej w 2018 r. cha-
rakteryzował się rak piersi (liczba zwolnień wyniosła 
w 2018 r. blisko 52 tys., dla raka jelita grubego, okręż-
nicy i odbytu blisko 23 tys., dla nowotworów układu 
krwiotwórczego i chłonnego 19 tys., a dla raka tcha-
wicy i płuca 15 tys.). Przy założeniu wartości jednego 
dnia pracy równej wartości dziennego przeciętnego 
wynagrodzenia z uwzględnieniem kosztów pracodawcy 
(295,39 zł) zwolnienia oznaczają utratę 354 mln zł 
w przypadku raka piersi, 164 mln zł w przypadku raka 
jelita grubego, okrężnicy i odbytu, 122 mln zł w przy-
padku raka tchawicy i płuca oraz 122 mln zł w przypadku 
nowotworów układu krwiotwórczego i chłonnego. 

Pod względem liczby zgonów w 2017 r. wśród ana-
lizowanej grupy nowotworów dominował rak tchawicy 
i płuca, który również był rakiem o największym odsetku 
zgonów osób w wieku produkcyjnym (40%). W przy-
padku raka jelita grubego, okrężnicy i odbytu było to 
27%, nowotworów układu krwiotwórczego i chłonnego 

RYCINA 2.23.   Łączna wartość kosztów pośrednich choroby.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ZUS, GUS, KRN.

22%, a raka piersi 21%. Największa liczba zgonów 
i znaczący odsetek zgonów osób w wieku produkcyjnym 
przekłada się w przypadku raka tchawicy i płuca na 
utratę 40 tys. lat potencjalnej aktywności zawodowej 
i koszt pośredni przedwczesnych zgonów w wysokości 
1,77 mld zł. W przypadku raka piersi jest to 973 mln zł, 
raka jelita grubego, okrężnicy i odbytu 935 mln zł, 
a nowotworów układu krwiotwórczego i chłonnego  
794 mln zł. 

Koszty pośrednie wynikające ze zwolnień  
lekarskich i utraconych lat potencjalnej aktywności 
zawodowej wyniosły 1,89 mld zł dla raka tchawicy 
i płuca, 1,33 mld zł dla raka piersi, 1,1 mld zł  
dla raka jelita grubego, okrężnicy i odbytu  
i 916 mln zł dla nowotworów układu  
krwiotwórczego i chłonnego. 

Należy mieć na uwadze, że są to górne oszacowa-
nia z racji wykorzystania metody kapitału ludzkiego, 
która nie uwzględnia dostosowań pracodawców. 

Piśmiennictwo

1. Hermanowski T., Drozdowska A.: Ocena wartości życia i zdrowia, pomiar korzyści związanych z technologiami 
medycznymi, rodzaje kosztów w opiece zdrowotnej. [W:] Szacowanie kosztów społecznych choroby i wpływu stanu 
zdrowia na aktywność zawodową i wydajność pracy (red. T. Hermanowski). Wolters Kluwer 2013; 13–28.
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2.7.   Fundusze unijne – nowa perspektywa. Czy mogą wesprzeć  
         polską onkologię? 21

Robert Mołdach

21 Materiał opracowany według stanu na dzień 5.01.2020 r.

2. http://onkologia.org.pl/raporty/.
3. http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-zatrudnieni-wynagrodzenia-koszty-pracy/roznice-w-

-wynagrodzeniach-kobiet-i-mezczyzn-w-polsce-w-2016-r.,12,2.html.
4. https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/trwanie-zycia/trwanie-zycia-tablice,1,1.html.
5. https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-bezrobotni-bierni-zawodowo-wg-bael/aktywnosc-

-ekonomiczna-ludnosci-polski-ii-kwartal-2019-roku,4,34.html.
6. Łyszczarz B.: Koszty pośrednie DME i AMD w Polsce. [W:] Ocena ekonomicznych kosztów i obciążenia społecz-

nego zaburzeń siatkówki, ze szczególnym uwzględnieniem DME i AMD (red. E. Nojszewska). Instytut Innowacyjna 
Gospodarka 2018; 54–64.

7. Łyszczarz B.: Analiza kosztów pośrednich niewydolności serca w: Ocena kosztów niewydolności serca w Polsce 
z perspektywy gospodarki państwa. Instytut Innowacyjna Gospodarka 2017; 39–51.

8. Marszałek D., Jakubczyk M., Wrona W. i wsp.: Leczenie czerniaka w Polsce. Krok od standardów terapeutycznych. 
HealthQuest 2020. 

Ochrona zdrowia w polityce rozwoju Europy

Stawiając pytanie o zakres możliwego wsparcia polskiej 
onkologii z funduszy europejskich, należy w pierwszej 
kolejności poddać analizie strategiczną wizję rozwoju 
Unii Europejskiej, sformułowaną przez Ursulę von der 
Leyen u progu jej misji jako przewodniczącej Komisji 
Europejskiej w latach 2019–2024 („Unia, która mierzy 
wyżej – Mój program dla Europy”). Ramy polityczne 
tej wizji rozwoju koncentrują się na sześciu naczelnych 
celach, jakimi Europa powinna się kierować w ciągu  
najbliższych pięciu lat i w dalszej przyszłości. Tworzą je:

1) Europejski Zielony Ład,
2) gospodarka, która służy ludziom,
3) Europa na miarę ery cyfrowej,
4) ochrona naszego europejskiego stylu życia,
5) silniejsza pozycja Europy na świecie,
6) nowy impuls dla demokracji europejskiej.

Zdrowie mieszkańców Europy zawiera się w dru-
gim naczelnym celu – gospodarce, która ma służyć 
ludziom. Tworzy on szeroką wiązkę celów wzmacniają-
cych społeczną gospodarkę rynkową, stawiających na 
sprawiedliwość społeczną i dobrostan społeczny, reali-
zowanych w następujących perspektywach:

 � wspieranie małych przedsiębiorstw,
 � pogłębianie europejskiej unii gospodarczej 
i walutowej,

 � europejski filar praw socjalnych,

 � Unia równości,
 � sprawiedliwe opodatkowanie.

Kluczowy dla ochrony zdrowia jest europejski filar 
praw socjalnych. Został on proklamowany przez Parla-
ment Europejski, Radę i Komisję Europejską podczas 
Szczytu Społecznego na rzecz Sprawiedliwego Zatrud-
nienia i Wzrostu Gospodarczego, który odbył się 
17 listopada 2017 r. w Goeteborgu. Opiera się on na 
20 podstawowych zasadach, w których ochrona zdro-
wia jest in extenso zapisana w postulacie 16.

16. Ochrona zdrowia

 Każdy ma prawo do szybkiego dostępu  
do przystępnej cenowo, prewencyjnej 
i objawowej opieki zdrowotnej dobrej jakości.

Ochrony zdrowia nie należy jednak ograniczać 
wyłącznie do wymienionego postulatu. Osobne miejsce 
zajmuje zdrowe i bezpieczne środowisko pracy opisane 
w postulacie 10a.

10. Zdrowe, bezpieczne i dobrze dostosowane 
środowisko pracy oraz ochrona danych

   a. Pracownicy mają prawo do wysokiego poziomu 
ochrony zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu 
pracy.

Postulat ten nabiera szczególnego wymiaru w kon-
tekście walki z rakiem. Należy bowiem przypomnieć, 
że równolegle z proklamowaniem europejskiego filaru 
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praw socjalnych Komisja Europejska (Safer and Heal-
thier Work for All…, Bruksela 2019) wypowiedziała się 
w kwestii aktualizacji polityki bezpieczeństwa pracy 
i medycyny pracy, stawiając na pierwszym miejscu 
postulat zaostrzenia walki z rakiem w miejscy pracy. 

Choć nie bezpośrednio, ale ochrona zdrowia znaj-
duje także swoje ważne odwołanie w ramach postulatu 
nr 9, który promuje równowagę między życiem zawodo-
wym a prywatnym w kontekście obciążeń, jakie niosą 
choroby dla najbliższych i opiekunów osób chorych.

9. Równowaga między życiem zawodowym 

a prywatnym

Rodzice oraz osoby pełniące obowiązki opiekunów 

mają prawo do odpowiednich urlopów, elastycznej 

organizacji pracy oraz dostępu do usług w zakresie 

opieki. Kobiety i mężczyźni mają równy dostęp 

do specjalnych urlopów służących wypełnianiu 

obowiązków w zakresie opieki oraz należy zachęcać 

ich do korzystania z takich urlopów w racjonalny 

sposób.

Mimo że postulat ten koncentruje się na wspar-
ciu potrzebnym rodzicom i opiekunom osób chorych 
i wymagających pomocy, ma istotne przełożenie na 
politykę Komisji Europejskiej w zakresie wspierania 
dostępu do przystępnych cenowo dobrej jakości usług 
zdrowotnych. Im więcej będzie takich usług, im lepszej 
będą jakości, tym bardziej efektywna będzie pomoc 
oferowana rodzicom i osobom pełniącym obowiązki 
opiekunów osób chorych. Zasady organizacji takiej 
pomocy zostały określone w dyrektywie Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie równowagi między 

życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opieku-
nów (Directive of the European Parliament and of the 
Council on work-life balance for parents and carers and 
repealing Council Directive 2010/18/EU).

Jak widać z powyższego zestawienia, ochrona 
zdrowia jest ważnym elementem polityki Komisji Euro-
pejskiej przy czym różne jej obszary Komisja adresuje 
z różną intensywnością. Walka z rakiem zajmuje szcze-
gólne miejsce. Kluczową inicjatywą jest europejski plan 
walki z rakiem, którego celem będzie pomoc państwom 
członkowskim w doskonaleniu profilaktyki i leczenia cho-
rób nowotworowych. To dobry prognostyk dla Europy 
i dla Polski. 

Nowe spojrzenie na rolę i zadania Komisji  
na przykładzie walki z rakiem

Onkologia, ze względu na skutki zdrowotne, gospo-
darcze i społeczne, w tym obciążenia, jakie niesie dla 
pacjentów, rodzin i opiekunów, należy do obszarów, 
które znalazły się na liście zadań komisarza ds. zdrowia 
i bezpieczeństwa żywności. Wspierają ten cel zada-
nia w zakresie europejskiego filaru spraw socjalnych 
postawione przed komisarzem ds. miejsc pracy i praw 
socjalnych oraz w zakresie polityki spójności przed  
komisarzem ds. spójności i reform.

Porównując cele postawione w obszarze ochrony 
zdrowia w 2014 r. przed komisarzem Andriukaitisem 
przez przewodniczącego Junckera z tymi z 2019 r. 
postawionymi przed komisarz Kyriakides przez przewod-
niczącą von der Leyen, widać mającą obecnie miejsce 
konkretyzację zadań i skupienie działań na krótkiej liście 
precyzyjnie sformułowanych priorytetów (tab. 2.10).

TABELA 2.10.   Porównanie celów postawionych przed komisarzami Andriukaitisem i Kyriakides w zakresie zdrowia 
publicznego

VYTENIS P. ANDRIUKAITIS (2014) STELLA KYRIAKIDES (2019)

Zdolność do radzenia sobie z sytuacjami kryzysowymi w zakresie 
bezpieczeństwa żywności lub pandemii

Zapewnienie Europie zaopatrzenia w leki po przystępnych cenach 
w celu zaspokojenia jej potrzeb

Rozwój polityki UE w zakresie leków i produktów farmaceutycznych Skuteczne wdrożenie nowych ram prawnych dotyczących wyrobów 
medycznych

Przegląd istniejącego procesu decyzyjnego mającego zastosowanie 
do organizmów zmodyfikowanych genetycznie

E-zdrowie jako narzędzie zapewnienia wysokiej jakości opieki 
zdrowotnej i zmniejszenia nierówności

Rozwijanie wiedzy specjalistycznej w zakresie oceny skuteczności 
systemów opieki zdrowotnej

Pełne wdrożenie europejskiego planu działań przeciwko 
antybiotykooporności

Wzmocnienie zdolności reagowania UE i zwalczania  
wirusa Eboli

Nadanie priorytetu komunikacji dotyczącej szczepień, wyjaśnienie 
korzyści i zwalczanie mitów, błędnych przekonań i sceptycyzmu

Przedstawienie europejskiego planu walki z rakiem wspierającego 
państwa członkowskie w celu poprawy profilaktyki i opieki  
nad chorymi na raka
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Generalnie, to co można zaobserwować, porów-
nując listy motywacyjne (mission letters) formułowane 
przez byłego przewodniczącego Junckera i obecną prze-
wodniczącą von der Leyen, oznacza zapowiedź większej 
koncentracji i koordynacji działań obecnej Komisji. 
Zmiana narracji ma kluczowe znaczenie dla realizacji 
wyznaczonych celów, w szczególności tych dotyczących 
ochrony zdrowia i onkologii. To dobry prognostyk tego, 
że jeśli walka z rakiem została wpisana do zadań komi-
sarz ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności, to można 
się spodziewać, że europejski plan walki z rakiem będzie 
wdrożony szybko i sprawnie oraz pozyska niezbędne 
finansowanie.

Deklaracja kierunkowa komisarz Kyriakides 
w zakresie walki z rakiem

Europejski plan walki z rakiem w świetle zadań posta-
wionych przez przewodniczącą von der Leyen powinien 
zawierać propozycje działań mających na celu wzmoc-
nienie podejścia na każdym kluczowym etapie choroby: 
profilaktyce, diagnozie, leczeniu, życiu jako osoby chorej 
na raka i opiece paliatywnej. I to właśnie profilaktyce 
raka komisarz Kyriakides poświęciła istotną część swoich 
odpowiedzi udzielonych Parlamentowi Europejskiemu. 
Komisarz Kyriakides przypomniała, że profilaktyka cho-
rób nowotworowych może przyczynić się do obniżenia 
związanych z nimi wysokich kosztów ekonomicznych, 
społecznych i ludzkich, zmniejszenia rosnącej presji na 
krajowe systemy opieki zdrowotnej i społecznej oraz 
przyczynić się do wzrostu gospodarczego. Podkreśliła, 
że prawie połowie wszystkich zgonów z powodu nowo-
tworów można zapobiec, jeżeli będziemy postępować 
zgodnie z uznanymi zasadami nauki, takimi jak zalece-
nia europejskiego kodeksu walki z rakiem. Przypomniała 
w tym kontekście, że tytoń jest głównym czynnikiem 
ryzyka w wielu rodzajach nowotworów, a światowa 
społeczność dowiaduje się coraz więcej o roli, jaką 
odgrywają warunki środowiskowe i zdrowy styl życia. 
Podkreśliła rolę europejskiej przestrzeni danych doty-
czących zdrowia, która może pomóc w promowaniu 
wymiany danych i wspieraniu badań nad nowymi stra-
tegiami zapobiegawczymi.

Odnosząc się natomiast do potencjału działań 
Komisji Europejskiej wspierających leczenia raka, 
komisarz Kyriakides doceniła bogatą ofertę leków onko-
logicznych, zwłaszcza dla dorosłych chorych na raka, 
w tym przełomowe terapie genowe i leczenie spersona-
lizowane. Wyraziła jednak obawę, że nie każde odkrycie 
zakończy się sukcesem i nie każdy nowy lek automa-

tycznie przekłada się na lepsze wyniki dla pacjentów 
i „stosunek jakości do ceny” dla systemów opieki zdro-
wotnej. Co więcej, jak podkreśliła, nadal istnieją istotne 
luki, w szczególności w zakresie leczenia raka u dzieci. 
Komisarz Kyriakides zadeklarowała, że jej celem będzie 
zapewnienie przystępnych cenowo i dostępnych leków 
dla wszystkich pacjentów – bez względu na to, gdzie 
mieszkają w UE, niezależnie od ich wieku, płci czy po- 
chodzenia społeczno-ekonomicznego. Nawiązała tym  
samym do celów Komisji Europejskiej w zakresie euro-
pejskiego filaru praw socjalnych, zapowiadając bardziej 
systematyczny i rygorystyczny pomiar efektów leczenia 
i jakości opieki, jakiej doświadczają pacjenci.

Wybór przewodniczącej Kyriakides na stanowisko 
komisarza ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności 
wydaje się nieprzypadkowy i jest szczególnie celny 
z perspektywy walki z rakiem. Komisarz Kyriakides 
w latach 2004–2006 pełniła funkcję przewodniczącej 
europejskiej koalicji na rzecz walki z rakiem piersi 
„Europa Donna”, a od 2017 r. jest przewodniczącą 
cypryjskiego Krajowego Komitetu ds. Strategii Walki 
z Rakiem. To doskonały prognostyk determinacji 
i skuteczności działań w tym obszarze. 

Rak w programie Horizon Europe

Obok precyzji w wytyczaniu celów, wartością, jaką 
wnosi do Komisji Europejskiej przewodnicząca von der 
Leyen, jest ścisłe powiązanie i wzajemne wsparcie celów 
realizowanych przez poszczególnych komisarzy. Jako 
przykład może służyć powiązanie celów walki z rakiem 
z rozwojem badań naukowych finansowanych w ramach 
programu Horizon Europe. W odpowiedzi na postulaty 
przewodniczącej von der Leyen komisarz Kyriakides 
wyraziła przekonanie, że badania naukowe to dziedzina, 
w której Europa może mieć ogromny wpływ na walkę 
z rakiem. Dlatego, jak zauważyła, „misja” badawcza 
dotycząca raka w przyszłym programie Horizon Europe 
będzie stanowić kluczowy element planu walki z ra- 
kiem.

Horizon Europe jest sukcesorem programu Horizon 
2020. W ocenie okresowej programu Horizon 2020, 
która brała pod uwagę adekwatność, efektywność 
kosztową, skuteczność (osiągania celów) i spójność 
programu, stwierdzono, że następny program ramowy 
w zakresie badań naukowych i innowacji powinien 
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ułatwić obywatelom zrozumienie wartości inwestycji 
w badania i innowacje oraz zmaksymalizować wpływ 
inwestycji poprzez wyznaczenie jaśniejszych celów 
i oczekiwanych skutków przy podejmowaniu globalnych 
wyzwań. Jednym ze zidentyfikowanych sposobów, w jaki 
można to osiągnąć, jest stosowanie podejścia zoriento-
wanego na misję.

Jak informuje Komisja Europejska, koncepcja misji 
została częściowo zainspirowana misją Apollo 11, 
polegającą na umieszczeniu człowieka na Księżycu. 
Europejskie misje badawcze i innowacyjne mają na celu 
dostarczenie rozwiązań dla niektórych z największych 
wyzwań stojących przed naszym światem. Stanowią one 
integralną część programu ramowego Horizon Europe 
rozpoczynającego się w 2021 r. Misje będą ukierunko-
wane na globalne wyzwania. Ich cele będą wyraźnie 
wymierne i możliwe do osiągnięcia dzięki inicjatywom 
w zakresie badań i innowacji. Zidentyfikowanych zostało 
pięć obszarów misji. Są to:

1) adaptacja do zmian klimatu, w tym transformacja 
społeczna,

2) rak,
3) neutralne klimatycznie i inteligentne miasta,
4) zdrowe oceany, morza, wody przybrzeżne 

i śródlądowe,
5) zdrowie gleby i żywność.

Umieszczenie wśród pięciu obszarów misji badań 
nad rakiem ma nieocenione znaczenie dla ochrony 
zdrowia. 

W założeniach programu Horizon Europe zauważa 
się, że rak dotyka każdego, bez względu na wiek, płeć 
lub status społeczny i stanowi ogromne obciążenie 
dla pacjentów, rodzin i całego społeczeństwa. 
Komisja Europejska zauważa, że jeżeli nie zostaną 
podjęte dalsze działania, liczba osób, u których 
co roku zdiagnozowano raka w Europie, wzrośnie 
do 2035 r. z obecnych 3,5 mln do ponad 4,3 mln. 
Misja poświęcona badaniom nad rakiem pomoże 
wyznaczyć wspólne cele dążące do odwrócenia  
tych tendencji w walce z rakiem.

Z perspektywy celów zdrowotnych Polski godne pod-
kreślenia jest, że w wybranej w 2019 r. radzie i zarządzie 
misji znalazła się silna reprezentacja polskiej nauki. 

Ochrona zdrowia i walka z rakiem 
w priorytetach Dyrekcji Generalnej  
ds. miejsc pracy i spraw socjalnych

Najlepszym instrumentem akcentowanego przez prze-
wodniczącą von der Leyen społecznego wymiaru Europy 
jest europejski filar praw socjalnych. Realizacja zwią-
zanego z nim planu działań jest pierwszym zadaniem 
delegowanym Nicolasowi Schmitowi, komisarzowi ds. 
miejsc pracy i praw socjalnych. Jak wskazaliśmy wcze-
śniej, dostępna i przystępna cenowo ochrona zdrowia, 
bezpieczeństwo i ochrona zdrowia w miejscu pracy 
oraz równowaga pomiędzy życiem zawodowym a pry-
watnym rodziców i opiekunów osób chorych należą  
do kanonu europejskiego filaru praw socjalnych. 

Dla orędowników ochrony zdrowia jako jednego 
z podstawowych praw socjalnych może być zasko-
czeniem, że odpowiadając na pytanie Komisji ds. 
Zatrudnienia i Spraw Socjalnych o filary legislacyjne 
i kierunki wsparcia finansowego, na których przewod-
niczący chce budować Europę socjalną, Nicolas Schmit 
nawiązał tylko do jednego filaru wspierającego ochronę 
zdrowia, to jest równowagi pomiędzy życiem zawodo-
wym a prywatnym. Ochrona zdrowia w programie 
komisarza Schmita nie jest obecna jako cel podstawowy 
na poziomie legislacyjnym. Pojawia się natomiast jako 
środek w realizacji innych celów. 

Wypowiadając się na temat Karty Praw Dziecka, 
komisarz Schmit jako dwa podstawowe prawa wskazał 
właśnie ochronę zdrowia i edukację. Podobnie, omawia-
jąc priorytety z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, 
podkreślił znaczenie medycyny pracy w obliczu zagrożeń 
zawodowych, takich jak rak, stres, zdrowie psychiczne 
i zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego. Rak nie 
bez powodu został postawiony na pierwszym miejscu. 
Komisarz Schmit opowiada się bowiem za kontynuacją 
prac nad aktualizacją dyrektywy w sprawie substancji 
rakotwórczych i aktualizacją wartości granicznych dla 
substancji, które mają wpływ na miliony pracowników 
w całej Europie.

Być może najważniejszą dla ochrony zdrowia dekla-
racją komisarza Schmita jest zapewnienie sprawnego 
powrotu do pracy po wszelkiego rodzaju chorobach. 
Jak wyjaśnia, ma to kluczowe znaczenie nie tylko dla 
samych osób i ich rodzin, ale także dla przedsiębiorstw 
i całego społeczeństwa. Wymaga to skoordynowanego 
podejścia obejmującego zatrudnienie, usługi socjalne 
i zdrowotne na szczeblu krajowym w ścisłej współ-
pracy z partnerami społecznymi. W ocenie komisarza 
Schmita Europejski Fundusz Społeczny powinien być 
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wykorzystany, aby jak najszybciej pomóc w ponownym 
włączeniu ludzi do aktywnego życia zawodowego.

Chociaż przedstawione deklaracje pokazują, że 
ochrona zdrowia będzie mogła korzystać ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+), to 
jednak wybitnie pracowniczy i ochronny charakter prio-
rytetów komisarza Schmita nie pozostanie bez wpływu 
na zakres i wielkość wsparcia, jakie otrzyma w nowej 
perspektywie. 

Warunki inwestycji w ochronę zdrowia 
w strategii Dyrekcji Generalnej  
ds. spójności i reform

Mimo że list motywacyjny przewodniczącej von der 
Leyen do Elisy Ferreiry, komisarz ds. spójności i reform, 
nie podejmuje wprost tematyki zdrowia, formułuje jed-
nak dwa priorytety inwestycyjne, które bez wątpienia 
będą dotyczyć ochrony zdrowia. Dotyczą one nowo-
czesnych, prostych w zastosowaniu i prowadzących do 
wyższej jakości inwestycji oraz wkładu w długotermi-
nową wizję obszarów wiejskich i regionów najbardziej 
oddalonych od centrów miejskich. Inwestycje w infra-
strukturę ochrony zdrowia, które tradycyjnie były 
wspierane ze środków przeznaczonych na realizację 
polityki spójności i rozwoju regionalnego, będą musiały 
stosować się do tych wytycznych.

Kwestia jakości wspieranych ze środków europejskich 
inwestycji w infrastrukturę ochrony zdrowia jest jednym 
z tematów trwającego od lat dialogu Polski z Komisją 
Europejską. Dotyczy ich spójności, celowości, efektywno-
ści finansowej i wpływu na zdrowie populacji. To między 
innymi w wyniku tej dyskusji posługujemy się dziś mapami 
potrzeb zdrowotnych i instrumentem oceny celowości 
inwestycji (IOWISZ). Postulowane przez przewodniczącą 
von der Leyen zwiększenie inwestycji o wysokiej jakości 
oraz zachowanie równowagi między obszarami miejskimi 
i wiejskimi, a szczególnie peryferyjnymi, podnosi wyma-
gania w zakresie celowości inwestycji.

Wyzwaniem dla projektów z obszaru ochrony zdro-
wia będzie także możliwa zmniejszająca się alokacja dla 
Polski i większa konkurencja o środki ze strony innych 
potrzeb. Komisarz Ferreira przypomniała, że podział 
środków powinien również odzwierciedlać ewolucję 
nierówności w Europie (Answers to the European Par-
liament questionnaire to the Commissioner-designate 
Elisa Ferreira). Jak stwierdziła, logiczne jest zatem, że 
w tych państwach członkowskich i regionach, w któ-
rych nastąpił znaczny postęp gospodarczy, wsparcie 
w ramach polityki spójności stopniowo maleje. I odwrot-

nie, tam gdzie warunki się pogorszyły, niekiedy wsparcie 
wzrasta.

W obliczu napiętych budżetów samorządowych 
i dążenia do zrównoważenia budżetu państwa ważny 
z perspektywy ochrony zdrowia jest poziom współfinan-
sowania. Im większy, tym trudniej będzie podmiotom 
leczniczym i tworzącym zrealizować konieczne inwe-
stycje. Jak przypomniała komisarz Ferreira, jeśli chodzi 
o stawki współfinansowania, należy zauważyć, że zostały 
one podniesione w 2009 r., czyli w czasie kryzysu gospo-
darczego, aby zapewnić ciągłość inwestycji w regionach 
poważnie dotkniętych kryzysem. Obecnie w ocenie 
pani komisarz należy je ponownie obniżyć, biorąc pod 
uwagę poprawę warunków budżetowych w całej UE, 
aby wrócić do lepszej równowagi między solidarnością 
i odpowiedzialnością. 

Zmianą wpływającą w sposób najbardziej istotny 
na kształt wsparcia ze środków europejskich, w tym 
na inwestycje w ochronie zdrowia, jest powiązanie 
rekomendacji formułowanych w ramach Semestru 
Europejskiego z priorytetami inwestycyjnymi  
Komisji Europejskiej w danym kraju. 

W świetle powyższych zmian należy przyjąć, że 
wsparcie finansowe ochrony zdrowia i leczenia raka 
w szczególności będzie wymagało analizy warun-
ków i priorytetów inwestycyjnych Komisji Europejskiej 
w stopniu większym, niż miało to miejsce dotychczas. 
Nie wystarczy zaproponować dobry w polskiej ocenie 
program wychodzący naprzeciw zidentyfikowanym 
przez nasz kraj potrzebom. Będzie on także musiał 
brać pod uwagę priorytetowe obszary inwestycyjne 
wynikające z wykonanej przez służby Komisji szerokiej 
analizy barier i potrzeb inwestycyjnych oraz różnic 
regionalnych. Chociaż w ramach zasady pomocniczości 
o ostatecznym kształcie interwencji będzie decydować 
państwo członkowskie, a wymienione analizy stanowią 
jedynie podstawę dialogu między Polską a służbami 
Komisji w celu programowania funduszy polityki spój-
ności, kształt interwencji będzie wynikiem wzajemnego 
dopasowania ram inwestycyjnych ze strony Komisji 
Europejskiej i szczegółowych koncepcji inwestycyjnych 
ze strony Polski.

Warto zauważyć, że chociaż ocena w ramach Seme-
stru Europejskiego, jako podstawa programowania 
funduszy europejskich, została przywołana przez komi-
sarz Ferreirę w kontekście polityki spójności, omówione 
zasady w równym stopniu będą dotyczyć wykorzystania 
środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regional-
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nego i Funduszu Spójności co Europejskiego Funduszu 
Społecznego Plus.

Ochrona zdrowia w Semestrze Europejskim

Semestr Europejski jest procesem oceny społeczno- 
-ekonomicznej państwa członkowskiego. W jego ra- 
mach służby Komisji Europejskiej formułują sprawoz-
danie krajowe o państwie członkowskim, oceniające 
postępy w zakresie reform strukturalnych, zapobiega-
nia zakłóceniom równowagi makroekonomicznej i ich 
korygowania oraz wyniki szczegółowych ocen sytuacji. 
W odpowiedzi na sprawozdanie krajowe Polska opraco-
wuje stanowisko w postaci zaktualizowanego na dany rok 
Krajowego Programu Reform, w którym ustosunkowuje 
się do tez sprawozdania i przedstawia swoje działania  
oraz zamierzenia na nadchodzący okres. W końco-
wym etapie dialogu w ramach Semestru Europejskiego 
Rada przyjmuje na dany rok rekomendację dla kraju 
członkowskiego w zakresie koordynacji polityk euro- 
pejskich.

W 2019 r. sprawozdanie krajowe zostało  
uzupełnione o Załącznik D zawierający wytyczne 
inwestycyjne w zakresie finansowania polityki 
spójności na lata 2021–2027. Związane z inwestycjami 
zalecenia dla poszczególnych krajów określają 
punkty odniesienia dla programowania inwestycji 
współfinansowanych ze środków europejskich.

W przypadku Polski w Załączniku D do sprawozda-
nia krajowego za 2019 r. zostały zidentyfikowane między 
innymi problemy ochrony zdrowia, które określono 
jako potrzeby „wysoce priorytetowe”. Znając potrzeby 
polskiego systemu ochrony zdrowia, to nie powinno 
stanowić zaskoczenia. Tym jednak, którzy oczekiwali, że 
służby Komisji wskażą generalnie ochronę zdrowia jako 
obszar wysoce priorytetowy otwierający szeroko drzwi 
dla strumienia środków pomocowych, przyjdzie zmie-
rzyć się ze szczegółowym kontekstem w jakim ochrona 
zdrowia została wymieniona jako priorytet.

W ramach stanowiska Komisji zostały sformuło-
wane trzy kluczowe obserwacje dotyczące ochrony 
zdrowia:

 � o słabo rozwiniętej, przynoszącej powolny wzrost 
efektów zdrowotnych opiece długoterminowej 
nad osobami starszymi, osobami z niepełno-
sprawnościami i osobami cierpiącymi na choroby 
przewlekłe,

 � o zbytniej koncentracji systemu opieki zdrowotnej 
na szpitalach,

 � o braku skutecznej koordynacji opieki.

W tym kontekście za wytyczną inwestycyjną w zakre-
sie finansowania polityki spójności w latach 2021–2027 
uznano promowanie aktywnego i zdrowego starzenia 
się, poprawę równego i szybkiego dostępu do wysokiej 
jakości, zrównoważonych i przystępnych cenowo usług 
w celu poprawy dostępności, skuteczności i odporności 
systemu opieki zdrowotnej i opieki długoterminowej.

Oznacza to, że inwestycje w rozwój opieki onkolo-
gicznej współfinansowane ze środków europejskich nie 
będą mogły polegać tylko i wyłącznie na poprawie infra-
struktury technicznej obiektów ochrony zdrowia, zakupie 
nowoczesnych urządzeń diagnostycznych, wyposażenia 
bloków operacyjnych czy nawet systemów telekonsulta-
cji onkologicznych i zdalnego monitoringu pacjentów 
w domu. Programy wsparcia będę musiały być oparte 
na pryncypiach opieki koordynowanej, uwzględniać spe-
cyfikę leczenia osób starszych, być adresowane nie tylko 
do populacji miejskich, ale także, a może nawet przede 
wszystkim, do populacji zamieszkującej obszary słabo 
zurbanizowane, w większym stopniu bazować na opiece 
realizowanej w trybie ambulatoryjnym, środowiskowym, 
z wykorzystaniem struktur podstawowej opieki zdro-
wotnej i wsparciem dla opieki zdeinstytucjonalizowanej 
w połączeniu z opieką społeczną. 

To oznacza istotną zmianę jakościową w relacji 
do perspektywy 2014–2020. Wymaga przygotowania 
w pierwszym rzędzie koncepcji systemowych reform 
systemów opieki zdrowotnej i społecznej, przełamania 
resortowych silosów, odpowiednich dokumentów pro-
gramowych i wzorcowych programów inwestycyjnych 
realizowanych w sposób koordynowany w skali całego 
kraju z uwzględnieniem specyfiki regionalnej i makrore-
gionalnej.

Odpowiedź polskiego rządu zawarta w Krajowym 
Programie Reform wychodzi naprzeciw tym oczeki-
waniom – pytanie, czy w wystarczającym stopniu? 
W ramach Programu rząd przedstawił trzy zintegro-
wane i skoordynowane działania wpływające na zdrowie 
Polaków. Są to:

1) czyste powietrze,
2) zmiana modelu organizacyjnego opieki 

onkologicznej w Polsce,
3) pilotaż nowego modelu organizacji opieki 

koordynowanej POZ+ w ramach zmian  
modelu organizacyjnego podstawowej opieki 
zdrowotnej.
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Pozostaje do dyskusji pomiędzy stronami, w jakim 
stopniu działania przedstawione w Krajowym Progra-
mie Reform odpowiadają na priorytety inwestycyjne 
ochrony zdrowia zidentyfikowane przez służby Komisji 
w Sprawozdaniu krajowym dla Polski. Stanowisko Rady 
w tej sprawie zostało przedstawione w Zaleceniach 
Rady w sprawie krajowego programu reform Polski 
na 2019 r. W motywie (15) Zaleceń odnajdujemy mię-
dzy innymi następujące obserwacje Rady generalnie 
podtrzymujące wagę priorytetów zidentyfikowanych 
w Sprawozdaniu Krajowym:

 � Opracowano mapy potrzeb zdrowotnych, lecz 
nie służą one jeszcze jako narzędzie wspiera-
jące podejmowanie decyzji w sprawie zakupu 
świadczeń zdrowotnych i dokonywania inwestycji 
w opiekę zdrowotną. 

 � System opieki zdrowotnej w dalszym ciągu zbyt 
mocno opiera się na opiece szpitalnej, a opieka 
podstawowa i ambulatoryjna pozostają słabo roz-
winięte.

 � System opieki długoterminowej jest słaby, brak 
standaryzacji usług i spójnego strategicznego 
podejścia. 

 � Opiekę długoterminową świadczą najczęściej opie-
kunowie nieformalni, często członkowie rodziny, 
przy niewielkim wsparciu instytucjonalnym. 

 � W 2017 r. wydatki publiczne na ochronę zdrowia 
w Polsce wyniosły ogółem 4,7% PKB, czyli były 
znacznie niższe od unijnej średniej wynoszącej  
7% PKB.

Doceniamy wysiłek, ale Polska ma do wykonania 
jeszcze poważną pracę domową – zdaje się nam odpo-
wiadać Rada.

Ochrona zdrowia w Umowie Partnerstwa

Prace nad nową Umową Partnerstwa określającą 
finalnie kierunki interwencji w latach 2021–2027 są 
w toku. Wszystkie państwa członkowskie poinformowały 
Komisję o swoich planach dotyczących procesu progra-
mowania i wszystkie przewidują przyjęcie odpowiednich 
umów o partnerstwie i programów operacyjnych do 
końca 2020 r. Założenia Umowy Partnerstwa zostały 
skierowane do konsultacji publicznych przez Minister-
stwo Inwestycji i Rozwoju w lipcu 2019 r. i trwały do 
20.08.2019 r. 

W ocenie autora przedstawione do konsultacji Zało-
żenia wymagają w kontekście ochrony zdrowia istotnej 
przebudowy w trzech aspektach opisanych poniżej:

1. Przedstawione cele rozwojowe kraju w perspek-
tywie do 2030 r. zostały sformułowane w sposób 
nazbyt miękki, nieprecyzyjny, postulatywny, z uży-
ciem słów „zwiększenie”, „poprawa”, „ograniczenie”, 
„wzmocnienie”, co nie daje gwarancji rozwiązania 
poprawnie zidentyfikowanych problemów. Środki 
strukturalne powinny służyć transformacji kraju, 
a nie tylko jego ulepszaniu. Używanie płynnych 
sformułowań dla celów rozwojowych w rodzaju 
„zwiększenie dostępności do usług zdrowotnych 
i społecznych...” grozi wdrożeniem działań zwiększa-
jących różne zasoby, jednak zarówno indywidualnie, 
jak i w całości nie rozwiązujących problemów. 
W rozwoju kraju nie chodzi o to, by określonego 
dobra było więcej, ale o to, by było go na tyle dużo, 
aby na określonym poziomie rozwiązać problem. 
Cel rozwojowy powinien być tak sformułowany, aby 
indukował zamierzony skutek, a nie samą aktyw-
ność.

2. Wybór celów polityki rozwoju w obszarze zdrowia 
nie nastąpił zgodnie z zasadą „Zdrowie we wszyst-
kich politykach” (Helsinki statement on Health in 
All Policies…, WHO 2013). Spośród pięciu celów 
polityki, tylko jeden podejmuje obszar zdrowia. 
W dwóch kolejnych zdrowie jest potraktowane 
w sposób marginalny, a w pozostałych w ogóle nie 
występuje. Zdrowie we wszystkich politykach jest 
nadrzędną i utrwaloną w polityce rozwoju zasadą, 
według której zarządzanie zdrowiem obywateli 
wymaga działań horyzontalnych we wszystkich 
powiązanych ze zdrowiem sektorach.

3. Cel polityki (4) obejmujący ochronę zdrowia for-
mułuje wiele słusznych postulatów. Jednak brak 
ustrukturyzowanej i ukierunkowanej ramy nie gwa-
rantuje skuteczności takiej interwencji. Podchodząc 
w sposób, jaki formułuje to przykładowo postulat 
„poprawienia POZ, AOS i opieki szpitalnej”, można 
by cały rozdział poświęcony ochronie zdrowia zastą-
pić zdaniem „poprawienie ochrony zdrowia”. Środki 
strukturalne nie są wystarczające do tego, aby 
naprawić cały system, w każdym z jego obszarów. 
Nie to także wydaje się być ich celem. Interwencja 
powinna wspierać wcześniej zdefiniowane wektory 
transformacji systemu ochrony zdrowia, skupia-
jąc się na najbardziej skutecznych działaniach. 
W proponowanym w Założeniach rozwiązaniu jest 
bardziej dodatkową „kopertą” szeroko finansującą 
deficyty systemu, co nie rokuje jej skuteczności.

Analizując założenia Umowy Partnerstwa i wcze-
śniej omówione dokumenty trudno nie oprzeć 
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się wrażeniu, że Komisja Europejska i Polska mimo trwa-
jącego dialogu mają odmienne oczekiwania względem 
europejskich środków strukturalnych. Dla Polski mają 
one przede wszystkim charakter pomocowy – takim ter-
minem je nawiasem mówiąc określamy. Wśród długiej 
listy priorytetów odnajdziemy niemalże wszystkie pro-
blemy ochrony zdrowia i opieki społecznej wszystkich 
grup społecznych. Próżno doszukiwać się tu jakiegoś 
akcentu. Tymczasem dla Komisji Europejskiej to środki 
strukturalne, których celem jest transformacja Europy, 
krajów członkowskich i ich regionów.

Podsumowanie

Fundusze unijne bez wątpienia mogą wesprzeć polską 
onkologię. Priorytet walki z rakiem jest uwidoczniony 
w kluczowych strategiach Komisji Europejskiej. Jest 

także formułowany w wypowiedziach i dokumen-
tach roboczych przewodniczącej von der Leyen oraz 
komisarzy kluczowych dyrekcji generalnych mających 
wpływ na ochronę zdrowia. Do końca 2020 r. Polska 
powinna zakończyć negocjacje umowy partnerstwa 
z Komisją Europejską oraz programów operacyjnych 
na lata 2021–2027. Wyzwaniem ze strony naszego 
kraju pozostaje pełne zrozumienie strukturalnych 
ram inwestycyjnych wiążących fundusze europejskie. 
Nie ograniczają one potencjału inwestycji, jednak 
wymagają ich ukształtowania w inteligentny sposób 
z jednej strony wspierający potrzeby kraju, a z drugiej 
wpisujący się w europejskie priorytety inwestycyjne. 
Ze strony Komisji Europejskiej wyzwaniem będzie 
natomiast zrozumienie olbrzymiej skali potrzeb zdro-
wotnych Polski i znaczenia, jakie w ich zaspokajaniu 
mają środki europejskie.
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2) przy ubezpieczeniu osobowym – umówionej sumy 
pieniężnej, renty lub innego świadczenia w razie 
zajścia przewidzianego w umowie wypadku w życiu 
osoby ubezpieczonej. 

Na tej podstawie można stwierdzić, że ubez-
pieczenie w zakresie nowotworu będzie stanowiło 
ubezpieczenie osobowe. Jednakże, wchodząc w tema-
tykę ubezpieczeń osobowych, nie można znaleźć żadnych 
dodatkowych informacji, albowiem ustawodawca w tej 
grupie produktów wyodrębnił jedynie ubezpieczenie 
na życie oraz ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych  
wypadków2.

Z kolei w Ustawie o Działalności ubezpieczeniowej 
i reasekuracyjnej (z dnia 11 września 2015 r.) ubezpie-
czenia dzieli się na dwa działy: Dział I „Ubezpieczenia na 
życie” oraz Dział II „Ubezpieczenia pozostałe osobowe 
i wypadkowe”. Zakład ubezpieczeń może prowadzić 
działalność tylko w jednym z dwóch działów i ofero-
wać produkty zaklasyfikowane do poszczególnych grup 
(licencja jest udzielana na poszczególne grupy). Gdzie 
tutaj można odnaleźć ubezpieczenia w zakresie 

2 Art. 829. Ubezpieczenie osobowe może w szczególności 

dotyczyć:

1) przy ubezpieczeniu na życie – śmierci osoby ubezpieczonej 

lub dożycia przez nią oznaczonego wieku;

2) przy ubezpieczeniu następstw nieszczęśliwych wypadków 

– uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub śmierci wskutek 

nieszczęśliwego wypadku.

Ubezpieczenia zdrowotne  
– czy możliwe w onkologii?

3.1.  Klasyfikacja ubezpieczeń – gdzie jest miejsce na onkologię? 
Barbara Więckowska

Ubezpieczenie chorobowe czyli zdrowotne?

W Polsce od lat dyskutuje się nad wprowadzeniem 
komercyjnych ubezpieczeń na wypadek choroby, lecz 
nadal piśmiennictwo i praktyka ubezpieczeniowa nie 
wypracowały jednolitego instrumentarium terminolo-
gicznego w odniesieniu do ubezpieczeń stanowiących 
przedmiot rozważań niniejszego rozdziału. Obok siebie 
funkcjonuje kilka nazw odnoszących się do interesującej 
nas grupy produktów ubezpieczeniowych, a wśród nich 
takie jak: „ubezpieczenia zdrowotne”, „ubezpieczenia 
chorobowe”, „ubezpieczenia medyczne”, „ubezpieczenia 
parazdrowotne (quasi-zdrowotne)”. Niekiedy nazwom 
tym przypisuje się znaczenie synonimiczne, innym 
razem zaś nadaje się im różną treść, co nie oznacza, że 
zawsze tożsamą1.

Jak tę kwestię regulują akty prawne? W Kodeksie 
Cywilnym w art. 805 stwierdza się, że „przez umowę 
ubezpieczenia ubezpieczyciel zobowiązuje się, w zakre-
sie działalności swego przedsiębiorstwa, spełnić 
określone świadczenie w razie zajścia przewidzianego 
w umowie wypadku, a ubezpieczający zobowiązuje się 
zapłacić składkę.” Z kolei świadczenie polega w szcze-
gólności na zapłacie:

1) przy ubezpieczeniu majątkowym – określonego 
odszkodowania za szkodę powstałą wskutek przewi-
dzianego w umowie wypadku;

1 Na ten problem zwracałam już uwagę w 2006 r.
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ryzyk nowotworowych? Znajdują się one pod pojęciem 
ubezpieczeń chorobowych. W dziale I wymienia się je 
w grupie 5. „Ubezpieczenia wypadkowe i chorobowe, 
jeżeli są uzupełnieniem ubezpieczeń wymienionych 
w grupach 1–4.”, zaś w dziale II w grupie 2. „Ubez-
pieczenia choroby”3. Innymi słowy krajowe zakłady 
ubezpieczeń4 mogą oferować ubezpieczenie związane 
z chorobą nowotworową zarówno jako produkt uzupeł-
niający ubezpieczenia na życie, jak też jako tzw. produkt 
samodzielny (tj. nie związany z innym produktem). Co 
więcej w przypadku firm „siostrzanych” powiązanych 
kapitałowo (np. PZU i PZU Życie) konstrukcja takich pro-
duktów jest najczęściej tożsama, zaś element ochrony 
na wypadek śmierci, wymagany w ofercie ubezpieczy-
ciela na życie, ma często charakter marginalny (a nawet 
iluzoryczny, np. suma ubezpieczenia na wypadek śmierci 
wynosi 1000 złotych). 

Wracając do kwestii terminologicznych: należy 
stwierdzić, że rozróżnianie przyczyn choroby (braku 
zdrowia), traktowanej jako czynnik sprawczy innych 
niepożądanych sytuacji, skutkuje w praktyce wyodrębnie-
niem ubezpieczeń chorobowych i wypadkowych. W tym 
ujęciu ubezpieczenia chorobowe i wypadkowe stanowią 
rozłączne zbiory ubezpieczeń. Jednakże można również 
zdefiniować zbiór ubezpieczeń chorobowych bez okre-
ślania przyczyn zaistnienia choroby tj. bezpośrednio na 
podstawie definicji negatywnej zdrowia bazującej na 
klasyfikacji ICD-10. Inaczej mówiąc, przyjąć, że choroba 
jest brakiem zdrowia, bez względu na to, czy powoduje 
ją choroba samoistna czy nieszczęśliwy wypadek i jako 
taka stanowić może przyczynę kolejnych niepożądanych 
przez podmiot sytuacji. Wszystkie zaś ubezpieczenia, 
w których na zakład ubezpieczeń transferowane są 
negatywne konsekwencje finansowe choroby należy 
określić wówczas ubezpieczeniami chorobowymi. 
I w takim rozumieniu ubezpieczenia wypadkowe stano-
wią podzbiór ubezpieczeń chorobowych. W przypadku 
ryzyka nowotworu rozróżnienie to może nie jest tak 
istotne, lecz jeżeli chcielibyśmy pokazać, jaki jest udział 
ubezpieczeń na wypadek nowotworu w całym rynku 

3 Choć można by je również zaklasyfikować do grupy 1. „Ubez-

pieczenia wypadku, w tym wypadku przy pracy i choroby 

zawodowej” – nowotwór jako choroba zawodowa została 

udowodniona w przypadku pracy zmianowej pielęgniarek 

i na tej podstawie wypłacono świadczenia np. w Danii.
4 Obecnie w Polsce funkcjonuje 60 zakładów ubezpieczeń, 

z czego licencję na prowadzenie działalności w grupie 5. 

działu I posiada 25 zakładów, zaś w grupie 2. działu II licen-

cję posiada 29 zakładów ubezpieczeń (www.knf.gov.pl).

ubezpieczeń na wypadek choroby, powyższe rozważa-
nia nabierają znaczenia. 

Ubezpieczenia odszkodowawcze  
(ubezpieczenia kosztów leczenia) 
a ubezpieczenia nieodszkodowawcze

Klasyfikacji ubezpieczeń chorobowych można dokonać 
między innymi na podstawie związku pomiędzy wyso-
kością świadczenia a stratą w zasobach finansowych 
powstałą, na skutek zdarzenia losowego, jakim jest 
choroba. Wówczas ubezpieczenia chorobowe, których 
wysokość świadczenia jest ściśle skorelowana z rzeczywi-
stą stratą finansową wywołaną chorobą (rzeczywistymi 
kosztami finansowymi generowanymi przez chorobę) 
określane są mianem odszkodowawczych ubezpieczeń 
chorobowych. 

O jakich stratach tutaj mowa? Straty finansowe 
spowodowane wystąpieniem nowotworu mogą być 
związane z koniecznością pokrycia kosztów diagnostyki 
i leczenia choroby, wówczas produktem dedykowanym 
są ubezpieczenia kosztów leczenia, często też określane 
mianem prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych, choć 
mianem tym powinny być określone wszystkie ubez-
pieczenia na wypadek choroby, w których składka jest 
finansowana ze środków prywatnych. Jest to konsekwen-
cja nazewnictwa przejętego z systemu zabezpieczenia 
zdrowotnego, w którym, jeżeli finansujemy go w formie 
ubezpieczeniowej5, mówimy o funkcjonowaniu (publicz-
nych) ubezpieczeń zdrowotnych. Myślenie o kosztach 
leczenia może zostać ograniczone jedynie do obszaru 
konieczności pokrycia kosztów leków, wówczas mówi się 
o ubezpieczeniach lekowych. 

Ważnym elementem ubezpieczeń typu 
odszkodowawczego jest forma świadczenia 
ubezpieczeniowego. Może ona przyjąć kształt 
świadczenia pieniężnego albo świadczenia w naturze. 
O ubezpieczeniach je gwarantujących mówi się 
odpowiednio jako o ubezpieczeniach o restytucji 
pieniężnej (benefits in cash) i o ubezpieczeniach 
o restytucji naturalnej (benefits in kind). 

5 System ten może być również finansowany z podatków, 

czyli przyjąć formę zaopatrzeniowego systemu ochrony 

zdrowia. Więcej na temat technik finansowania sys-

temu zabezpieczenia społecznego patrz: T. Szumlicz: 

Ubezpieczenie społeczne. Teoria dla praktyki. Branta, Byd-

goszcz-Warszawa 2005, s. 85–86.
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W przypadku ubezpieczeń o restytucji natural- 
nej6 zakład ubezpieczeń zobowiązuje się do zorga-
nizowania sieci dostawców świadczeń zdrowotnych. 
Rozliczenia kosztów świadczeń zdrowotnych udzielo- 
nych ubezpieczonemu następują pomiędzy aseku- 
ratorem a partnerem medycznym. Dokumentem 
potwierdzającym prawo ubezpieczonego do świad-
czenia jest zasadniczo imienna karta ubezpieczenia. 
Problemem tej formy realizacji zobowiązania zakładu 
ubezpieczeń jest brak obecności ceny w relacji lekarz 
(świadczeniodawca) – pacjent (ubezpieczony). Może to 
tworzyć złudne przekonanie obu stron, jakoby uzyskane 
świadczenie było objęte stawką zerową. Przeświadcze-
nie to można częściowo „przekonstruować” poprzez 
obciążenie ubezpieczonego udziałem własnym. Suroga-
tem informacji o koszcie uzyskanego świadczenia mogą 
być również przesyłane przez ubezpieczyciela rachunki 
(kwity), których podpisanie i odesłanie przez pacjenta 
uruchamia dopiero procedurę rozliczenia ubezpieczy-
ciela ze świadczeniodawcą medycznym (praktykowane 
w Wielkiej Brytanii).

W ubezpieczeniach o restytucji pieniężnej zakład 
ubezpieczeń zobowiązuje się natomiast do refunda-
cji ubezpieczonemu kosztów, które poniósł w związku 
z odbytym leczeniem. Pacjent jest zobowiązany do 
zapłaty ceny świadczenia zdrowotnego (kredytuje 
zakład ubezpieczeń). Rachunek świadczeniodawcy 
medycznego przedłożony przez ubezpieczonego staje 
się podstawą roszczenia ubezpieczeniowego. Zakład 
ubezpieczeń jest w tym przypadku wolny od tworzenia 
(wyboru) sieci dostawców świadczeń zdrowotnych. Po 
stronie ubezpieczonego skutkuje to brakiem gwaran-
cji standardu jakości uzyskiwanego świadczenia. To 
właśnie ubezpieczony pacjent jest bowiem obciążony 
wyborem placówki, podczas gdy przy restytucji natural-
nej zakład ubezpieczeń jest swego rodzaju podmiotem 
akredytującym świadczeniodawcę medycznego. Za- 
kład ubezpieczeń jest zainteresowany utrzymaniem 
odpowiedniego standardu świadczenia zdrowotnego, 
ponieważ jakość produktu ubezpieczeniowego jest 
postrzegana bezpośrednio przez pryzmat jakości pracy 
partnerów medycznych. Oznacza to, że ubezpieczający 
(także „za namową” ubezpieczonego, w przypadku 
braku fizycznej tożsamości pomiędzy tymi podmiotami) 
może wybierać ubezpieczenie tylko i wyłącznie po- 

6 Więcej o wpływie rodzaju restytucji na ubezpieczenia zdro-

wotne patrz: Osak M., Więckowska B.: Rynek ubezpieczeń 

chorobowych w Polsce. Wiadomości Ubezpieczeniowe 

2006; lipiec/sierpień, s. 16–17.

przez pryzmat marki świadczeniodawcy zdrowotnego 
współpracującego z zakładem ubezpieczeń. Należy 
podkreślić, że dla ubezpieczonego istotna jest nie tylko 
gwarancja jakości ex ante w stosunku do momentu 
uzyskania świadczenia, ale przede wszystkim jakość 
wykonania danego świadczenia. 

Ubezpieczenie kosztów leczenia nie wyczerpuje 
gamy ubezpieczeń odszkodowawczych. Wystąpienie 
nowotworu powoduje również straty finansowe 
spowodowane niemożnością zarobkowania – 
wówczas adekwatne są ubezpieczenia utraty 
dochodów na wypadek nowotworu oraz, w przypadku 
gdy dana osoba ma jakieś inne ubezpieczenie zawarte 
na dłuższy czas (np. ubezpieczenie na wypadek 
śmierci), ubezpieczenia przejęcia opłacania składek 
na skutek niezdolności do pracy spowodowanej 
nowotworem.

Z kolei ubezpieczenia chorobowe gwarantujące 
wypłatę umownej kwoty, tj. niepozostającej w związku 
z wysokością poniesionych strat, stanowią grupę  
nieodszkodowawczych ubezpieczeń chorobowych. 
Wówczas, w przypadku wystąpienia choroby, zakład 
ubezpieczeń wypłaca z góry określoną kwotę (sumę 
ubezpieczenia), którą ubezpieczony może (ale nie 
musi) przeznaczyć na dowolny cel (w tym również 
pokrycie – części lub całości – kosztów leczenia, w tym 
sfinansowanie terapii nierefundowanych). Temu typowi 
ubezpieczenia odpowiada w ofercie rynkowej produkt 
nazywany ubezpieczeniem na wypadek poważnego 
zachorowania, w których jedno z zachorowań defi-
niowane jest jako nowotwór oraz gama produktów 
dedykowanych wyłącznie chorobom nowotworowym 
jak np. ubezpieczenie na wypadek nowotworu piersi. 
W przypadku nowotworów ubezpieczenie na wypadek 
poważnego zachorowania jest najbardziej popularnym 
produktem ubezpieczeniowym; przeglądowi tego typu 
produktów został poświęcony kolejny podrozdział.

Ubezpieczenia nieodszkodowawcze mogą przy-
jąć również formę ryczałtowych płatności regularnych. 
Dobrym przykładem może być tutaj ubezpieczenie 
pobytu w szpitalu, które z nazwy może sugerować kon-
strukcję ubezpieczenia odszkodowawczego, lecz 
w rzeczywistości gwarantowanym świadczeniem jest 
wypłata z góry określonej dziennej stawki za każdy 
dzień pobytu w szpitalu (niezależnie od tego, z jakich 
środków finansowany jest ten pobyt, publicznych czy 
prywatnych). Stawka ta może się różnić w zależności 
od typu oddziału, na którym realizowana jest hospita-
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lizacja (np. OIOM) lub też w zależności od przyczyny 
tej hospitalizacji (np. nieszczęśliwy wypadek czy cho-
roba samoistna). Produkt ten obudowany jest często 
świadczeniami dodatkowymi jak świadczenie z tytułu 
poddania się operacji, z tytułu rekonwalescencji czy 
rehabilitacji. Jednakże świadczenia nadal mają formę 
nieodszkodowawczą, tj. zakład ubezpieczeń wypłaca 
określoną kwotę, nie pozostającą w żadnym związku 
z rzeczywistymi kosztami hospitalizacji, obciążającymi 
ich płatnika.

Prywatne ubezpieczenia zdrowotne  
a system zabezpieczenia społecznego

Wracając do prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych, 
czyli odszkodowawczych ubezpieczeń kosztów leczenia, 
należy podkreślić że stopień ich rozwoju/popularności 
jest ściśle skorelowany z konstrukcją bazowego systemu 
zabezpieczenia zdrowotnego (niezależnie od tego, czy 
jest ona finansowana ze składek czy podatków)7. Pry-

7 Biorąc pod uwagę szereg odstępstw od „prawdziwego” 

ubezpieczenia ciężko jest stwierdzić, że nasz obecny sys-

tem ochrony zdrowia jest ubezpieczeniowy. Więcej patrz: 

Więckowska B.: Polityka ubezpieczeniowa w systemie 

ochrony zdrowia [w:] Doubezpieczenie społeczne: idea 

i kontynuacja. M. Kawiński (red.), Szkoła Główna Handlowa 

2015, s. 161–182.

watne ubezpieczenia zdrowotne mogą funkcjonować 
w stosunku do systemu zabezpieczenia zdrowotnego 
jako:

 � ubezpieczenia bazowe (relacja „prymatu”) – 
prywatne ubezpieczenia zdrowotne stanowią 
podstawową „drogę dostępu” do świadczeń zdro-
wotnych, są one albo obowiązkowe dla każdego 
obywatela/rezydenta, albo zyskały one powszech-
ność ze względu na brak organizacji przez 
państwo powszechnego systemu zabezpieczenia 
zdrowotnego, np. Stany Zjednoczone, Holandia, 
Szwajcaria; 

 � ubezpieczenia substytucyjne/zastępcze (relacja 
„zamiast”) – prywatne ubezpieczenia zdrowotne 
zastępują zabezpieczenie bazowe finansowane 
ze środków publicznych; zakres ochrony w ubez-
pieczeniu prywatnym jest zbliżony lub tożsamy 
z ubezpieczeniem publicznym; istnieje możliwość 
konkurencji cenowej; są dedykowane grupom spo-
łecznym, które, z mocy prawa, zostały wykluczone 
z systemu zabezpieczenia publicznego oraz gru-
pom, które korzystają z prawa „wyjścia” z systemu 
publicznego (opting out), np. Niemcy;

 � ubezpieczenia komplementarne/uzupełniające 
(relacja „ponad”) – prywatne ubezpieczenia zdro-
wotne zapewniają pokrycie kosztów świadczeń, 
które zostały wyłączone z zabezpieczenia bazowego 
i/lub których zakres finansowania publicznego 

Prywatne ubezpieczenia onkologiczne

Odszkodowawcze 
(pokrywające poniesione straty)

Ubezpieczenie kosztów leczenia
(obejmujące diagnostykę
i leczenie onkologiczne)

Ogólne
ubezpieczenie

kosztów leczenia

Ubezpieczenie
dedykowane
nowotworom

Restytucja
naturalna

(świadczenia
rzeczowe,

usługi)

Restytucja
pieniężna

(zwrot
poniesionych
wydatków)

Ubezpieczenie innych
strat finansowych 

(np. utrata wynagrodzenia
na skutek choroby,

brak możliwości spłaty
kredytu na skutek choroby)

Ubezpieczenia
dedykowane
nowotworom

(np. ubezpieczenie
na wypadek

nowotworu piersi)

Ubezpieczenia wielu chorób
(np. ubezpieczenie na wypadek 

poważnego zachorowania,
ubezpieczenie pobytu

w szpitalu) 

Nieodszkodowawcze
(wypłacające określoną z góry kwotę
niezwiązaną z poniesionymi stratami)
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został ograniczony (ze względu na występujący 
udział własny ubezpieczonego – tzw. ubezpiecze-
nie od współpłacenia) np. Francja;

 � ubezpieczenia suplementarne (relacja „obok”) 
– prywatne ubezpieczenia zdrowotne rozwijają 
się w związku z luką w jakości świadczeń finan-
sowanych ze środków publicznych (umożliwiają 
szybszy dostęp i szerszy wybór świadczeniodaw-
ców w zakresie świadczeń prawnie należnych 
w ramach publicznego systemu bazowego); są 
określane jako „podwójna ochrona”, gdyż ich 
posiadanie nie zwalnia ubezpieczonego z pono-
szenia kosztów zabezpieczenia publicznego, 
np. Wielka Brytania.

W Polsce proponowane przez kolejne rządy „modele” 
prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych przyjmowały 
zarówno cechy ubezpieczeń substytucyjnych (art. 4a 
w pierwotnej ustawie o powszechnym ubezpieczeniu 
zdrowotnym,8 propozycja Polskiej Izby Ubezpieczeń), 
jak i ubezpieczeń komplementarnych (propozycja 
zespołu ministra Jerzego Hausnera, propozycja 
zespołu minister Ewy Kopacz). Niestety działania 
ekip rządzących pozostają w tym obszarze cały czas 
w sferze planów, ewentualnie przygotowanych 
raportów i niekiedy projektów ustaw. Dla rodzimego 
rynku ubezpieczeń oznacza to zatem poszukiwanie 
dróg rozwoju oferty kompleksowych ubezpieczeń 
kosztów leczenia bez wsparcia ze strony 
publicznej. Tym samym nie powinien dziwić fakt, 
że aktualnie oferta krajowych ubezpieczycieli 
odpowiada praktycznie jedynie ubezpieczeniom 
suplementarnym.

Co więcej, warto podkreślić, że ze względu na brak 
prawnego określenia relacji między powszechnym sys-
temem zabezpieczenia zdrowotnego a produktami 
ubezpieczeniowymi oferowanymi przez prywatne 

8 Artykuł 4a uchylonej w 2003 r. ustawy z dnia 6 lutego 

1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz.U. 

nr 28, poz. 153) w pierwotnym brzmieniu stanowił, że od 

1 stycznia 2002 r. osoby objęte powszechnym ubezpiecze-

niem zdrowotnym będą mogły realizować swój obowiązek 

nie tylko w publicznych kasach chorych, ale także w innych 

instytucjach ubezpieczenia zdrowotnego. O historii uchylo-

nego art. 4a można przeczytać m.in. w: M. Osak, Źródła 

i metody finansowania opieki zdrowotnej.

zakłady ubezpieczeń istnieje ograniczona możliwość 
rozwoju suplementarnych ubezpieczeń o charakterze 
odszkodowawczym (np. prawne „możliwości” świad-
czenia komercyjnych usług przez szpitale publiczne). 
I najbardziej cierpi tutaj klient, który nie może znaleźć 
odpowiedniej ochrony ubezpieczeniowej, a nawet jeżeli 
ją ma, może się ona w realizacji świadczeń okazać nie-
zmiernie wybiórcza, o czym świadczy przedstawiony 
w tym rozdziale przegląd oferty produktowej rodzimego 
rynku.

Jak już podkreślano, ubezpieczenie kosztów lecze-
nia nie jest jedynym ubezpieczeniem chorobowym 
o charakterze odszkodowawczym. W przypadku konse-
kwencji wystąpienia choroby nowotworowej polegającej 
na niemożności zarobkowania, ocena zapotrzebowania 
na produkty ubezpieczeniowe powinna również wynikać 
z analizy poziomu zabezpieczenia gwarantowanego 
w ramach systemu zabezpieczenia społecznego. 
Patrząc na uprawnienia do zasiłków chorobowych, 
można rzec, że zabezpieczenie na wypadek nowotwo- 
ru jest wysokie – wysokość zasiłku chorobowego kom-
pensuje co do zasady 80% utraconych zarobków (tzw. 
stopa zastąpienia)9. Jednakże okres zasiłkowy to „tylko” 
182 dni. Potem można otrzymać świadczenie rehabili-
tacyjne (w przypadku rokowania odzyskania zdolności 
do pracy) lub ubiegać się o rentę z tytułu niezdolności 
do pracy. I o ile pierwsze z wymienionych świadczeń jest 
relatywnie wysokie (90% wynagrodzenia w pierwszym 
okresie i 75% później), o tyle w przypadku rent stopa 
zastąpienia jest nieporównywalnie niższa (i maleje 
wraz ze wzrostem wynagrodzenia). A co będzie jak 
osobie z epizodem onkologicznym nie zostanie przy-
znane prawo do żadnego z tych świadczeń? Wówczas 
prywatna ochrona ubezpieczeniowa może być jedy- 
nym źródłem kompensaty utraty dochodów, wywołanej 
niemożliwością wykonywania pracy zarobkowej.

Równocześnie należy pamiętać, że nie wszystkie 
osoby są objęte publicznym ubezpieczeniem chorobo-
wym w ramach Funduszu Ubezpieczenia Społecznego 
– zakres podmiotowy jest tu znacznie węższy niż w przy-
padku ubezpieczenia emerytalno-rentowego. Co więcej, 
możliwość bycia objętym dobrowolnym ubezpieczeniem 
chorobowym w ramach Funduszu Ubezpieczeń Społecz-
nych jest znacznie ograniczona – mają do niej prawo 
tylko osoby, które obowiązkowo są objęte ochroną 
w ramach ubezpieczenia emerytalno-rentowego. Zatem 

9 Wysokość świadczenia będzie inna w przypadku pobytu 

pacjenta w szpitalu (70%) czy okoliczności towarzyszących 

wystąpieniu choroby (w czasie ciąży – 100%). 
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Wnioski

Zatem co mamy na myśli, mówiąc: prywatne ubezpie-
czenia onkologiczne? Ubezpieczenia onkologiczne:

 � mogą być dedykowane chorobom nowotworowym 
albo choroba nowotworowa może stanowić jedy-
nie część oferowanej przez nie ochrony,

 � mogą być samodzielne albo stanowić uzupełnie-
nie ubezpieczenia na życie,

 � mogą pokrywać koszty leczenia, koszty utraconego 
wynagrodzenia albo być zupełnie niezwiązane  
ze stratami spowodowanymi przez chorobę,

 � mogą oferować sieć świadczeniodawców medycz-
nych, którzy przeprowadzą proces diagnostyki  
i leczenia nowotworu albo ograniczyć się jedynie 
do zwrotu poniesionych przez pacjenta kosztów.

Bez doprecyzowania konstrukcji prawnych nie 
będziemy tego pewni, o czym dokładnie mówimy w kon-
tekście ubezpieczeń onkologicznych. Bo czy można 
porównać ubezpieczenie wypłacające określoną kwotę 
w przypadku zaistnienia nowotworu z ubezpieczeniem, 
które bezgotówkowo pokrywa wszystkie koszty lecze-
nia? Konieczne jest wówczas stosowanie dodatkowych 
dookreśleń definicyjnych. Rozważania terminologicz- 
ne, często jest niedoceniane przez praktyków, są niczym 
innym jak wkładem nauki w praktykę. Dzięki nim jeste-
śmy w stanie mówić o wielkości rynku (przypis składki, 
liczba ubezpieczonych) jak również o roli tych ubezpie-
czeń w systemie ochrony zdrowia. 

dobrowolne prywatne ubezpieczenie utraty dochodów 
mogłoby stanowić dla tych osób formę odpowiadającą 
bazowemu systemowi zabezpieczenia zdrowotnego.

Prywatne ubezpieczenia zdrowotne 
a potencjalny klient (ubezpieczony)

W kwestii prywatnej ochrony ubezpieczeniowej 
w związku z zachorowaniem na nowotwór niezwykle 
ważne jest wyodrębnienie dwóch grup odbiorców. 
Wśród osób poszukujących ochrony ubezpieczenio-
wej będą bowiem osoby bez żadnej własnej historii 
onkologicznej. Z drugiej jednak strony, potencjalnym 
klientem zakładu ubezpieczeń mogą być także osoby, 
co do których ryzyko zachorowania na nowotwór już 
przynajmniej raz się zrealizowało i zakończyły one 
leczenie onkologiczne. W sytuacji posiadania ochrony 
ubezpieczeniowej przez pacjenta onkologicznego 
(ubezpieczenie zawarte na wiele lat lub ubezpieczenie 
roczne odnawialne) kontynuacja ochrony jest zapew-
niona przez prawne ograniczenia jej zerwania przez 
zakład ubezpieczeń (w tym brak możliwości podniesie-
nia składki ubezpieczeniowej). W przypadku natomiast 
gdy dana osoba nie posiadała takiej ochrony ubez-
pieczeniowej przed zachorowaniem na nowotwór, 
o ubezpieczenie jest znacznie trudniej. Nierzadko 
jedynym rozwiązaniem dla takiej osoby pozostaje 
przystąpienie do ubezpieczenia grupowego, np. ofero-
wanego przez pracodawcę. 

Prywatne ubezpieczenia onkologiczne

Prywatne ubezpieczenia

Bazowy system zabezpieczenia społecznego

Ubezpieczenia chorobowe stanowiące uzupełnienie
ubezpieczeń na życie (Dział I, grupa 5)

Ubezpieczenie zdrowotne Ubezpieczenia „społeczne”

Ubezpieczenie chorobowe Ubezpieczenie rentowe Ubezpieczenie wypadkowe

Samodzielne ubezpieczenia chorobowe
(Dział II, grupa 2)
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3.2.  Ubezpieczenia onkologiczne na świecie
Barbara Więckowska

Ubezpieczeniowe rynki zagraniczne, podobnie jak 
w Polsce, oferują ubezpieczenia onkologiczne o charak-
terze odszkodowawczym i nieodszkodowawczym. 

Ze względu na to, że niektóre z nich mają charakter 
obligatoryjny, jak np. w Holandii czy Szwajcarii, gdzie 
komercyjne ubezpieczenia kosztów leczenia tworzą 
bazowy system zabezpieczenia zdrowotnego, wyczerpu-
jące porównanie wielkości rynków tych produktów jest 
praktycznie niemożliwe. 

Skupiając się jedynie na dobrowolnych ubezpie-
czeniach prywatnych obejmujących ryzyko nowotworu, 
można stwierdzić, że struktura oferty produktowej nie 
różni się od obserwowanej w Polsce. Bardzo popularne 
są ubezpieczenia na wypadek poważnego zachorowa-
nia. Ryzyko nowotworu było w nich ujęte już w pierwszym 
produkcie tego typu, datowanym na 1983 r. (Crusader 
Life, RPA). Literatura przedmiotu wskazuje wręcz, że 
przyczyną stworzenia tego produktu była obserwa-
cja chirurga Mariusa Bernarda, dotycząca przypadku 
34-letniej samotnej matki, u której wykryto nowotwór 
płuca. Już w trzy tygodnie po operacji kobieta wróciła 
do pracy, lecz niestety nawrót choroby doprowadził 

do zgonu. Dr Bernard wówczas stwierdził, że historia 
ta mogłaby skończyć się inaczej, gdyby świadczenie 
ubezpieczeniowe zamiast po śmierci pacjentki zostało 
wypłacone wcześniej, zaraz po zdiagnozowaniu nowo-
tworu10. 

Obecnie ubezpieczenie na wypadek poważnego za-
chorowania jest oferowane w ponad 50 krajach świata. 
Równolegle, aczkolwiek w wolniejszym tempie, rozwija 
się rynek produktów o charakterze odszkodowawczym. 
Wartość całego rynku ubezpieczeń na wypadek nowo-
tworu szacuje się na 66,83 mld USD (2017), przy sku-
mulowanym rocznym wskaźniku wzrostu (CAGR) na 
poziomie 6,7% (Adroit Market Research 2020). Rów-
nocześnie prognozowana wartość rynku na rok 2025  
to 112,5 mld USD.

10 Więcej na temat ewolucji produktu patrz: M. Osak, Ewo-

lucja konstrukcji ubezpieczenia poważnych zachorowań 

– doświadczenia rynków zagranicznych.
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Biorąc pod uwagę poszczególne rynki,  
należy stwierdzić, że największy udział  
w tego typu produktach na świecie ma Azja  
i Pacyfik 42,8% (2017). Jako przyczynę wskazuje się 
tutaj wzrost świadomości w zakresie zachorowalności 
na choroby nowotworowe oraz wysokości 
potencjalnych kosztów w takich krajach jak Chiny  
czy Indie. Produkty te oferowane są głównie  
dla mężczyzn (59,8%), ale co ciekawe nie są one 
sprzedawane przez nowoczesne kanały dystrybucji, 
ale przez klasyczne – kanał agencyjny stanowi  
56,7% sprzedaży (Adroit Market Research 2020). 

Jakie są rodzaje ubezpieczenia na wypadek 
poważnego zachorowania? Konstrukcja produktu 
o charakterze nieodszkodowawczym jest tutaj podobna 
jak w produktach oferowanych w Polsce: w razie wystą-
pienia (po raz pierwszy w życiu osoby ubezpieczonej) 
zachorowania wymienionego w warunkach ubezpie-
czenia wypłacana jest z góry ustalona kwota (suma 
ubezpieczenia). Ochrona na wypadek nowotworu może 
być elementem ubezpieczenia na wypadek poważnego 
zachorowania, obejmującego również inne rozpoznania 
(Legal & General), lub też stanowić odrębny produkt, 
dedykowany jedynie nowotworom (MetLife USA). Jeżeli 
ochrona na wypadek poważnego zachorowania jest 
scalona z ryzykiem zgonu, tj. w ramach jednego ubez-
pieczenia na życie, świadczenie zrealizowane z tytułu 
poważnego zachorowania może pomniejszyć kwotę 
wypłacaną z powodu zgonu.

Podobnie jak w Polsce zakłady ubezpieczeń same 
definiują, co oznacza pojęcie „nowotwór”, choć czasem 
obok definicji medycznej przedstawiane jest proste 
wyjaśnienie (Critical Illness, Legal & General). 

Niekiedy zakłady ubezpieczeń wprost wskazują,  
że nie wszystkie typy nowotworu są objęte ochroną 
ubezpieczeniową (Legal & General)

Nowotwór (definicja):

Każdy nowotwór złośliwy, co do którego pozytywnie 
zdiagnozowano potwierdzenie histologiczne  
i charakteryzuje się niekontrolowanym wzrostem 
komórek nowotworowych i inwazją tkanek. 

Termin „nowotwór złośliwy” obejmuje białaczkę, 
mięsaka, raka komórek Merkel i chłoniaka z wyjątkiem  
chłoniaka skórnego (chłoniaka ograniczonego  
do skóry). 

W powyższej definicji nie są objęte: 

 � Wszystkie nowotwory, które są histologicznie 
klasyfikowane jako jeden z następujących: 
– prezłośliwy, 
– nieinwazyjny, 
– rak in situ, 
– mający złośliwość graniczną 

   albo 

– o niskim potencjale złośliwości. 
 � Wszystkie guzy prostaty, chyba że histologicznie 

sklasyfikowane jako posiadające wynik Gleasona 7  
lub więcej albo po przejściu do co najmniej 
klinicznej klasyfikacji TNM T2bN0M0. 

 � Czerniak złośliwy, chyba że został histologicznie 
sklasyfikowany jako przyczynowy inwazji poza 
naskórek (zewnętrzna warstwa skóry). 

 � Każdy inny rak skóry (w tym chłoniak skórny), 
chyba że został histologicznie sklasyfikowany  
jako przyczynowy inwazji w gruczołach 
limfatycznych lub rozprzestrzenił się na odległe 
narządy.

Co ta definicja oznacza?

Rak (znany również jako nowotwór złośliwy) jest 
chorobą, w której normalne komórki zmieniają 
się i rosną w nieprawidłowy sposób. W przypadku 
nieleczenia, mogą zniszczyć otaczające zdrowe 
komórki i ostatecznie zniszczyć zdrowe komórki 
w innych częściach ciała. 

Istnieje około 200 różnych rodzajów raka; różnią się 
one znacznie w rokowaniach i sposobie leczenia. 

Niektóre nowotwory nie są objęte tą definicją. Są to 
zazwyczaj te, które jeszcze się nie rozprzestrzeniły  
lub są zlokalizowane i zwykle mogą być skutecznie 
leczone. Przykłady obejmują niektóre nowotwory 
skóry i wczesne stadium raka prostaty.

Jeżeli chodzi natomiast o ubezpieczenia o charak-
terze odszkodowawczym trudno jest znaleźć produkty 
dedykowane wyłącznie pokryciu kosztów leczenia 
choroby nowotworowej, choć istnieją takie na ryn-
kach azjatyckich (Prudential Hongkong). Koszty te są 
ujęte najczęściej w ramach ogólnego produktu: ubez-
pieczenia kosztów leczenia. Ponieważ koszty leczenia 
nowotworów są relatywnie wysokie, pokrycie ich sta-
nowi swego rodzaju wyróżnik produktu. Stąd też, mimo 
że ubezpieczenie dotyczy wszystkich kosztów lecze-
nia, świadczenia związane z nowotworem mogą być 
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Generali) albo też dodatkową opiekę pielęgniarską  
(PPP Healthcare, AXA).

Do jakiej kwoty jest ochrona? Koszty pokrywane są 
do wysokości sumy ubezpieczenia zależnej od wariantu 
produktu (w najwyższych wariantach suma ubezpie-
czenia jest nielimitowana). Czas obowiązywania sumy 
może być różny. Suma ubezpieczenia może dotyczyć 
roku kalendarzowego, leczenia obejmującego jeden 
nowotwór lub być bezterminowa. 

Które ośrodki medyczne? Najczęstszym rozwiąza-
niem jest zdefiniowanie odgórnie listy placówek, które 
działają w formie sieci i finansowanie udzielonych przez 
nie świadczeń bezgotówkowo. W przypadku wyboru 
placówki spoza listy, ubezpieczyciel zwróci koszt udzie-
lonych świadczeń. Warunkiem jest jednak wcześniejsze 
zaakceptowanie udzielenia świadczeń w takiej pla-
cówce.

Jakie wnioski dla Polski? Można zatem stwierdzić, 
że ubezpieczenia na wypadek nowotworu oferowane za 
granicą, zarówno te odszkodowawcze, jak i nieodszkodo-
wawcze, nie różnią się znacznie od produktów zakładów 
ubezpieczeń działających na terenie Polski. W przy-
padku ubezpieczeń kosztów leczenia wydaje się, że 
zakres ochrony jest trochę szerszy, ale może to wynikać 
przede wszystkim z koszyka świadczeń gwarantowanych 
w ramach bazowego systemu ochrony zdrowia. To czym 
konkurować będą zakłady ubezpieczeń w przyszłości,  
to niewątpliwie automatyzacja i unowocześnianie pro-
cesu likwidacji szkód (np. dedykowany asystent), jak 
również świadczenia towarzyszące (np. druga opinia 
medyczna). Monitoring rozwoju rynków zagranicznych 
daje możliwość nie tylko szybkiego wprowadzania 
nowinek na polski rynek, ale również, w przypadku 
pojawienia się rodzimych innowacji, budowanie marki 
ponadnarodowej.

dodatkowo podkreślone w ogólnych warunkach ubez-
pieczenia (np. Generali, BUPA), choć nie jest to ścisłą 
regułą (np. Aegon Life, Foyer Group). 

Mimo że ubezpieczenie dotyczy wszystkich kosztów 
leczenia, świadczenia związane z nowotworem  
mogą być dodatkowo wskazane w ramach świadczeń 
pokrywanych przy hospitalizacji: „w przypadku 
zdiagnozowanego nowotworu świadczenie obejmuje 
koszty planowania i aktywnego leczenia nowotworu, 
tj. testy, badania obrazowe, porady oraz leki”  
oraz przy hospitalizacji/ambulatorium: 
„chemioterapię, radioterapię” (Superior, BUPA Global); 
„koszty pobytu dziennego, hospitalizacji, leczenia 
ambulatoryjnego w zakresie konsultacji medycznych, 
chirurgii, radioterapii, chemioterapii, profilu 
genetycznego w celu ustalenia optymalnej terapii” 
(Global Choice, Generali).

Jakie koszty są pokryte? Najczęściej są to wszyst-
kie koszty związane z wystąpieniem nowotworu, tj. 
zarówno każdy z trybów diagnostyki i leczenia (lecz-
nictwo otwarte, jednodniowe, hospitalizacja), jak 
i każda z głównych technik diagnostyki i leczenia (PET, 
diagnostyka obrazowa, chirurgia, radioterapia, che-
mioterapia). Ubezpieczenie takie, oprócz pokrycia 
kosztów diagnostyki i hospitalizacji, może mieć również 
wbudowane ubezpieczenie turystyczne (obejmujące 
świadczenia towarzyszące, jak np. zakwaterowanie 
członków rodziny czy medyczna ewakuacja, np. Supe-
rior, BUPA Global). W niektórych produktach dodatkowo 
wskazywana jest coroczna ocena stanu zdrowia, która 
obejmuje badania przesiewowe w kierunku nowotwo-
rów piersi, prostaty czy jelita grubego (Global Choice, 

Piśmiennictwo
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3.3.  Nieodszkodowawcze ubezpieczenia onkologiczne w Polsce
Magdalena Osak

Ubezpieczenia zdrowotne a oferta na wypadek 
wystąpienia choroby nowotworowej

Ubezpieczeń związanych z zachorowaniem na raka 
należy poszukiwać w szerokiej gamie ubezpieczeń 
zdrowotnych. Oferta tych ostatnich może wydawać się 
nieco skomplikowana. Po pierwsze, dla przeciętnego 
odbiorcy myli się ona z ofertą abonamentów medycz-
nych, które z powodów prawnych ubezpieczeniami 
nie są. Po drugie, o czym była już mowa, nie ma jed-
nomyślnego stanowiska, które ubezpieczenia zaliczać 
do zdrowotnych. Niektórzy uważają, że ubezpieczenia 
zdrowotne to tylko te produkty, w których ubezpieczyciel 
zobowiązuje się, że pokryje za ubezpieczonego wydatki 
medyczne obciążające go w związku z chorobą. Inni 
– i w tym opracowaniu przychylamy się do tego stanowi-
ska – uznają, że ubezpieczenia zdrowotne to wszystkie 
ubezpieczenia, w których zobowiązanie ubezpieczyciela 
do wypłaty świadczenia powstaje wtedy, gdy w życiu 
ubezpieczonego wystąpi zdarzenie, które związane jest 
ze stanem (a w istocie z pogorszeniem) jego zdrowia. 
W przypadku drugiego podejścia zbiór ubezpieczeń 
zdrowotnych jest dość bogaty i zróżnicowany. Do pod-
stawowych rodzajów ubezpieczeń zdrowotnych zalicza 
się w tym ujęciu:

 � ubezpieczenie kosztów leczenia (tzw. kompleksowe 
– dla odróżnienia od ubezpieczeń kosztów lecze-
nia w ruchu turystycznym),

 � ubezpieczenie pobytu w szpitalu, nazywane też 
ubezpieczeniem dziennego zasiłku szpitalnego,

 � ubezpieczenie poważnych zachorowań (ciężkich 
chorób),

 � ubezpieczenie operacji chirurgicznych,
 � ubezpieczenia trwałego uszczerbku na zdrowiu,
 � ubezpieczenie na wypadek niezdolności do pracy 
(inwalidztwa).

A, gdzie w tym zbiorze ubezpieczeń nieodszkodo-
wawczych plasują się te, które dają ochronę na wypadek 
zachorowania na raka? Na pewno zachorowanie na 
chorobę nowotworową nie może być wypadkiem ubez-
pieczeniowym w ubezpieczeniach trwałego uszczerbku 
na zdrowiu. Ubezpieczenie trwałego uszczerbku na 
zdrowiu w swojej najpopularniejszej wersji gwarantuje 
wypłatę jednego procenta umówionej sumy ubezpie-
czenia za każdy jeden procent trwałego uszczerbku na 
zdrowiu spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem. 
Ubezpieczyciele rozszerzają odpowiedzialność także 
o uszczerbek na zdrowiu, który jest skutkiem zawału 
serca lub udaru mózgu. Dla tego ubezpieczenia charak-
terystyczne jest posługiwanie się przez ubezpieczycieli 
tabelarycznym zestawieniem rodzajów uszczerbków 
i odpowiadającej im procentowej utracie sprawno-
ści. Ubezpieczyciele posługują się własnymi tabelami 
uszczerbków i w żadnym razie nie są zobowiązani do 
stosowania tabel wykorzystywanych przez lekarzy 
orzeczników ZUS.

W pozostałych wymienionych rodzajach ubezpie-
czeń, tj. ubezpieczeniu pobytu w szpitalu, ubezpieczeniu 
operacji chirurgicznych, ubezpieczeniu niezdolności do 
pracy oraz ubezpieczeniu poważnych zachorowań, zdia-
gnozowany nowotwór może – obok innych rodzajów 
chorób – być jedną z przyczyn uruchamiających reali-
zację wypadku ubezpieczeniowego i w konsekwencji 
konieczność wypłaty świadczenia przez zakład ubez-
pieczeń. W związku z tym poniżej prezentujemy bardzo 
skrótowo „filozofię” funkcjonowania takich ubezpieczeń. 
Szerzej opisane zostanie zaś ubezpieczenie poważnych 
zachorowań jako właściwie jedyny produkt, który swoje 
powstanie zawdzięcza właśnie dążeniu do zagwaranto-
wania ochrony na wypadek zachorowania na nowotwór 
złośliwy i w oparciu, o który tworzone są na rynku tzw. 
onkopolisy – czyli produkty dedykowane, w których 
zachorowanie na nowotwór stanowi jedyną przyczynę 

We wszystkich wymienionych wyżej produktach oprócz ubezpieczenia kosztów leczenia, o którym więcej 
w dalszej części opracowania, ubezpieczyciel wypłaci kwotę, na którą się z nami umówił. Nieważne jest skąd się ta 
„umówiona suma” wzięła, może być „z przysłowiowego kapelusza”. To, na ile się umówimy, zależy właściwie tylko 
od chęci ubezpieczyciela i naszych możliwości zapłaty składki, bo na im więcej się umówimy, tym droższe będzie 
ubezpieczenie. W takich ubezpieczeniach – nazywanych zbiorczo nieodszkodowawczymi – otrzymane pieniądze 
możemy wydać na co chcemy (np. na rozrywkę), nie musi to być leczenie.
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realizacji zdarzenia ubezpieczeniowego, a nie jedną 
wśród wielu innych możliwych chorób.

Przy ubezpieczeniu pobytu w szpitalu (ubezpie-
czenie dziennego zasiłku szpitalnego) ubezpieczyciel 
płaci ustaloną z góry kwotę za dzień pobytu w szpi-
talu. Z reguły kwota za pobyt w szpitalu spowodowany 
nieszczęśliwym wypadkiem jest wyższa (np. stanowi 
dwukrotność) niż stawka za pobyt spowodowany cho-
robą (w tym nowotworową). Szczególnie istotne dla tego 
ubezpieczenia jest ustalenie, od którego dnia pobytu 
przysługuje świadczenie (czy od pierwszego, czy trzeba 
przebywać w szpitalu minimalną liczbę dni i dopiero po 
ich upływie przysługuje odszkodowanie), czy do długości 
pobytu wliczany jest dzień przyjęcia do szpitala i dzień 
wypisu ze szpitala oraz za ile maksymalnie dni pobytu 
w szpitalu w okresie ubezpieczenia płaci ubezpieczyciel. 
W praktyce rynkowej różnice między oferowanymi pro-
duktami tego typu dotyczą przede wszystkim właśnie 
zdefiniowania pobytu w szpitalu i jego długości.

Przy ubezpieczeniu operacji chirurgicznych ubez-
pieczyciel tworzy listę operacji. Są one pogrupowane 
w klasy o podobnym stopniu trudności zabiegowej. 
Im trudniejsza operacja, tym wyższa kwota wypłaca-
nego świadczenia. Oczywiście prawo do świadczenia 
związane jest z przebyciem operacji w okresie ubez-
pieczenia. Praktykuje się także wprowadzanie „klauzuli 
operacji nienazwanych” (nieujętych w wykazie). W przy-
padku operacji „spoza wykazu” kwota świadczenia 
odpowiada najbardziej zbliżonej poziomem trudności 
operacji z wykazu. Porównując gwarantowany zakres 
ochrony należy zwrócić uwagę, czy ubezpieczyciel ogra-
nicza liczę wypłaty świadczeń. Ograniczenia te mogą 
dotyczyć liczby operacji/zabiegów uprawniających do 
wypłaty w trakcie: 1) jednego pobytu na bloku operacyj-
nym, 2) jednego pobytu w szpitalu, 3) rocznego okresu 
ubezpieczenia, 4) całego okresu trwania ochrony ubez-
pieczeniowej (to ograniczenie jest ważne w przypadku 
umów automatycznie odnawianych na kolejne okresy 
ubezpieczenia).

Ubezpieczenie na wypadek niezdolności do pracy 
(inwalidztwa) gwarantuje wypłatę świadczenia, gdy 
ubezpieczony jest niezdolny do pracy z powodu wypadku 
lub choroby. Najważniejsze dla zakresu ochrony jest 
zdefiniowanie typu niezdolności do pracy, która musi 
nastąpić, aby ubezpieczony miał prawo do wypłaty 
świadczenia. W praktyce ubezpieczeniowej ważne jest, 
aby doprecyzować zakres niezdolności (niezdolność do 

jakiej pracy – w zawodzie wykonywanym, wyuczonym, 
zgodnym z posiadanymi kwalifikacjami, jakiejkolwiek 
pracy?), horyzont czasowy (niezdolność okresowa czy 
trwała) oraz stopień niezdolności (częściowa czy cał-
kowita). Należy też dodać, że tego typu ubezpieczenie 
nie jest zbyt popularne na rynku polskim, a jeśli już jest 
oferowane, to częściej jako opcja wypadkowa a nie 
chorobowa (w tym na skutek nowotworu złośliwego) 
do umów ubezpieczeń na życie. Ponadto w ofercie 
ubezpieczycieli krajowych dostępne są ubezpieczenia 
niezdolności do pracy, które gwarantują jednorazową 
wypłatę umówionej sumy pieniężnej, a nie pokrycie 
rzeczywiście utraconego dochodu z pracy (te ostat-
nie można uzyskać u ubezpieczycieli zagranicznych,  
np. poprzez coverholderów Lloyds).

Ubezpieczenia poważnych zachorowań  
– podstawowy (najpopularniejszy) produkt 
ubezpieczeniowy na wypadek zachorowania  
na raka

Poważne zachorowanie to termin niemedyczny. Nie-
mniej dla przeciętnego odbiorcy niesie on za sobą 
ładunek informacyjny, a szczególnie emocjonalny, wska-
zujący na ciężar gatunkowy zdiagnozowanej u kogoś 
choroby. Poważne zachorowanie kojarzy się zwykle  
ze stanem krytycznym, tzn. zagrażającym życiu osoby 
nim dotkniętej. Nie dziwi zatem, że termin ten przyjął 
się i upowszechnił w obrocie ubezpieczeniowym jako 
nazwa dla ubezpieczeń gwarantujących odpowiedzial-
ność ubezpieczyciela w związku ze zdiagnozowaniem 
określonych jednostek chorobowych, uznawanych 
powszechnie za poważne, czy też „ciężkie”.

Geneza ubezpieczenia poważnych zachorowań (criti-
cal illness – CI), zwanego zamiennie ubezpieczeniem 
na wypadek ciężkich chorób, wiąże się z zapadal-
nością na choroby układu krążenia oraz właśnie na 
nowotwory. Pomysłodawcą tego produktu ubezpie-
czeniowego był chirurg – jeden z uczestników zespołu 
operacyjnego, który w 1967 r. przeprowadził pierwszą 
na świecie międzyludzką transplantację serca – Marius 
Barnard. Dostrzegł on brak oferty ubezpieczeniowej, 
która zapewniałaby wypłatę środków finansowych już 
w sytuacji zdiagnozowania choroby zagrażającej życiu 
ubezpieczonego, a nie dopiero w momencie śmierci  
na skutek takiej choroby. 
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Pierwsze ubezpieczenie CI zostało sprzedane 
w 1983 r. w RPA i gwarantowało świadczenie na oko-
liczność nowotworu złośliwego, zawału serca, udaru 
mózgu bądź konieczności przeprowadzenia operacji 
pomostowania aortalno-wieńcowego (by-pass). Następ-
nie rozpowszechniło się ono na rynku brytyjskim (1986), 
australijskim (1987), amerykańskim (1988) i rynkach 
wschodniej Azji (1988).

Ubezpieczenie ciężkich chorób zapewnia wypłatę 
z góry ustalonej wysokości świadczenia w przypad- 
ku zdiagnozowania wymienionych i zdefiniowanych 
w umowie jednostek chorobowych. Po uzyskaniu świad-
czenia ubezpieczony ma swobodę co do sposobu jego 
wydatkowania. Choć w zamyśle twórców ubezpieczenia 
pieniądze wypłacane po zajściu wypadku ubezpie-
czeniowego miały (mają) umożliwić ubezpieczonemu 
sfinansowanie kosztów leczenia, to konstrukcja tego 
ubezpieczenia w żaden sposób nie gwarantuje i nie 
wymusza, aby uzyskane przez ubezpieczonego środki 
zostały spożytkowane na cele medyczne.

Ubezpieczenie CI oferowane jest w zdecydowa-
nej większości jako element dodatkowy (rider policy) 
do umowy jakiegoś typu ubezpieczenia na życie. Nie 
ma przeszkód, aby ubezpieczenie to funkcjonowało 

Pierwszym oferentem tradycyjnego ubezpieczenia poważnych zachorowań w Polsce była Polisa Życie SA. 
Formalnie produkt powstał w lipcu 1995 r., a jego nazwa handlowa brzmiała „POLISA 100”. Było to ubezpieczenie 
na życie, w ramach którego ubezpieczający mógł rozszerzyć ochronę o dwie opcje dodatkowe, tj. ryzyko trwałego 
lub częściowego inwalidztwa bądź ryzyko zachorowania na nowotwór złośliwy, zawał serca, udar mózgu lub 
niewydolność nerek. Interpretacja zapisów OWU prowadzi do wniosku, że przedmiotowe ubezpieczenie było 
ubezpieczeniem gwarantującym przyspieszenie wypłaty sumy ubezpieczenia na wypadek śmierci ubezpieczonego. 
Ubezpieczyciel, w razie zdiagnozowania jednej z czterech wymienionych chorób, gwarantował wypłatę 100% sumy 
ubezpieczenia. W związku z tym umowa wygasała, gdyż wyczerpaniu ulegała suma przewidziana pierwotnie  
na wypadek śmierci.

jako ubezpieczenie samodzielne (stand-alone policy). 
Z prawnego punktu widzenia oferentem samodzielnego 
ubezpieczenia CI może być tylko ubezpieczyciel z działu 
II (pozostałe ubezpieczenia osobowe i ubezpieczenia 
majątkowe) posiadający zezwolenie na wykonywanie 
działalności w grupie 2. (ubezpieczenia choroby). To 
drugie rozwiązanie jest jednak rzadkością w ofercie 
ubezpieczycieli krajowych. Analizę rynku ubezpieczenia 
poważnych zachorowań w styczniu 2017 r. zakończy-
łam konkluzją, że „w toku prowadzonych czynności 
badawczych autorka nie dotarła do żadnej oferty samo-
dzielnego ubezpieczenia CI”. Dzisiaj ten wniosek jest 
już nieaktualny, jako że nastąpiła komercjalizacja pro-
duktu samodzielnego (zob. produkt MyHealth w ofercie 
TU Europa SA). Nadal jednak ubezpieczyciele działu 
II również preferują sprzedaż ubezpieczenia poważ-
nych zachorowań jako ubezpieczenia dodatkowego, 
na przykład do ubezpieczenia kosztów leczenia lub do 
ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków.

W sytuacji sprzedaży wiązanej z ubezpieczeniem na 
życie, ubezpieczenie poważnego zachorowania gwaran-
tuje bądź (1) wypłatę odrębnego świadczenia z tytułu 
zachorowania, bez wpływu na wysokość sumy ubezpie-
czenia z ubezpieczenia na życie, bądź (2) wypłatę jednej 
(wspólnej) wysokości sumy ubezpieczenia dla ubezpiecze-
nia na życie i ubezpieczenia poważnego zachorowania. 
W tym drugim przypadku ubezpieczenie CI jest nazy-
wane akceleratorem (części bądź całości) świadczenia 
z ubezpieczenia na życie. W takim produkcie, jeżeli 
zdiagnozowanie poważnego zachorowania poprzedzi 
śmierć ubezpieczonego, to zrealizowane świadczenie 
z ubezpieczenia CI umniejszy sumę ubezpieczenia  
pozostałą na wypadek śmierci ubezpieczonego.

Liczba jednostek chorobowych objętych ochroną 
oraz ich definicje to decydujące obszary różnicowania 
produktów pomiędzy oferentami. Produkt ten rozwijał 
się na rynkach zagranicznych i także na rynku krajo-
wym właśnie poprzez rozbudowywanie katalogu chorób 

Szczególnym katalizatorem powstania ubezpieczenia 
poważnego zachorowania był dla dr. Barnarda 
przypadek 34-letniej kobiety, samotnie wychowującej 
dwoje dzieci, u której zdiagnozowano raka płuca.  
Po operacji nowotworu, zaledwie w ciągu trzech 
tygodni, kobieta wróciła do pracy zawodowej. 
Niestety, po około dwóch latach kobieta zmarła 
na skutek odnowienia choroby. Wtedy dr Barnard 
żałował, że zamiast wypłaty sumy ubezpieczenia 
dopiero w związku ze śmiercią tej kobiety, pieniądze 
nie mogły być jej wypłacone wcześniej, tj. wtedy,  
gdy zdiagnozowano u niej nowotwór.
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upoważniających do świadczenia ubezpieczeniowego – 
od tzw. big four („wielkiej czwórki”), czyli zawału serca, 
udaru mózgu, nowotworu złośliwego i by-passów do 
zwykle kilkudziesięciu jednostek chorobowych stano-
wiących zakres ubezpieczenia. Na rynku krajowym 
ubezpieczyciele wybierają dwie drogi kształtowania 
przedmiotowego zakresu ubezpieczenia11: albo oferują 
jeden katalog chorób albo – co jest rzadszą praktyką 
– decydują się na pozostawienie ubezpieczającemu 
możliwości wyboru pomiędzy katalogiem podstawo-
wym a katalogiem rozszerzonym.

Trwałe miejsce „w architekturze” rynku ubezpieczeń 
poważnych zachorowań zdobyły produkty gwarantujące 
wypłatę za wielokrotne zachorowanie. Podobnie jak na 
rynkach zagranicznych, w konstrukcji takich produktów 
pojawiają się zwykle dodatkowe limity odpowiedzialno-
ści ubezpieczyciela. Na krajowym rynku ustanawiane 
są one jako limity wartości wypłaty (100–200% sumy 
ubezpieczenia) lub limity liczby wypłat (zwykle do trzech 
zdarzeń). Oczywiście w odniesieniu do kolejnych zacho-
rowań ubezpieczyciele, poprzez bardzo ogólne zapisy 
OWU, nie gwarantują ochrony zarówno w odniesieniu 
„do tego samego poważnego zachorowania, które było 
podstawą (wcześniejszego) świadczenia ubezpiecze-
niowego, jak i w odniesieniu do chorób powiązanych 
z chorobą „pierwotną”, bądź chorób wynikłych z tych 
samych czynników patologicznych”. W kontekście 
choroby nowotworowej oznacza to brak pokrycia dla 
wznowy, przerzutów odległych czy też zachorowa-
nia na kolejny nowotwór. Innymi słowy z klasycznego 
ubezpieczenia na wypadek poważnego zachorowania 
świadczenie „za raka” może być wypłacone tylko raz 
i ochrona w zakresie tego typu choroby wygasa.

Katalog chorób to nie tylko enumeratywne wyliczenie 
jednostek, ale nade wszystko definicje poszczególnych 
chorób odwołujące się do parametrów medycznych. 
Dodatkowo definicje poszczególnych chorób są dla 
ubezpieczycieli narzędziem ograniczania zakresu odpo-
wiedzialności. Nie zawsze parametry (charakterystyki) 
medyczne wymagane przez ubezpieczyciela jako 
potwierdzające diagnozę jednostki chorobowej odpo-
wiadają najnowszym praktykom medycznym. 

11 W dostępnych opracowaniach można znaleźć przykłady 

katalogów chorób obejmujących nawet ponad sto zdarzeń. 

Na przykład w Singapurze do 2014 r. obowiązywał, wpro-

wadzony przez regulatora, limit liczby chorób, które mogą 

stanowić zakres ubezpieczenia (30 jednostek). 

Wobec postępu medycyny ciągłe uaktualnianie 
definicji stało się wyzwaniem. W odpowiedzi, 
w niektórych krajach (np. Singapur, Wielka Brytania, 
Izrael, Chiny, RPA, Malezja, Kanada) wprowadzono, 
najczęściej poprzez stowarzyszenia ubezpieczycieli, 
rozwiązania standaryzujące definicje chorób 
w ofercie ubezpieczycieli. Działania takie mają 
przede wszystkim na celu ochronę interesów 
konsumentów usługi ubezpieczeniowej poprzez 
wzrost transparentności warunków ubezpieczenia 
i ułatwienie porównywalności oferty.

W Polsce praktyka narzuconego standaryzowania 
definicji poszczególnych chorób nie występuje. Stąd 
element definicyjny (każdego zachorowania) jest nie-
zwykle istotny przy porównywaniu zakresu oferty. Jest 
to jednocześnie element bardzo trudny – jeśli w ogóle 
możliwy – do oceny przez ubezpieczającego bez przy-
gotowania i wiedzy medycznej. Przykładowo, w poniżej 
przytoczonych definicjach, wyłączenia są opisane 
w sposób precyzyjny, ale laikowi trudno jest ocenić, na 
ile wyłączenia te są „dotkliwe”, tzn. jaką część (odsetek) 
potencjalnych nowotworów wyłączają z odpowiedzial-
ności.

Analizując definicje choroby nowotworowej w ogól-
nych warunkach różnych ubezpieczycieli, można dojść 
do wniosku, że de facto są one bardzo podobne, 
a pewne różnice dotyczą konkretnego rodzaju nowo-
tworu (np. raka tarczycy) lub stopnia zaawansowania 
choroby (por. rak gruczołu krokowego) objętej bądź 
wyłączonej z ochrony. Zakres ochrony na wypadek nowo-
tworu jest ograniczony przede wszystkim do ostrego 
stanu choroby, wyłączając łagodny przebieg nowotworu 
(in situ) czy jego nieubezpieczalny charakter (np. powią-
zanie z wirusem HIV). Tym samym definicje choroby 
nowotworowej zamieszczane w ogólnych warunkach 
ubezpieczenia odbiegają od tych znajdujących się w lek-
sykonach medycznych, w których nowotwór określany 
jest jako: tkanka rozrastająca się w organizmie autono-
micznie i wbrew ogólnoustrojowej harmonii, mimo że 
wywodzi się z tkanki prawidłowej; nowotwory niezłośliwe 
(np. włókniaki, tłuszczaki) rosną powoli, nie niszczą oko-
licznych tkanek i nie dają przerzutów; złośliwe (np. raki, 
mięsaki) rosną szybko, przenikają tkanki otoczenia 
i niszczą je, produktami przemiany materii zatruwają 
organizm, dają przerzuty. Przykładowe definicje po- 
twierdzające powyższe uogólnienia zaprezentowano 
w tabeli 3.1. Dla pełności obrazu należy dodać, że ubez-
pieczyciele umożliwiają rozszerzenie ochrony o raka 
przedinwazyjnego czy nowotwory łagodne. W takich 



90

przypadkach wypłacane świadczenie jest jednak niższe 
niż w przypadku nowotworu złośliwego.

Dominującą praktyką krajowych ubezpieczycieli 
jest zawieranie ubezpieczenia CI jako ubezpieczenia 
terminowego, w zdecydowanej większości przypadków 
z pięcioletnim okresem ochrony. Tym samym ubezpie-
czyciele zapewniają sobie możliwość braku kontynuacji 
umowy dla danego ubezpieczonego, a przede wszyst-
kim możliwość rekalkulacji składki, która – nawet 
w przypadku gwarancji braku ponownej oceny ryzyka 
medycznego – ulegnie podwyższeniu ze względu na 
wyższy wiek ubezpieczonego. Można zatem stwierdzić, 

że krajowi ubezpieczyciele stosują restrykcyjną (bo obar- 
czoną prawem do przeliczenia składki) wersję klau- 
zuli prolongaty okresu ubezpieczenia, wykorzystywaną  
na rynkach zagranicznych.

Obecnie wydłużył się maksymalny wiek ubezpie- 
czonego, do którego ubezpieczyciele gwarantują udzie-
lanie ochrony ubezpieczeniowej. Okres ochrony trwa 
w zdecydowanej większości przypadków do rocznicy 
polisy przypadającej w roku (lub po roku), w którym 
ubezpieczony kończy 65 lat, podczas gdy wcześniej było 
to zwykle do ukończenia 60 lat. 

TABELA 3.1.   Definicje choroby nowotworowej

UBEZPIECZYCIEL 1

Choroba, która objawia się obecnością złośliwego guza, który charakteryzuje się niekontrolowanym rozrostem i rozprzestrzenianiem 
złośliwych komórek nowotworowych, a także naciekaniem zdrowych tkanek.

Do nowotworów zalicza się również białaczki i wszystkie złośliwe nowotwory układu limfatycznego, takie jak choroba Hodgkina  
(ziarnica złośliwa). Rozpoznanie nowotworu musi być potwierdzone badaniem histopatologicznym. Ochrona ubezpieczeniowa 
nie obejmuje:

 � nowotworów łagodnych, w tym odizolowanych łagodnych guzów w gruczole mlecznym,
 � nowotworów nieinwazyjnych i przedinwazyjnych – carcinoma in situ (Tis) w jakimkolwiek stadium, w tym dysplazja szyjki  

macicy w jakimkolwiek stadium CIN,
 � nowotworu gruczołu krokowego w stadium 1 (T1a, 1b, 1c),
 � wszystkich nowotworów skóry i błony śluzowej,
 � złośliwego czerniaka w stadium 1A (T1a N0 M0),
 � jakichkolwiek nowotworów przy współistniejącym zakażeniu HIV.

Prawo do świadczenia ubezpieczeniowego powstaje z upływem 30 dnia życia Ubezpieczonego, licząc od dnia postawienia diagnozy 
przez specjalistyczną klinikę lub lekarza specjalistę w zakresie onkologii, na podstawie badania histopatologicznego i przyporządkowania 
zachorowania do międzynarodowej klasyfikacji nowotworów (TNM).

UBEZPIECZYCIEL 2

Nowotwór złośliwy w stadium inwazyjnym – guz o charakterze złośliwym charakteryzujący się niekontrolowanym wzrostem 
i rozprzestrzenianiem komórek nowotworowych, powodujący naciekanie, niszczenie prawidłowych tkanek lub przerzuty odległe – 
w rozumieniu niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia – do nowotworów złośliwych, oprócz nowotworów scharakteryzowanych 
powyżej, zalicza się także białaczki, chłoniaki złośliwe i ziarnicę złośliwą (chorobę Hodgkina), rozpoznanie musi zostać postawione 
na podstawie wyniku badania histopatologicznego i być potwierdzone przez lekarza specjalistę.

Nie stanowią poważnego zachorowania w rozumieniu niniejszej definicji:

a) wszelkie zmiany opisane histopatologicznie jako łagodne, przedrakowe, o niskim potencjale złośliwości i nieinwazyjne; 
w tym carcinoma in situ (Tis) oraz Ta według klasyfikacji AJCC (American Joint Committee on Cancer, Seventh Edition TNM 
Classification i następne),

b) wszystkie nowotwory skóry poza czerniakiem złośliwym w stopniu zaawansowania wyższym niż T1aN0M0 według klasyfikacji  
AJCC lub analogicznym stopniu zaawansowania wg klasyfikacji Clarka lub Breslowa,

c) nowotwory gruczołu krokowego w stopniu zaawansowania mniejszym lub równym 6 według sumy Gleasona lub opisane 
jako T1N0M0 według klasyfikacji AJCC,

d) nowotwory tarczycy o średnicy mniejszej niż 2 cm i opisane jako T1N0M0 według klasyfikacji AJCC,
e) wszelkie nowotwory współistniejące z infekcją HIV, w tym także (ale nie wyłącznie) chłoniaki i mięsaki Kaposiego.

UBEZPIECZYCIEL 3

Nowotwór złośliwy oznacza nowotwór charakteryzujący się niekontrolowanym wzrostem i rozprzestrzenianiem się komórek 
nowotworowych, z naciekaniem zdrowych tkanek i możliwością tworzenia odległych przerzutów; ochrona ubezpieczeniowa obejmuje 
również przypadki białaczki (z wyjątkiem przewlekłej białaczki limfatycznej), chłoniaka złośliwego (w tym chłoniaka skóry), chorobę 
Hodgkina, złośliwe nowotwory szpiku kostnego i mięsaki.

Za nowotwór złośliwy nie uznaje się:

a) raka nieinwazyjnego (carcinoma in situ), dysplazji szyjki macicy CIN 1, CIN 2, CIN 3 ani żadnych zmian przedrakowych,  
ani zmian opisywanych jako przedinwazyjne lub Tis;

b) raka gruczołu krokowego w stopniu zaawansowania mniejszym niż T2N0M0 lub ze wskaźnikiem Gleasona poniżej 7;
c) żadnych nowotworów skóry z wyjątkiem czerniaka złośliwego w stopniu zaawansowania wyższym niż IB wg klasyfikacji TNM;
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d) raka brodawkowatego tarczycy określonego w badaniu histopatologicznym jako mikrorak (microcarcinoma);
e) żadnych nowotworów związanych z AIDS lub z zakażeniem wirusem HIV;
f ) zespołów mielodysplastycznych;
g) nowotworów łagodnych, guzów o niskim potencjale złośliwości lub granicznej złośliwości (borderline) według badania 

histopatologicznego.

Rozpoznanie musi zostać potwierdzone badaniem histopatologicznym. W odniesieniu do nowotworu złośliwego za datę zdarzenia 
ubezpieczeniowego uznaje się datę postawienia wstępnej diagnozy nowotworu złośliwego przez lekarza specjalistę w dziedzinie 
medycyny bezpośrednio związanej z diagnozowaną chorobą.

cd. TABELI 3.1. 

W drodze do dedykowanych ubezpieczeń 
onkologicznych („onkopolis”)

W obliczu rosnącego zagrożenia zapadalnością na 
jakąś poważną chorobę cywilizacyjną można przyjąć, 
że kreacja adekwatnych do zagrożenia produktów ubez-
pieczeniowych oraz upowszechnienie ich wykorzystania 
w społeczeństwie cały czas pozostają wyzwaniem dla 
ubezpieczycieli krajowych. Niektórzy eksperci rynku 
ubezpieczeniowego upatrują tutaj szczególnej roli 
w rozwoju produktów dedykowanych na wypadek zacho-
rowania na raka. Wspomnianą adekwatność należy zaś 
oceniać nie tylko przez pryzmat zawartości katalogu 
chorób i ich definiowania, ale także wysokości możliwej 
do uzyskania sumy ubezpieczenia, jak również dosto-
sowywania produktów do tendencji demograficznych 
związanych ze starzeniem się społeczeństw. Kwestia 
ceny także nie pozostaje bez znaczenia w perspekty-
wie osiągalności produktu dla potencjalnego klienta. 
W tym kontekście praktycy rynków zagranicznych 
wskazują na konieczność zmniejszania kompleksowości 
pokrycia ubezpieczeniowego klasycznych ubezpieczeń 
CI i ograniczania „rozluźniania” warunków brzegowych 
odpowiedzialności ubezpieczyciela. Szans realizacji sta-
wianych postulatów można upatrywać właśnie w kreacji 
„onkopolis”. Nowotwory są bowiem postrzegane na 
przyszłość jako główna przyczyna zgonów.

Oferowanie ubezpieczenia dotyczącego jednego 
typu choroby, w naszym przypadku choroby nowotworo-
wej, to powrót do prototypu ubezpieczenia poważnych 
zachorowań. Tak jak wskazywano w niniejszym tekście, 
ochrona na okoliczność zachorowania na nowotwór 
złośliwy była od początku podstawą kreowania ubezpie-
czenia poważnych zachorowań. „Onkopolisy” stanowią 
także przykład tzw. ubezpieczeń dedykowanych. Pod tym 
pojęciem kryją się ubezpieczenia zorientowane na okre-
śloną grupę klientów lub ściśle zdefiniowaną sytuację 
życiową. W odniesieniu do ubezpieczenia poważnych 
zachorowań przejawia się to w oferowaniu produktów 
sprofilowanych płcią (odrębne produkty dla kobiet i dla 
mężczyzn), wiekiem (np. dla dzieci), wykonywanym 

zawodem (np. dla nauczycieli, dla reprezentantów zawo-
dów medycznych) czy właśnie typem choroby (np. polisy 
onkologiczne). 

Początkowo ubezpieczenia na wypadek nowo-
tworu były dostępne w Polsce tylko w wersji dla kobiet, 
w związku z rakiem piersi. Ubezpieczenie takie, pod 
nazwą handlową Femina, zostało wprowadzone do dys-
trybucji w marcu 2003 r. za sprawą STU Ergo Hestia SA. 
Ochrona sprofilowana ze względu na płeć w związku 
z zachorowaniem na nowotwór dotyczyć może, w odnie-
sieniu do kobiet, także raka trzonu lub szyjki macicy, 
raka jajnika, jajowodu, pochwy lub sromu. Dostępna jest 
także ochrona na wypadek nowotworów złośliwych cha-
rakterystycznych dla mężczyzn, tj. raka prostaty, raka 
jądra czy raka prącia. Oczywiście na rynku dostępne 
są także ubezpieczenia, w których zakres nie ograni-
cza się tylko do nowotworów specyficznych dla danej 
płci, ale może obejmować wszystkie inne nowotwory 
sklasyfikowane w Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób 
i Problemów Zdrowotnych (ICD-10) pod numerami od 
C00 do C97. Ponadto niektórzy ubezpieczyciele umoż-
liwiają rozszerzenie ochrony o raka przedinwazyjnego 
czy nowotwory łagodne.

W ostatnich latach można mówić o „wysypie” 
ubezpieczeń onkologicznych. Początek temu trendowi 
dało w 2012 r. ING (dzisiaj Nationale-Nederlanden) 
z kampanią „Zrób rakowi wspak”. Aktualnie ubezpiecze-
nia dedykowane na wypadek rozpoznania nowotworu 
znajdują się w ofercie m.in. Aegon Życie, Axa Życie, 
Compensa, Ergo Hestia, Generali Życie, PKO Ubezpie-
czenia Życie, Nationale-Nederlanden Życie, Santander 
Aviva Życie, Unum Życie, Warta Życie. Z perspektywy 
sprzedażowej „onkopolisy” to osobne produkty han-
dlowe lub jeden z wariantów szerokiego (klasycznego) 
ubezpieczenia poważnych zachorowań.

Część umów zapewnia wypłatę świadczenia 
tylko w przypadku zdiagnozowania nowotworu uję-
tego w ogólnych warunkach ubezpieczeń. Diagnoza 
i realizacja świadczenia skutkuje wygaśnięciem odpo-
wiedzialności ubezpieczyciela. Nie brakuje jednak 
również produktów gwarantujących dodatkowo wypłatę 
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Choć obecnie bardzo wiele towarzystw ubezpie-
czeniowych, a dodatkowo także banki współpracujące 
z zakładami ubezpieczeń, oferuje polisy na wypadek 
choroby nowotworowej, to o tym, czy ostatecznie taka 
ochrona będzie możliwa, na jakich warunkach i za jaką 
składkę decyduje indywidualna ocena ryzyka. Należy 
pamiętać, że standardowe produkty ubezpieczyciel 
przygotowuje dla osób zdrowych i bez historii onkolo-
gicznej. Jeśli potencjalny ubezpieczony w przeszłości 
chorował na nowotwór, może spotkać się z odmową 
zawarcia umowy, a na pewno z propozycją dodat-
kowych wyłączeń odpowiedzialności i odpowiednio 
wyższej składki. Przeciwdziałanie wykluczeniu ubez-
pieczeniowemu (czy szerzej finansowemu) na skutek 
choroby nowotworowej miała wspierać Narodowa Stra-
tegia Onkologiczna na lata 2020–2030. W jej projekcie, 
w punkcie 21.7, zapisano, że do końca 2025 r. zostaną 
wprowadzone rozwiązania legislacyjne „umożliwiające 
pacjentom onkologicznym i „ozdrowieńcom” dostęp do 
powszechnych ubezpieczeń na życie, w szczególności 
determinujących możliwość uzyskania produktów ban-
kowych (kredytów)”. Zapis ten ostatecznie nie znalazł się 
w dokumencie przyjętym w drodze uchwały przez Radę 
Ministrów 4 lutego 2020 r.

środków w trakcie leczenia i rekonwalescencji, w związku 
z leczeniem operacyjnym oraz przyjmowaniem kolej-
nych cykli chemio- lub radioterapii. Polisy onkologiczne 
to oprócz wsparcia finansowego nierzadko także usługi 
dodatkowe związane z tzw. assistance medycznym czy 
drugą opinią medyczną na temat pierwotnej diagnozy, 
realizowaną w placówkach zagranicznych.

Wyniki badania opinii publicznej przeprowadzonego 
na zlecenie grupy ubezpieczeniowej Genworth 
Consumer Focus, zrealizowanego w dniach  
27–30 września 2013 r. przez Ipsos MORI,  
na reprezentatywnej grupie 1012 Polaków w wieku 
16–60 lat wskazują, że w przypadku konieczności 
pokrycia kosztów leczenia poważnej choroby 
nierefundowanych przez NFZ, a przekraczających 
100 tys. zł co trzeci Polak zmuszony byłby zwrócić się 
o pomoc finansową do organizacji charytatywnych 
i pozarządowych. W tym samym badaniu 26% 
respondentów wskazało, że posiada polisę 
ubezpieczenia poważnego zachorowania. Należy 
jednak zauważyć, że – choć od badania minęło 
już kilka lat – 100 tys. zł jako suma ubezpieczenia 
na wypadek poważnego zachorowania to wartość, 
która nadal dotyczy jedynie marginalnego  
odsetka umów.
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3.4.  Odszkodowawcze ubezpieczenia onkologiczne w Polsce
Marta Borda 

Czynniki demograficzno-epidemiologiczne (wzrost za- 
chorowań na nowotwory przy równoczesnym sta-
rzeniu się społeczeństwa), rosnące koszty leczenia 
onkologicznego, jak również problemy z dostępnością do 
nowoczesnych procedur medycznych i terapii lekowych 
stwarzają realną przestrzeń dla dalszego dynamicz-
nego rozwoju prywatnych ubezpieczeń onkologicznych, 
w tym ubezpieczeń o charakterze odszkodowawczym.

Na polskim rynku ubezpieczeniowym stosunkowo 
dużą popularnością cieszą się nieodszkodowawcze 
ubezpieczenia na wypadek ciężkiej choroby (w tym m.in. 
choroby nowotworowej lub obejmujące wyłącznie zacho-
rowanie na nowotwór). Jak opisano to w rozdziale 3.3, 
umowy te gwarantują wypłatę określonych świadczeń 
pieniężnych w razie zdiagnozowania ciężkiej choroby 
(nowotworu złośliwego), a następnie realizacji kolejnych 
etapów leczenia. Zwykle są one uzupełnione o element 
quasi-odszkodowawczy obejmujący usługi z zakresu 
assistance medyczny (w szczególności assistance onko-
logiczny). Przykładowo, ubezpieczenie „Onkopolisa” 
oferowane przez Santander Aviva Towarzystwo Ubez-
pieczeń na Życie S.A. w ramach pakietu assistance 
zapewnia m.in.: transport medyczny, pomoc domową 
po hospitalizacji, wizyty pielęgniarskie po hospitaliza-
cji, organizację i dostawę sprzętu rehabilitacyjnego, 
organizację i dofinansowanie zakupu peruki, pomoc 
psychologa oraz drugą krajową opinię medyczną (San-
tander Aviva, 2018). Z kolei produkty ubezpieczeniowe 
mające za zadanie pokryć rzeczywiste koszty związane 
z leczeniem choroby nowotworowej i powrotem pacjenta 
do zdrowia oferowane są od niedawna i na o wiele 
mniejszą skalę. Należy jednak zauważyć, że z per-
spektywy ubezpieczonego właśnie tego typu produkty 
ubezpieczeniowe zapewniające szybki i łatwy dostęp 
do świadczeń onkologicznych oraz pokrycie faktycznych 
wydatków związanych z leczeniem choroby nowotworo-
wej mogą stanowić skuteczny instrument finansowania 
ryzyka choroby w gospodarstwach domowych. Z drugiej 
strony, z punktu widzenia ubezpieczyciela konstruk-
cja tego typu ubezpieczeń jest trudniejsza. Musi ona 
bowiem uwzględniać nie tylko poziom ryzyka przyj-
mowanego do ubezpieczenia, ale również aktualne 
i przyszłe koszty świadczeń dostępnych w ramach 
ochrony ubezpieczeniowej. Szeroki katalog kosztownych 
świadczeń, z jakich może skorzystać osoba z wykrytą 

chorobą nowotworową sprzyja zjawisku hazardu moral-
nego (pokusie nadużycia) po stronie ubezpieczonych.

Jakiego ubezpieczenia potrzebują klienci? 
Punktem wyjścia do projektowania nowoczesnych ubez-
pieczeń kosztów leczenia onkologicznego powinno być 
rozpoznanie potrzeb potencjalnych ubezpieczonych. 
Powstaje zatem pytanie: Czego oczekują klienci, aby 
oferta prywatnych ubezpieczeń onkologicznych była dla 
nich atrakcyjnym sposobem zabezpieczenia na wypa-
dek choroby nowotworowej? 

Nowoczesna polisa ubezpieczenia kosztów  
leczenia onkologicznego powinna zapewniać  
w szczególności: 

 � szybki dostęp do wykwalifikowanych specjalistów 
i nowoczesnej diagnostyki onkologicznej, 

 � sprawną organizację i finansowanie procesu 
leczenia nowotworu w przypadku jego wykrycia, 
kompleksowe wsparcie podczas procesu leczenia 
i rehabilitacji dla pacjenta i jego rodziny, 

 � zapewnienie dostępu do nowoczesnych terapii 
i lekarstw nierefundowanych przez NFZ  
oraz pokrycie ich kosztów.

Jak już wspomniano, prywatne ubezpieczenia 
onkologiczne o charakterze odszkodowawczym są sto-
sunkowo od niedawna dostępne w Polsce. Zwykle są 
one oferowane jako ubezpieczenia dodatkowe w sto-
sunku do podstawowej umowy ubezpieczenia na życie 
(grupa 5. działu I). W większości przypadków ochrona 
ubezpieczeniowa nie dotyczy wyłącznie zachorowania 
na nowotwór złośliwy, lecz obejmuje organizację i finan-
sowanie określonych usług medycznych i/lub świadczeń 
pozamedycznych w związku ze zdiagnozowaniem 
u ubezpieczonego określonego ciężkiego schorzenia 
(w tym m.in. nowotworu złośliwego).

W tabeli 3.2 przedstawiono porównanie ofert 
przykładowych zakładów ubezpieczeń w zakresie 
ubezpieczeń onkologicznych o charakterze odszkodo-
wawczym. W zestawieniu tym celowo uwzględniono 
ubezpieczenia zróżnicowane pod względem zakresu 
ochrony i, co za tym idzie, katalogu dostępnych świad-
czeń (od najwęższego do najszerszego zakresu). 
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TABELA 3.2.   Porównanie wybranych prywatnych ubezpieczeń onkologicznych o charakterze odszkodowawczym

KRYTERIUM PZU ŻYCIE S.A. PKO ŻYCIE T.U. S.A. TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ 
ALLIANZ ŻYCIE POLSKA S.A.

Rodzaj ubezpieczenia dodatkowe indywidualne 
ubezpieczenie następstw 
ciężkich chorób

ubezpieczenie PKO Opieka me-
dyczna za granicą jako element 
ubezpieczenia na wypadek zacho-
rowania na nowotwór „OnkoPlan”, 
(dostępne wyłącznie w wariancie 
Premium i Premium + )

Allianz Best Doctors

Wiek ubezpieczonego 18–60 lat, ochrona do maks. 
65. roku życia

18–60 lat, ochrona do maks. 
65. roku życia

18–65 lat, ochrona do maks.  
85. roku życia

Czas trwania umowy 5 lat z możliwością przedłużenia 1 rok z możliwością przedłużenia 
na kolejne 12 miesięcy

1 rok z możliwością przedłużenia  
na kolejne 12 miesięcy

Karencja zgodnie z zasadami przyjętymi 
w ubezpieczeniu podstawowym

90 dni 180 dni

Stany  
chorobowe objęte 
ubezpieczeniem

nowotwory złośliwe 
zdiagnozowane w okresie 
ochrony (nie obejmuje m.in. 
nowotworów in situ), niezłośliwy 
guz mózgu, udar mózgu, zawał 
serca

nowotwory złośliwe oraz nowo-
twory in situ zgodnie z wykazem 
nowotworów w OWU, zdiagnozo-
wane w okresie trwania ochrony 
ubezpieczeniowej

nowotwory (w tym nowotwory in situ, 
białaczka, choroba Hodgkina, mięsak 
i chłoniak, dysplazje dużego stopnia 
i dysplazje ciężkie), a także zabieg 
operacyjny naczyń wieńcowych, 
zabieg kardiochirurgiczny wymiany 
lub naprawy zastawki, zabieg neuro-
chirurgiczny, przeszczep od żywego 
dawcy narządów lub przeszczep 
szpiku kostnego

Uzyskanie prawa 
do świadczeń

wynik badania histopatologicz-
nego w przypadku nowotworu 
złośliwego z przerzutami –  
na podstawie obrazu kliniczne-
go i badań diagnostycznych

diagnoza potwierdzona wynikiem 
badania histopatologicznego

diagnoza potwierdzona wynikiem 
badania histopatologicznego

Suma ubezpieczenia brak określonej sumy ubezpie-
czenia, świadczenia udzielane 
w granicach limitów ilościowych

maksymalny limit sumy 
ubezpieczenia: 500 tys.
euro na rok polisowy;
1 mln euro na cały
czas trwania polisy

1 mln euro w roku polisowym, 
w przypadku przedłużenia umowy  
– 2 mln euro w odniesieniu  
do wszystkich zdarzeń na całe życie

Rodzaje dostępnych 
świadczeń

konsultacje lekarskie,
badania diagnostyczne,
 rehabilitacja,
opieka psychologa,
wsparcie opiekuna

pokrycie niezbędnych z medycz-
nego punktu widzenia kosztów 
leczenia poza granicami Polski 
(z wyjątkiem USA), kosztów po-
dróży lub transportu medycznego 
ubezpieczonego wraz z osobą 
towarzyszącą lub dawcą, kosztów 
zakwaterowania ubezpieczonego 
wraz z osobą towarzyszącą  
lub dawcą, refundacja leków  
po leczeniu za granicą Polski 
(z wyjątkiem USA), dzienne świad-
czenie szpitalne (maks. 60 dni)

organizacja i pokrycie niezbędnych 
z medycznego punktu widzenia 
kosztów leczenia za granicą, 
w tym m.in.: kosztów pobytu 
w szpitalu, badań diagnostycznych, 
operacji, znieczulenia, radioterapii, 
chemioterapii, leków podczas 
hospitalizacji, transportu 
medycznego, zwrot kosztów zakupu 
leków po powrocie do Polski 
(nierefundowanych przez NFZ), 
dzienne świadczenie szpitalne

Limity udzielanych 
świadczeń

limity ilościowe świadczeń, nie 
dłużej niż przez 3 lata od zdia-
gnozowania choroby; tylko dla 
jednej wykrytej ciężkiej choroby

limity kwotowe na poszczególne 
rodzaje świadczeń, np. refundacja 
leków do 100 tys. zł, przy czym 
ubezpieczeniem nie są objęte 
koszty leków refundowanych 
w części lub w całości w ramach 
NFZ odnoszące się do części 
refundowanej, pozostałe koszty są 
objęte ubezpieczeniem

górne limity kwotowe dla 
poszczególnych rodzajów świadczeń, 
np. zwrot kosztów zakupu leków  
po powrocie do Polski do 50 tys. euro
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KRYTERIUM PZU ŻYCIE S.A. PKO ŻYCIE T.U. S.A. TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ 
ALLIANZ ŻYCIE POLSKA S.A.

Świadczeniodawcy wskazane przez ubezpieczyciela 
placówki medyczne na terenie 
Polski

zagraniczne placówki medyczne 
wskazane przez ubezpieczyciela, 
za wyjątkiem USA

wybór spośród trzech zagranicznych 
placówek medycznych wskazanych 
przez ubezpieczyciela

Wyłączenia 
odpowiedzialności

nowotwory ocenione 
w badaniu histopatologicznym 
jako łagodne, o granicznej 
złośliwości, potencjalnie małej 
złośliwości, nieinwazyjne oraz 
przedinwazyjne (tzw. in situ)

zmiany o cechach dysplazji

ziarnica złośliwa w pierwszym 
stadium

czerniak złośliwy skóry opisany 
wg skali TNM jako T1aN0M0 
oraz wszystkie nowotwory 
skóry, w tym chłoniak skóry

brodawkowaty rak tarczycy 
opisany wg skali TNM jako 
T1aN0M0

nowotwór złośliwy gruczołu 
krokowego (prostaty) opisany 
wg skali TNM jako T1aN0M0  
lub T1bN0M0

terapie eksperymentalne,  
jak również leczenie  
procedurami diagnostycznymi, 
terapeutycznymi lub

chirurgicznymi, których bezpie-
czeństwo nie zostało udowodnio-
ne naukowo

koszty poniesione w związku 
z opieką domową związaną 
z rekonwalescencją, pobytem 
w domu opieki zdrowotnej 
lub usługami świadczonymi 
w ośrodku rekonwalescencji  
lub podobnej instytucji

koszty poniesione na zakup  
lub wynajem protez lub przyrzą-
dów ortopedycznych, gorsetów, 
bandaży, kul, sztucznych kończyn 
lub organów, peruk, za wyjątkiem 
protez piersi – po mastektomii

nowotwory skóry z wyjątkiem 
czerniaka złośliwego

nowotwory współistniejące 
z zespołem nabytego upośledzenia 
odporności (AIDS), w tym mięsak 
Kaposiego

koszty zakupu lekarstw 
refundowanych przez NFZ

koszty zakupu protez oraz wiele 
innych szczegółowych wyłączeń

dysplazja i nowotwór złośliwy 
szyjki macicy opisany wg skali 
CIN jako CIN1, CIN2 lub CIN3

wszystkie nowotwory zwią-
zanych z AIDS i zakażeniem 
wirusem HIV

Dodatkowe 
świadczenia

laboratoryjne badania 
profilaktyczne raz na dwa lata 
– od drugiej i czwartej rocznicy 
umowy;

wsparcie psychologiczne 
dla bliskich w razie śmierci 
ubezpieczonego

druga opinia medyczna 
(zagraniczna)

druga opinia medyczna (zagraniczna), 
usługa medical concierge

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Allianz Życie (2018), PKO Ubezpieczenia (2018a), PZU Życie (2019).

cd. TABELI 3.2.

W konstrukcji ubezpieczeń kosztów leczenia onko-
logicznego stosowane są rozwiązania mające na celu 
ograniczenia hazardu moralnego (pokusy nadużycia) 
po stronie ubezpieczonych. Jak wynika z porównania 
przedstawionego w tabeli 3.2, można do nich zaliczyć 
w szczególności:

 � określenie typów nowotworów złośliwych objętych 
ochroną ubezpieczeniową zgodnie z wykazem 
nowotworów stosowanym przez danego ubezpie-
czyciela;

 � czas trwania umowy – umowa ubezpieczenia 
zawierana jest na czas określony (1 rok lub 5 lat), 
z możliwością kontynuacji ochrony ubezpieczenio-

wej po upływie tego okresu, z czym jednak wiąże 
się ustalenie nowej wysokości składki m.in. w zależ-
ności od poziomu ryzyka, który z reguły wzrasta 
wraz z wiekiem ubezpieczonego. Przykładowo, dla 
osoby w wieku 18–39 lat składka w najpełniejszym 
wariancie pakietu ubezpieczeniowego „Onko-
Plan” wynosi 89 zł miesięcznie, podczas gdy dla  
55–60-latka jest to już odpowiednio 262 zł;

 � limity wiekowe ubezpieczonych – przyjęcie do 
ubezpieczenia zwykle w wieku 18–60 lat. Ochrona 
ubezpieczeniowa standardowo trwa do ukończe-
nia 65. roku życia, wyjątkiem jest tu ubezpieczenie 
„Best Doctors” gwarantujące ochronę do ukoń-
czenia 85. roku życia. W rozwiniętych krajach 
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europejskich nowotwory złośliwe dotyczą głów-
nie osób po 65. roku życia, natomiast w Polsce 
odnotowujemy jeden z najwyższych na świecie 
wskaźników występowania nowotworów u osób 
w średnim wieku. Biorąc jednak pod uwagę ten-
dencje demograficzne, można oczekiwać, że 
odsetek starszych osób z chorobami nowotwo-
rowymi, w tym korzystających przez wiele lat 
z innowacyjnych terapii antyrakowych, w naszym 
kraju będzie również wzrastać;

 � uzyskanie prawa do świadczeń – najczęściej 
zakłady ubezpieczeń wymagają, aby diagnoza 
poparta była wynikiem badania histopatologicz-
nego; w praktyce, aby uzyskać tego typu wynik 
konieczna jest w większości przypadków operacja 
chirurgiczna;

 � okresy karencji;
 � limity kwotowe, ilościowe oraz czasowe udziela-
nych świadczeń medycznych i rehabilitacyjnych;

 � zakres terytorialny placówek medycznych – jest  
on zwykle ograniczony do placówek w kraju i/lub 
za granicą wskazanych przez ubezpieczyciela.

Spośród zaprezentowanych ofert, ubezpieczenie 
prowadzone przez PZU Życie S.A. wyróżnia się stosun-
kowo najwęższym zakresem ochrony. Jest to typowe 
„doubezpieczenie” zapewniające organizację i pokrycie 
kosztów określonych usług medycznych o charakte-
rze ambulatoryjnym oraz świadczeń rehabilitacyjnych 
(ambulatoryjnych lub stacjonarnych) w razie zachorowa-
nia na jedną z ciężkich chorób objętych ubezpieczeniem 
(w tym nowotwór złośliwy). Ubezpieczenie tym samym 
nie obejmuje pokrycia najbardziej obciążających kosz-
tów w procesie leczenia nowotworu (kosztów operacji 
chirurgicznych, innowacyjnych terapii lekowych), jak 
również wydatków związanych z pobytem w szpitalu, 
zakupem lekarstw, dojazdem do placówek medycznych, 
zakupem protez, peruk itp. Korzystanie ze świadczeń 
możliwe jest wyłącznie w placówkach wskazanych przez 
ubezpieczyciela, podlega limitom ilościowym, a także 
może być realizowane w okresie do 3 lat od zdiagno-
zowania choroby. W ramach świadczeń dodatkowych 
ubezpieczyciel zapewnia dostęp do określonych badań 
profilaktycznych raz na dwa lata.

Produkty oferowane przez dwa kolejne zakłady 
ubezpieczeń na życie – PKO Życie T.U. S.A. oraz Towa-
rzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska S.A. – mają 
już charakter bardziej kompleksowy i obejmują swoim 
zakresem szerszy katalog wydatków związanych z lecze-
niem onkologicznym. Ubezpieczenie „Opieka medyczna 

za granicą” z oferty PKO Życie stanowi komponent 
rozszerzonych wariantów standardowej „onkopolisy”, 
natomiast ubezpieczenie „Allianz Best Doctors” to 
kompleksowe ubezpieczenie kosztów leczenia nowotwo-
rów i poważnych zabiegów chirurgicznych, stanowiące 
opcję dodatkową do umowy ubezpieczenia na życie. 
Ubezpieczyciele zapewniają dostęp do niezbędnych 
z medycznego punktu widzenia świadczeń leczniczych 
realizowanych poza granicami Polski (lub Polski i USA) 
oraz pokrywają ich koszty do wysokości ustalonej sumy 
ubezpieczenia. W obu przypadkach korzystnym roz-
wiązaniem jest zastosowanie stosunkowo wysokich 
sum ubezpieczenia. Biorąc pod uwagę możliwe koszty 
leczenia nowotworu, suma ubezpieczenia stanowiąca 
górny limit odpowiedzialności ubezpieczyciela powinna 
być ustalona na odpowiednio wysokim poziomie. 
W efekcie ubezpieczenia tego typu są jednak stosun-
kowo drogie. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje 
również koszty transportu, zakwaterowania za granicą, 
refundację leków po powrocie do kraju, oczywiście 
w granicach limitów kwotowych ustalonych w odniesie-
niu do poszczególnych kategorii świadczeń. Z punktu 
widzenia ubezpieczonego istotna jest nie tylko gwaran-
cja finansowania kosztownych świadczeń medycznych, 
ale również tzw. medical concierge, czyli zapewnie-
nie sprawnej organizacji całego procesu leczenia za 
granicą, w tym zwłaszcza: zakup biletów lotniczych, 
rezerwacja hoteli, podróż do wybranej kliniki zagra-
nicznej, załatwienie wszelkich formalności w szpitalu, 
tłumaczenie dokumentacji medycznej, zakwaterowanie 
osoby towarzyszącej.

Wszystkie uwzględnione w powyższym porów-
naniu ubezpieczenia mają charakter indywidualny, 
niemniej warto wspomnieć, że na rynku dostępne są 
też ubezpieczenia grupowe zapewniające ochronę na 
wypadek wystąpienia choroby nowotworowej. Przy-
kładem takiego produktu jest grupowe ubezpieczenie 
zdrowotne LUX MED dla pracowników oferowane przez 
Grupę Luxmed. W ubezpieczeniu tym, poza typowym 
modułem ambulatoryjnym czy szpitalnym, istnieje moż-
liwość rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej o moduł 
poważnych zachorowań, w tym m.in. nowotworów 
złośliwych (element nieodszkodowawczy), jak również 
moduł leczenia poważnych zachorowań za granicą – 
BEST HELP (element odszkodowawczy). Warto dodać, 
że zaletą ubezpieczenia grupowego jest stosunkowo 
niższa składka, łatwy sposób przystąpienia do ubez-
pieczenia w porównaniu z polisami indywidualnymi, 
a także możliwość rozszerzenia ochrony na członków 
rodziny pracownika (współmałżonek lub partner, dzieci, 
rodzice).
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Decydując się na zakup ubezpieczenia 
onkologicznego:

 � zapoznaj się z zapisami umowy ubezpieczenia 
i ogólnymi warunkami ubezpieczenia,

 � zabezpiecz się przed katastroficznymi wydatkami 
na leczenie,

 � uwzględnij sieć placówek medycznych 
współpracujących z ubezpieczycielem,

 � unikaj umów ze zbyt wieloma ograniczeniami,
 � rozważ przystąpienie do ubezpieczenia 

grupowego.

Nowotwory złośliwe stanowią złożony problem 
medyczny wymagający współpracy specjalistów z wielu 
dziedzin. Biorąc pod uwagę prognozowany wzrost 
zachorowalności na tego typu schorzenia, a także nowo-
czesne możliwości leczenia dające szanse na wieloletnie 
dalsze życie po zdiagnozowaniu nowotworu, można 
oczekiwać, że zainteresowanie społeczeństwa prywat-
nymi ubezpieczeniami zdrowotnymi zapewniającymi 
kompleksowe pokrycie kosztów leczenia onkologicznego 
powinno wzrastać. Należy jednak pamiętać, że popyt 
na tego typu dobrowolne produkty ubezpieczeniowe 
w dużym stopniu uzależniony jest od poziomu zamożno-
ści i świadomości zdrowotnej społeczeństwa. Ponadto, 
organizacja systemu opieki zdrowotnej w naszym kraju 
powoduje, że publiczne placówki szpitalne właściwie 
nie mają możliwości realizowania świadczeń onkolo-

gicznych finansowanych ze środków prywatnych, w tym 
z prywatnej polisy, dlatego ubezpieczyciele decydują się 
na współpracę z partnerami medycznymi dostarczają-
cymi świadczenia z zakresu leczenia onkologicznego za 
granicą. Pacjenci mają w ten sposób dostęp do najnow-
szych metod leczenia w renomowanych zagranicznych 
klinikach czy leków najnowszej generacji. Co ważne, 
osoby dotknięte chorobą nowotworową często czują 
się zagubione i nie są w stanie samodzielnie zapewnić 
sobie jak najlepszego leczenia. W tym kontekście nie-
oceniona może okazać się rola tzw. onkomanagera, 
czyli osoby organizującej i koordynującej proces diagno-
styki i leczenia za granicą oraz rehabilitacji po powrocie 
do kraju. Wzbogacenie ubezpieczeń onkologicznych 
o świadczenia z zakresu medical concierge to nowość, 
która stanowi odpowiedź na pozamedyczne oczekiwa-
nia pacjentów.

Do wyzwań stających przed ubezpieczycielami 
w zakresie projektowania ubezpieczeń kosztów leczenia 
onkologicznego należą: objęcie ochroną ubezpiecze-
niową osób powyżej 65. roku życia, uwzględnienie badań 
profilaktycznych i działań prewencyjnych w zakresie 
ochrony ubezpieczeniowej, współfinansowanie lub 
finansowanie terapii lekowych nierefundowanych przez 
NFZ. Ważnym elementem nowoczesnej oferty ubezpie-
czeń onkologicznych powinno być też wykorzystanie 
technologii IT (aplikacje mobilne) do monitorowania 
stanu zdrowia i propagowania zdrowego stylu życia 
wśród osób ubezpieczonych.

Piśmiennictwo

1. Allianz Życie: Ogólne warunki ubezpieczenia na życie Allianz Best Doctors Życie, obowiązujące od 20 lipca 2018 r.
2. Fal D.M.: Czy ubezpieczenie może zmienić chorobę śmiertelną w przewlekłą? Miesięcznik Ubezpieczeniowy 2019: 

16(6): 14–15.
3. LUX MED: Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia zdrowotnego LUX MED dla firm. 2016.
4. PKO Ubezpieczenia: Ubezpieczenie na wypadek zachorowania na nowotwór „OnkoPlan”, karta produktu.
5. PKO Ubezpieczenia: Załącznik nr 3 do OWU „OnkoPlan”, Warunki ubezpieczenia PKO Opieka medyczna  

za granicą, obowiązujące od 10 września 2018 r.
6. PZU Życie: Ogólne warunki dodatkowego indywidualnego ubezpieczenia następstw ciężkich chorób,  

obowiązujące od 1 kwietnia 2019 r.
7. Santander Aviva TUŻ S.A.: Ogólne warunki ubezpieczenia Onkopolisa, obowiązujące od 8 września 2018 r.
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3.5.  Ubezpieczenia onkologiczne i innowacje, czyli co może nas czekać
Dorota M. Fal

Pojęcie „ubezpieczenie zdrowotne” nie jest formalnie 
zdefiniowane. W ciągu ponad 20 lat pracy nad ubezpie-
czeniami zdrowotnymi, miałam do czynienia z wieloma 
próbami porządkowania pojęć, spróbujmy więc uści-
ślić pojęcie ubezpieczenia zdrowotnego na potrzeby 
tej publikacji. Wydzielmy ubezpieczenia odpowiada-
jące faktycznej potrzebie zdrowotnej, czyli finansujące 
świadczenie opieki zdrowotnej. Rynek takich produktów 
mierzy i monitoruje Polska Izba Ubezpieczeń.

Definicja tych ubezpieczeń brzmi:

Ubezpieczenia zdrowotne – ubezpieczenia chorób 
prowadzonych w kraju (RP) działu I grupa 5. 
lub działu II grupa 2., gdzie ryzyko choroby jest 
ryzykiem wiodącym, zapewniające pokrycie przez 
ubezpieczyciela kosztów świadczeń opieki zdrowotnej 
w Polsce, a także pomoc w organizacji leczenia, 
którego koszty są pokrywane. Ubezpieczeniem 
zdrowotnym jest również ubezpieczenie gwarantujące 
w swym zakresie realizacje świadczenia w formie 
zwrotu udokumentowanych, wcześniej poniesionych 
wydatków. Pojęcie nie obejmuje np. ubezpieczeń 
turystycznych, assistance lub ubezpieczeń choroby, 
w którym świadczeniem jest wypłata zryczałtowanej 
kwoty pieniężnej, nie powiązanej z faktycznymi 
kosztami leczenia (np. dzienne świadczenie szpitalne). 
Ubezpieczenia mogą występować w formie 
indywidualnej i grupowej. 

Przyglądając się sytuacji ubezpieczeniowej osób 
stojących w obliczu choroby onkologicznej, musimy brać 
pod uwagę: 

 � perspektywę publiczną: 
– podleganie powszechnemu ubezpieczeniu zdro- 

wotnemu wraz z jego możliwościami i ograni-
czeniami;

– podleganie ubezpieczeniu chorobowemu. 
Gwarantuje ono wypłatę zasiłku chorobowego, 
który pomaga zabezpieczyć wszystkie potrzeby 
życiowe w przypadku krótkoterminowej, nie 
dłuższej niż 182 dni, niezdolności do pracy;

– podleganie ubezpieczeniu rentowemu i kwalifi-
kacji do niego osób z chorobą nowotworową;

 � perspektywę prywatną, tj. komercyjną, w dwóch 
aspektach: zapewnienia świadczeń opieki zdro-
wotnej i wypłat ustalonych wcześniej sum.

Do indywidualnych lub grupowych ubezpieczeń 
zapewniających bezpośrednio profilaktykę i leczenie 
zaliczamy produkty, które zapewniają:

 � dostęp do badań profilaktycznych, okresowych 
przeglądów zdrowotnych, badań dodatkowych,

 � ubezpieczenia zdrowotne ułatwiające badania 
diagnostyczne i dostęp do lekarzy specjalistów,

 � ubezpieczenia zdrowotne oferujące dostęp do 
leczenia szpitalnego i rozmaitych terapii zgod- 
nie z umową z ubezpieczycielem.

Drugą grupę będą stanowiły ubezpieczenia oferu-
jące ryczałtową kwotę wypłaty (tzw. lump sum) w razie 
zajścia konkretnego zdarzenia medycznego, dotyczą-
cego postawionych diagnoz, konieczności zabiegów 
operacyjnych, pobytu w szpitalu.

Tym, na co należy zwrócić uwagę w tych produk-
tach, jest zakres ochrony ubezpieczeniowej i wysokość 
sum ubezpieczenia, czyli faktyczne wysokości kwot, 
które ubezpieczony otrzyma w razie zajścia zdarze-
nia oraz ich adekwatność do potrzeb klienta w danej 
sytuacji. 

Oczywiście otrzymywane świadczenia są pochodną 
przede wszystkim składki i wnoszonego ryzyka. Oferta 
tych produktów w obszarze ryzyka zachorowania na 
nowotwór została opisana w poprzednich podrozdzia-
łach. 

Jak wygląda w praktyce sytuacja w Polsce?

W Polsce poziom ubezpieczeń indywidualnych ochron-
nych w dziale I jest relatywnie niski. To samo stwierdzenie 
dotyczy działu II w zakresie ubezpieczeń osobowych.

Ubezpieczenia zdrowotne, zapewniające świad-
czenia opieki zdrowotnej, są najczęściej sprzedawane 
w formie grupowej. Zapewnia ona możliwość grupowej 
oceny ryzyka, a co za tym idzie – niższą składkę, nie-
zależną od stanu zdrowia, wieku i przebytych chorób. 
Grupowe ubezpieczenia zdrowotne są najczęściej ofero-
wane przez pracodawcę. Co istotne, w przypadku tych 
ubezpieczeń nie mamy oznaczonej sumy ubezpieczenia, 
a jedynie zakres świadczeń opieki zdrowotnej, do któ-
rych pacjent jest uprawniony. Od wielu lat obserwujemy 
rosnącą popularność tego typu produktów (ryc. 3.1). 
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Badania firmy Sedlak & Sedlak od paru lat wskazują 
je jako najbardziej pożądany benefit płacowy, istotny 
zwłaszcza na tzw. rynku pracownika.

Niezależnie od tego, w badaniu opinii, przeprowa-
dzonym poprzez Polską Izbę Ubezpieczeń w 2018 r., 
ponad 60% badanych pracowników wykazało chęć 
współpłacenia z pracodawcą składki za takie ubezpie-
czenie (ryc. 3.2).

Czy byłbyś(abyś) zainteresowany(a) otrzymaniem 
od swojego pracodawcy pakietu prywatnej opieki 
medycznej przy założeniu podziału kosztów pomiędzy 
Ciebie a pracodawcę?

Powodem rosnącej popularności tych produktów 
jednak nie jest obawa klientów przed poważną chorobą, 
taką jaką jest nowotwór, ale raczej chęć zapewnienia 
sobie ułatwionego dostępu do lekarzy specjalistów 
i badań oraz uniknięcie ograniczeń i okresów oczekiwa-
nia występujących w publicznej opiece zdrowotnej.

Czy klienci chcą się ubezpieczyć na wypadek 
nowotworu?

W Polsce, podobnie jak w innych krajach, obserwujemy 
narastający w społeczeństwie problem chorób nowo-
tworowych. Jedną z przyczyn jest starzenie się ludności. 
Co więcej, Polska jest obecnie najszybciej starzejącym 
się społeczeństwem w Europie, co niewątpliwie nasila 
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RYCINA 3.1.   Zainteresowanie grupowymi ubezpieczeniami w latach 2012–2019.

Zdecydowanie tak
21,20%

Raczej tak
36,20%

Ani tak, ani nie
24,60%

Raczej nie
11,20%

Zdecydowanie nie
6,80%

RYCINA 3.2.   Wskaźniki procentowe zainteresowania 
współpłaceniem składki ubezpieczeniowej pracownika 
z pracodawcą. 

ten proces. Nowotwory znalazły się na liście NCD (non-
communicable diseases) pięciu najczęstszych chorób 
i przyczyn zgonów na świecie. Prognozy WHO podają, 
że w 2030 r. co czwarty Polak zachoruje na nowotwór. 
Z ubezpieczeniowego punktu widzenia musimy pamię-
tać o wielu aspektach tej sytuacji. 

Ubezpieczenie publiczne, czyli system zabez-
pieczenia społecznego, będzie musiał zmierzyć się 
w najbliższej przyszłości z coraz większymi wyzwania-
mi. Spowodowane one będą nie tylko wzrostem liczby 
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zachorowań na nowotwory, lecz także stylem naszego 
życia, zanieczyszczeniami środowiska, zmianą nawy-
ków żywieniowych, jakością pożywienia itd. Stare 
społeczeństwo to nie tylko wynikające z wieku większe 
prawdopodobieństwo występowania chorób nowotwo-
rowych, lecz także wszystkich chorób niezakaźnych, 
wspomniane NCD. To również presja nierozwiązanych 
potrzeb opiekuńczych dla rosnącej liczby osób niesamo-
dzielnych. 

Aby dopełnić obrazu sytuacji, należy podkreślić 
jednoczesny ogromny postęp technologii. Pozwala 
on na zastosowanie coraz skuteczniejszych, ale także 
coraz droższych terapii nowotworowych, o których 
zwykle myślimy pisząc o innowacjach.

Rozwój technologii medycznych to jednak także 
rozwiązania z zakresu e-zdrowia i coraz śmielsze wy- 
korzystywanie sztucznej inteligencji i teletechnik w dia-
gnostyce i terapii pacjentów, co pozwala na tańszą 
i efektywniejszą opiekę zdrowotną oraz zarządzanie pro-
blemem braku lekarzy specjalistów. Takie rozwiązania są  
obserwowane nie tylko w publicznej opiece zdrowotnej, 
lecz także rutynowo u ubezpieczycieli.

Gdzie w takim razie możemy upatrywać 
innowacji w ubezpieczeniach związanych 
z onkologią?

Ubezpieczenia to metoda zabezpieczenia jak najefek-
tywniejszego prywatnego finansowania leczenia chorób 
nowotworowych w społeczeństwie i wsparcie w tych 
zadaniach systemu publicznej ochrony zdrowia.

Biorąc pod uwagę ogromną presję związaną 
z występowaniem chorób onkologicznych na społe-
czeństwa, w szczególności na ich organizację ochrony 
zdrowia, konieczne jest spojrzenie na ubezpieczenia 
w nowej, szerokiej perspektywie. 

Oznacza to dostrzeżenie, wsparcie a może nawet 
przedefiniowanie roli ubezpieczenia prywatnego na 
wszystkich etapach. Warto spojrzeć na to pod kątem 
trzech faz prewencji i zastanowić się nad rolą ubezpie-
czeń komercyjnych w każdej z nich.

 � Profilaktyka i wczesne wykrywanie

Profilaktyka i wczesne wykrywanie powinny koncentro-
wać się na objęciu ochroną zdrowotną jak największej 
populacji, w szczególności populacji pracującej. Towarzy-

szyć temu powinna szeroko pojęta edukacja zdrowotna 
oraz zachęty do zmiany na zdrowy tryb życia, popula-
ryzacja badań profilaktycznych i wykonywania testów 
medycznych. Debata o innowacjach w onkologii doty-
czących ubezpieczeń prywatnych powinna także objąć 
podejście do finansowania i wykorzystywania testów 
genetycznych oraz tworzenia dedykowanych progra-
mów profilaktycznych i testów screeningowych dla osób 
o podniesionym ryzyku zachorowania na konkretne 
nowotwory. Wiedza i możliwości w tym zakresie rosną 
bardzo szybko, a ich efektywne zastosowanie mogłoby 
zmienić znacząco mapę zarówno zachorowań, jak 
i śmiertelności z powodu chorób nowotworowych.

Za faktycznymi potrzebami społeczeństwa muszą 
nadążać zmiany prawne. Musi się to dziać przy peł-
nym zachowaniu bezpieczeństwa i prawa do poufności 
klientów. Finansowanie badań profilaktycznych i testów 
screenigowych mogłoby stać się domeną finansowaną 
przez i przy pomocy pracodawców, a także przy pomocy 
właściwie skonstruowanych ubezpieczeń, uwzględniają-
cych zarówno edukację i zachęty do zdrowego trybu 
życia, jak i badania profilaktyczne oraz testy pozwala-
jące na wczesne wykrywanie i diagnozowanie nie tylko 
chorób nowotworowych, ale także wszystkich „non com-
municable diseases”.

Stworzenie takiego systemu nie tylko realnie odcią-
żyłoby publiczną opiekę zdrowotną, poprawiłoby stan 
zdrowia Polaków, ale również byłoby niezwykle istotne 
dla pracodawców, budżetu finansów publicznych oraz 
systemu zabezpieczenia/ubezpieczenia zdrowotnego.

 � Leczenie/terapia

Ciężar leczenia chorób nowotworowych będzie zawsze 
w głównej mierze spoczywał na płatniku publicznym. 
Jednakże rozwój technologii medycznych, a także ich 
koszt, powoduje, że nie ma możliwości zapewnienia 
w koszyku świadczeń gwarantowanych wszystkich inno-
wacyjnych procedur.

Wykorzystanie innowacji w leczeniu chorób 
nowotworowych możliwe jest poprzez finansowanie 
produktów innowacyjnych niedostępnych w koszyku 
świadczeń gwarantowanych. Istnieje możliwość stwo-
rzenia takich produktów, ale dla ich powodzenia 
niezbędna byłaby edukacja społeczeństwa w postaci 
szeroko zakrojonych, zrozumiałych i przekonujących 
akcji informacyjnych na temat ryzyka zachorowania 
i zawartości koszyka. Konieczna jest także współpraca 
pomiędzy stroną publiczną i prywatną.

W leczeniu nowotworów ubezpieczenia mają 
podwójną rolę. W najbardziej oczywisty sposób myślimy 



o finansowaniu niedostępnych, nierefundowanych 
terapii czy wykonywaniu badań genetycznych pozwala-
jących wybrać najwłaściwszą terapię. 

Próby wprowadzania tego typu ubezpieczeń, ze 
względu na ich cenę i niskie zrozumienie oraz małą 
skłonność Polaków do ubezpieczeń ochronnych, nie 
odnoszą na razie dużych sukcesów. Eksperci widzą jed-
nak szansę poprawy w przygotowaniu tzw. produktów 
o szerszym spektrum. Pomocne okazałoby się wsparcie 
zarówno firm farmaceutycznych, poprzez zastosowa-
nie technik obniżania ceny innowacyjnych terapii, jak 
i schematów podziału ryzyka. Do sukcesu z pewnością 
przyczyniłaby się zarówno akcja edukacyjno-informa-
cyjna państwa, jak i wszelkie rodzaje ulg podatkowych 
czy innych form wsparcia fiskalnego.

Inne rodzaje ubezpieczeń

Poza samym finansowaniem terapii w ubezpieczeniach, 
możemy znaleźć wiele produktów ryczałtowych, oferują-
cych wypłatę określonej kwoty pieniężnej – świadczenie 
za dzień pobytu w szpitalu, zachorowanie na chorobę 
nowotworową czy przebycie operacji. 

Kolejnym obszarem wymagającym zabezpieczenia 
pozostaje zapewnienie przychodu osoby chorej. Na 
rynku znajduje się sporo produktów nie tyko skutkują-
cych wypłatą w razie niezdolności do pracy, ale także 
na przykład zapewniających pokrycie rat kredytu hipo-
tecznego itd.

Ostatnią grupą, o której należy tu wspomnieć, to 
produkty typu „drugiej diagnozy” i assisatance medycz-
nego ułatwiające funkcjonowanie chorego.

 � Rehabilitacja lub opieka paliatywna

Obecnie to bardzo niedofinansowane obszary opieki 
zdrowotnej. Chorzy po przebytej chorobie nowotworo-
wej powinni otrzymywać pełne wsparcie w powrocie  
do codziennego funkcjonowania i pracy zawodowej.

Rehabilitacja to jedno ze świadczeń, które pojawia 
się w produktach ubezpieczeń zdrowotnych, natomiast 
jego zakres dla pacjentów po chorobie nowotworowej 
powinien być dopasowany do potrzeb, uzupełniony 
o wsparcie i rehabilitację psychologiczną.

Nie mniej ważnym tematem jest budowa produk-
tów opieki długoterminowej, tzw. LTC (long term care), 
dla chorych obejmowanych opieką paliatywną. Nie-
stety, ten rynek w zakresie ubezpieczeń komercyjnych 
jest bardzo trudnym zagadnieniem, a jego rozwój jest 
możliwy tylko przy wyraźnej pomocy państwa. Ubez-
pieczenia opieki długoterminowej zaczynają rozwijać 
się w ten sposób w kilku krajach europejskich. Przykła-
dem takiego rozwiązania łączącego długoterminowe 
oszczędzanie, udział pracodawców i państwa, a także 
możliwość dopłaty osób indywidualnych i preferencje 
podatkowe są Niemcy. Demografia i epidemiologia 
prawdopodobnie zmuszą również nas do szerszego 
spojrzenia na ten problem.

Zatem jak będzie/może być? 

Patrząc szeroko na innowacje w onkologii, należy stwier-
dzić, że samo pojawienie się ubezpieczeń i świadczeń 
z nimi związanych w onkologii, to ogromna zmiana. 

Rolę ubezpieczeń widzę w każdym z trzech etapów 
walki z nowotworem (profilaktyki, leczenia, rehabilitacji/
opieki paliatywnej). Jednak bez uporządkowania sfery 
prawnej w zakresie szeroko rozumianych ubezpieczeń 
zdrowotnych działania takie będą nadal niezmiernie 
trudne. A dużo niejasności i nieprzejrzystości to nie tylko 
problem dla ubezpieczycieli, ale też i pacjentów, którzy 
nie mają wystarczającej wiedzy i poczucia bezpieczeń-
stwa, że produkt, który kupują, odpowiada rzeczywiście 
ich potrzebom.
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4.1. Badanie patomorfologiczne – rozpoznanie, precyzyjne  
        leczenie, monitorowanie 

Andrzej Marszałek

Nowości w diagnostyce 
onkologicznej

Mimo wielu zmian w codziennej praktyce lekarskiej, 
hasło „patomorfologia” najczęściej kojarzy się z sekcją 
zwłok. Być może wynika to z przyzwyczajenia do prze-
pisu z lat 20. XX w., który wymagał, aby każdy chory 
zmarły w szpitalu był poddany sekcji zwłok w celu 
określenia przyczyny zgonu. W świadomości ogólnej, 
czasem taki stereotyp pokutuje do dzisiaj. Warto jednak 
podkreślić, że postęp w rozumieniu chorób oraz możli-
wości określania czynników warunkujących powodzenie 
terapii oraz pozwalających na przewidywanie przebiegu 
choroby jest oparty na badaniu patomorfologicznym. 
Ma to szczególne znaczenie w chorobach nowotwo-
rowych, a także np. w transplantologii. Nowoczesna 
medycyna jest oparta na udokumentowanych faktach, 
w taki sposób jest stawiane rozpoznanie patomorfolo-
giczne, które, aby było właściwe i obejmowało wszystkie 
elementy ważne w terapii, musi być przeprowadzone 
w sposób gwarantujący wysoką jakość. Wymaga to 
spełnienia wielu uwarunkowań od momentu rozpoczę-
cia procesu utrwalania materiału na sali operacyjnej 
(gabinecie zabiegowym), opracowania materiału i wyko-
nania preparatów mikroskopowych w odpowiednich 
warunkach – z wykorzystaniem odpowiedniego sprzętu, 
przez zespół rozumiejący istotę każdego etapu i mający 
także świadomość, że materiał może być potrzebny do 
dalszych testów i analiz – a rozpoznanie patomorfolo-
giczne musi być postawione zgodnie z obowiązującymi 
klasyfikacjami. Cały proces jest złożony i wymaga okre-
ślonych standardów.

Diagnoza stanu

Znajomość realiów zakładów patomorfologii w po- 
szczególnych ośrodkach oraz potrzeba opisania rze-
czywistości diagnostyki patomorfologicznej w Polsce, 
doprowadziła do przygotowania, a następnie przepro-
wadzenia w połowie 2018 r. badania „Patomorfologia 
w szpitalach 2018”. Badanie zostało zainicjowane przez 
Konsultanta krajowego w dziedzinie patomorfologii, 
Polskie Towarzystwo Patologów, a bezpośrednia ankieta 
została przygotowana przez Centrum Monitorowania 
Jakości w Ochronie Zdrowia. Platforma CMJ została 
także wykorzystana do przeprowadzenia badania. 

Z analizy otrzymanych informacji jednoznacznie 
wynika, że w znacznej części placówek 
ochrony zdrowia, które korzystają z badań 
patomorfologicznych, badania nie są przeprowadzane 
zgodnie z zasadami dobrej praktyki przyjętymi  
na świecie (są wykonywane „suboptymalnie”). 

Przyczyn takiego stanu jest wiele, wynikają 
one z uwarunkowań ogólnych. Zdiagnozowane na 
podstawie przeprowadzonego badania elementy 
wymagające poprawy (standaryzacji) między innymi 
obejmują następujące elementy mające wpływ na moż-
liwość postawienia prawidłowego rozpoznania oraz 
umożliwiające wykonanie szeregu dodatkowych badań. 
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Wśród głównych elementów należy wymienić poniższe, 
co wynika z uzyskanych danych i ich analizy w trakcie 
dyskusji w środowisku patologów oraz w gremiach  
wielodyscyplinarnych. 

Problem 1.: tzw. etap przedlaboratoryjny, związany 
z zabezpieczaniem/utrwalaniem materiału do badania, 
a następnie jego transportem i przekazywaniem do 
badań. W części jednostek czas od pobrania materiału 
w procedurze zabiegowej do przekazania materiału 
do dalszego opracowania w zakładzie patomorfologii 
wynosi nawet kilka dni (!). Wskazane nieprawidłowości 
mają istotny wpływ na jakość kolejnych procedur (np. 
badania mikroskopowego i stawiania rozpoznania oraz 
oceny czynników predykcyjnych i/lub prognostycznych), 
gdyż nadmierne utrwalanie materiału (lub jego brak) 
powoduje nieodwracalne jego uszkodzenie i brak możli-
wości uzyskania wiarygodnego wyniku oceny.

Problem 2.: nadmierne obciążenie liczbą wyko-
nywanych badań lekarzy patomorfologów, gdyż 
w zakresie odpowiedzialności znajdują się nie tylko czyn-
ności związane z analizą obrazów mikroskopowych, ale 
także właściwe pobieranie wycinków do badań, analiza 
wykonanych dodatkowych badań, korelacja z danymi 
klinicznymi itd. Taki stan w niektórych przypadkach 
jest wywołany separacją części etapów badania i wyko-
nywanie ich bez możliwości bezpośredniego kontaktu 
z lekarzem klinicystą, który jest właściwym odbiorcą 
rozpoznania patomorfologicznego (swoistej konsulta-
cji z lekarzem innej specjalności). Prowadzi to także, 
do formułowania „niepełnych” rozpoznań, gdyż nie 
ma bezpośredniego kontaktu z odbiorcą wyniku. Pod 
uwagę należy także wziąć aspekt zwiększonego ryzyka 
rozpoznań nieprawidłowych ze względu na pośpiech 
wynikający z nadmiernego obciążenia. 

Problem 3.: zbyt długi czas oczekiwania na wynik 
badania od czasu pobrania materiału do postawienia 
rozpoznania. Niektóre jednostki wskazują, że średni 
czas oczekiwania na wynik badania przekracza 3 tygo-
dnie. Wynika to między innymi z faktu przekazywania 
materiału do badania z opóźnieniem, gdyż materiał 
do badania nie jest przekazywany na bieżąco. Innym 
istotnym elementem jest wykonywanie badania wie-
lokrotnie, co wynika z „oszczędzania” kosztów na 
pierwszych etapach/pierwszym podejściu, gdyż często 
jednostka wysyłająca materiał na badanie patomorfo-
logiczne nie będzie „korzystała” z pełnego wyniku, stąd 
nie jest zainteresowana ponoszeniem kosztów wykona-
nia badania „w całości”.

Problem 4.: wspomniane powyżej istniejące w wielu 
sytuacjach rozdzielenie etapu diagnostycznego od lecze-
nia prowadzi do wytworzenia mechanizmu opartego  

na wymuszeniu „nieracjonalności” rozliczeń finansowych 
pomiędzy zlecającym badanie a zewnętrzną jednostką 
wykonującą badanie na zlecenie. Na podstawie prze-
prowadzonego badania stwierdzono, że w niektórych 
jednostkach koszt „dużego badania onkologicznego” 
jest określony na kilkanaście złotych, co nie ma racjonal-
nego uzasadnienia, a jest jedynie wynikiem kompromisu 
umowy handlowej. 

Cel i metody uzyskania rozwiązań docelowych

Najskuteczniejszym działaniem korygującym opisa- 
ne wyżej nieprawidłowości jest wprowadzenie jed- 
nolitych wytycznych (standardów) postępowania, opi-
sujących wymagania każdego etapu mającego wpływ 
na postawienie pełnego i prawidłowego rozpoznania 
patomorfologicznego. W docelowym etapie należy 
wprowadzić standardy akredytacyjne dla jednostek 
(pracowni, zakładów, instytutów) prowadzących diagno-
stykę patomorfologii. W 1999 r. Polskie Towarzystwo 
Patologów opublikowało suplement do Patologii Polskiej 
pracę Organizacja i wyposażenie pracowni patomor-
fologicznej oraz zasady postępowania z materiałami 
do badań histopatologicznych i cytologicznych (pod 
redakcją prof. Andrzeja Kuliga, dr hab. Mariana 
Danilewicza i dr. Stanisława Łukaszka). Następnie 
z inicjatywy prof. Wenancjusza Domagały w 2004 r. 
zostały przygotowane i opublikowane Zasady procesu 
licencjonowania zakładów (pracowni) patomorfologii 
przez Polskie Towarzystwo Patologów. Na tej podsta-
wie Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Patologów 
powołał w ramach towarzystwa Komisję Akredytacyjną, 
która od 2006 r. rozpoczęła wydawanie licencji dla 
zakładów patomorfologii na poszczególne typy badań 
(tj. badania histopatologiczne, różne rodzaje cytologii, 
badania immunohistochemiczne, badania sekcyjne) 
na podstawie deklarowanej liczby badań. Po opubli-
kowaniu rozporządzenia ministra zdrowia „w sprawie 
standardów organizacyjnych opieki zdrowotnej w dzie-
dzinie patomorfologii” (Dz.U. 2017, poz. 2435), ZG 
PTPat w 2018 r. wprowadził nowe (bardziej szczegó-
łowe) zasady licencjonowania, także w zakresie badań 
molekularnych – tych wykonywanych na potrzeby posta-
wienia rozpoznania lub wymaganych w rozpoznaniu, 
czyli tzw. czynników predykcyjnych. W obecnym stanie 
wydanie licencji przez Polskie Towarzystwo Patologów 
jest uwarunkowane nie tylko zadeklarowaniem liczby 
różnych typów badań patomorfologicznych, ale wiąże 
się z wizytą przedstawicieli Towarzystwa, którzy wery-
fikują wniosek ze stanem faktycznym. Ponadto, PTPat 
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zaproponowało limity w zakresie minimalnej liczby 
badań danego rodzaju, które są wykonywane na miej-
scu, co ma zagwarantować utrzymanie sprawności 
i powtarzalność procedury. Zaproponowano także 
limity obciążenia pracą patomorfologów, tak aby zależ-
nie od stopnia złożoności badań lekarz patomorfolog 
miał inne limity „obciążenia” przypadkami. 

IntelliSite Pathologist Suite 

Został zaprojektowany, aby wprowadzić patologów 
w informacje dotyczące przypadku tak szybko, jak to 
tylko możliwe. Łatwy dostęp do danych umożliwia 
lepsze i bardziej świadome podejmowanie decyzji.

Zasady zostały tak skonstruowane, aby wydzielić 
trzy stopnie referencyjności zakładów. Pierwszy stopień 
odpowiada podstawowemu zakresowi badań, który 
powinien zapewnić powszechność dostępu do badań. 
Natomiast kolejne stopnie związane są z coraz szer-
szym zakresem wykonywanych badań dodatkowych, co 
pozwala na postawienie pełnego rozpoznania w przy-
padkach rzadszych rozpoznań. Stopień trzeci odpowiada 
możliwości postawienia rozpoznań w wysublimowanych 
jednostkach. Jednocześnie założono, że w miejscach 
o najwyższym stopniu referencyjności obecne są także 
techniki z zakresu tzw. biologii molekularnej. 

Do procesu licencjonowania w ramach zasad 
przyjętych przez PTPat mogą przystępować zakłady/
pracownie publiczne i niepubliczne. Proces licencjo-
nowania jest niezależny od uzyskiwania certyfikatów 
jakości PN-EN ISO 15189 oraz innych norm dotyczących 
systemów jakości oraz kompetencji technicznych, w tym 
mających zastosowanie dla laboratoriów medycznych. 
Podstawą określenia warunków licencjonowania jest 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 
2017 r. w sprawie standardów organizacyjnych opieki 
zdrowotnej w dziedzinie patomorfologii oraz wytyczne 
PTP w postaci zaleceń ogólnych i szczegółowych. O uzy-
skanie licencji PTP w pełnym zakresie lub w zakresie 
poszczególnych elementów działalności usługowej  
(diagnostycznej) mogą zabiegać zakłady patomorfolo-
gii oraz pracownie histopatologii zdefiniowane zgodnie 
z treścią Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 
18 grudnia 2017 r. Podstwowe wymagania obejmują 
następujące elementy: jednostka (zakład/pracownia) 
patomorfologii występująca o przyznanie licencji musi 
być kierowana przez lekarza specjalistę patomorfologa 
zatrudnionego w pełnym wymiarze etatu. Liczba lekarzy 
specjalistów patomorfologów, lekarzy w trakcie specja-

lizacji oraz personelu nielekarskiego (np. techników, 
diagnostów laboratoryjnych, cytodiagnostów, laboran-
tów sekcyjnych oraz innego personelu odpowiedniego 
do zakresu prowadzonej działalności), powinna być 
dostosowana do deklarowanej liczby badań histopa-
tologicznych, cytopatologicznych, śródoperacyjnych 
i dodatkowych oraz pośmiertnych. Jednostka (zakład/
pracownia) muszą w swoich strukturach zawierać: 
pomieszczenia pozwalające na prowadzenie działalno-
ści zgodnie z przepisami ogólnymi (wymogi BHP itp.), 
w tym szczególnie pomieszczenia, w których odbywa 
się diagnostyka mikroskopowa prowadzona przez 
lekarzy patomorfologów z dostępem do dobrej klasy 
mikroskopów oraz systemów komputerowych (które 
docelowo muszą być zintegrowane ze szpitalnym sys-
tem komputerowym) pozwalających na wprowadzenie 
strukturyzowanych rozpoznań patomorfologicznych. 
Konieczne jest odpowiednio wyposażone miejsce prze-
znaczone do konsultacji przypadków mikroskopowych. 
Ponadto w jednostce powinny znajdować się: sekretariat 
medyczny, pomieszczenie socjalne, toalety, archiwum 
zakładowe (zawierające zmagazynowane przez odpo-
wiednio długi okres skierowania na badania i wyniki 
badań patomorfologicznych; archiwum bloczków para-
finowych oraz preparatów mikroskopowych). Wskazane 
jest prowadzenie dokumentacji rzadkich i ciekawych 
przypadków mikroskopowych. 

Kolejnym założeniem wprowadzonego systemu 
licencjonowania jest zadbanie o początkowe etapy 
badania patomorfologicznego według jednolitego 
schematu, tak aby w przypadku potrzeby wykonania 
serii dodatkowych badań materiał był odpowiedni. 
Celem takiego działania jest racjonalizacja środków na 
diagnostykę patomorfologiczną, aby zasady opraco-
wania materiału były jednolite niezależnie od stopnia 
referencyjności jednostki (zakładu/pracowni), a w przy-
padkach wymagających zastosowania innych technik, 
materiał gwarantował możliwość uzyskania wiarygod-
nego wyniku. Pozwoli to na przyspieszenie diagnostyki 
patomorfologicznej, zracjonalizuje koncentrację wysoko-
specjalistycznego sprzętu, a przede wszystkim pozwoli 
pacjentom uniknąć niepotrzebnie wymuszonego ponow-
nego pobierania materiału tkankowego w kolejnym 
ośrodku, z powodu niewłaściwego opracowania pierwot-
nie pobranego materiału. Obecnie opisany system jest 
dobrowolny i oparty właściwie na zadeklarowaniu liczby 
wykonywanych badań poszczególnych typów (rodza-
jów). Elementem kluczowym w obserwowanym procesie 
poprawy jakości warsztatu patomorfologicznego jest 
wprowadzenie wizyty przedstawicieli PTPat. Niemniej 
słabością takiego rozwiązania jest brak możliwości 
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rzeczywistego sprawdzenia poprawności wykonania 
procedur patomorfologicznych. Wynika to z faktu braku 
jednoznacznie wskazanych przez ministra zdrowia pro-
cedur, które mają być stosowane w przypadku badań 
patomorfologicznych poszczególnych narządów oraz 
jednostek chorobowych oraz zakresu badania dla  
chorób nienowotworowych i nowotworowych. 

W celu wprowadzenia standaryzacji badań pato- 
morfologicznych zaproponowano wprowadzenie unifi- 
kacji wytycznych, które nie powinny być wyłącznie 
opracowaniem środowiska patomorfologów, ale po- 
winny zostać ogłoszone i stać się obowiązującym pra-
wem. Taki jest obecnie realizowany projekt mający  
na celu poprawę opisanej powyżej sytuacji. 

Ministerstwo Zdrowia realizuje projekt pod nazwą: 
Wsparcie procesu poprawy jakości w patomorfologii 
poprzez wdrożenie standardów akredytacyjnych 
oraz wzmocnienie kompetencji kadry zarządzającej 
podmiotami leczniczymi. Działania w ramach tego 
przedsięwzięcia są finansowane ze środków UE 
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 
Rozwój na lata 2014–2020. Całość procesu rozpocznie 
się od przygotowania wytycznych w zakresie szeroko 
pojętej działalności patomorfologicznej,  
w tym wymagania lokalowe, sprzętowe, zasoby 
kadrowe oraz wymagania dotyczące procedur 
diagnostycznych. W kolejnym etapie zostaną 
przeprowadzone działania pilotażowe pozwalające 
na zweryfikowanie rzeczywistej ich możliwości 
wykonywania diagnostyki patomorfologicznej 
oraz użyteczności wytycznych w codziennej 
praktyce. Zostanie także oszacowana realna 
wysokość poniesionych nakładów na wykonanie 

badań zgodnie z wytycznymi (opartymi na 
standardach międzynarodowych oraz związanymi 
z zakresem niezbędnych badań dodatkowych 
wymaganych np. postępowaniem terapeutycznym 
związanym z programami lekowymi). Ten etap 
pozwoli na ocenę kosztów działalności zakładu 
(jednostki) patomorfologii w zależności od stopnia 
referencyjności i rodzaju diagnozowanego materiału. 
Wyniki tej oceny w kolejnych etapach pozwolą  
na ewentualną korektę wytycznych. 

W ten sposób zweryfikowane wytyczne zostaną 
w kolejnym etapie podstawą do opracowania i wdroże-
nia podręcznika akredytacyjnego. 

Kluczową rolę, ze względu na umocowanie prawne 
oraz organizacyjne w przeprowadzeniu procesu akredy-
tacji ma Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie 
Zdrowia. Jednocześnie w celu spójnego procesu wpro-
wadzania jednolitych wymogów przewidziano szkolenie 
osób prowadzących ocenę akredytacyjną (wizytatorów) 
oraz kadry zarządzającej w podmiotach leczniczych 
realizujących świadczenia, które wymagają także pro-
cedur z zakresu diagnostyki patomorfologicznej. W ten 
sposób wprowadzenie jednolitych zasad dla patomor-
fologii będzie miało na celu nie tylko poprawę jakości 
wykonywanych badań patomorfologicznych, ale także 
ma zagwarantować, by instytucjonalny odbiorca wyni-
ków (rozpoznań) patomorfologicznych, czyli podmioty 
lecznicze, które świadczą szpitalne usługi medyczne, 
miał pełną informację o kluczowych elementach pra-
widłowo wykonanego badania. Niewątpliwie będzie 
to skutkowało zwiększenie wiedzy i umiejętności kadry 
zarządzającej, związanych z zarządzaniem jakością 
i bezpieczeństwem pacjenta, oraz wdrożenie dobrych 
praktyk organizacyjnych (w zakresie patomorfologii). 

4.2.  Radiologia i diagnostyka obrazowa w onkologii
Barbara Bobek-Billewicz 

Charakterystyka poszczególnych badań 
obrazowych

Radiologia i diagnostyka obrazowa posługują się róż-
nymi metodami, które można podzielić na cztery główne 
grupy:
I. Badania z wykorzystaniem promieniowania rentge-

nowskiego. 
a. Tomografia komputerowa. 

b. Klasyczna radiografia i skopia. Nowoczesne 
aparaty to systemy cyfrowe.

c. Mammografia – nowoczesne aparaty to 
mammografy cyfrowe umożliwiające wykona- 
nie oprócz klasycznych zdjęć 2D także tomo-
syntezy (DBT – digital breast tomosynthesis) 
i mammografii spektralnej ze wzmocnieniem 
kontrastowym (CESM – contrast enhanced 
spectral mammography).
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d. Badania naczyniowe (angiografia, flebografia).
II. Badania metodą rezonansu magnetycznego (MRI – 

magnetic resonance imaging) – można powiedzieć, 
że badanie MR to wiele badań: od klasycznego 
obrazowania morfologicznego, angiografii przed 
i po dożylnym podaniu środka kontrastującego po 
badania czynnościowe: obrazowanie zależne od 
dyfuzji (DWI – diffusion weighted imaging), obra-
zowanie dynamiki wzmocnienia kontrastowego 
(DCE – dynamic contrast enhanced), perfuzji (PWI 
– perfusion-weighted imaging), mapowanie kory 
mózgowej (fMRI – functional MRI) i dróg istoty bia-
łej (DTI – diffusion tensor imaging) i obrazowanie 
molekularne, jakim jest spektroskopia, w praktyce 
klinicznej spektroskopia protonowa – 1HMRS.

III. Ultrasonografia (USG) – klasyczna prezentacja B 
uzupełniona badaniem dopplerowskim, elastogra-
fią i rzadko wykonywanym badaniem z dożylnym 
podaniem środka kontrastującego.

IV. Badania medycyny nuklearnej – w onkologii najczę-
ściej obecnie wykorzystywane są metody hybrydowe 
(SPECT/CT, PET/CT, PET/MR) pozwalające w czasie 
jednego badania uzyskać informacje czynnościowe 
(PET, SPECT) i strukturalne (CT, MR) oraz fuzję tych 
obrazów. Współcześnie wskazania do badania 
PET/MR są ograniczone. Nie ma jednego bada-
nia PET. To, co zobaczymy w badaniu, determinuje 
podany radiofarmaceutyk, a wybór radiofarma-
ceutyku zależy od rodzaju nowotworu i problemu 
klinicznego. W onkologii najczęściej wykonywane 
jest badanie PET/CT z deoksyglukozą znakowaną 
fluorem F18 (18F FDG). Inne radiofarmaceutyki 
są wykorzystywane rutynowo w badaniach PET 
chorych na raka gruczołu krokowego (18F Cholina 
lub Ga68 PSMA) czy nowotwory neuroendokrynne 
(Ga68 DOTATATE).

Uwidocznienie nowotworu w badaniu PET zależy od:

 � poziomu metabolizmu radiofarmaceutyku przez 
nowotwór – dlatego kluczowy jest wybór odpo-
wiedniego radiofarmaceutyku, 

 � wielkości guza (rozdzielczość przestrzenna PET 
wynosi 5–10 mm), 

 � poziomu metabolizmu radiofarmaceutyku przez 
„tło” – im większa różnica gromadzenie radio-
farmaceutyku między nowotworem a tkanką/
narządem, w którym znajduje się naciek, tym 
łatwiej go zobaczyć. 

Badanie PET/CT jest wykorzystywane w ocenie 
stopnia zaawansowania nowotworu, w planowaniu  

radioterapii oraz w ocenie odpowiedzi na leczenie. Trze- 
ba pamiętać, że FDG nie jest swoistym markerem 
nowotworu i jest gromadzona nie tylko w nowotworach, 
ale także w różnych procesach zapalnych infekcyjnych 
i nieinfekcyjnych, zmianach popromiennych oraz pra-
widłowych tkankach i narządach. Są nowotwory, które  
nie gromadzą FDG i u takich chorych wykonuje się 
badanie PET z innym radiofarmaceutykami.

Wybór metody obrazowania zależy od problemu 
klinicznego i okolicy anatomicznej, często  
dla rozwiązania problemu klinicznego konieczne  
jest wykonanie kilku rodzajów badań.

Osobną dziedziną radiologii jest radiologia zabie-
gowa uważana dziś za jeden z czterech filarów leczenia 
chorych na nowotwory obok chirurgii, radioterapii 
i leczenia systemowego – zagadnienie to jest omówione 
w osobnym rozdziale. 

Tomografia komputerowa (TK) jest obecnie 
najczęściej wykorzystywaną w onkologii metodą 
diagnostyki obrazowej. Współczesne wielorzędowe 
tomografy komputerowe (MDCT/MSCT) dzięki akwi-
zycji objętościowej pozwalają na uzyskanie obrazów 
rekonstruowanych bardzo dobrej jakości w każdej 
płaszczyźnie oraz rekonstrukcji 3D. Pojedyncza akwizy-
cja danych klatki piersiowej, jamy brzusznej i miednicy 
zajmuje od kilku do kilkunastu sekund. Ogromna 
większość badań TK u chorych na nowotwory jest 
wykonywana z dożylnym podaniem jodowego środka 
kontrastującego. Badanie po podaniu środka kontrastu-
jącego może być jedno- lub wielofazowe. Badanie jamy 
brzusznej praktycznie zawsze jest wielofazowe. Główne 
wady tomografii komputerowej to ekspozycja na pro-
mieniowanie jonizujące i stosowanie jodowych środków 
kontrastujących. Głównymi działaniami niepożądanymi 
tych środków kontrastujących są ostre reakcje typu 
alergicznego o różnym stopniu nasilenia i nefrotoksycz- 
ność. 

Dwuenergetyczne (spektralne) tomografy kompute-
rowe (DECT – dual energy CT) pozwalają na znacznie 
lepszą charakterystykę i rozróżnienie tkanek niż „kla-
syczne” systemy tomografii komputerowej. W badaniu 
DECT oprócz obrazów konwencjonalnych są dostępne:

 � mapy monoenergetyczne, zwykle od 40 do  
200 keV – pozwalają na lepszą ocenę wzmoc-
nienia kontrastowego przy niskich keV i redukcję 
artefaktów od metalu przy wysokich keV, co popra-
wia czułość badania;
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 � mapy gęstości jodu – umożliwiają ilościową ocenę 
wzmocnienia kontrastowego i poprawią swoistość 
badania; pozwalają także na ocenę perfuzji;

 � Z effective maps – pozwalają na rozróżnienie tka-
nek na podstawie liczby atomowej tworzących 
je pierwiastków; są bardzo przydatne w ocenie  
perfuzji;

 � wirtualne obrazy bez wzmocnienia kontrasto-
wego uzyskiwane z obrazów ze wzmocnieniem 
kontrastowym – pozwala to zmniejszyć dawkę pro-
mieniowania i skrócić czas badania, ale niestety 
wartości osłabienia promieniowania nie są takie 
same w pierwotnych i w wirtualnych obrazach  
bez wzmocnienia kontrastowego.

Rezonans magnetyczny (MRI) zyskuje w ostat-
nich latach coraz większe znaczenie w diagnostyce 
onkologicznej. W praktyce klinicznej najczęściej wyko-
rzystywane są systemy o indukcji pola 1,5T i 3T. 
W systemach 3T stosunek sygnału do szumu jest wyższy 
niż w systemach 1,5T, co pozwala skrócić czas akwizycji 
bez straty jakości lub poprawić jakość bez wydłużania 
czasu. Niestety, systemy 3T są bardziej wrażliwe na arte-
fakty podatności magnetycznej. Co oczywiste, MRI jest 
podstawową metodą diagnostyczną w badaniu ośrod-
kowego układu nerwowego, w tym w neuroonkologii, 
ale odgrywa coraz większą rolę także w innych nowo-
tworach. Rezonans magnetyczny cechuje się znacznie 
lepszą rozdzielczością tkankową niż TK, rozdzielczość 
przestrzenna współczesnych systemów MR jest porów-
nywalna z TK, rozdzielczość czasowa w badaniach 
dynamicznych jest zbliżona do rozdzielczości czasowej 
TK. Czas badania jest dłuższy niż TK, ale w ostatnich 
latach czas poszczególnych akwizycji jest coraz krótszy 
bez straty jakości, część obrazów można uzyskać na 
podstawie wyliczeń. Obecnie możliwe są izotropowe 
obrazy o wielkości voxela znacznie poniżej 1 × 1 × 1 mm  
zarówno T1-zależne, jak i T2-zależne, także z supre-
sją sygnału tkanki tłuszczowej czy krwi. Umożliwia to 
zobaczenie np. nerwów czaszkowych poniżej podstawy 
czaszki. Ma to kapitalne znaczenie dla oceny szerzenia 
się nowotworów regionu głowy i szyi. Zaawansowane 
techniki obrazowania MR, takie jak obrazowanie zależne 
od dyfuzji (DWI), spektroskopia MR (w praktyce klinicz-
nej spektroskopia protonowa 1HMRS), perfuzja (PWI) 
metodą DSC (dynamic susceptibility contrast), badania 
dynamiczne po dożylnym podaniu paramagnetyczne- 
go środka kontrastującego (DCE), pozwalają lepiej  
charakteryzować tkanki prawidłowe i patologiczne, 
a więc postawić bardziej precyzyjne rozpoznanie, lepiej 
określić wielkość nacieku i jego granice. 

Ogromna większość badań TK i MR u chorych na 
nowotwory wykonywana jest ze wzmocnieniem kontra-
stowym. W badaniach MR stosuje się paramagnetyczne 
środki kontrastujące, obecnie chelaty gadolinu (gado-
lin-based contrast agent). Jodowe środki kontrastujące 
są niespecyficzne narządowo, wśród gadolinowych – 
są zarówno niespecyficzne, jak i hepatropowe, a więc 
w różnym procencie wychwytywane przez hepatocyty 
i wydalane do żółci. Hepatropowe środki kontrastujące 
pozwalają na lepszą charakterystykę, a więc i lepszą 
diagnostykę różnicową zmian ogniskowych w wątrobie. 
Umożliwiają także lepszą diagnostykę funkcji wątroby. 

Ryzyko ostrych reakcji typu alergicznego czy uszko-
dzenia nerek przez gadolinowe środki kontrastujące  
jest bardzo niskie, ale kilkanaście lat temu opisano 
u chorych z niewydolnością nerek nefrogenne zwłók-
nienie systemowe (NSF – nephrogenic systemic fibrosis) 
związane z gadolinem, a w ostatnich latach stwierdzono 
u chorych którzy wielokrotnie otrzymywali takie środki 
kontrastujące odkładanie się gadolinu w pewnych  
strukturach mózgowia. 

Badanie z dożylnym podaniem środka kontrastu-
jącego znacznie poprawia czułość i swoistość zarówno 
badania TK, jak i MR. Ważna jest ilość podanego środka 
kontrastującego, technika podania oraz tzw. opóźnie-
nie, czyli czas od podania środka kontrastującego do 
rozpoczęcia akwizycji danych. Obecnie standardem jest 
stosowanie automatycznych wstrzykiwaczy umożliwia-
jących podanie środka kontrastującego z wymaganą 
prędkością. W badaniu MR podawana jest niewielka 
ilość środka kontrastującego, zwykle 10–20 ml, i dla-
tego bardzo ważne jest podanie następowego bolusa 
soli fizjologicznej. 

Badanie metodą MR u chorych na nowotwory jest 
często tzw. badaniem wieloparametrycznym, w którym 
oceniane jest nie tylko morfologia tkanek i narządów, 
ale także dyfuzja wody w tkance, angiogeneza na pod-
stawie różnych metod oceny perfuzji i/lub badania 
dynamicznego czy poziomy metabolitów. 

Obrazowanie MR zależne od dyfuzji (DWI) 
początkowo było wykorzystywane w diagnostyce zmian 
w mózgu, przede wszystkim zawału niedokrwiennego 
w fazie nadostrej, obecnie stosowane jest w diagnostyce 
wszystkich obszarów anatomicznych, zwłaszcza u cho-
rych z podejrzeniem lub rozpoznaniem nowotworu. DWI 
odgrywa kluczową rolę zarówno w diagnostyce różnico-
wej, jak i w ocenie odpowiedzi na leczenie. Intensywność 
sygnału w obrazach dyfuzyjnych zależy od swobody 
ruchu cząsteczek wody w przestrzeni zewnątrzkomórko-
wej – zewnątrznaczyniowej. Zmniejszenie tej przestrzeni 
czy to w przebiegu obrzęku cytotoksycznego komórek, 
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jak np. w ostrym zawale niedokrwiennym mózgu, czy 
w guzach o wysokiej gęstości komórkowej prowadzi do 
ograniczenia dyfuzji. Przyspieszenie dyfuzji wskazuje na 
odpowiedź nowotworu na leczenie, ponieważ śmierć 
komórek prowadzi do zwiększenia przestrzeni zewnątrz-
komórkowej. Współczynnik dyfuzji (ADC – apparent 
diffusion coefficient) mierzony w mm2/s pozwala na 
ilościowy pomiar dyfuzji, a więc bardziej precyzyjną, 
obiektywną i porównywalną ocenę. 

Szczególną formą obrazowania zależnego od 
dyfuzji jest obrazowanie tensora dyfuzji (DTI) ocenia-
jące stopień ukierunkowania ruchu cząsteczek wody. 
W praktyce klinicznej badanie jest wykorzystywane  
do obrazowania i oceny dróg istoty białej w mózgu 
i rdzeniu kręgowym, ale także w badaniu nerek i mięśni. 

W radiologii onkologicznej wiele uwagi poświęca 
się ocenie unaczynienia guza i angiogenezy. Służą temu 
najczęściej badania dynamiczne po dożylnym poda-
niu środka kontrastującego. Badania takie wykonuje 
się zarówno w tomografii komputerowej, rezonansie 
magnetycznym, jak i PET. Obszar objęty badaniem, 
czas pojedynczego pomiaru i liczba powtórzeń, czyli 
czas całej akwizycji, zależą od narządu, problemu 
klinicznego i metody obrazowania. Kinetyka wzmocnie-
nia kontrastowego może być oceniana wizualnie, ale 
dokładniejszej oceny można dokonać, wykorzystując 
krzywe wzmocnienia kontrastowego (krzywe opisujące 
kinetykę wzmocnienia kontrastowego mierzonego jed-
nostkami Haunsfielda w TK albo intensywnością sygnału 
w MR czy SUV w PET w czasie). Bardziej zaawansowa- 
ną metodą są mapy parametryczne różnych parame-
trów opisujących perfuzję, przepuszczalność ścian  
naczyń itp.

Szczególną metodą jest obrazowanie perfuzji 
mózgowej metodą MR (PWI DSC – dynamic suscepti-
bility contrast perfusion – perfusion weighted imaging). 
Jest to sekwencja T2-zależna dynamiczna obrazująca 
pierwsze przejście podanego dożylnie środka kontrastu-
jącego. Czas akwizycji to około 90 sekund, a więc nie 
przedłuża istotnie czasu badania, a dostarcza bardzo 
cennych informacji. Typowo obejmuje cały mózg. Uzy-
skuje się zwykle cztery mapy obrazujące perfuzję: TTP 
(time to peak), MTT (mean transit time), CBF (cerebral 
blood flow), CBV (cerebral blood volume). Z powodu neo-
angiogenezy, zwłaszcza w guzach o wyższym stopniu 
złośliwości, stwierdza się wzrost CBF i CBV i skrócenie 
MTT i TTP. W praktyce najczęściej wykorzystuje się mapy 
CBV. PWI jest kluczową sekwencją w diagnostyce róż-
nicowej zmian nowotworowych i nienowotworowych, 
w tym zmian popromiennych, określeniu złośliwości 
guzów, różnicowaniu guzów pierwotnych i przerzuto-

wych, transformacji anaplastycznej glejaków WHO II 
do wyższych stopni złośliwości.

Wzmocnienie kontrastowe zmian wewnątrzmózgo-
wych powinno być zawsze oceniane łącznie z obrazami 
perfuzyjnymi, zwłaszcza mapami rCBV. Wzmocnienie 
kontrastowe nie musi korelować z rCBV. Wysoka perfu-
zja (rCBV normalizowane do prawidłowo wyglądającej 
istoty białej > 1,75–3,4), także w niewzmacniającym się 
kontrastowo guzie wewnątrzmózgowym, wskazuje na 
wysoki stopień złośliwości (WHO III lub IV). 

W rezonansie magnetycznym możliwe jest obra-
zowanie perfuzji bez podawania egzogennego środka 
kontrastującego. W badaniu mózgu jest to technika 
ASL (arteria spin lebeling). W tej technice napływająca 
krew jest znakowana magnetycznie, a obraz perfuzyjny 
jest subtrakcją obrazów „znakowanych” i „kontrolnych”. 
W przeciwieństwie do PWI DSC jest to metoda ilo-
ściowa, ale możliwy jest tylko pomiar i uzyskanie map 
przepływu krwi (CBF). Badanie może być wykonane 
zarówno aparatami 3T, jak 1,5T. Bardziej zaawanso-
wane jest wykorzystanie tej techniki do wykonania 
angiografii i mapowania kory mózgowej (fMRI).

Inną techniką umożliwiającą obrazowanie perfuzji, 
zarówno mózgowej, jak i pozamózgowej, bez podawa-
nia egzogennego środka kontrastującego jest odmiana 
obrazowania dyfuzyjnego z zastosowaniem akwi-
zycji przy niskich wartościach tzw. współczynnika b  
(s/mm2), opisującego zależność obrazu od dyfuzji. War-
tość współczynnika b wykorzystywanego w praktyce 
klinicznej wynosi od 0 do 2000. Im wyższa wartość 
współczynnika b, tym obraz jest bardziej zależny od 
dyfuzji, a mniej od innych parametrów tkanki, ale spada 
stosunek sygnału do szumu. Do oceny ograniczenia 
dyfuzji wykorzystuje się obrazy DWI i mapy ADC wyko-
nane dla b ≥ 800. Natomiast pomiary przy niskich 
wartościach b (< 300) pozwalają obliczyć tzw. frakcję 
perfuzyjną dyfuzji (IVIM imaging – intravoxel incoherent 
motion imaging). Niestety zarówno akwizycja dyfuzji 
przy niskich wartościach b, jak i oprogramowanie do 
analizy tych danych nie są powszechnie dostępne.

Do oceny angiogenezy można także wykorzy- 
stywać sekwencję SWI (susceptibility weighted ima-
ging – obrazy zależne od podatności magnetycznej),  
która pozwala uwidocznić metabolity krwi i naczynia  
żylne. 

Spektroskopia MR (spektroskopia protonowa 
1HMRS) dostarcza informacji o składzie biochemicznym 
tkanki. Jest ona rutynowo wykorzystywana klinicz-
nie w diagnostyce zmian wewnątrzmózgowych oraz 
w wybranych przypadkach raka prostaty. Klasyfikacja 
PIRADS nie uwzględnia spektroskopii.
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Spektroskopię wykonuje się metodą pojedynczego 
voxela (SVS – single voxel spectroscopy) lub metodą 
multivoxelową obejmującą znacznie większy obszar 
(CSI – chemical shift imaging 2D lub 3D). SVS wymaga 
pomiaru także w obszarze referencyjnym. Czas jednej 
akwizycji SVS to 3–5 minut, a CSI 2D około 7–8 minut 
i CSI 3D około 15 minut. Stosunek sygnału do szumu 
jest istotnie wyższy w SVS niż w CSI. W CSI dochodzi do 
dużego uśredniania pomiarów. Uzyskanie dobrej jakości 
widm w CSI 3D jest bardzo trudne ze względu na dużą 
niejednorodność objętego badaniem obszaru i długi 
czas akwizycji powoduje częste artefakty ruchowe. 
W badaniu prostaty rutynowo wykonuje się CSI. Opro-
gramowania producentów pozwalają na półilościową 
ocenę widma, oblicza się stosunki poziomów metabo-
litów w zmianie oraz, co szczególnie ważne, stosunki 
ilości tego samego metabolitu w zmianie i w referen-
cji. Do oceny ilościowej konieczne są oprogramowania 
zewnętrzne. 

W badaniu mózgu 1HMRS pomaga w różnicowa-
niu nowotworu, niedokrwienia, procesów zapalnych 
i innych procesów patologicznych. Niezależnie od loka-
lizacji w mózgu i poza mózgiem cechą wskazującą 
na proces nowotworowy jest wzrost poziomu choliny 
w porównaniu z prawidłową tkanką. Metabolitami 
oznaczanymi w 1HMRS zmian w mózgu są m.in. NAA 
(N-acetylasparginian), kreatyna (Cr), cholina (Cho), 
mio-inozytol (mIns), mleczany, lipidy, glutamina/gluta-
minian, GABA, 2-hydroksglicyna, tauryna, alanina. NAA 
w nowotworowych guzach mózgu jest obniżone podob-
nie jak w prawie wszystkich procesach patologicznych 
i chorobach mózgu. Bardzo niski, na poziomie szumu, 
poziom NAA wskazuje na proces patologiczny niewycho-
dzący z tkanki nerwowej. Podwyższony pik mIns w guzie 
wskazuje na jego glejowy/neuroglejowy charakter, ale 
występuje także w obszarach gliozy. Obecnie możliwe 
jest także – co prawda w specjalnej, ale możliwej do 
wykonania w standardowym systemie 3T akwizycji – 
wyodrębnienie w widmie 2-HG (2 hydroxyglutarate) 
wskazujących na mutację IDH, a więc umożliwia diagno-
stykę różnicową glejaków na poziomie molekularnym.

Istotnym ograniczeniem 1HMRS jest niska 
rozdzielczość przestrzenna i niezbyt duża liczba 
uwidacznianych metabolitów. Metoda ma 
ograniczoną swoistość. 1HMRS nie powinna być 
oceniana jako samodzielne badanie, ale zawsze 
łącznie z innymi obrazami badania MR. 

Badanie czynnościowe mózgu, czyli obrazowanie 
mózgu w czasie pracy (fMRI), to mapowanie kory mózgo-
wej. W neuroonkologii wykorzystuje się mapowanie 
elokwentnych ośrodków korowych, a więc: pierwszorzę-
dowej kory ruchowej, ośrodków mowy, wzroku i rzadko 
słuchu. Celem takiego badania podobnie jak mapo-
wania istoty białej metodą DTI jest minimalizowanie 
ryzyka powstania deficytów neurologicznych w prze-
biegu zabiegu operacyjnego. Oba badania, tzn. fMRI 
i DTI, powinny być wykonywane do planowania zabiegu 
operacyjnego. Ograniczeniem obu metod jest to, że 
nie obrazują bezpośrednio ani neuronów, ani aksonów. 
fMRI obrazuje czynność kory mózgowej na podstawie 
zmian stężenia oksy- i deoksyhemoglobiny w drob-
nych żyłach odprowadzających krew z danego obszaru 
mózgu, a DTI obrazuje drogi istoty białej na podstawie 
preferowanego kierunku dyfuzji wody w przestrzeni 
zewnątrzkomórkowej – zewnątrznaczyniowej. 

Nie ma onkologii bez radiologii (i diagnostyki 
obrazowej). Diagnostyka obrazowa odgrywa istotną, 
a czasem kluczową, rolę na wszystkich etapach 
diagnostyki i leczenia chorych na nowotwory. 
Znaczna część nowotworów wykrywana jest 
w badaniach obrazowych: 

 � w skryningu (rak piersi, rak płuca), 
 � przypadkowo w czasie wykonywania badań 

z innych wskazań, 
 � u chorych z objawami klinicznymi  

powodowanymi przez nowotwór. 

Wykrycie nieprawidłowej struktury/masy/nacieku 
(w potocznym języku zmiany) to dopiero początek pro-
cesu diagnostycznego. Do odpowiedzi na pytanie, czy 
jest to nowotwór, czy zmiana nienowotworowa, czę-
sto trzeba wykorzystać kilka metod diagnostycznych. 
Ostateczne rozpoznanie stawiane jest na podstawie 
badania histopatologicznego, ale pobranie próbek czy 
to drogą biopsji, czy w czasie zabiegu operacyjnego 
nie jest możliwe bez obrazowania. Obecnie wszystkie 
biopsje wykonywane są pod kontrolą technik obrazo-
wych. Wynik badania obrazowego często ma istotne 
znaczenie dla ostatecznego rozpoznania histopatolo-
gicznego, dlatego korelacje radiologiczno-patologiczne, 
coraz częściej praktykowane, są kliniczną codziennością 
w nowotworach kości, piersi i coraz częściej ośrodko-
wego układu nerwowego.
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Po rozpoznaniu nowotworu koniecznym jest okre-
ślenie stopnia zaawansowania: wielkości nacieku, 
przerzutów do węzłów chłonnych i przerzutów odle-
głych. Dodatkowo przed zabiegiem operacyjnym należy 
dokładnie określić lokalizację zmiany i stosunek do 
narządów sąsiednich. Nie ma przesady w stwierdzeniu, 
że ocena operacyjności większości nowotworów opiera 
się w istotnej części na badaniach obrazowych.

Celem badań obrazowych na tym etapie jest 
wskazanie wszystkich zmian nowotworowych (tumor 
bourden), co nie zawsze jest możliwe. Mikroprzerzuty, 
a więc < 2 mm, nie są widoczne w żadnych obecnie 
stosowanych badaniach obrazowych.

Skuteczność diagnostyczna badania TK w rozpozna-
waniu przerzutów w węzłach chłonnych jest ograniczona 
(dla węzłów chłonnych wnęk i śródpiersia nie przekracza 
65%). Badanie MR nie przewyższa istotnie badania TK, 
aczkolwiek badanie DWI/ADC dostarcza informacji 
przydatnych w diagnostyce różnicowej.

Najbardziej skuteczną metodą wykrywania prze-
rzutów w węzłach chłonnych jest badanie PET/CT 
z odpowiednim dla danego nowotworu radiofarmaceu-
tykiem. W badaniu 18F FDG PET/TK trzeba pamiętać 
o wynikach fałszywie pozytywnych spowodowanych  
najczęściej zmianami zapalnymi, ale wysokie gromadze- 
nie FDG jest możliwe także w odczynowych węzłach 
chłonnych.

W ocenie stopnia zaawansowania choroby nowo-
tworowej szczególnie przydatne są metody obrazowania 
całego ciała. 

Podstawową z tych metod jest oczywiście bada-
nie PET/CT, najczęściej z 18F FDG, ale także z innymi 
radiofarmaceutykami. Badanie całego ciała metodą 
rezonansu magnetycznego (whole body MR) z opcją 
obrazowania dyfuzji wody (DWI) jest coraz częściej wyko-
nywane, a czas badania wynoszący około 30–40 minut 
jest akceptowalny dla większości chorych. Badanie jest 
szczególnie przydatne w rozpoznawaniu przerzutów 
w kościach i w tym wskazaniu może być wykonane  
bez wzmocnienia kontrastowego.

Współczesne tomografy komputerowe umożliwiają 
wykonanie badania klatki piersiowej, jamy brzusznej 
i miednicy w czasie kilkunastu sekund i są coraz 
częściej wykorzystywane do badania jednocześnie 
kilku obszarów anatomicznych. Takie postępowanie 
nie tylko oszczędza czas chorego, ale pozwala uniknąć 
kilkukrotnego podawania środka kontrastującego,  
co ma znaczenie dla protekcji nerek.

Diagnostyka obrazowa raka wątroby

Badania obrazowe wątroby – podobnie jak płuc – 
wykonywane są praktycznie u wszystkich chorych na 
nowotwory złośliwe. Diagnostyka różnicowa zmian 
ogniskowych w wątrobie, często wykrywanych przypad-
kowo, bywa trudna, mimo wykorzystania kilku metod 
diagnostycznych.

We wstępnej diagnostyce zmian ogniskowych 
w wątrobie najczęściej wykonywana jest ultrasono-
grafia, metoda o dość wysokiej czułości i swoistości, 
ale bardzo zależna od doświadczenia osoby bada-
jącej. Badanie TK i MR przewyższają USG pod 
względem czułości i swoistości w wykrywaniu i róż-
nicowaniu zmian ogniskowych w wątrobie. Rezonans 
magnetyczny ze względu na znacznie lepszą niż TK 
charakterystykę tkankową jest coraz częściej wyko-
rzystywany do badania wątroby, zwłaszcza oceny 
zmian ogniskowych o małych rozmiarach (< 10 mm). 
Badanie MR wątroby obejmuje, oprócz sekwencji mor-
fologicznych, obrazowanie zależne od dyfuzji (DWI/
ADC) oraz wielofazowe badanie z dożylnym poda-
niem paramagnetycznego środka kontrastującego. 
Badanie MR wątroby można rozszerzyć o elastogra-
fię, oceniającą zwłóknienie wątroby, oraz sekwencje 
oceniające zawartości tkanki tłuszczowej i żelaza. 
Sekwencje te mogą być wykorzystywane do monito-
rowania osób z grup wysokiego ryzyka zachorowania 
na pierwotnego raka wątroby. 

Badania TK i MR wątroby chorych na nowotwory 
powinny być zawsze badaniami dynamicznymi, wielofa-
zowymi po dożylnym podaniu środka kontrastującego. 
W badaniu TK najczęściej wykonywane są cztery fazy: 
faza bez wzmocnienia kontrastowego, faza tętnicza, 
faza wrotna, faza równowagi. Badanie MR powinno 
być wykonywane z wykorzystaniem hepatotropowego 
środka kontrastującego i oprócz wymienionych wyżej 
faz należy jeszcze wykonać akwizycję w fazie opóźnio-
nej po 5 minutach od podania środka kontrastującego 
i w tzw. fazie wątrobowokomórkowej (opóźnienie tej 
fazy zależy od rodzaju środka kontrastującego). W tej 
ostatniej fazie wzmocnienie kontrastowe wykazuje 
tkanka wątrobowa zawierająca prawidłowe hepatocyty, 
a zmiany niezawierające prawidłowych hepatocytów  
są hipointensywne. 

Diagnostyka obrazowa nowotworów kości

Celem badań obrazowych w diagnostyce przerzutów 
do kości jest wykrycie przerzutów, ocena powikłań lub 
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zagrażających powikłań, jak złamania, ucisk rdzenia 
oraz ocena odpowiedzi na leczenie. Przerzuty do kości 
dzieli się na osteosklerotyczne (osteoblastyczne), osteo-
lityczne i mieszane. Do rozpoznawania przerzutów  
do kości wykorzystuje się następujące metody: 

 � Scyntygrafia z Tc-99m-metylenodwufosfonianami 
(MDP) – ocenia aktywność osteoblastów w proce-
sach patologicznych. Cechuje się wysoką (> 90%) 
czułością w wykrywaniu przerzutów, wyższą dla 
przerzutów sklerotycznych niż litycznych. Metoda 
jest mało specyficzna, a główną przyczyną wyni-
ków fałszywie pozytywnych są zmiany zapalne, 
zwyrodnieniowe, pourazowe. Nie jest wykorzy-
stywana u chorych ze szpiczakiem, białaczką, 
chłoniakiem. Jest najczęściej wykonywanym 
badaniem typu „badanie całego ciała” układu 
kostnego.

 � PET/CT – wybór radiofarmaceutyku zależy od pier-
wotnego nowotworu. Najczęściej jest to 18F FDG, 
ale np. w raku prostaty (18F Cholina lub 68Ga 
PSMA). Badanie PET/CT z 18F-FNa (fluorkiem 
sodu) opiera się na takim mechanizmie wychwy- 
tu jak Tc-99m MDP, ale jest znacznie bardziej  
czułe.

 � Zdjęcia RTG cechują się niską czułością, ale 
wysoką specyficznością w wykrywaniu przerzutów 
do kości.

 � Tomografia komputerowa cechuje się wysoką czu-
łością i specyficznością w wykrywaniu przerzutów 
zarówno sklerotycznych, jak i litycznych.

 � Rezonans magnetyczny – metoda o bardzo wyso-
kiej czułości i specyficzności w rozpoznawaniu 
zmian w szpiku, w tym także przerzutów. Badanie 
MR całego ciała (whole body MR) jest obecnie 
możliwe do wykonania w czasie poniżej 40 minut. 

Diagnostyka obrazowa raka piersi

Można powiedzieć, że w ostatnich latach w diagnostyce 
raka piersi mamy „diagnostyczny zawrót głowy”.

Podstawową metodą diagnostyki raka piersi 
i jedyną metodą skryningową jest nadal mammografia 
2D. Głównymi ograniczeniami mammografii jest pro-
mieniowanie jonizujące i zależność czułości badania 
od budowy piersi. Gęsta gruczołowa budowa piersi jest 
główną przyczyną wyników fałszywie ujemnych mammo-
grafii. Głównymi objawami raka piersi w mammografii 
są guzek, mikrozwapnienia lub guzek z mikrozwapnie-
niami (ok. 90% przypadków), a także zagęszczenie, 

zaburzenie architektury, poszerzenie przewodu mleko-
wego, choroba Pageta.

Mammografia cyfrowa umożliwia rozszerzenie 
badania o tomosyntezę (DBT – digital breast tomosyn-
thesis) i mammografię spektralną ze wzmocnieniem 
kontrastowym (CESM – contrast enhanced spectra 
mammography). DBT pozwala zobaczyć pierś na 1 mm 
warstwach, a więc znacznie dokładniej ocenić strukturę 
i zmiany patologiczne piersi. Jak we wszystkich obsza-
rach anatomicznych, zdjęcia warstwowe pozwalają 
uniknąć wielu błędów wynikających z nakładania się 
struktur na zdjęciach sumacyjnych. Co ważne, obec-
nie można ze zdjęć warstwowych DBT uzyskać obraz 
sumacyjny 2D. Dzięki temu DBT może przestać być 
uzupełnieniem mammografii 2D i być samodzielnym 
badaniem. Pozwala to zmniejszyć dawkę promienio- 
wania. 

CESM jest techniką dwuenergetyczną. Wykony-
wana jest akwizycja niskoenergetyczna (23–32 kVp) 
i wysokoenergetyczna (45–49 kVp), a następnie sub-
trakcja. Badanie wykonuje się po dożylnym podaniu 
jodowego środka kontrastującego. Nowotworom, 
a więc także rakowi piersi, w ogromnej większości przy-
padków towarzyszy neoangiogeneza. Przepuszczalność 
ścian naczyń zaopatrujących nowotwór jest większa 
niż naczyń prawidłowych, co powoduje, że nowotwo- 
ry w ogromnej większości wzmacniają się kontrastowo 
w badaniach obrazowych. W CESM oceniane są dwa 
rodzaje obrazów: 

1) obrazy niskoenergetyczne bardzo podobne  
do standardowej mammografii 2D,

2) obrazy subtrakcyjne, na których znacznie lepiej  
jest widoczne badanie kontrastowe.

Zjawisko wzmocnienia kontrastowego nowotwo-
rów wykorzystywane jest także w badaniu MR. Przy 
czym w badaniu MR ocenia się tylko występowanie 
wzmocnienia kontrastowego, ale także pozwala oce-
nić jego kinetykę, a więc zmienność w czasie, a także 
inne parametry tkanek, np. dyfuzję wody w przestrzeni 
zewnątrzkomórkowej. Spektroskopia MR w badaniu 
piersi wykorzystywana jest tylko w badaniach nauko-
wych. Istotnym ograniczeniem metody w badaniu piersi 
jest stosunkowo duży voxel pomiarowy oraz trudności 
z tłumieniem sygnału tłuszczu. 

Badanie MR ze wzmocnieniem kontrastowym 
cechuje bardzo wysoka czułość (> 95%) i wysoka swo-
istość (> 90%) pod warunkiem, że jest badaniem bardzo 
dobrej jakości, bez artefaktów. U kobiet przed meno-
pauzą powinno być wykonane w drugim tygodniu cyklu 
miesięcznego.



1134.  Nowości w diagnostyce onkologicznej

W części sytuacji klinicznych CESM zastępuje mam-
mografię MR, ale w skryningu u kobiet z grup wysokiego 
ryzyka zachorowania na raka piersi, w ocenie odpowie-
dzi na neoadjuwantową chemioterapię czy rozległości 
nacieku nowotworowego, zwłaszcza naciekania ściany 
klatki piersiowej, MR jest „złotym standardem”. 

Badanie USG obejmuje badanie piersi, okolic 
pachowych, pod- i nadobojczykowych. U kobiet poniżej  
35. roku życia jest pierwszym badaniem obrazowym 
piersi. Powinno być wykonywane także jako badanie 
uzupełniające mammografię u kobiet z gęstą gruczo-
łową budową piersi. Badanie USG jest bardzo skuteczną 
metodą rozróżnienia zmian litych od torbielowatych. 
Prezentacja B i badanie dopplerowskie może być uzu-
pełnione o elastografię i badanie ze wzmocnieniem 
kontrastowym.

ABUS (automated breast ultrasound) jest metodą 
ultrasonograficznego badania piersi przedstawiającą 
pierś w trzech płaszczyznach, w tym także w płaszczyź-
nie czołowej, niemożliwej do uzyskania w klasycznym 
badaniu USG. Badanie uważa się za bardziej powta-
rzalne niż klasyczne badanie USG. Nie można w nim 
ocenić dołów pachowych. 

W każdym wyniku badania piersi (mammografia, 
USG, MRI) musi być podana budowa piersi oraz ocena 
zmian w piersiach według BI-RADS (Breast Imaging 
Reporting and Data System), a w badaniu MR także 
stopień wzmocnienia kontrastowego podścieliska.

Biopsje gruboigłowe i gruboigłowe wspomagane 
próżnią zmian w piersiach wykonuje się pod kontrolą 
USG, mammografii (biopsje stereotaktyczne) i MR.

Diagnostyka obrazowa raka gruczołu 
krokowego

Ultrasonografia przezodbytnicza (TRUS – transrec-
tal ultrasonography) pozwala uwidocznić strukturę 
wewnętrzną gruczołu, w tym zmiany ogniskowe, i gra-
nice gruczołu. Obecnie metodą z wyboru w diagnostyce 
obrazowej raka stercza jest wieloparametryczne 
badanie rezonansem magnetycznym. System PI-RADS 
(Prostate Imaging Reporting System) określa parametry 
badania MR i interpretację obrazów. Badanie MR dla 
klasyfikacji zmian w prostacie zgodnie z PI-RADS obej-
muje obrazy T2-zależne, obrazowanie zależne od dyfuzji 
(DWI/ADC) oraz badanie dynamiczne po dożylnym 
podaniu paramagnetycznego środka kontrastującego. 
PI-RADS 1 i 2 oznaczają bardzo niskie i niskie praw-
dopodobieństwo klinicznie istotnego raka, PI-RADS 4 
i 5 oznaczają wysokie i bardzo wysokie prawdopodo-

bieństwo klinicznie istotnego raka, a PI-RADS 3 jest 
wynikiem niejednoznacznym. W badaniu MR ocenia się 
także przejście nacieku poza torebkę gruczołu, węzły 
chłonne w miednicy i struktury kostne miednicy.

Tomografia komputerowa pozwala ocenić nacieka-
nie struktur sąsiednich, węzły chłonne, struktury kostne, 
obecność wodonercza, nie jest natomiast przydatna do 
oceny struktury wewnętrznej stercza. PET/CT z choliną 
znakowaną fluorem F18 lub z PSMA znakowanym galem 
G68 jest bardzo skuteczną metodą w ocenie stopnia 
zaawansowania choroby i rozpoznawania wznowy. Rak 
prostaty jest wymieniany jako jedno z głównych wska-
zań do badania PET/MR.

Biopsja prostaty wykonywana jest pod kontrolą 
tylko obrazu USG lub USG z fuzją z obrazami MR lub 
bezpośrednio pod kontrolą MR.

Uwagi końcowe

Badania obrazowe są więc istotnym elementem 
wyboru optymalnej metody leczenia. Wyjątkowe 
znaczenie mają w planowaniu zabiegów 
neurochirurgicznych oraz w planowaniu radioterapii. 
W planowaniu radioterapii obrazowanie  
jest nie tylko podstawą wyboru obszaru 
napromieniania, lecz także do wskazania narządów 
krytycznych (organ at risk).

Zarówno ocena odpowiedzi na leczenie, jak i sku-
teczności leczenia w znacznej mierze opierają się na 
badaniach obrazowych. Rozpoznanie obecności prze-
trwałego po leczeniu nacieku nowotworowego czy 
wznowy nowotworu jest dla radiologa podobnym, tylko 
trudniejszym zadaniem, jak rozpoznanie pierwotnego 
nowotworu. Trudniejszym, bo zmiany w tkankach po 
radioterapii bywają bardzo podobne do nowotworu, 
a zabiegi operacyjne, zwłaszcza z rekonstrukcją, znacz-
nie zmieniają warunki anatomiczne. 

Osobnym niezwykle ciekawym zagadnieniem jest 
heterogenność nowotworu zarówno w obrębie głównego 
nacieku, jak i między guzem pierwotnym a przerzuto-
wymi oraz zmienność nowotworu w czasie leczenia. 
Obecnie rutynowo klinicznie wykorzystywane badania 
obrazowe tylko w niewielkim stopniu potrafią odpowie-
dzieć na pytanie o heterogenność nowotworu. Do takich 
wyjątków należy ocena zróżnicowania nowotworów 
neuroendokrynnych na podstawie obecności recepto-
rów somatostatynowych w badaniu 68Ga-DOTATAE  
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PET/CT oraz zmian w gromadzeniu 68Ga-DOTATATE 
i 18F FDG.

Jest to fascynujący temat, a diagnostyka obrazowa 
wydaje się być bardzo dobrym narzędziem oceny hete-
rogenności nowotworu. W przeciwieństwie do biopsji 
jest metodą nieinwazyjną, badanie można wykonywać 
wielokrotnie i oceniać zmiany jednocześnie w całym 
ciele.

Drugim obszarem intensywnych badań i prac 
naukowych w zakresie obrazowania jest poszukiwanie 
obrazowych biomarkerów prognostycznych i predykcyj-
nych.

Warto zaznaczyć, że optymalna diagnostyka 
obrazowa w onkologii, to nie zbiór przypadkowych 
nawet najlepiej wykonanych i opisanych badań, ale 
proces, w którym badania dobrane tak, aby opty-
malnie czasowo i kosztowo bez zbędnego narażenia 

chorego na promieniowanie czy podawanie środków 
kontrastujących precyzyjnie ocenić pierwotny nowotwór, 
stopień zaawansowania, heterogenność, odpowiedź na 
leczenie, powikłania. Do postawienia prawidłowego roz-
poznania i rozwiązania problemu klinicznego konieczna 
jest nie tylko umiejętność analizy i oceny obrazów, ale 
także znajomość historii choroby, coraz częściej wie-
dza na temat stosowanych leków oraz last but no least 
obejrzenie wcześniej wykonanych badań. Do oceny 
współczesnych badań obrazowych liczących czasem 
kilka czy kilkanaście obrazów oraz danych wymagają-
cych dodatkowej analizy przed oceną lekarza konieczne 
są dedykowane stacje diagnostyczne. Nieradiolodzy nie 
zawsze pamiętają, że opis badania TK czy MR, zwłasz-
cza w onkologii, zajmuje dużo czasu, znacznie więcej niż 
wykonanie badania TK, a czasem więcej niż wykonanie 
badania MR.
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4.3.  Diagnostyka molekularna w nowotworach litych
Artur Kowalik

Dawno już zaobserwowano, że każdy pacjent leczony 
z zastosowaniem tej samej terapii bardzo indywidualnie 
odpowiadał na leczenie. Zdarzają się przypadki tak dra-
matyczne, jak pełne wyleczenie, a z drugiej strony inne 
kończące się zgonem pacjenta nie z powodu postępów 
samej choroby, ale działań niepożądanych wywołanych 
lekiem. Dzieje się tak dlatego, że każdy z nas ma uni-
kalny genom (zbiór wszystkich genów oraz pozostałych 
sekwencji DNA). To właśnie genom decyduje z jednej 
strony o naszej różnorodności, a z drugiej strony o więk-
szym lub mniejszym podobieństwie. Decyduje o naszym 
wzroście, kolorze oczu, włosów, a także o predyspozy-
cjach do chorób oraz odpowiedzi na leczenie. Dzięki 
poznaniu genomu ludzkiego, szerszemu poznaniu 
podłoża molekularnego chorób oraz postępom w tech-
nologiach diagnostycznych, w tym w sekwencjonowaniu 
DNA, możliwe stało się zapoczątkowanie ery medycyny 
personalizowanej. 

Medycyna personalizowana (MP) jest to prowadzenie 
wielospecjalistycznego leczenia w sposób 
zindywidualizowany na podstawie szczegółowych 
danych diagnostycznych, w tym genetycznych. 
Medycyna personalizowana to inaczej podanie 
właściwego leku właściwemu pacjentowi  
we właściwym czasie.

Wiek XX, oprócz koszmarnych doświadczeń, jakich 
zaznała ludzkość (m.in. dwóch wojen światowych), 
przyniósł również ogromny postęp naukowy i technolo-
giczny. Ten ostatni jaskrawo jawi się także w naukach 
biomedycznych. Ostatnie stulecie to również wiek inten-
sywnego wdrażania uzyskanej wiedzy w praktyce. Także 
w zapobieganiu i leczeniu chorób człowieka. Opraco-
wane w XX w. techniki badawcze, połączone z rozwojem 
biotechnologii oraz intensywnym gromadzeniem wiedzy 
o molekularnym podłożu chorób prowadzą do dyna-
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micznego rozwoju nowoczesnych metod leczenia, w tym 
terapii celowanych (molekularnie ukierunkowanych, 
inaczej działają na określony defekt genetyczny). Pro-
wadzenie leczenia w sposób personalizowany wymaga 
wdrożenia odpowiednich technik diagnostycznych. 

Na szczęście dzięki bujnemu rozwojowi biologii mole-
kularnej w drugiej połowie XX w., w tym stworzeniu 
technologii łańcuchowej reakcji polimerazy (polymerase 
chain reaction – PCR), w latach 80. XX w. technologie 
diagnostyczne są na wyciągnięcie ręki (tab. 4.1). 

TABELA 4.1.   Metody diagnostyczne najczęściej stosowane w medycynie personalizowanej 

METODA ZALETY WADY

Immunohistochemia – IHC rutynowo stosowana w patologii, nie wymaga drogiego 
sprzętu, można przestrzennie ocenić poziom ekspresji 
oraz zidentyfikować typ komórek wykazujących ekspresję 
badanego białka 

subiektywność oceny, metoda 
jakościowa

Fluorescencyjna hybrydyzacja 
in situ – FISH

rutynowo stosowana w diagnostyce, jednoznaczna  
do oceny

złożona, droga 

Sekwencjonowanie 
sangerowskie

„złoty standard” diagnostyki molekularnej, wykrywa 
wszystkie mutacje i je identyfikuje

czasochłonna, czułość tylko 10–20%, 
wymaga znacznej inwestycji sprzętowej

Real time PCR – PCR z detekcją 
w czasie rzeczywistym – qPCR

 szybka, mniej wrażliwa na degradacje DNA, czułość 1–5%,  
na rynku są dostępne testy CE-IVD

wykrywa tylko znane mutacje

Digitalny PCR – ddPCR  szybka, mniej wrażliwa na degradacje DNA, bardzo czuła 
(0,01–1%), nadaje się do analizy ctDNA

wykrywa tylko znane mutacje

Sekwencjonowanie nowej 
generacji – NGS

wykrywa wszystkie mutacje i je identyfikuje, bardzo duża 
i kompleksowa ilość informacji, w przypadku analizy wielu 
próbek w jednym eksperymencie, koszt pojedynczej 
próbki niski, czułość 1–5%, choć zależy od ilości próbek  
w jednym eksperymencie

czasochłonna, drogi cały eksperyment, 
wymaga zaawansowanego sprzętu, 
analiza jest złożona

TABELA 4.2.   Przykłady terapii celowanej, cele molekularne, rodzaj badania oraz metody diagnostyki wykorzystywane  
do stratyfikacji do leczenia pacjentów

NOWOTWÓR LEK CEL RODZAJ BADANIA METODA

Rak piersi z nadekspresją 
HER2

trastuzumab HER2 badanie obecności 
nadekspresji  
HER2/amplifikacji -neu

IHC, FISH 

GIST imatynib, sutynityb, 
dasatynib, nilotynib

KIT, PDGFRA badanie obecności mutacji w 
KIT, PDGFRA

sekwencjonowanie 
sangerowskie DNA, NGS 

Rak jelita grubego cetuksymab, 
panitumumab

EGFR badanie obecności mutacji 
w KRAS, NRAS (do leczenia 
kwalifikuje brak mutacji)

sekwencjonowanie 
sangerowskie DNA, qPCR, NGS

Niedrobnokomórkowy  
rak płuca

gefitynib (I gen.), 
erlotynib (I gen.), 
afatynib (II gen.)
ozymertynib (III gen.)

EGFR badanie obecności mutacji 
w EGFR

sekwencjonowanie 
sangerowskie DNA, qPCR, NGS

Czerniak, 
niedrobnokomórkowy 
rak płuca

wemurafenib, 
dabrafenib (+ inhibitory 
MEK kobymetynib, 
trametynib)

BRAF badanie obecności mutacji 
w BRAF

sekwencjonowanie 
sangerowskie DNA, qPCR, NGS

Niedrobnokomórkowy 
rak płuca

crizotynib, alektynib, 
cerytynib

EML4-ALK obecności fuzji  
EML4-ALK

FISH, IHC, NGS

Niedrobnokomórkowy 
rak płuca

crizotynib rearanżacje 
z udziałem 
ROS1

obecności rearanżacji 
z udziałem ROS1

FISH, IHC, NGS
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Diagnostyka molekularna raka piersi

 � Predyspozycje dziedziczne do zachorowań  
na nowotwory piersi – mutacje w genach 
BRCA1 i BRCA2

W Polsce około 5% raków piersi rozwija się na pod-
łożu dziedzicznych mutacji w genach BRCA1 i BRCA2. 
Obecnie w naszym kraju diagnostyka molekularna 
wspomnianych wyżej genów polega na wykrywaniu 
3–5 mutacji założycielskich (mutacje założycielskie to 
mutacje, które powstały u członków danej, względnie 
izolowanej i homogennej populacji w przeszłości, np. 
kilkaset lat temu, i zostały w niej rozpowszechnione 
i utrwalone), które stanowią około 65–75% wszystkich 

wykrywanych mutacji w tych genach. Reszta mutacji 
(25–35%) lokuje się w innych miejscach genów BRCA1 
i BRCA2. Należy jeszcze wspomnieć o badaniu dwóch 
mutacji założycielskich w genie PALB2 oraz w genie 
CHEK2 jako predyspozycji dziedzicznej do rozwoju raka 
piersi. Obecnie, dzięki rozwojowi technologii sekwen-
cjonowania nowej generacji (NGS), diagnostyka całych 
genów BRCA1/2 stała się szybka oraz ekonomicznie 
uzasadniona, nawet w takim kraju jak Polska, gdzie 
efekt założyciela odpowiada za 2/3 z wykrywanych 
mutacji w BRCA1 i BRCA2. Podkreślić należy także, że 
do niedawna diagnostyka mutacji niezałożycielskich 
praktycznie nie istniała w naszym kraju, ze względu na 
duży koszt sekwencjonowania całych genów metodą 
sangerowską (sekwencjonowanie kapilarne).

NOWOTWÓR LEK CEL RODZAJ BADANIA METODA

Niedrobnokomórkowy 
rak płuca/czerniak

pembrolizumab, 
niwolumab

PD-1 ocena ekspresji PD-1 IHC

Niedrobnokomórkowy 
rak płuca/czerniak

durvalumumab PD-1L ocena ekspresji PD-1 IHC

Rak jajnika olaparyb PARP-1 badanie obecności mutacji w 
BRCA1/2

sekwencjonowanie 
sangerowskie DNA, qPCR, NGS

cd. TABELI 4.2. 

Każda kobieta ze zdiagnozowanym rakiem piersi powinna być skierowana do poradni genetycznej w celu 
wykonania badania mutacji w genach BRCA1 i BRCA2. Informacja o obecności mutacji w wymienionych wyżej 
genach stanowi istotną informację dla zespołu lekarzy przeprowadzających leczenie: 

 � Może być wskazówką dla chirurga i pomóc zaplanować rozległość zabiegu operacyjnego.
 � Może pomóc w selekcji odpowiedniego schematu leczenia systemowego:
– Dostępne dane literaturowe wskazują  

na dużą korzyść, jaką odnoszą chore z wykrytą mutacją w genie BRCA z zastosowania leczenia 
neoadjuwantowego opartego na związkach platyny. 

– Wykorzystanie inhibitorów PARP w leczeniu chorych na raka piersi z mutacją w BRCA. 
– Wykrycie mutacji w BRCA u chorej na raka piersi pozwala na ocenę występowania tej mutacji u innych 

członków jej rodziny. Z kolei wykrycie u zdrowych nosicielek mutacji w BRCA pozwala na zaplanowanie 
profilaktycznych operacji usunięcia piersi lub usunięcia nowotworu na bardzo wczesnym etapie,  
kiedy u chorej stwierdza się jedynie ognisko pierwotne raka bez przerzutów do regionalnych węzłów 
chłonnych ani przerzutów odległych. 
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Diagnostyka molekularna guzów zrębu 
przewodu pokarmowego (GIST)

Najczęściej rozpoznawanymi nowotworami mezen- 
chymalnymi przewodu pokarmowego są guzy podście-
liskowe (GIST). Do początku XXI w. kluczową metodą 
terapeutyczną w leczeniu tych nowotworów była chi- 
rurgia. Jednakże wyniki leczenia GIST nie były zado-
walające, gdyż nowotwór ten wykazywał oporność na 
chemio- i radioterapię. Wyjątek od wspomnianej wyżej 
reguły stanowiły (i stanowią nadal) guzy o małej złośli-
wości, które rozpoznawane są zwykle incydentalnie jako 
pojedyncze zmiany. W tych przypadkach zabieg opera-
cyjny był i nadal jest wystarczającą metodą leczenia. 

W 1998 r. japoński patolog, prof. Hirota, odkrył,  
że za powstawanie i rozwój GIST odpowiadają 
mutacje w genie KIT, co umożliwiło wyróżnienie ich 
z grupy nowotworów mezenchymalnych o podobnej 
lokalizacji. Obecnie wiadomo, że w 85% przypadków 
GIST występują mutacje w genie KIT (ekson 11: 70% 
przypadków, ekson 9: 5–12% przypadków, ekson  
13 i 17: 1–2% przypadków), zaś w około  
5% przypadków mutacje w genie PDGFRA  
(głównie w guzach umiejscowionych w żołądku). 

Równolegle do badań nad etiopatogenezą GIST, 
w latach 90. na rynek farmaceutyczny wprowadzono 
Glivec (imatynib). Był to pierwszy lek, który opraco-
wano na podstawie danych krystalograficznych oraz 
modelowania molekularnego z wykorzystaniem metod 
bioinformatycznych. Jego skuteczność okazała się impo-
nująca, co spowodowało, że już w 2001 r. został on 
zarejestrowany przez Amerykańską Agencję ds. Żyw-
ności i Leków (FDA) do leczenia przewlekłej białaczki 
szpikowej. Dzięki gromadzeniu danych o strukturze 
białek szybko okazało się, że Glivec, blokujący domenę 
kinazy ABL1 (część białka chimerycznego BCR/ABL1 
odpowiadającego za powstanie przewlekłej białaczki 
szpikowej; Glivec także w tej chorobie odniósł spektaku-
larny sukces), blokuje również domenę kinazy receptora 
KIT oraz kinazę białka PDGFRA (które jak wcześniej 
wspomniano są przyczyną rozwoju GIST).

Diagnostyka molekularna, obejmująca sekwencjo-
nowanie sangerowskie DNA lub NGS DNA wyizolowane 
z tkanek nowotworowych uzyskanych podczas zabiegów 
operacyjnych, odgrywa bardzo ważną rolę w doborze 
leczenia, ponieważ odpowiedź na pierwszą linię lecze-
nia zależy od typu mutacji i jej umiejscowienia w genach 
KIT i PDGFRA. Zgodnie z tym:

 � Wykrycie mutacji w eksonie 11 genu KIT pozwala 
przewidzieć długotrwałą odpowiedź na leczenie 
pierwszego rzutu, czyli imatynib.

 � Obecność mutacji D842V w genie PDGFRA przed 
rozpoczęciem terapii sugeruje pierwotną opor-
ność na imatynib oraz na inhibitory II generacji 
takie jak sutynityb, dasatinyb, nilotinyb czy sora- 
fenib. 

 � Około 50% GIST bez mutacji w KIT czy PDGFRA, 
tzw. GISTwt (typ dziki), wskazuje na pierwotną 
oporność na imatynib. 

 � Wykazanie mutacji w eksonie 9 genu KIT sugeruje 
konieczność podania podwójnej dawki wspo-
mnianego wyżej leku w celu wywołania efektu 
terapeutycznego. 

 � Mutacje w eksonach 13 i 14 genu KIT, kodujących 
rejon domeny kinazy tyrozynowej (odpowiedzialny 
za wiązanie ATP), wskazują na ryzyko wystąpienia 
oporności wtórnej na imatynib, w trakcie leczenia 
trwającego kilka lat. W przełamywaniu tej oporno-
ści skuteczny jest sutynityb.

 � Mutacje w eksonach 17 i 18 (które kodują 
domenę odpowiedzialną za aktywację i utrzyma-
nie w aktywnej konformacji) również są związane 
z wystąpieniem oporności na wspomniane wyżej 
leczenie. Stwierdzenie tych mutacji wskazuje 
dodatkowo na brak skuteczności sutynitybu.

Reasumując, diagnostyka molekularna w GIST 
wspomaga rozpoznanie, dobór skutecznej dawki ima-
tynibu oraz pomaga w doborze leczenia drugiej linii, 
w przypadku stwierdzenia oporności wtórnej, na lecze-
nie pierwszej linii. 

Diagnostyka molekularna raka jelita grubego

 � Molekularne markery diagnostyczne  
raka jelita grubego 

Obecnie, tak jak w przypadku innych nowotworów, 
diagnostyka molekularna wspomaga klasyczną dia-
gnostykę histopatologiczną. Na podstawie zmian 
genetycznych raki jelita grubego możemy podzielić na 
raki wykazujące niestabilność chromosomową oraz raki 
rozwijające się na podłożu niestabilności mikrosate- 
litarnej.

Raki wykazujące niestabilność chromosomową sta-
nowią około 85% wszystkich raków jelita. Z grupy tej 
możemy wyróżnić podgrupę raków, które rozwijają się 
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na podłożu mutacji konstytucyjnych (tj. obecnych we 
wszystkich komórkach organizmu) i które stanowią około 
0,5–1% wszystkich raków jelita grubego. Jest to między 
innymi rodzinna polipowatość gruczolakowata (inaczej 
zespół FAP: familial adenomatous polyposis), która 
związana jest z dziedziczeniem mutacji w genie supre-
sorowym APC oraz polipowatość związana z mutacją 
w genie MUTYH (MUTYH associated polyposis – MAP). 

Drugą (po rakach wykazujących niestabilność 
chromosomową) grupą raków jelita grubego są raki roz-
wijające się na podłożu niestabilności mikrosatelitarnej. 
Stanowią one 15% wszystkich raków jelita. W grupie tej 
możemy z kolei wyróżnić raki rozwijające się na podłożu 
mutacji dziedzicznych. 

Jest to między innymi zespół Lyncha, inaczej 
dziedziczny rak jelita grubego, niezwiązany 
z polipowatością. Zespół ten rozwija się na podłożu 
dziedzicznych mutacji w genach kodujących białka 
uczestniczące w naprawie błędnie sparowanych zasad 
w DNA (MLH1, MSH2, PMS2 i MSH6) i stanowi  
około 3–5% raków jelita grubego. 

Wyżej wspomniane mutacje doprowadzają do zjawi-
ska niestabilności mikrosatelitarnej (MSI – microsatellite 
instability), którą można oceniać immunohistochemicz-
nie, badając ekspresję białek kodowanych przez geny 
MLH1, MSH2, PMS2 i MSH6. Alternatywną metodą 
jest ocena niestabilności długości markerów mikro-
satelitarnych za pomocą analizy produktów PCR 
z wykorzystaniem urządzenia do sekwencjonowania 
sangerowskiego. 

Niestabilność mikrosatelitarna jest markerem 
dobrego rokowania w II i III stadium zaawansowania 
raka jelita grubego oraz czynnikiem predykcyjnym odpo-
wiedzi na 5-fluorouracyl. Dodatkowo w preparatach 
histologicznych raków z niestabilnością mikrosateli-
tarną obserwuje się intensywny naciek limfocytarny 
oraz odczyn zapalny. Raki z MSI są obecnie przedmio-
tem intensywnych badań klinicznych z zastosowaniem 
inhibitorów anty-PD-1L/PD1. 

 � Molekularne markery predykcyjne raka  
jelita grubego 

Podstawową metodą leczenia raka jelita grubego jest 
chirurgia. W przypadku choroby rozsianej od około 
dekady dostępne są do terapii przeciwciała monoklo-
nalne anty-EGFR: cetuksymab oraz panitumumab. Do 
tego leczenia kwalifikowani są chorzy, których nowo-

twory nie wykazują mutacji w genach KRAS, NRAS 
i BRAF.

Początkowo zastosowanie leku opierano na wyniku 
immunohistochemicznym oceniającym ekspresje białka 
EGFR na powierzchni komórek nowotworowych oraz 
braku mutacji w eksonie 2 genu KRAS. Jednakże póź-
niej po analizie danych z badań klinicznych okazało 
się, że wynik IHC EGFR jest niemiarodajny, ponieważ 
pacjenci z wynikiem negatywnym odpowiadali na lecze-
nie, natomiast pacjenci z obecną mutacją w genie KRAS 
eksonie drugim nie uzyskiwali korzyści z leczenia ww. 
przeciwciałami. W rezultacie wymogiem do zastoso-
wania terapii celowanej w raku jelita grubego był brak 
mutacji w genie KRAS w eksonie 2. Mutacja w genie 
KRAS w eksonie 2 w raku jelita grubego jest obecna 
w 40% przypadków. W związku z tym, stosując metody 
diagnostyki molekularnej, prowadzono stratyfikacje 
pacjentów do leczenia przeciwciałami monoklonalnymi. 
Jednakże wyniki leczenia przeciwciałami w kombinacji 
z chemioterapią w porównaniu z zastosowaniem samej 
chemioterapii nie były zadowalające. W celu poprawy 
skuteczności zaczęto poszukiwać innych czynników 
predykcyjnych. Na podstawie wyników badań pod-
stawowych podejrzewano, że mutacje mogą dotyczyć 
innej części genu KRAS oraz innych genów. Retrospek-
tywna analiza obecności mutacji w eksonach 3 i 4 genu 
KRAS oraz 2–4 eksonu NRAS, przeprowadzona została 
na próbkach tkankowych pacjentów uczestniczących 
w badaniach klinicznych. Wykazano, że tylko pacjenci 
bez mutacji w genach KRAS i NRAS odnoszą znaczącą 
korzyść z leczenia. Ważną informacją uzyskaną dzięki 
tej analizie retrospektywnej było to, iż u pacjentów bez 
mutacji w KRAS w eksonie 2, leczonych przeciwciałami 
monoklonalnymi, u których w analizie retrospektywnej 
wykryto mutacje w innych eksonach KRAS lub NRAS, 
zastosowane leczenie przyspieszało rozwój choroby. 
Obecnie stratyfikacja pacjentów do leczenia cetuksyma-
bem oraz panitumabem opiera się na analizie eksonów 
2–4 w obu genach, tj. KRAS, NRAS oraz BRAF. Obec-
ność tych mutacji stwierdza się u około 65% chorych 
(odpowiednio KRAS u 50%, NRAS u 5%, zaś BRAF u 10% 
chorych) i wskazuje ona na brak wrażliwości na prze-
ciwciała anty-EGFR. Jest tak, gdyż białkowe produkty 
zmutowanych genów KRAS, NRAS i BRAF powodują 
ciągłą aktywację szlaku MAPK, co z kolei sprawia, że 
blokowanie EGFR, będącego pierwszym ogniwem wspo-
mnianego szlaku, jest nieskuteczne. Dodatkowo zaleca 
się stosowanie metod bardzo czułych (np. qPCR, NGS 
czy ddPCR) potrafiących wykryć klon oporny na terapię 
(z mutacją w genach KRAS lub NRAS, lub BRAF), który 
może stanowić mniejszość przed rozpoczęciem leczenia.
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Diagnostykę omawianych mutacji wykonuje się 
na materiale pooperacyjnym (zarówno guz pierwotny, 
jak i materiał z przerzutów do narządów odległych). 
Jednakże należy mieć na uwadze, że zgodność 
wykrywanych mutacji pomiędzy guzem pierwotnym 
a przerzutem sięga 90%. 

Jednym z mechanizmów oporności na cetuksymab 
jest również pojawienie się mutacji (S492R) w genie 
kodującym receptor EGFR w trakcie terapii. Mutacja 
(S492R) uniemożliwia przyczepianie się cetuksymabu 
do EGFR. Jednakże komórki nowotworowe pozostają 
wrażliwe na panitumumab. W związku z tym, również 
w przypadku utraty odpowiedzi na leczenie cetuksy-
mabem zaleca się poszukiwanie mutacji S492R, co 
może umożliwić kontynuacje leczenia przeciwciałami 
monoklonalnymi poprzez stosowanie panitumumabu. 
Bez diagnostyki molekularnej prowadzenie tej terapii 
nie byłoby możliwe.

Diagnostyka molekularna 
niedrobnokomórkowego raka płuca

W niedrobnokomórkowym raku płuca (NDRP) stosuje się 
obecnie kilka generacji drobnocząsteczkowych inhibito-
rów EGFR: gefitynib, erlotynib – inhibitory I generacji, 
afatynib – inhibitor II generacji oraz niedawno dopusz-
czony i finansowany ozymertynib – inhibitor III generacji. 
Na wspomniane wyżej leczenie odpowiadają tylko cho-
rzy, u których w komórkach NDRP występuje mutacja 
aktywująca w czterech eksonach (18–21) kodujących 
domenę kinazy tyrozynowej EGFR. Prawie 85–90% 
wykrywanych mutacji w EGFR dotyczy delecji w eksonie 
19 oraz mutacji L858R w eksonie 21. Reszta to mutacje 
rzadziej występujące (np. w kodonie 719) oraz insercje 
w eksonie 20. Insercje w eksonie 20 w większości przy-
padków powodują oporność pierwotną na inhibitory 
EGFR. Dlatego też diagnostykę molekularną w NDRP 
rozpoczyna się od analizy mutacji w EGFR.

Materiałem do tego badania może być: mate-
riał tkankowy pooperacyjny lub biopsyjny, materiał 
cytologiczny świeży lub utrwalony, płyn wysiękowy lub 
pozakomórkowe krążące DNA (cfDNA). Należy pamię-
tać, że czułość wykrywania mutacji w EGFR w osoczu 
(cfDNA), w stosunku do tkanki, wynosi obecnie około 
0,7–0,8%. Jednakże jest to czasem jedyny materiał, 
jaki jest dostępny do diagnostyki molekularnej (jest 
tak w przypadku zużycia całego materiału na badania 
histopatologiczne oraz wtedy, gdy nie ma możliwości 
jego ponownego pobrania, ze względów anatomicznych 
lub braku zgody pacjenta). 

 � Mutacja T790M powodująca oporność  
na inhibitory EGFR I i II generacji 

W przypadku leczenia inhibitorami EGFR I czy II genera-
cji, zwykle po około 8–12 miesiącach terapia przestaje 
działać, gdyż dochodzi do wytworzenia wtórnej opor-
ności. Za zjawisko to odpowiada m.in. mutacja T790M 
w EGFR, którą wykrywa się w trakcie leczenia u 50% 
pacjentów, u których rozwinęła się oporność wtórna. 
Należy nadmienić, że niektórzy pacjenci wykazują 
oporność pierwotną na leczenie, ponieważ mutację 
T790M wykrywa się u około 2% już przed rozpoczęciem 
leczenia. Mutacja ta jest obecna w bardzo małej ilo-
ści komórek tworzących guz nowotworowy (klonalność 
nowotworu). W związku z tym, do diagnostyki i stratyfi-
kacji pacjentów z NDRP zaleca się testy CE-IVD na bazie 
qPCR, których czułość jest w granicach 1–5%, lub inne 
metody o podobnej czułości (NGS czy dPCR; patrz tab. 
4.1). Czy mutacja T790M jest już obecna u wszystkich 
pacjentów przed leczeniem czy zostaje wyindukowana 
przez to leczenie, nie jest do końca jasne. W badaniach 
klinicznych są nowe inhibitory, które przełamują opor-
ność na mutacje T790M. 

W przypadku diagnozowania wtórnej oporności do 
oceny mutacji T790M materiałem z wyboru jest poza-
komórkowy DNA (cfDNA), izolowany z osocza pacjenta. 
Dlatego też do wykonania tego badania zaleca się 
metody osiągające czułość 0,01–1%, czyli np. ddPCR 
czy NGS. W przypadku braku mutacji w cfDNA wyizo-
lowanym z osocza należy podjąć próbę pozyskania 
materiału tkankowego poprzez biopsję wznowy. Jest 
to szczególnie ważne, ze względu na możliwość zasto-
sowania inhibitora III generacji (ozymertynibu), który 
przełamuje oporność na inhibitory I lub II generacji, 
za którą odpowiedzialna jest mutacja T790M, w przy-
padku gdy towarzyszy ona mutacji pierwotnej w EGFR 
(np. delecji w eksonie 19 czy mutacji L858R w eksonie 
21 lub innym mutacjom związanym z wrażliwością  
na leczenie inhibitorami I generacji). 

 � Mutacja C797S powodująca oporność  
na inhibitory EGFR III generacji 

Niestety z badań przedklinicznych i wczesnych klinicz-
nych z wykorzystaniem ozymertynibu wiadomo, że 
w ciągu około 12 miesięcy jego stosowania wytwarza 
się oporność, za którą, w około 30% przypadków, odpo-
wiada mutacja C797S w EGFR. Wykrycie wspomnianej 
wyżej mutacji daje podstawę do zastosowania kombi-
nacji inhibitora I generacji z inhibitorem III generacji, 
ale tylko w przypadku, gdy mutacja C797S nie leży 



1214.  Nowości w diagnostyce onkologicznej

na tej samej nici DNA co mutacja T790M. Przyczyną 
powyższego stanu rzeczy są następujące fakty: receptor 
EGFR kodowany przez gen z mutacją T790M współwy-
stępującą z jedną z aktywujących mutacji w eksonach 
18–21 (np. del19) jest wrażliwy na inhibitor III genera-
cji; receptor kodowany przez gen z mutacją C797S jest 
podatny na leczenie inhibitorami I generacji; receptor 
kodowany przez gen z wszystkimi trzema mutacjami 
obecnymi na tej samej nici (np. del19+T790M+C797S) 
nie jest wrażliwy na żadną ze znanych obecnie terapii 
ukierunkowanych molekularnie. Trwają jednak inten-
sywne badania przedkliniczne dotyczące inhibitorów 
przełamujących dyskutowaną wyżej oporność. 

 � Inhibitory rearanżacji z udziałem ALK  
oraz ROS1 i kwalifikacja do leczenia 
kryzotynibem, alektynibem, cerytynibem

W NDRP, w przypadku braku mutacji w EGFR, poszukuje 
się rearanżacji genu ALK (EML4-ALK) oraz rearanżacji 
z udziałem genu ROS1. Diagnostyka jest prowadzona 
przy użyciu fluorescencyjnej hybrydyzacji in situ, 
która może być poprzedzona immunohistochemiczną 
oceną ekspresji białka ALK, lub coraz częściej stosuje 
się metodę NGS. Rearanżację EML4-ALK wykrywa 
się u około 3–5% chorych, a ROS1 u 1–3% w NDRP, 
a jej obecność (rearanżacji) jest wskazaniem do zasto-
sowania inhibitorów ALK i ROS1, takich jak kryzotynib 
(inhibitor I generacji) i inhibitory ALK nowej generacji 
(alektynib, cerytynib). Te ostatnie są wykorzystywane 
w celu przełamania oporności na kryzotynib, która 
z kolei spowodowana jest przez pojawienie się mutacji 
w domenie kinazy tyrozynowej ALK. 

 � Inne metody leczenia niedrobnokomórkowego 
raka płuca

Należy nadmienić, że w USA, Japonii, Australii, Izra-
elu czy krajach Europy Zachodniej analizuje się całe 
spektrum dodatkowych biomarkerów molekularnych, 
takich jak: mutacje w genie BRAF (stwierdzane w 2–6% 
NDRP, z których 50% to V600E – wczesny dostęp jest 
realizowany obecnie w naszym kraju), HER2 lub MET, 
RET (1–2%) oraz NTRK1 (stwierdzane w 3–1% NDRP), 
obecność amplifikacji w MET oraz ekspresja PD-1L 
w komórkach nowotworowych. 

Wczesne doświadczenia kliniczne wskazują, że 
największą korzyść kliniczną z zastosowania tera-
pii anty-PD-1, uzyskują chorzy na NDRP bez mutacji 
w EGFR czy ALK/ROS1. Najbardziej prawdopodobnym 
uzasadnieniem tej zależności jest fakt, że nowotwory 
bez wspomnianych wyżej mutacji charakteryzują się 

współwystępowaniem większej liczby innych zmian 
genetycznych, która z kolei przekłada się na większa 
liczbę zmienionych białek i, co za tym idzie, większą 
liczbę neoantygenów, które ostatecznie mogą być  
rozpoznane przez odblokowany układ immunologiczny. 

Diagnostyka molekularna czerniaka

Diagnostykę molekularną wykonuje się z materiału 
biopsyjnego, który stanowi tkanka nowotworowa. 
Ocenę mutacji w kodonie V600 genu BRAF przepro-
wadza się w celu kwalifikacji do leczenia inhibitorami 
anty-BRAF (wemurafenib, dabrafenib), przy użyciu 
qRT-PCR, sekwencjonowania sangerowskiego i coraz 
częściej NGS. 

Duży postęp, jeśli chodzi o farmakoterapię, dokonał 
się w ciągu ostatnich lat w terapii czerniaka rozsia-
nego. Wprowadzenie do leczenia inhibitorów BRAF 
(wemurafenib, dabrafenib) wymusiło zastosowanie dia-
gnostyki molekularnej do stratyfikacji pacjentów do tej 
terapii. Mutacja V600E/K/M występuje w około 50% 
czerniaków. Również ważne dla przewidywania skutecz-
ności leczenia jest oznaczenie typu mutacji, ponieważ 
w przypadku mutacji V600K/M/R odpowiedź na lecze-
nie jest gorsza w porównaniu z V600E. Na szczęście 
V600K/M/R mutacje stanowią około 10% wszystkich 
wykrywanych mutacji V600 w BRAF. Zwykle odpo-
wiedź na leczenie trwała około 6 miesięcy (mediana 
całkowitego przeżycia). Jednakże w 2015 r. do lecze-
nia czerniaka rozsianego wprowadzono kombinację 
inhibitora BRAF (dabrafenib) z inhibitorem MEK (trame-
tynib), która znacznie wydłużyła czas przeżycia wolny od 
progresji (około 12 miesięcy) oraz całkowite przeżycie  
do ponad 2 lat! Jest to dawno oczekiwany sukces  
w terapii rozsianego czerniaka. 

Diagnostyka molekularna raka jajnika

Raj jajnika jest jednym z najbardziej agresywnych 
nowotworów kobiet. Rocznie w Polsce rozpoznaje się 
około 3500 nowych przypadków. Natomiast z powodu 
tego nowotworu w naszym kraju umiera rocznie około 
2500 kobiet. Nie ma obecnie żadnych markerów bio-
chemicznych użytecznych we wczesnym wykryciu tego 
raka. Na początku nowotwór rozwija się bezobjawowo 
i daje o sobie znać, gdy już guz ma wielkość kilku cen-
tymetrów oraz występują przerzuty. Tylko u 20–30% 
pacjentek chorobę rozpoznaje się we wczesnych sta-
diach, gdzie 5-letnie przeżycia stanowią około 90%. 
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Natomiast prawie 70% raków jajnika rozpoznaje się 
niestety w wyższych stopniach zaawansowania, tj. III 
i IV, z przeżyciem 5-letnim osiągającym 25%. Stąd też 
wyniki leczenia tego nowotworu są dalekie od zadowa-
lających. 

Podstawową metodą leczenia raka jajnika jest 
chirurgia. Chemioterapia jest oparta na związkach 
platyny. Ostatnio do leczenia tego nowotworu wpro-
wadzono inhibitory poli-ADP rybozy-1 (PARP-1), które 
wykazują skuteczność u pacjentek z mutacjami 
w genach BRCA1/2. Częstość mutacji dziedzicznych 
(germinalne) w BRCA1/2 u pacjentek z rakiem jajnika 
wynosi 18–21%. Natomiast kolejne 3–6% pacjen-
tek ma mutacje somatyczne, tzn. niedziedziczne, ale 
powstałe w trakcie rozwoju nowotworu i obecne tylko 
w komórkach nowotworowych. W Polsce do niedawna 
analizowało się tylko tzw. mutacje założycielskie, tj. 
mutacje charakterystyczne dla danej populacji, które 
się w niej pojawiły kilkaset lat temu i zostały w tej 
populacji utrwalone. Mutacji założycielskich dla popu-
lacji polskiej wymienia się około 3–5. Bardzo często 
nie wykrywa się mutacji założycielskich u pacjentek 
pochodzących z rodzin, w których występowały liczne 
zachorowania na raka jajnika/piersi. Dzięki rozwojowi 
technologii sekwencjonowania DNA (NGS) jest moż-
liwe sekwencjonowanie całych genów w sposób szybki 
i tani (patrz tab. 4.1). Gromadzone dane wskazują, że 
w rodzinach z licznymi zachorowaniami duży odsetek 
mutacji lokuje się w innych miejscach genów BRCA1/2 
niż mutacje założycielskie. Dodatkowo wykrycie mutacji 
w BRCA1/2 u pacjentki oprócz personalizacji leczenia 
umożliwia poszukiwanie charakterystycznej mutacji 
u innych członków rodziny. Wykrycie mutacji u osoby 
zdrowej umożliwia włączenie jej w program profilak-
tyczny częstszych badań oraz zaplanowania wespół 
z ginekologiem, genetykiem klinicznym oraz psycho-
logiem profilaktycznych operacji usunięcia piersi oraz 

jajników wraz z przydatkami. Jest to szczególnie ważne 
dlatego, że jak wspomniano wyżej nie ma specyficznych 
i użytecznych markerów dla wczesnego wykrywania tej 
choroby. Istotne jest więc wprowadzenie diagnostyki 
mutacji w BRCA1/2 za pomocą NGS na jak najwięk-
szą skalę w naszym kraju, szczególnie w aspekcie raka 
jajnika. Należy również wspomnieć, że oprócz mutacji 
w BRCA1/2 za defekt w naprawie podwójnoniciowych 
pęknięć w DNA odpowiadają również produkty biał-
kowe kodowane przez ponad 20 innych genów w tym 
takie, jak np. PALB2 lub RAD51C. W związku z powyż-
szym w niedalekiej przyszłości należy rozszerzyć zakres 
badania genetycznego o inne geny związane z naprawą 
podwójnoniciowych pęknięć w DNA z wykorzystaniem 
metody NGS. 

Podsumowanie

Znaczenie diagnostyki molekularnej w diagnostyce 
i leczeniu chorób nowotworowych będzie systematycz-
nie wzrastać. Musimy jako kraj być na to przygotowani. 
Można ten cel zrealizować poprzez inwestycje w nowe 
technologie oraz prowadzenie zaawansowanych badań 
dotyczących poszukiwania nowych markerów i terapii. 
Należy podkreślić, że precyzyjna diagnostyka i stra-
tyfikacja oraz regularne monitorowanie to również 
bardzo duże oszczędności finansowe w systematycznie 
wzrastających wydatkach przeznaczanych na leczenie 
onkologiczne. Dlatego również nie można zapominać 
o jakości wykonywanych badań, które decydują o wydat-
kowaniu potężnych środków z budżetu państwa na 
leczenie chorych na nowotwory. Wprowadzenie ścisłej 
kontroli jakości poprzez kontrolę pracy laboratoriów 
wykonujących badania genetyczne/molekularne dla 
pacjentów onkologicznych jest ważnym zadaniem  
do zrealizowania w najbliższej przyszłości. 
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4.4.  Czy rozwój genetyki oznacza rewolucję w medycynie?
Justyna Gil, Maria M. Sąsiadek

Ostatnie dekady są czasem ponadprzeciętnego rozwoju 
genetyki. Stał się on możliwy, dzięki rozwojowi techniki, 
która pozwoliła na skonstruowanie narzędzi pozwala-
jących na coraz bardziej dokładne poznanie genomu 
– jego struktury i funkcji. 

Po 20 latach od opublikowania pierwszych wyników 
badań nad poznaniem ludzkiego genomu (w 2000 r. 
opublikowano pierwsze wyniki, a w 2003 wyniki 
sekwencjonowania 99% genomu) możemy ocenić, jak 
przełomowe było to zdarzenie. 
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Znajomość struktury i funkcji genomu, poznanie 
mechanizmów regulacji ekspresji genów wraz z coraz 
nowocześniejszym i bardziej dostępnym sprzętem 
do badań genetycznych (pozwalającym na analizę 
zarówno wybranych fragmentów genomu, jak i prowa-
dzenie badań całogenomowych) dokonały przełomu 
w medycynie. Dla coraz to liczniejszych grup chorób 
poznajemy genetyczne podstawy zaburzeń, a ich znajo-
mość umożliwia nową, molekularną klasyfikację chorób, 
nowe metody diagnozowania oraz coraz częściej – celo-
wane leczenie. 

Szczególnie wyraźnie widzimy tę rewolucję w onko-
logii. 

Znajomość genetycznych podstaw procesu trans-
formacji nowotworowej pozwoliła na zrozumienie istoty 
złożoności tego procesu. Transformacja nowotworowa 
jest zawsze spowodowana zmianami genetycznymi, 
które, kumulując się w komórce, prowadzą do nabycia 
przez nie nowych cech biologicznych, charakterystycz-
nych dla komórek nowotworowych, m.in. niezależności 
od sygnałów regulujących podział i dojrzewanie komó-
rek, a tym samym nabieranie przez komórki cech 
nieśmiertelności, utraty zdolności hamowania kon-
taktowego, utraty stabilnej adhezji do sąsiadujących 
komórek i macierzy śródkomórkowej oraz zdolność  
do przerzutowania. 

W procesie genetycznej deregulacji podstawowych 
właściwości biologicznych komórek zaangażowane 
są liczne geny funkcjonujące w tzw. sieciach lub 
ścieżkach genów. W takim układzie aktywność 
danego genu bezpośrednio wpływa na aktywność 
kolejnych genów, przez co ma wpływ na ich 
działanie (w układzie od genu wyżej do niżej 
położonego w systemie regulacyjnym – upstream 
and downstream genes). Co więcej, każdy z genów 
może działać na różnych szlakach, prowadząc 
do „efektu motyla” – zmiana funkcji/ekspresji 
pojedynczego genu może spowodować zaburzenia 
funkcjonowania sieci sygnałowych na pozór odległych 
i niepowiązanych. 

Badania genetyczne pacjentów z chorobami nowo-
tworowymi oraz izolowanych komórek nowotworowych, 
połączone z analizą rodowodowo-kliniczną pacjentów 
oraz analizą danych epidemiologicznych, doprowadziły 
do stwierdzenia, że 5–10% nowotworów rozwija się 
na podłożu dziedzicznej skłonności do rozwoju określo-
nego typu nowotworu (typów nowotworów). Najczęściej 
zespoły te są dziedziczone autosomalnie, dominująco, 

rzadziej autosomalnie recesywnie. Jednocześnie stwier-
dzono, że komórki nowotworowe mają swój własny 
genom, odmienny od genomu konstytucyjnego osoby 
chorej. Tym samym chorzy na raka mają „dwa genomy” 
– genom konstytucyjny (który jest stały dla wszystkich 
komórek somatycznych pacjenta) i odmienny od niego, 
genom nowotworu (występujący jedynie w komórkach 
nowotworowych). 

Znajomość genomu komórek nowotworowych 
ujawniła, że nowotwory, dotychczas klasyfikowane na 
podstawie badań histopatologicznych do jednej grupy, 
stanowią wiele odmiennych typów. Przykładem może 
być klasyfikacja raka płuc, który klasycznie klinicznie 
jest dzielony na drobnokomórkowego i niedrobnoko-
mórkowego (gruczolakoraka i płaskonabłonkowego) 
raka płuc, a dopiero badania zmian genetycznych 
w komórkach guza ujawniły złożoność postaci tego 
raka. Dla większości postaci raka płuc zidentyfikowano 
tak zwane driver mutations, czyli główne mutacje, 
odpowiedzialne za transformację nowotworową. Tak 
więc w grupie raków płaskonabłonkowych w około 
80% przypadków zidentyfikowano driver mutations: 
amplifikacja PIK3CA (35%), FGFR1 (20%), PIK3CA 
mutacja PIK3CA, PTEN (10%), DDR2 (2%), a w grupie 
gruczolakoraków driver mutations zidentyfikowano dla 
około 60% guzów: KRAS (30%), EGFR (15%), ALK (5%), 
MET (4%), BRAF/PIK3CA (2%), HER2/MEK (2%), ROS1 
(2%), RET (1%). 

Ogromna skala heterogenności genetycznej guzów 
nowotworowych oraz ich niestabilność genetyczna, 
wyrażająca się zmiennością genomu komórek nowo-
tworowych w trakcie naturalnego rozwoju guza, ale 
też pod wpływem leczenia, stanowią od lat trudną do 
pokonania barierę diagnostyczną. I tę barierę obecnie 
pokonujemy. Poznanie skali heterogenności genetycznej 
guzów nowotworowych oraz stwierdzenie, że mutacje 
poszczególnych genów mogą mieć kluczowe znacze-
nie dla rozwoju różnych nowotworów, zlokalizowanych 
w różnych narządach i wydawałoby się całkowicie 
niepowiązanych etiologicznie, otworzyły nowe drogi 
w diagnostyce i leczeniu nowotworów. 

Identyfikacja jednocześnie wielu zmian, w wielu 
genach stała się możliwa dzięki wprowadzeniu do 
badań w onkologii technik sekwencjonowania następ-
nej generacji (NGS). Te techniki pozwalają na zbadanie 
np. wszystkich znanych genów ścieżki przekazywania 
sygnałów w guzach przerzutowych raka jelita grubego, 
których mutacje aktywujące są przyczyną niepowodzeń 
leczenia celowanego przeciwciałami monoklonalnymi 
anty-EGFR. Innym przykładem są panele kliniczne, 
pozwalające na jednoczesne sekwencjonowanie licz-
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nych genów, które mogą być przyczyną dziedzicznego, 
zwiększonego ryzyka raka piersi. 

Zwykle, kiedy mówimy o „dziedzicznym raku piersi”, 
myślimy o mutacjach w genach BRCA1 i BRCA2 
oraz o takich genach, jak PALB2 czy gen generujący 
średnie ryzyko zachorowania na raka piersi, jak 
CHEK2. Musimy jednak pamiętać, że rak piersi należy 
do „spektrum nowotworów” w takich zespołach 
dziedzicznego, zwiększonego ryzyka zachorowania 
na chorobę nowotworową, jak zespół Li-Fraumeniego 
(mutacje genu TP53), zespołu Cowden (mutacje genu 
PTEN), dziedziczny rak żołądka (mutacje genu CDH1) 
i inne. W tych przypadkach badania genów BRCA1, 
BRCA2, PALB2 i CHEK2 nie mają znaczenia.

Znaczenie mają jedynie badania właściwego genu, 
kluczowego dla występującego w rodzinie zespołu 
dziedzicznego. W przypadkach nienormatywnego 
rodowodu, na podstawie którego nie można określić 
etiologii genetycznej dziedzicznej predyspozycji, rozwią-
zaniem jest zastosowanie panelu NGS obejmującego 
sekwencjonowanie wszystkich genów, które mogą leżeć 
u podstaw dziedzicznej predyspozycji. 

Równolegle z intensywnie rozwijającą się diag- 
nostyką chorób nowotworach coraz bardziej upo-
wszechnia się tzw. terapia personalizowana/celowana 
przeciwko mutacjom, stanowiącym driver mutations. 
Markerami predykcyjnymi w tym postępowaniu, które 
mówią o powodzeniu terapii, są konkretne mutacje 
genów aktywnych w określonych szlakach. Stwierdze-
nie, że takie same zmiany genetyczne są kluczowe dla 
tak, wydawałoby się odległych etiologicznie guzów, 
jak np. guzy żołądka i przewlekła białaczka szpikowa 
czy czerniak i niedrobnokomórkowy rak płuc, spra-
wiają, że jesteśmy świadkami zachodzącej na naszych 
oczach zmiany paradygmatu leczenia w onkologii – od 
leczenia opartego na narządowej lokalizacji guzów 
nowotworowych, identyfikowanych np. jako „raki płuc”, 
czy też „przerzuty raka jelita grubego” do terapii celo-
wanej molekularnie, czyli takiego samego leczenia 
nowotworów o różnej lokalizacji. Coraz liczniejsze leki 
są adresowane nie narządowo, ale molekularnie, np. 
crizotynib dla guzów z mutacjami ALK, imatynib dla 
nowotworów z mutacjami KIT lub genem fuzyjnym BCR/
ABL, wemurafenib dla nowotworów z mutacjami BRAF. 

Heterogenność genetyczna komórek nowotwo-
rowych jest również przyczyną faktu, że nie wszyscy 

pacjenci odpowiadają pozytywnie na leczenie persona-
lizowane. Część spośród pacjentów nie odpowiada na 
terapię ze względu na pierwotną, nasiloną niestabilność 
genetyczną komórek guza, podczas gdy druga grupa 
pacjentów przestaje reagować pozytywnie na stoso-
wane leczenie po około jednym do dwóch lat. U drugiej 
grupy pacjentów odpowiedź kliniczna zostaje zniesiona 
na skutek mechanizmów uruchomionych terapią – elimi-
nacji pierwotnie docelowej linii komórek nowotworowych 
i pojawienie się nowych klonów komórkowych z innymi 
dominującymi mutacjami ścieżek molekularnych. 

Zjawisko oporności (pierwotnej?) na terapię, 
spowodowane wewnętrzną niestabilnością 
genetyczną obserwujemy u około 20% pacjentów 
z czerniakiem i mutacją genu BRAF, leczonych 
wemurafenibem lub dabrafenibem, podczas gdy 
w grupie pacjentów leczonych terapią celowaną  
na zmiany w ścieżce z kluczową rolą genu RAF 
oporność na terapię pojawia się po około roku 
leczenia. 

W tym procesie opisane są dwa mechanizmy odpo-
wiedzialne za powstanie oporności na terapię: może to 
być aktywacja ścieżki alternatywnej (np. mutacje akty-
wujące w genach MEK1, MEK2 lub RAS) dla ścieżki 
podstawowej RAS/RAF/MEK/ERK lub aktywacja mecha-
nizmów inicjujących ścieżką RAS/RAF, takich jak np. 
szlak sygnałowy RTKs signaling (PDGFR, MET, IGF-1R), 
aktywacja ścieżki równoległej ścieżki alternatywnej 
PI3K–AKT. 

Znajomość etiologii molekularnej nowotworów 
jest też podstawą rozwoju nowych kierunków leczenia 
tych chorób: immunoterapii nowotworów poprzez m.in. 
wykorzystanie nanotechnologii oraz wykorzystanie  
technologii edycji genów (CRISP/CASP9). 

Podsumowując, rozwój genetyki zmienił nasze rozu-
mienie chorób nowotworowych, a w związku z tym ich 
rozpoznawanie, klasyfikowanie i leczenie. Nie ulega też 
wątpliwości, że jesteśmy na początku tej drogi. 

Wspólny sukces genetyków i onkologów, jakim jest 
zbudowanie w Polsce systemu poradni i laboratoriów 
genetycznych w dużych placówkach onkologicznych 
oraz uzyskanie w 2016 r. finansowania diagnostyki 
genetycznej dla potrzeb medycyny personalizowa-
nej w onkologii, otworzył w Polsce nowe perspektywy 
diagnostyki i leczenia pacjentów z chorobami nowotwo-
rowymi. 
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4.5.  Rola badań genetycznych z zastosowaniem technologii sekwencjonowania  
         następnej generacji (NGS) we współczesnej onkologii

Marcin M. Machnicki, Tomasz Stokłosa

Termin „medycyna spersonalizowana” chyba w żadnej 
innej specjalności medycznej nie jest tak często używany 
w ostatnich latach, jak w onkologii. Innym synoni-
micznym określeniem jest onkologia (czy medycyna) 
precyzyjna (precision medicine, precision oncology). 
Onkologia precyzyjna to określenie aktualnej tendencji 
odchodzenia od leczenia danej jednostki chorobowej 
takim czy innym schematem na rzecz indywidualizo-
wanej terapii konkretnego chorego przy zastosowaniu 
najnowszych metod diagnostyki molekularnej i powią-
zaniu ich z aktualną wiedzą. Inaczej mówiąc, onkologia 
precyzyjna ma na celu dopasowanie strategii terapeu-
tycznej dla danego chorego na podstawie uzyskanej 
informacji z badań genetycznych o profilu genetycznym 
nowotworu. Może to skutkować uzyskaniem informacji 
o aberracjach genetycznych, niekoniecznie typowych 
dla danego typu nowotworu, ale mających konkretne 
przełożenie kliniczne, tzw. actionable mutations, czyli 
takich aberracji genetycznych, które mają bezpośredni 
wpływ na opcje terapeutyczne. W niektórych sytuacjach 
doprowadziło to do zupełnie nowego podejścia w onko-
logii, nie do wyobrażenia jeszcze kilkanaście lat temu, 
określanego jako podejście agnostyczne. Oznacza ono, 
iż to konkretna zmiana genetyczna lub, szerzej, profil 
genetyczny nowotworu determinuje terapię, a nie taki 
czy inny typ morfologiczny, czy histopatologiczny guza. 
Modelowym przykładem podejścia agnostycznego 
jest zaaprobowanie przez amerykańską agencję FDA 
(Food and Drug Administration) immunoterapii nowo-
tworów przy użyciu wybranych przeciwciał w grupach 
inhibitorów punktów kontrolnych (checkpoint inhibi-
tors) w każdym rodzaju nowotworu, jeśli przy użyciu 
badań genetycznych zostanie wykazany wysoki poziom 
mutacji związany z niestabilnością genetyczną (tumor 
mutational load lub tumor mutational burden). Drugim 
przykładem z ostatnich lat jest dopuszczenie inhibitorów 
neurotroficznych receptorowych kinaz tyrozynowych 
NTRK (neurotrophic tyrosine receptor kinase) do terapii 

guzów litych niezależnie od ich pochodzenia i typu, jeśli 
zostanie wykryta fuzja genów prowadząca do aktywacji 
kinazy NTRK. 

Jednak aby można było w krótkim czasie podać cho-
remu ukierunkowaną molekularnie terapię, niezbędne 
jest zastosowanie nowoczesnych technologii genetycz-
nych umożliwiających wykrycie mutacji dotyczących 
jednego lub kilku konkretnych genów, zazwyczaj spo-
śród dziesiątek lub setek potencjalnych podejrzanych. 
Dodatkowo, poszukiwana zmiana genetyczna może 
mieć różnorodny charakter – od mutacji punktowej 
zmieniającej jeden nukleotyd poprzez większe zmiany 
o charakterze delecji czy insercji, a w końcu mogą 
to być duże zmiany dotyczące liczby kopii czy fuzji 
genowych obejmujących różne fragmenty różnych 
chromosomów. Wykrycie ich nie byłoby możliwe, gdyby 
nie upowszechnienie w ostatniej dekadzie technologii 
sekwencjonowania następnej generacji – NGS (next-
generation sequencing), której koszt znacząco zmalał. 

Zastosowanie technologii NGS umożliwia sekwen-
cjonowanie całego genomu (WGS – whole-genome 
sequencing), co wciąż jest strategią stosowaną tylko 
w ośrodkach z dużym doświadczeniem i zapleczem dla 
NGS, zwłaszcza w kontekście gromadzenia i obróbki 
danych. Dużo częściej stosowanym podejściem jest 
sekwencjonowanie całego eksomu (WES – whole-exome 
sequencing), czyli tylko tych fragmentów genomu, które 
kodują białka (około 1–2% genomu), łącznie oceniana 
liczba genów w ludzkim genomie to 22 tysiące. Jednak 
w onkologii poszukiwane są najczęściej znane mutacje 
w znanych genach, mających udokumentowaną i opi-
saną rolę w onkogenezie. Dlatego w onkologii największą 
popularnością cieszy się celowane sekwencjonowanie, 
określane jako panele genowe. Schematyczne różnice 
dla tych różnych strategii sekwencjonowania NGS 
w porównaniu z klasycznym sekwencjowaniem San-
gera przedstawia rycina 4.1, natomiast zalety i wady 
poszczególnych strategii tabela 4.3.

RYCINA 4.1.   Różne strategie w sekwencjonowaniu NGS w porównaniu z sekwencjonowaniem Sangera. 

Źródło: Adams D.R, Eng C.M. New Eng J Med 2018; 379: 1353–1362.
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Źródło: Adams D.R, Eng C.M. New Eng J Med 2018; 379: 1353–1362.

TABELA 4.3.   Porównanie różnych strategii sekwencjonowania

PRZYDATNOŚĆ KLINICZNA POJEDYNCZY GEN PANEL GENÓW WES WGS

Profil genowy nowotworu NIE Częściowy TAK TAK

Klasyfikacja Jeden na raz TAK/NIE TAK TAK

Prognoza Jeden na raz TAK/NIE TAK TAK

Leczenie „Actionable” mutations Jeden na raz TAK/NIE TAK TAK

Predyspozycja Jeden na raz TAK, jeśli mamy tkankę 
zarodkową

TAK, jeśli mamy tkankę 
zarodkową

TAK, jeśli mamy tkankę 
zarodkową

MRD Bardzo czułe Możliwe NIE NIE

Niespodziewane znaleziska
(unexpected findings)

NIE NIE TAK TAK
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nie NGS pozwala na wykrycie mutacji występujących 
w niedużym odsetku komórek nowotworowych (tzw. 
mutacji subklonalnych), jak również w materiale zawie-
rającym znaczną ilość komórek nienowotworowych. 
Zawartość każdej wykrytej mutacji w badanej próbce 
można określić procentowo, a ponadto możliwa jest 
identyfikacja mutacji nietypowych czy wręcz wcześniej 
nieopisanych w literaturze. Technologia NGS łączy więc 
zalety klasycznych badań genetycznych, nie wprowa-
dzając jednocześnie wielu nowych wad.

Małe panele genów, ze względu na wykorzystywane 
w nich technologie, pozwalają na szybkie przygotowanie 
dużej liczby próbek do sekwencjonowania. Stosowanie 
większych paneli skutkuje wprawdzie wzrostem kosztów 
analizy i nakładu pracy potrzebnego do jej wykonania, 
jednak w pewnym zakresie ten wzrost jest rekompen-
sowany przez rosnącą kompleksowość uzyskiwanych 
informacji: zbadanie stu genów jest obecnie tylko kil-
kukrotnie droższe od zbadania jednego, tymczasem 
w większości scenariuszy pozwala na uzyskanie wyczer-
pującego profilu genetycznego i to w wielu różnych 
rodzajach nowotworów. Skalowanie technologii NGS 
w górę powoduje jednak na pewnym etapie znaczne 
zwiększenie kosztów infrastrukturalnych (koszt zakupu 
i utrzymania sekwenatora, klastra obliczeniowego, 
przestrzeni dyskowej, koszty obliczeń w chmurze danych 
itp.) oraz wiedzy i zasobów potrzebnych do analizy 
zwiększającej się porcji danych. W większości sytuacji 
zastosowanie dużych paneli czy zestawów do WES 
może utrudnić szybkie uzyskanie klinicznie użytecznych 
informacji. Dlatego też większość komercyjnych, zdefi-
niowanych paneli ma mały lub średni rozmiar, zaś duże 
panele (kilkaset genów i więcej) oferowane są najczę-
ściej w ramach indywidualnych zamówień.

Dane z sekwencjonowania NGS zawierają lub 
mogą zawierać wiele dodatkowych rodzajów infor-
macji. Dzięki ilościowej naturze danych NGS, nawet 
stosunkowo nieduże panele genów pozwalają na 
przeprowadzenie analizy zmian liczby kopii sekwencjo-
nowanych regionów genomu, np. w jednym badaniu 
można stwierdzić zarówno mutacje sekwencji domeny 
kinazowej EGFR, jak też amplifikację genu, skutkującą 
prawdopodobnie jego znaczną nadekspresją. Większe 
panele pozwalają zaś wykryć nie tylko mikrodelecje 
czy mikroamplifikacje poszczególnych genów/regionów 
genomu, lecz także szerokie zmiany chromosomowe, 
np. utraty i duplikacje ramion chromosomów lub całych 
chromosomów. Niejako ubocznym efektem badania 
mutacji jest więc uzyskanie informacji cytogenetycznej, 
z tym zastrzeżeniem, że w typowym scenariuszu jest 
to informacja będąca uśrednionym sygnałem z tysięcy 

Dodatkowym argumentem przemawiającym za 
przewagą celowanego sekwencjonowania przy zasto-
sowaniu paneli genowych jest dostępność technologii 
NGS. W ostatnich latach została ona wdrożona nie 
tylko w dużych ośrodkach uniwersyteckich, ale zaczęła 
być również rozwijana w laboratoriach diagnostycznych 
funkcjonujących przy szpitalach i klinikach. O ile te 
pierwsze dzięki posiadanej wysokoprzepustowej apara-
turze oraz większym możliwościom finansowania badań 
mogą sobie pozwolić na strategię typu WES czy WGS, 
o tyle mniejsze laboratoria muszą dopasować zakres 
badań do możliwości aparaturowych i finansowych, 
zwłaszcza w kontekście refundacji badań genetycznych. 

Celowane sekwencjonowanie przy zastosowaniu 
paneli genowych może obejmować kilka, kilkanaście czy 
nawet kilkaset genów. Może umożliwiać poszukiwanie 
zmian zarówno na poziomie DNA (mutacje punktowe, 
insercje/delecje czy zmiany liczby kopii), jak i RNA (fuzje 
genowe, ale i aberracje o charakterze zmiany ekspresji 
danego genu).

Najprostsze, zdefiniowane panele genowe ofe-
rowane są przez wszystkie znaczące firmy obecne na 
rynku NGS. Obejmują zazwyczaj ograniczoną liczbę 
genów lub ich określonych fragmentów, w szczególno-
ści tzw. hotspotów, czyli regionów genomu najczęściej 
ulegających mutacjom. Takie panele projektowane są 
pod kątem konkretnej grupy chorób (np. nowotworów 
mieloidalnych) lub badania genetycznych predyspozy-
cji do zachorowania i przy stosunkowo niskim koszcie 
wykonania pozwalają na szybkie uzyskanie wyników, co 
w przypadku zastosowania metod klasycznych, takich 
jak sekwencjonowanie metodą Sangera czy łańcucho-
wej reakcji polimerazy w czasie rzeczywistym (RQ-PCR), 
nierzadko wiązałoby się z mozolnym wykonywaniem 
licznych oznaczeń. Przykładowo, określenie statusu 
najczęstszych mutacji genów KRAS, NRAS i BRAF, mają-
cych znaczenie predykcyjne w terapii raka jelita grubego 
inhibitorami kinazy tyrozynowej EGFR, wymaga przepro-
wadzenia siedmiu reakcji sekwencjonowania metodą 
Sangera, podczas gdy technologia NGS pozwala na 
oznaczenie tych mutacji w jednej reakcji i w podob-
nej cenie. Przepaść między tymi technologiami rośnie, 
gdy wymagane jest badanie większej grupy genów  
i/lub gdy mutacje w nich nie skupiają się w określonych  
pozycjach.

Ogromną przewagą technologii NGS, nawet przy 
zastosowaniu małych paneli, jest połączenie wysokiej czu-
łości wykrywania mutacji genetycznych, identyfikowania 
kompletnej sekwencji nukleotydowej, a nie określonych 
zdarzeń molekularnych oraz generowania zarówno 
informacji jakościowej, jak i ilościowej. Sekwencjonowa-
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analizowanych genomów, wrażliwa na heterogenność 
genetyczną komórek nowotworowych oraz na obecność 
komórek z prawidłowym kariotypem.

Odpowiednio zaprojektowane panele genów 
i innych regionów genomu pozwalają na analizę 
występowania fuzji genów. Jest to możliwe zarówno 
z wykorzystaniem DNA, jak i RNA, chociaż wykrycie 
genów fuzyjnych jest łatwiejsze na poziomie analizy tran-
skryptomu, a ponadto może przynieść informacje o tym, 
czy wykryty w badaniu gen ulega faktycznie ekspresji. 
W ostatnich latach, oprócz zestawów do wykrywania 
fuzji z wykorzystaniem RNA, w ofercie firm pojawiają 
się także panele pozwalające na jednoczesną analizę 
DNA i RNA. Jedno badanie może więc przynieść infor-
mację o statusie mutacji kilkudziesięciu genów, o ich 
amplifikacjach i delecjach oraz o obecności fuzyjnych 
onkogenów, także w sytuacjach występowania fuzji opi-
sanych w literaturze genów z nieopisanymi wcześniej 
partnerami. Analiza RNA uwarunkowana jest jednak 
dostępnością odpowiedniego materiału – w przypadku 
guzów litych i tkanek utrwalonych najczęściej w postaci 
bloczków parafinowych nie zawsze jest możliwa.

Biorąc pod uwagę uniwersalność i malejący koszt 
technologii NGS, należy spodziewać się jej dynamicz-
nego rozwoju w zastosowaniach diagnostycznych 
i naukowych w Polsce, przynajmniej na małą i śred-
nią skalę. Sekwencjonowanie paneli genów wymaga 
wprawdzie dużych, wstępnych inwestycji, jednak 
pozwala na znaczące zwiększenie skali wykonywanych 
badań, co staje się koniecznością wobec rozwoju onko-

logii precyzyjnej. NGS traci status technologii elitarnej 
i w ostatnich latach podejmowane jest wiele inicjatyw 
mających przyspieszyć ten proces. Dynamicznie rozwi-
jane są w szczególności: 

 � systemy automatycznej obróbki, analizy i inter-
pretacji danych, 

 � publiczne i komercyjne bazy danych o wariantach 
populacyjnych i mutacjach genetycznych, 

 � standardy postępowania i darmowe zestawy 
narzędzi do różnych zadań analitycznych, 

 � wytyczne ujednolicające kliniczną interpretację 
wykrytych zmian genetycznych, 

 � systemy automatyzacji przygotowywania 
i sekwencjonowania próbek. 

Dzięki temu sekwencjonowanie nowej generacji jest 
możliwe także w zespołach pozbawionych pracowników 
specjalnie wykwalifikowanych w zakresie bioinformatyki 
czy biologii molekularnej.

Natomiast niewątpliwą przeszkodą w zastoso-
waniu NGS w rutynowej, podstawowej diagnostyce 
klinicznej jest wciąż koszt najmniej skomplikowanych 
badań. Skalowanie w dół powoduje często nieopłacal-
ność tej technologii w stosunku do klasycznych badań 
genetycznych. Największa efektywność finansowa oraz 
oszczędność czasu pracy jest osiągana dzięki analizie 
wielu próbek jednocześnie, najlepiej z wykorzystaniem 
przynajmniej średnich paneli genów, co wciąż wyklucza 
możliwość wykonywania badań w nagłych lub szczegól-
nych przypadkach i dla pojedynczych pacjentów.

4.6.  Nieinwazyjna diagnostyka podwyższonego ryzyka transformacji 
nowotworowej w przypadkach nawracających dolegliwości zespołu LUTS 
jako przykład realizacji zadania profilaktyki drugorzędowej
Tadeusz Kałużewski, Magdalena Grabiec, Izabela Kubiak, Bogdan Kałużewski  

Wprowadzenie

Profilaktyka jest ważnym celem walki z chorobą nowo-
tworową, często uwzględnianym w programach zdro-
wotnych wielu krajów. Problem ten doceniano ponad 
100 lat temu, powołując Polski Komitet Zwalczania Raka. 
Temat ten znalazł również należne miejsce w aktach 
prawnych pod postacią Narodowego Programu Zwal-
czania Chorób Nowotworowych na lata 2016–2024. 
Problemem jednak pozostaje niska zgłaszalność na 
badania w ramach obecnych programów profilaktycz-
nych (mammografia: 39,17%, styczeń 2020 r.; cytologia 

szyjki macicy: 16,22%, styczeń 2020 r.; kolonoskopia: 
12,9%, 2017 r.). Wiele opracowań jako jedną z naj-
częstszych przyczyn niskiej zgłaszalności podaje brak 
odczucia korzyści płynących z wykonywania badań 
profilaktycznych. Słowo „profilaktyka” wywołuje wiele 
negatywnych skojarzeń w odbiorze obywateli. Poten-
cjalni odbiorcy działań profilaktycznych identyfikują 
profilaktykę z diagnostyką choroby nowotworowej, nie 
zaś z określeniem ryzyka, a tym samym zapobiega-
niem wystąpieniu choroby. Problemami z prowadze-
niem skutecznych działań profilaktycznych pozostają 
niedobory w zakresie infrastruktury i organizacji oraz 
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nieracjonalne wydatkowanie środków. Biorąc powyższe 
pod uwagę, zdecydowano o powołaniu Regionalnego 
Ośrodka Profilaktyki Choroby Nowotworowej przy Szpi-
talu w Zduńskiej Woli. 

Za punkt wyjścia umożliwiający skuteczną realiza-
cję programu profilaktyki pierwszo- i drugorzędowej 
choroby nowotworowej przyjęliśmy stworzenie warun-
ków, w których aktywność profilaktyczna będzie 
wartością oczekiwaną przez odbiorców programu, 
co wymaga odpowiedniej świadomości oraz empa-
tii. W związku z powyższym, określono następujące 
cele statutowe Regionalnego Ośrodka Profilaktyki 
Choroby Nowotworowej: popularyzowanie wiedzy na 
temat możliwości profilaktyki choroby nowotworo-
wej, włączenie działalności Ośrodka do programów 
profilaktycznych koordynowanych przez Ministerstwo 
Zdrowia, identyfikacja rodzin wysokiego ryzyka cho-
roby nowotworowej w regionie, stworzenie systemu 
spersonalizowanej opieki medycznej nad osobami 
o podwyższonym ryzyku choroby nowotworowej, roz-
poznanie potrzeb regionu w zakresie zapadalności 
i śmiertelności na choroby nowotworowe, stworze-
nie indywidualnego programu profilaktyki choroby 
nowotworowej, przyjęcie zasady otwartej wymiany 
doświadczeń z innymi ośrodkami.

Powstanie Ośrodka ma charakter inicjatywy oddol-
nej, a realizacja celów statutowych dedykowana jest 
gabinetom podstawowej opieki zdrowotnej, przy założe-
niu minimalizacji kosztów. Drugim założeniem programu 
jest skorzystanie z efektywnych ekonomicznie, nowo-
czesnych metod diagnostycznych wykorzystujących 
najnowsze osiągnięcia naukowe w zakresie diagnostyki 
nieinwazyjnej, w tym genetyki. 

Wyniki działalności Ośrodka

W ramach realizacji „Modułu I – wczesne wykrywanie 
nowotworów złośliwych w rodzinach wysokiego, dzie-
dzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na raka 
piersi i raka jajnika na lata 2018–2021” w 2019 r., dzięki 
działalności Regionalnego Ośrodka Choroby Nowotwo-
rowej i współpracy z poradniami genetycznymi, udało 
się zidentyfikować 166 osób z grupy wysokiego ryzyka 
oraz 25 osób z grupy najwyższego ryzyka zachorowania 
na raka piersi i raka jajnika. Dotychczasowa realizacja 
„Modułu II – wczesne wykrywanie i prewencja nowo-
tworów złośliwych w rodzinach wysokiego, dziedzicznie 
uwarunkowanego ryzyka zachorowania na raka jelita 
grubego i błony śluzowej trzonu macicy na lata 2019– 
2021” pozwoliła na przebadanie 42 osób, określając 

obciążenie genetyczne oraz podnosząc świadomość 
zagrożenia onkologicznego. 

Przykładem realizacji indywidualnego programu 
profilaktyki choroby nowotworowej Ośrodka jest aplika-
cja testu Cytourofish(+) do identyfikacji podwyższonego 
ryzyka raka pęcherza moczowego. 

Aplikacja testu wychodzi naprzeciw potrzebom 
czynnej profilaktyki choroby nowotworowej, która 
w przypadku powiatu zduńskowolskiego jest szczególnie 
oczekiwana (drugie miejsce pod względem zachorowal-
ności na nowotwory złośliwe w województwie łódzkim 
w 2016 r.). Program realizuje wytyczne: profilaktyki 
drugorzędowej (II fazy, profilaktyka wtórna) – drugiego 
z trzech poziomów profilaktyki zdrowotnej, obejmu-
jącego działania skierowane do grup o zwiększonym 
zagrożeniu wystąpienia danej choroby, wobec których 
zostaną wdrożone pogłębione badania w celu potwier-
dzenia występowania choroby.

Materiał i metody

W wersji podstawowej, test Cytourofish(+) zawiera dwie 
zintegrowane procedury diagnostyczne: badanie cyto-
logiczne komórek osadu moczu oraz badanie techniką 
FISH (fluorescence in situ hybridisation) chromosomo-
wych aberracji chromosomu 9 oraz liczbowej aberracji 
chromosomu 17. Cienkowarstwowe preparaty cytolo-
giczne wykonywane są przy użyciu „cytologicznej komory 
sedymentacyjnej”, stanowiącej temat zgłoszenia paten-
towego, lub automatycznie metodą cienkowarstwowej 
cytologii płynnej. Preparaty zabarwione metodą Papa-
nicolau lub H&E są oceniane przez dwóch cytologów 
wykorzystujących warunki standaryzacji paryskiej, 
a następnie poddawane procedurze FISH z sondą mole-
kularną własnej konstrukcji, której założenia oraz wyniki 
wstępnej aplikacji opublikowano. Parametryzacja obu 
galerii zdjęć umożliwia ocenę statystyczną wyników. 
W przypadkach nieprawidłowości preparaty cytolo-
giczne poddawane są badaniom immunochemicznym 
(reakcje p53, Ki67, CK20, PCNA) – wersja testu pogłę-
biona(+). Cytologia charakteryzuje się niską czułością 
około 42%, ale swoistością około 96%, technika FISH 
czułością 72% i swoistością 83%. Integrując proce-
dury diagnostyczne w jednym teście, spodziewamy 
się uzyskać wartość dodaną. Aplikacja panelu badań 
histochemicznych pozwala zwiększyć czułość i swo-
istość stosowanego algorytmu diagnostycznego. Wyniki 
testów po uzupełnieniu informacjami pochodzącymi 
z wywiadu lekarskiego są oceniane przy użyciu własnej 
oryginalnej aplikacji komputerowej wykorzystującej 
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możliwości maszyn samouczących się (fragment badań 
w toku). Wynik pozytywny wyżej wymienionej diagno-
styki nieinwazyjnej stanowi wskazanie do zabiegu 
uretrocystoskopii – PDD i diagnostyki HP, umożliwiając 
postawienie ostatecznego rozpoznania lekarskiego oraz 
włączenie stosownego leczenia.

Wyniki 

W wyniku realizacji programu profilaktyki pęche-
rza moczowego w latach 2016–2018 przebadano 
197 osób spełniających kryteria włączenia do progra- 
mu. Z tej liczby wskazanie do zabiegu uretrocystosko-
pii ustalono u 20 pacjentów, rozpoznając nowotwór 
pęcherza moczowego u 5 pacjentów oraz metapla-
zję, dysplazję lub inne nieprawidłowe stany pęcherza  
u 10 pacjentów. 

Dyskusja

Rak pęcherza moczowego jest jedną z około 300  chorób 
nowotworowych diagnozowanych i leczonych u czło- 
wieka. Pewna odrębność tej choroby polega między  
innymi na tym, że nie odnotowano w literaturze na- 
ukowej publikacji opisujących udział międzypokole-
niowego czynnika genetycznego predysponującego 
do wystąpienia choroby. Dominującymi czynnikami 
sprawczymi powstawania nowotworu pozostają kan-
cerogenne czynniki środowiskowe oraz wiek pacjenta. 
Drugą cechą wyróżniającą tę chorobę jest dość dobrze 
poznana genetyczna droga etiopatogenezy, która 
powoduje transformację prawidłowego nabłonka 
urotelialnego w nabłonek hiperplastyczny lub dyspla-
styczny. Najczęściej (80% przypadków) pierwszym 
wydarzeniem (dominującym) jest utrata heterozygo-

tyczności chromosomu 9, na którym znajduje się wiele 
genów kontrolujących cykl komórkowy, m.in. CDKN2A 
(cyklin-dependent kinase inhibitor 2A), prowadząca do 
rozwoju LGC (low grade carcinoma). Rzadziej dołączają 
się inaktywujące mutacje genu TP53, zlokalizowanego 
na chromosomie 17, prowadzące do HGC (high grade 
carcinoma) – 20% przypadków. Laboratoryjna diagno-
styka HGC w chwili obecnej jest wyposażona w kilka 
testów o wysokiej swoistości i czułości (np. Bladder 
EpiCheck: 92% czułości, 88% specyficzności, 99% nega-
tywnej wartości predykcyjnej dla formy HGC), o wiele 
skromniej przedstawiają się możliwości diagnostyczne 
w przypadku LGC. 

Test Cytourofish(+) adresowany jest wykrywaniu 
stanów przednowotworowych nabłonka urotelialnego,  
ze szczególnym uwzględnieniem form prowadzących  
do rozwoju LGC przy zachowaniu wysokiej czułości 
i specyficzności przy zmianach HGC. 

W Polsce, mimo doniesień o dużej użyteczności, 
cytologia osadu moczu nie jest powszechnie stoso-
wana ze względu na ubogą bazę laboratoryjną oraz 
niewielką liczbę przeszkolonych cytologów. Cytologia 
osadu moczu nie jest w Polsce badaniem popularnym 
również dlatego, że nie jest włączona do pakietu badań 
refundowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. 
Podobnie technika FISH stosowana w diagnostyce raka 
pęcherza moczowego nie znajduje się wśród testów 
możliwych do rozliczenia w ramach finansowania 
badań genetycznych (Załącznik nr 7 do zarządzenia nr 
66/2018/DSOZ). W związku z tym, diagnostycznym 
postępowaniem z wyboru pozostaje inwazyjny zabieg 
uretrocystoskopii wiążący się z hospitalizacją, dyskom-
fortem dla pacjenta, możliwością powikłań oraz wyniku 
fałszywie negatywnego w przypadkach zarówno zmian 
niewidocznych makroskopowo, jak i zmian utajonych 
„occult carcinoma”. 
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5
Innowacje w terapiach 
lekowych

5.1.  Polityka lekowa w onkologii
Marcin Czech, Anna Różalska

Opracowano na podstawie dokumentu rządowego: Polityka Lekowa Państwa 2018–2022.

Polityka lekowa odgrywa ważną rolę w ochronie, utrzy-
maniu i przywracaniu zdrowia ludziom. Regularne 
dostarczanie odpowiednich leków o gwarantowanej 
jakości, w odpowiednich ilościach i po rozsądnych ce- 
nach, jest zatem przedmiotem troski wszystkich udzia-
łowców systemu ochrony zdrowia w naszym kraju.

Polityka lekowa jest integralną częścią polityki 
zdrowotnej państwa. To także zapobieganie i prowa-
dzenie edukacji zdrowotnej skierowanej do specjalistów 
i pacjentów w konsekwencji zapewniającej dostęp 
do bezpiecznych i skutecznych leków przy zmniejsze-
niu udziału pacjentów w kosztach leczenia. Polityka 
lekowa jest gałęzią polityki zdrowotnej, która zajmuje 
się opracowywaniem, dostarczaniem i stosowaniem 
leków w ramach systemu opieki zdrowotnej. Obejmuje 
leki (zarówno oryginalne, jak i generyczne) biologiczne, 
szczepionki i naturalne produkty zdrowotne.

Polityka lekowa obejmuje wiele aktywności, m.in.:
 � finansowanie badań naukowych,
 � prawo patentowe,
 � licencje,
 � rejestrację,
 � ceny,
 � refundację,
 � ocenę technologii medycznych,
 � zwrot kosztów,

 � dystrybucję,
 � przepisywanie leków,
 � usługi farmaceutyczne,
 � zarządzanie infrastrukturą informatyczną,
 � ochronę danych i cyberbezpieczeństwo.

Krajowa polityka lekowa to taka, która ma na 
celu zagwarantowanie, że ludzie otrzymają skuteczne 
terapie po najniższej możliwie cenie, a ich ordynacja 
lekarka i pielęgniarska jest uzasadniona potrzebami 
zdrowotnymi pacjentów. Założenia polityki lekowej opie-
rają się na umożliwieniu pacjentom dostępu do leków 
w celu zaspokojenia ich potrzeb klinicznych, w dawkach 
według indywidualnych wymagań, przez określony czas, 
przy zachowaniu najniższych możliwych kosztów. Nie-
stety nadużywanie i niewłaściwe stosowanie leków jest 
powszechne w wielu krajach, nie tylko w Polsce. Wzrost 
zachorowań na nowotwory, pojawianie się nowych cho-
rób, starzenie się populacji, lekooporność wpływają na 
zwiększenie wydatków na terapię polskich pacjentów. 
Oprócz wysokich wydatków, w tym finansowanych 
z budżetu państwa, ogromny wpływ na dostępność do 
leków zabezpieczających terapię ma sektor farmaceu-
tyczny. Reforma sektora ochrony zdrowia oraz obecność 
systemów ubezpieczeń zdrowotnych lub ich brak kształ-
tują sytuację gospodarczą państwa oraz mają wpływ  
na finansowanie świadczeń zdrowotnych. 
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Główne przyczyny nadużyć stosowania leków są 
następujące:

 � nieprawidłowe praktyki przepisywania leków 
przez lekarzy,

 � znacząca dostępność leków bez recepty (zmiana 
rejestracji z RX na OTC),

 � działania promocyjne przemysłu farmaceutycz-
nego,

 � niewystarczające informacje, edukacja i komuni-
kacja na temat racjonalnego stosowania leków/
wyrobów medycznych/suplementów diety,

 � niewystarczająco skuteczne mechanizmy kontro-
lne i regulacyjne dotyczące stosowania leków,

 � niewystarczający poziom „complinace” i „adhe-
rence”,

 � ograniczone poparcie przedstawicieli rządu, towa-
rzystw naukowych i stowarzyszeń pacjentów do 
racjonalnego podejścia w terapiach lekowych.

Zmiany w polskiej ochronie zdrowia odnoszą 
się zarówno do podejścia systemowego, z uwzględ-
nieniem holistycznej opieki na pacjentem w danym 
obszarze terapeutycznym, jak i do szerszego dostępu 
do najnowszych terapii lekowych. W ostatnim czasie 
wprowadzonych do systemu refundacji zostało więcej 
leków specjalistycznych, w tym wiele w onkologii oraz 
w chorobach rzadkich (wrodzonych chorobach gene-
tycznych i (hemato)onkologii). Niestety nadal istnieje 
wiele niezaspokojonych potrzeb w leczeniu chorób 
nowotworowych. W ostatnim czasie skuteczne, inno-
wacyjne leki wprowadzono w leczeniu czerniaka lub 
zapalenia wątroby typu C (mogącym prowadzić do 
rozwoju raka wątroby). Zrewolucjonizowało to sposób 
terapii oraz diametralnie poprawiło rokowanie w tych 
schorzeniach. Warto wspomnieć, że w krajach nawet 
takich, jak Republika Południowej Afryki czy Laos, gdzie 
dostęp do regularnych badań przesiewowych i lecze-
nia raka może być ograniczony lub niedostępny, rząd 
wprowadził program badań przesiewowych w kierunku 
nowotworów oraz obowiązkowe szczepienia dziewcząt 
w celu zapobiegania rakowi szyjki macicy. 

Poziomy wydatków na leki w chorobach rzadkich lub 
onkologicznych w przeliczeniu na mieszkańca wraz ze 
stopami wzrostu wyraźnie różnią się między rynkami doj-
rzałymi a wschodzącymi. Zwiększenie udziału sprzedaży 
wszystkich leków, w tym leków biologicznych i biopodob-
nych, będzie wymagało zwiększenia inwestycji w nowe 
cząsteczki i terapie. Spożycie leków generycznych 
w Wielkiej Brytanii, Niemczech i w Polsce przyczynia się 
do tworzenia najbardziej dojrzałych rynków na świecie. 
Stosowanie tych leków ma na celu zmniejszenie wydat-

ków. W Wielkiej Brytanii główne problemy medyczne, 
takie jak choroby nowotworowe, choroba wieńcowa 
serca, przewlekła obturacyjna choroba płuc, cukrzyca, 
choroba nerek, schorzenia długoterminowe, zdro-
wie psychiczne, opieka nad pacjentem z udarem, są 
określone przez National Service Frameworks (NSF) – 
odpowiednik polskiego NFZ, a standardy postępowania 
są opracowywane wspólnie z pracownikami służby zdro-
wia, pacjentami, opiekunami, zarządzającymi ochroną 
zdrowia, agencjami ochotników i innymi ekspertami 
w celu ustalenia jasnych wymagań dotyczących jakości 
opieki w oparciu na najlepszych dostępnych dowodach 
i usługach, które najlepiej zabezpieczają potrzeby 
pacjentów. NSF oferuje strategie i wsparcie, aby 
pomóc organizacjom osiągnąć wyżej wspomniany cel. 
W związku z tym wydatki rządowe na leki są częściowo 
pokrywane ze współpłacenia pacjentów. Istnieje system 
monitorowania poziomu refundacji oraz odpłatności 
dla pacjenta w aptekach otwartych i szpitalnych. Nie 
są to jednak kluczowe narzędzia do ustalania poziomu 
odpłatności i refundacji, największe wpływ na poziom 
cen mają bowiem import równoległy i polityka cenowa 
konkurencji.

Polityka lekowa obejmuje również edukację środo-
wiska medycznego, pracowników ochrony zdrowia oraz 
pacjentów i ich opiekunów. Przy kształtowaniu mapy 
potrzeb zdrowotnych z uwzględnieniem dostępu do 
innowacyjnych terapii powinno się brać pod uwagę ana-
lizę skuteczności leczenia, opierając się na dostępnych 
terapiach, jakości życia pacjentów oraz równym dostę-
pie do leczenia bez względu na miejsce zamieszkania. 
Ponadto w przypadku chorób nowotworowych niezwy-
kle ważna jest obserwacji pacjenta oraz jego odpowiedź 
na leczenie. Optymalizacja farmakoterapii ma kluczowe 
znaczenie dla właściwej polityki lekowej, dostępie do 
innowacyjnych form leczenia oraz wpływa na sytu-
ację gospodarczą państwa. Polityka lekowa, zwłaszcza 
w obszarze onkologii, powinna być konsultowana przez 
interdyscyplinarny zespół składający się z ekspertów 
praktyków różnych specjalności pracujących w ośrod-
kach na terenie całego kraju. W związku z tym, że 
polityka lekowa uzależniona jest również od organiza-
cji pozarządowych, od producentów, dystrybutorów, 
farmaceutów, konsumentów i lekarzy podejmujących 
finalnie decyzję o leczeniu również powinna opierać 
się na danych świadczących o skuteczności klinicznej 
i efektywności kosztowej. Ze względu na interesy tych 
grup, które różnią się między sobą, a czasem są ze sobą 
sprzeczne, należy wypracować porozumienie między 
nimi w sprawie podstawowych zasad polityki lekowej 
w kontekście szerokich konsultacji społecznych. Ważne 
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jest, aby w procesie opracowywania polityki lekowej rząd 
odpowiadał na rosnące potrzeby pacjentów i ambicje 
lekarzy w zależności od potrzeb zdrowotnych, dostęp-
ności do innowacyjnych terapii, wzrostu zachorowań na 
raka, starzejącego się społeczeństwa i spadającej liczby 
urodzeń. Jednocześnie należy rozwiązać strategiczny 
problem równoważenia wzrostu środków publicznych 
na finansowanie podstawowych leków i rozważenie 
współpłacenia przez pacjenta w przypadku braku stoso-
wania się do zaleceń lekarskich. Wymaga to określenia 
kwoty środków publicznych przeznaczonych na dotacje 
na innowacyjne leki oraz metody zarządzania procesem 
leczenia, aby zapobiec pogorszaniu zdrowia publicz-
nego i zwiększaniu wydatków na farmakoterapię. 
Obecnie rejestracja innowacyjnych terapii zależy 
w dużej mierze od firm z sektora farmaceutycznego. 
Bezpieczeństwo, jakość i skuteczność terapii są kluczo-
wymi kryteriami oceny przy wydawaniu pozwolenia na 
dopuszczenie leku do obrotu. Polska, podobnie jak wiele 
innych krajów, opiera politykę lekową na produktach 
generycznych – wytwarzanych po wygaśnięciu ochrony 
patentowej i wygaśnięciu okresu wyłączności. W przy-
padku chorób nowotworowych stosowane są także leki 
biologiczne lub biopodobne. Oprócz skuteczności tera-
pii niezwykle ważne jest bezpieczeństwo i w przypadku 
chorób nowotworowych – tolerancja. Efektywność kosz-
towa stanowi równie ważny element w sytuacji, kiedy 

zestawimy ją z efektywnością kliniczną i jakością życia 
pacjentów. Innowacyjne metody leczenia, w przypadku 
chorób nowotworowych, wykazujące skuteczność kli-
niczną i umożliwiające poprawę jakości życia pacjentów 
powinny być umieszczane na listach refundacyjnych. 
W Polsce poziom refundacji innowacyjnych terapii 
zwiększa się z każdym rokiem. 

Innowacyjne terapie mają wpływ nie tylko na 
skuteczność leczenia, ale także na szybszy powrót 
pacjentów do pracy, co oznacza mniejsze obciążenie 
dla opieki społecznej i wyższe dochody podatkowe.

Dostęp do innowacyjnych terapii i stosowanie 
innowacyjnych leków odgrywają ważną rolę w leczeniu 
ciężkich, przewlekłych, powszechnych, ale i rzadkich 
chorób. Obejmuje to kryteria wyboru leków refundowa-
nych i określenie poziomu refundacji. 

Polityka lekowa powiązana z polityką zdrowotną, jest 
pochodną zmian demograficznych, wyzwań epidemiolo-
gicznych, bierze pod uwagę ekonomię, kulturę, potrzeby 
pacjenta, a efekt działań wdrażanych w ramach jej reali-
zacji powinien być monitorowany i dostosowywany do 
potrzeb pacjentów. W trakcie całego procesu potrzeb- 
ne jest zaangażowanie wszystkich zainteresowanych  
stron.

Polityka lekowa stanowi integralną część polityki 
zdrowotnej i powinna być zawsze dostosowywana do 
zmieniających się potrzeb zdrowotnych społeczeństwa. 

5.2.  Innowacyjne podejście w leczeniu pacjentów onkologicznych
Anna Różalska, Marcin Czech

Ocena medycznej konieczności dostarczania wybra-
nych usług, w tym przyjęć szpitalnych i długości pobytu, 
selektywne kontraktowanie dostawców usług opieki 
zdrowotnej oraz zachęty ekonomiczne dla lekarzy 
i pacjentów motywują do podjęcia konkretnych działań 
mających na celu wypracowanie holistycznego podej-
ścia do opieki nad pacjentem. 

Podejście koordynowanej opieki z definicji zakłada 
osiągnięcie wysokiego poziomu ochrony zdrowia przy 
ograniczeniu zbędnych kosztów opieki zdrowotnej dzięki 
stosowaniu różnych mechanizmów zarządczych czy 
organizacyjnych. 

Koordynowana opieka zdrowotna (KOZ) została sze-
roko rozpowszechniona w Stanach Zjednoczonych dzięki 
skutecznej koncepcji zarządzania, a jej elementy widoczne  
są w systemach ochrony zdrowia w Wielkiej Brytanii, 
Niemczech, Hiszpanii, Szwajcarii, Węgrzech, Australii 
czy w krajach Azji Południowo-Wschodniej. 

Istotą koncepcji opieki zintegrowanej, koordynowa-
nej, ciągłej, kompleksowej, bezszwowej, sieciowej czy 
zarządczej jest dostarczanie opieki w sposób ciągły, 
holistyczny i dopasowany do indywidualnych potrzeb 
pacjenta w modelu opieki spersonalizowanej.

Nadrzędnym celem leczenia onkologicznego 
jest uzyskanie wyleczenia trwałego lub, w przypadku 
leczenia paliatywnego, wydłużenie czasu przeżycia 
całkowitego, wydłużenie czasu wolnego od progresji 
choroby nowotworowej oraz poprawa jakości życia cho-
rego.

W ostatnich latach obserwuje się stały wzrost 
zachorowalności na nowotwory złośliwe. Mimo rela-
tywnie niższej zachorowalności w Polsce na tle innych 
krajów Europy, wskaźnik umieralności jest wciąż jednym 
z wyższych, z powodu wielu czynników, wśród których 
problem dostępności terapii jest jednym z bardziej 
istotnych. Coraz częściej mówi się o spersonalizowa-
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nej terapii nowotworów złośliwych. Nie u wszystkich 
pacjentów z tą samą jednostką chorobową stosuje się 
to samo leczenie. Wynika to z ogromnej różnorodności 
nowotworów oraz ograniczonego dostępu do komplek-
sowej opieki nad pacjentem onkologicznym. Długie 
kolejki do badań diagnostycznych, długi czas oczekiwa-
nia na wynik, ponowne wykonywanie badań, utrudniony 
dostęp do innowacyjnego leczenia, słabe rokowania, 
brak informacji i wsparcia w chorobie nowotworowej 
to rzeczywistość wielu polskich pacjentów. Uwzględ-
niając wstępną diagnostykę pacjentów z podejrzeniem 
wystąpienia nowotworu, pogłębioną diagnostykę 
w celu określenia stopnia zaawansowania choroby 
oraz leczenie wraz ze zniesieniem limitów finansowania 
świadczeń z nim związanych, system ochrony zdrowia 
w Polsce staje przed wyzwaniem, jakim jest innowacyjne 
podejście systemowe mające początek na poziomie 
podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), następnie ambu-
latoryjnej opieki specjalistycznej (AOS) a na koniec 
w lecznictwie szpitalnym i hospicjum. Potrzebujemy 
inwestycji w rozwiązania, dzięki którym zlikwidujemy 
nierówności w dostępie do opieki onkologicznej.

Najważniejszym elementem w podejściu do leczenia 
onkologicznego jest usprawnienie procesu zarządczego 
na każdym poziomie diagnostyki i leczenia. Istotnym 
elementem jest również ułatwienie pacjentom poru-
szanie się w nowym systemie opieki onkologicznej, 
wyeliminowanie poczucia zagubienia i usystematyzo-
wanie procesu diagnostyczno-terapeutycznego. 

Mając na uwadze powyższe, należy podkreślić, że 
w terapii większości nowotworów miarą sukcesu jest 
wieloletnie przeżycie pacjentów, bardzo często uwarun-
kowane szybką diagnostyką oraz celowanym leczeniem. 
W odniesieniu do większości nowotworów przyjmuje się, 
że 5-letnie przeżycie oznacza osiągnięcie zamierzonego 
celu terapii (punktu końcowego interwencji). Wskaźnik 
przeżycia 5-letniego może być także miernikiem skutecz-
ności (performance) systemu opieki zdrowotnej. Miernik 
ten wydaje się być zatem dobrym łącznikiem pomię-
dzy światem klinicystów a światem polityki zdrowotnej 
i ekonomiki zdrowia. Wśród czynników, które wpływają 
na różnice w czasie przeżycia chorych na nowotwory, 
najczęściej wymienia się: wiek w momencie rozpozna-
nia nowotworu, stopień zaawansowania choroby, status 
społeczno-ekonomiczny chorych, dobór terapii, a także 
doświadczenie lekarza prowadzącego oraz operują-
cego chirurga. 

W krajach środkowo-zachodniej Europy, rzadziej 
we wschodniej Europie, priorytetem staje się kom-
pleksowa opieka, wielodyscyplinarne podejście, ciągłe 

monitorowanie stanu zdrowia pacjentów, skupienie się 
na potrzebach i oczekiwaniach pacjentów, a nie inten-
sywne leczenie, nagłe interwencje, wąska specjalizacja 
oraz tworzenie sieci współpracujących ze sobą podmio-
tów wraz z nieoderwanymi działaniami pojedynczych 
usługodawców. Praktyki międzynarodowe, ze względu 
na uwarunkowania systemowe, źródło finansowania 
oraz procesy zarządcze, mogą stanowić inspirację przy 
tworzeniu autorskich rozwiązań systemowych. Niedo-
cenioną praktyką w dalszym ciągu jest uczenie się od 
innych w celu uniknięcia typowych błędów. Koncep-
cje manager care - koordynowanej opieki zdrowotnej, 
disease management –zarządzania chorobami, case 
management – zarządzania najcięższymi przypadkami 
czy quality management – zarządzania jakością opieki 
powinny wyznaczać kierunki rozwoju koordynowanej 
opieki zdrowotnej w Polsce. Polscy udziałowcy systemu 
ochrony zdrowia, wychodząc naprzeciw potrzebom 
zmian, powinni czerpać pomysły z doświadczeń kolegów 
ze Stanów Zjednoczonych i Europy. Niewątpliwie, przy-
glądając się opiece zintegrowanej w różnych krajach, 
można zaobserwować zróżnicowane do niej podejście 
i stopień zaawansowania jej wdrożenia. Z doświadczeń 
z zagranicy wynika, że wdrożenie opieki zintegrowanej 
w służbie zdrowia zostało zakończone z większym bądź 
mniejszym sukcesem, natomiast niewątpliwie w Polsce 
mamy szansę zweryfikować funkcjonalność schematu 
integracji opieki nad pacjentem na podstawie wielu 
praktyk międzynarodowych i własnych doświadczeń. 

Praktyki międzynarodowe w Europie i Stanach 
Zjednoczonych potwierdzają, że integracja opieki nad 
pacjentem możliwa jest dzięki nawiązaniu relacji kontrak-
towych między współpracującymi ze sobą podmiotami 
świadczącymi usługi medyczne w celu zapewnienia 
spójnych i skoordynowanych pakietów świadczeń dla 
określonych grup pacjentów. Ważnym aspektem tera-
pii onkologicznej jest prowadzenie elektronicznego 
folderu komunikacji nowotworowej w ramach indywidu-
alnej dokumentacji medycznej pacjenta, co ma ułatwić 
dzielenie się informacjami przez lekarzy. Bardzo duży 
nacisk kładzie się na rolę lekarza kierującego leczeniem, 
który ponosi odpowiedzialność za kierowanie procesem  
leczenia. 

Szybka i kompleksowa diagnostyka nowotworowa 
okazuje się skuteczna. Wskaźniki pomiaru jakości 
systemu ochrony zdrowia stosowane przez OECD wska-
zują na poprawę przeżywalności chorych na raka piersi, 
szyjki macicy i jelita grubego dzięki wczesnej diagno-
styce, dostępności leków i nowych metod leczenia. Co 
ważne, w obszarach, w których wskaźniki efektywności 
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są mniej korzystne, powinny być podejmowane działania 
naprawcze. W Polsce podejście systemowe w ochro-
nie zdrowia zakłada diagnostykę i leczenie pacjenta 
w ramach pakietu onkologicznego, niemniej mimo 
to, że pakiet onkologiczny wprowadzono w 2015 r., 
to po dzień dzisiejszy nie jesteśmy w stanie w sposób 
jednoznaczny zweryfikować, na ile jego wprowadzenie 
przyczyniło się do szybszej diagnostyki i zwiększenia 
szans na przeżycie pacjenta onkologicznego.

Większość nowych przepisów przygotowanych 
przez resort zdrowia od początku 2015 r. zakładało 
łatwy dostęp do wiarygodnych i aktualnych informacji, 
listy placówek z najkrótszymi terminami oczekiwania 
na dane świadczenie, możliwość odebrania recepty 
przez osoby upoważnione przez pacjenta, łatwiejszy 
dostęp do większej liczby badań zlecanych przez leka-
rza rodzinnego, szybszy dostęp do lekarzy specjalistów. 
Niestety Ministerstwo Zdrowia nie prezentuje danych 
pozwalających na wnioskowanie, na ile wprowadzenie 
pakietu onkologicznego przyczyniło się do przyspiesze-
nia diagnostyki pacjentów onkologicznych, jak długo 
pacjent czekał na diagnostykę wstępną i pogłębioną 
oraz jak długo trwał proces rozpoczęcia leczenia przed 
wprowadzeniem pakietu kolejkowego. Uzasadnienie 
wprowadzenia zmian powinno opierać się na faktach 
i wyprzedzać niepowodzenia, biorąc pod uwagę rów-
nież praktyki międzynarodowe. Konsylium lekarskie, 
koordynator opieki pacjenta, elektroniczna dokumenta-
cja medyczna, limity czasów oczekiwania na konsultacje 
i diagnostykę zaszyte w systemach funkcjonują między 
innymi w Norwegii i Stanach Zjednoczonych i uważane 
są za dobrą praktykę. Sprawne systemy teleinforma-
tyczne, wymiana informacji pomiędzy specjalistami, 
zarządzanie listą pacjentów oczekujących na konsulta-
cje i pogłębioną diagnostykę nie jest sprawą oczywistą 
we wszystkich ośrodkach w Polsce. Koordynacja leczenia 
w ramach całego systemu ochrony zdrowia na poziomie 
POZ, AOS, leczenia szpitalnego i paliatywnego powinna 
być na tym samym poziomie zarządczym we wszystkich 
placówkach onkologicznych bez względu na położenie 
geograficzne czy rejonizację. Podejście kompleksowe 
powinno zakładać finansowanie:

 � badania PET, które cechuje wykrywalność ok. 90% 
schorzeń onkologicznych,

 � świadczeń chorych z dwoma nowotworami, 
 � nawrotów choroby w ramach jednej ścieżki le- 
czenia,

 � operacji niezbędnej do potwierdzenia guza 
mózgu, nerki, trzustki, guza przestrzeni zaotrzew-
nowej czy nieprawidłowości w węzłach chłonnych 

jamy brzusznej przy braku powiększonych węzłów 
obwodowych,

 � pogłębionej diagnostyki i leczenia osób, u których 
wykryto nowotwór na oddziałach wewnętrznych, 
ratunkowych, neurologicznych, laryngologicznych 
czy stomatologicznych,

 � schorzeń, których nie można potwierdzić bada- 
niem histopatologicznym (nerek, jąder, pierwszo-
razowe raki pęcherza moczowego, nadnerczy), 
czy też zmian, których obraz histopatologiczny jest 
niejednoznaczny, nowotworów o nieznanym ogni-
sku pierwotnym i tych z przerzutami do układu 
chłonnego, raków skóry (poza czerniakiem) i nowo-
tworów złośliwych tkanek miękkich u dorosłych 
(np. mięsaków),

 � leczenia paliatywnego, żywienia dojelitowego lub 
pozajelitowego po zabiegach onkologicznych, prze- 
taczania krwi i leczenia preparatami krwi. 

Skoro bezsprzeczny jest fakt, że w przypadku 
pacjentów onkologicznych istotną kwestią jest czas 
rozpoznania choroby i jej niepominięcie poprzez sze-
roką diagnostykę oraz profilaktykę pierwotną i wtórną 
chorób nowotworowych, celowane, ukierunkowane 
leczenie, zarządzanie procesem leczenia poprzez kon-
sylia lekarskie oraz koordynowanie realizacji świadczeń 
w celu zaspokojenia potrzeby pacjentów, jaką jest „brak 
poczucia zagubienia”, to wdrożenie innowacyjnych 
narzędzi informatycznych na poziomie leczenia ambu-
latoryjnego oraz AOS staje się oczywiste, aby zaspokoić 
potrzebę kliniczną i społeczną, dostępność do diagno-
styki i skuteczności leczenia nowotworów w Polsce. 

Na ten moment istnieją dwa rozwiązania: korygo-
wanie reformy na podstawie własnego przekonania lub 
przedstawienie planu nowelizacji leczenia pacjentów 
onkologicznych wraz z rzetelną oceną skutków, mie-
rzalnych celów oraz ich monitorowanie, zapobieganie 
ryzykom i planowanie strategii działania na wypadek ich 
wystąpienia oraz na koniec poddanie weryfikacji wszyst-
kich wprowadzonych zmian w istniejącym pakiecie 
onkologicznym, opierając się na ustalonych miernikach 
i kryteriach. 

W obliczu potrzeb społecznych i klinicznych opra-
cowanie na podstawie zagranicznych doświadczeń 
(systemu stosowanego w Wielkiej Brytanii i Szwajca-
rii) algorytmu oceny wartości dodanych, takich jak 
wydłu żenie czasu przeżycia, poprawa jakości życia 
chorych, profil bezpieczeństwa, aspekty ekonomiczne 
leczenia i jakość dowodów naukowych, umożliwiłoby 
płatnikowi optymalizację wydatków na kosztowne lecze-
nie, a pacjentom zapewniłoby dostęp do najbardziej 
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skutecznych metod leczenia oraz skróciło czas oczeki-
wania chorych na leczenie. 

Podsumowanie

Koordynowanie opieki nad pacjentem onkologicznym 
w Polsce, zwłaszcza chorujących na nowotwory zło-
śliwe, jest niezwykle trudnym wyzwaniem zarówno dla 
ekspertów klinicznych, jak i instytucji nadzorujących 
system ochrony zdrowia. Istotnym elementem sku-
tecznego leczenia w onkologii jest również wczesna 
diagnostyka choroby, która bardzo często determinuje 
efekt terapii. Niewątpliwym wyzwaniem, przed jakimi 
stoją pacjenci zmierzający się z chorobą, ale również 
onkolodzy, jest dostęp do najbardziej wartościowych 

terapii przeciwnowotworowych oraz skrócenie czasu 
oczekiwania chorych na leczenie. Istotą koncepcji opieki 
zintegrowanej, koordynowanej, ciągłej, kompleksowej 
jest dostarczanie opieki w sposób ciągły, holistyczny 
i dopasowany do indywidualnych potrzeb pacjenta. 
Niestety, należy stwierdzić, że w polskiej onkologii 
brakuje dostarczania opieki w sposób ciągły, nie ma 
bowiem równomiernie rozmieszczonych świadczenio-
dawców, a skojarzone leczenie jest dostępne tylko  
w wybranych ośrodkach. Brak rejestru danych doty-
czących monitorowania dostępności i efektywności 
świadczonych usług onkologicznych oraz brak dostępu 
do innowacyjnych terapii i wydłużone procedury refun-
dacyjne często przeczą założeniu opieki koordynowanej 
dopasowanej do indywidualnych potrzeb pacjenta. 
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5.3.  Instrumenty dzielenia ryzyka jako ważne narzędzie  
         w refundacji leków

Stefan Bogusławski

W ostatnich dziesięcioleciach na świecie pojawiło się 
wiele nowych, niekiedy przełomowych technologii, 
odpowiadających na niespełnione potrzeby medyczne. 
Według przewidywań ich liczba będzie rosła w szybkim 
tempie. Wiele z tych technologii (jak choćby immuno-
terapia nowotworów) spowodowało zasadnicze zmiany 
paradygmatów leczenia onkologicznego, istotnie popra-
wiając uzyskiwane efekty zdrowotne, mierzone poprzez 
OS (overall survival) i PFS (progression free survival). 
Równocześnie technologie te mają wysoki koszt jed-
nostkowy i ich finansowanie poprzez system refundacji, 
nawet w najbogatszych krajach, jest trudne. Koszty 
działania systemów ochrony zdrowia rosną bowiem 
wszędzie na świecie, narastają wyzwania w ich finan-
sowaniu. 

Instrumenty dzielenia ryzyka (RSS – risk sharing 
schemes) stosowane w refundacji leków są 
rozwiązaniami pozwalającymi na ułatwianie dostępu 
pacjentów do nowoczesnych terapii, zwłaszcza 
w krajach OECD o niższym od przeciętnego poziomie 
wydatków na ochronę zdrowia.

Umowy o charakterze RSS (podzbiór szerszej kate-
gorii VBC – value based contracts, umów opartych 
na wartości zdrowotnej) polegają na zawieraniu poro-
zumień o refundacji technologii medycznej pomiędzy 
płatnikiem a producentem tej technologii (najczęściej 
leku), w których definiuje się szczególne warunki jej 
zakupu. Wartość kontraktu jest uzależniona od osią-
gnięcia uzgodnionych przez strony warunków dostawy 
technologii: finansowych (np. cena efektywna niższa 

niż cena urzędowa) i/lub medycznych (np. osiągnięcie 
określonego efektu zdrowotnego – na poziomie leczonej 
populacji lub pojedynczych pacjentów).

Umowy takie pożądane są szczególnie w warun-
kach, w których istnieje niepewność co do efektywności 
terapii. Często jest to sytuacja, gdy badania kliniczne 
przeprowadzone dla nowej technologii wskazują na jej 
wysoką wartość, ale musi być ona jeszcze udowodniona 
w warunkach rzeczywistej praktyki klinicznej. Zazwyczaj 
klinicyści i pacjenci oczekują szybkiego wprowadzenia 
takiej technologii do stosowania, płatnik jednakże musi 
rozsądnie gospodarować swoimi środkami i finansować 
tylko te technologie, które rzeczywiście są kosztowo 
efektywne, tzn. za jednostkę finansowania uzyskuje 
się większy efekt zdrowotny w porównaniu z dotych-
czas refundowanymi technologiami. RSS są od około 
20 lat stosowane w wielu wysoko rozwiniętych krajach 
świata. Instrumenty te wdrożono w różnych dziedzinach 
medycyny, z dominującym udziałem onkologii i hema-
toonkologii, ale stosuje się je także m.in. w neurologii, 
leczeniu chorób z autoagresji i chorób ultrarzadkich.

Opisywanych jest wiele rodzajów RSS, w piśmiennic-
twie proponuje się wiele taksonomii. Warto zauważyć, 
iż, ze względu na ogromne zróżnicowanie stosowa-
nych rozwiązań, żadna klasyfikacja nie jest doskonała 
i zawsze udaje się zidentyfikować rozwiązania hybry-
dowe lub z pogranicza.

Można przyjąć, że RSS dzielą się na dwie podsta-
wowe grupy:

 � umowy niezależne od uzyskiwanych efektów 
zdrowotnych, 

 � umowy oparte o uzyskiwane efekty zdrowotne. 
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Umowy niezależne od uzyskiwanych efektów 
zdrowotnych to najczęściej różne formy, mniej lub bar-
dziej złożonych, porozumień cenowo-wolumenowych, 
w których płatnik i wytwórca ustalają poziom cen za 
opakowanie, związany z zakupioną rocznie liczbą opa-
kowań. Ustalenie ceny efektywnej może mieć bardzo 
różny charakter – ceny transakcyjnej w obrocie, pewnej 
liczby opakowań (terapia inicjująca) w obniżonej cenie, 
czy też zwrotu płatnikowi ustalonej kwoty, zależnej od 
liczby sprzedanych opakowań lub tzw. przekroczenia 
(payback).

Umowy oparte o uzyskiwane efekty zdrowotne 
polegają na płatności za zmierzony i udokumentowany 
efekt. Mają bardzo zróżnicowany charakter, albowiem 
definicja uzyskanego efektu zależy od technologii, 
rodzaju i zakresu zbieranych danych mierzących ten 
efekt, charakteru świadczeń etc. Mogą dotyczyć poje-
dynczych pacjentów lub ich populacji. Umowy takie 
często także zawierają komponenty finansowe, typowe 
dla umów nieopartych o efekt.

Efekt zdrowotny uzyskiwany w wyniku terapii może 
mieć bardzo różny charakter. W onkologii mogą to 
być parametry takie, jak wspomniane już OS czy PFS, 
mierzone na poziomie pojedynczych pacjentów lub 
ich grup. Mogą to być oczywiście także wszelkie inne 
formy odpowiedzi na leczenie. Im łatwiejszy do mierze-
nia i niepodlegający subiektywnej ocenie jest parametr, 
tym prostszy do wdrożenia jest RSS oparty o efekt. 

Takie porozumienia mogą funkcjonować:

 � w dobrze zdefiniowanych schorzeniach 
i populacjach pacjentów (np. poprzez markery 
nowotworowe), 

 � przy zastosowaniu dobrze zdefiniowanych, 
możliwie twardych punktów końcowych, 
z krótkim horyzontem pomiaru, 

 � przy braku konieczności budowy dodatkowej, 
rozbudowanej sprawozdawczości. 

Idealnym środowiskiem do implementacji takich 
porozumień są rejestry kliniczne, zasilane w dane 
pochodzące z systemów zarządczych świadczeniodaw-
ców (szpitali). Dobrze funkcjonujące rejestry oferują 
zarówno płatnikowi, jak i producentowi technologii 
przejrzystość finansowania w oparciu o efekt. Można 
rozważyć stosowanie także zastępczych punktów koń-

cowych o charakterze klinicznym lub innym (np. wyniki 
badań laboratoryjnych czy wystąpienie konieczności 
kolejnej hospitalizacji w określonym czasie).

Rozwiązaniem odpowiadającym na potrzebę finan-
sowania obiecujących terapii, ale jednak o niepewnej 
efektywności w rzeczywistej praktyce klinicznej, są 
umowy RSS o charakterze warunkowym. Istotą takiego 
porozumienia jest objęcie refundacją nowej, niedawno 
zarejestrowanej technologii, na ściśle zdefiniowany czas 
(zazwyczaj 2 lata) pod warunkiem zebrania danych 
klinicznych, pozwalających na ocenę rzeczywistej efek-
tywności kosztowej. Takie rozwiązania służą szybkiemu 
udostępnianiu pacjentom nowych terapii, generując 
dane służące do właściwej ich oceny po relatywnie krót-
kim czasie. Z reguły wymagają one utworzenia nowego 
rejestru medycznego lub znacznej modyfikacji już istnie-
jącego. Finansowanie takiego rejestru z reguły bierze 
na siebie wytwórca technologii. Umowa RSS o charak- 
terze warunkowym pozwala na wiarygodne określe- 
nie rzeczywistej efektywności technologii, a potem 
na oparte na dowodach podjęcie decyzji o dalszej  
refundacji bądź jej zaprzestaniu.

RSS w Polsce zostały wprowadzone na szeroką 
skalę w wyniku działania ustawy refundacyjnej, obowią-
zującej od 2012 r. Funkcjonują one prawie wyłącznie 
w ramach programów lekowych. Umowy te są poufne, 
zawarte w załączniku do decyzji refundacyjnej, a ich 
treść jest znana tylko administracji państwowej oraz fir-
mom wnioskującym o refundację leków. Ocenia się, iż 
obecnie obowiązuje ich około 600. W większości są to 
umowy o względnie prostym charakterze finansowym, 
zwykle gwarantującym płatnikowi uzgodnioną średnią 
cenę efektywną i maksymalny poziom całkowitej kwoty 
refundacji leku w danym roku (tzw. cap, po którego 
przekroczeniu firma wnioskująca zwraca płatnikowi 
całą kwotę przekroczenia). Prawdopodobnie tylko kilka 
z zawartych umów wiąże (w jakiejś mierze) płatność 
z uzyskanym efektem zdrowotnym.

Wobec nadal niskiego poziomu finansowania 
ochrony zdrowia w Polsce oraz szybkiego rozwoju 
nowych technologii medycznych, niekiedy przełomo-
wych, będą rosły potrzeby efektywnego kosztowo ich 
finansowania. Refundacja leków polegająca na płaceniu 
za efekt zdrowotny jest jednym z ważnych instrumentów 
adresujących wyzwania budżetowe systemu. Szersze niż 
dotąd wdrażanie RSS opartych o efekt zdrowotny staje 
się zatem koniecznością, zwłaszcza w kontekście roz-
woju ochrony zdrowia opartej o wartość (value based 
heath care).
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Wprowadzanie RSS opartych o efekt zdrowotny 
wymaga:

 � zmiany modelu negocjacji refundacyjnych 
pomiędzy Ministerstwem Zdrowia a wytwórcami 
technologii medycznych,

 � wdrożenia narzędzi do zbierania danych 
medycznych i kosztowych, w szczególności przy 
użyciu rejestrów medycznych i elektronicznej 
dokumentacji medycznej,

 � ścisłej współpracy klinicystów, 
administracji państwowej (w tym płatnika) 
oraz świadczeniodawców podczas definiowania 
warunków RSS.

Obecny, „liniowy” (od jednej instancji do drugiej) 
przebieg negocjacji refundacyjnych nie sprzyja wprowa-
dzaniu takich RSS. Są to rozwiązania z reguły nietypowe. 
Ich stworzenie wymaga bardzo interaktywnej współ-
pracy i dużego zaangażowania ze strony klinicystów 
(na każdym etapie negocjacji), definiujących w swoich 
wysokospecjalistycznych dziedzinach punkty końcowe, 
które będą dobrze mierzyły efekt zdrowotny, ale także 
będą odpowiadały na potrzeby płatnika w zakresie ich 
„odporności” na subiektywną ocenę. Płatnik dysponu-
jący pieniędzmi publicznymi musi mieć pewność, że są 
one używane w sposób najbardziej efektywny. Punkty 

końcowe powinny być możliwie łatwe do mierzenia, 
sprawozdawania i kontrolowania – najlepiej w ramach 
Systemu Monitorowania Programów Terapeutycznych 
(SMPT) lub innych audytowanych rejestrów. Ideal-
nym rozwiązaniem byłoby zasilanie takich rejestrów 
bezpośrednio z systemów informatycznych świadcze-
niodawców. Świadczeniodawcy (najczęściej szpitale) 
nie powinni być obciążeni dodatkowymi kosztami 
związanymi z wdrażaniem RSS. Rozwiązania wymaga 
uzgodnienie trybu konsultacji RSS przez organizacje  
klinicystów i świadczeniodawców.

Ważnym i trudnym wyzwaniem jest udostępnianie 
danych ze sprawozdawczości firmom – wytwórcom 
technologii. Powinni oni uzyskiwać dane o zastoso-
wanych w ramach podpisanej przez nich umowy RSS 
terapiach w celu kontroli rozliczeń. Taka kontrola musi 
być w zgodzie z prawem o ochronie danych osobowych 
i danych wrażliwych.

RSS oparte o efekty zdrowotne powinny być 
wprowadzane w pierwszej kolejności dla leków inno-
wacyjnych, zwłaszcza we wskazaniach, w których nie 
ma innej dostępnej dla pacjenta opcji terapeutycz-
nej. Z pewnością trzeba rozważyć rozwiązania RSS 
o charakterze warunkowym, dotychczas niestosowane  
w Polsce.

Szersze wprowadzanie RSS opartych o efekt będzie 
wymagać nowelizacji ustawy refundacyjnej.

5.4.  Badania kliniczne jako podstawa postępu w onkologii
Piotr Rutkowski

Badania kliniczne są niezbędnym elementem rozwoju 
onkologii oraz poprawy standardów terapii i są reali-
zowane w ściśle określonych warunkach prawnych 
i etycznych. Obecnie rozwój wiedzy medycznej opiera 
się głównie na dowodach naukowych uzyskanych 
w toku odpowiednio zaplanowanych prospektywnych 
badań klinicznych i w ten sposób do praktyki klinicznej 
wprowadzane są innowacyjne sposoby leczenia. Udo-
wodniono już, że wyniki leczenia nawet standardowymi 
metodami chorych uczestniczących w badaniach kli-
nicznych są znacząco lepsze niż wyniki leczenia tymi 
samymi metodami poza tymi badaniami. Jest to rów-
nież szansa na otrzymanie przez pacjenta nowoczesnej, 
niedostępnej jeszcze terapii, a dla lekarza zdobycia 
nowej wiedzy i doświadczenia, jest więc sytuacja, gdzie 
często wszyscy są zwycięzcami. Dla przykładu według 
moich szacunków w ciągu ostatnich 9 lat w naszym 
kraju ponad połowa osób spośród 700 chorych na 
zaawansowanego czerniaka leczonych nowoczesnymi 

terapiami odniosła korzyści, a jeszcze 10 lat temu 
leczenie zaawansowanego czerniaka kończyło się 
w 95% niepowodzeniem. 

W ostatnich 2 latach poprzez zmiany legislacyjne 
i organizacyjne zaobserwowano zwiększenie liczby 
badań klinicznych prowadzonych na terenie naszego 
kraju, a dalszej poprawy w tym zakresie można oczeki-
wać w zmianie w prawodawstwie polskim zainicjowanej 
poprzez unijne Rozporządzenie Parlamentu Europej-
skiego i Rady (UE) nr 536/2014 z dnia 14 kwietnia 
2014 r. w sprawie badań klinicznych produktów lecz-
niczych stosowanych u ludzi. Nowe rozporządzenie 
ma wprowadzić harmonizację w zakresie regulacji 
badań klinicznych i obowiązywać ma we wszystkich 
krajach Unii Europejskiej. Związane jest to nie tylko 
z podniesieniem konkurencyjności państw członkow-
skich, ale również z kierunkiem rozwoju nowych badań 
klinicznych, których celem będą populacje pacjentów 
określone za pomocą informacji genomicznych. Nowe 



142

przepisy uproszczają procedurę składania wniosków 
o pozwolenie na badanie kliniczne, tak aby uniknąć 
wielokrotnego przedkładania w dużej mierze często 
identycznych informacji i zastąpić je składaniem jed-
nej dokumentacji, ujmującej wszystkie zainteresowane 
państwa członkowskie, na specjalnie ustalonym do 
tego portalu. Dodatkowo sponsorzy mogą rozszerzyć 
prowadzenie badania na inne kraje członkowskie bez 
konieczności ponownej oceny wniosku, tylko poprzez 
rozszerzenie obowiązującego pozwolenia. Również czas 
na ocenę dokumentacji wniosków powinien być na tyle 
wystarczający, aby zachować przyjęte procedury postę-
powania, jednocześnie umożliwiając szybki dostęp 
do innowacyjnych terapii. Rozporządzenie podejmuje 
kwestię wspierania badań klinicznych służących rozwo-
jowi rzadkich produktów leczniczych, tak aby wnioski 
rozpatrywane były szybko i efektywnie. Nowością jest 
również uproszczony sposób uzyskania świadomej 
zgody w przypadku niektórych badań, których meto-
dologia wykorzystuje produkty dopuszczone do obrotu, 
a poszczególni uczestnicy poddawani są standardowej 
terapii niezależnie od tego, czy wyrażą zgodę na udział 
w badaniu. Istotną zmianą jest wprowadzenie nowej 
definicji badania klinicznego, będącego częścią szer-
szego pojęcia – badania biomedycznego, które dzieli się 
na badania kliniczne i badania nieinterwencyjne. 

Kluczowym elementem jest zwiększenie udziału 
chorych na nowotwory w badaniach klinicznych  
– dla przykładu we Francji, która jest 2,5 razy większa 
od Polski, w badaniach klinicznych uczestniczy  
ponad 50 tysięcy pacjentów, w Polsce te liczby 
są znacząco mniejsze. Dlatego jednym z celów 
Narodowej Strategii Onkologicznej jest rozwój  
badań klinicznych i ośrodków badawczych,  
a przez to umożliwienie większej liczbie chorych 
udziału w badaniach. 

Dzięki uczestnictwu w badaniach klinicznych Polska 
jest w stanie zaoferować naszym chorym taki sam dostęp 
do najnowocześniejszych leków przeciwnowotworowych 
jak w wiodących ośrodkach amerykańskich. Należy 
również dodać, że inwestycje firm farmaceutycznych 
w realizację badań klinicznych w Polsce przyczyniają się 
do wymiernych oszczędności w budżecie NFZ oraz wzro-
stu przychodów państwa z tytułu podatków. Jednak jak 
dotąd brakuje istotnych polskich innowacyjnych terapii 
wymyślonych przez krajowe firmy biotechnologiczne. Ale 
ulega to zmianie, np. w Narodowym Instytucie Onkolo-
gii w Warszawie w czerwcu 2018 r. otwarto pierwszy 

w kraju i trzeci w regionie Ośrodek Badań Klinicznych 
Wczesnych Faz dla chorych onkologicznych w ramach 
Centrum Naukowo-Przemysłowego, które jest odpowie-
dzialne za koordynację, organizowanie i prowadzenie 
projektów naukowo-badawczych w dziedzinie onkolo-
gii zmierzających do wdrożenia wyników na potrzeby 
praktyki klinicznej. Następnym tego typu ośrodkiem 
jest oddział badań wczesnych faz otwarty w Gdańskim 
Uniwersytecie Medycznym. Likwiduje to dotychcza-
sową lukę w procesie tworzenia nowych leków w Polsce, 
wspieramy kształcenie wysoko wykwalifikowanych spe-
cjalistów wśród lekarzy, których udział w badaniach 
naukowych umożliwia tworzenie ekspertyzy na skalę 
światową oraz publikacje naukowe w renomowanych 
czasopismach. 

Polska powinna być naturalnym liderem Europy 
Środkowo-Wschodniej w badaniach klinicznych,  
co wynika z jej wielkości (liczby mieszkańców),  
która oznacza możliwość szybkiego rekrutowania  
do badania znacznej liczby chorych,  
a to bardzo przyspiesza czas wykonania badania 
i zmniejsza koszty. 

Drugim argumentem jest wysoki poziom medycyny 
i bardzo wysokie oceny jakości dostarczanych wyników 
badań oraz znaczna centralizacja opieki onkologicz-
nej. Ponadto, ośrodek, chcąc uczestniczyć w badaniach 
klinicznych, musi stale podnosić swój poziom tak, aby 
nie ustępować tym poziomem uczestniczącym w tym 
samym badaniu ośrodkom amerykańskim i zachodnio-
europejskim. Jest to więc bardzo silny bodziec rozwojowy 
dla polskiej medycyny, na którego istnieniu w ostatecz-
nym rachunku zyskują wszyscy pacjenci. 

Kolejnym elementem jest rozwój niekomercyjnych, 
akademickich badań klinicznych, które stanowią podsta-
wowy czynnik postępu wiedzy w naukach medycznych, 
głównie w onkologii.

Zgodnie z danymi Europejskiej Agencji Leków 
39% badań klinicznych w dziedzinach związanych 
z onkologią realizowanych jest w formie 
niekomercyjnych badań akademickich, które 
obejmują akademickie projekty naukowo-badawcze 
w medycynie lub badania inicjowane przez badaczy 
(investigator initiated study), realizowane  
przez uniwersytety, towarzystwa naukowe, naukowe 
grupy badawcze lub instytuty naukowo-badawcze.  
W Polsce stanowią one około 2% wszystkich badań. 
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Szybkie zwiększenie tych wskaźników można upatry-
wać w działaniach powołanej w 2019 r. Agencji Badań 
Medycznych, której ostatni konkurs pokazał ogromny 
potencjał krajowych ośrodków naukowych w tym zakre-
sie (ponad 70 wniosków, z czego połowa z zakresu 
onkologii). Niekomercyjne badania akademickie, 
w odróżnieniu od komercyjnych, których głównym celem 
jest wprowadzenie nowego leku na rynek medyczny, 
ukierunkowane są na poszukiwanie czynników pre-
dykcyjnych i stanowią w praktyce jedyną możliwość 
racjonalizacji i zmniejszenia kosztów leczenia. Zawierają 
one często cele badawcze, którymi nie jest zaintereso-
wany przemysł farmaceutyczny (np. nowe wskazania 
dla już zarejestrowanych i ogólnie dostępnych procedur 
terapeutycznych, optymalizacja wskazań terapii, rozwój 
terapii w nowotworach rzadkich), optymalizację i wpro-
wadzanie nowych zastosowań niefarmakologicznych 
form leczenia (radioterapia, chirurgia), a także leczenia 
skojarzonego z udziałem kilku metod (np. radioche-
mioterapia, okołooperacyjna chemioterapia i inne). 
Niekomercyjne badania kliniczne są źródłem wielu 
wartościowych publikacji naukowych w znaczących  
czasopismach międzynarodowych o istotnym wskaźniku 
wpływu (impact factor – IF), ich rozwój przyczyni się do 
wzrostu pozycji naukowej Polski w medycynie. Firmy 
farmaceutyczne często są gotowe do udostępnienia 
produktu leczniczego na rzecz badań akademickich, 
więc dostęp pacjentów do nowych kosztownych tera-
pii w ramach niekomercyjnych badań klinicznych 
jest znacznym zyskiem dla systemu ochrony zdrowia, 
porównywalnym z kosztami pojedynczych programów 
lekowych. Badania akademickie też mogą zbierać 
dane jako badania obserwacyjne, tzw. real world, oraz 
obejmować badania biomarkerowe, czyli badania nad 
wyselekcjonowaniem właściwej populacji chorych do 
danego leczenia. 

Biorąc pod uwagę konieczność zmian legislacyjnych, 
towarzystwa onkologiczne w naszym kraju zapropono-
wały rozwiązania mające na celu usprawnienie realizacji 
niekomercyjnych badań klinicznych w Polsce poprzez 
precyzyjne określenie, że badany produkt leczniczy 
i procedury w niekomercyjnych badaniach klinicznych 

stanowiące standard postępowania są finansowane 
w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, 
tak jak ma to miejsce w wielu krajach UE. Dotyczy to 
również leczenia znanych działań niepożądanych tera-
pii oraz zmiany w zakresie ubezpieczeń w badaniach 
klinicznych, co stanowi istotną barierę finansową dla 
podmiotów zaangażowanych w niekomercyjne badania 
kliniczne. W przypadku wszystkich badań klinicznych 
zasadne jest rozpatrzenie wprowadzenia rozwiązań 
opartych na zasadzie oceny ryzyka, tym bardziej że 
zastosowanym w rozporządzeniu UE kryterium rozróż-
nienia badań klinicznych jest właśnie ryzyko i stopień 
interwencji badań klinicznych. W odniesieniu do nie-
komercyjnych badań klinicznych zasadne jest również 
rozważenie wprowadzenia innych sposobów realizacji 
obowiązku ubezpieczeniowego. Przykładowo, możliwa 
jest rezygnacja z dodatkowych ubezpieczeń. Szczególnie 
wskazana jest rezygnacja z dodatkowych ubezpieczeń 
w przypadku low-intervention trials według definicji 
OECD (kategoria A i B1). Zgodnie z treścią dyrektywy 
2005/28/WE warunki przeprowadzania badań nieko-
mercyjnych przez badaczy niezależnych oraz placówki, 
w których przeprowadzane są badania kliniczne, spra-
wiają, że stosowanie niektórych szczegółów dobrej 
praktyki klinicznej jest zbędne lub zagwarantowane 
w inny sposób.

Podsumowanie

Istotna poprawa sytuacji w zakresie realizacji badań 
klinicznych przyniesie podniesienie rangi naukowej 
Polski w dziedzinie nauk medycznych poprzez umożli-
wienie krajowych badań naukowych oraz współpracę 
w ramach europejskich sieci akademickich; współpraca 
międzynarodowa jest istotna w dobie terapii ce- 
lowanych dla subpopulacji pacjentów oraz terapii 
pacjentów z nowotworami rzadkimi. Realizacja badań 
klinicznych w Polsce może wiązać się z uzyskaniem real-
nych korzyści finansowych w optymalizacji wydatków 
na nowe i kosztowne metody leczenia oraz długofalo-
wymi benefitami dla polskiej gospodarki wynikającymi  
m.in. z implementacji patentów. 

Piśmiennictwo

1. Byszek A., Rutkowski P.: Clinical trials and the new European Union legislation. Nowotwory. J Oncol 2015; 2: 65.
2. OECD Recommendation on the Governance of Clinical Trials. OECD 2013.
3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 536/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie 

badań klinicznych produktów leczniczych stosowanych u ludzi oraz uchylenia dyrektywy 2001/20/WE.
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5.5.  Refundacje leków w onkologii
Maciej Krzakowski

Dostępność wszystkich leków należy rozpatrywać 
w kategorii rejestracyjnej, dystrybucyjnej i refundacyjnej. 
Dostępność rejestracyjna jest równoznaczna z formal-
nym dopuszczeniem leku do obrotu w następstwie 
pozytywnej decyzji odpowiedniej instytucji oceniającej 
skuteczność i bezpieczeństwo leku (w Europie – European 
Medicines Agency, EMA). Dostępność dystrybucyjna 
odpowiada sytuacji, w której apteki otwarte i szpitale 
są zaopatrzone w lek. Z kolei, dostępność refundacyjna 
jest uwarunkowana pozytywną decyzją dotyczącą moż-
liwości finansowania przez płatnika i – tym samym 
– wykluczającą współfinansowanie leku przez chorych.

Leki przeciwnowotworowe (w tym – innowacyjne) 
mogą być w Polsce dostępne pod względem 
dostępności refundacyjnej w otwartych aptekach 
w ramach wykazu substancji czynnych stosowanych 
podczas chemioterapii lub w programach lekowych. 
Programy lekowe obejmują nowe – innowacyjne – 
metody farmakoterapii i są przeznaczone dla chorych 
kwalifikowanych według ściśle określonych kryteriów. 
Nie wszystkie nowe metody farmakologicznego 
leczenia przeciwnowotworowego są uwzględnione 
w istniejących programach lekowych, których liczba 
wynosi obecnie około 30 (niemal 100 leków). Leczenie 
stosowane w ramach programów lekowych jest 
przedmiotem dyskusji, które dotyczą zawartości 
oraz zasad tworzenia programów i optymalnego 
wykorzystywania poszczególnych metod.

Dyskusje dotyczą – przede wszystkim – problemu 
uwzględnienia wszystkich leków innowacyjnych, które 
uzyskują pozytywne decyzje rejestracyjne. Należy 
podkreślić, że odsetek pozytywnych decyzji refunda-
cyjnych przez Agencję Oceny Technologii Medycznych 
i Taryfikacji (AOTMiT) w Polsce zwiększa się stopniowo 
(obecnie około 80% wszystkich wniosków) przy niższym 
wskaźniku dopuszczeń finansowania wydawanych  
przez ministra zdrowia (niespełna 40%). Nowe rejestra-
cje leków oparte są najczęściej na wynikach prawidłowo 
zaplanowanych i przeprowadzonych badań z loso-
wym doborem chorych lub metaanaliz wymienionych 
doświadczeń klinicznych. W przypadku części badań 
istnieje wiele zastrzeżeń pod względem metodyki 
(np.  wyciąganie wniosków na podstawie analiz pier-
wotnie niezaplanowanych, wybieranie suboptymalnych 
metod w ramionach kontrolnych badań lub stosowanie 

restrykcyjnych kryteriów kwalifikowania chorych), co 
skutkuje niejednokrotnie negatywnymi decyzjami refun-
dacyjnymi i nieuwzględnieniem leków w programach. 
Wydaje się, że w przypadku wątpliwych sytuacji uzasad-
nione mogłoby być podejmowanie warunkowych decyzji 
refundacyjnych (np. 12-miesięczna), które umożliwia-
łyby umieszczenie leku w programie i przeprowadzenie 
ponownej analizy wartości w warunkach rzeczywistej 
praktyki klinicznej (np. suboptymalny stan sprawności, 
współwystępujące choroby, nieprawidłowe wskaźniki 
czynności ważnych narządów i układów). Określenie 
wartości w rzeczywistej praktyce klinicznej mogłoby rów-
nież pozwolić na ocenę rzeczywistych kosztów w związku 
z uwzględnieniem udziału koniecznych do zastosowania 
metod leczenia powikłań. Dodatkowym problemem 
jest nadmiernie długi okres między złożeniem wniosku 
refundacyjnego a wydaniem ostatecznej decyzji, który 
niejednokrotnie przekracza w Polsce 12 miesięcy i zde-
cydowanie powinien być znacznie krótszy.

Istotne znaczenie ma szczegółowa treść zapisów 
w programach lekowych (przede wszystkim – kryteria 
kwalifikowania i monitorowania przebiegu leczenia). 
Tradycyjnie kryteria kwalifikowania chorych do lecze-
nia w programie były odbiciem zapisów zastosowanych 
w rejestracyjnych badaniach klinicznych oraz opracowa-
niu Charakterystyka Produktu Leczniczego (ChPL). Nie 
wydaje się, że wspomniane podejście było wartościowe 
pod względem praktyki klinicznej – kryteria w bada-
niach rejestracyjnych i w konsekwencji zapisy ChPL są 
zwykle bardzo wymagające ze względu na oczywisty 
cel komercyjny sponsorowanych przez producentów 
doświadczeń klinicznych i nie uwzględniają rzeczywistej 
sytuacji w praktyce klinicznej. Z kolei, zapisy w części 
dotyczącej monitorowania leczenia powinny uwzględ-
niać – obok konieczności zapewnienia bezpieczeństwa 
chorych i dokładnego sprawdzania skuteczności postę-
powania – również możliwości realizowania oceny (np. 
dostępność i czułość poszczególnych metod diagnostycz-
nych). Należy dążyć do większego udziału onkologów 
mających odpowiednie doświadczenie w kształtowaniu 
zapisów w programach lekowych i wprowadzaniu zmian 
wynikających z doświadczenia praktycznego.

Optymalne wykorzystanie metod leczenia – zawar-
tych w programach – ma również istotne znaczenie, 
w czym mieści się realizowanie w odpowiednio kwa- 
lifikowanych ośrodkach mających dostateczne do- 
świadczenie w leczeniu chorych na poszczególne 
nowotwory oraz dysponujących wszystkimi – często 
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komplementarnymi – metodami postępowania. Ośrod- 
ki, które kontraktują programy lekowe, powinny być 
kwalifikowane przy udziale przedstawicieli nadzoru  
specjalistycznego w dziedzinie onkologii klinicznej.

W podsumowaniu można stwierdzić, że onko-
logiczne programy lekowe odgrywają ważną rolę 
w zabezpieczeniu potrzeb chorych na nowotwory przez 
udostępnienie wielu innowacyjnych metod postępo-
wania przeciwnowotworowego. W wielu nowotworach 
metody zawarte w programach lekowych uwzględniają 
większość obecnie znanych możliwości postępowania 

(inne programy niewątpliwie wymagają uzupełnienia). 
Zasady tworzenia programów i realizowania leczenia 
powinny być systematycznie doskonalone. Należy dążyć 
do optymalnego wykorzystania metod zawartych w pro-
gramach lekowych przez wprowadzanie uzasadnionych 
klinicznie zmian i odpowiednie kwalifikowanie ośrodków 
wykorzystujących leczenie dostępne w programach. 
Istotne jest również właściwe wykorzystywanie le- 
ków znajdujących się w katalogu substancji czynnych 
stosowanych podczas przeciwnowotworowego postępo-
wania.

5.6.  Nowe leki stosowane w leczeniu raka płuca
Dariusz M. Kowalski

XXI wiek przyniósł znaczący postęp w wielu dziedzi-
nach medycyny, w tym również w onkologii. Dotyczy to 
w szczególności nowotworów, wobec których dostępne 
opcje terapeutyczne były mocno ograniczone, a wyniki 
leczenia były mocno niezadowalające.

Modelowym przykładem zmiany, która się doko-
nała w zarówno jakościowym, jak i ilościowym leczeniu, 
jest niedrobnokomórkowy rak płuca (NDRP). Aktualnie 
w rutynowym leczeniu NDRP znajdują zastosowanie:

1) inhibitory kinazy tyrozynowej receptora 
naskórkowego czynnika wzrostu (TKI EGFR),

2) inhibitory kinazy tyrozynowej genu fuzyjnego 
kinazy chłoniaka anaplastycznego (TKI ALK),

3) inhibitory kinazy tyrozynowej genu ROS1 (TKI ALK),
4) inhibitory neoangiogenezy,
5) leki immunokompetentne.

Ad 1. W grupie chorych z obecną mutacją aktywu-
jącą w genie EGFR (10–15% populacji NDRP) powinno 
się zastosować w 1. linii leczenia jeden z TKI EGFR: erlo-
tynib lub gefitynib lub afatynib. W 2. linii leczenia (po 
niepowodzeniu chemioterapii 1. linii) istnieje możliwość 
zastosowania gefitynibu lub erlotynibu. W grupie cho-
rych po niepowodzeniu leczenia TKI EGFR stosowanych 
w 1. linii i obecnej mutacji oporności T790M powinno 
się zastosować ozymertynib. Wszystkie wymienione leki 
dostępne są w ramach Programu Lekowego Leczenia 
NDRP. Jedynym zarejestrowanym i niedostępnym w Pol-
sce wobec statusu refundacyjnego jest dakomitynib 
oraz ozymertynib stosowany już w 1. linii leczenia.

Ad 2. W grupie chorych z obecną rearanżacją genu 
ALK (około 5% populacji NDRP) powinno się zastoso-
wać w 1. linii leczenia jeden z TKI ALK: kryzotynib lub 

alektynib. Oba wymienione leki mogą być również 
zastosowane w 2. linii leczenia, w tym alektynib po nie-
powodzeniu leczenia kryzotynibem. Oba wymienione 
leki dostępne są w ramach Programu Lekowego Lecze-
nia NDRP. Lekami zarejestrowanymi w Unii Europejskiej, 
aczkolwiek niedostępnymi w statusie refundacyjnym 
w Polsce, są: cerytynib i brygatynib. Lorlatynib w chwili 
obecnej zarejestrowany jest wyłącznie w USA (po niepo-
wodzeniu leczenia alektynibem).

Ad 3. W grupie chorych z obecną rearanżacją 
genu ROS1 (około 3% populacji NDRP) powinno się 
zastosować w 1. lub 2. linii leczenia TKI ALK: kryzotynib. 
Kryzotynib dostępny jest w ramach Programu Lekowego 
Leczenia NDRP.

Ad 4. Jedynym lekiem z tej grupy dostępnym w Pol-
sce jest nintedanib, będący inhibitorem kinazy białkowej 
z grupy inhibitorów kinazy tyrozynowej o potrójnym 
mechanizmie działania, blokującym aktywność kinaz 
receptorów czynnika wzrostu śródbłonka naczyniowego 
(VEGFR 1–3), receptorów płytkopochodnego czynnika 
wzrostu (PDGFR α i β) i receptorów czynnika wzro-
stu fibroblastów (FGFR 1–3). Może być zastosowany 
wyłącznie w 2. linii leczenia NDRP (tylko typy niepła-
skonabłonkowe NDRP) w połączeniu z docetakselem. 
Nintedanib dostępny jest w ramach Programu Leko-
wego Leczenia NDRP. Pozostałymi lekami z tej grupy 
zarejestrowanymi i niedostępnymi w Polsce wobec 
statusu refundacyjnego są bewacyzumab i ramucy- 
rumab.

Ad 5. Leki immunokompetentne stosowane w lecze-
niu NDRP (wszystkie typy) obejmują przeciwciała 
monoklonalne skierowane przeciwko receptorowi pro-
gramowanej śmierci typu 1 (PD-1) lub jego ligandowi 
(PD-L1). W grupie chorych z wysoką ekspresją PD-L1 
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5.7.  Leczenie drobnokomórkowego raka płuca
Paweł Krawczyk

(minimum 50% komórek nowotworowych) powinno 
się zastosować w 1. linii leczenia pembrolizumab (anty 
PD-1) w monoterapii. W drugiej linii leczenia (po nie-
powodzeniu chemioterapii) powinno się zastosować 
niwolumab (anty PD-1) w typie płaskonabłonkowym 
NDRP lub atezolizumab (anty PD-L1) w wszystkich 
typach NDRP. Oba wymienione leki nie wymagają 
oceny statusu PD-L1. Wszystkie wymienione leki 
w wymienionych wskazaniach dostępne są w ramach 
Programu Lekowego Leczenia NDRP. Lekami zarejestro-
wanymi w Unii Europejskiej, aczkolwiek niedostępnymi 
w statusie refundacyjnym w Polsce, są: niwolumab 
w 2. linii leczenia typów niepłaskonabłonkowych NDRP, 
pembrolizumab w 2. linii leczenia NDRP (wszystkie 
typy) oraz połączenie immunoterapii (pembrolizumab 
lub atezolizumab) z chemioterapią w 1. linii lecze-

nia NDRP. Nie jest dostępny również durwalumab do 
stosowania jako leczenie konsolidujące (12 miesięcy) 
po zakończonej radykalnej jednoczesnej radiochemio- 
terapii.

Istotna poprawa w leczeniu NDRP, szczególnie 
w stadium rozsiewu, dokonała się wyłącznie dzięki 
lekom innowacyjnym (leki ukierunkowane molekular-
nie i leki immunokompetentne), dlatego tak ważne jest 
kierowanie chorych na badania molekularne i odpo-
wiednia kwalifikacja zależna od uzyskanych wyników 
już do 1. linii leczenia. Badania molekularne i ocena 
statusu PD-L1 powinny być wykonywane wyłącznie 
w laboratoriach i pracowniach mających odpowiednie 
przygotowanie, dysponujących odpowiednią aparaturą 
oraz mogących przedstawić aktualne certyfikaty kon-
troli jakości wykonywanych badań.

Lekami mającymi już świadectwa rejestracyjne lub będącymi w zaawansowanym stadium badań klinicznych 
i budzącymi duże nadzieje są:

1. Dabrafenib z trametynibem u chorych z mutacją V600E w genie BRAF (około 3% populacji NDRP)  
– zarejestrowany.

2. Larotrektynib i entrektynib u chorych z obecną rearanżacją genu NTRK (około 1% populacji NDRP)  
– zarejestrowany.

3. Sawolytynib u chorych z amplifikacją genu MET (około 3–10% populacji NDRP) – niezarejestrowany.
4. Tepotynib u chorych z obecną w ekzonie 14 skipping mutation MET (około 1% populacji NDRP)  

– niezarejestrowany.
5. Selperkatynib i pralsetynib u chorych z obecną rearanżacją genu RET (około 2% populacji NDRP)  

– niezarejestrowany.
6. AMG 510 i MRTX849 u chorych z mutacją w kodonie 12 (G12C) genu KRAS (około 11% populacji NDRP)  

– niezarejestrowane.

Wprowadzenie

Drobnokomórkowy rak płuca (DRP) występuje u 15–20% 
chorych na raka tego narządu. W 2013 r. według Kra-
jowego Rejestru Nowotworów zarejestrowano w Polsce 
21 556 chorych na raka płuca. Według szacunko-
wych danych na DRP choruje rocznie w Polsce około  
3500 chorych.

Drobnokomórkowy rak płuca jest najbardziej zło-
śliwą postacią raka płuca o wybitnie szybkiej zdolności 
do wzrostu miejscowego i rozsiewu poza ognisko pier-
wotne. U 70–80% chorych w momencie rozpoznania 

stwierdza się obecność przerzutów odległych (postać 
rozsiana DRP; extensive disease – ED). U pozostałych 
20–30% rozpoznaje się chorobę ograniczoną do klatki 
piersiowej (limited disease – LD). Obecnie do określenia 
stadium zaawansowania DRP eksperci zalecają sto-
sowanie ósmej edycji klasyfikacji TNM (tumor, noduli, 
metastases), jednak nadal, nawet w badaniach klinicz-
nych, wykorzystuje się praktyczny podział choroby na 
stadium ED i LD.

Drobnokomórkowy rak płuca cechuje się pierwotną 
wrażliwością na działanie leków cytotoksycznych i pro-
mieniowania jonizującego, ale ze względu na wczesne 
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występowanie przerzutów odległych zabieg operacyjny 
u chorych na DRP jest wykonywany niezmiernie rzad- 
ko. U chorych na ograniczoną postać DRP leczeniem 
z wyboru jest chemioterapia w połączeniu z radiote-
rapią. Natomiast u chorych na rozsianą postać DRP 
i w przypadku nawrotu po chemioradioterapii stosuje 
się samą chemioterapię. Odpowiedź na chemiotera-
pię u chorych na rozsianą postać DRP obserwuje się 
w około 50% przypadków. Obecnie u niektórych cho-
rych na rozsianą postać DRP możliwe jest zastosowanie 
skojarzonego leczenia 1. linii z udziałem chemiotera-
pii i immunoterapii. Taką opcję terapeutyczną należy 
uznać za istotny postęp w leczeniu DRP, związany 
z pojawieniem się nowej metody leczenia tej choroby po 
raz pierwszy od prawie 30 lat. Jeżeli chorzy pozostają 
w dobrym stanie sprawności i w przypadku progresji po 
leczeniu 1. linii, możliwe jest stosowanie 2. linii chemio-
terapii, a w ściśle dobranych grupach chorych nawet 
3. linii chemioterapii.

Chemioradioterapia lub chemioterapia nie może 
być stosowana u wszystkich chorych na DRP. Wśród 
3500 chorych w Polsce, aż około 50% chorych diagno-
zowanych jest zbyt późno w złym stanie sprawności, 
z niekontrolowanymi przerzutami do ośrodkowego 
układu nerwowego czy z poważnymi chorobami współ-
istniejącymi, które wykluczają stosowanie terapii 
systemowych. Można oszacować, że chemioradiote-
rapia stosowana jest rocznie u około 500 chorych na  
DRP. Natomiast liczba chorych na rozsianą postać  
DRP, którzy mogliby być leczeni chemioterapią lub che-
mioimmunoterapią w 1. linii, wynosi w Polsce około 
1300–1400 pacjentów. 

Ze względu na te fakty i brak radykalnych sposo-
bów leczenia rokowanie u chorych na DRP jest bardzo 
złe. Trzy lata od rozpoznania choroby nowotworowej 
przeżywa około 15–25% chorych w stadium choroby 
ograniczonej i jedynie 2% w stadium choroby rozległej. 
Dodanie immunoterapii do chemioterapii 1. linii może 
poprawić te statystyki.

Skuteczność chemioterapii u chorych  
na rozsianą postać DRP

Leczenie 1. linii chorych na rozsianą postać DRP opiera 
się na chemioterapii z udziałem cisplatyny i etopozydu. 
Chemioterapia 1. linii może być stosowana tylko u cho-
rych pozostających w bardzo dobrym i dobrym stanie 
sprawności, bez poważnych chorób współistniejących 
ograniczających funkcjonowanie kluczowych układów 
i narządów. Z powodu toksyczności cisplatyny podjęto 

próby zastąpienia jej karboplatyną. Cisplatyna jest 
związkiem silnie toksycznym – powoduje nudności, 
wymioty, uszkodzenie nerek, mielosupresję i neuropatie. 
Natomiast karboplatyna charakteryzuje się mniejszą 
w porównaniu z cisplatyną nefrotoksycznością. Dlatego 
możliwość zastosowania chemioterapii z udziałem kar-
boplatyny i etopozydu powinna być zawsze rozważana 
u niektórych chorych na DRP z graniczną funkcją nerek. 
Bardzo rzadko stosowanym schematem chemioterapii 
1. linii u chorych na DRP jest połączenie cyklofosfamidu, 
doksorubicyny oraz winkrystyny lub etopozydu (schemat 
CAV lub CAE).

Leczenie 2. linii u chorych na DRP po niepowodze-
niu chemioterapii 1. linii zależne jest od długości czasu 
wolnego od progresji uzyskanego dzięki zastosowaniu 
leczenia pierwszego rzutu. U chorych z progresją po 
upływie co najmniej 3 miesięcy od zakończenia che-
mioterapii 1. linii, która spowodowała obiektywną 
odpowiedź, można podjąć próbę ponownego zasto-
sowania pierwotnego schematu leczenia. Natomiast 
u chorych bez odpowiedzi lub z remisją trwającą krócej 
niż 3 miesiące, ze względu na niewielką szansę uzyska-
nia odpowiedzi na chemioterapię z udziałem cisplatyny 
i etopozydu, należy rozważyć możliwość leczenia sche-
matem CAE lub CAV albo monoterapią topotekanem. 
Ze względu na wysoką toksyczność schematów CAE lub 
CAV preferowaną formą leczenia 2. linii jest monotera-
pia topotekanem.

We wszystkich schematach leczenia niezwykle 
istotne jest rozważenie możliwości zastosowania radio-
terapii paliatywnej zmian przerzutowych zagrażających 
życiu chorych na DRP (zwłaszcza do ośrodkowego 
układu nerwowego).

Możliwości zastosowania  
immunoterapii u chorych na rozsianą  
postać DRP

Rozwój drobnokomórkowego raka płuca jest sil-
nie uzależniony od karcinogennego wpływu palenia 
papierosów. Dlatego nowotwór ten charakteryzuje się 
obecnością dużej liczby mutacji somatycznych w komór-
kach nowotworowych. Wysokie obciążenie komórek 
nowotworowych mutacjami (tumor mutation burden – 
TMB) powinno warunkować powstawanie dużej liczby 
neoantygenów, a co za tym idzie wysoką immunogen-
ność nowotworu i dużą skuteczność immunoterapii. 
We wrześniu 2019 r. Komisja Europejska dopuściła do 
obrotu na terenie Unii Europejskiej pierwszy immuno-
terapeutyk: atezolizumab do stosowania w skojarzeniu 
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z chemioterapią (karboplatyną i etopozydem) w lecze-
niu pierwszego rzutu dorosłych chorych z rozsianą 
postacią raka drobnokomórkowego płuca. 

Immunoterapia nowotworów to innowacyjna 
metoda leczenia, polegająca na aktywacji układu 
immunologicznego do obrony przeciwnowotworowej. 
Na powierzchni komórek nowotworowych oraz immu-
nosupresyjnych komórek układu immunologicznego 
znajdują się ligandy dla ujemnych immunologicznych 
punktów kontroli (IPK) znajdujących się na limfocytach 
T. Najważniejsze opisane IPK na limfocytach T to czą-
steczki PD-1 (programmed death 1) i CTLA-4 (cytotoxic T 
lymphocyte-associated antigen 4). Ich połączenie z natu-
ralnymi ligandami (PD-L1 i CD28) skutkuje anergią 
limfocytów T w środowisku guza lub reaktywnego węzła 
chłonnego. Pierwsze próby oceniające skuteczność 
połączenia standardowej chemioterapii z inhibitorem 
CTLA-4 – ipilimumabem u chorych na DRP nie przynio-
sły spodziewanych rezultatów. Trwają kolejne badania 
kliniczne prowadzone nad skutecznością chemioterapii 
w połączeniu z immunoterapią za pomocą przeciwciał 
anty-PD-1 – niwolumabu i pembrolizumabu oraz nad 
skutecznością immunoterapii skojarzonej z udziałem 
przeciwciał anty-PD-1 i anty-CTLA-4.

Najnowsze dane oceniające skuteczność inhibitora 
PD-L1 – atezolizumabu, w połączeniu z chemioterapią 
w 1. linii leczenia u chorych na rozsianą postać DRP, 
potwierdzają skuteczność immunoterapii w leczeniu 
drobnokomórkowego raka płuca. W badaniu III fazy 
IMpower 133 porównano skuteczność schematu kar- 
boplatyna i etopozyd w stosunku do schematu zawie-
rającego etopozyd, karboplatynę i atezolizumab. Po 
zakończeniu leczenia skojarzonego, atezolizumab stoso-
wano w terapii podtrzymującej.

Atezolizumab jest humanizowanym przeciw- 
ciałem monoklonalnym klasy IgG1 anty-PD-L1 o zmo-
dyfikowanym fragmencie Fc. Mechanizm działania 
atezolizumabu polega na bezpośrednim wiązaniu się 
z cząsteczką PD-L1 i blokadzie interakcji z receptorem 
PD-1, doprowadzając do aktywacji limfocytów T cyto-
toksycznych.

W przypadku zastosowania skojarzonej che-
mioterapii z atezolizumabem w porównaniu z samą 
chemioterapią ryzyko zgonu obniża się o 30%  
(HR = 0.70), a mediana przeżycia całkowitego wydłuża 
się z 10,3 do 12,3 miesięcy. Zwraca uwagę, że odsetek 
chorych żyjących ponad rok w grupie chorych leczo-
nych terapią skojarzoną wynosi aż 51,5%, a w grupie 
pacjentów otrzymujących tylko chemioterapię – 38,2%. 

O jeden miesiąc wydłuża się także mediana czasu wol-
nego od progresji (5,2 vs. 4,3 miesiąca), ale odsetek 
odpowiedzi na leczenie jest podobny w obu grupach 
(60,2 vs. 64,4%). Ponadto nie zanotowano istotnego 
wzrostu odsetka poważnych działań niepożądanych 
w przypadku stosowania terapii skojarzonej w porów-
naniu z samą chemioterapią. Jakiekolwiek działania 
niepożądane wystąpiły u 94,9 i 92,3%, poważne dzia-
łania niepożądane u 56,6 i 56,1%, a zgon w trakcie 
leczenia wystąpił w obu grupach z częstością 1,5%. 
Poprawa jakości życia chorych nastąpiła w obu grupach, 
jednak nieznacznie większą korzyść w tym zakresie 
odnieśli chorzy otrzymujący terapię skojarzoną z udzia-
łem chemioterapii i atezolizumabu.

Podobny mechanizm działania do atezolizumabu 
wykazuje durwalumab, który jest ludzkim przeciwcia-
łem monoklonalnym skierowanym przeciw cząsteczce 
PD-L1. W badaniu klinicznym CASPIAN do standardowej 
chemioterapii dodano durwalumab w 1. linii leczenia. 
Wykazano statystycznie istotną poprawę całkowitego 
czasu przeżycia u chorych stosujących durwalumab, 
związki platyny i etopozyd w porównaniu z cho-
rymi otrzymującymi tylko związki platyny i etopozyd. 
Wyniki badań CASPIAN są zgodne z wynikami bada-
nia IMpower-133, co potwierdza skuteczność leczenia 
skojarzonego z udziałem chemioterapii i immunotera-
pii. Durwalumab jest zarejestrowany od 1.09.2020 r. 
w tym wskazaniu.

Podsumowanie

Leczenie skojarzone z udziałem chemioterapii i immu-
noterapii atezolizumabem jest pierwszą innowacyjną 
terapią dla chorych na DRP, która została dopuszczona 
do stosowania w krajach Unii Europejskiej. Tym samym, 
po raz pierwszy od kilkudziesięciu lat pojawił się nowy 
schemat w leczeniu chorych na rozsianą postać DRP. 
Dotychczas u chorych z tym typem raka płuca stoso-
wano wyłącznie chemioterapię, której skuteczność była 
bardzo ograniczona i niemal zawsze dochodziło do 
wznowy choroby po kilku-kilkunastu miesiącach. Zasto-
sowanie immunoterapii u chorych, którzy odpowiedzieli 
na leczenie, umożliwia natomiast znaczne wydłużenie 
czasu trwania odpowiedzi (duration of response – DoR). 
Dlatego odsetek chorych na DRP, którzy odnoszą dłu-
gotrwałą (nawet wielomiesięczną) korzyść z leczenia, 
jest znacznie wyższy u osób otrzymujących terapię 
skojarzoną niż u chorych otrzymujących jedynie chemio-
terapię.
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5.8.  Leczenie drobnokomórkowego raka płuca w praktyce klinicznej 
Izabela Chmielewska 

Rak drobnokomórkowy płuc stanowi 15–20% wszyst-
kich postaci raka płuca. Jest to choroba, w której 
istnieje ogromna potrzeba poprawy wyników leczenia. 
Ze względu na agresywny przebieg mediana prze-
życia pacjentów z rozległą chorobą wynosi od 7 do 
10 miesięcy. Obiecujący postęp nastąpił w dziedzi-
nie niedrobnokomórkowego raka (NDRP) w zakresie 
terapii celowanej i immunoterapii. Jednak rokowanie 
i opcje terapeutyczne w raku drobnokomórkowym (DRP) 
są nadal bardzo ograniczone. Od kilkudziesięciu lat 
standardem leczenia jest chemioterapia oparta na 
platynie. Podejmowano wiele prób intensyfikacji tera-
pii, włączając w to nawet próby przeszczepu komórek 
macierzystych. Próbowano wydłużać leczenie i stoso-
wać chemioterapię podtrzymującą. Schematy oparte 
na platynie wykazują jednak dużą mielosupresję, co 
wyklucza ich przewlekłe stosowanie. Zastosowanie 
toksycznej terapii topotekanem w początkowym eta-
pie leczenia też nie przyniosło efektów. Jeśli spojrzymy 
na to, co wydarzyło się w ostatnich dziesięcioleciach, 
to kilkadziesiąt badań klinicznych, z udziałem wielu 
różnych cząsteczek okazało się ostatecznie negatyw-
nych. Dlatego przeżycie pacjentów z zaawansowanym 
rakiem drobnokomórkowym nie przekracza 10 mie-
sięcy, a rok przeżywa 20–40% pacjentów. Początkowo 
widzimy duże zmniejszenie objawów klinicznych i radio-
logicznych – przy odsetku odpowiedzi na pierwszą linię 
leczenia od 70% do nawet 80%. Niestety jest to rak, 
którego nawrót występuje bardzo często.

Zawsze, kiedy rozmawiam z pacjentem o tym, jak 
będzie przebiegało leczenie, to zaczynam rozmowę 

od tego, że jest to trudny nowotwór. Początkowe lecze-
nie, czyli chemioterapia pierwszej linii pomoże, ale 
na pewien czas. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć, 
jak długi to będzie czas. Najczęściej pacjent będzie 
wymagał ciągłego leczenia. Mogą występować okresy, 
w których robimy przerwy w leczeniu, ale jest to cho-
roba, w której progresja jest powszechna. Z punktu 
widzenia pacjenta jest to stałe wyczekiwanie na nawrót 
choroby i ciągła niepewność. Z punktu widzenia leka-
rza do tej pory była to bezradność, brak możliwości 
skutecznego i trwałego leczenia ze świadomością,  
że ta progresja nastąpi. 

Na szczęście pokazały się badania, które dają 
wyraźne dowody, że immunoterapia poprawia wyniki 
leczenia. Chociaż różnica w całkowitym przeżyciu jest 
niewielka – mniej niż 3 miesiące, to jest pewien odse-
tek pacjentów, którzy po roku czy półtora nadal żyją. 
Jest to z pewnością efekt immunoterapii. Bardzo istotny 
jest fakt, że dodanie immunoterapii do chemioterapii 
nie zwiększa toksyczności i to połączenie jest dobrze 
tolerowane. Dodatkowo doświadczenie ze stosowania 
immunoterapii w raku niedrobnokomórkowym ułatwia 
właściwe zarządzanie działaniami niepożądanymi typo-
wymi dla tego typu leczenia. 

Pamiętajmy, że w przypadku raka drobnokomór-
kowego około jedna trzecia pacjentów ma chorobę 
ograniczoną do klatki piersiowej. Dla tych pacjentów 
choroba wydaje się być potencjalnie uleczalna. Zastoso-
wanie chemioterapii i radioterapii na obszar śródpiersia 
i profilaktyczne napromienianie mózgowia poprawiają 
przeżycie. Jednak w przypadku większości pacjentów 
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z chorobą w stadium zaawansowanym paliatywna che-
mioterapia jest jedynym możliwym leczeniem. Wiemy, 
że bez leczenia pacjenci z chorobą w stadium przerzuto-
wym zwykle żyją od 3 do 6 miesięcy. Przy zastosowaniu 
dubletu chemioterapii opartej na platynie to przeżycie 
wydłuża się do około 10 miesięcy. 

W 2019 r. nastąpił punkt zwrotny w leczeniu pacjen-
tów z drobnokomórkowym rakiem płuc. Mamy dowody 
na to, że immunoterapia poprawia rokowanie pacjen-
tów. Pierwszym opublikowanym badaniem było badanie 
IMpower133, które dotyczyło połączenia chemioterapii 
z atezolizumabem, inhibitorem PD-L1. Drugim bada-
niem było badanie CASPIAN, w którym porównywano 
skuteczność chemioterapii do schematu skojarzonego 
z durwalumabem. W obu badaniach po zakończeniu 
chemioterapii kontynuowano podtrzymujące leczenie 
immunoterapią. Interesujący jest fakt, że w obu bada-
niach całkowite przeżycie w ramieniu standardowym, 
czyli z zastosowaniem wyłącznie chemioterapii wynio-
sło 10,3 miesiąca. W badaniu CASPIAN, z dodatkiem 
durwalumabu, przeżycie wydłużyło się do 13 mie-
sięcy. W badaniu IMpower 133 mediana przeżycia 
całkowitego w grupie leczenia skojarzonego wyniosła 
12,3 miesiąca. Do obu badań kwalifikowani byli pacjenci 
w dobrym stopniu sprawności, co przede wszystkim 
warunkuje skuteczność leczenia. W obu badaniach, 
w ramieniu badanym, stosowano 4 cykle chemiote-
rapii. Stanowi to pewną zmianę w stosunku do naszej 
codziennej praktyki. Zazwyczaj przy dobrej odpowiedzi, 
wobec braku innych opcji, przedłużaliśmy to leczenie do 
6 cykli. Jednak przy możliwości dołączenia immunotera-
pii wydaje się, że 4 cykle mogą być wystarczające.

W przypadku raka drobnokomórkowego diagnozę 
wystarczającą do podjęcia leczenia otrzymujemy do- 
syć szybko. Opieramy się wyłącznie na diagnozie 
histopatologicznej. W przeciwieństwie do niedrobnoko-
mórkowego raka płuca, gdzie czekamy na różne wyniki 
badań molekularnych (EGFR, ALK, ROS-1) lub oce- 
nę ekspresji PD-L1. W raku drobnokomórkowym nie 
znamy jeszcze czynnika predykcyjnego, który byłby istotny 
przy wyborze terapii pierwszej linii. W badaniu CASPIAN 
wykonywanie badania ekspresji PD-L1 nie było obo-
wiązkowe. Tkanka do celu tego badania była dostępna 
u około 1/3 chorych. Autorzy oceniali ekspresję PDL-1 na 
komórkach nowotworowych i komórkach immunologicz-
nych. Okazało się, że w raku drobnokomórkowym odsetek 
pacjentów z dodatnią ekspresją PDL-1 na komórkach 
nowotworowych jest bardzo niski. Nie wykazano, aby eks-
presja PDL-1 była dobrym czynnikiem predykcyjnym do 
zastosowania immunoterapii. W badaniu IMpower 133 

nie wykazano również, aby obciążenie mutacyjne (tumor 
mutational burden – TMB) wiązało się z wyższą skutecz-
nością atezolizumabu. Dlatego w tym momencie nie 
oceniamy ekspresji PD-L1 ani TMB u pacjentów z rakiem 
drobnokomórkowym przed planowanym leczeniem skoja-
rzonym z zastosowaniem immunoterapii. 

P o niepowodzeniu leczenia pierwszego rzutu 
w drobnokomórkowym raku płuca w stadium przerzuto-
wym, nie ma skutecznego, kolejnego leczenia. Najlepiej, 
jeżeli możemy pacjenta włączyć do badania klinicznego. 
Schematy stosowane w kolejnych liniach leczenia zależą 
od czasu, jaki upłynął od zakończenia poprzedniej tera-
pii. Oczywiste jest, że im dłuższy czas do progresji, 
tym lepiej. To znaczy, że zastosowane leczenie było 
skuteczne i jest szansa, że wdrożone ponownie znowu 
zadziała. Jeżeli progresja następuje w ciągu 3 miesięcy 
od zakończenia leczenia, rokowanie pacjenta jest złe. 
Próbujemy stosować wówczas chemioterapię drugiego 
rzutu: topotekan lub cyklofosfamid, doksorubicynę oraz 
winkrystynę (CAV). Schematy te dają jednak odpowiedź 
jedynie u około 5% pacjentów. 

Podsumowanie

Postępowanie w zaawansowanej postaci drobnokomór-
kowego raka płuc zmieniło się, a w Polsce ma szansę 
się zmienić bardzo znacząco. Przez lata podstawą lecze-
nia była karboplatyna lub cisplatyna z etopozydem, 
a celem terapii było wczesne zmniejszenie guza i złago-
dzenie objawów. Dodanie immunoterapii daje szanse 
na dłuższe utrzymanie tej odpowiedzi. Skojarzenie 
chemioterapii z immunoterapią w porównaniu z samą 
chemioterapią obniża ryzyko zgonu o 30%, a nawet 
połowa pacjentów żyje ponad rok. 

W przypadku wszystkich chorych na raka bardzo 
ważne jest podejmowanie decyzji terapeutycznych 
wspólnie z pacjentem. Informacja o nowych możliwo-
ściach terapeutycznych jest istotna, daje pacjentowi 
duże nadzieje. Kluczowa jest jednak realna dostępność 
nowoczesnego leczenia. Myślę, że szerokie zastosowa-
nie immunoterapii w raku drobnokomórkowym płuca 
pozwoli wyłonić i scharakteryzować docelową grupę 
chorych, którzy odnoszą największe korzyści z lecze-
nia skojarzonego. Dopóki nie mamy tych danych, 
nie możemy odbierać szansy na leczenie pacjentom. 
W momencie dostępności powinniśmy stosować lecze-
nie najbardziej skuteczne w pierwszej linii u pacjentów 
w dobrym stanie sprawności, bez przeciwwskazań  
do immunoterapii. 
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5.9.  Innowacyjność w immunoterapii: za i przeciw, nowe perspektywy
Przemysław Zdziarski 

pacjentów, bezpieczeństwa i jakości życia. Objęcie 
tych wszystkich elementów przekracza możliwości 
jakiejkolwiek publikacji, dlatego w niniejszym artykule 
opisano w dalece uproszczony sposób główne założe-
nia immunoterapii, zestawiając je z doświadczeniami 
własnymi przy łóżku chorego, bo tak naprawdę każdy 
pacjent i jego reakcja w czasie immunoterapii stanowi 
niezgłębione źródło wiedzy, zagadek i odkryć. W pierw-
szym rzędzie z dużym powodzeniem od lat stosuje się 
mechanizmy adopcyjnej (nabytej) immunoterapii. Ten 
kierunek immunomodulacji, może nienajstarszy, zade-
cydował o rozwoju i ekspansji dalszych metod. Można 
je (mimo podobieństw i czasem nieomal identycznego 
składu) podzielić na dwa osobne kierunki: ukierun-
kowane na organizm gospodarza, gdzie dominują 
mechanizmy niespecyficzne (naturalne, wrodzone), 
oraz na nowotwór – z dominującym mechanizmem 
adoptywnej odpowiedzi immunologicznej, zwłaszcza 
w fazie aktywacji, gdzie reakcja specyficzna stanowi 
element spustowy (ryc. 5.1). 
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Wprowadzenie 

W przeciwieństwie do tradycyjnych form leczenia 
przeciwnowotworowego, jak radioterapia i chemio-
terapia, immunoterapia stała się w ostatnich latach 
najdynamiczniej rozwijającą się metodą leczniczą, 
wprzęgającą różnorakie komponenty naszego układu 
odpornościowego. I dotyczy to nie tylko elementów 
nabytych (odporność specyficzna – humoralna lub 
komórkowa), ale i wrodzonych, z angielskiego zwanych 
czasem naturalnymi. Nie można zatem immunoterapii 
rozpatrywać osobno, nie biorąc pod uwagę wszystkich 
innych elementów naszego ustroju i krążących w nim 
komórek odpornościowych. Skuteczność immunoterapii 
zależy bowiem od licznych czynników, jak np. mikro-
biom, nie do końca poznanych, stąd też nowatorstwo 
tej metody i niebywała skuteczność nie tylko nie zadzi-
wia, ale i inspiruje zespoły badawcze na całym świecie 
do poszukiwania nie tylko coraz to nowszych zastoso-
wań, ale również sposobów monitorowania, doboru 
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Adoptywna immunoterapia 

 � Przeciwciała monoklonalne 

Postęp technologiczny w produkcji przeciwciał monoklo-
nalnych będących fuzją części zmiennych (Fab),  
tj. regionów rozpoznających antygen (complementa-
rity-determining regions – CDRs) z regionem stałym 
(Fc) immunoglobulin klasy IgG, stał się podstawowym 
napędem ich masowego stosowania we wszystkich 
nieomal działach medycyny, zarówno w diagnostyce 
(metody scyntygraficzne, immunoenzymatyczne), jak 
i terapii. Przodują choroby autoimmunizacyjne, aler-
giczne, transplantologia, hematologia i – w ostatnich 
latach najbardziej – onkologia. Cena takich produktów 
początkowo wynosząca tysiące dolarów spadła ogrom-
nie. Bardzo często poszczególne zespoły badawcze 

IMMUNOTERAPIA

Ag-SPECYFICZNY (adoptywny) NIESPECYFICZNY (wrodzony)

Nakierowana na nowotwór

HUMORALNY
MoAb

KOMÓRKOWY
CART-cells

Masywna reakcja zapalna
w mikrośrodowisku

nowotworu

Efekt cytotoksyczny

DOMINUJĄCY MECHANIZM
IMMUNOMODULACJI I DZIAŁANIA

PROZAPALNEGO

KOMÓRKI ODPORNOŚCIOWE

(↓↓Treg)

Nakierowana na ustrój gospodarza
(mikrośrodowisko)

RYCINA 5.1.   Podział i główne kierunki stosowanej w klinice immunoterapii. 

na potrzeby własnych badań konstruują takie prze-
ciwciała, tak jak w zespołach Instytutu im. L. Hirszfelda, 
również w terapii gruczolakoraków. Skonstruowanie 
takiego przeciwciała, stanowiące element wstępny 
(obecnie znacznie prostsze), pociąga za sobą dalsze 
badania, w których na modelach zwierzęcych testuje 
się je z różnym powodzeniem. Nawet niewielka zmiana 
sekwencji przez wprowadzenie np. polilizyny zmienia 
istotnie specyficzność. Nie zawsze założenia i modele 
in vitro sprawdzają się in vivo, potem w klinice. W tym 
miejscu należy wspomnieć o kluczowym elemencie 
z punktu widzenia medycznego. Wbrew powszechnemu 
przekonaniu, mimo rozpoznawania tego samego celu 
– ligandu, poszczególne przeciwciała monoklonalne 
i w ogóle immunoglobuliny stosowane w lecznictwie  
nie są produktami bioekwiwalentnymi (równoważnymi 
biologicznie) (tab. 5.1). 
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Choćby różnice w masie molowej, a więc gramatu-
rze, sprawiają istotne różnice w podawanych dawkach, 
często wyznaczanych empirycznie i testowanych 
w badaniach klinicznych. I jest to jeden z kierunków 
innowacji. Sama zmiana dawki, jak w obserwacji autora, 
ze standardowej na mniejszą o połowę, może wiązać 
się z lepszą tolerancją, podobną efektywnością i zaan-
gażowaniem innych komórek odpornościowych. Pod 
tym względem nasze doświadczenia lekarskie z róż-
nymi produktami są w fazie początkowej. I nie można 
– tak jak środki tradycyjne, oddziałujące na określone 
cele receptorowe czy enzymatyczne – zastępować 
jednego leku drugim (np. generycznym), co jest zjawi-
skiem powszechnym w kardiologii, hipertensjologii, 
suplementacji witaminowej, gdzie powszechnym staje 
się nadmiar produktów zawierających tę samą sub-
stancję aktywną, co nie jest postępem medycznym 
sensu stricte. Poza głównym celem działania terapii,  
tj. ograniczeniem masy nowotworu, wydłużeniem czasu 
wolnego od progresji dla jakości życia pacjentów, 
a często ich życia, olbrzymią rolę mają wtórne zapalne 

TABELA 5.1.   Różnice między terapeutycznymi immunoglobulinami i klasycznymi lekami 

WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE LEKI KLASYCZNE IMMUNOTERAPIA

Źródło/produkcja ściśle kontrolowany proces –ciąg reakcji 
chemicznych (in vitro1) 

biotechnologiczne hodowle komórek 
plazmatycznych, plazmocytoidalnych (in vivo1) 

Skład chemiczny ściśle określona cząstka o małej masie białko o przewidzianej sekwencji 

Dawka obrazuje ścisłą zawartość substancji 
aktywnej (w molach lub tradycyjnie 
w gramach) 

obrazuje całkowitą zawartość białka 

FARMAKODYNAMIKA 

Mechanizm działania ściśle określony, wąski  
(zwykle receptorowy) 

plejotropowy 

FARMAKOKINETYKA 

Eliminacja szybka i ścisła (nerkowa, wątrobowa) powolna, nieznana do końca 

T1/2 minuty, godziny miesiące 

Przedawkowanie częste rzadko 

BEZPIECZEŃSTWO 

Immunogenność niska przeciwciała antyidiotypowe, RF 

Dominujące działania niepożądane ZALEŻNE OD DAWKI (PRZEWIDYWALNE) 
(np. wysoka toksyczność), sporadycznie –
zapalne/alergiczne 

NIEZALEŻNE OD DAWKI (NIEPRZEWIDYWALNE) 
zazwyczaj nadwrażliwość 

Zaadoptowane na podstawie: Zdziarski P. i wsp.: Allergy asthma. Clin Immunol 2017; 13: 41.
1 Pojęcia in vitro i in vivo nie dotyczą tutaj techniki (obecnie wszystkie procesy biotechnologii farmaceutycznej są układami zamkniętymi,  
co stanowi wymóg czystości/sterylności), ale miejsca powstawania końcowego produktu. W przeciwieństwie do tradycyjnych leków  
(często modyfikowanych chemicznie) miejscem wewnątrzkomórkowej syntezy immunoglobulin jest reticulum endoplazmatyczne.

i autoimmunizacyjne zespoły paranowotworowe. Takie 
reakcje skierowane przeciw tkance nerwowej stanowią 
przyczynę niemniejszego kalectwa. I w doświadczeniu 
własnym autora immunoterapia dostępnymi techni-
kami, jak plazmafereza czy rituksymab, okazały się nad 
wyraz skuteczne w tzw. zespole sztywnego człowieka 
(SPS) i innych neurologicznych zespołach na tle auto- 
agresji. Takie postępowanie wydaje się być szczególnie 
istotne, gdy takie zespoły wyprzedzają kliniczną manife-
stację samego nowotworu, zwłaszcza agresywnego, jak 
drobnokomórkowy rak płuca. Z drugiej strony mogą one 
stanowić powikłanie form immunoterapii ukierunkowa-
nych na organizm gospodarza, stając się przyczyną 
nieakceptowanej nadwrażliwości i zakończenia lecze-
nia, mimo dobrej odpowiedzi. 

Farmakokinetyka 

Niewątpliwym walorem przeciwciał w stosunku do tra-
dycyjnych leków jest to, że nie podlegają one prostej 
eliminacji (wątrobowej i nerkowej), ich okres półtrwania 
w organizmie jest znacznie dłuższy, obejmuje miesiące 
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(być może lata), zwłaszcza gdy są przeciwciałami ludz-
kimi lub humanizowanymi, tj. zawierającymi region Fc 
ludzkiego przeciwciała klasy IgG (patrz tab. 5.1). Oczy-
wiście dotyczy to również efektów ubocznych, gdzie 
podane immunoglobuliny podlegają zakotwiczeniu 
w różnych tkankach, komórkach, także immunokom-
petentnych, mogąc wywoływać masywną, układową 
reakcję, jeśli tylko dojdzie do kontaktu z docelowym, 
specyficznym dlań antygenem. W obserwacji autora 
taka reakcja i aktywność podanych immunoglobu-
lin pozostaje po wielu miesiącach (może i latach), co 
zostało wykazane w sytuacji klinicznej u pacjentów. 
Taka immunoterapia przeciwciałami, czyli immuno-
stymulacja bierna, może zatem przypominać i dawać 
podobne korzyści, co czynna, jak np. szczepionki. Róż-
nice między poszczególnymi preparatami mogą być 
zauważalne, w zależności od budowy także części stałej 
leczniczej immunoglobuliny (np. Fc mysie lub ludzkie), co 
daje możliwość (zwłaszcza w przypadkach nietolerancji) 
zamiany jednego preparatu na drugi. 

Farmakodynamika 

Niemniej mechanizm wysoce selektywnego rozpozna-
wania elementów białkowych przez CDR przeciwciał 
stanowi najlepiej poznany i sprawdzony sposób nakie-
rowania elementu leczniczego na odpowiedni cel 
w komórce docelowej, jak komórka nowotworowa. Takie 
działania z powodzeniem od lat stosowane były w hema-
toonkologii. Wymienić tu należy rituksymab, eliminujący 
patologiczne limfocyty B za pomocą lizy zależnej od 
dopełniacza. Jednak w przeciwieństwie do prostych 
modeli, jakie niosą modele badawcze prowadzone in 
vitro, większość dalszych obserwacji klinicznych, już po 
wprowadzeniu leku na rynek i jego akceptacji, wska-
zuje, że leki te działają w sposób podobny do środków 
o pośrednim mechanizmie – ukierunkowanych na orga-
nizm gospodarza. Pod ich wpływem dochodzi bowiem 
nie tylko do cytotoksycznych efektów bezpośrednio  
na komórki docelowe, ale również immunomodulacji. 

 � Adoptywna terapia komórkowa 

Pierwowzorem dla leczenia nowoczesnymi metodami, 
jak komórki T z receptorem chimerycznym swoistym 
dla komórek nowotworowych (chimeric antigen recep-
tor – CAR), są obserwacje hematoonkologiczne. Nie 
dziwi więc, że główne ich zastosowanie obejmuje ten 
dział, chociaż zastosowanie w nowotworach litych 

może dać równie obiecujące efekty. Adoptywna terapia 
komórkowa (adoptive cellular immunotherapy – ACI) 
jest kontynuacją osiągnięć immunotransplantologii 
i terapii komórkowej, zwłaszcza zaś rozwoju przeszcze-
piania komórek krwiotwórczych (hematopoietic stem 
cell transplantation – HSCT). Takie leczenie poniekąd 
było już od dawna: od momentu, gdy zaobserwowano, 
że po przeszczepieniu komórek krwiotwórczych reakcja 
przeszczep przeciwko gospodarzowi ma drugie dno, 
a jest nim reakcja przeszczep przeciwko białaczce (graft 
versus leukemia), która to jest jednym z podstawowych 
warunków braku nawrotów i całkowitego wyleczenia. 
Dalszym etapem rozwoju takiej immunoterapii komór-
kowej było więc wprowadzenie infuzji limfocytów dawcy, 
by spotęgować taką reakcję, w przypadku gdy pojawia 
się nawrót/wznowa procesu białaczkowego (donor 
lymphocyte infusion – DLI), stosowane z powodzeniem 
także w ośrodku, z którym przez wiele lat autor niniej-
szego artykułu współpracował. Komórki T z wysokim 
potencjałem cytotoksycznym nie tylko wykazują bezpo-
średni efekt cytotoksyczny, ale pobudzają inne komórki 
do proliferacji, cytotoksyczności – w szczególności zaś 
komórki LAK (lymphokine-activated killer [LAK] cells) 
(patrz ryc. 5.1). Dotychczas taka terapia rozwijana 
jest dla nowotworów limfoidalnych, ale i coraz częściej 
innych, jak cholangiocarcinoma. 

 � Szczepienia 

Obok typowych metod leczniczych, immunologia kli-
niczna szuka sposobów zapobiegania czy eliminowania 
na przedklinicznym etapie nowotworów za pomocą 
szczepień. Ten kierunek, o czym już wspomniano, jest 
bardzo bliski i pokrewny stosowaniu przeciwciał monoklo-
nalnych. Niestety, podlega podobnym ograniczeniom: 
każdy guz ma unikalny zestaw mutacji z niewielkim 
odsetkiem obserwowanych w szerszej populacji. Mimo 
tego ograniczenia należy przytoczyć ostatnie glo-
balne dane, gdzie przeanalizowano 12,7 mln nowych 
przypadków raka, spośród których 16,1%, czyli blisko 
2 mln miało związek z czynnikami zakaźnymi, a wirus 
HPV stanowi jeden z głównych czynników nowotwo-
rzenia. I o ile nowotwory układu moczowo-płciowego 
wykazują tendencję spadkową, o tyle HPV-zależny rak 
części ustnej gardła wzrostową. Postępowanie takie 
wymaga jednak tego, by poddany jej pacjent był immu-
nokompetentny: nie będzie efektywne np. u chorych  
na AIDS, czy też z pierwotnymi niedoborami odporności. 
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Ograniczenia i perspektywa adoptywnej 
immunoterapii

W obecnej sytuacji ukierunkowana na nowotwór 
immunoterapia znalazła i zajmuje pokaźne miej-
sce w terapii nowotworów układu krwiotwórczego, 
chłonnego i podlega stałej ewolucji. Manipulacja endo-
gennymi komórkami limfoidalnymi czy produkowanymi 
na szeroką skalę przeciwciałami monoklonalnymi 
pozwala na wyeliminowanie patologicznych klonów 
nowotworowych, słowem na całkowite wyleczenie. 
Takiego efektu nie można uzyskać poza terapią komór-
kową w hematoonkologii żadnymi innymi metodami, 
a w guzach litych – jedynie metodami chirurgicznymi 
na wczesnym etapie. Ograniczeniem metodycznym, 
ale stwarzającym kierunek dalszych badań jest dość 
wąski repertuar docelowych antygenów. W hema-
toonkologii jest to zazwyczaj antygen CD20, który 
niestety nie jest nowotworowo specyficznym (tumor 
specific antigens; tumor associated antigens – TAA) 
i ukierunkowanie nań przeciwciał lub komórek z recep-
torem CAR skutkuje eliminacją wszystkich komórek 
zawierających go, eliminacją limfocytów B, słowem 
wtórnym niedoborem odporności. Takiej samej drogi 
nie można sobie wyobrazić w przypadku np. nowotwo-
rów płaskonabłonkowych czy innych linii wywodzących 
się z komórek niezbędnych do życia. Dalsze bada-
nia pokażą, na ile immunoterapia przesunie się (jak 
metody genetyczne) w stronę spersonalizowanego 
leczenia. O ile bowiem każdy zmieniony sekwencyj-
nie element białkowy czy produkt fuzji genów może 
być sygnałem i celem dla limfocytów, o tyle niewiele 
jest opisanych takich antygenów, które obserwowane 
są w znaczącym odsetku nowotworów (tak jak muta-
cje). To samo dotyczy stosowania szczepień. Dlatego 
DLI, czyli konfrontacja całego repertuaru limfocytów 
z konkretnym nowotworem, niejednolitym białkowo, 
dawało tak dobre efekty. Poza doskonaleniem samej 
techniki i metody terapeutycznej pozostaje więc dal-
sze poszukiwanie potencjalnych celów, patologicznych 
białek na powierzchni komórek nowotworowych. Takie 
komórki specyficznie reagujące na nowotwór obecne 
są w organizmie każdego zdrowego człowieka, jednak 
podlegają mechanizmom hamującym. Odblokowanie 
ich stanowi element immunoterapii ukierunkowanej 
na gospodarza, a więc niespecyficznej (o tym dalej). 
W terapii komórkowej pozyskuje się także limfocyty 
ze środowiska guza (tumor-infiltrating lymphocytes – 
TIL) do dalszej propagacji i namnażania ex vivo. Taką 
metodę opisano w leczeniu czerniaków. 

Z kolei przeciwciała monoklonalne i bierna immu-
nizacja stanowią wyjątkową metodę: poza nielicznymi 
przypadkami niedoborów dopełniacza i niedoborów 
układu makrofagów może być stosowana u chorych 
z pierwotnymi lub nabytymi niedoborami odporności, 
co w przypadku rituksymabu zaprezentowano w jed-
nej z obserwacji autora. Nowym i mało rozwiniętym 
kierunkiem terapii MoAb jest ich wykorzystanie jako 
transportera dla zmniejszenia efektów ubocznych trady-
cyjnych terapii – sprzęganie z cytotoksycznymi środkami, 
jak mitomycyna lub izotopami. Pozwala to na podobne 
działanie i tolerancję, jak terapia izotopowa w scho-
rzeniach tarczycy. Taka immunoradioterapia znalazła 
zastosowanie w terapii chłoniaków jako ibrytumomab, 
gdzie mysie przeciwciało sprzężone jest z izotopem 
itru 90 (90Y). 

Nieswoista immunoterapia ukierunkowana  
na gospodarza

Nieswoista immunoterapia ukierunkowana na gospo-
darza, chociaż w ostatnich latach nieco zapomniana, 
stanowi najstarszy i nadal wykorzystywany sposób. 
Począwszy od prób wykorzystywania toksyny Cooleya 
pobudzanie niespecyficznych mechanizmów prozapal-
nych oraz burzy cytokinowej, a w ślad za nią komórek 
LAK, stanowi nadal obiecujący kierunek. Warunkiem 
takiego postępowania, w przeciwieństwie do MoAb, 
jest immunokompetentność i sprawne mechanizmy, 
w tym układ chłonny.

 � Terapia cytokinami 

Mimo szczytowego okresu i rozwoju w latach dziewięć-
dziesiątych terapia cytokinami wobec licznych efektów 
ubocznych została wycofana z większości zastosowań. 
Jednak w klinice w wielu krajach (niestety nie w Polsce) 
pozostają nadal preparaty interleukiny-2 (IL-2) (tj. Prole-
ukin, Novartis, Prometheus Labs), gdzie różne jej dawki 
stosuje się w terapii reakcji przeszczep przeciwko gospo-
darzowi, ale i immunostymulująco, tak jak dawniej 
interferony. Nadal trwają badania nad wykorzystaniem 
IL-2 w raku nerki. Znane mechanizmy działania i pro-
fil bezpieczeństwa opisane w poprzednich dekadach 
pozwalają na użycie ich jako dodatkowego środka 
potencjalizującego inne rodzaje immunoterapii, zwłasz-
cza zaś terapię komórkową, gdzie namnażanie komórek 
specyficznych ma kluczowe znaczenie. Zwłaszcza u osób 
dotkniętych pierwotnymi lub wtórnymi niedoborami 
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odporności, np. po radioterapii onkologicznej, taka 
immunoterapia ma istotne znaczenie dla poprawy efek-
tywności i rekonstrukcji komórek NK i LAK. IL-2 wzmaga 
ponadto działanie i efektywność CAR-T cells. 

 � Zastosowanie BCG 

Obecnie w leczeniu raka pęcherza moczowego stosuje 
się dopęcherzowe wlewy odzjadliwionych prątków. 
Mechanizm takiej interwencji, podobny do działania 
adiuwantu Freunda, polega na nieswoistym działaniu 
prątków i ich mureiny na receptory komórek odpor-
nościowych rozpoznających tzw. wzorce molekularne 
(pathogen associated molecular patterns), a wśród nich 
TLR. Oczywiście powtórny i powtarzany kontakt z prąt-
kami wywołuje narastanie procesu zapalnego, gdyż 
wprzęgnięta zostaje reakcja typu późnego (delayed 
type hypersensitivity) z udziałem interleukiny 2. Jak 
dalece BCG stanowi intensywny bodziec dla komó-
rek odpornościowych, świadczy masywna aktywacja 
i uogólniona reakcja o charakterze toksycznej nekrolizy 
naskórka (zespołu Lyella), opisana przez autora w jed-
nym z doniesień. Jest to jeden z tych przykładów (obok 
ww. szczepień), gdzie odporność przeciwdrobnoustro-
jowa idzie w parze z przeciwnowotworowym działaniem 
i to z jedną z najwyższych skuteczności. 

 � Terapia komórkowa z komórkami NK 

Komórki NK stanowią mało poznany w klinice me- 
chanizm przeciwnowotworowy. Ich konstytutywna akty- 
wacja pozwala na eliminowanie wszelkich obcych  
dla gospodarza komórek, tj. pozbawionych ligandów  
dla receptorów hamujących (killer inhibitory receptors). 
Jednakże te nowotwory, które stanowią problem kli-
niczny, często mają wiele mechanizmów blokujących 
NK. Te, które ich nie mają, często są eliminowane na 
przedklinicznym etapie. Wymienić tu trzeba nadeks-
presję mniejszych antygenów zgodności tkankowej, jak 
MIC-A i MIC-B, HLA-G. Niemniej wraz z cytokinami 
rozwijana jest w niektórych guzach litych, bo można 
to sprawdzić w dostępnych laboratoriach immuno-
transplantacyjnych. 

 � Inhibitory punktu zwrotnego immune 
checkpoint inhibitors (ICIs) 

Wspólnym elementem tej klasy leków jest odhamowywa-
nie naturalnych mechanizmów odpornościowych przez 

oddziaływanie na synapsę immunologiczną. Uczestni-
czą w niej białka określane jako białka II sygnału, które 
stanowią fizjologiczny mechanizm regulacji, jaki wytwo-
rzył układ odpornościowy przed nadmierną aktywacją: 
zjawiskami autozapalnymi i autoimmunizacyjnymi. 

W patologicznych warunkach te same mechanizmy 
wykorzystują komórki nowotworowe, blokując pełną 
aktywację limfocytów T, ich proliferację i wydzielanie 
IL-2. Takie zjawisko, określane jako anergia, najdaw-
niej opisane było w czerniaku. I w tym nowotworze 
najwięcej takich punktów znaleziono. Jest nim blok B7 
– białka II sygnału z udziałem cząstki CTLA-4, na limfo-
cytach regulatorowych, co skutkuje anergią limfocytów 
T efektorowych. Anty-CTLA4 znalazły zastosowanie 
w nowotworach z komórek Merkla, coraz częściej uro-
telialnych. Wśród licznych badań, jakie prowadzono, 
największą skuteczność zaobserwowano: w chłoniakach 
(80%), guzach z dużą niestabilnością mikrosatelitarną 
(60%) oraz mniejszą w pozostałych guzach. Taki obraz 
wynika z faktu, że dwa pierwsze z wymienionych cechuje 
wysoka ekspresja neoantygenów. Działania niepożą-
dane po takich środkach skutkować mogą podobnym 
obrazem do licznych w klinice chorób autoimmuniza-
cyjnych, ale także rozrostami komórek limfoidalnych, 
skoro układ odpornościowy pozbawia się jednego z klu-
czowych hamulców. Co warto wspomnieć, limfocyty 
regulatorowe Treg wyposażone są i wykazują efekt 
hamulcowy wobec niektórych nowotworów i rozro-
stów. I podobnie jak w latach ubiegłych po cytokinach 
dominują objawy nadmiernej aktywacji, objawy grypo-
podobne czy – jak wcześniej wspomniano – toksyczna 
nekroliza naskórka, której nie powinno leczyć się stery-
dami. Osobnym problemem jest brak prostych testów 
predykcyjnych. 

 � Przyszłość i rozwój immunoterapii 
ukierunkowanej na gospodarza 

Dalszy rozwój obejmuje łączenie immunoterapii inhibito-
rami punktu zwrotnego z innymi metodami leczniczymi: 

1) chemioterapeutykami i inhibitorami sygnału 
wtórnego w komórce, 

2) terapią komórkową, 
3) inhibitorami oddziałującymi na inny cel synapsy, 

jak ipilimumab, 
4) lekami oddziałującymi na wewnątrzkomórkowe 

szlaki sygnałowe w limfocytach, zarówno 
o charakterze inhibicyjnym (dla eliminacji działań 
niepożądanych), jak aktywacyjnymi (interleukiny). 
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Ponadto trwają badania nad miejscową aplikacją 
zapewniającą lepszą penetrację komórek oraz metody 
uszkadzające naturalne bariery (choćby ww. cholan-
giocarcinoma). Niezależnym kierunkiem rozwoju jest 
(tak jak wcześniej w przypadku cytokin) podjęcie prób 
ograniczenia efektów ubocznych, zamiana PD-1 na 
PD-L1 lub odwrotnie czy zamiana jednego inhibitora  
na inny z tej samej grupy, bo – jak wspomniano wcześniej 
– także inhibitory punktu zwrotnego jako przeciwciała  
nie są środkami biorównoważnymi. 

Konkluzje 

Immunoterapia stanowi w ostatnich latach bardzo 
szybko rozwijającą się dyscyplinę medycyny, niezwykle 
interdyscyplinarną. Immunoterapia jest metodą długo-
trwale działającą, stwarzającą możliwości eliminowania 
patologicznego klonu. Niedocenianym w opinii autora 
i mało opisanym kierunkiem rozwoju terapii ukierunko-
wanych na organizm jest leczenie dwu (może więcej) 
nowotworów, a takich pacjentów przybywa. 
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znacząca korzyść terapeutyczna została osiągnięta bez 
istotnego zwiększenia toksyczności leczenia. Dalszy roz-
wój tego kierunku badań przyniósł wdrożenie przeciwciał  
anty-CD20 drugiego typu wykorzystujących w większym 
stopniu własne mechanizmy odporności komórkowej 
pacjenta i wykazujące większą aktywność wobec CLL 
oraz chłoniaków indolentnych (w szczególności chło-
niaka grudkowego). 

Dalszy etap innowacji polegał na sprzężeniu 
przeciwciała z toksyną komórkową (MMAE – monome-
tyloaurystatyna E, toksyna degradująca mikrotubule), 
co umożliwia większą skuteczność działania przeciw-
nowotworowego dzięki koncentracji leku we wnętrzu 
komórki. Przeciwciało tego typu (brentuksymab wedotin) 
przyniosło nową szansę dla chorych na nawrotowego 
i opornego chłoniaka Hodgkina, a ostatnio inne prze-
ciwciało – polatuzumab (anty-79b) podobną korzyść 
dla chorych na opornego chłoniaka DLBCL. Do naj-
nowszych postępów immunoterapii należy wdrożenie 
przeciwciała monoklonalnego anty-CD38 do leczenia 
chorych na szpiczaka plazmocytowego. 

Także przeciwciała skierowane przeciwko czą-
steczkom kontrolnym limfocytów efektorowych T 
(anty-PD1), które zmieniły rokowanie w przypadku 
wielu nowotworów litych (zaawansowanego czerniaka, 
niedrobnokomórkowego raka płuca, raka nerkowoko-
mórkowego, raka płaskonabłonkowego głowy i szyi, raka 
urotelialnego) znajdują miejsce w leczeniu chłoniaków 
– obecnie chłoniaka Hodgkina i pierwotnego chło-
niaka śródpiersia. Wdrożenie tego rodzaju przeciwciał 
do praktyki onkologicznej oznacza nowy etap rozwoju 
immunoterapii innowacyjnej, ponieważ wykorzystuje 
mechanizmy odporności dotychczas tylko postulowane, 
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5.10.  Nowotwory układu limfoidalnego – terapie komórkowe 
Jan Walewski 

Nowotwory układu limfoidalnego stanowią około 5% 
zachorowań na nowotwory w Polsce. Jest to grupa zróż-
nicowanych chorób, które wykazują znaczną podatność 
na chemioterapię i radioterapię, dlatego też od dawna 
możliwości leczenia są tu większe niż w przypadku 
nowotworów litych. Najczęściej występujące rodzaje 
nowotworów obejmują nowotwory wywodzące się 
z limfocytów B: przewlekłą białaczkę limfocytową (CLL), 
szpiczaka plazmocytowego (MM), chłoniaka rozlanego 
z dużych komórek B (DLBCL), chłoniaka Hodgkina (HL) 
oraz chłoniaki z komórek T występujące względnie 
rzadko.

Według danych Krajowego Rejestru Nowotworów 
w ciągu 10 lat (2006–2015) przeżycie 5-letnie chorych 
na chłoniaki i szpiczaka wzrosło o około 10%. To jeden 
z najlepszych wyników w onkologii w Polsce.

W najnowszej historii postępów w leczeniu chło-
niaków i szpiczaka było kilka zmian przełomowych. 
Wprowadzenie w 1997 r. pierwszego w onkologii 
przeciwciała monoklonalnego, którym jest rytuksymab 
– przeciwciało anty-CD20, do rutynowego leczenia 
w skojarzeniu ze standardową chemioterapią chorych 
na nowotwory z limfocytów B, stanowiących 90% 
tych nowotworów, spowodowało znaczącą popra- 
wę wyleczalności i długotrwałego przeżycia bez-
objawowego. Było to pierwsze otwarcie kierunku 
immunoterapii w praktyce onkologicznej, ponieważ 
wprowadzenie rytuksymabu oznaczało po raz pierwszy 
zaangażowanie mechanizmów układu immunologicz-
nego do eliminacji nowotworu. Co szczególnie istotne, 
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a teraz ujawnione i odblokowane w celu umożliwie-
nia eliminacji nowotworu przez układ odpornościowy  
pacjenta. 

Oryginalne podejście do konstrukcji innowacyjnych 
przeciwciał reprezentują przeciwciała dwuspecyficz- 
ne, angażujące komórki efektorowe (bispecific T-cell 
engagers – BiTE), które dzięki posiadaniu dwóch recep-
torów antygenowych w jednej cząsteczce (anty-CD3  
i anty-CD19) zakotwiczają komórki efektorowe T (CD3 
dodatnie) przy komórkach nowotworowych (w tym 
przypadku CD19 dodatnich) i uruchamiają swoistą 
odpowiedź immunologiczną, która była zablokowana. 
Pierwszy produkt tego rodzaju jest już dostępny w Pol-
sce w ramach programu lekowego dla chorych dzieci 
i dorosłych z oporną ostrą białaczką limfoblastyczną 
linii B (B-ALL) bez chromosomu Filadelfia.

Równolegle z rozwojem kierunku badawczego 
przeciwciał monoklonalnych rozwijał się kierunek poszu-
kiwania cząsteczek działających na punkty uchwytu 
mechanizmów patogenetycznych na poziomie zabu-
rzeń funkcji genów oraz szlaków sygnałowych wewnątrz 
komórki nowotworowej – tak samo w przypadku chło-
niaków, jak i innych nowotworów litych. 

Przełomowe znaczenie w leczeniu CLL i chłoniaka 
z komórek płaszcza miało wprowadzenie inhibitorów 
kinazy tyrozynowej Brutona, które przerywają sygnali-
zację zależną od receptora komórki B. Leki te wykazują 
wysoką aktywność w przypadkach źle rokującej i opor-
nej na leczenie standardowe CLL oraz nawrotowego 
MCL. Niestety dostępność tych innowacyjnych i war-
tościowych leków dla chorych w Polsce jest bardzo 
ograniczona. 

Do najnowszych osiągnięć terapii ukierunkowanej 
molekularnie należy wdrożenie inhibitora BCL2 – czą-
steczki odpowiedzialnej za blokowanie apoptozy i tym 
samym za oporność na leczenie farmakologiczne. 
Inhibitor ten – wenetoklaks – okazał się szczególnie sku-
teczny w zastosowaniu do CLL i chłoniaka z komórek 
płaszcza (MCL). 

Przełomem w dziedzinie immunoterapii komór-
kowej chorych na chłoniaki wysoce agresywne 
z komórek B (DLBCL, B-ALL) w okresie nawrotu i opor- 
ności na leczenie, w tym także z zastosowaniem auto-  
i/lub allotransplantacji komórek krwiotwórczych, było 
wprowadzenie chimerowych receptorów antygenowych 
(chimeric antigen receptor – CAR) do przekierowania 
swoistości autologicznych limfocytów T pacjenta na 
komórki nowotworowe za pomocą wektora wirusowego 

zawierającego syntetyczny konstrukt chimerowy DNA 
dla receptora. Limfocyty CAR T o swoistości anty-CD19 
umożliwiają uzyskanie obiektywnych odpowiedzi (remi-
sji całkowitych lub częściowych choroby) u 68–93% 
chorych na ALL, 57–71% chorych na CLL i 64–86% 
chorych na chłoniaki agresywne z komórek B. U czę-
ści chorych remisje całkowite są długotrwałe. Dwa 
produkty chimerowych limfocytów T zostały zarejestro-
wane w 2017 r. do stosowania w UE: tisagenlecleucel 
oraz axicabtagene ciloleucel. Przy wysokiej aktywności 
przeciwnowotworowej, udowodnionej w kilku szczegól-
nych wskazaniach, autologiczne limfocyty wyposażone 
w CAR wykazują wiele ograniczeń. Produkcja limfocy-
tów jest stosunkowo czasochłonna i pracochłonna, musi 
być wykonana dla każdego pacjenta indywidulnie i jest 
bardzo kosztowna. Ponadto, zastosowanie limfocytów 
CAR T wiąże się ze znaczącą częstością powikłań syste-
mowych związanych z masywnym uwalnianiem cytokin 
oraz w zakresie układu nerwowego. 

Obecnie żadna z tych terapii komórkowych nie jest 
dostępna w Polsce. Dwa podmioty gospodarcze 
starają się przeprowadzić certyfikację wybranych 
przez siebie ośrodków hematologicznych w celu 
zademonstrowania gotowości do rozpoczęcia 
procesu refundacyjnego. Ewentualne wprowadzenie 
refundacji produktów komercyjnych wiązałoby się  
ze znacznym obciążeniem finansowym. Jak dotychczas  
nie ma pozytywnej rekomendacji AOTMiT (Agencji 
Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji). 

Jednocześnie, trwają intensywne badania w ośrod-
kach akademickich na świecie w celu ulepszenia 
metodyki generowania immunoterapii komórkowej. 
Są już dostępne pierwsze doniesienia wskazujące na 
możliwość zastosowania allogenicznych komórek NK 
do generowania ukierunkowanej cytotoksyczności zwią-
zanej z mniejszą toksycznością i bardziej efektywnym 
procesem technologicznym. 

Optymalne podejście do wdrożenia terapii komór-
kowych musiałoby obejmować zarówno przygotowanie 
refundacji produktów komercyjnych na ograniczoną 
skalę, aby umożliwić dostęp dla chorych pozbawionych 
innych możliwości leczenia (dzieci i młodzież z oporną 
B-ALL, chorzy na oporną postać DLBCL) oraz wspieranie 
rozwoju własnych technologii produkcyjnych w ośrod-
kach akademickich. 
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dose”, dlatego, że medycyna personalizowana oznacza 
ścisłe współdziałanie obszaru diagnostyki i terapii. To 
właśnie precyzyjne metody diagnostyczne pozwalają 
z jednej strony na dokładne określenie celów moleku-
larnych, a z drugiej – zastosowanie odpowiedniej terapii 
ukierunkowanej na ten cel. Personalizacja postępowa-
nia diagnostycznego-terapeutycznego jest szansą na 
przełamanie pewnego impasu, w jakim znalazła się 
konwencjonalna medycyna. Nowatorskie podejście do 
terapii jest możliwe również dzięki implementacji inno-
wacyjnych technik biotechnologii i bioinformatyki do 
praktyki klinicznej, co wymusza konieczność wykorzy-
stania systemów informatycznych pozwalających na 
gromadzenie i analizę tzw. big date.

Koncepcja medycyny personalizowanej jest coraz 
bardziej powszechna na całym świecie, w tym rów-
nież w Polsce. Obserwowany jest dynamiczny rozwój 
Polskiej Sieci Biobankowania, która gromadzi materiał 
biologiczny oraz inicjuje badania multiomiczne, stając 
się jednocześnie centrami eksperckimi o szerokim pro-
filu działań. Dane multiomiczne w połączeniu z danymi 
klinicznymi gromadzonymi w bazach powiązanych 
z systemem ochrony zdrowia pozwalają na szeroką 
analizę materiału klinicznego i wykorzystanie danych do 
tworzenia nowych technik diagnostycznych, jak również 

5.11.  Medycyna personalizowana
Beata Jagielska

Medycyna personalizowana jest koncepcją postępo-
wania diagnostyczno-terapeutycznego wykorzystującą 
nowoczesne techniki molekularne i genomiczne oraz 
oparte na nich metody leczenia ukierunkowanego 
molekularnie. Dzięki tej wiedzy możliwe jest dobranie 
odpowiednich terapii do określonych grup pacjentów. 
Podstawą medycyny personalizowanej są badania nad 
ludzkim genomem i wykorzystanie wiedzy z zakresu 
takich dziedzin genetyki, jak genomika, proteomika 
i metabolomika, nazywanych często diagnostyką mul-
tiomiczną. 

Zsekwencjonowanie w 2003 r. całego genomu 
ludzkiego zapoczątkowało nową erę w medycynie. 
Niektórzy odkrycie budowy każdego segmentu 
ludzkiego DNA porównują do odczytania kamienia 
z Rosetty. Zrozumienie profilu molekularnego 
i genetycznego przełożyło się na implementacje 
nowych czynników prognostycznych i predykcyjnych 
do praktyki klinicznej. 

Terapię personalizowaną można określić jako dopa-
sowywanie leku do indywidualnego pacjenta – „right 
drug for the right patient for right time and in right 
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na ocenę skuteczności populacyjnej leczenia precyzyj-
nego. Tworzenie platform współpracy kreują również 
ośrodki akademickie i instytuty naukowe, opierając się 
na posiadanych zasobach nowoczesnych laboratoriów 
diagnostycznych, powalających efektywnie wykorzystać 
materiał biologiczny zgromadzony w wyniku współpracy 
z klinicystami. Jest to jedna z fundamentalnych aktyw-
ności medycyny personalizowanej dająca podstawę 
rozwoju medycyny transplantacyjnej. 

Implementacja koncepcji medycyny personalizowanej 
do systemu ochrony zdrowia stanowi wyzwanie 
dla wielu dziedzin nauki: ekonomii, organizacji 
i systemów prawnych w obszarze ochrony informacji 
genetycznej pacjenta. Jednak wymierne korzyści  
dla systemu i indywidualnego chorego, jakie niesie  
ze sobą medycyna personalizowana, nakazują  
jak najszybsze opracowanie strategii dla jej rozwoju 
i wdrażania we wszystkich obszarach medycyny. 

Inwestycje w nowe technologie i współpraca 
z zespołami badawczymi są jednym z najważniejszych 
obszarów rozwoju medycyny personalizowanej. Prace 
nad identyfikacją biomarkerów oraz opracowanie 
testów diagnostycznych dla bezpiecznego i skutecznego 
stosowania nowych technologii lekowych oraz dla oceny 
stosunku korzyści do ryzyka nakazują wprowadzenie do 
praktyki klinicznej definicji diagnostyki towarzyszącej 
i uzupełniającej. 

Diagnostyka towarzysząca oznacza test diagno-
styczny często stosowany in vitro, który pozwala określić 
populację chorych, którzy odniosą potencjalną korzyść 
z zastosowanej terapii, lub tych, u których mogą poja-
wić się poważne działania uboczne w trakcie leczenia. 
Należy zaznaczyć, że informacja o konieczności zastoso-
wania zwalidowanego testu diagnostycznego powinna 
być umieszczona w „Charakterystyce produktu leczni-
czego” w sekcji „Wskazania i zastosowanie”. 

Diagnostyka uzupełniająca jest definiowana jako 
grupa biomarkerów pozwalających na określenie czyn-
ników predykcyjnych dla oceny ryzyka/korzyści dla 
poszczególnych grup chorych. Nie są one tożsame  
dla zastosowania produktu leczniczego. 

Pierwsze predykcyjne testy dla terapii onkolo-
gicznych opracowano po raz pierwszy w latach 70. 
XX wieku. Wykazano wtedy korelację stopnia ekspresji 
receptorów hormonalnych w raku piersi z odpowiedzią 
na leczenie hormonalne. Kolejnym milowym krokiem 
w onkologii było odkrycie antagonisty receptora HER2 
– trastuzumabu i opracowanie zwalidowanego testu 

diagnostycznego in vitro do badania przesiewowego 
pacjentów z rakiem piersi na obecność nadekspresji 
receptora HER2. 

Obecnie dostępne są 32 produkty terapeutyczne, 
dla których są dostępne 33 diagnostyki towarzyszące 
dla chorych na nowotwory. U chorych na raka jelita 
grubego znalazły zastosowanie testy przykładowo 
pozwalające na kwalifikację do leczenia inhibitorami 
EGFR, cetuksymabem i panitumumabem, w oparciu 
na ekspresji receptora EGFR lub brak mutacji KRAS. 
Inne, takie jak fluorescencyjna hybrydyzacja in situ 
i testy sekwencjonowania nowej generacji, umożliwiają 
kwalifikację chorych na raka płuca do leczenia inhibito-
rami ALK (ceritynib, kryzotynib i alektynib). Do praktyki 
klinicznej wprowadzono zwalidowaną diagnostykę 
towarzyszącą w raku jajnika, żołądka, urotelialnego 
i szyjki macicy, a także czerniaka.

Przełomem stało się wprowadzenie do onkologii 
w 2015 r. pierwszej komplementarnej diagnostyki dla 
immunoterapii określającej poziom ekspresji białka 
PD-L1. Szacuje się, że blisko 60% leków stosowanych 
w praktyce klinicznej wymaga oznaczenia biomarkera. 
Bezsprzecznie onkologia jest dziedziną, w której zasto-
sowanie diagnostyki uzupełniającej dominuje. Również 
w innych obszarach obserwowany jest postęp w roz-
woju nowoczesnej diagnostyki, takich jak neurologia, 
pulmonologia oraz choroby psychiczne. 

Ochrona zdrowia stanowi jeden z najwrażliwszych 
aspektów społecznego i ekonomicznego funkcjono-
wania społeczeństwa. Jej najważniejszym celem jest 
uzyskanie jak najlepszego efektu zdrowotnego, reali-
zowanego poprzez wdrażanie optymalnych opcji 
leczniczych, co umożliwione jest poprzez rozwój me- 
dycyny personalizowanej. Szacowanie ponoszonych 
nakładów jest niezbędne do określenia wskaźnika efek-
tywności kosztowej. Pozwala to na wybór najbardziej 
optymalnej strategii zdrowotnej oraz wyeliminowanie 
nieuzasadnionych kosztów w miejscach udzielania 
świadczeń. Koszty badań patomorfologicznych i mole-
kularnych/genetycznych u pacjentów onkologicznych 
są wysoce zróżnicowane, zależnie od użytej techniki 
badawczej i liczby/rodzaju wykonanych oznaczeń, 
niezbędnych do uzyskania konkluzywnego klinicznie 
wyniku. Jasna jest potrzeba równoległych działań 
dla stworzenia rekomendowanych sieci laboratoriów 
diagnostycznych wraz z wprowadzeniem przez usta-
wodawcę kryteriów jakości w kontraktowaniu usług 
diagnostyki patomorfologicznej i genetycznej. Pozwoli 
to na zagwarantowanie rzetelności wykonywanych 
badań. W sytuacji braku faktycznej, systemowej weryfi-
kacji jakości oferowanych usług, szczególnego znaczenia 
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nabiera obligatoryjne wprowadzenie wymogu posiada-
nia przez laboratoria wykonujące badania w zakresie 
onkologicznej diagnostyki patomorfologicznej i gene-
tycznej aktualnych certyfikatów poświadczających 
udział w programach zewnętrznej kontroli jakości 
badań patomorfologicznych i genetycznych, w tym 
zgodnych z profilem laboratorium i rodzajem ofero-
wanych oznaczeń (molekularnych i cytogenetycznych). 
W takiej strukturze finansowania świadczeń istotnym 
problemem jest pokrycie kosztów diagnostycznych 
badań genetycznych dla potrzeb kwalifikacji do lecze-
nia w ramach programu lekowego. Zmiany molekularne 
w komórkach nowotworowych, będące podstawą rozpo-
częcia terapii w ramach programu lekowego, występują 
w stosunkowo małym odsetku. W przypadku NDRP 
częstość występowania mutacji EGFR w populacji kau-
kaskiej szacuje się na 10–15%, a rearanżacji genu 
ALK na 3–7%. W raku piersi nadekspresja receptora 
HER-2 występuje u 20–30% pacjentów. Oznacza to, 
że w praktyce należy wykonać badania u wszystkich 
chorych z danym rozpoznaniem patomorfologicznym, 
kwalifikowanych do leczenia w ramach określonego 
programu lekowego tak, aby ostatecznie rozpocząć je 
u około 10–20% pacjentów. Wprowadzenie nowego 
produktu finansowego przez NFZ, spowodowało 
potrzebę określenia zakresu refundowanego bada-
nia, będącego kompromisem pomiędzy zaleceniami 
międzynarodowych gremiów eksperckich (w tym aktu-
alne wytyczne ESMO), kosztochłonnością tych badań 
a bezpośrednią użytecznością kliniczną w warunkach 
polskich. Aby uzyskać spodziewane korzyści, kluczowe 
jest doprecyzowanie realnych wskazań obszaru klinicz-
nie użytecznych badań genetycznych i zwalidowanych 
testów dla poszczególnych nowotworów i grup pacjen-
tów, tak jak to stało się dla raka płuca. Obecnie istnieje 
realna potrzeba pilnej implementacji rozwiązań finanso-
wych umożliwiających pokrycie kosztów wykonywanych 

badań patomorfologicznych i kompleksowych genetycz-
nych. Intensywne prace prowadzone przez ekspertów 
klinicznych i ekspertów ochrony zdrowia pozwalają mieć 
nadzieję, że w najbliższym czasie będzie to możliwe. 

System ochrony zdrowia będzie ewoluował i podle-
gał transformacji. Współpraca wszystkich interesariuszy 
systemu opieki zdrowotnej pozwoli na stworzenie plat-
form danych zdrowotnych ułatwiających podejmowanie 
decyzji zdrowotnych we współpracy z lekarzami.

Wizja utworzenia zintegrowanej platformy danych 
jest jednocześnie ogromnym wyzwaniem dla zachowa-
nia bezpieczeństwa danych indywidualnego chorego. 
Zachowanie bezpieczeństwa i prywatności chorych 
powinno być podstawą tworzenia takich rejestrów. 
Takie działania powinny przełożyć się na rozwój inno-
wacji w ochronie zdrowia, ale też poprawę wskaźników 
efektywności i poprawę opieki nad chorym. Korzyści 
powinni odnieść wszyscy, a przede wszystkim pacjenci, 
lekarze i badacze. 

Medycyna personalizowana to nowa koncepcja roz-
woju nie tylko medycyny, ale całego systemu ochrony 
zdrowia. Indywidualizacja procesu terapeutycznego 
pozwala na poprawę jakości opieki zdrowotnej i daje 
szansę zmniejszenia jej kosztów ponoszonych nie tylko 
przez płatnika publicznego, ale również przez całe  
społeczeństwo. 

Należy zadać sobie pytanie: jaka jest przyszłość 
medycyny personalizowanej? 

Nie ma wątpliwości, że u podstaw jej dalszego 
rozwoju stoi zdolność integracji danych przez 
systemy ochrony zdrowia z wykorzystaniem sztucznej 
inteligencji. Pozwoli to na stworzenie pełnego 
profilu medycznego danego chorego i zdefiniowanie 
personalizowanego podejścia do opieki zdrowotnej.
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Wprowadzenie

Ostra białaczka limfoblastyczna (acute lymphoblastic 
leukemia – ALL) jest heterogenną grupą nowotworów 
wywodzących się z komórek prekursorowych limfocytów 
B (B-cell precursor – BCP) lub T (T-cell precursor – TCP). 
Leczenie ALL polega na polichemioterapii i składa się 
z kilku etapów: indukcji ukierunkowanej na uzyskanie 
całkowitej remisji (CR), konsolidacji i leczenia podtrzy-
mującego lub transplantacji komórek krwiotwórczych 
(hematopoietic cell transplantation – HCT). Wybór opcji 
zależy od oceny ryzyka nawrotu. HCT stosuje się w gru-
pie dużego ryzyka, a leczenie podtrzymujące u chorych 
ze standardowym ryzykiem wznowy. W ciągu minionych 
dwóch dekad wykazano, że czynnikiem o największym 
negatywnym znaczeniu prognostycznym jest obecność 
minimalnej choroby resztkowej (minimal residual dise-
ase – MRD) w szpiku kostnym lub we krwi. Terminem 
tym określa się komórki białaczkowe wykrywane za 
pomocą różnych technik laboratoryjnych z czułością 
przekraczającą możliwości oceny w badaniu mikrosko-
powym. 

Metody oznaczania MRD

Wieloparametrowa cytometria przepływowa (multipa-
rameter flow cytometry – MFC) pozwala na wykrywanie 
immunofenotypów związanych z białaczką (leukemia-
-associated immunophenotypes – LAIPs). Może to być 
ekspresja antygenów niewystępujących prawidłowo na 
komórkach danej linii, bądź też zmniejszona lub zwięk-
szona gęstość antygenów typowych dla określonej linii. 
MFC pozwala na wykrycie komórek ALL z czułością 
1/10 000 komórek (10–4 lub 0,01%). LAIPs dla konkret-
nego pacjenta ustala się w momencie rozpoznania ALL. 
Zaletą MFC jest względnie niski koszt, krótki czas wyko-
nania (kilka godzin) i dostępność w większości ośrodków 
hematologicznych. Wadą MFC jest brak odpowied-
niej standaryzacji w skali globalnej oraz konieczność 
badania świeżo pobranych próbek, co utrudnia centra-
lizację diagnostyki. Jako że LAIPs mogą w niewielkim 
stopniu różnić się od fenotypu prawidłowych komórek 
progenitorowych, zwłaszcza w okresie regeneracji 
po chemioterapii, podkreśla się konieczność dużego 
doświadczenia diagnostów. Istnieje też ryzyko wystą-

pienia wyników fałszywie ujemnych wskutek zmiany 
fenotypu w przebiegu choroby.

Ilościowa reakcja łańcuchowa polimerazy w czasie 
rzeczywistym (real-time quantitative polimerase chain 
reaction – RQ-PCR) może być wykorzystana do wykrywa-
nia zrearanżowanych genów immunoglobulin (dotyczy 
BCP-ALL) lub receptora limfocytów T (dotyczy TCP-ALL), 
charakterystycznych dla klonu ALL. Specyficzne dla 
klonu sekwencje należy zidentyfikować poprzez sekwen-
cjonowanie w momencie rozpoznania białaczki. Na 
tej podstawie konstruuje się dla każdego pacjenta 
indywidualne startery reakcji, które później służą do 
wykrywania MRD. RQ-PCR cechuje się dużą czuło-
ścią (10–5), jest to jednak metoda kosztowna i bardzo 
pracochłonna. Powinna być stosowana w wyspecjali-
zowanych ośrodkach i scentralizowana na poziomie 
kraju. W Europie metoda została wystandaryzowana 
w ramach grupy Euro-MRD, która zaleca identyfikację 
i stosowanie jednocześnie dwóch znaczników. Prace 
porównujące RQ-PCR z MFC wskazują na dużą zgod-
ność wyników dla obu metod.

U chorych na ALL z obecnością chromosomu 
Filadelfia najwłaściwszą metodą badania MRD jest 
zastosowanie RQ-PCR do wykrycia transkryptu mRNA 
genu fuzyjnego BCR-ABL1. Jest to czuła (około 10–5) 
i dobrze wystandaryzowana metoda. Testy mają cha-
rakter uniwersalny, dlatego też nie jest niezbędny 
materiał z okresu rozpoznania.

Zastosowanie sekwencjonowania nowej generacji 
(next generation sequencing – NGS) w badaniu MRD, 
podobnie jak w przypadku RQ-PCR, polega na wykry-
waniu zrearanżowanych genów immunoglobulin lub 
receptora limfocytów T. W tym wypadku jednak, dzięki 
dużej przepustowości badania, stosując metodę „mul-
tiplex”, możliwe jest jednoczesne badanie bardzo wielu 
kombinacji genów. Pozwala to na wykrycie klonów 
i subklonów białaczki z bardzo dużą (10–6) czułością. 
Badanie MRD z zastosowaniem NGS wymaga jeszcze 
standaryzacji i walidacji w warunkach klinicznych. 

Znaczenie prognostyczne stanu MRD

W wielu badaniach wykazano, że wpływ obecności 
MRD na ryzyko nawrotu, prawdopodobieństwo prze-
życia wolnego od nawrotu (relapse-free survival – RFS) 
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i całkowitego przeżycia (overall survival – OS) jest nieza-
leżny od innych czynników prognostycznych, takich jak 
wyjściowa leukocytoza, kariotyp czy podtyp immunolo-
giczny. W większości prac wykazano też, że znaczenie 
prognostyczne MRD jest dominujące względem innych 
czynników. W badaniu Polskiej Grupy ds. Leczenia Bia-
łaczek u Dorosłych, w ramach protokołu PALG 4-2002, 
stan MRD badano metodą MFC po indukcji i po kon-
solidacji. Wykazano, że u chorych, u których poziom 
MRD w szpiku po leczeniu indukującym wynosił ≥ 0,1%, 
prawdopodobieństwo nawrotu po 3 latach sięgało 
81% wobec 26% u chorych z MRD < 0,1%. Znamienne 
różnice dotyczyły zarówno pacjentów klasyfikowa-
nych w grupie standardowego, jak i wysokiego ryzyka 
na podstawie kryteriów klinicznych. W meta-analizie, 
w której uwzględniono 23 publikacje dotyczące wyłącz-
nie chorych dorosłych, obecność MRD wpływała na RFS 
i OS, a współczynniki ryzyka wynosiły odpowiednio 2,44 
(95% przedział ufności, CI: 1,91–2,86) i 2,19 (1,63–
2,94). W innej międzynarodowej analizie wykazano, że 
rokowanie chorych zależy od poziomu MRD. Mediana 
czasu trwania CR w przypadku MRD ≥ 10–2 wynosiła 
9 miesięcy, dla przedziału MRD < 10–2 i ≥ 10–3 – 18,5 
miesiąca, a dla MRD w przedziale < 10–3 i ≥ 10–4  
– 42 miesiące. Wartość prognostyczna poziomu MRD 
może zmieniać się zależnie od etapu leczenia. Bezpo-
średnio po indukcji za satysfakcjonującą odpowiedź 
uznaje się zazwyczaj poziom < 10–3. W trakcie i po kon-
solidacji oczekiwany poziom MRD to < 10–4.11

Implikacje terapeutyczne wykrycia MRD

Wykazano, że allogeniczna HCT przyczynia się do 
poprawy rokowania chorych z wykrywalną MRD. 
Wyniki transplantacji są jednak gorsze u pacjentów, 
u których chorobę resztkową wykrywa MRD przed 
zabiegiem. Postuluje się, że allogeniczna HCT powinna 
być poprzedzona leczeniem „pomostowym”, zmierzają-
cym do redukcji poziomu MRD, a najlepiej jej eradykacji 
przed transplantacją. Jedynym lekiem zarejestrowanym 
do leczenia ALL z obecnością MRD na poziomie ≥ 0,1% 
jest blinatumomab – przeciwciało bispecyficzne o swo-
istości anty-CD19 i anty-CD3. Angażuje ono limfocyty 
T w odpowiedź immunologiczną przeciw komórkom 
białaczkowym z ekspresją CD19, co dotyczy prawie 
wszystkich chorych na BCP-ALL. Zastosowanie blina-
tumomabu pozwala na uzyskanie remisji molekularnej 
u 78% chorych już po jednym cyklu terapii. U chorych 
z oporną lub nawrotową postacią BCP-ALL stosuje się 
ponadto immunotoksynę – inotuzumab ozogamycyny 
oraz limfocyty z chimerowym receptorem antygenowym 
anty-CD19. U znacznego odsetka pacjentów udaje się 
uzyskać CR z ujemnym stanem MRD. Zastosowanie 
tych strategii u pacjentów będących już w CR w celu 
eradykacji MRD nie było jednak dotąd przedmiotem 
publikacji. W przypadku ALL z obecnością chromosomu 
Filadelfia zaleca się stosowanie leczenia „wyprzedza-
jącego” inhibitorami kinazy tyrozynowej w przypadku 
wykrycia transkryptu BCR-ABL1 po transplantacji. 
Alternatywą jest leczenie podtrzymujące stosowane 
u wszystkich chorych.
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5.13.  Aktualna sytuacja refundacyjna w polskiej hematologii
Ewa Lech-Marańda

Wprowadzenie

Hematologia i jej część dotycząca nowotworów układu 
krwiotwórczego i chłonnego (hematoonkologia) to 
młoda dziedzina medycyny, w której obserwuje się 
bardzo dynamiczny rozwój nauki i nowych technologii, 
w tym diagnostycznych i lekowych. Rozwój genetyki 
i immunologii umożliwił poznanie patomechanizmów 
wielu nowotworów układu krwiotwórczego oraz chłon-
nego i dzięki tym odkryciom możliwe było opracowanie 
nowoczesnych leków, które zmieniły przebieg kliniczny 
wielu nowotworów tych układów. Jednym z pierwszych 
przełomowych leków wprowadzonych do leczenia cho-
rych hematologicznych był imatynib – inhibitor kinazy 
tyrozynowej Bcr-Abl, białka będącego produktem genu 
fuzyjnego odpowiedzialnego za rozwój przewlekłej 
białaczki szpikowej. Odkrycie w latach 90. XX w. tego 

celowanego leku, ukierunkowanego na produkt niepra-
widłowego genu BCR-ABL, i jego rejestracja w 2001 r. 
przekształciły śmiertelny nowotwór, jakim była przewle-
kła białaczka szpikowa, w chorobę przewlekłą. W latach 
90. XX w. zastosowano również pierwsze przeciwciało 
monoklonalne (rytuksymab) – chimeryczne mysio-ludz-
kie przeciwciało skierowane przeciwko antygenowi 
CD20 występującemu na powierzchni komórek więk-
szości nowotworów układu chłonnego. Następne lata 
przyniosły dalszy rozwój przeciwciał monoklonalnych, 
w tym przeciwciał bispecyficznych (np. blinatumomab) 
– uruchamiających limfocyty T chorego do niszczenia 
komórek nowotworowych. Kolejnymi przełomowymi 
lekami wprowadzonymi do leczenia chorych hema-
tologicznych były tzw. małe cząsteczki (np. ibrutynib, 
idelalizyb) hamujące przekazywanie sygnału z recep-
tora zlokalizowanego na powierzchni limfocytów B do 
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jądra komórkowego. Zahamowanie przekazywania tego 
sygnału zatrzymuje proliferację komórki nowotworo-
wej i tym samym prowadzi do jej apoptozy. Inhibitory 
przekazywania sygnału z receptora B-komórkowego 
zrewolucjonizowały leczenie chorych na przewlekłą 
białaczkę limfocytową i chłoniaki nie Hodgkina, szcze-
gólnie w przypadkach nawrotu czy oporności choroby. 
Inne nowoczesne leki wprowadzone do leczenia chorych 
na chłoniaka Hodgkina czy chłoniaki agresywne to tzw. 
inhibitory punktów kontrolnych układu immunologicz-
nego (niwolumab, pembrolizumab), które odblokowują 
układ immunologiczny chorego i aktywują go do walki 
z nowotworem. Najnowszą przełomową technologią 
w leczeniu pacjentów z nowotworami hematologicznymi, 
takimi jak ostra białaczka limfoblastyczna B-komórkowa 
czy agresywne chłoniaki B-komórkowe, jest technologia 
wykorzystująca autologiczne limfocyty T z ekspresją  
chimerowego receptora antygenowego (CAR-T).

Dzięki postępowi w diagnostyce i leczeniu cho-
rób hematologicznych chorzy na nowotwory układu 
krwiotwórczego i chłonnego mają szanse nie tylko na 
osiągnięcie remisji choroby, wydłużenie czasu wolnego 
od progresji choroby i wydłużenie całkowitego przeżycia, 
lecz także na powrót do aktywnego życia zawodo-
wego i społecznego. Jednocześnie należy podkreślić, 
że ponad 70% metod terapeutycznych stosowanych 
w hematologii opiera się na lekach, pozostałe 30% to 
przeszczepienia krwiotwórczych komórek macierzy-
stych. Leczenie chirurgiczne ma znaczenie marginalne, 
a radioterapia jest jedynie uzupełniającą metodą lecze-
nia w wybranych nowotworach układu krwiotwórczego 
i chłonnego. Z tego powodu najważniejszym wyzwaniem 
dla polskiej hematologii jest zwiększenie dostępności 
donowych leków. 

Dostęp do nowoczesnych terapii w wybranych 
nowotworach układu krwiotwórczego 
i chłonnego

 � Przewlekła białaczka limfocytowa

W ciągu ostatnich kilkunastu lat wraz z lepszym 
poznaniem patomechanizmów leżących u podstaw 
nowotworów układu krwiotwórczego i chłonnego opraco-
wano i wdrożono wiele nowoczesnych leków celowanych, 
ukierunkowanych na szlaki przekazywania sygnałów 
z receptorów komórkowych lub zaburzenia genetyczne, 
które albo są kluczowe dla transformacji nowotworowej, 
albo, jak to się dzieje w większości przypadków, wiążą 
się z niekorzystnym przebiegiem nowotworu. Typo-

wym przykładem takiego nowotworu jest przewlekła 
białaczka limfocytowa (chronic lymphocytic leukemia 
– CLL), w której obecność w komórkach białaczkowych 
delecji 17p lub mutacji w genie TP53 wiąże się z oporno-
ścią na standardową chemioterapię i z istotnie krótszym 
czasem przeżycia. Postępem w leczeniu chorych na CLL 
było wprowadzenie wspomnianych wyżej inhibitorów 
przekazywania sygnału z receptora B-komórkowego – 
ibrutynibu i idelalizybu. Leki te są skuteczne u chorych 
z nawrotem lub opornością na immunochemioterapię, 
w tym u tych z delecją 17p lub mutacją w genie TP53, 
i w takich wskazaniach uzyskały rejestrację Europejskiej 
Agencji Leków (European Medicines Agency – EMA). 
Należy wspomnieć, że ibrutynib jest również zarejestro-
wany i rekomendowany przez Europejskie Towarzystwo 
Onkologii Medycznej (European Society for Medical 
Oncology – ESMO) w pierwszej linii leczenia u pacjen-
tów z obecnością delecji 17p lub mutacji w genie TP53, 
u których nie jest odpowiednie zastosowanie immu-
nochemioterapii. W Polsce ibrutynib jest dostępny dla 
dorosłych chorych z rozpoznaniem opornej lub nawro-
towej CLL, u których stwierdza się obecność delecji 
17p i/lub mutacji w genie TP53. Jest ciągle jeszcze 
pilna potrzeba rozszerzenia wskazań refundacyjnych 
dla ibrutynibu, tak aby była możliwość stosowania leku 
u tych chorych na CLL, którzy nie mają zaburzeń gene-
tycznych, takich jak del 17p lub mutacje w genie TP53, 
a którzy mają nawrót choroby lub są oporni na immu-
nochemioterapię. 

Drugim przełomowym lekiem zarejestrowanym dla 
chorych na CLL jest selektywny inhibitor białka antyapo-
ptotycznego Bcl-2, czyli wenetoklaks. Nadekspresję 
białka Bcl-2 obserwuje się w komórkach CLL, wiąże 
się ona z dłuższym przeżyciem komórki nowotworowej 
i opornością chemioterapię. Wenetoklaks w monotera-
pii uzyskał początkowo rejestrację w Europie w leczeniu 
chorych na CLL, u których występuje delecja 17p lub 
mutacja w genie TP53 i u których leczenie inhibitorem 
szlaku sygnałowego receptora B-komórkowego jest nie-
odpowiednie lub nie powiodło się. W kolejnym etapie 
EMA rozszerzyła rejestrację dla wenetoklaksu w monote-
rapii również dla chorych na CLL bez delecji w obszarze 
17p lub mutacji w genie TP53, u których nie powiodła 
się zarówno immunochemioterapia, jak i leczenie inhi-
bitorem szlaku sygnałowego receptora B-komórkowego. 
W ostatnim roku terapia skojarzona wenetoklaksem 
i rytuksymabem została zarejestrowana w Europie dla 
chorych na CLL, którzy mają nawrót lub oporność po co 
najmniej jednej terapii. W grudniu 2018 r. wenetoklaks 
został wprowadzony w ramach programu lekowego na 
listę refundacyjną dla polskich chorych na CLL z obec-
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nością delecji 17p lub mutacji w genie TP53, u których 
nie powiodła się terapia ibrutynibem. Z kolei od grudnia 
2019 r. wenetoklaks w połączeniu z rytuksymabem jest 
również dostępny w ramach programu lekowego dla 
chorych na CLL zarówno bez delecji 17p lub mutacji 
w TP53, jak i z obecności tego zaburzenia molekular-
nego. W pierwszej sytuacji klinicznej terapia skojarzona 
może być stosowana przy stwierdzeniu oporności CLL po 
co najmniej jednej linii immunochemioterapii definiowa-
nej jako brak odpowiedzi lub nawrót CLL do 6 miesięcy 
od zakończenia uprzedniego leczenia albo we wcze-
snym nawrocie po pierwszej linii immunochemioterapii 
definiowanym jako progresja CLL pomiędzy 6. a 24 mie-
siącem od zakończenia uprzedniego leczenia. Z kolei 
u chorych na CLL z delecją 17p lub mutacją w TP53 
wenetoklaks można stosować w przypadku oporności 
lub nawrotu bez względu na liczbę wcześniejszych linii 
leczenia. 

 � Szpiczak plazmocytowy

Szpiczak plazmocytowy (plasma cell myeloma – PCM) 
jest kolejnym przykładem nowotworu, w przypadku 
którego wprowadzenie nowoczesnych leków istotnie 
poprawiło wyniki leczenia. W ciągu ostatnich kilku 
lat EMA zarejestrowała dla chorych z nawrotem lub 
opornym PCM takie nowe cząsteczki, jak karfilzomib, 
daratumumab, elotuzumab i iksazomib, które rekomen-
duje się w połączeniu z innymi lekami po co najmniej 
jednej wcześniejszej linii leczenia oraz pomalidomid 
i panobinostat (w połączeniu z innymi lekami) – u cho-
rych po co najmniej dwóch wcześniejszych liniach 
leczenia, które zawierały bortezomib i leki immuno-
modulujące. Od 2018 r. zaczęła się systematycznie 
poprawiać sytuacja refundacyjna dla wyżej wymienio-
nych leków w Polsce. Obecnie chorzy na PCM mają, 
w ramach programów lekowych, dostęp do następują-
cych terapii:

 � pomalidomid w przypadku choroby opornej lub 
nawrotowej, jeśli wcześniej stosowano co najmniej 
dwie linie terapii zawierające lenalidomid i bor-
tezomib;

 � daratumumab w połączeniu z bortezomibem 
i deksametazonem, który można stosować jako 
2. linię leczenia u chorych z nawrotem PCM, 
u których w 1. linii zastosowano schemat tera-
pii zawierający bortezomib oraz przeszczepienie 
autologicznych krwiotwórczych komórek macie-
rzystych (auto-HSCT); daratumumab w połączeniu 
z bortezomibem i deksametazonem można także 

zastosować u pacjentów, u których wcześniej 
podano dwie lub trzy linie leczenia, obejmujące 
bortezomib i lenalidomid;

 � karfilzomib w połączeniu z lenalidomidem i deksa-
metazonem w przypadku chorych kwalifikujących 
się do leczenia wysokodawkową chemioterapią 
wspomaganą auto-HSCT, u których w poprze-
dzających protokołach leczenia zastosowano 
bortezomib i/lub lek immunomodulujący oraz 
u których nie uzyskano remisji częściowej po 
4 cyklach według protokołu zawierającego bor-
tezomib lub u których stwierdzono progresję 
choroby po co najmniej trzech cyklach leczenia 
lenalidomidem i deksametazonem, jeśli był to 
ostatni stosowany protokół leczenia; karfilozmib 
można więc zastosować u pacjentów, którzy wcze-
śniej otrzymali jeden, dwa lub trzy poprzedzające 
protokoły leczenia. 

 � Chłoniaki nie Hodgkina

Chłoniaki nie Hodgkina (non-Hodgkin lymphoma – NHL) 
są heterogenną grupą nowotworów układu chłonnego 
wywodzącą się z dojrzałych limfocytów B, T lub komórek 
NK, wśród których wyróżnia się chłoniaki o powolnym, 
czyli indolentnym przebiegu i które wymagają leczenia 
dopiero przy występowaniu określonych objawów klinicz-
nych lub laboratoryjnych, chłoniaki agresywne i chłoniaki 
bardzo agresywne, które nieleczone prowadzą do zgonu 
w ciągu miesięcy lub tygodni. Leczenie NHL opiera się 
głównie na immunochemioterapii w przypadku chłonia-
ków B-komórkowych oraz chemioterapii – w przypadku 
NHL z komórek T lub NK. Nowoczesne leki, takie inhibi-
tory przekazywania sygnału z receptora B-komórkowego, 
leki immunomodulujące, nowoczesne przeciwciała 
monoklonalne zmodyfikowane metodą glikoinżynierii 
czy przeciwciała skoniugowane z lekami zostały zareje-
strowane przez EMA głównie dla chorych na nawrotowe 
lub oporne NHL. Poniżej przedstawiono najważniejsze 
wskazania rejestracyjne dla nowych leków:

 � ibrutynib i lenalidomid – chorzy na chłoniaka 
z komórek płaszcza (mantle cell lymphoma – MCL) 
w przypadku choroby nawrotowej lub opornej;

 � ibrutynib – chorzy na makroglobulinemię Wal-
denströma z nawrotem po co najmniej jednej linii 
leczenia lub w pierwszej linii leczenia, jeśli chory 
nie kwalifikuje się do immunochemioterapii;

 � idelalizyb – chorzy na chłoniaka grudkowego 
(follicular lymphoma – FL) z opornością na dwie 
wcześniejsze linie leczenia;
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 � obinutuzumab w skojarzeniu z chemioterapią 
(CHOP, COP, bendamustyna), a następnie w mono-
terapii w leczeniu podtrzymującym chorych na 
FL w pierwszej linii leczenia oraz obinutuzumab 
w skojarzeniu z bendamustyną, a następnie 
w monoterapii w leczeniu podtrzymującym cho-
rych, u których nie wystąpiła odpowiedź na leczenie 
lub u których podczas leczenia albo maksymalnie 
do 6 miesięcy po leczeniu rytuksymabem lub 
schematem zawierającym rytuksymab wystąpiła 
progresja choroby;

 � polatuzumab wedotyny, który jest monoklonalnym 
przeciwciałem skierowanym przeciwko antyge-
nowi CD79b i skoniugowanym kowalencyjnie 
z antymitotycznym lekiem – monometyloaurysta-
tyną E (MMAE). Polatuzumab wedotyny uzyskał 
w styczniu 2020 r. rejestrację EMA do stosowania 
w skojarzeniu z bendamustyną i rytuksymabem 
u pacjentów z nawrotowym lub opornym chłonia-
kiem rozlanym z dużych komórek B (diffuse large 
B-cell lymphoma – DLBCL), którzy nie kwalifikują 
się do przeszczepienia krwiotwórczych komórek 
macierzystych.

Z wyżej wymienionych leków w Polsce refundo-
wany jest od grudnia 2019 r. tylko obinutuzumab do 
stosowania u chorych na FL zarówno w pierwszej linii 
leczenia, jak i u chorych z nawrotem lub opornością 
choroby. Istnieje więc pilna potrzeba wprowadzenia 
do refundacji nowych leków dla chorych na NHL, 
szczególnie dla tych z chorobą oporną lub nawrotową, 
u których standardowa chemioterapia ma ograni-
czoną skuteczność. 

W 2018 r. EMA zarejestrowała przełomową tech-
nologię polegającą na zastosowaniu autologicznych, tj. 
pobranych od pacjenta, limfocytów T, które następnie 
są modyfikowane w warunkach ex vivo metodą trans-
dukcji wektora retrowirusowego kodującego chimerowy 
receptor antygenowy (chimeric antigen receptor – CAR) 
rozpoznający antygen CD19 na powierzchni komórek 
nowotworowych. Zmodyfikowane limfocyty CAR-T anty-
-CD19 są namnażane w warunkach in vitro i z powrotem 
wprowadzane za pomocą dożylnej infuzji do organizmu 
pacjenta, gdzie rozpoznają i działają cytotoksycznie 
na komórki docelowe z ekspresją antygenu CD19. 
W Europie zarejestrowane zostały dotychczas dwa leki, 
tj. Axicabtagene ciloleucel, „axi-cel” (Yescarta) i Tisa-
genlecleucel (Kymriah). Pierwszy z nich ma wskazania 
do leczenia dorosłych chorych na agresywne chłoniaki 
DLBCL lub pierwotnego chłoniaka śródpiersia z dużych 
komórek B (primary mediastinal large B-cell lymphoma 

– PMBCL), którzy uprzednio otrzymali co najmniej dwie 
linie leczenia systemowego. Z kolei Tisagenlecleucel jest 
zarejestrowany dla dorosłych pacjentów z nawrotowym 
lub opornym na leczenie DLBCL po dwóch lub większej 
liczbie linii leczenia systemowego.

Umożliwienie chorym dostępu do przełomowej 
terapii CAR-T jest aktualnie najważniejszym wyzwaniem 
refundacyjnym dla polskiej hematologii. Dlatego też 
na podstawie wiedzy merytorycznej i obowiązujących 
przepisów prawnych grupa polskich ekspertów opra-
cowała i złożyła do ministra zdrowia projekt Programu 
Polityki Zdrowotnej pt. „Krajowy program zmniejszania 
śmiertelności dorosłych chorych na nowotwory ukła-
du limfoidalnego z zastosowaniem zmodyfikowanych 
autologicznych limfocytów T z ekspresją chimerowego 
receptora antygenowego CAR-T w latach 2020–2023”. 
Koncepcja Programu Polityki Zdrowotnej zakłada kom-
pleksowe podejście do wdrożenia nowej technologii, 
którego nadrzędnym celem będzie udostępnienie tera-
pii CAR-T chorym na nowotwory limfoidalne, dla których 
wyczerpane zostały wszystkie dostępne metody lecze-
nia. Program zakłada równocześnie wiele dodatkowych 
celów, których realizacja przyniosłaby zarówno korzyści 
merytoryczne, jak i systemowe, tj. powstanie ośrodków 
prowadzących terapie CAR-T, wdrożenie rejestru dla 
wszystkich pacjentów zgłoszonych do programu CAR-T, 
monitorowanie i walidację efektów programu, rozwój 
naukowy ośrodków w kierunku rozwoju krajowych tech-
nologii CAR-T oraz edukację środowiska. 

 � Ostra białaczka limfoblastyczna 

W ciągu ostatnich lat dla chorych na ostrą białaczkę 
limfoblastyczną z komórek B (acute lymphoblastic leu-
kemia – ALL) wprowadzono nowoczesne terapie, takie 
jak przeciwciała monoklonalne i technologię CAR-T, 
które w istotny sposób poprawiły rokowanie, szczególnie 
u pacjentów z nawrotową i oporną chorobą. 

Bispecyficzne przeciwciało monoklonalne 
anty-CD19/CD3, blinatumomab, został zaaprobo-
wany przez EMA w 2015 r. do leczenia dorosłych 
pacjentów z nawrotową lub oporną ALL z komórek pre-
kursorowych linii B bez chromosomu Philadelphia (Ph) 
i z ekspresją antygenu CD19. W 2019 r. lek uzyskał 
refundację w Polsce i można go stosować u chorych 
na ALL B-komórkową bez obecności genu BCR-ABL 
i/lub chromosomu Ph, którzy nie uzyskali remisji 
hematologicznej po leczeniu indukującym remisję lub 
u pacjentów, u których stwierdzono wznowę choroby. 
Leczenie blinatumomabem może obejmować mak-
symalnie dwa cykle i ma stanowić swoisty „pomost” 
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do wykonania przeszczepienia allogenicznych krwio- 
twórczych komórek macierzystych (allogeneic he- 
matopoietic stem cell transplantation – allo-HSCT). 
W styczniu 2019 r. EMA rozszerzyła wskazania reje-
stracyjne dla blinatumomabu o możliwość stosowania 
go u chorych na ALL B-komórkową bez chromosomu 
Ph w pierwszej lub drugiej całkowitej remisji ze stwier-
dzoną minimalną chorobą resztkową (minimal residual 
disease – MRD) większą lub równą 0,1%. 

Drugim nowym przeciwciałem monoklonalnym 
wprowadzonym przez EMA w 2017 r. do leczenia 
chorych na ALL jest inotuzumab ozogamycyny, czyli 
przeciwciało anty-CD22 skoniugowane z lekiem alkilu-
jącym – kalicheamycyną. Inotuzumab ozogamycyny 
jest wskazany w monoterapii w leczeniu dorosłych 
pacjentów z nawrotową lub oporną na leczenie ALL 
wywodzącą się z komórek prekursorowych limfocytów 
B, z ekspresją antygenu CD22. W przypadku doro-
słych pacjentów z nawrotową lub oporną na leczenie 
ALL wywodzącą się z komórek prekursorowych limfo-
cytów B z chromosomem Ph inotuzumab ozogamycyny 
można stosować po niepowodzenie leczenia co naj-
mniej jednym inhibitorem kinazy tyrozynowej (tyrosine 
kinase inhibitor – TKI). Przeciwciało to nie jest jeszcze 
refundowane w Polsce. 

W 2018 r. EMA zaaprobowała Tisagenlecleucel do 
leczenia dzieci i młodych dorosłych do 25. roku życia 
z rozpoznaniem ALL B-komórkowej z ekspresją antygenu 
CD19, którzy są oporni na leczenie i są w fazie nawrotu 
po allo-HSCT lub mają drugi bądź kolejny nawrót cho-
roby. Jak wspomniano wcześniej, technologia CAR-T  
nie jest jeszcze refundowana w Polsce. 

 � Ostre białaczki szpikowe 

W ostatnich latach dokonał się również duży postęp 
w leczeniu chorych na ostre białaczki szpikowe (acute 
myelod leukemia – AML). W Europie zarejestrowane 
są dwa leki o działaniu hipometylującym DNA dla cho-
rych niekwalifikujących się do allo-HSCT, tj. azacytydyna 
i decytabina. W Polsce dostępna jest azacytydyna, którą 
można stosować w ramach katalogu chemioterapii 
u chorych na AML z 20–30% blastów w szpiku i wie-
loliniową dysplazją, zgodnie z klasyfikacją Światowej 
Organizacji Zdrowia (WHO). Od 2019 r. rozszerzono 
wskazania refundacyjne dla azacytydyny o chorych 
na AML, u których stwierdza się powyżej 30% bla-
stów w szpiku, zgodnie z klasyfikacją WHO. W 2019 r. 
dokonano również w Polsce rozszerzenia wskazań dla 
trójtlenku arsenu, który jest już refundowany w pierw-
szej linii leczenia w skojarzeniu z kwasem all-trans 

retinowym dla chorych na ostrą białaczkę promielocy-
tową (acute promyelocytic leukaemia – APL) z niskim  
lub pośrednim ryzykiem. 

Niekorzystnym czynnikiem rokowniczym u cho-
rych na AML jest obecność mutacji w genie FLT3 
(wewnątrztandemowa duplikacja [ITD] lub mutacje 
w obrębie domeny kinazy tyrozynowej [TKD]), który 
koduje receptor o aktywności kinazy tyrozynowej. 
W ciągu ostatnich lat zostały zarejestrowane przez 
EMA dwa nowe leki – midostauryna i gliterytynib, które 
hamują receptory o aktywności kinaz tyrozynowych, 
w tym FLT3. Midostauryna hamuje szlak sygnałowy 
receptora FLT3 (oraz kinazę KIT) i indukuje zatrzymanie 
cyklu komórkowego oraz apoptozę w komórkach bia-
łaczkowych z ekspresją zmutowanych receptorów FLT3 
ITD albo TKD lub z nadmierną ekspresją receptorów 
typu dzikiego FLT3. Midostauryna uzyskała rejestrację 
EMA dla chorych z nowo rozpoznaną AML z mutacją 
w genie FLT3 w skojarzeniu ze standardową chemiotera-
pią indukującą opartą na daunorubicynie i cytarabinie 
oraz z chemioterapią konsolidującą dużymi dawkami 
cytarabiny, a następnie w monoterapii jako leczenie 
podtrzymujące, u chorych którzy uzyskują całkowitą 
remisję po leczeniu indukującym. Z kolei gliterytinib 
został zarejestrowany przez EMA w 2019 r. i jest wska-
zany w monoterapii w leczeniu dorosłych pacjentów 
z nawrotową lub oporną AML z mutacją w genie 
FLT3. Gliterytynib jest inhibitorem kinazy tyrozynowej 
FLT3 i AXL. Na obecną chwilę inhibitory kinazy FLT3  
nie są w Polsce refundowane. 

W 2018 r. do leczenia chorych na AML został 
również zarejestrowane przez EMA gentuzumab ozo-
gamycyny. Gemtuzumab ozogamycyny jest koniugatem 
przeciwciała monoklonalnego skierowanego przeciwko 
antygenowi CD33 kowalencyjnie związanym z lekiem 
alkilującym – kalicheamycyną. Przeciwciało jest wska-
zane do stosowania w skojarzeniu z daunorubicyną 
i cytarabiną w pierwszej linii leczenia u pacjentów 
w wieku 15 lat i starszych z AML de novo i z ekspresją 
antygenu CD33, z wyłączeniem chorych na APL. Lek  
nie jest jeszcze refundowany w Polsce. 

 � Nowotwory mieloproliferacyjne

Dla chorych na przewlekłą białaczkę szpikową (chronic 
myelogenous leukemia – CML) dostępne są w Polsce 
w ramach programu lekowego trzy inhibitory kinazy 
tyrozynowej (tyrosine kinase inhibitors – TKI) drugiej 
generacji, tj. dazatynib, nilotynib i bosutynib, które 
można stosować w kolejnych liniach leczenia w przy-
padku nietolerancji lub braku odpowiedzi na imatynib 
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(pierwsza linia leczenia) i inne, uprzednio stosowane TKI 
drugiej generacji. 

W 2019 r. wprowadzono istotne zmiany w obo-
wiązującym programie lekowym „Leczenie przewlekłej 
białaczki szpikowej (ICD-10 C92.1)”. Pierwsza z nich 
polega na możliwości odstawienia nilotynibu u pacjen-
tów, którzy uzyskali trwałą i głęboką odpowiedź 
molekularną (przynajmniej MR 4.0) podczas leczenia 
nilotynibem i po wcześniejszym leczeniu imatynibem. 
Leczenie nilotynibem musi trwać co najmniej 3 lata, 
a głęboka odpowiedź molekularna utrzymywać się 
przez minimum rok bezpośrednio przed planowanym 
odstawieniem leczenia. Druga zmiana w programie 
lekowym daje możliwość wyboru leku drugiego rzutu 
(dazatynib, nilotynib albo bosutynib) na podstawie 
wskazań medycznych. W przypadku nietolerancji lecze-
nia lub braku odpowiedzi można zastosować więcej niż 
dwa TKI drugiej generacji. Najpilniejszą potrzebą refun-
dacyjną jest wprowadzenie do programu lekowego TKI 
trzeciej generacji, tj. ponatynibu zarówno dla chorych 
na CML, jak i na ALL z obecnością chromosomu Ph. 
Ponatynib jest jedynym TKI, który wykazuje skuteczność 
u chorych z mutacją T315I. Zalecany jest także w przy-
padku oporności albo nietolerancji leczenia innymi TKI 
drugiej generacji. Należy wspomnieć, że trzy TKI drugiej 
generacji, tj. dazatynib, nilotynib i bosutynib, mają reje-
strację EMA do stosowania u pacjentów również z nowo 
rozpoznaną CML.

Dla chorych na nowotwory mieloproliferacyjne 
(myeloproliferative neoplasms – MPN) bez obecności 
chromosomu Ph dostępne są w Polsce takie nowoczesne 
leki, jak anagrelid (w katalogu chemioterapii), ruksoli-
tynib (w ramach programu lekowego) i pegylowany 
interferon (w katalogu chemioterapii). Ruksolitynib moż- 
na stosować w ramach programu lekowego „Lecze-
nie mielofibrozy pierwotnej oraz mielofibrozy wtórnej 
w przebiegu czerwienicy prawdziwej i nadpłytkowości 
samoistnej (ICD-10 D47.1)”. W 2019 r. wprowadzono 
ważną zmianę w wyżej wymienionym programie, 
tj. zmodyfikowano kryterium wyłączenia z programu 
dotyczące wymaganego zmniejszenia wielkości śle-
dziony. Brak zmniejszenia w badaniu USG powiększonej, 
w momencie kwalifikacji do programu, śledziony o co 
najmniej 25% długości jej wyjściowego powiększenia 
po 6 miesiącach leczenia stanowi aktualnie kryterium 
wyłączenia z programu. Należy podkreślić, że ruksoli-
tynib uzyskał również rejestrację w Europie w leczeniu 
dorosłych pacjentów z czerwienicą prawdziwą, u któ-
rych występuje oporność lub nietolerancja na leczenie 
hydroksymocznikiem.

W latach 2018 i 2019 zakończyła się w całej Euro-
pie możliwość stosowania klasycznych interferonów, 
tj. odpowiednio interferonu alfa-2b oraz interferonu 
alfa-2a. Leki te były dotychczas stosowane u chorych na 
MPN i nowotwory układu chłonnego, głównie pierwotne 
chłoniaki skórne. Od lipca 2019 r. wprowadzono moż-
liwość stosowania, w ramach katalogu chemioterapii, 
pegylowanego interferonu alfa-2a (PEG-IFNα) u chorych 
na MPN w następujących wskazaniach klinicznych:

 � czerwienica prawdziwa (ICD-10 D45) – chorzy, 
u których nie stwierdza się odpowiedzi na lecze-
nie hydroksymocznikiem lub którzy mają objawy 
niepożądane, młodzi chorzy wysokiego ryzyka 
ze wskazaniami do leczenia cytoredukcyjnego, 
kobiety w ciąży z czerwienicą prawdziwą wymaga-
jące leczenia cytoredukcyjnego;

 � nadpłytkowość samoistna (ICD-10 D75.2) – cho-
rzy, u których nie stwierdza się odpowiedzi na 
leczenie hydroksymocznikiem lub mają objawy 
niepożądane, młodzi chorzy na nadpłytkowość 
samoistną wysokiego ryzyka oraz kobiety w ciąży 
z nadpłytkowością samoistną wymagające lecze-
nia cytoredukcyjnego;

 � pierwotne i wtórne zwłóknienie szpiku (ICD-10 
D47.1) – u chorzy, u których nie stwierdza się 
odpowiedzi na leczenie hydroksymocznikiem lub 
mają objawy niepożądane, chorzy na mielofibrozę 
niskiego ryzyka, młodzi chorzy wysokiego ryzyka, 
u których nie można zastosować ruksolitynibu 
lub ruksolitynib jest niedostępny w ośrodku oraz 
kobiety w ciąży z mielofibrozą wymagające lecze-
nia cytoredukcyjnego;

 � kobiet w ciąży z przewlekłą białaczką szpikową 
(ICD-10 C92.1) wymagające leczenia cytoreduk-
cyjnego.

Pegylowane interferony są lepiej tolerowane przez 
chorych i wywołują mniej objawów ubocznych w porów-
naniu z interferonami niepegylowanymi. U kobiet w ciąży 
wymagających leczenia cytoredukcyjnego z powodu 
czerwienicy prawdziwej, nadpłytkowości samoistnej, 
mielofibrozy czy przewlekłej białaczki szpikowej interfe-
rony, w tym ich formy pegylowane, są jedyną możliwą 
opcją terapeutyczną. Należy wspomnieć, że w 2019 r. 
EMA zaaprobowała również nową formułę interferonu 
– monopegylowany ropeginterferon alfa-2b dla doro-
słych chorych na czerwienicę prawdziwą bez objawowej 
splenomegalii.
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Pegylowany interferon alfa-2a jest również ważnym 
lekiem w terapii chorych na pierwotne chłoniaki skórne 
T-komórkowe i jest zalecany przez European Organi-
sation for Research and Treatment of Cancer (EORTC) 
w leczeniu chorych na ziarniaka grzybiastego i zespół 
Sezary’ego. Istnieje zatem pilna potrzeba rozszerzenia 
wskazań refundacyjnych dla PEG-IFNα o dwa wyżej 
wymienione najczęściej występujące pierwotne chło-
niaki skórne T-komórkowe. 

Podsumowanie

W ostatnim czasie obserwuje się istotną poprawę 
w dostępnie do nowoczesnych leków dla pacjentów 
z nowotworami układu krwiotwórczego i chłonnego, co 
niewątpliwie przyczynia się do poprawy ich wyników 
leczenia. Niemniej potrzeby refundacyjne w polskiej 
hematologii są nadal duże, a najważniejsze z nich 

wymieniono w powyższym rozdziale. Należy również 
dążyć do tego, aby wskazania refundacyjne dla nowych 
leków były jak najbardziej zbliżone do wskazań reje-
stracyjnych, tak aby była możliwość większego wyboru 
terapii dla poszczególnych chorych. 

Postęp w hematologii w ciągu ostatnich kilkunastu 
lat jest bardzo znaczny, a dzięki nowoczesnym techno-
logiom lekowym możliwe jest przekształcenie chorób, 
które kiedyś doprowadzały do śmierci chorego w ciągu 
kilku lat – w choroby przewlekłe. Oznacza to, że chory 
może żyć w dobrym zdrowiu nawet przez kilkanaście lat 
lub więcej, pod warunkiem oczywiście, że będzie miał 
zapewniony dostęp do nowoczesnych leków. Nie należy 
zapominać, że inwestycje w nowoczesne technologie 
lekowe w hematologii to nie tylko efektywność kliniczna, 
ale także korzystne efekty społeczne i ekonomiczne, 
gdyż zastosowanie nowych terapii i uzyskanie długo-
trwałych remisji choroby umożliwia części pacjentom 
powrót do aktywnego życia zawodowego i społecznego.

5.14.  Dostępność do leczenia w hematoonkologii
Krzysztof Giannopoulos

Dostępność do leczenia nowotworów hematologicznych 
zależy od rozwiązań systemowych dotyczących organi-
zacji służby zdrowia oraz, szczególnie, dostępności do 
nowych leków. Specyfika hematoonkologii polega na 
dużym zróżnicowaniu chorych – od chorych wymaga-
jących obserwacji, przez chorych leczonych przewlekle 
w warunkach ambulatoryjnych lub wymagających okre-
sowego leczenia nawrotu choroby aż do sytuacji chorób 
ostrych przebiegających dramatycznie, które wymagają 
intensywnej chemioterapii w wydzielonych izolowanych 
salach, a terapia nierzadko zakończona jest proce-
durą przeszczepienia komórek krwiotwórczych szpiku. 
Tak skrajne sytuacje kliniczne wymagają odpowied-
niej infrastruktury w postaci dostępności do poradni 
hematologicznych, oddziałów dziennych oraz oddziałów 
szpitalnych i ośrodków przeszczepowych. Opracowane 
kilka lat temu mapy potrzeb zdrowotnych wskazywały 
braki miejsc na oddziałach hematologicznych. W zasa-
dzie sytuacja obecnie uległa niewielkiej poprawie 
– nadal dostępność do poradni hematologicznych, 
oddziałów szpitalnych i ośrodków przeszczepowych jest 
ograniczona. Podobnie jak w innych specjalizacjach 
obserwujemy również istotne braki kadrowe; pomimo 
zwiększania limitów miejsc rezydenckich i nowych 
specjalistów nadal liczba specjalistów na 100 tys. 

mieszkańców jest jedną z najniższych w Europie. 
W ostatnim czasie podjęta została próba administracyj-
nego określenia stopnia referencyjności w hematologii 
mająca na celu poprawę przepływu chorych między 
ośrodkami różnego poziomu referencyjności i koor-
dynację opieki hematologicznej. Wydaje się, że takie 
działanie nie jest niezbędne, bo w hematologii pewna 
struktura referencyjności istnieje od dłuższego czasu. 
Istnieją poradnie, poradnie przykliniczne, pododdziały 
hematologiczne i oddziały oraz kliniki hematologii 
z ośrodkami przeszczepiania szpiku. Nie jest konieczna 
koncentracja i wydzielenie ośrodków koordynujących, 
bo lokalnie współpraca z oddziałami hematologicznymi, 
klinikami hematologii i ośrodkami przeszczepowymi 
i tak istnieje, a ograniczenia jej efektywności najczęściej 
wynikają z braków miejsc do hospitalizacji lub ograni-
czeń kontraktowych. Dodatkowo wydzielanie ośrodków 
koordynujących na poziomie województwa, przy bra-
kach łóżek na oddziałach, nie poprawi sytuacji chorych 
i może spowodować efekt odwrotny od zamierzonego, 
czyli wydłużenie kolejek do jednego ośrodka koordy-
nującego. Na przykład w Warszawie funkcjonuje pięć 
ośrodków hematologicznych o najwyższej referencyjno-
ści oferujących kompleksową diagnostykę i leczenie oraz 
współpracujących z czterema ośrodkami przeszczepo-
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wymi, więc określenie, który z nich miałby koordynować 
opiekę w województwie wydaje się bezcelowe i wręcz 
niemożliwe. Koordynacja opieki i koncentracja pojedyn-
czych przypadków chorób ultrarzadkich jest możliwa 
nawet na poziomie krajowym, jednak nie koniecznie 
musi być ona ograniczona do jednego centralnego 
ośrodka. Myślę, że w tym przypadku należy podążać za 
przykładem z krajów Europy Zachodniej, w których ist-
nieje pewna specyfika ośrodków i centra doskonałości 
niezwiązane z decyzjami administracyjnymi tylko oceną 
merytoryczną, np. Amyloidosis Research and Treatment 
Center at the University Hospital San Matteo znajduj 
się w 70-tysięcznym mieście Pavia, a nie oddalonym 
o niespełna 50 km Mediolanie.

Drugim, choć pewnie jeszcze ważniejszym ele-
mentem skutecznej opieki hematologicznej jest 
dostępność do diagnostyki i leczenia, które ściśle 
zależy od możliwości stosowania nowych leków i tech-
nologii terapeutycznych. W leczeniu wielu nowotworów 
hematologicznych nastąpiło stopniowe zastępowanie 
stosowania chemioterapii terapiami immunologicznymi 
lub celowanymi. Terapie, które możemy wspólnie okre-
ślić jako tzw. immunologiczne, to nie tylko przeciwciała 
monoklonalne – obecnie coraz częściej modyfikowane 
genetycznie w celu zwiększenia efektu immunologicz-
nego (obinutuzumab), ale przede wszystkim przeciwciała 
dwuswoiste (blinatumomab), sprzężone z toksyną (inotu-
zomab i brentuksymab) lub modyfikowane limfocyty T 
(chimeric antygen receptor T cells – CART: aksykabta-
gen cyloleucel i tisagenlecleucel). Nadal przeszczepienie 
komórek krwiotwórczych szpiku kostnego jest bardzo 
ważną procedurą terapeutyczną i obserwuje się zwięk-
szanie liczby chorych, którym jest ono oferowane. Choć, 
patrząc na możliwości ośrodków przeszczepowych, 
nadal widoczna jest potrzeba zwiększenia dostępno-
ści do procedur auto- i allogenicznego przeszczepienia 
w Polsce. Nowością w leczeniu nowotworów hema-
tologicznych jest terapia komórkowa CART, która od 
zeszłego roku jest stosowaną także w Polsce. Na razie 
leczenie pojedynczych chorych w trzech ośrodkach 
hematologicznych (w tym jednym pediatrycznym) 
było finansowane w ramach wsparcia producentów  
leków.

Rozwój terapii celowanych umożliwia stosowanie 
drobnocząsteczkowych inhibitorów przekazywania 
sygnałów, które najczęściej są lekami doustnymi sto-
sowanymi ambulatoryjnie. Nowej generacji leki 
immunomodulujące, takie jak lenalidomid i pomali-
domid, stosowane w leczeniu chorych na szpiczaka 
plazmocytowego jako leki doustne są dawkowane 
w sposób ciągły, tj. do progresji choroby. Dostępność 

do tych leków w Polsce jest dobra. Cześć leków, które 
zostały ostatnio zarejestrowane w Europie, w Polsce nie 
są refundowane. Są to iksazomib, elotuzumab i panobi-
nostat. Z kolei dostępność do innych leków, tzw. grupy 
nowych leków, jest trochę mniejsza niż w innych krajach 
europejskich. Dwa ostatnie programy lekowe z daratu-
mumabem i karfilzomibem pozwoliły na zaoferowanie 
tego nowoczesnego leczenia polskim pacjentom. Jed-
nak nie jest to leczenie stosowane na szeroką skalę, 
ponieważ istnieją określone kryteria włączenia do 
terapii w programie lekowym. Poza tym istnieją także 
pewne modyfikacje tego leczenia, tzn. daratumumab 
jest stosowany w połączeniu tylko ze schematem VD, 
a wiemy, że inne połączenia tego leku są bardziej sku-
teczne. Podobnie jest w przypadku karfilzomibu, który 
może być stosowany wyłącznie w leczeniu pomostowym 
w połączeniu z lenalidomidem i deksametazonem (KRd) 
u bardzo wąskiej grupy pacjentów kwalifikujących się 
do przeszczepienia, a wiemy, że z tego leczenia sko-
rzystałaby większa grupa chorych. Karfilzomib nie jest 
dostępny w połączeniu dwulekowym z deksametazo-
nem, którego stosowanie byłoby dodatkowo pożądane 
ze względu na możliwość podawania terapii w ramach 
hospitalizacji jednodniowej. Dostępność do nowych 
leków i procedury przeszczepiania w leczeniu chorych 
na szpiczaka plazmocytowego jest kluczowa. Ostatnio 
opublikowane analizy danych NFZ, wykazały że w Polsce 
tylko u 27% pacjentów chorych na szpiczaka przeprowa-
dzana jest transplantacja szpiku. Według europejskich 
standardów wynik ten powinien przekraczać 40%. 
Równie mało optymistyczne są dane wskazujące, że 
w grupie pacjentów niekwalifikujących się do przeszcze-
pienia osiągnięta została medianę przeżycia po około 
2 latach, co wydaje się być krócej niż krajach Europy 
Zachodniej i niewątpliwie zależy od ograniczonych opcji 
terapeutycznych. 

W leczeniu chorych na przewlekłą białaczkę szpi-
kową wykorzystuje się inhibitory kinazy BCR/ABL 
(imatynib, nilotynib, dasatynib, bosutynib i ponatynib). 
W Polsce pewne ograniczenia w dostępności dotyczą 
ponatynibu, choć w przypadkach indywidualnych moż-
liwe jest leczenie w ramach Ratunkowego Dostępu do 
Technologii Lekowych (RDTL). Nowością w odniesieniu 
do tej grupy chorych jest możliwość przerywania lecze-
nia jednym z inhibitorów 2. generacji – nilotynibem 
w przypadkach głębokich i trwających długo remi-
sji molekularnych z zachowaniem rygoru częstych 
badań transkryptu BCR/ABL, aby w przypadku nara-
stania BCR/ABL w przerwie leczenia móc wrócić do 
wcześniej stosowanej terapii (dotyczy to około 50% 
chorych – druga część nie będzie wymagała leczenia 
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przez dłuższy czas, a część z nich najprawdopodobniej  
nigdy). 

W przewlekłej białaczce limfocytowej (PBL) i nie-
których rodzajach chłoniaków stosowane są inhibitory 
kinazy Brutona (ibrutynib, akalabrutynib, zanubruty-
nib), inhibitory kinazy 3 fosfatydyloinozytolu (idelalizyb, 
kopanlizyb, duwelizyb) lub antagoniści BCL-2 (wene-
toklaks). W Polsce pojawiła się dostępność do dwóch 
z tych nowych leków (ibrutynibu i wenetoklaksu). 
Początkowo umożliwiono stosowanie tych leków u cho-
rych mających negatywne cytogenetyczne (del 17p-) 
i molekularne (mutacja w TP53) czynniki rokownicze 
w nawrocie choroby w sekwencji ibrutynib → weneto-
klaks. Ostatnie zmiany wprowadziły możliwość leczenia 
według schematu wenetoklaks + rytuksymab chorych 
opornych lub z szybkim nawrotem po immunochemio-
terapii w pierwszej linii leczenia. Ten ostatni przykład 
pokazuje możliwość stosowania leczenia organicznego 
w czasie, który ma liczne zalety systemowe, m.in. łatwy 
do obliczenia czas trwania leczenia i zaangażowania 
zasobów medycznych. Te zmiany niewątpliwie przybli-
żyły możliwości leczenia chorych na PBL w Polsce do 
standardów międzynarodowych, choć nadal pozosta-
nie populacja chorych, która nie będzie kwalifikowana 
do optymalnego leczenia. PBL jest chorobą nawrotową 
i dotyka głównie ludzi starszych (mediana wieku wystę-
powania około 71 lat), u których często współistnieją 
choroby towarzyszące. Proponowane wprowadzenie 
ibrutynibu jako leczenia chorych niekwalifikujących 
się do leczenia wenetoklaksem z rytuksymabem oraz 
w leczeniu po terapii wenetoklaks + rytuksymab jest 
niezbędne do zapewnienia optymalnego leczenia PBL 
w Polsce. Chorzy niekwalifikujący się do wenetoklaksu 
z rytuksymabem oraz wyłączani ze względu na tok-
syczność leczenia muszą mieć zapewniony dostęp 
do nowoczesnej terapii. Jest to szczególnie ważne dla 
chorych w stanie wydolności WHO = 2, który czę-
sto wynika z aktywności choroby, a tylko skuteczne 
leczenie może spowodować powrót tych chorych do 
funkcji społecznych i socjalnych. Nie jest to do końca 
leczenie alternatywne do schematu wenetoklaks  
+ rytuksymab, bo chorzy w stanie wydolności WHO  
= 2 nie mogą być włączeni do programu lekowego. 
Drugim ważnym elementem proponowanych zmian jest 
umożliwienie sekwencyjności leczenia. Po pierwsze dla 
chorych nietolerujących leczenia, ale również dla cho-

rych z nawrotami lub opornych na terapię wenetoklaks 
+ rytuksymab. Dostępne dowody naukowe świadczą, 
że takie postępowanie jest skuteczne, a obserwowane 
odsetki odpowiedzi pokazują, że zastosowanie nowego 
leku o innym mechanizmie działania jest jedyną opcją 
terapeutyczną dla tych chorych. 

Obecna epidemia COVID-19 ukazuje potrzeby 
terapeutyczne w przypadkach nowotworów hematolo-
gicznych również w innym świetle. Postuluje się większy 
dostęp do leczenia ambulatoryjnego jako preferowaną 
formę terapii nie tylko od strony chorego (np. jako 
terapia w pełni doustna lub podawana na oddziale 
dziennym), lecz także preferowaną systemowo zgod-
nie z zaleceniami Ministerstwa Zdrowia odnośnie do 
zmniejszania narażania na ryzyko infekcji i ograniczania 
hospitalizacji. Poza ograniczonym dostępem do nowych 
leków, które w znacznej większości mogą być stosowane 
ambulatoryjnie, problemem jest też zbyt mała liczba 
ośrodków mogących stosować te nowe terapie. Istotą 
tych terapii w większości są programy lekowe, których 
kontraktowanie zakłada procedurę konkursową fawo-
ryzującą duże ośrodki. Jest to w sprzeczności z zasadą 
delegowania leczenia przewlekłego najbliżej miejsca 
zamieszkania chorego, czyli optymalne byłoby stawia-
nie precyzyjnej diagnozy w ośrodku mającym pełne 
możliwości wykonania wszystkich badań diagnostycz-
nych i leczenie koordynowane przez ośrodek mający 
doświadczenie w leczeniu chorych na nowotwory hema-
tologiczne, ale blisko miejsca zamieszkania.

Podsumowując, dostępność do leczenia hemato-
logicznego poprawiła się w ostatnim czasie poprzez 
rozszerzania istniejących programów lekowych, poja-
wienie się leków generycznych i biopodobnych, co 
umożliwiło zwiększenie dostępności do leków w ramach 
katalogu chemioterapii oraz refundację nowych leków. 
Należy jednak podkreślić, że leczenie chorych na 
nowotwory hematologiczne zmienia się dynamicznie, 
obserwujemy ustawiczne odchodzenie od chemioterapii 
oraz wprowadzanie licznych, nowych i bardzo skutecz-
nych leków. Niestety wymagać to będzie podejmowania 
szybszych decyzji refundacyjnych oraz rozszerzania 
liczby ośrodków, które mogą je stosować, zarówno 
poprzez zwiększanie potencjału oddziałów już istnieją-
cych, jak i finansowanie nowych ambulatoriów mających 
pełne możliwości stosowania wszystkich leków w pro-
gramach lekowych.
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Rak jelita grubego należy do relatywnie częstych 
nowotworów. Z racji swojej specyfiki, polegającej na 
dość dobrym rokowaniu chorych poddawanych lecze-
niu systemowemu, decyzja o podjęciu terapii wiąże 
się z długotrwałym procesem leczniczym. Dodat-
kowo, standardowe schematy leczenia stosowane 
u chorych na raka jelita grubego zakładają nie tylko 
dużą liczbę cykli leczenia, lecz także wielogodzinne 
podawanie chemioterapii. Tym samym – mamy do 
czynienia z wieloma mnożnikami, które powodują, że 
rak jelita grubego i optymalne leczenie onkologiczne 
stanowią duże wyzwanie dla systemu ochrony zdro-
wia (częsta choroba onkologiczna, wiele cykli leczenia, 
długotrwałe wlewy chemioterapii). Żeby to sobie uzmy-
słowić, warto wykonać proste obliczenia: jedna osoba 
chora na zaawansowaną postać raka jelita grubego 
otrzyma około 20 cykli leczenia, a każdy cykl to około 
48 godzin ciągłego wlewu chemioterapii. Daje to około 
1000 godzin chemioterapii na jednego chorego. Jeśli 
założymy, że w Polsce dotyczy to rocznie około 10 tys. 
chorych wymagających leczenia, daje to 10 mln godzin 
aktywnego leczenia onkologicznego rocznie. Stąd 
wszelkie innowacje w leczeniu systemowym raka jelita 
grubego powinny być oceniane nie tylko przez spektrum 
inkrementalnego zysku dla pojedynczego chorego, lecz 
także poprzez pośredni wpływ na dostępność innych 
metod leczniczych w systemie (dostępność łóżek szpital-
nych i czasu pracy personelu medycznego dla leczenia 
pacjentów z innymi nowotworami itp.).

W leczeniu chorych na raka jelita grubego stoso-
wane są preparaty następujących grup:

 � fluoropirymidyny, w tym fluoropirymidyny 
doustne oraz połączenia fluoropirymidyn z lekami 
hamującymi rozkład tych preparatów,

 � oksaliplatyna,
 � irinotekan,
 � leki anty-EGFR (cetuksimab, panitumumab),
 � leki antyangiogenne (przeciwciała monoklonalne 
– bewacyzumab, aflibercept, ramicurumab  
oraz inhibitor małocząsteczkowy – regorafenib),

 � leki stosowane w rzadkich podtypach molekular-
nych (niwolumab, encorafenib).

Innowacje w leczeniu radykalnym

W przypadku leczenia radykalnego wyłącznie fluoro-
pirymidyny i oksaliplatyna mają potwierdzenie dla 
bezpośredniej skuteczności. 

Przez ostatnie 30 lat nagromadzono zasoby wiedzy, 
które wpływają na współczesne rozumienie roli chemio-
terapii w leczeniu radykalnym chorych na raka jelita 
grubego. Te dane można skrócić w kilku punktach:

 � Fluoropirymidyny stosowane w monoterapii (a ści-
ślej w połączeniu z pochodnymi kwasu folinowego 
jako aktywatorami tego leku lub w formie doust-
nego proleku) mogą być stosowane u pacjentów 
z rakiem jelita grubego w II stopniu zaawanso-
wania, jeśli na podstawie posiadanych danych 
uznamy, że mamy indywidualne wysokie ryzyko 
nawrotu. Leczenie to jest stosowane przez 6 mie-
sięcy.

 � W przypadku nowotworu w III stopniu zaawan-
sowania (czyli przy jednoczesnym zajęciu 
regionalnych węzłów chłonnych) są dane 
wskazujące na zasadność dołączenia do ww. 
fluoropirymidyn oksaliplatyny. Z założenia dłu-
gość leczenia jest podobna. Cecha N w raporcie 
patomorfologicznym powinna być oceniona na 
podstawie zbadania minimum 12 regionalnych 
węzłów chłonnych.

 � Są dane pośrednie mówiące, że w przypadku lep-
szego rokowania w III stopniu zaawansowania 
(tzw. nowotwór z cechą T1-3 oraz cechą N1) moż-
liwe jest leczenie połączeniem fluoropirymidyny 
i oksaliplatyny przez 3 miesiące przy zbliżonym 
efekcie mierzonym częstością nawrotów choroby. 
Celem takiego postępowania jest ograniczenie 
długotrwałej toksyczności pod postacią neuropatii 
obwodowej. Dla chorych z cechą T4 lub N2 postę-
powanie to wydaje się być mniej skuteczne niż 
6 miesięczne leczenie.

 � Są dane pośrednie mówiące, że w przypadku cho-
rych w II stopniu zaawansowania i planowanej 
chemioterapii pooperacyjnej uzasadnione może 
być wykonanie oznaczenia z guza nowotworowego 
występowania cech niestabilności mikrosatelitar-
nej (na poziomie molekularnym za pomocą panelu 
5 markerów nazywanego panelem Bethesda lub 
na poziomie barwienia immunohistochemicznego 

5.15.  Innowacje w leczeniu systemowym raka jelita grubego
Lucjan Wyrwicz
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pod kątem oceny utraty ekspresji genów układu 
mimatch-repair MMR – czyli MLH1, MSH2, PSM1-2. 
Są dane mówiące o zasadności odstąpienia 
od 6-miesięcznej chemioterapii pooperacyjnej 
u pacjentów z taką cechą. Według danych literatu-
rowych i naszej obserwacji częstość niestabilności 
mikrosatelitarnej w II stopniu zaawansowania 
wynosi około 20%.

 � Są dane wskazujące, że płynna biopsja wykonana 
już po operacji, czyli ocena próbki surowicy krwi 
pacjenta pod kątem występowania wolnego DNA 
pochodzącego z tkanki nowotworowej, może 
wskazywać na grupę pacjentów z istotnie wyso-
kim ryzykiem nawrotu i tym samym w przyszłości 
może stanowić test diagnostyczny u pacjentów, 
u których planowana jest chemioterapia poopera-
cyjna. Według dostępnej wiedzy cechy takie, jak 
pT4 czy pN2 korelują z wyższym ryzykiem dodat-
niej płynnej biopsji po operacji. Są także dane 
mechanistycznie tłumaczące, że u chorych z tak 
podwyższonym ryzykiem dopiero 6 miesięcy lecze-
nia cytostatykami prowadzi do „wyjałowienia” 
wyniku płynnej biopsji.

Na tej podstawie należy przyjąć, że:
1. U wszystkich chorych leczonych operacyjnie powinny 

być oceniane klasyczne czynniki ryzyka nawrotu 
w celu umożliwienia podjęcia optymalnej decyzji 
przez lekarza na temat rodzaju chemioterapii 
pooperacyjnej i długości terapii.

2. Materiał pooperacyjny powinien być oceniany 
pod kątem stopnia zajęcia węzłów chłonnych, 
a – jak pokazują doświadczenia pilotażu Krajowej 
Sieci Onkologicznej – sama informacja na temat 
tego, że liczba zbadanych węzłów chłonnych 
jest wskaźnikiem jakościowym oceny procesu 
diagnostyki i leczenia może doprowadzić do szybkiej 
poprawy tego parametru.

3. W niektórych ośrodkach w Polsce rutynowo 
ustalono, że lekarz patomorfolog wraz z wydaniem 
wyniku, że chory jest w II stopniu zaawansowania 
pooperacyjnego automatycznie zleca ocenę 
przesiewową pod kątem utraty ekspresji genów 
układu MMR. Dodatkowo należy dążyć do tego, 
aby materiał pooperacyjny był przechowywany 
w odpowiednich warunkach, gdyż istnieje szansa, 
że w niedługiej przyszłości będzie konieczna ocena 
z wykorzystaniem płynnej biopsji w monitorowaniu 
nawrotu, do czego potrzebne jest ustalenie profilu 
typowych mutacji w próbce resekowanego ogniska 
pierwotnego.

4. W chwili obecnej trudno jest bezkrytycznie wdrażać 
do praktyki klinicznej zasady, że na podstawie 
stopnia zaawansowania możemy stosować skró-
cony protokół leczenia pooperacyjnego u chorych 
w stopniu zaawansowania pT1-3 oraz N1. Dane 
literaturowe wskazują, że wartość leczenia po 
zakończeniu 3 pierwszych miesięcy chemioterapii 
jest niższa. W wielu ośrodkach informacja ta jest 
interpretowana w taki sposób, że w przypadku 
istotnej toksyczności dotychczasowego leczenia 
po 3 miesiącach leczenia możliwe jest przerwanie 
terapii, jeśli lekarz ocenia, że potencjalne korzyści 
z dalszego leczenia mogą być nieporównywalne 
z nasiloną toksycznością (najczęściej jest to nasilona 
neuropatia obwodowa).

Czy można „innowacyjnie” obserwować  
po leczeniu?

Pacjent po zakończonym leczeniu pooperacyjnym zwy-
kle jest kontrolowany przez lekarza prowadzącego. 
Należy pamiętać, że osób po takim leczeniu dotyczy 
istotnie wyższe ryzyko chorób układu krążenia, stąd 
uzasadniony jest nadzór po leczeniu. Niestety nie ma 
danych, czy wskazana jest jakakolwiek profilaktyka 
pierwotna chorób układu krążenia. Bez wątpienia inter-
wencje w zdrowy tryb życia, takie jak redukcja masy 
ciała czy zalecenia dotyczące umiarkowanej aktywności 
fizycznej powinny być polecane nie tylko z tego powodu, 
że mają one potencjalnie dobroczynny efekt kardiopro-
tekcyjny, lecz także dlatego, że mogą wpływać na ryzyko 
drugiego niezależnego zachorowania na raka jelita gru-
bego. Sam rytm prowadzenia badań kontrolnych po 
leczeniu radykalnym nie został optymalnie określony. 
Na racjonalny sposób postępowania może wpływać 
kilka faktów:

 � Proponowane są schematy intensywnego nadzoru 
(wizyta lekarska z oceną markera CEA co 3 mie-
siące do pełnych 3 lat, co 4 miesiące w 4. roku, 
co 6 miesięcy w 5. roku; badania obrazowe jamy 
brzusznej co 6 miesięcy; badanie klatki piersio-
wej co 12 miesięcy; kolonoskopia – pierwsza 
w 3. miesiącu od operacji, jeśli przedoperacyjnie 
nie wykonano oceny, kolejna po około 12 mie-
siącach, a następne ustalane indywidualnie na 
podstawie stwierdzanych znalezisk w poprzednich 
badaniach.

 � Nawet przy tak intensywnym schemacie nadzoru 
około 50% nawrotów jest stwierdzanych podczas 
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wizyty lekarskiej inicjowanej przez pacjenta mię-
dzy planowanymi wizytami kontrolnymi (!).

 � 88% nawrotów stwierdzanych jest w pierwszych 
3 latach obserwacji. Bardziej intensywne leczenie 
pooperacyjne sprzyja jednak opóźnieniu czasu 
do wystąpienia nawrotu, a to wskazuje na zasad-
ność dłuższej bacznej obserwacji niż tylko 5 lat; 
odpowiednie jest to zwłaszcza dla chorych z indy-
widualnym wysokim ryzykiem nawrotu (np. cecha 
T4 lub N2).

 � Prowadzono wiele badań nad organizacją nad-
zoru po leczeniu. W żadnym z badań nie wykazano, 
aby ww. intensywny schemat kontroli prowadził 
do poprawy wyników przeżycia. Minimalny zakres 
kontroli obejmujący badanie TK 18 miesięcy po 
operacji i pojedynczą ocenę markera CEA prowa-
dził do podobnych wyników przeżycia ogólnego. 
Taki ograniczony zakres nadzoru nie został zaada-
ptowany przez środowisko naukowe.

W ostatnich latach rośnie liczba technik leczni-
czych stosowanych w przypadku nawrotu choroby po 
leczeniu radykalnym i tym samym rośnie liczba chorych 
leczonych radykalnie po stwierdzeniu nawrotu. Stąd 
innowacyjne jest adaptowanie sposobu nadzoru po 
leczeniu na postawie ww. wiedzy. Czynnikami przema-
wiającymi przeciwko intensyfikacji jest brak możliwości 
radykalnego leczenia nawrotu, jeśli taki nawrót wystąpi. 
Czynnikami przemawiającymi za intensywniejszym 
nadzorem są dobry stan chorego, brak chorób współ-
istniejących, wysoka wola chorego do leczenia w razie 
nawrotu.

Dodatkowo, czynnikami wskazującymi na indywi-
dualny program nadzoru jest występowanie istotnej 
klinicznie przetrwałej toksyczności leczenia poopera-
cyjnego. Nie mamy danych naukowych, jak powinien 
wyglądać szczegółowy nadzór internistyczny nad tymi 
pacjentami, ale uzasadniona jest zwykła ocena interni-
styczna.

Innowacje w leczeniu radykalnym choroby 
przerzutowej

W onkologii panuje ostatnio moda na definiowanie 
„trzeciej ścieżki” leczenia radykalnego położonej mię-
dzy leczeniem radykalnym a leczeniem paliatywnym. 
Choroba przerzutowa definiowana jako choroba oli-
gometastatyczna dotyczy grupy chorych nominalnie 
przypisanych do leczenia paliatywnego, u których 
z powodu relatywnie wysokiej szansy na brak nawrotu 

po usunięciu ognisk przerzutowych uzasadnione jest 
prowadzenie leczenia, jak dla choroby o ograniczonym 
zakresie. Przy rozsiewie do wątroby klasycznie przed 
laty przyjmowano, że o chorobie oligometastatycznej 
można mówić w wypadku pacjentów po leczeniu raka 
jelita grubego, raka piersi czy nowotworów neuroen-
dokrynnych. Obecnie fenomen ten jest rozszerzany na 
inne choroby nowotworowe oraz inne lokalizacje roz-
siewu. Definicja samej choroby oligometastatycznej 
ewoluuje, w szczególności w aspekcie kilku pytań:

 � obecność ogniska pierwotnego (klasycznie – stan 
po operacji), 

 � lokalizacja nawrotu (obecnie do 2–3 narządów; 
klasycznie – 1 narząd),

 � liczba zmian przerzutowych (obecnie „tyle, ile 
można usunąć z pozostawieniem funkcji narządu 
i akceptowalnej chorobowości okołooperacyjnej”; 
klasycznie do 3–5 zmian),

 � możliwość wykonania radykalnego zniszczenia 
nawrotu czy ognisk synchronicznego rozsiewu (kla-
sycznie – możliwość wykonania metastazektomii; 
obecnie rozszerzona o techniki ablacyjne).

Innowacją w definiowaniu choroby oligometasta- 
tycznej jest więc rozmycie tej definicji. Uprzednio 
w definicjach klasycznych pełna zgodność chirurgów 
operujących przerzuty do wątroby nie była możliwa do 
uzyskania, a prawdopodobieństwo uzyskania spójnego 
wyniku dwóch kolejnych chirurgów ekspertów szaco-
wano w badaniu CELIM na mniej niż 66%. Obecnie 
mnogość technik ablacyjnych powoduje, że poziom 
zgodności znacznie spadł. W naturalny sposób rośnie 
liczba pacjentów, którzy z leczenia paliatywnego 
migrują w toku terapii do „radykalizacji”. Wyliczenia 
z ośrodka Val d’Hebron z Barcelony wskazują, że jeśli 
chodzi o pacjentów o lepszym rokowaniu (leczonych 
paliatywnie w badaniach klinicznych), aż 40% osta-
tecznie jest kierowanych do radykalizacji. W ocenie 
materiału klinicznego z Narodowego Instytutu Onkolo-
gii po preselekcji pacjentów na takich, u których możliwe 
było stosowanie współczesnego leczenia systemowego, 
zaobserwowaliśmy, że 37% pacjentów jest kierowanych 
do trzeciej ścieżki onkologii (L. Wyrwicz, dane niepubli-
kowane). Wartość ta będzie wyższa w przypadku, gdy 
w otoczeniu naszego ośrodka są prowadzone bada-
nia przesiewowe jako sposób identyfikacji pacjentów 
z rakiem jelita grubego, czy jeśli stosujemy współczesne 
narzędzia diagnostyki przed leczeniem (np. MRI wątroby 
przy stwierdzeniu raka odbytnicy o wysokim ryzyku zaję-
cia naczyń mezorektum, czy w przypadku braku szybkiej 
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normalizacji CEA po operacji ogniska pierwotnego itp.). 
Także w ośrodkach prowadzących intensywny nadzór 
spodziewać się powinniśmy częstszego stwierdzania 
choroby oligometastatycznej w momencie nawrotu.

Innowacje w leczeniu paliatywnym

Onkolodzy wyrażają zadowolenie z dostępności do 
szerszej gamy leków onkologicznych, które mogą zasto-
sować w terapii pacjenta z zaawansowaną postacią 
raka jelita grubego. „Myśliciele” współczesnej onkologii 
traktują nowoczesne leki jako rodzaj zapłaty za nie-
doskonałość systemu ochrony zdrowia. Choć w części 
przypadków diagnozy zaawansowanego raka jelita gru-
bego nie można było uniknąć, to z bliżej nieokreślonych 
przyczyn wielu pacjentów z nowo zdiagnozowanym 
pierwotnie uogólnionym rakiem jelita grubego zaob-
serwowało u siebie niepokojące objawy wiele miesięcy 
wcześniej. Znaczna część pacjentów mówi na pierwszej 
wizycie: „dlaczego nie poszedłem na kolonoskopię przy 
pierwszych objawach rok temu?”. Leki celowane według 
tych „teoretyków myśli onkologicznej” nie są celem 
dla rozwoju onkologii, tylko wyrazem współczucia dla 
pacjenta z powodu niedoskonałości systemu ochrony 
zdrowia i edukacji zdrowotnej. Oczywiście pacjent powi-
nien mieć dostęp do wszystkich innowacji lekowych, 
które są wskazane w farmakopei i które według bezspor-
nych danych są skuteczne i bezpieczne dla pacjentów 
z rakiem jelita grubego.

Z akademickiego punktu widzenia powinienem 
w niniejszym miejscu opisać korzystne skutki stosowania 
leków nakierowanych na receptor EGFR (panitumumab, 
cetuksimab), na szlaki proangiogenne (bewacyzumab, 
aflibercept, ramicurumab, regorafenib) czy innowacyjne 
połączenia cytostatyków i leków celowanych (triflury-
dyna/tiperacyl). Powinien się tu znaleźć także akapit  
na temat definicji „statusu mutacyjnego genów RAS”, 
który ewoluował przez ostatnie 10 lat, a definiuje 
populacje chorych, których można poddawać lecze-
niu nakierowanym na EGFR. Powinna być wypowiedź 
na temat braku biomarkera dla leczenia antyangio-
gennego i dyskusja, czy leki antyangiogenne powinny 
być wskazane wyłącznie dla chorych po resekcji ogni-
ska pierwotnego (jak to obecnie ma miejsce w Polsce). 
Oczywiście – dodatkowe leki wydłużają czas, kiedy 
choroba jest kontrolowana i niekiedy prowadzą do kon-
wersji pacjenta leczonego paliatywnie do omówionej 
wcześniej „trzeciej drogi” onkologii (metastazektomia). 

Obecnie system dostępu do leczenia jest regulowany 
przez trzy zmienne:

 � status mutacji genów KRAS/NRAS/BRAF (mutacja 
w genach KRAS/NRAS: 50%; mutacja w genie 
BRAF: 9%; brak ww. mutacji około 40%) – pacjenci 
bez mutacji mogą otrzymywać leczenie celowane 
z zastosowaniem przeciwciał nakierowanych na 
EGFR (panitumumab, cetuksimab); leczenie to jest 
refundowane w Polsce w pierwszej linii leczenia 
w połączeniu z chemioterapią oraz w monoterapii 
w trzeciej linii leczenia;

 � fakt, czy resekowano ognisko pierwotne przed 
rozpoczęciem chemioterapii, gdyż pomimo bez-
spornych danych naukowych jest to element 
dostępowy do leczenia antyangiogennego w dru-
giej linii leczenia paliatywnego;

 � preferencja lekarza co do rodzaju stosowanej 
chemioterapii (według danych naukowych nie ma 
różnic w długości kontroli choroby w zależności 
od kolejności stosowanej chemioterapii; w prak-
tyce wybór oksaliplatyny w pierwszej linii leczenia 
kieruje chorego bez mutacji w wymienionych 
wyżej genach i po resekcji ogniska pierwot-
nego do potencjalnego łączenia chemioterapii 
z panitumumabem w pierwszej linii leczenia i afli-
berceptem w drugiej linii; w przypadku wyboru 
irinotekanu są to odpowiednio cetuksimab i bewa-
cyzumab).

Co nie jest bez znaczenia, z punktu widzenia 
pojedynczego pacjenta chemioterapia oparta na 
oksaliplatynie czy irinotekanie, pomimo uprawdopo-
dobnionej podobnej skuteczności, ma odmienny profil 
toksyczności. Część pacjentów leczona irinotekanem 
skarży się na uporczywą biegunkę. Oksaliplatyna poza 
potencjalnym wpływem na funkcję nerek może prowa-
dzić do neuropatii obwodowej. Personalizacja leczenia 
powinna zakładać indywidualizację postępowania do 
preferencji chorego. Leczenie onkologiczne w zaawan-
sowanym raku jelita grubego może mieć charakter 
długotrwały, a relatywnie dobry stan funkcjonowania 
pacjentów pozwala często na pracę zawodową czy 
w miarę normalne funkcjonowanie społeczne. Stąd 
istotne jest ustalenie preferencji chorego. Istotne byłoby 
także rozważenie zaprzestania wiązania leku celowa-
nego z określonym rodzajem chemioterapii, tam gdzie 
mamy ewidencję naukową na możliwość zamiennego 
stosowania (panitumumab, cetuksimab i bewacyzu-
mab).
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Mówiąc o innowacji w leczeniu paliatywnym, chciał-
bym zwrócić uwagę na nowe strategie w leczeniu:

 � „Wakacje od chemioterapii” – u pacjentów, którzy 
odnieśli korzyść z leczenia paliatywnego pierw-
szego rzutu uzasadnione jest rozważenie po kilku 
miesiącach leczenia przerwanie leczenia ze ści-
słą obserwacją i wznowieniem leczenia w razie 
progresji. Dane odnośnie do takiego leczenia są 
dostępne praktycznie wyłącznie dla chemioterapii 
opartej na oksaliplatynie.

 � Dodatkową opcją leczenia jest leczenie pod-
trzymujące samymi fluoropirymidynami (lub 
fluoropirymidynami z lekami celowanymi) cho-
rych, którzy dobrze tolerują terapię i nie jest 
ona dla nich istotnie toksyczna. Taki sposób 
leczenia został wprowadzony w Polsce w 2020 r. 
Ewidencja naukowa dla przerywania stosowa-
nia pełnej chemioterapii jest głównie dostępna 
dla chemioterapii łączonej z panitumumabem 
i bewacyzumabem.

 � Leczenie ambulatoryjne z wykorzystaniem infuzo-
rów jednorazowych – u pacjenta z rakiem jelita 
grubego chemioterapia zwykle jest powiązana 
z przedłużonym wlewem 5-fluorouracylu. Wlew ten 
trwa 48 godzin i jest powtarzany co 2 tygodnie. 
U chorego z założonym dostępem naczynio-
wym (port) leczenie to może być prowadzone 

w formie wlewów stosowanych ambulatoryjnie; 
przykładowo – w Klinice Onkologii i Radioterapii 
Narodowego Instytutu Onkologii zastosowanie 
infuzorów w trakcie około 3500 cykli chemiote-
rapii rocznie pozwala na „uwolnienie” dla innych 
celów równoważnika 25 łóżek szpitalnych; jed-
nocześnie prowadzi to do istotnych oszczędności 
systemowych (czas pracy pielęgniarek i lekarzy). 
Trudno oszacować skalę zjawiska w odniesieniu do 
całego kraju bez dokładnej analizy danych NFZ. 
Należy przypuszczać, że około 500 łóżek szpi-
talnych oddziałów onkologii w Polsce w każdym 
momencie „pracuje” dla potrzeb podawania wle-
wów 5-fluorouracylu u pacjentów z nowotworami 
przewodu pokarmowego. 

Powszechne wdrożenie „innowacyjnych” rozwiązań, 
jakimi są „wakacje od chemioterapii” czy leczenie pod-
trzymujące stosowane w warunkach ambulatoryjnych 
oraz chemioterapia w warunkach domowych z wykorzy-
staniem infuzorów, mogłoby pozwolić na oszczędności 
systemowe umożliwiające szerszą refundację leków celo-
wanych w leczeniu paliatywnym chorych na raka jelita 
grubego. Według posiadanych szacunków, oszczędno-
ści systemowe pozwoliłyby na refundację wszystkich 
dotychczas nierefundowanych opcji leczenia i zniesienia 
licznych obwarowań ograniczających obecnie dostęp  
do leków celowanych.

5.16.  Miejsce nowoczesnych leków hormonalnych w leczeniu raka stercza  
            na wczesnych etapach choroby uogólnionej

Paweł Wiechno

Rak stercza jest rosnącym problemem w krajach roz-
winiętych, w tym także w Polsce. Zgodnie z danymi 
Krajowego Rejestru Nowotworów w 2017 r. zarejestro-
wano 16 253 nowe zachorowania, co umiejscowiło 
ten nowotwór u mężczyzn na pierwszej pozycji przed 
nowotworami płuc. W tym samym roku odnotowano 
5 365 zgonów z tego powodu, co umiejscowiło ten 
nowotwór na drugiej pozycji u mężczyzn po raku płuc. 
Dane te obrazują skalę problemu w Polsce, ale także 
wskazują na to, że znaczny odsetek pacjentów, którzy 
ostatecznie zginą z powodu raka stercza, będzie wyma-
gał leczenia systemowego o założeniu paliatywnym.

Przerwanie stymulacji androgenowej prowadzi 
u większości pacjentów do czasowej kontroli raka ster-
cza, ostatecznie jednak rozwija się tak zwany rak stercza 

oporny na kastrację (CRPC – castration resistant pro-
state cancer). Powszechnie przyjęta definicja stanowi, że 
tę fazę choroby można rozpoznać u chorych z kastra-
cyjnym stężeniem testosteronu w surowicy (< 50 ng/dl 
lub 1,7 nmol) oraz (1) progresją biochemiczną definio- 
waną jako trzy kolejne wzrosty stężenia PSA w odstę-
pie co najmniej jednego tygodnia, skutkujące dwoma 
50% wzrostami powyżej najniższej wartości przy  
PSA > 2 ng/ml lub (2) progresją radiologiczną definio-
waną jako pojawienie się nowych zmian chorobowych: 
dwóch lub więcej nowych zmian kostnych w scyntygrafii 
kości lub progresją w tkankach miękkich zgodnie z kry-
teriami RECIST.

Ogólnie należy przyjąć, że rokowanie pacjenta 
w fazie opornego na kastrację przerzutowego raka 
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stercza jest złe. Obecnie zatem zainteresowanie śro-
dowiska medycznego jest w dużej mierze skupione  
na opóźnieniu występowania tego nowotworu oraz na  
opóźnianiu ujawniania się przerzutów u chorych z pro-
gresją biochemiczną, u których zmian przerzutowych 
w badaniach obrazowych nie ujawniono. Należy w tym 
miejscu wyraźnie zaznaczyć, że przyczyną pogorszenia 
funkcjonowania i ostatecznie zgonu pacjenta z opor-
nym na kastrację rakiem gruczołu krokowego jest 
wzrost mas nowotworowych, a opieranie się wyłącznie 
na wartościach stężenia PSA w surowicy jest błędnym 
uproszczeniem sytuacji klinicznej.

Pierwszym leczeniem przedłużającym życie chorych 
z przerzutowym opornym na kastrację rakiem stercza 
(mCRPC) była chemioterapia z zastosowaniem taksa-
nów, co przełamało nihilizm terapeutyczny. Okazało 
się także, że łączenie pierwotnej terapii hormonalnej 
z krótkotrwałym leczeniem docetakselem (up-front doce-
taxel) poprawia wyniki – były to pierwsze doświadczenia 
wskazujące na zasadność intensyfikacji leczenia na 
wcześniejszych etapach choroby. Należy zaznaczyć, że 
zyski przeżycia całkowitego u chorych leczonych takim 
skojarzeniem wybitnie przewyższały zyski wynikające 
z dołączenia leczenia w fazie przerzutowego opornego 
na kastrację raka stercza.

Jednocześnie pogłębiało się nasze rozumienie 
przyczyn progresji nowotworu, mimo kastracyjnych 
stężeń testosteronu – mianowicie oporny na kastrację 
rak stercza nie jest rakiem hormonoopornym. Okazuje 
się bowiem, że progresja choroby jest nadal napę-
dzana przez androgeny, które są syntetyzowane poza 
gonadami męskimi, m.in. w nadnerczach, ale także 
sama tkanka nowotworowa zyskuje wraz z rozwojem 
choroby zdolność do syntezy androgenów de novo z cho-
lesterolu. Zatem z przesłanek teoretycznych należało 
wnosić, że dodatkowe działanie ukierunkowane na szlak 
pobudzenia androgenowego może przynieść korzyści. 
Tak doszło do uruchomienia badań nad lekami silnie 
hamującymi receptor androgenowy oraz lekiem hamu-
jącym syntezę androgenów. Enzalutamid, apalutamid, 
darolutamid to niesteroidowe antyandrogeny niezwykle 
silnie hamujące receptor androgenowy. Z kolei octan 
abirateronu jest nieodwracalnym selektywnym inhibi-
torem CYP17A – enzymu pełniącego kluczową funkcję 
w syntezie androgenów. W wyniku jego podawania 
dochodzi do zablokowania syntezy androgenów. 

Pierwsze doświadczenia potwierdzające kliniczną 
wartość tego podejścia pochodzą z badań nad zasto-
sowaniem octanu abirateronu albo enzalutamidu 
u pacjentów z przerzutowym opornym na kastrację 
rakiem stercza. Leki te, zarówno przed chemioterapią 

docetakselem, jaki i po jej zastosowaniu, przedłużają 
przeżycia całkowite.

Na obecnym etapie docetaksel, stosowany w lecze-
niu przerzutowego opornego na kastrację raka stercza 
i wrażliwego na kastrację raka stercza, jest dostępny 
w Polsce w ramach terapii standardowej, a kabazy-
taksel – kolejny taksan o udowodnionej skuteczności 
u pacjentów z progresją po docetakselu – jest dostępny 
jedynie w ramach trudnej technicznie procedury ratun-
kowego dostępu do technologii lekowych (RDTL). Także 
octan abirateronu oraz enzalutamid są dostępne 
dla pacjentów z mCRPC w ramach szeroko stosowa-
nych programów lekowych. Dla tej grupy pacjentów 
dostępny jest także rad-223 – kolejny lek o udowodnio-
nym wpływie na czas przeżycia pacjentów z mCRPC, 
który zgodnie ze wskazaniami zdefiniowanymi w cha-
rakterystyce produktu leczniczego może być stosowany 
w ramach programu lekowego. Reasumując – leczenie 
chorych w tej fazie choroby, z wyłączeniem utrudnionego 
dostępu do kabazytakselu, nie odbiega od przyjętych 
w Europie standardów postępowania.

Leczenie pacjentów z opornym na kastrację prze-
rzutowym rakiem stercza jest zadaniem trudnym – na 
tym etapie choroby należy liczyć się z dolegliwościami 
wynikającymi z progresji zmian przerzutowych. Można 
jednocześnie wnosić, że wcześniejsze zastosowanie sil-
nej blokady sygnału androgenowego powinno przynieść 
korzyści terapeutyczne pod postacią poprawy przeżycia, 
opóźnienia progresji, a zarazem wydłużenia skąpoobja-
wowego okresu choroby.

Szczególną grupą chorych są pacjenci poddani 
kastracji chirurgicznej lub farmakologicznej, bez zmian 
przerzutowych w badaniach obrazowych, u których 
dochodzi do progresji biochemicznej. Naszym zadaniem 
u tych pacjentów poza – co oczywiste – wydłużeniem 
przeżycia jest opóźnienie ujawnienia się przerzutów 
zgodnie z założeniem, że to zmiany przerzutowe zagra-
żają życiu pacjenta oraz pogarszają jakość życia. Od 
niedawna dysponujemy lekami o udowodnionej skutecz-
ności względem tego parametru. Trzy randomizowane 
badania III fazy: PROSPER, SPARTAN i ARAMIS wyka-
zały, że dołączenie nowoczesnych antyandrogenów do 
kastracji przynosi spodziewane rezultaty u pacjentów 
z wysokim ryzykiem progresji definiowanym jako szybki 
czas podwojenia PSA. W badaniu SPARTAN wykazano, 
że zastosowanie apalutamidu u pacjentów z rakiem 
stercza w fazie M0 CRPC wiąże się z poprawą przeżycia 
wolnego od przerzutów. Mediana czasu przeżycia bez 
przerzutów wyniosła 40,5 miesiąca w grupie pacjentów 
otrzymujących apalutamid w porównaniu z 16,2 mie-
siąca w grupie placebo (HR dla przerzutów lub zgonu 
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– 0,28; 95% CI: 0,23-0,35; P < 0,001); Potwierdzono 
znamienny statystycznie wpływ na OS (dane z ASCO 
2020): mOS = 73,9 miesiąca dla APA + ADT vs. 59,9 mie- 
siąca dla placebo + ADT; HR: 0,78, p = 0,0161  
Również w tym badaniu wykazano, że chorzy różnią się 
czasem przeżycia wolnego od drugiej progresji – PFS2. 
Wskaźnik ten jest definiowany jako czas, jaki upłynął od 
włączenia do badania do progresji w trakcie leczenia 
kolejnej linii i taki właśnie wynik oznacza, że zastoso-
wanie apalutamidu w pierwszej linii leczenia CRPC jest 
długoterminowo korzystne dla pacjenta, a późniejsze 
zastosowanie aktywnego leczenia nie nadrabia strat 
wynikających z zaniechania takiego leczenia na wcze-
śniejszych etapach. W badaniu PROSPER mediana 
czasu przeżycia bez przerzutów wyniosła 36,6 miesiąca 
w grupie otrzymującej enzalutamid w porównaniu 
z 14,7 miesiąca w grupie placebo (HR 0,29; 95% CI: 
0,24–0,35; P < 0,001) – potwierdzono zatem skutecz-
ność leczenia. I wreszcie trzeci z leków – darolutamid 
– w badaniu ARAMIS potwierdził swoją skuteczność: 
mediana czasu przeżycia wolnego od przerzutów 
wyniosła 40,4 miesiąca dla darolutamidu w porów-
naniu z 18,4 miesiąca dla placebo (HR 0,41; 95% CI: 
0,34–0,50; p < 0,001). Zastosowanie leku wiązało się 
również z korzyściami w odniesieniu do wszystkich dru-
gorzędowych punktów końcowych, w tym całkowitego 
przeżycia (HR dla zgonu 0,71; 95% CI, 0,50–0,99;  
P = 0,045). Niestety w warunkach polskich, mimo euro-
pejskich wskazań rejestracyjnych, leki te są praktycznie 
niedostępne dla pacjentów z powodu braku refundacji.

Kolejnym interesującym zagadnieniem jest intensy-
fikacja pierwotnej terapii przerzutowego raka stercza 
za pomocą dołączenia do leczenia standardowego 
nowoczesnych leków hormonalnych. Badanie ENZAMET 
wykazało, że szacunkowe przeżycie całkowite po 3 la- 
tach wyniosło 80% w grupie leczonej z udziałem 
enzalutamidu i 72% w grupie bez enzalutamidu. Lep-
sze wyniki w przypadku enzalutamidu obserwowano 
również odnośnie do przeżycia wolnego od progresji 
klinicznej (HR 0,40; P < 0,001). Z kolei w badaniu TITAN 
odsetek pacjentów przeżywających bez progresji radio-
logicznej wyniósł po 2 latach 68% w grupie leczonej 
apalutamidem i 48% w grupie placebo (HR 0,48; 95% 

CI: 0,39–0,60; p < 0,001). Całkowity czas przeżycia po 
24 miesiącach był również większy w przypadku zasto-
sowania apalutamidu niż placebo (odpowiednio: 82,4% 
i 73,5%; HR 0,67; 95% CI: 0,51 – 0,89; P = 0,005). Oba 
leki są ujęte w zaleceniach Europejskiego Towarzystwa 
Urologicznego do intensyfikacji pierwszego leczenia 
pacjentów z przerzutowym rakiem stercza, choć należy 
jednocześnie zaznaczyć, że enzalutamid nie ma jeszcze 
europejskiej rejestracji w tym wskazaniu. 

Lekiem zarejestrowanym w tym wskazaniu w Euro-
pie i zalecanym przez Europejskie Towarzystwo Urologii 
jest także octan abirateronu. W badaniu STAMPEDE 
wykazano, że dołączenie do planowanej długotrwa-
łej kastracji octanu abirateronu poprawia rokowanie: 
współczynnik ryzyka zgonu wynosił 0,63 dla leczenia 
skojarzonego (95% CI: 0,52–0,76; p < 0,001), a współ-
czynnik ryzyka niepowodzenia dla pacjentów leczonych 
w sposób skojarzony wyniósł 0,29 (95% CI: 0,25–0,34; 
p < 0,001). W badaniu LATITUDE, ograniczonym do 
pacjentów z chorobą przerzutową, współczynnik ryzyka 
zgonu pacjentów leczonych w sposób skojarzony wyno-
sił 0,62 (95% CI: 0,51– 0,76; P < 0,001). Mediana 
czasu przeżycia bez progresji radiograficznej wyniosła 
33 miesiące w grupie leczonej z udziałem abirateronu 
i 14,8 miesiąca w grupie placebo (współczynnik ryzyka 
progresji choroby lub zgonu 0,47; 95% CI: 0,39–0,55; 
P < 0,001). Należy podkreślić wysoką efektywność 
wczesnej intensyfikacji leczenia hormonalnego przy 
zadowalającej jego tolerancji. 

W Polsce stosowanie żadnego z omówionych wyżej 
nowoczesnych leków hormonalnych nie jest refun- 
dowane ze środków publicznych u pacjentów z wraż-
liwym na kastrację przerzutowym rakiem stercza 
– sytuacja jest analogiczna jak w przypadku pacjen-
tów z nieprzerzutowym opornym na kastrację rakiem 
stercza. Udostępnienie tych skutecznych terapii na 
wcześniejszych etapach choroby niż oporny na kastrację 
przerzutowy rak stercza jest niezwykle istotne, biorąc 
pod uwagę znaczną liczbę pacjentów, którzy odnosi-
liby korzyści z nowoczesnych terapii oraz umożliwienie 
tym mężczyznom dłuższego funkcjonowania w lepszej  
kondycji zdrowotnej.
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żeniu chirurga od spraw niezwiązanych z leczeniem 
chorych na nowotwór. Należy także dokonać istotnych 
zmian w pakiecie onkologicznym, którego dobre zało-
żenia merytoryczne są zniekształcane przez trudne do 
zaakceptowania przez chirurgów rozwiązania w sferze 
organizacyjnej. Jeden z podstawowych wskaźników 
limitujących jakość w chirurgii onkologicznej to decen-
tralizacja leczenia chirurgicznego. 

Aktualnie kilkaset (sic!) ośrodków ma kontrakty 
na leczenie chirurgiczne chorych na nowotwór, 
mimo braku potrzebnej liczby specjalistów 
w zakresie chirurgii onkologicznej. Należy dążyć 
do ograniczenia liczby ośrodków powołanych 
do leczenia operacyjnego chorych na nowotwory, 
co pozwoli na koncentrację środków finansowych 
i jednocześnie, w długoletniej perspektywie, przyczyni 
się do poprawy ogólnych wyników leczenia. 

Trzeba poprawić system edukacji prozdrowotnej 
na każdym szczeblu, począwszy od edukacji dzieci 
i młodzieży. Aby to skutecznie uczynić należy zwiększyć 
nakłady płynące z budżetu państwa na profilaktykę 
wtórną, czyli ogólnokrajowe programy badań przesie-
wowych w raku piersi i raku jelita grubego. Wobec nadal 
niezadowalających wyników leczenia chorych na raka 
żołądka w Polsce pilną potrzebą wydaje się organizacja 
badań przesiewowych w oparciu na badaniach endo-

Innowacje  
w terapiach nielekowych

6.1.  Chirurgia onkologiczna
Arkadiusz Jeziorski

W Polsce co roku na choroby nowotworowe 
zapada 170 tys. osób – 80% z nich będzie leczonych 
chirurgicznie. W 2019 r., według Naczelnej Rady 
Lekarskiej, zarejestrowanych było 895 chirurgów 
onkologów. W polskich oddziałach chirurgii 
onkologicznej wykonywanych jest rocznie  
95–100 tys. operacji z powodu nowotworu, w tym 
około 60% w znieczuleniu ogólnym, a około 40% 
w znieczuleniu miejscowym lub przewodowym. 
W około 75% przypadków operacje te  
wykonywane są z powodu nowotworów złośliwych. 

Właściwą opiekę nad tak dużą liczbą chorych 
zapewnią chirurdzy posiadający specjalistyczną wiedzę 
z zakresu chirurgii i onkologii, a także posiadający umie-
jętność współpracy w wielospecjalistycznym zespole, 
prowadzącym nowoczesną diagnostykę i leczenie cho-
rych na nowotwór. Te kwalifikacje bez wątpienia zapew-
nia specjalizacja o nazwie chirurgia onkologiczna, która 
w 2019 r. uznana została za specjalizację priorytetową. 

Chirurgia onkologiczna w Polsce ma także swoje 
problemy. Większość procedur z jej zakresu jest 
niedoszacowana, co skutkuje tym, że oddziały chi-
rurgiczne leczące chorych na nowotwór przynoszą 
szpitalom ekonomiczne straty. Trzeba podjąć trud wery-
fikacji obecnych wycen procedur, zwłaszcza w zakresie 
koszyka świadczeń gwarantowanych. Konieczna jest 
reforma organizacji pracy chirurga, w tym reforma 
struktur oddziałów chirurgicznych polegająca na odcią-
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skopowych oraz utworzenie specjalistycznych ośrodków 
diagnostyki i leczenia chorych z tym nowotworem. 
Należy także wzmóc działania w zakresie profilaktyki 
pierwotnej i wtórnej w czerniaku i innych nowotworach 
złośliwych skóry i w tym celu współdziałać z orga-
nizacjami pozarządowymi i innymi towarzystwami 
naukowymi.

Programem długofalowym powinno być popra-
wienie i udoskonalenie systemu szkoleń w zakresie 
specjalizacji zabiegowych, prowadzonych w referencyj-
nych ośrodkach specjalistycznych w Polsce i za granicą, 
w szczególności zwiększenie nakładów z budżetu pań-
stwa na szkolenia w „deficytowych” specjalizacjach, 
m.in. w zakresie chirurgii onkologicznej, korzystając 
z właściwych wzorców czołowych ośrodków europej-
skich i światowych. Aktualnie (dane ze stycznia 2019 r.) 
w Polsce szkolenie w zakresie chirurgii onkologicz- 
nej w ramach programu specjalizacji odbywa 247 leka-
rzy, w tym 72 w trybie rezydenckim.

Do codziennej praktyki chirurgicznej należy 
niezwłocznie wprowadzić zalecenia Konsultanta Krajo-
wego w dziedzinie chirurgii onkologicznej oraz Polskiego 
Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej i uznać je jako 
obowiązujące kanony w diagnostyce i leczeniu chorych 
na nowotwór. Zalecenia te już zostały kompleksowo  
opracowane przez zespół ekspertów w dziedzinie  
chirurgii onkologicznej.

Należy wprowadzić konieczność raportowania 
usług z zakresu chirurgii onkologicznej i skorelować 
jakość wykonywanych usług z wysokością kontraktu lub 
odmową przyznania kontraktu na usługi wykonywane 
niezgodnie z zaleceniami Konsultanta Krajowego. Ocena 
jakości wykonywanych świadczeń medycznych powinna 
być warunkiem ogólnokrajowej atestacji oddziałów 
chirurgicznych, starających się o uzyskanie w nazwie 
członu „onkologiczna”. Niezbędne jest stworzenie sys-
temu monitorowania jakości i szczebli referencyjności, 
opierając się na przedstawionych kryteriach dla wszyst-
kich jednostek realizujących świadczenia onkologiczne 
ze środków publicznych. Ocena jakości powinna doty-
czyć całego systemu opieki onkologicznej.

Innowacyjna chirurgia onkologiczna  
w raku piersi

Wojciech M. Wysocki

Leczenie operacyjne w ramach wielospecjalistycznej 
terapii onkologicznej prowadzone u chorych na raka 
piersi jest doskonałym przykładem na to, jak ludzka cie-

kawość realizowana poprzez właściwie zaprojektowane 
badania naukowe, a ponadto technologia medyczna 
pospołu z biologią molekularną oraz zmianami  
organizacyjnymi zmieniły – na korzyść – codzienność 
pacjentek. Sposób, w jaki chirurdzy onkologiczni radzą 
sobie z rakiem piersi jest modelowym przykładem  
innowacyjności w chirurgii i – szerzej – w onkologii.

Chirurdzy są powszechnie postrzegani jako lekarze 
o konserwatywnym myśleniu na temat zasad leczenia, 
którzy trudno przyswajają nowe metody postępowa-
nia. Mówi się, że siła tradycji w chirurgii ma wyjątkowo 
istotne znaczenie. Pozornie może się tak wydawać, ale 
jeśli spojrzeć na współczesną praktykę chirurgów zajmu-
jących się leczeniem chorych na raka piersi i zestawić 
tę praktykę z codziennością postępowania sprzed paru 
dekad, to okaże się, że to właśnie chirurdzy onkologiczni 
podejmowali innowacyjne badania naukowe, które 
w krótkim czasie zmieniały standardy leczenia, a ich 
koledzy na całym świecie szybko inkorporowali wnio-
ski z tych badań w swojej codziennej pracy klinicznej. 
Skutkiem tych zmian jest radykalna poprawa sytuacji 
chorych na raka piersi.

W nieodległej przeszłości skutecznym sposo-
bem leczenia chorych na raka piersi była radykalna 
mastektomia – rozległa operacja okaleczająca fizycz-
nie i powodująca spustoszenie w psychice pacjentek, 
powiększająca dodatkowo przewlekły stres spowodo-
wany rozpoznaniem nowotworu złośliwego. W ciągu 
kilku ostatnich dekad doszło do zasadniczej zmiany 
w leczeniu operacyjnym chorych na raka piersi: sys-
tematycznie zmniejszała się rozległość operacji przy 
jednoczesnym utrzymaniu efektywności leczenia. Te 
zmiany są skutkiem wielu badań w różnych obszarach 
medycyny, ale jedne z najważniejszych spośród nich 
były inspirowane i kierowane przez chirurgów onkolo-
gicznych.

W latach 70. ubiegłego wieku w USA toczyły się 
badania zainicjowane m.in. przez chirurga, Bernarda 
Fishera i jego współpracowników, w których w sposób 
nowatorski porównywano tradycyjne postępowanie 
polegające na mastektomii z ograniczonym wycięciem 
ogniska raka piersi, tworząc w ten sposób podstawy 
leczenia oszczędzającego pierś (breast conserving 
surgery – BCS). W tym samym okresie podobną kon-
cepcję terapeutyczną badano w Europie – także w tym 
przypadku spiritus movens tych działań był chirurg, 
Umberto Veronesi. Wyniki innowacyjnych badań obu 
zespołów badawczych przedstawione w latach 80. 
(i systematycznie publikowane zaktualizowane wyniki 
wieloletniej obserwacji) zmieniły rekomendacje tera-
peutyczne i szybko odmieniły los wielu chorych na raka 
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piersi, które mogły uniknąć mastektomii i związanego 
z tym kalectwa, zachowując własną pierś. 

W latach 90. ubiegłego wieku inny chirurg, Donald 
Morton, w sposób naukowy przetestował znaną od lat 
60. XX w. koncepcję próbnego wycięcia węzła chłon-
nego z regionalnego układu chłonnego, stanowiącego 
typowy obszar spływu dla nowotworu złośliwego 
w danej lokalizacji. W ten sposób wprowadzono do 
praktyki klinicznej standardowe dziś postępowanie 
u chorych na niezaawansowanego raka piersi, czyli 
biopsję węzła chłonnego wartowniczego (sentinel 
nodel biopsy – SNB). Uzupełniającą limfadenektomię 
– zgodnie z koncepcją Mortona – wykonywano tylko 
u chorych, u których w wartowniczym węźle chłonnym 
stwierdzono obecność przerzutu. Ta innowacyjna kon-
cepcja pozwoliła zawęzić wskazania do uzupełniającej 
regionalnej limfadenektomii tylko do chorych, u których 
rzeczywiście poprawiała efektywność leczenia, popra-
wić jakość i dokładność oceny zaawansowania przy 
jednocześnie zdecydowanie mniejszej liczbie wczesnych 
i późnych powikłań. Następstwem ominięcia stoso-
wanej wcześniej przez niemal 100 lat standardowo 
limfadenektomii pachowej było zmniejszenie częstości 
występowania obrzęku limfatycznego z około 25% ope-
rowanych do około 2–3% (taką częstość występowania 
obrzęku odnotowywano po SNB). To z kolei ograniczyło 
koszty społeczne, a także pozwoliło przynieść ogromne 
oszczędności finansowe (szacuje się, że stosowanie SNB 
w chirurgii onkologicznej skutkuje łącznie oszczędno-
ścią około 4 mld dolarów, które zostałyby wydatkowane 
w systemie ochrony zdrowia w USA rocznie, gdyby  
tej techniki operacyjnej nie opracowano!).

W pierwszej dekadzie XXI w. inny chirurg onkolo-
giczny, Armando Giugliano, zainicjował innowacyjne 
badania, których wyniki złamały kanon ustalony dwie 
dekady wcześniej przez koncepcję Mortona. Wyniki 
badania pokazały, iż w odpowiednio zdefiniowanej, 
ale szerokiej grupie pacjentów, mimo obecności prze-
rzutu w wartowniczym węźle chłonnym, można bez 
pogorszenia szans chorej na wyleczenie odstąpić od 
uzupełniającej pachowej limfadenektomii. To spostrze-
żenie szybko zostało zaakceptowane przez chirurgów 
na całym świecie, dodatkowo ograniczając liczbę cho-

rych poddawanych konwencjonalnej limfadenektomii 
z wszystkimi przynależnymi tej metodzie powikłaniami 
i zagrożeniami opisanymi w poprzednim akapicie. 

Jak łatwo wykazać na powyższych kilku przykła-
dach na przestrzeni ostatnich 30 lat zasadniczo zmienił 
się sposób chirurgicznego leczenia chorych na raka 
piersi. Zmiana ta nastąpiła z inicjatywy chirurgów 
onkologicznych, podejmujących nowe koncepcje i kry-
tycznie podchodzących do dogmatów tradycyjnego 
postępowania chirurgicznego. Innowacyjność jest 
zatem nieodłączną cechą chirurgii nowotworów. Inno-
wacyjność w chirurgii onkologicznej jest jednak nie tylko 
pochodną rozwoju wiedzy w zakresie chirurgii per se. 
Przedstawiciele medycznych specjalności onkologicz-
nych są szkoleni do interdyscyplinarnej współpracy, 
dlatego osiągnięcia radiologii, radioterapii, patomor-
fologii, biologii molekularnej i onkologii klinicznej oraz 
innych dyscyplin medycznych bez zwłoki zmieniają też 
postępowanie chirurgów: klasyfikacja molekularna raka 
piersi i wyodrębnienie nowych czynników predykcyjnych 
spowodowało wydzielenie odmiennych schematów kom-
pleksowego leczenia – na przykład w przypadku raka 
potrójnie ujemnego, czy też wykazującego nadekspresję 
białka HER2+ szerzej stosuje się leczenie przedopera-
cyjne niż w przypadku innych typów molekularnych. Tę 
wiedzę także muszą posiadać chirurdzy onkologiczni 
zajmujący się leczeniem chorych na raka piersi, aby sku-
tecznie i wydajnie pracować w nowoczesnych zespołach 
terapeutycznych.

Współpraca, rozwój i wzajemne wsparcie różnych 
specjalności medycznych przekłada się  
na innowacyjną i skuteczną chirurgię. Innowacyjność 
nie jest tylko pustym sloganem – twardym 
jej potwierdzeniem jest wyraźna poprawa 
przeżywalności chorych na raka piersi: spośród 
chorych leczonych w USA w latach 1944–1954 10 lat 
przeżywało około 25%, a spośród chorych leczonych 
w latach 1995–2005 – 76%; w bieżącej dekadzie  
ten odsetek w najlepszych ośrodkach zbliża się  
do 90%. Jest to niekwestionowanym wyrazem 
innowacyjności chirurgii piersi.
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Innowacyjna chirurgia onkologiczna  
w raku żołądka

Dawid Murawa 

Rak żołądka stanowi nadal bardzo istotny problem 
społeczny. Niestety, większość przypadków nadal jest 
diagnozowana w zaawansowanym stadium choroby. 
Z punktu widzenia zaawansowania choroby raka 
żołądka można podzielić bardzo ogólnie na chorobę 
zlokalizowaną (localized gastric cancer) oraz zaawanso-
waną (advanced gastric cancer). Choroba zlokalizowana 
może być z sukcesem leczona chirurgicznie i może pro-
wadzić do całkowitego wyleczenia. Dlatego bardzo 
dokładne określenie klinicznego stopnia zaawansowa-
nia choroby jest tak ważne przed podjęciem decyzji 
terapeutycznych. 

Leczenie chirurgiczne, mimo że jest najważniejszą 
częścią postępowania terapeutycznego, to powyżej 
stadium T1bN0 nie jest zgodnie z dzisiejszym stanem 
wiedzy wystarczające. Dyskusja na temat możliwości 
leczenia uzupełniającego oraz okołooperacyjnego 
trwa od około 20 lat. Zadaniem dla tego typu 
postępowania jest poprawienie wyników leczenia 
chirurgicznego.

Oczywiście po ustaleniu stopnia zaawansowa-
nia choroby każdy chory powinien zostać omówiony 
w ramach wielodyscyplinarnego zespołu planującego 
właściwe postępowanie, ponownie tego typu dyskusja 

powinna mieć miejsce po zabiegu operacyjnym i oce-
nie histopatologicznej usuniętego preparatu. Zakres 
badań diagnostycznych potrzebnych do właściwej 
oceny choroby jest dobrze określony w międzynarodo-
wych standardach. Endoskopia z biopsją i następowe 
wykonanie tomografii komputerowej klatki piersiowej, 
jamy brzusznej i miednicy to pierwszy etap, w którym 
należy określić położenie i wielkość guza pierwotnego, 
obecność przerzutowych węzłów chłonnych, obec-
ność przerzutów odległych. Dodatkowe elementy 
diagnostyczne to endoskopowa ultrasonografia i dia-
gnostyczna laparoskopia z lub bez płukania otrzewnej. 
Ukryte przerzuty do otrzewnej w istotny sposób mogą 
wpłynąć zarówno na zmianę strategii leczenia, jak 
i wyniki leczenia. Według niektórych doniesień w miej-
scowo zaawansowanym raku żołądka częstość ukrytych 
przerzutów otrzewnowych może sięgać do 52%. W raku 
żołądka wcześnie pojawiają się też przerzuty do węzłów 
chłonnych: w stadium T1a – 5%, T1b – 24%, T2 – 52%, 
T3 – 67%, T4 – 74/82%. Wszystkie powyższe elementy 
wpływają na dalsze decyzje terapeutyczne. 

Jak wspomniano wyżej, od cechy T2 przy braku 
choroby przerzutowej obowiązuje leczenie wielodyscypli-
narne. Występują w tym zakresie różnice w wytycznych, 
chociażby między NCCN, ESMO, Italian Research 
Group for gastric cancer i wytycznymi japońskimi. Do 
wyboru jako uzupełnienie leczenia chirurgicznego mamy 
adjuwantową chemioterapię, chemioradioterapię czy 
wreszcie okołooperacyjną chemioterapię. W warunkach 
europejskich obecnie zdecydowanie preferuje się model 
chemioterapii okołooperacyjnej w oparciu o wyniki 
niemieckiego badania FLOT4-AIO. Dalsza poprawa 
wyników przy włączeniu dodatkowo docetakselu w sto-
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sunku do wcześniejszych danych z badania Magic 
wydaje się być oczywista. 

Leczenie chirurgiczne w 2020 r. to wykonanie 
radykalnej gastrektomii usuwającej wszystkie lokoregio-
nalne ogniska choroby nowotworowej w celu uzyskania 
poprawy przeżyć chorych. Zakres usunięcia węzłów 
chłonnych jest tutaj kolejnym istotnym elementem 
postępowania poza usunięciem ogniska pierwotnego. 
Dyskusja w temacie limfadenektomii toczy się od wielu 
lat i nadal wzbudza wiele emocji wśród badaczy. Tak 
zwana limfadenektomia D1 to usunięcie węzłów chłon-
nych wzdłuż krzywizny mniejszej i większej żołądka 
(stacje 1–6), D2 wzdłuż tętnicy żołądkowej lewej, wątro-
bowej wspólnej, pnia trzewnego, tętnicy śledzionowej 
(stacje 7–11), D3 wzdłuż więzadła wątrobowo-dwunast-
niczego, zatrzustkowe, okolicy żyły krezkowej górnej. 
Obecnie w zasadzie wszystkie rekomendacje świa-
towe zalecają zakres limfadenektomii D2 w przypadku 
każdej resekcji żołądka. Zwraca się tutaj uwagę na 
potrzebę uzyskania w preparacie minimum 15 węzłów  
chłonnych – wyznacznik odpowiedniej jakości limfade-
nektomii. 

Generalnie według wielu doniesień liczba węzłów 
chłonnych stanowi element poprawiający przeżycia ope-
rowanych chorych. Należy zwrócić przy tym uwagę na 
potrzebę standaryzacji zarówno zabiegu operacyjnego, 
jak i jakości badań histopatologicznych. W krajach 
azjatyckich tzw. high volume centers wykonują ponad 
100 gastrektomii rocznie. Przekłada się to oczywiście 
na jakość chirurgii i wyniki leczenia chorych zarówno 
w aspekcie onkologicznym, jak i liczby powikłań. Zabieg 
operacyjny z właściwym zakresem usunięcia węzłów 
chłonnych jest zabiegiem dłuższym, wymagającym 
w określonych sytuacjach zwiększonej ilości sprzętu 
w zakresie elektrochirurgii, staplerów czy hemostaty-
ków. Wpływa to oczywiście na wzrost jednostkowych 
kosztów procedury przy mniejszej liczbie potencjalnych 
trudnych do leczenia powikłań. W krajach głównie 
azjatyckich oraz tzw. high volume centers na terenie 
Europy Zachodniej przeprowadza się również resekcje 
żołądka z odpowiednią limfadenektomią za pomocą 
technik małoinwazyjnych laparoskopowych i roboto-
wych, uzyskując wyniki zbliżone lub lepsze od chirurgii  
otwartej.

Toczące się badania w zakresie niestabilności 
mikrosatelitarnej oraz terapii celowanych i leków immu- 
nologicznych pozwalają stwierdzić, że należy spodzie-
wać się rozszerzenia wskazań do chirurgii szczególnie 
przypadków zaawansowanych miejscowo i/lub prze- 
rzutowych.

Innowacyjna chirurgia onkologiczna  
w raku trzustki

Dawid Murawa

Rak trzustki stanowi czwartą przyczynę zgonów nowo-
tworowych w krajach Europejskich. Wiemy, że jest to 
nowotwór o bardzo niekorzystnych cechach rokowni-
czych. 

Średnio przeżycia 5-letnie nie przekraczają 5%. 
Jedyną szansą na wyleczenie dla chorego jest zabieg 
operacyjny. Chirurgia trzustki uważana jest przy 
tym za najtrudniejszą. Wynika to głównie z układu 
anatomicznego i bliskości ważnych życiowo struktur, 
takich jak: aorta, żyła główna dolna, żyła wrotna, 
naczynia krezkowe górne, przewody żółciowe, 
dwunastnica.

Standardowa operacja w przypadku raka gło- 
wy trzustki to pankreatoduodenektomia sposobem 
Kauscha-Whipple’a lub z zaoszczędzeniem odźwiernika 
sposobem Longmire’a-Traverso. Obecnie preferuje się 
technikę operowania, w której w pierwszym etapie ocenia 
się resekcyjność w stosunku do struktur naczyniowych, 
tzw. artery first approach. Daje to gwarancje radykal-
ności operacji i unika sytuacji, w których wykonuje się 
resekcje nieradykalne wynikające z nieodwracalności 
danego etapu operacji. Wraz z wprowadzeniem techniki 
artery first w chirurgii trzustki w 2015 r. wprowadzono 
pojęcie „mesopancreas” i co za tym idzie systemic 
mesopancreas dissection (SMD). Są to tkanki leżące 
do tyłu od trzustki i tętnicy krezkowej górnej, zawie-
rające nerwy i naczynia oraz układ chłonny. Dlatego 
każda radykalna resekcja nowotworów głowy trzustki 
(R0) powinna obejmować mesopancreas (w literatu-
rze SMDPD – pancreatoduodenectomy with systemic 
mesopancreas dissection). Należy zwrócić tutaj uwagę 
na zabiegi operacyjne z rekonstrukcją struktur naczy-
niowych – żyły krezkowej górnej, żyły wrotnej, tętnicy 
krezkowej górnej. Wykonywanie tego typu procedur 
przy odpowiedniej kwalifikacji chorych ma sens i jest 
elementem dzisiejszej, nowoczesnej chirurgii trzustki 
w ośrodkach referencyjnych. 

Zajęcie węzłów chłonnych jest bardzo istotnym czyn-
nikiem prognostycznym w resekcyjnym raku trzustki. 
Dlatego odpowiednia limfadenektomia daje właściwe 
informacje o stopniu zaawansowania choroby. Pojęcie 
właściwej limfadenektomii mieści się również w zakresie 
mesopancreas.
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Ze względu na częste występowanie wznów miej-
scowych, niesłychanie istotne w chirurgii trzustki jest 
określenie histopatologiczne marginesów tkankowych; 
szczególnie ważne w tym aspekcie jest określenie tkanek 
zaotrzewnowych przylegających do naczyń krezkowych. 
W literaturze zwraca się uwagę na brak wypracowa-
nych standardów histopatologicznych określających 
resekcję R0 w chirurgii trzustki. Wydaje się, że propo-
zycje czołowego Ośrodka Europejskiego w Heidelbergu, 
mówiące o marginesie okrężnym ponad 1 mm, są wła-
ściwą ścieżką przekładającą się na poprawę przeżyć  
chorych.

Kolejny istotny problem w chirurgii trzustki to dre-
naż dróg żółciowych. Zwyczajowo przyjęło się rutynowe 
wykonywanie drenażu z powodu żółtaczki bez dodat-
kowych analiz. Badania z ostatnich lat wskazują na 
większą liczbę powikłań w grupie drenowanej zamiast 
natychmiast operowanej w przypadku nowotworów 
resekcyjnych. Dodatkowo zwraca się uwagę na nie-
potrzebne, przekraczające ponad 30 dni opóźnianie 
chirurgii na rzecz zabiegów drenażowych, co może 
wpływać na progresję choroby nowotworowej.

Około 25% nowotworów trzustki zlokalizowanych 
jest w jej części dystalnej. Resekcyjność w tej grupie 
chorych jest wyraźnie mniejsza niż w głowie trzustki. 
Wyższe stopnie zaawansowania wynikają przede 
wszystkim z braku czytelnych objawów choroby – 
głównie żółtaczka. Obecnie podkreśla się możliwość 
oszczędzania śledziony w przypadku dystalnych resek-
cji trzustki poprzez odpowiednie preparowanie struktur 
naczyniowych.

Należy zwrócić uwagę na zwiększającą się grupę 
chorych granicznie resekcyjnych poddawanych ope-
racji po leczeniu neoadjuwantowym (nabpaclitaksel/
gemcytabina; FOLFIRINOX). W przypadku FOLFIRI-
NOX odpowiedź obiektywna na poziomie 30% daje 
możliwości zwiększenia resekcyjności w określonej 
grupie chorych. W 2017 r. Hackert wprowadził poję-
cie „triangle operation”, czyli usunięcia wszystkich 
tkanek w przestrzeni pomiędzy pniem trzewnym, 
tętnicą krezkową górną oraz żyłą wrotną w grupie 
chorych po neoadjuwancie systemowym. W związku 
z trudnościami obiektywnej oceny tkanek w obrazie 
radiologicznym po leczeniu systemowym ostateczne 
decyzje dotyczące resekcyjności podejmowane są po 
wykonaniu oceny śródoperacyjnej bioptatów pobra-
nych z kluczowych, wątpliwych miejsc nacieku – pień 
trzewny, tętnica krezkowa górna. W przypadku wyni-
ków ujemnych bardzo drobiazgowe preparowanie 
polega na usunięciu wszystkich tkanek do poziomu 
przydanki dużych naczyń.

W ostatnich latach ze względu na rozwój 
nowoczesnych technik chirurgicznych, o czym 
wspomniano wyżej, wymagających odpowiedniej 
wiedzy, umiejętności, logistyki i zaplecza 
technicznego, podkreśla się rolę ośrodków 
referencyjnych w chirurgii trzustki. Przekłada się 
to na mniejszą liczbę powikłań, śmiertelności 
okołooperacyjnej z jednej strony, a poprawę wyników 
leczenia i resekcyjności z drugiej. Liczne obecnie 
badania dowodzą zbyt dużej liczby nietrafionych, 
paliatywnych resekcji ze względu na brak 
doświadczenia ośrodków podejmujących się leczenia 
chorego z rakiem trzustki (radiologia, endoskopia, 
chirurgia).

Chirurgia trzustki jako najtrudniejsza w zakre-
sie górnego odcinka przewodu pokarmowego, 
wymagająca czasu, zaplecza technicznego i umiejętno-
ści zespołu, warunkuje w sposób szczególny właściwe 
finansowanie. Przykładem na to są obecnie ośrodki 
na terenie Niemiec. Średnio wycena resekcyjnych pro-
cedur chirurgicznych jest tam o 8–10 razy wyższa niż  
w Polsce! 

Innowacyjna chirurgia onkologiczna  
w raku jelita grubego

Andrzej Rutkowski

Analizując postęp w leczeniu chorób nowotworowych 
jelita grubego, jaki obserwujemy od początku XXI w., 
można dojść do wniosku, że ogniskuje się on w dwóch 
głównych obszarach działań. Jednym z nich jest tera-
pia skojarzona zmierzająca do poprawy wyników 
onkologicznych mierzonych czasem przeżycia, okresem 
wolnym od nawrotu choroby, zmniejszeniem odsetka 
nawrotów, a niekiedy odsetkiem radykalnych operacji 
u chorych z pierwotnie nieresekcyjnym nowotworem. 
Drugim obszarem jest personalizacja leczenia, której 
celem jest dopasowanie odpowiedniej terapii do sytu-
acji klinicznej chorego, a także poprawa jakości życia 
związanej z chorobą i jej leczeniem. Odkrycia naukowe 
z dziedziny biologii molekularnej pozwoliły nam lepiej 
poznać biologie nowotworu, co znalazło swoje prak-
tyczne odzwierciedlenie w całej gamie nowych leków 
przeciwnowotworowych, działających poprzez system 
immunologiczny, wpływających na neoangiogenezę 
i proliferację nowotworową. Potrafimy dzisiaj ziden-
tyfikować molekularny fenotyp raka oraz dopasować 
leczenie do konkretnego przypadku. Pomimo tego 
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niewątpliwego postępu wiedzy, leczenie chirurgiczne 
pozostaje podstawowym rodzajem terapii pozwala-
jącym na wyleczenie chorego na raka jelita grubego 
bądź na istotne wydłużenie jego życia. Należy przy 
tym zauważyć, że miejsce chirurgii w całym procesie 
leczenia skojarzonego ewoluuje, nie tracąc przy tym nic  
ze swojego znaczenia. 

Jeszcze do niedawna, radykalne (doszczętne mikro-
skopowo) leczenie chirurgiczne było pierwotną terapią 
stosowaną w przypadku miejscowego lub regionalnego 
zaawansowania nowotworu. Dopiero po radykalnej 
operacji, stosowano leczenie uzupełniające oparte na 
chemioterapii. Taka koncepcja terapii skojarzonej została 
zmieniona w latach 80. XX w. To wówczas na szeroką 
skalę zaczęto stosować przedoperacyjną radioterapię 
w skojarzeniu bądź bez skojarzenia z chemioterapią, co 
wraz z upowszechnieniem techniki operacyjnej całkowi-
tego usunięcia mezorektum pozwoliło na zredukowanie 
odsetka nawrotów miejscowych do poziomu poniżej 
10%. Dzisiaj jest to już standard postępowania tera-
peutycznego, który stawia kolejne wyzwania chirurgii 
onkologicznej. Wynikają one z faktu, iż w około 15% 
przypadków po zastosowaniu skojarzonej terapii 
przedoperacyjnej obserwujemy całkowitą remisję kli-
niczną guza nowotworowego. Nie zmienia to wskazań 
do wykonania w dalszej kolejności radykalnego zabiegu 
chirurgicznego, ale jednocześnie nakazuje poszuki-
wanie miejsca dla nowych, małoinwazyjnych technik 
chirurgicznych pozwalających na osiągnięcie optymal-
nego wyniku onkologicznego, przy jak najmniejszym 
obciążeniu organizmu chorego (transanal endoscopic 
microsurgery – TEM, transanal endoscopic mesorectal 
excision – TaTME). Zbyt mało jest jeszcze danych na to, 
aby określić rolę chirurgii robotowej. Dotychczasowe 
obserwacje przemawiają za tym, że uzyskiwane wyniki 
są identyczne, jak w stosowanej już chirurgii laparo-
skopowej, a podstawowym czynnikiem decydującym 
o wynikach jest doświadczenie chirurga. 

Można się spodziewać, że dalszy postęp wiedzy 
sprzyjać będzie również rozwojowi metod leczenia sko-
jarzonego w przypadkach raka okrężnicy, tak że i tutaj 
dojdzie do opracowania nowych standardów terapii, 
w których chirurgia będzie poprzedzana leczeniem 
przedoperacyjnym. 

Już dzisiaj dyskutuje się nad kolejnością stosowa-
nia poszczególnych etapów leczenia chirurgicznego 
w skojarzeniu z leczeniem systemowym, w przypadkach 
synchronicznego z guzem pierwotnym występowania 
resekcyjnych przerzutów w wątrobie (strategia „liver 
first”). Coraz więcej mamy też danych na temat roli 
zastosowania śródoperacyjnej chemioterapii w hiper-

termii przy zrakowaceniu otrzewnej lub jako leczenia 
zmniejszającego ryzyko nawrotu. 

Współczesne metody leczenia skojarzonego sta-
wiają jednocześnie przed chirurgią wyzwanie w postaci 
wypracowania spersonalizowanych (dobranych do kon-
kretnego przypadku) sposobów postępowania. Dotyczy 
to zarówno takich przypadków, kiedy to przedopera-
cyjne leczenie pozwala na osiągnięcie znaczącej remisji 
guza nowotworowego, jak i takich, w których leczenie 
ma wyłącznie charakter paliatywny. Od wielu lat toczy 
się dyskusja na temat wskazań do resekcji skąpo-obja-
wowego guza pierwotnego, przy współwystępowaniu 
nieresekcyjnych zmian przerzutowych. Dyskusja tym 
bardziej istotna, iż współczesne możliwości leczenia 
systemowego oparte na chemioterapii i immunotera-
pii pozwalają na istotne wydłużenie czasu przeżycia 
chorych nawet z zaawansowaną (uogólnioną) postacią 
nowotworu. Dane literaturowe z ostatnich lat przema-
wiały za pierwszoplanową rolą leczenia chirurgicznego 
w takich przypadkach, ale jednocześnie podkreślały 
wagę prawidłowego doboru pacjentów do określonych 
metod terapii. Były to jednak badania retrospektywne, 
chociaż oparte na dużych grupach pacjentów. 

Taką strategię postępowania podważają 
wyniki pierwszego badania randomizowanego 
przedstawionego na tegorocznym sympozjum ASCO 
Gastrointestinal Cancer 2020, San Francisco, USA, 
w którym nie wykazano, aby pierwotne leczenie 
chirurgiczne bezobjawowego raka okrężnicy przy 
obecności synchronicznych przerzutów odległych 
poprawiało wyniki leczenia. 

Należy jednak zauważyć, że personalizacja lecze-
nia chirurgicznego nie ogranicza się do określonego 
zaawansowania nowotworu, lecz dotyczy samego 
pacjenta. Wydłużenie czasu życia populacji Polski oraz 
struktura wieku zachorowań na raka jelita grubego 
sprawia, że coraz większy odsetek pacjentów kiero-
wanych do leczenia chirurgicznego, to osoby w wieku 
powyżej 80. roku życia. Niezbędne jest zatem dobra-
nie odpowiedniej metody operacyjnej do konkretnego 
chorego, tak aby osiągnąć optymalny wynik bez nara-
żania na zagrożenia, które niesie za sobą duży zabieg 
chirurgiczny. W wybranych przypadkach, u chorych 
w starszym wieku, z licznymi chorobami współwystę-
pującymi, pierwszoplanowym celem innowacyjnej, to 
znaczy też racjonalnej chirurgii onkologicznej, musi być 
wydłużenie czasu życia chorego, niezależnie od faktycz-
nego zaawansowania nowotworu. 
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Naświetlone powyżej kierunki działań innowacyj-
nej terapii (w tym chirurgii) onkologicznej wskazują na 
konieczność tworzenia wysokospecjalistycznych ośrod-
ków, w których skupiałoby się leczenie tej grupy chorych, 
którzy według już dzisiaj obowiązujących standardów 
wymagają leczenia onkologicznego jeszcze przed ope-
racją. Jest też rzeczą oczywistą, że przy obecnej liczbie 
nowych zachorowań na raka jelita grubego (około  
15 tys./rok), większość chorych wymagających leczenia 
chirurgicznego operowana będzie w ośrodkach chirur-
gii ogólnej, ale należy podejmować wszystkie możliwe 
działania organizacyjne, aby chorzy z takim rozpozna-
niem trafiali do ośrodków akademickich lub takich, 
które mają dostatecznie duże doświadczenie, mierzone 

chociażby wykładnikiem liczby wykonywanych operacji 
raka jelita grubego na rok. Dane sprawozdawane do 
NFZ pozwalają już dzisiaj na wskazanie takich ośrod-
ków. Należy przy tym pamiętać, że na doświadczenie 
ośrodka wpływa nie tylko liczba wykonywanych rocznie 
operacji, ale również (albo wręcz przede wszystkim) 
doświadczenie lekarzy pracujących w danym ośrodku. 
Wiedza specjalisty chirurga czy chirurga onkologa 
z zakresu wskazań do współczesnych sposobów lecze-
nia skojarzonego, umiejętność stosowania różnych 
metod chirurgicznych, ogniskowanie zainteresowań 
na leczeniu określonego schorzenia nowotworowego 
(w tym przypadku raka jelita grubego) jest niezbędna 
dla poprawy całościowych wyników leczenia. 
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6.2.  Radioterapia
Jacek Fijuth, Bartłomiej Tomasik

Od niemal samego początku swego istnienia, radio-
terapia cechowała się personalizacją polegającą na 
dostosowaniu rozkładu promieniowania jonizującego 
w ciele pacjenta na podstawie jego anatomii. Wraz 

z postępem w zakresie metod obrazowania, czyli wpro-
wadzeniem do rutynowego stosowania tomografii 
komputerowej (TK), rezonansu magnetycznego (MR) 
czy pozytonowej tomografii emisyjnej (PET), rozwojowi 
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uległa także radioterapia. Coraz doskonalsze tech-
niki radiologiczne umożliwiały bowiem coraz bardziej 
szczegółowe uwidocznienie obszaru, który miał zostać 
poddany napromienianiu. W połączeniu z intensywnym 
postępem technologicznym w zakresie konstrukcji apa-
ratów terapeutycznych (m.in. nowoczesne akceleratory 
liniowe, CyberKnife, GammaKnife czy urządzenia do 
terapii hadronowej) doprowadziło to do nieosiągalnej 
wcześniej precyzji w zakresie komputerowego planowa-
nia leczenia przez fizyków medycznych. Niestety, w ślad 
za nią nie podążyła precyzja biologiczna. Aktualnie, 
przepisane dawki promieniowania zależą od utkania 
histologicznego zmiany nowotworowej, jej lokalizacji, 
a także sąsiedztwa określonych struktur anatomicznych. 
Nie uwzględniają one jednak złożonych zmian moleku-
larnych, które stanowią podwaliny rozwoju guza.

Oczywiście sam temat radiowrażliwości od dawna 
intrygował zarówno naukowców, jak i klinicystów. Przez 
lata prowadzono żmudne i wymagające doświad-
czenia, które pozwoliły stwierdzić, że w zależności od 
pochodzenia komórki cechuje różna wrażliwość na 
promieniowanie jonizujące. Wiadomo, że rak nerki czy 
czerniak to nowotwór o małej wrażliwości na radiotera-
pię, z kolei białaczki czy chłoniaki cechuje szczególna 
promienioczułość. Niestety, dalsze prace wykazały, 
że wyniki badań prowadzonych na dwuwymiarowych 
hodowlach komórkowych nie znajdą łatwego przełoże-
nia na złożony organizm ludzki. Najdobitniej pokazała 
to praca Eschrich i wsp. którzy w 2009 r. zaproponowali 
model kompleksowej platformy do oceny radiowrażliwo-
ści. Autorzy przeprowadzili tzw. testy klonogenne SF2 
(surviving fraction at 2 Gy), które oceniają zdolność 
komórek do tworzenia kolonii po testowej dawce 2 Gy. 
Było to bardzo ambitne przedsięwzięcie, w którym wyko-
rzystano aż 48 z 60 linii komórkowych zgromadzonych 
w zbiorze NCI-60 Narodowego Instytutu Raka (NCI – 
National Cancer Institute) w Stanach Zjednoczonych. 
Niestety, weryfikacja, początkowo obiecującej sygna-
tury, na zbiorze pozostałych 12 linii z tego samego 
repozytorium okazała się dużym rozczarowaniem. 
Rozpoczęło to, trwającą do dzisiaj, dyskusję dotyczącą 
metodologii tworzenia sygnatur molekularnych w radio-
terapii.

Przełom nastąpił w 2017 r. kiedy to, na łamach 
Lancet Oncology, ukazał się artykuł Scotta J. G. i wsp., 
którzy zaproponowali nowy indeks radiowrażliwości, 
opisany akronimem GARD (Genomic-Adjusted Radia-
tion Dose). Do jego stworzenia wykorzystano najwyższej 
jakości bazy danych z referencyjnych ośrodków amery-
kańskich oraz europejskich. 

O skali zadania najdobitniej świadczą liczby; 
wykorzystano bowiem dane z ponad 8 tys. 
fragmentów tkankowych z 20 lokalizacji guza. 
Określony na tej podstawie wskaźnik GARD został 
zestawiony z danymi klinicznymi dostępnymi  
dla ponad 500 pacjentów. Badacze wykazali także,  
że niski poziom GARD był związany z gorszymi 
wynikami leczenia. 

To odkrycie zostało docenione przez społeczność 
radioterapeutów na całym świecie, a liczne komentarze, 
które pojawiły się po publikacji, nawoływały do weryfi-
kacji indeksu GARD w prospektywnych badaniach 
klinicznych, tylko w ten sposób można będzie bowiem 
jednoznacznie ocenić jego potencjał prognostyczny 
i predykcyjny.

Artykuł Scotta J. G. i wsp. wprowadził badania nad 
biomarkerami w radioterapii na zupełnie nowe tory 
i przyczynił do zwiększenia nakładów i zainteresowania 
tym tematem. Na efekty nie trzeba było długo czekać, 
bowiem już w 2019 r. na łamach Journal of Clinical 
Oncology pojawił się artykuł prezentujący, pierwszy 
w historii, klasyfikator integrujący dane kliniczne i gene-
tyczne. Dotyczył on chorych na niskozaawansowanego 
raka piersi leczonych w ramach badania klinicznego 
SweBCG91-RT. Co szczególnie ważne, Sjöström M. 
i wsp. udowodnili, że stworzony przez nich klasyfikator 
ARTIC (Adjuvant Radiotherapy Intensification Classifier) 
ma charakter prognostyczny i predykcyjny, co stanowi 
rzadkość nie tylko w radioterapii, ale w całej onkologii. 
Indeks ARTIC jest zbudowany na podstawie sygnatury 
27 genów ocenianych w materiale z guza oraz wieku 
pacjentek. Stwierdzono, że wraz ze wzrostem wartości 
ARTIC wzrasta ryzyko wznowy miejscowej po leczeniu 
oszczędzającym raka piersi (biomarker prognostyczny), 
a także, że zysk z uzupełniającej radioterapii po zabiegu 
jest istotnie większy dla pacjentek z niskim poziomem 
ARTIC w porównaniu z chorymi, u których stwierdzono 
wysoki poziom ARTIC (biomarker predykcyjny). 

W najbliższych latach planowane są randomizowane 
badania kliniczne III fazy z losowym doborem 
chorych, w których zostanie wykorzystana 
prospektywna stratyfikacja na podstawie parametru 
ARTIC. Jeśli badania te potwierdzą wspomniane 
tutaj wyniki, stanie się on pierwszym klasyfikatorem 
wykorzystującym dane molekularne stosowanym 
w radioterapii, ustawiając się w jednym szeregu 
z takimi testami, jak MammaPrint, Oncotype DX czy 
PAM50, stosowanymi przez onkologów klinicznych.
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Na uwagę zasługują także biomarkery, które 
pomogą podejmować racjonalne decyzje dotyczące 
kojarzenia radioterapii z immunoterapią. Ostatnie 
lata przyniosły eksplozję nowych inhibitorów immuno-
logicznych punktów kontrolnych, takich jak CTLA-4 czy 
PD-1/PD-L1, oraz nowych wskazań do ich stosowania. 
Ta rewolucja zmienia na naszych oczach postrzeganie 
onkologii, sprawiając, że granica pomiędzy chorobą 
zaawansowaną miejscowo oraz rozsianą zaczyna się 
rozmywać. Do słownika onkologów na stałe weszły 
terminy takie, jak choroba oligometastatyczna czy oli-
goprogresja raka, choć jednocześnie wciąż brakuje 
jednoznacznej definicji tych pojęć. Początek 2020 r. 
przyniósł pierwszy konsensus w tym zakresie, jednak 
praca Guckenbergera M. i wsp., opublikowana na 
łamach Lancet Oncology, jak podkreślają sami autorzy, 
stanowi jedynie punkt wyjścia, a wypracowana defini-
cja wymaga prospektywnej oceny w ramach toczącego 
się badania OligoCare. Szczególnie ważny i podkre-
ślany przez autorów wspomnianego badania jest fakt, 
że aktualnie nie dysponujemy żadnymi biomarkerami 
choroby oligometastatycznej. Biorąc pod uwagę tempo 
prowadzenia prac i ogólnoświatowe zainteresowanie 
tym tematem, wydaje się, że ta sytuacja ulegnie zmia-
nie w najbliższych latach. Ma to doniosłe znaczenie 
dla całej społeczności radioterapeutów, ponieważ to 
właśnie radioterapia (często w połączeniu z immuno-
terapią) umożliwia próbę leczenia radykalnego w tych 
sytuacjach, gdzie jeszcze kilka lat temu wydawało się 
to niemal niemożliwe. Grupa Palma D.A. i wsp. w pro-
spektywnym badaniu klinicznym II fazy, opublikowanym 
w 2019 r. w periodyku Lancet, wykazała, że radioterapia 
stereotaktyczna zastosowana w chorobie oligometa-
statycznej może przedłużać życie. Aktualnie toczy się 
badanie III fazy, które ma potwierdzić te odkrycia, jed-
nak ogromny entuzjazm z tym związany tonuje fakt, że 
w grupie poddanej leczeniu radykalnemu z wykorzysta-
niem radioterapii odnotowano 4,5% zgonów związanych 

jednoznacznie z podjętą interwencją. Trudno o bardziej 
dobitny dowód na to, jak bardzo potrzebne są biomar-
kery molekularne, które pozwolą na selekcję chorych, 
u których takie działanie będzie zasadne. Rosnąca wie-
dza i świadomość onkologów na całym świecie sprawia, 
że analiza biomarkerów zagościła na stałe w prowa-
dzonych badaniach klinicznych, o czym najdobitniej 
świadczy nowy zwrot w literaturze anglosaskiej – Bio-
marker-Driven Oncology Clinical Trials.

 � Podsumowanie 

Podsumowując, kilkanaście lat, jakie dzieli nas od zakoń-
czenia The Human Genome Project i poznania sekwencji 
genomu człowieka, było okresem, w którym powstało 
wiele terapii celowanych, które w zdecydowanej większo-
ści nie przyniosły przełomu w leczeniu. Doświadczenia 
tych lat nauczyły nas, że kluczem jest odnalezienie bio-
markerów, które pozwolą na optymalną selekcję chorych 
i dobranie prawdziwie spersonalizowanej terapii w myśl 
zasady „one size does not fit all”. Wiemy także, że czasy, 
kiedy odkryć takich dało się dokonać w jednym, nawet 
największym ośrodku, odeszły bezpowrotnie. Na uzna-
nie i szacunek zasługują zapoczątkowane wiele lat temu 
programy, jak np. The Cancer Genome Atlas, które sta-
nowią repozytoria danych z całego świata, w tym Polski, 
o nieocenionej wartości. Cieszy także, że badanie onko-
logiczne w Polsce podążają za światowymi trendami. 
W ostatnich latach powstała bowiem Polska Sieć Bio-
banków, która łączy biobanki i biorepozytoria z terenu 
całej Polski, wchodząc jednocześnie w skład europejskiej 
organizacji BBMRI-ERIC (Biobanking and Biomolecular 
Resources Research Infrastructure – European Research 
Infrastructure Consortium). Integracja i udostępnianie 
danych molekularnych powiązanych z danymi klinicz-
nymi to działania, które wprowadzają nas w kolejną 
dekadę rozwoju onkologii, która oparta będzie na bio-
markerach.
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Radioterapia stereotaktyczna

Dorota Kiprian

Radioterapia stereotaktyczna i radiochirurgia są bli-
skimi sobie terminami. Napromienianie stereotaktyczne 
polega na bardzo precyzyjnym podaniu dawki całko-
witej w jednej (radiochirurgia – RS) lub kilku dawkach 
frakcyjnych. 

Prekursorem radiochirurgii wewnątrzczaszkowej 
był szwedzki neurochirurg Lars Leksell. 
W 1968 r. skonstruowano pierwsze urządzenie 
do radiochirurgii – GammaKnife, który po wielu 
modyfikacjach jest do dziś powszechnie używanym 
narzędziem do radiochirurgii zmian położonych 
wewnątrzczaszkowo. 

Techniki stereotaktycznej radioterapii, zapocząt-
kowane w leczeniu łagodnych i złośliwych zmian 
zlokalizowanych w ośrodkowym układzie nerwowym, 
zostały następnie wprowadzone do leczenia zmian 
nowotworowych położonych pozaczaszkowo.

 � Efekt biologiczny i skuteczność 
kliniczna radiochirurgii i radioterapii 
stereotaktycznej

Efekt biologiczny radioterapii zależy od dawki całkowi-
tej, dawki frakcyjnej i całkowitego czasu napromieniania 
oraz od rodzaju napromienianej tkanki. Im wyższa dawka 
całkowita, wyższa dawka frakcyjna i krótszy czas lecze-
nia, tym terapia jest bardziej skuteczna. Radiochirurgia 
(RT) lub radioterapia stereotaktyczna (SRT) wywołują, 
podobnie jak każde leczenie za pomocą promieniowa-
nia jonizującego, uszkodzenia DNA, takie jak pęknięcia 
pojedynczej (uszkodzenia potencjalnie letalne) lub 
podwójnej nici DNA (uszkodzenia letalne), co doprowa-
dza do zahamowania podziału lub wadliwych podziałów 

komórkowych. Komórki nowotworowe umierają również 
na drodze apoptozy spowodowanej działaniem wolnych 
rodników. Skutkuje to zahamowaniem wzrostu guza 
nowotworowego. Dodatkowo wysokie dawki frakcyjne 
powodują uszkodzenie komórek śródbłonka naczyń, 
nie do końca poznane uszkodzenia macierzy zewnątrz-
komórkowej, co skutkuje zaburzeniem ukrwienia 
i homeostazy guza, a w efekcie powoduje tzw. ablację 
tkanki, czyli jej nieodwracalne uszkodzenie. Te mecha-
nizmy doprowadzają do powstania blizny, całkowitego 
zwłóknienia i braku cech metabolizmu w napromienio-
nym obszarze. 

Zarówno radiochirurgię, jak napromienianie 
stereotaktyczne frakcjonowane cechuje wyższa od ra- 
dioterapii standardowej skuteczność miejscowa. 
Planując napromienianie stereotaktyczne wewnątrz-
czaszkowe lub pozaczaszkowe (stereotactic body 
radiotherapy – SBRT), stosujemy dawki wyższe od 4 Gy. 
W celu oceny spodziewanego efektu terapeutycznego 
przeliczamy przepisane dawki na dawki efektywne bio-
logicznie (biologically effective dose – BED). W tym celu 
stosuje się odpowiednie wzory – musimy znać dawki 
całkowite, wysokość dawek frakcyjnych, całkowity czas 
leczenia i rodzaj napromienianej tkanki (tkanki w tych 
przeliczeniach charakteryzuje parametr tzw. alfa/
beta). Wykazano, że w radioterapii stereotaktycznej 
schematy frakcjonowania, dla których całkowita dawka 
efektywna biologicznie (BED) jest wyższa niż 100 Gy, 
skutkują lepszą odpowiedzią miejscową i dłuższym 
czasem przeżycia do progresji miejscowej. W ostatniej 
dekadzie dzięki postępowi technologicznemu nastąpił 
rozwój radioterapii stereotaktycznej i coraz szersze jej 
zastosowanie kliniczne. Radiochirurgię stereotaktyczną 
wykorzystuje się zarówno do leczenia guzów mózgu 
(radiochirurgia wewnątrzczaszkowa), jak i do leczenia 
guzów położonych w innych częściach ciała (radiochirur-
gia pozaczaszkowa).

Najczęstsze wskazania do napromieniania stereo- 
taktycznego wewnątrzczaszkowego to:
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1. Zmiany pierwotne – oponiaki, nerwiaki nerwu słu-
chowego, gruczolaki przysadki mózgowej, powtórne 
napromienianie ze względu na wznowę glejaków.

2. Zmiany wtórne, czyli przerzuty – w ostatniej deka-
dzie zostały zmienione standardy postępowania 
w leczeniu przerzutów do mózgu. U chorych 
w dobrym stanie ogólnym  (WHO 0–1), leczonych 
leczeniem systemowym, dzięki któremu kontrolo-
wane są zmiany nowotworowe pozaczaszkowe, 
u których stwierdza się pojedyncze (1–5) zmiany 
przerzutowe w mózgu, rozważa się przede wszyst-
kim napromienianie stereotaktyczne. Niektóre 
publikowane prace przedstawiają dane o bezpiecz-
nym napromienianiu do 10 zmian przerzutowych. 
Oprócz liczby zmian niezmiernie ważna jest ich 
objętość, od której zależna jest przypisana bez-
pieczna dawka napromieniania. 

3. Radiochirurgię stereotaktyczną stosuje się też do 
leczenia niektórych schorzeń nienowotworowych, 
jak malformacje naczyniowe mózgu czy nerwoból 
nerwu trójdzielnego (trigeminalgia) oraz drżenie 
samoistne. 

Napromienianie stereotaktyczne pozaczaszkowe 
(stereotactic body radiotherapy – SBRT) ma swoje zasto-
sowanie w coraz szerszych wskazaniach:

1. Pierwotne guzy płuca u chorych, którzy nie mogą 
być poddani rozległym operacjom torakochirurgicz-
nym, najczęściej ze względu na wiek – w ostatnim 
czasie pojawiły się liczne publikacje porównujące 
wyniki leczenia operacyjnego i SBRT.

2. Rak prostaty – w ostatnich 10 latach rozszerzyły się 
wskazania do napromieniania stereotaktycznego 
raka prostaty.

3. Powtórne napromienianie. 
4. Choroba ologometastatyczna – przerzuty do płuc, 

wątroby, kręgosłupa lub innych kości u chorych 
w dobrym stanie ogólnym (WHO 0–1), którzy 
leczeni są z powodzeniem systemowo. Uzyskuje się 
dobrą kontrolę miejscową liczoną w wielu miesią-
cach oraz wydłużenie przeżyć całkowitych.

5. Pierwotne zmiany w wątrobie i trzustce – alterna-
tywa do leczenia operacyjnego w sytuacjach, gdy 
jest ono niemożliwe ze względu na wiek lub obcią-
żenia internistyczne. 

Do zaplanowania SBRT w celu wyznaczenia zmiany 
docelowej konieczne jest wcześniejsze wykonanie symu-
lacji techniką tomografii komputerowej (TK) po dożylnym 
podaniu środka kontrastującego. Obrazowanie z uży-
ciem wielu technik, takich jak pozytonowa tomografia 
emisyjna (PET) sprzężona z TK (PET-TK) lub obrazowanie 
techniką rezonansu magnetycznego (MR) z kontrastem 
może poprawić możliwość dokładnego wyznaczenia 
docelowych zmian pierwotnych lub przerzutowych. 

Posługując się bardzo wysokimi dawkami frak-
cyjnymi w celu uzyskania dokładnej odtwarzalności 
leczenia, konieczne jest stosowanie technik radioterapii 
sterowanej obrazem (image guided radiotherapy – IGRT) 
i techniki kontroli oddechu z możliwością kompensacji 
zmian anatomicznych i topograficznych dotyczących  
nie tylko zmiany nowotworowej, ale również narządów 
krytycznych, zachodzących w czasie oddychania.

Ostateczne powodzenie SBRT wymaga zachowania 
rygorystycznych procedur zapewnienia jakości (quality 
assurance – QA) i skoordynowanego działania zespo-
łów radioterapii onkologicznej, fizyki medycznej oraz 
dozymetrii medycznej i radioterapii.

Dostępnych jest wiele technik IGRT opartych na 
megawoltowych (MV) i kilowoltowych (kV) technologiach 
obrazowania (obrazowanie w dwóch płaszczyznach lub 
oparte na TK), które obecnie uważa się za obowiązujące 
w codziennym planowaniu i korekcji przesunięć. Metody 
te są oparte na anatomicznych punktach odniesienia, 
znajdujących się w pobliżu lub wewnątrz guza, bądź na 
zastępczych znacznikach obrazujących położenie guza. 
Wewnątrzczaszkowa i pozaczaszkowa radiochirurgia 
lub radioterapia stereotaktyczna jest dzisiaj możliwa 
do realizacji na przeznaczonych specjalnie do tego celu 
urządzeniach, takich jak Gammaknife, CyberKnife lub 
odpowiednio wyposażonych nowoczesnych akcelerato-
rach liniowych. 
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Radioterapia adaptacyjna

Adam Maciejczyk

Wyniki radioterapii w leczeniu onkologicznym w dużym 
stopniu zależą od precyzji zastosowanego planu napro-
mieniania. Celem radykalnej radioterapii jest zabicie 
wszystkich komórek nowotworowych lub co najmniej 
zahamowanie ich zdolności do proliferacji przy braku 
szkodliwego oddziaływania na komórki zdrowe. Idealny 
plan napromieniania powinien objąć terapeutyczną izo-
dozą całą bez wyjątku formę przestrzenną guza (clinical 
target volume – CTV), przy zerowej ekspozycji tkanek 
i narządów w jego otoczeniu (organs at risk – OAR). 
Osiągnięcie w teleterapii powyższego, idealnego roz-
kładu dawki pochłoniętej jest jednak niemożliwe. Przy 
planowaniu terapii stosuje się jednak różne sposoby, 
aby zapewnić jak najwyższą możliwą konformalność 
rozkładu izodoz z anatomią zmian nowotworowych  
oraz narządów krytycznych. 

Wysoka konformalność jest zaletą planu lecze-
nia, jednocześnie stanowi jednak ryzyko w przypadku 
niezgodności rozkładu dawki zaplanowanej i pochło-
niętej. Niezgodność taka może wynikać z powiększenia, 
zmniejszenia lub przemieszczenia struktur anatomicz-
nych w trakcie leczenia. Do takiej sytuacji dochodzi 
z różnych powodów. Najlepszym przykładem może 
być fizjologiczna zmiana wypełnienia pęcherza. Na 
etapie planowania radioterapii wysoką konformalność 
rozkładu izodoz i związane z nią ryzyko zmniejsza się 
poprzez dodanie do CTV marginesu tkanek mających 
otrzymać dawkę terapeutyczną. CTV razem z tym 
marginesem jest określane jako PTV (planning target 
volume).

Terapia radiacyjna może powodować istotne 
zmiany wolumetryczne i lokalizacyjne w zakresie CTV 
i OAR. Zaistnienie przestrzennej różnicy między zapla-
nowanym rozkładem dawki a aktualnie zmienioną 
anatomią zmniejsza prawdopodobieństwo wyleczal-
ności miejscowej nowotworu (tumour cure probability 
– TCP) poprzez dostarczenie subterapeutycznej dawki 
promieniowania do części guza. Jednocześnie niezgod-
ność zaplanowanej i aktualnej anatomii narządów 
zdrowych, które znajdują się w okolicy napromienianej, 
zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia powikłań 
w tkankach prawidłowych (normal tissue complication 
probability – NTCP). 

Dodatkowe wyzwanie przy tworzeniu planu 
optymalnego zbliżonego do ideału stanowi 
stosowanie frakcjonowania dawki całkowitej  
– terapia podawana jest w kolejnych, dziennych 
dawkach frakcyjnych, nierzadko przez okres  
kilku tygodni. Tak wydłużony czas trwania  
leczenia daje szansę zaistnienia różnic pomiędzy 
aktualną anatomią pacjenta oraz tą użytą  
do planowania. 

Niezgodność pomiędzy zaplanowaną i aktualną 
anatomią zaobserwowana w trakcie radioterapii może 
wynikać z trzech zasadniczych zjawisk:

1) fizjologicznej, cyklicznej (rzędu sekund), 
szybkozmiennej mobilności niektórych narządów 
napromienianych lub krytycznych,

2) przewidywalnych zmian anatomicznych 
zachodzących w niektórych narządach lub  
w całym ciele, w związku z napromienianiem  
albo z innych przyczyn,

3) niedających się przewidzieć innych zjawisk 
mających wpływ na zmianę anatomii.

Ad 1. Zjawiska typu pierwszego obejmują cyklicznie 
powtarzające się zmiany śródfrakcyjne (intrafraction), 
takie jak np. zmiany w anatomii klatki piersiowej pod-
czas cyklu oddechowego lub wynikające ze skurczów 
serca, zmiany związane z okresowym wypełnianiem 
się narządów jamistych (pęcherza moczowego, jelita 
grubego) czy wynikające z ruchów jelit. Opracowano 
dotychczas wiele technik napromieniania umożliwiają-
cych realizację niezmienionego, oryginalnego rozkładu 
izodoz pomimo takiej cyklicznie zmieniającej się 
anatomii i w ten sposób poprawiających TCP i zmniej-
szających NTCP. 

Techniki te, które można wspólnie określić jako 
radioterapię adaptowaną na etapie tworzenia planu 
(at-plan adaptive radiotherapy – APAR), znajdują zasto-
sowanie w terapii guzów zlokalizowanych w obszarze 
klatki piersiowej oraz jamy brzusznej i miednicy, jednak 
nie stanowią właściwej odpowiedzi dla dwóch pozo-
stałych typów zjawisk zmieniających anatomię w toku 
leczenia. 



1976.  Innowacje w terapiach nielekowych 

Budzącym nowe nadzieje rozwiązaniem 
umożliwiającym w przyszłości całkowite pominięcie 
niekorzystnego efektu szybkiej, cyklicznej mobilności 
narządów jest zapowiadane wprowadzenie  
do radioterapii następnej generacji akceleratorów 
liniowych o ultrawysokiej mocy dawki wiązek, 
umożliwiających konformalne podanie całej 
zaplanowanej dawki terapeutycznej w jednej frakcji 
o niezwykle krótkim czasie trwania, rzędu ułamka 
sekundy (technika FLASH-RT). 

Ad 2. W przypadku zjawisk typu drugiego dochodzi 
do powstawania przewidywanych, typowych między-
frakcyjnych (interfraction) zmian anatomicznych. W celu 
weryfikacji aktualnej anatomii na urządzeniu dia-
gnostycznym wykonuje się – w uprzednio ustalonych 
odstępach czasu (rzędu tygodni) – kontrolne tomogra-
ficzne badanie komputerowe lub badanie rezonansu 
magnetycznego. Na podstawie obrazu zmienionej 
anatomii wolumetrycznej dokonuje się zmian w pozy-
cjonowaniu pacjenta na stole terapeutycznym, tym 
samym dopasowując nową lokalizację anatomii do ory-
ginalnego planu leczenia (anatomy to plan – ATP). Takie 
postępowanie to radioterapia wspomagana techni-
kami obrazowymi (image guided radiotherapy – IGRT). 
Jeżeli jednak sama poprawa lokalizacji anatomii oka-
zuje się niewystarczająca, wówczas niezbędne staje się 
manualne wykonanie w trybie off-line regularnej, cza-
sochłonnej korekty zaplanowanych rozkładów dawek. 
Tego rodzaju działania można określić łącznym mianem 
radioterapii adaptacyjnej off-line (off-line adaptive 
radiotherapy – OLAR).

Warto zauważyć, że okresowa rejestracja obra-
zów na urządzeniach diagnostycznych znajdujących 
się poza pomieszczeniem terapeutycznym (bunkrem) 
nie jest metodą optymalną. W praktyce pozwala ona 
na ocenę aktualnej anatomii nie częściej niż co 5–10 
frakcji i sama jest obarczona ryzykiem powstania nowej 
niezgodności przy zmienionym układaniu pacjenta na 
stole, po dłuższym czasie od wykonanego badania kon-
trolnego (zwykle dni), w innym pomieszczeniu. Dlatego 
OLAR typowo znajduje zastosowanie przy leczeniu 
zmian w obrębie głowy i szyi (head and neck cancer – 
H&NC), gdzie zmiany anatomiczne dokonują się powoli, 
monotonicznie oraz w sposób dający się przewidzieć, 
np. na podstawie bieżącej oceny pacjenta. Brown i wsp. 
opisali różne modele regresji zmian następujących 
podczas radioterapii nowotworów głowy i szyi, potwier-
dzając konieczność adaptacji planu występowała 
istotnie częściej (p = 0,001) w raku płaskonabłonkowym 
jamy ustnej i gardła oraz w raku jamy nosowo-gardłowej 

niż w innych typach tego regionu. Pozo i wsp. podkre-
ślają również konieczność przeprowadzania adaptacji 
oryginalnego planu izodoz związaną z obecności sytu-
acji niezamierzonych przerw w ciągłości leczenia, które 
klonom agresywnych komórek dają szansę poprzez 
zmianę lokalnej kontroli wzrostu guza. Trochę inaczej 
jest w przypadku napromieniania pacjentów z rakiem 
płuca. Ramella i wsp. podali, że w przebiegu chemo-
radioterapii raka płuca wolumetryczna regresja guza 
następowała u około 1/3 leczonych, zaś metaboliczna 
(monitorowana za pomocą badania PET) – u około 70%. 
W analizie terapii pacjentów z mięsakami tkanek mięk-
kich Abu-Hijlih i wsp. zaobserwowali w CBCT zmianę 
wielkości guza u 61% chorych w toku radioterapii neo-
adjuwantowej. Zmiany obserwowane w CBCT (van Beek 
i wsp.) najczęściej pojawiały się w 2.–4. tygodniu terapii. 

Ad 3. Radioterapia adaptacyjna off-line niestety nie 
umożliwia wczesnej identyfikacji zjawisk typu trzeciego: 
spontanicznego, nie dającego się przewidzieć powsta-
wania zmian nietypowych. Opóźnienie identyfikacji 
zmiany anatomii wolumetrycznej w tych przypadkach 
skutkuje opóźnieniem dostosowującej reakcji terapeu-
tycznej. Tego rodzaju zmiany masowo pojawiają się 
w obszarze jamy brzusznej i miednicy. Rzadkie, okre-
sowe wykonywanie rejestracji anatomii wolumetrycznej 
nie zapobiega występowaniu niezgodności rozkładu 
izodoz zaplanowanych i dawki pochłoniętej. Najlep-
szym postępowaniem jest wtedy rejestracja anatomii 
on-couch, z pacjentem pozostającym nieruchomo na 
stole terapeutycznym przez czas niezbędny do wykona-
nia kolejno: weryfikacji obrazowania wolumetrycznego, 
adaptacji planu oraz podania kolejnej dawki frakcyjnej. 
Taki sposób postępowania można określić mianem 
radioterapii adaptacyjnej on-couch (on-couch ada-
ptive radiotherapy – OCAR). Green i wsp. szczegółowo 
omawiają różnice pomiędzy realizacją terapii adapta-
cyjnej metodą off-line i on-line (on-couch). Trzy kluczowe 
elementy procesu adaptacji on-line radioterapii to: 
patrz-myśl-działaj (see-think-act).

Dopiero OCAR wypełnia znamiona stawiane 
przed prawdziwą radioterapią adaptacyjną (adaptive 
radiotherapy – AR). Istota AR bowiem polega na stałym, 
bieżącym monitorowaniu zgodności rozkładu zapla-
nowanej dawki promieniowania oraz rozkładu dawki 
pochłoniętej, zaś w przypadku stwierdzenia ich rozbież-
ności – na natychmiastowej modyfikacji parametrów 
planu. McNair i wsp. doceniają rolę terapii adaptacyj-
nej real-time on-line (czyli OCAR) i nawet nazywają ją 
mianem „systemu GPS dla radioterapii”. Radiotera-
pia adaptacyjna kierowana obrazem (image-guided 
adaptive radiation therapy – IGART) jest możliwa do 
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stosowania przy użyciu standardowych akceleratorów 
liniowych wyposażonych w KIM (kilovoltage intrafrac-
tion monitoring) oraz kolimator wielolistkowy (multileaf 
collimator – MLC).

Adaptacja oryginalnego rozkładu dawki zapla-
nowanej do aktualnie zmienionej anatomii (plan to 
anatomy – PTA) w radioterapii adaptacyjnej jest dzia-
łaniem kierunkowo odwrotnym niż dopasowywanie 
zmienionej anatomii do oryginalnego planu (anatomy 
to plan – ATP).

W ramach radioterapii adaptacyjnej kluczowe  
jest, aby:

 � używana technika obrazowania wolumetrycznego 
umożliwiała precyzyjne odtworzenie aktualnej 
3D anatomii pacjenta przed każdą zaplanowaną 
frakcją;

 � rejestracja następowała już po terapeutycznym 
ułożeniu pacjenta na stole pod akceleratorem;

 � po wykonaniu obrazowania pacjent nie poruszał 
się na stole lub nie był przemieszczany razem  
ze stołem;

 � w przypadku stwierdzenia rozbieżności 
wykonać nowe obliczenia rozkładu dawki 
z uwzględnieniem zaobserwowanych zmian. 
Oznacza to, że trzeba zaadaptować początkowy 
plan leczenia do aktualnej, rzeczywistej sytuacji 
anatomicznej u pacjenta; 

 � adaptacja planu następowała bardzo szybko. 
Czas realizacji frakcji RT, obejmujący łącznie: 
obrazowanie kontrolne, dostosowanie planu 
leczenia oraz podanie dawki z zaadaptowanego 
planu leczenia, powinien być jak najkrótszy. 
Można przyjąć, że czas ten nie powinien 
przekraczać maksymalnie 15 minut. 

Radioterapia adaptacyjna nabrała nowego zna- 
czenia szczególnie w połączeniu z narzędziami wyko-
rzystującymi sztuczną inteligencję (artificial intelligence 
– AI) do analizy anatomii i na tej podstawie do auto-
matycznego korygowania planu. Synergia tych dwóch 
metod znacznie przyspiesza, zwiększa precyzję oraz 
skuteczność i bezpieczeństwo radioterapii adaptacyjnej. 
Te korzyści czynią AR kamieniem milowym w rozwoju 
nowoczesnych i skutecznych, wysoce zindywidualizo-
wanych sposobów terapii z użyciem energii jonizującej 
– spersonalizowana AR już bywa określana mianem 
„świętego Graala” w radioterapii. Podkreśla się, że 

zautomatyzowane systemy z zaawansowanymi narzę-
dziami optymalizującymi terapię w dużym stopniu 
eliminują czaso- i pracochłonność związaną z planowa-
niem rozkładu izodoz, jak też eliminują suboptymalność 
planu zależną od subiektywnych cech planującego. 
Dzięki opartym na AI narzędziom zniknęła największa 
dotychczasowa przeszkoda w rutynowym stosowaniu 
radioterapii adaptowanej on-couch OCAR, jakim był 
czas niezbędny do manualnego rekonturowania struk-
tur anatomicznych oraz adaptacji planu leczenia, w tym 
jego reoptymalizacji i rekalkulacji rozkładu dawki. 
W AI-OCAR wszystkie te czynności zwykle trwają łącznie 
kilka minut, zamiast wielu godzin. Fung i wsp. porów-
nali średni czas (108 minut) niezbędny do manualnego 
rekonturowania na podstawie wykonanego nowego dia-
gnostycznego CT ze średnim czasem automatycznego 
rekonturowania na podstawie CT z oryginalnego planu 
z fuzją obrazów przy użyciu aplikacji Velocity™. W dru-
gim przypadku czas rekonturowania wyniósł 10 minut 
i był wybitnie znamiennie krótszy (p < 0,001). 

Należy podkreślić, że spełnienie postulatu 15-minu-
towego okna terapeutycznego dla pełnej procedury 
OCAR wymaga zastosowania nowoczesnych, zautoma-
tyzowanych urządzeń terapeutycznych, pozwalających 
na przeprowadzenie szybkiego obrazowania wolume-
trycznego oraz szybkiego napromienienia pacjenta 
zaraz po zaadaptowaniu planu leczenia. Pożądana jest 
przy tym możliwość adaptacji nowoczesnych technik 
dynamicznych IMRT (intensity modulated radiation the-
rapy) oraz VMAT (volumetric modulated arc therapy), 
które od lat są standardem w radioterapii. Sam proces 
napromienienia w tych technikach powinien przebiegać 
jak najszybciej.

Istotnym elementem warunkującym bezpieczeństwo 
pacjentów poddanych radioterapii OCAR jest weryfika-
cja technicznej poprawności zaadaptowanego planu 
leczenia (QA) przed napromienieniem pacjenta. Może 
to stanowić wyzwanie dla fizyków medycznych zważyw-
szy na fakt, że pacjent przez cały ten czas leży na stole 
terapeutycznym. Metodą QA zdającą egzamin w takiej 
sytuacji jest dodatkowe przeliczenie zaadaptowanego 
planu w niezależnym systemie planowania leczenia.  
Kry i wsp. donoszą, że zastosowanie tej metody pozwala 
na 12-krotnie częstsze wykrycie błędów dyskwalifiku-
jących plan leczenia niż użycie metod QA opartych  
na pomiarach dozymetrycznych.

Od niedawna są dostępne dwa typy rozwiązań 
technicznych umożliwiających realizację OCAR – sper- 
sonalizowanej radioterapii adaptowanej on-couch – za- 
pewniających weryfikację rzeczywistej anatomii na stole 
terapeutycznym. 



1996.  Innowacje w terapiach nielekowych 

Podstawowa różnica między nimi zawiera się w me- 
todzie obrazowania wolumetrycznego, za pomocą:

 � badania rezonansu magnetycznego (MRI):
– system MRIdian™ Linac (ViewRay),
– system Unity™ MR-Linac (Elekta)

lub:
 � kilowoltowego promieniowania rentgenowskiego 
w technice stożkowej tomografii komputerowej 
(kV CBCT – cone beam computed tomography):
– system ETHOS™ (Varian Medical Systems).

Oba typy rozwiązań mają swoje zalety, ale i pewne 
słabości w stosunku do metody alternatywnej.

Zaletą obrazowania wolumetrycznego on-couch 
za pomocą badania rezonansu magnetycznego jest 
względnie wyższa jakość obrazów w porównaniu z kV 
CBCT. Ceną za dobrą rozdzielczość w MRI jest jednak 
znacznie dłuższy czas niezbędny do wykonania bada-
nia. Można przyjąć, że wynosi on około 15 minut lub 
więcej – zależnie od lokalizacji. 

Dla porównania, w badaniu kV CBCT obrazy z jako-
ścią całkowicie wystarczającą do identyfikacji narządów 
i ich nowego konturowania można uzyskać w ciągu 
zaledwie kilkunastu-kilkudziesięciu sekund, czyli około 
20–30-krotnie szybciej niż w metodzie MRI. Jakość 
obrazowania wolumetrycznego CBCT ulega szybkiej 
progresji: Wang i in. opisali poprawioną technikę CBCT 
(corrected CBCT – CCBCT) pozwalającą na uzyskiwanie 
obrazów o wysokiej jakości, porównywalnych do skanów 
CT użytych do planowania i już znajdujących zastoso-
wanie w chirurgii stereotaktycznej. Møller i wsp. opisują 
233 chorych poddanych radioterapii z powodu raka 
płuca, u których przed każdą frakcją za pomocą CBCT 
dokonywano wolumetrycznej oceny anatomii klatki pier-
siowej. Takie postępowanie umożliwiło korzystne, istotne 
zmniejszenie średniej dawki pochłoniętej przez płuco 
z 14,6 Gy do 12,6 Gy. Zgodność zautomatyzowanej 
kwalifikacji pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem 
płuca (non-small cell lung cancer – NSCLC) do adaptacji 
radioterapii na podstawie zmian anatomii klatki pier-
siowej w CBCT okazuje się niemal identyczna z decyzją 
eksperta – w badaniu van den Bosch i wsp. wyniosła 
ona 95%, a najczęstszym powodem niezgodności były 
ruchy oddechowe klatki piersiowej. U chorych leczonych 
hipofrakcyjnie z powodu raka odbytnicy zastosowanie 
adaptacji na podstawie CBCT spowodowało poprawę 
rozkładu dawek w obrębie PTV, przy zmniejszeniu 
dawek na zdrową część jelita i pęcherz moczowy. Na 
podstawie 2 125 badań CBCT wykonanych w 55 przy-
padkach raka prostaty ustalono, że największa średnica 

odbytnicy ma znaczenie predykcyjne dla wymiaru 
równoczesnego przemieszczenia gruczołu krokowego. 
W badaniu Kong i wsp. ocena wolumetryczna anatomii 
przy użyciu CBCT przed każdą frakcją u chorych na raka 
pęcherza moczowego pozwoliła na istotne zmniejszenie 
marginesów zaplanowanych na 20–30 mm i przez to 
zmniejszenie toksyczności ze strony OAR. Rafic i wsp. 
wykazali wysoki, wynoszący > 0,9 współczynnik zgod-
ności parametrów planu adaptowanego na podstawie 
obrazowania wolumetrycznego CBCT w porównaniu 
z ponownym planem na podstawie CT (re-CT). Liczni 
autorzy szczegółowo analizują niezgodności wolume-
tryczne anatomii powstające w toku radioterapii oraz 
opisują sposoby postępowania w celu adaptacji i opty-
malizacji dalszego etapu leczenia. 

Znacząco dłuższy czas obrazowania metodą MRI 
wydłuża całkowity czas realizacji frakcji RT i przez to 
może zmniejszać zalety radioterapii adaptacyjnej, 
w tym zmniejszać korzyści dla pacjenta (ze względu 
na rosnące z czasem ryzyko niezgodności wolume-
trycznej) oraz dla ośrodka RT (przez obniżenie dziennej 
liczby frakcji lub napromienianych pacjentów). Ham-
ming-Vrieze i wsp. opisali większe wartości redukcji 
GTV (gross tumor volume) i przemieszczenia jego gra-
nic obserwowane w MRI w porównaniu z oceną w CT 
za pomocą znaczników w tkankach. Średnia różnica 
wyniosła 0,1 mm w 3. tygodniu terapii. Według tych 
autorów, adaptacja RT tylko na podstawie MRI może 
skutkować niedostateczną dawką pochłoniętą przez 
mikroogniska w otoczeniu GTV. Inni autorzy zauwa-
żają, że w raku szyjki macicy ocena wolumetryczna 
anatomii za pomocą MRI może stanowić wskazówkę 
do podania boostu brachyterapii. W grupie 14/22 cho-
rych z progresją mięsaków tkanek miękkich adaptacja 
przedoperacyjnej radioterapii IMRT pozwoliła na unik-
nięcie niedostatecznego napromienienia guza.

Rozsądnym rozwiązaniem może być zastosowanie 
szybkiego obrazowania kV CBCT w ramach reali-
zacji procedury OCAR z możliwością włączenia do 
procesu adaptacji obrazów pochodzących z urządzeń 
diagnostycznych (MR, diagnostyczne TK, PET), z wyko-
rzystaniem powszechnie już stosowanych w radioterapii 
metod fuzji obrazów.

Prowadzenie radioterapii metodą spersonalizo-
wanej radioterapii adaptacyjnej on-couch OCAR (lub 
IGART) wiąże się z koniecznością przetwarzania znacz-
nie większej liczby danych niż w tradycyjnej radioterapii 
IGRT, w której przez cały kurs radioterapii realizuje się 
jeden, początkowy plan leczenia. W skrajnym przy-
padku możemy mieć do czynienia z sytuacją, gdy każda 
frakcja OCAR stanowi część nieco innego – bo zaada-
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ptowanego – planu leczenia. Decyzja o wyborze 
zaadaptowanego planu leczenia musi każdorazowo 
być oparta na analizie jego wpływu na realizację zało-
żonych celów terapeutycznych. W radioterapii OCAR 
konieczne jest gromadzenie informacji o wszystkich 
podjętych decyzjach co do planu leczenia zastoso-
wanego w każdej z frakcji, wszystkich zastosowanych 
planach zaadaptowanych, a także bieżącego – w toku 
całej radioterapii – monitorowania i analizy sumarycz-
nej dawki zaabsorbowanej przez target oraz narządy 
krytyczne.

Spersonalizowana radioterapia adaptacyjna 
on-couch OCAR pozwala na usunięcie istotnej luki radio-
terapii konformalnej, jaką dotąd była niedostateczna 
kontrola przestrzenna rozkładu dawki względem zmie-
niającego się w toku radioterapii położenia i kształtu 
targetu oraz struktur anatomicznych pacjenta. Cyfrowe, 
automatyczne rozpoznawanie struktur krytycznych 
okazuje się nie tylko znacznie szybsze niż ocena przez 
eksperta, ale też bardzo skuteczne: Diniz i wsp. raportują 
wysoką dokładność komputerowej metody identyfikacji 
rdzenia przedłużonego wynoszącą 92,6%, przy swo-
istości 92,9%, czułości 89,2% i zaledwie 6,5% błędów 
dodatnich. Ta przełomowa dla rozwoju radioterapii 
adaptacyjnej metoda autonomicznego wyodrębniania 
z zarejestrowanych obrazów radiograficznych dużej 
liczby cech (tzw. cech radiomicznych) przy użyciu algo-
rytmów charakteryzujących dane jest w medycynie 
określana mianem radiomiki (radiomics). Według Li 
i wsp. codzienna rejestracja anatomii wolumetrycznej 
za pomocą CBCT i następująca bezpośrednio po tym 
niezwykle wysoko wydajna, automatyczna analiza obra-
zów z ekstrakcją i selekcją struktur stanowi podstawę 
dzisiejszej radioterapii adaptacyjnej dostosowującej 

w czasie rzeczywistym plan leczenia do zmian w obrę-
bie guza i jego otoczenia. 

Wdrożeniu OCAR towarzyszyła nadzieja, że jej sze-
rokie zastosowanie pozwoli na uzyskanie dalszej redukcji 
marginesów przy definiowaniu PTV, przy lepszej lokalnej 
kontroli guza oraz niższej toksyczności leczenia. Istot-
nie, aktualne wyniki długotrwałej obserwacji klinicznej 
wskazują, że dzięki radioterapii adaptacyjnej uzyskuje 
się znaczącą poprawę lokalnej kontroli guza oraz 
zmniejszenie profili toksyczności różnych nowotworów, 
zwłaszcza zlokalizowanych poniżej klatki piersiowej, 
w tym raka gruczołu krokowego. Podobnie, analiza 
dozymetryczna rozkładów dawek wskazuje na korzyści 
z zastosowania radioterapii adaptacyjnej, szczególnie 
w guzach regionu H&N. 

Opis zjawiska radioterapii adaptacyjnej warto 
uzupełnić informacją o rozwiązaniu terapeutycznym 
obejmującym adaptację planu leczenia w obrębie 
targetu, które w przyszłości może stać się w skali kli-
nicznej cennym rozszerzeniem wyżej opisanej metody 
radioterapii OCAR. Mowa tu o radioterapii bioa-
daptacyjnej (biologically adapted radiation therapy 
– BART). Polega ona na pierwotnej modyfikacji roz-
kładu izodoz już na etapie tworzenia oryginalnego 
planu, w celu zwiększenia skuteczności terapii. Rozkład 
izodoz planuje się na podstawie obrazowania wolu-
metrycznego targetu, jednoczasowo adaptując go 
z uwzględnieniem potwierdzonych śródguzowych (intra-
tumoral), radiobiologicznych różnic części guza, np. 
ich różnego unaczynienia i utlenowania (hypoxia), czy 
różnej radiooporności/wrażliwości na promieniowanie. 
Planowanie 3D rozkładu dawki na podstawie wyników 
obrazowania w badaniach molekularnych i/lub czynno-
ściowych określa się jako theragnostic planning. 
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Radioterapia personalizowana

Tomasz Rutkowski

Radioterapia (RT), obok chirurgii i terapii systemowej 
jest podstawową metodą leczenia chorych na nowo-
twory złośliwe. 

Ponad 60% wszystkich takich chorych wymaga,  
na którymś z etapów leczenia, RT radykalnej  
i/lub paliatywnej.

RT odgrywa istotną rolę jako samodzielna metoda 
leczenia w wielu wskazaniach. Współcześnie jednak 
najczęściej pozostaje ważnym elementem onkologicz-
nego leczenia skojarzonego z leczeniem systemowym 
(radiochemioterapia) czy w różnej sekwencji z leczeniem 
operacyjnym (radioterapia indukcyjna, śródoperacyjna, 
uzupełniająca). W RT wykorzystuje się falę elektroma-
gnetyczną wysokiej częstotliwości, która niszczy tkankę 
nowotworową, wywołując w niej jonizacje i, w konse-
kwencji, nieodwracalne uszkodzenie struktury DNA. 
Mimo że promieniowanie jonizujące ogniskuje się 
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w guzie nowotworowym, skutecznie go uszkadzając, 
to jednak popromienne uszkodzenie prawidłowych tka-
nek otaczających guz nowotworowy jest nieodłącznym 
efektem towarzyszącym radioterapii. Obawa przed 
klinicznymi skutkami tego efektu przez lata stanowiła 
główną przyczynę ograniczania wskazań leczenia pro-
mieniami w wielu sytuacjach. 

Dzięki ciągłemu udoskonalaniu technik RT, 
a w ostatnich latach wręcz rewolucji technologicznej 
w tym zakresie (RT z wykorzystaniem modulacji 
intensywności dawki promieniowania; intensity-
modulated radiotherapy – IMRT), możliwe stało 
się bardzo precyzyjne i bezpieczne dla chorego 
dostarczenie nawet wysokiej dawki promieniowania 
w obręb guza nowotworowego. Dzieje się to w taki 
sposób, aby otaczające go prawidłowe tkanki 
i narządy uniknęły całkowicie lub w znaczący 
sposób niekorzystnego działania promieniowania 
jonizującego. 

Zaawansowane technologie wykorzystywane w nie-
których urządzeniach do RT umożliwiają podanie dawki 
promieniowania z precyzją porównywalną do noża chi-
rurgicznego (Cyberknife, Gammaknife), z tą przewagą, 
że mogą zadziałać tam, gdzie nóż chirurgiczny nie jest 
w stanie sięgnąć. Taka RT znajduje przede wszystkim 
zastosowanie w leczeniu guzów nowotworowych usytu-
owanych w obszarach o złożonej budowie anatomicznej, 
takich jak podstawa czaszki, lub gdy guz bezpośrednio 
przylega do tkanki lub narządu, o względnie wysokiej 
promienowrażliwości. Możliwości współczesnej RT spo- 
wodowały wzrost znaczenia tej metody w leczeniu cho-
rób nienowotworowych (radioablacja zaburzeń rytmu 
serca, leczenie drżenia w idiopatycznej chorobie Parkin-
sona, neuralgia nerwu trójdzielnego). 

Precyzyjne leczenie promieniami wymaga równie 
precyzyjnego wskazania zasięgu choroby nowotworowej 
lub innego, nienowotworowego celu (targetu). Obecnie 
jest to możliwe dzięki nowoczesnym metodom obrazo-
wania (pozytronowy tomograf emisyjny – PET, rezonans 
magnetyczny, tomografia komputerowa). Wysoka sku-
teczność i bezpieczeństwo współczesnej radioterapii 
są również wynikiem udoskonalenia narzędzi informa-
tycznych wspomagających proces planowania leczenia 
i nadzorujących jego codzienną realizację. Do bez-
piecznej realizacji precyzyjnego planu RT konieczna 
jest każdorazowo weryfikacja ułożenia chorego pod 
aparatem terapeutycznym tuż przed ekspozycją na pro-
mieniowanie. Obecnie jest to możliwe dzięki metodom 

wspólnie określanym jako IGRT (image guided radia-
tion therapy — radioterapia sterowana obrazem), które 
umożliwiają sprawdzenie i ewentualną korektę ułożenia 
pacjenta przed zabiegiem lub w trakcie realizacji radio-
terapii. Aktualnie dysponujemy również możliwością 
sumowania dawek promieniowania jonizującego, które 
zostały podane w ramach odrębnych planów leczenia 
zrealizowanych u chorego w przeszłości. Dzięki temu, 
precyzyjnie, jak nigdy dotąd, jesteśmy w stanie oszaco-
wać ryzyko reradiacji w wybranym obszarze. Nabiera 
to szczególnego znaczenia w dobie, gdy współczesne 
leczenie onkologiczne to skojarzony proces terapeu-
tyczny, którego poszczególne elementy są wzajemnie 
powiązane i synergistycznie wpływają na końcowy efekt 
leczenia. Postęp w jednym elemencie terapii może wpły-
nąć na skuteczność innego jej elementu. 

Wprowadzenie do szerokiej praktyki klinicznej 
nowoczesnych terapii systemowych (immunoterapia) 
spowodowało wydłużenie czasu przeżycia pacjentów. 
Nawet w stadium uogólnienia niektórych nowotwo-
rów przeżycie chorych wydłużyło się z miesięcy do lat. 
U wielu chorych w tym czasie nawet wielokrotnie poja-
wia się potrzeba zastosowania RT na obszar progresji 
nowotworu, mimo że niejednokrotnie nie towarzyszą jej 
objawy kliniczne. Leczenie promieniami w takiej sytuacji 
nie ma cech paliacji, a obserwowany efekt remisji-kon-
troli guza może być długotrwały. 

Skuteczność immunoterapii zwróciła ponownie 
uwagę onkologów na niewątpliwy, choć nie do końca 
poznany mechanizm zależności między nowotworem 
a odpowiedzią immunologiczną organizmu. Wyniki 
badań coraz bardziej przekonywająco pokazują że RT 
zmienia immunologiczny profil guza nowotworowego, 
uruchomiając mechanizmy nie tylko immunomodulacji, 
ale i immunosupresji. Wydaje się, że kojarząc w odpo-
wiedni sposób immunoterapię (inhibitory punktów 
kontroli immunologicznej) z RT, ten drugi, niekorzystny 
z onkologicznego punktu widzenia mechanizm można 
będzie w niedalekiej przyszłości przełożyć na kliniczny 
zysk terapeutyczny nie tylko miejscowo (w objętości 
napromienianej), ale również systemowo (efekt absko-
palny). W klasycznym ujęciu, na którym opierają się 
obowiązujące założenia radiobiologiczne, tłumaczące 
zależności pomiędzy skutecznością RT, parametrami 
dawki fizycznej i biologicznej w odniesieniu do nowo-
tworu i tkanek prawidłowych, guz jest traktowany jako 
zbiór klonów komórek nowotworowych w izolacji od 
otoczenia. Wydaje się, że w świetle obecnej wiedzy 
i nowych możliwości terapeutycznych (immunoterapia) 
ten uproszczony model powinien być uzupełniony. Coraz 
lepiej poznawana jest rola mikrośrodowiska guza, w tym 



2036.  Innowacje w terapiach nielekowych 

jego podścieliska (stroma), które w sposób znaczący 
może ograniczać przeciwnowotworową odpowiedź 
immunologiczną czy skuteczność działania leków cyto-
toksycznych. RT przeprogramowuje i modyfikuje stromę, 
zwiększając jej przenikalność dla chemioterapeutyków, 
terapii celowanej czy immunoterapii. Zatem optymalne, 
czyli personalizowane, skojarzenie RT z terapią syste-
mową prawdopodobnie poprawi jej skuteczność. 

Z opublikowanego w maju 2019 r. raportu na temat 
stanu radioterapii w Polsce na dzień 31.12.2018 r. 
wynika, że leczenie promieniami w ośrodkach radiote-
rapii w Polsce prowadzi 592 specjalistów radioterapii 
i 161 lekarzy w trakcie specjalizacji. W ostatnich latach 
wzrost liczby kadry specjalistów fizyki medycznej 
jest znaczący, co bezpośrednio przyczynia się do 
powstawania nowych ośrodków i umożliwia planowe 
wdrażanie nowoczesnych technik radioterapii. Mimo że 
pod względem wyposażenia aparaturowego w zakresie 
teleradioterapii Polska nadal odbiega od krajów Europy 
Zachodniej i zajmuje środkową pozycję na liście nowych 
członków Unii Europejskiej, w ciągu ostatnich 15 lat 
udało się jednak osiągnąć niebywały postęp i nadrobić 
wcześniejsze wieloletnie zaniedbania w tym zakresie. 

 � Podsumowanie 

Podsumowując, można przypuszczać, że w najbliższej 
przyszłości dalszy rozwój infrastruktury terapeutycznej 
i zaplecza wyspecjalizowanej kadry medycznej poprawi 
dostępność do RT jako coraz bardziej istotnego ele-
mentu onkologicznego leczenia skojarzonego, zarówno 
radykalnego, jak i podtrzymującego.

Nowe techniki w leczeniu raka prostaty 

Piotr Milecki

Rak gruczołu krokowego (RS) jest obecnie najczęściej 
diagnozowanym nowotworem złośliwym u mężczyzn 
w Stanach Zjednoczonych oraz Europie, a od 2016 r. 
również w Polsce. Prognozy dotyczące liczby zachorowań 
na RS wskazują, że w Polsce w następnym dziesięciole-
ciu odnotujemy bardzo znaczący wzrost liczby chorych 
z tym rozpoznaniem. Z tego też względu poszukiwa-
nie poprawy wyników leczenia z udziałem radioterapii 
(RT) jest koniecznym i zarazem bardzo obiecującym 
kierunkiem badań naukowych współczesnej onkologii. 
Pomimo tego, że postęp technologiczny, który dokonał 
się w RT w ostatnich dekadach, przyczynił się znacząco 
do poprawy wyników leczenia RS, to nadal istnieje duży 

potencjał w tej metodzie, co pozwala mieć nadzieje, 
że jej rozwój przełoży się na dalszą poprawę wyników 
leczenia.

Usytuowanie gruczołu krokowego w bliskości pęche-
rza moczowego oraz odbytnicy znacząco ogranicza 
możliwość eskalacji dawki w RT. Z kolei eskalacja dawki, 
jak wykazano w wielu randomizowanych badaniach 
klinicznych trzeciej fazy, pozwala uzyskać poprawę 
wyników leczenia RS. W związku z tym obecnie naj-
ważniejszym celem RT jest stworzenie możliwości do 
podania jak najwyższej dawki w gruczole krokowym, 
z czym jest związane większe prawdopodobieństwo 
wyleczenia. Jednocześnie dążymy do obniżenia dawki 
w odbytnicy i pęcherzu moczowym, czego skutkiem jest 
ograniczenie powikłań popromiennych.

Przełomem w RT RS było wprowadzenie nowocze-
snych technik napromieniania, takich jak trójwymiarowa 
konformalna RT (3 dimensional conformal RT – 3DCRT) 
i następnie RT wykorzystującej wiązkę intensywnie 
modulowaną (intensity modulated radiotherapy – IMRT) 
wraz z jej odmianami. Dalsza poprawa efektywności RT 
nastąpiła wraz z uzyskaniem możliwości jeszcze bardziej 
precyzyjnego napromieniania w wyniku zastosowania 
obrazowania napromienianych struktur (gruczoł kro-
kowy, pęcherz moczowy, odbytnica) w trakcie trwania 
sesji napromieniania RT (image guided radiotherapy 
– IGRT). IGRT w połączeniu z IMRT stanowi „złoty stan-
dard” współczesnej RT raka gruczołu krokowego z tego 
względu, że zwiększa dokładność dostarczenia dawki 
w obręb gruczołu krokowego, pęcherzyków nasien-
nych czy węzłów chłonnych, a równocześnie ogranicza 
dawkę w tkankach zdrowych (organs at risks – OARs). 
Ograniczenie napromieniania tkanek zdrowych i jed-
nocześnie zwiększenie dawki w guzie nowotworowym 
jest priorytetem współczesnej RT, co znajduje swoje 
odzwierciedlenie między innymi w prowadzonych bada-
niach klinicznych nad eskalacją dawki w ognisku RS 
o największym ryzyku wznowy – dominujące ognisko 
raka stercza (dominant intraprostatic leasion – DIL). 
Wprowadzenie wieloparametrycznego rezonansu mag- 
netycznego (mMRI) pozwoliło z dużą dokładnością  
zdefiniować usytuowanie najbardziej biologicznie 
złośliwej zmiany nowotworowej, a to pozwala z kolei 
precyzyjnie dostarczyć bardzo wysoką dawkę w obręb 
wyżej wymienionej zmiany. Obecnie nowe możliwości 
diagnostyczne i realizacji precyzyjnej RT przenoszą nas 
w erę eskalacji dawki „ogniskowej“ z eskalacji obejmują-
cej całą objętość stercza.

Przez wiele dekad od chwili wprowadzenia RT do 
leczenia RS w latach 60. XX w. dawki całkowite wynosiły 
około 66 Gy, co niestety nie pozwalało uzyskać wysokiej 
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skuteczności leczenia, a podejmowane wówczas próby 
eskalacji dawki wiązały się z bardzo wysokim ryzy-
kiem wystąpienia powikłań popromiennych. Dopiero 
wprowadzenie techniki 3DCRT i IMRT umożliwiło prze-
prowadzenie randomizowanych badań klinicznych 
(RCT) z eskalacją dawki. W pierwszym etapie doświad-
czeń z zastosowaniem RT konformalnej poprawność 
geometryczną napromieniania określano na podsta-
wie anatomii kostnej miednicy. Jednak bardzo szybko 
stwierdzono, że gruczoł krokowy zmienia położenie 
w stosunku do obramowania kostnego miednicy, co jest 
wynikiem między innymi zmiennego napięcia mięśni 
jamy brzusznej/miednicy oraz zmian wypełnienia pęche-
rza moczowego i odbytnicy. Wyróżniamy generalnie 
zmiany położenia gruczołu krokowego, które zachodzą 
pomiędzy poszczególnymi frakcjami (inter-fraction), 
czyli dniami terapii, oraz zachodzące w trakcie danego 
seansu napromieniania (intra-fraction). 

Wprowadzenie obrazowania w oparciu na ocenie 
lokalizacji stercza tuż przed rozpoczęciem seansu 
napromieniania znacząco poprawia dokładność 
leczenia, a między innymi ostatnio przeprowadzone 
RCT wykazało, że codzienne obrazowanie jest 
koniecznym warunkiem realizacji RT przekładającym 
się na lepsze wyniki leczenia. 

Problemem pozostaje nadal ruchomość stercza 
zachodząca w trakcie trwania seansu napromienia-
nia (intra-fraction). Wyeliminowanie tego problemu 
wymaga wprowadzenia lokalizacji stercza w czasie rze-
czywistym (on-line real tracking). Obecnie w codziennej 
praktyce klinicznej najpopularniejszy system wykorzy-
stuje śledzenie (tracking) wszczepionych do gruczołu 
krokowego metalowych znaczników (markerów). Zwykle 
stosujemy trzy markery, co umożliwia pozyskanie pełnej 
wiedzy o zmianie położenia gruczołu w trzech płaszczy-
znach. 

Obecnie posiadamy dwie platformy technologiczne 
do wyżej wspomnianej oceny. Pierwsza z nich lokali-
zuje położenie złotych znaczników (CyberKnife firmy 
Accuray) przy zastosowaniu promieniowania jonizują-
cego, a druga bazuje na ocenie lokalizacji wszczepionej 
miniaturowej cewki indukcyjnej (Calipso firmy Varian). 
W obu przypadkach system komputerowy przekazuje 
informacje, w jaki sposób ramię terapeutyczne robota 
w przypadku aparatu CyberKnife lub odpowiednio 
skonstruowany kolimator wielolistkowy (system Calipso) 
mają zapewnić precyzyjne dostarczenie dawki do 
stercza. Ostatnio do praktyki klinicznej weszło kolejne 

urządzenie będące hybrydą rezonansu magnetycznego 
i przyśpieszacza liniowego, umożliwiające obrazowa-
nie on-line położenia stercza. Powyższe technologie 
w znaczący sposób pozwalają wykorzystać możliwości 
związane z eskalacją dawki w RS. Jest to o tyle ważne, 
że w odniesieniu do RS istnieje wiele RCT, w których 
w przypadku eskalacji dawki w RT jednoznacznie 
wykazano zysk w przeżyciach wolnych od wznowy bio-
chemicznej, któremu nie towarzyszył wzrost nasilenia 
objawów ubocznych.

Powyższe spowodowało, że obecnie RT znajduje 
zastosowanie we wszystkich stadiach klinicznego 
zaawansowania RS, tj. raka o niskim, pośrednim, wyso-
kim i bardzo wysokim ryzyku progresji. Ponadto RT 
stosujemy jako leczenie uzupełniające/ratujące po rady-
kalnej prostatektomii oraz ostatnio wskazaniem do RT 
jest choroba przerzutowa o ograniczonej liczbie prze-
rzutów odległych. 

Dynamiczny rozwój technologiczny RT oraz posze-
rzenie wiedzy radiobiologicznej spowodowało, że 
obecnie w leczeniu RS stosujemy napromienianie kon-
wencjonalne, umiarkowanie hipofrakcjonowane oraz 
ultrafrakcjonowane (bardzo wysokie dawki dzienne) 
z wykorzystaniem techniki SBRT.

Wraz z wprowadzeniem nowoczesnej RT opubliko-
wano wiele wyników RCT, w których oceniono znaczenie 
eskalacji dawki. Między innymi ostatnio przeprowa-
dzone badanie RTOG 0126, w którym porównano RT 
z zastosowaną wysoką dawką (79,2 Gy) do standardo-
wej (70,2 Gy), wpisuje się w ogólne wnioski dotyczące 
eskalacji dawki u chorych niskiego i pośredniego ryzyka 
RS. W wynikach powyższego badania uwagę zwraca 
relatywnie niski odsetek zgonów z powodu RS (5,5% 
niska dawka vs. 3,5% wysoka dawka). Dominującą 
grupę zgonów chorych biorących udział w badaniu 
stanowiły przyczyny pozanowotworowe (ramię z niską 
dawką – 33% vs. ramię z wysoką dawką – 34,4%). 
Stwierdzono, że eskalacja dawki przekłada się na istotną 
statystycznie poprawę przeżyć bez wznowy biochemicz-
nej oraz przeżycie wolne od wystąpienia przerzutów 
odległych (po okresie 10 lat obserwacji: 8% vs. 5%,  
p = 0,03). Biorąc powyższe pod uwagę, można się 
pokusić o stwierdzenie, że w grupie chorych młodszych, 
u których prognozujemy czas przeżycia przekraczający 
10 lat, zastosowanie wyższej dawki może przełożyć się 
na zysk w przeżyciach całkowitych lub swoistych dla RS. 

 W ocenie chorych jednym z negatywnych czynni-
ków RT jest jej długi czas leczenia, niekiedy wynoszący 
2 miesiące. W związku z tym pojawiło się wiele 
sposobów jego skrócenia poprzez zastosowanie umiar-
kowanej hipofrakcjonowanej RT, która opiera się na 
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podawaniu wyższych dawek dziennych (zakres dawki 
frakcyjnej od 2,4 Gy do 4 Gy vs. 2 Gy), co przekłada się 
na podanie niższej dawki całkowitej i skrócenie całkowi-
tego czasu leczenia o około 3 tygodnie. Umiarkowanie 
hipofrakcjonowana RT została tak zaprojektowana, że 
radiobiologicznie dawka ma być równoważna, a może 
nawet wyższa do klasycznie frakcjonowanej. W chwili 
obecnej mamy już bardzo silne dowody pochodzące 
z RCT (poziom 1), które wskazują na dobrą toleran-
cję takiego leczenia przy równoczesnym zapewnieniu 
równoważności efektu onkologicznego w porównaniu 
z klasycznie frakcjonowaną RT (1,8–2,0 Gy). Ostrożność 
związana z wprowadzaniem nowych sposobów frak-
cjonowania jest zrozumiała z tego powodu, że wyniki 
klasycznej RT są dobre, a bardzo późne powikłania 
popromienne mogą wystąpić nawet po czasie przekra-
czającym 10 lat od RT, a w szczególności uszkodzenia 
błony śluzowej ściany pęcherza moczowego, czy cewki 
moczowej.

Wejście w ostatnich latach do praktyki klinicznej 
nowoczesnych technik napromieniania wykorzystujących 
bardzo precyzyjne dostarczanie dawki z bardzo dużym 
gradientem jej spadku poza sterczem oraz zapewnie-
nie wysokiej precyzji napromieniania pozwoliło na 
bezpieczne zastosowanie bardzo wysokich dawek frak-
cyjnych (7,0–9,0 Gy) podawanych w znacznie krótszym 
ogólnym czasie leczenia. 

W przypadku klasycznej RT dawki całkowite zawie-
rają się w przedziale dawek od 78 Gy do 80 Gy,  
co przekłada się na od 39 do 40 frakcji i całkowity 
czas kursu leczenia wynoszący około 8 tygodni. Nato-
miast w przypadku zastosowania ultrafrakcjonowanej 
RT (sereotactic body RT – SBRT) liczba frakcji wynosi 
od 4 do 5, a całkowity czas leczenia od tygodnia do 
1,5 tygodnia (4–10 dni). W skrajnych przypadkach 
skrócenia napromieniania możemy mówić nawet 
o jednodniowym leczeniu (radiochirurgia; stereotactic 
radiosurgery – SRS) z zastosowaniem bardzo wysokiej 
dawki, która może wynosić jednorazowo aż 24 Gy, nie-
mniej takie napromienianie jest obecnie przedmiotem 
badań klinicznych. 

Wyniki badań prospektywnych wskazują, że SBRT 
jest obecnie jedną z najbardziej obiecujących oraz 
coraz częściej stosowaną metodą leczenia z zastoso-
waniem promieniowania jonizującego RS we wczesnym 
stadium, stanowiąc bardzo dobrą alternatywę do kla-
sycznej RT, brachyterapii czy radykalnej prostatektomii. 
Pierwsze próby wprowadzenia SBRT do praktyki klinicz-
nej RS w latach 70. XX w. wskazywały, że nawet starsze 
techniki RT pozwalają uzyskać satysfakcjonujące wyniki 
leczenia. Zalety zastosowania wysokiej dawki frakcyj-

nej wynikają z niskiej wartości współczynnika α/β (α/β 
około 1,5) dla komórki RS w porównaniu ze znacząco 
wyższą wartością α/β dla późnej odpowiedzi tkanek 
zdrowych (odbytnica i pęcherz moczowy: α/β około 3) 
będących w najbliższym sąsiedztwie napromienianego 
gruczołu krokowego. W 1999 r. Brenner i Hall obliczyli 
na podstawie danych klinicznych, że α/β dla komórki RS 
wynosi około 1,5. Wartość współczynnika α/β zweryfi-
kowano w wielu badaniach, według których wartość ta 
jest wiarygodna dla dawki frakcyjnej wynoszącej około 
8 Gy. Generalnie, nie potrafimy odpowiedzieć, jaka jest 
przyczyna takiej unikalnej cechy radiobiologicznej RS, 
która może prawdopodobnie wynikać z bardzo długiego 
czasu podwojenia nowotworu i niskiej proporcji komó-
rek będących w cyklu podziałowym.

Jednym z czynników umożliwiającym wykorzystanie 
zalet bardzo wysokiej dawki frakcyjnej jest stosowanie 
bardzo małego marginesu napromienianych tkanek 
zdrowych wokół gruczołu krokowego +/– pęcherzyków 
nasiennych. W celu zwiększenia pewności, że cała obję-
tość nowotworu otrzyma zaplanowaną dawkę, przy tak 
małym marginesie należy zastosować bardzo precy-
zyjne techniki dostarczania dawki. Z tego też względu 
SBRT wymaga bezwzględnie obrazowania w trakcie 
napromieniania (IGRT). Obecnie w dostarczaniu dawki 
w technice SBRT możemy użyć wielu platform urzą-
dzeń terapeutycznych, takich jak nóż cybernetyczny 
(CyberKnife firmy Accuray), ale także klasycznych przy-
śpieszaczy liniowych wyposażonych w urządzenia do 
monitorowania poprawności geometrycznej procesu 
napromieniania. 

SBRT w leczeniu RS ma historię ponad 15 lat, ale 
dopiero w 2013 r. Amerykańskie Towarzystwo Radio-
terapii Onkologicznej (ASTRO) wspólnie z pozostałymi 
towarzystwami naukowymi zaakceptowały powyższe 
leczenie jako standardowe dla niskiego i pośredniego 
ryzyka RS. Nadal jednak nie mamy jednoznacznie zde-
finiowanego najlepszego schematu napromieniania. 
Największe doświadczenia kliniczne mamy w odnie-
sieniu do dawki frakcyjnej 7,0–7,25 Gy w 5 frakcjach  
do dawki całkowitej 35–36,25. 

 � Podsumowanie

Postęp, jaki dokonał się w ostatnich latach, spowodo-
wał, że napromienianie (RT) stało się jedną z wiodących 
metod leczenia RS, a wprowadzenie bardzo precyzyjnej 
SBRT pozwoliło jeszcze lepiej wpisać się w oczekiwania 
chorych (mniej nasilonych objawów ubocznych, bardzo 
krótki czas leczenia, leczenie nieinwazyjne). W bardziej 
zaawansowanych stadiach choroby koniecznym jest 
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kojarzenie różnych metod terapeutycznych, takich jak 
RT i hormonoterapia HT lub RP połączona z uzupełnia-
jącą/ratującą RT. 

Radioterapia śródoperacyjna

Michał Falco

Radioterapia śródoperacyjna (IORT) jest formą na- 
promieniania z pogranicza teleradioterapii i brachy-
terapii. Jak wskazuje nazwa, jest to napromienianie 
tkanek realizowane w trakcie zabiegu operacyjnego. 
Napromienianiem objęte są tkanki zlokalizowane w bez-
pośredniej bliskości guza nowotworowego. W związku 
z powyższym realizuje zasadę brachyterapii wynikającą 
z usytuowania źródła promieniowania w bezpośredniej 
bliskości obszaru poddanego napromienianiu. W prze-
ciwieństwie do brachyterapii napromienianie nie jest 
realizowane w oparciu o dedykowane źródła promie-
niowania zawierające izotop promieniotwórczy. IORT 
jest przeprowadzana z wykorzystaniem urządzeń emi-
tujących fotony promieniowania X o energii około 50 kV 
(INTRABEAM, Carl Zeiss Meditec AG) lub elektrony 
o energiach 6–12 MeV (np. Mobetron IntraOp Medical 
Corporation). Są to urządzenia w budowie zbliżone do 
akceleratorów liniowych wykorzystywanych w teleradio-
terapii.

Procedura napromieniania śródoperacyjnego wy- 
maga adaptacji bloku operacyjnego do celów ochrony 
przed ekspozycją na promieniowanie jonizujące perso-
nelu i osób postronnych. Ze względu na energię emito-
wanych fotonów dla systemu INTRABEAM wymagania 
dotyczące adaptacji pomieszczeń są mniejsze niż dla 
aparatów emitujących wysokoenergetyczne elektrony.

W systemie INTRABEAM powszechnie wykorzystuje 
się aplikatory kuliste o rozmiarach od 0,5 do 5,0 cm. 
Wraz ze wzrostem średnicy aplikatora, przy założe-
niu stałej dawki podanej na powierzchni aplikatora, 
wzrasta objętość tkanek w obszarze wysokiej dawki. 
Promieniowanie jest jednorodnie emitowane w sposób 
sferyczny z igły lokalizowanej wewnątrz aplikatora. 
Znacznie rzadziej wykorzystywane są aplikatory pozwa-
lające na emitowanie dawki na powierzchni płaskiej, do 
której przylega aplikator. Czas emisji promieniowania 
dla standardowo stosowanych dawek wynosi od 18 do 
45 minut, zaś czas pozycjonowania aplikatora wynosi 
około 10–15 minut. Przed każdą sesją napromieniania 
fizyk jest zobowiązany wykonać testy dozymetryczne 
aparatu.

Do napromieniania z wykorzystaniem elektronów 
wykorzystywane są „tubusy” o różnym rozmiarze (śred-
nicy) i kształcie, w zależności od potrzeb. Wybór energii 
zastosowanych elektronów, czas ekspozycji i sposób 
założenia aplikatora wpływają na dawkę podaną i obję-
tość tkanej w obszarze wysokiej dawki. Dostępne są 
energie elektronów w zakresie od 4 do 12 MeV.

Najczęstszym schorzeniem, w którym stosuje się 
IORT, jest nowotwór złośliwy gruczołu piersiowego. 
IORT w leczeniu oszczędzającym narząd wykorzysty-
wany jest jako samodzielna metoda napromieniania 
(accelerated partial breast irradiation – APBI) lub w celu 
podwyższenia dawki w loży guza („wczesny boost”) przed 
uzupełniającym napromienianiem całego gruczołu 
piersiowego. Zaletą zastosowania IORT jest poddanie 
napromienianiu dokładnie zdefiniowanego obszaru loży 
guza, bezpośrednio po jego usunięciu. Znacznie zmniej-
sza to ryzyko pomyłki w zakresie wyznaczenia obszaru, 
jaki ma być poddany napromienianiu. Brak przerwy cza-
sowej pomiędzy zabiegiem operacyjnym a IORT niweluje 
efekt biologiczny wynikający z przerwy pomiędzy skoja-
rzeniem obu metod. Ten efekt to możliwe wystąpienie 
zjawiska przyśpieszonego wzrostu pozostałych w loży 
komórek oraz gorsze utlenowanie tkanek w okolicy 
tworzenia się „blizny” po zabiegu operacyjnym. Niedo-
godnością natomiast jest to, że w chwili realizacji IORT 
nie jest znany pełen protokół badania histopatologicz-
nego. W przypadku napromieniania z wykorzystaniem 
elektronów dawka przepisana różni się w zależności 
od przewidywanego dalszego leczenia po operacji 
i jest znacznie mniejsza dla zastosowania jako „wcze-
sny boost”. Napromienianie z wykorzystaniem systemu 

IORT co do ogólnej zasady polega na realizacji 
napromieniania w obszarze tkanek zdrowych 
bezpośrednio po usunięciu guza nowotworowego. 
Zespół realizujący procedurę musi się składać z lekarza 
specjalisty dziedziny zabiegowej realizującego 
zabieg operacyjny i pozycjonującego aplikator 
(element aparatu odpowiadający za dostarczenie 
dawki promieniowania), specjalisty radioterapii 
onkologicznej odpowiadającego za przepisanie dawki 
i ocenę ewentualnej ekspozycji tkanek zdrowych 
na napromienianie oraz specjalisty fizyki medycznej 
odpowiadającego za dozymetrię aparatu i podanie 
dawki. Wymaga to odpowiedniej koordynacji 
czynności w zespole realizującym procedurę. 
Wskazane jest, aby w celu zachowania wysokiej 
jakości realizacji świadczenia zespół realizujący 
wymienione procedury miał w miarę stabilny skład.
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INTRABEAM pozwala na większą „swobodę” zastoso-
wania uzupełniającego napromieniania całej piersi, 
ponieważ zarówno dla zastosowania w koncepcji „early 
boost” i APBI sposób przepisania dawki jest jednakowy. 
Ze względu na konieczność interpretacji wyniku histopa-
tologicznego i decyzji o kwalifikacji do dalszego leczenia 
niezbędne jest, aby IORT i napromienianie całego gru-
czołu piersiowego były realizowane w tym samym 
szpitalu. Bardzo pomocne jest także wykorzystywanie 
ustalonego protokołu terapeutycznego i monitorowa-
nie wyników leczenia. Pozwala to uniknąć potencjalnie 
bardzo niebezpiecznych dla pacjentek błędów wynikają-
cych z nieprawidłowego przepisania dawki.

Zastosowanie IORT w raku piersi w formie APBI 
znacznie skraca czas leczenia, oraz wiąże się z niskim 
odsetkiem nawrotów choroby w odpowiednio wybra-
nych grupach pacjentów[1,2]. W razie zastosowania 
IORT w formie „wczesnego boostu” obserwowany jest 
bardzo niski odsetek pacjentek z nawrotem miejscowym 
w okolicy napromienianej[3,4].

Do innych nowotworów, w których dużo rzadziej 
wykorzystywana jest IORT, należą nowotwory obszaru 
jamy brzusznej (rak żołądka, trzustki, jelita grubego), 
regionu głowy i szyi, oraz mięsaki tkanek miękkich. 
Zwłaszcza w przypadku nieradykalnych zabiegów ope-
racyjnych lub tych o wątpliwym marginesie wycięcia 
guza nowotworowego, IORT może przyczyniać się do 
poprawy wyników leczenia poprzez zmniejszenie ryzyka 
nawrotu miejscowego. System INTRABEM może być 
także wykorzystany w leczeniu guzów mózgu i wybra-
nych zmian wtórnych w kręgosłupie.

 � Podsumowanie

IORT jest metodą napromieniania wymagającą ścisłej 
współpracy specjalistów dziedzin zabiegowych, radiote-
rapii onkologicznej i fizyki medycznej. Wymagane jest 
postępowanie według określonego protokołu precy-
zyjnie definiującego wskazania do zastosowania IORT 
i dalszego leczenia uzupełniającego.
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Radioterapia protonowa – fakty i mity

Krzysztof Składowski

Protony są cząsteczkowym promieniowaniem jonizują-
cym i znajdują zastosowanie w medycynie głównie jako 
radioterapia (napromienianie) pacjentów onkologicz-
nych. Jednak w porównaniu z powszechnie dostępną 
radioterapią opartej na promieniowaniu fotonowym 
(standardową) jej udział jest ograniczony do wybranych 
nowotworów złośliwych, choć wraz z postępem tech-
nologicznym dokonującym się w ostatnich 20 latach 

zakres leczniczy napromieniania protonowego stop-
niowo poszerza się.

To ograniczenie radioterapii protonowej wynika 
z kilku powodów:

1. Wysoki koszt. Podczas gdy powszechnie używane 
urządzenia do radioterapii fotonowej – akceleratory 
(przyspieszacze) liniowe – stanowią integralną apa-
raturową całość, tzn. zasilane prądem elektrycznym 
z sieci energetycznej wytwarzają promieniowanie 
i jednocześnie dostarczają je do ciała pacjenta, 
to aparat do radioterapii protonowej (tzw. gantry) 
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 W tych przypadkach wybór protonów wynika 
wyłącznie z fizycznych różnic w pochłanianiu obu 
promieniowań wewnątrz organizmu pacjenta oraz 
z klinicznej pewności lekarza radioterapeuty co do 
dokładnej lokalizacji guza i wąskiej granicy pomię-
dzy nim a jego zdrowym otoczeniem. 

3. Ryzyko podziału infrastruktury i kompetencji. 
Radioterapia protonowa od początku swojej historii 
w 1954 r. realizowana była w ośrodkach będących 
sensu stricto instytucjami naukowymi prowadzą-
cymi badania z dziedziny fizyki jądrowej. Premierę 
radioterapii protonowej dokonującą się poprzez ten 
hybrydowy model podyktowały i, co jest zrozumiałe, 
dyktują nadal (np. Polska) obydwa podane wyżej 
powody, jednak efektywna działalność takich ośrod-
ków zależy od dobrej kooperacji podmiotów opieki 
zdrowotnej z podmiotami niemedycznymi. Wynika 
to z konieczności podziału istniejącej infrastruktury 
aparaturowej i kompetencji personelu pod wzglę-
dem wykorzystania czasowego protonów do celów 
i badawczych, i leczniczych oraz harmonijnej współ-
pracy obu podmiotów zabezpieczonej właściwymi 
przepisami prawnymi. 

Oczywiste jest, że nieoptymalne dzielenie 
infrastruktury i kompetencji w ośrodku hybrydowym 
może ograniczać wykorzystanie radioterapii 
protonowej. Dlatego obecnie w państwach mających 
najdłuższe doświadczenie i posiadających najwięcej 
ośrodków radioterapii protonowej (USA, Japonia) 
odchodzi się od modelu hybrydowego na rzecz 
modelu jednolitego, medycznego zakładu leczenia 
protonami.

W świetle powyższych faktów twierdzenie, że 
radioterapia protonowa jest generalnie lepsza od 
fotonowej i może ją zastąpić, jest błędne. Należy, 
natomiast, popierać i rozwijać tę metodę leczenia 
promieniami w Polsce, ponieważ jesteśmy jednym 
z niewielu krajów Unii Europejskiej, które rozwój pro-
mieniolecznictwa onkologicznego skupiają wyłącznie 
na radioterapii standardowej.

Radioterapia i leczenie systemowe

Andrzej Kawecki 

Kojarzenie radioterapii i leczenia systemowego, głównie 
chemioterapii, jest metodą analizowaną i sukcesywnie 

musi być zasilany z zewnątrz strumieniem protonów 
wytwarzanych w osobnych urządzeniach (cyklo-
trony, synchrotrony), przez co koszty inwestycji, 
użytkowania i serwisowania radioterapii protono-
wej wielokrotnie przekraczają per patient capita 
koszty radioterapii fotonowej.

2. Ograniczenie wskazań klinicznych. Radioterapia 
protonowa jest obecnie ograniczona do wybra-
nych wskazań klinicznych nowotworów złośliwych 
i taka sytuacja ma miejsce we wszystkich jej 
ośrodkach na całym świecie, niezależnie od spo-
sobu finansowania tego świadczenia leczniczego. 
Wynika to z faktu, że promieniowanie protonowe 
nie jest skuteczniejsze biologicznie niż promienio-
wanie fotonowe, a światowa onkologia nie zna 
pojęcia wyłącznych wskazań do radioterapii proto-
nowej. Biologiczna skuteczność protonów wyrażona 
pomiarami tzw. efektu letalnego w komórkach ludz-
kich (w tym nowotworowych) jest porównywalna 
do działania fotonów, co oznacza, że prawdopo-
dobieństwo wyleczenia nowotworu (tumour cure 
probability – TCP) jest podobne dla tej samej 
dawki promieniowania fotonowego i protonowego. 
Jedyna różnica w działaniu obu promieniowań 
wynika z odmiennego charakteru ich pochłaniania 
(absorpcji) – duża cząstka (protony) vs. kwanty ener-
gii (fotony) – i dotyczy ryzyka powikłań zdrowych 
tkanek i narządów (normal tissue complication 
probability – NTCP). Jeśli granica guza nowotwo-
rowego jest widoczna i wąska, to tkanki zdrowe  
(tj. niezawierające komórek nowotworu) zloka-
lizowane tuż poza nią i obszarem całkowitego 
wyhamowania protonów (poza tzw. pikiem Bragga) 
prawie nie otrzymają dawki promieniowania i NTCP 
jest mniejsze niż dla fotonów. Jednak jeśli granica 
guza jest niewidoczna, to zachodzi niepewność, 
w którym miejscu należy zlokalizować pik Bragga 
i wtedy albo rośnie ryzyko niepowodzenia radiotera-
pii protonowej (niewyleczenia nowotworu) w wyniku 
tzw. błędu geograficznego, albo nie można zaosz-
czędzić zdrowych tkanek i ryzyko powikłań rośnie 
w stosunku do fotonów. 

Oznacza to, że każdy chory na nowotwór złośliwy, 
spełniający kryteria kwalifikacji do napromieniania 
może być poddany radioterapii fotonowej, natomiast 
kosztowna radioterapia protonowa dotyczy tylko 
tych chorych, u których ryzyko ciężkich powikłań 
popromiennych po radioterapii fotonowej wydaje się 
zbyt wysokie. 
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wdrażaną od lat 80. ubiegłego wieku. Założone cele 
tego typu leczenia skojarzonego są zależne od sekwen-
cji stosowania obu metod. 

Celem jednoczesnej chemioradioterapii jest 
poprawa wyleczalności miejscowej i regionalnej 
poprzez addytywne działanie przeciwnowotworowe 
promieniowania jonizującego i leków, ale przede 
wszystkim wykorzystanie wzajemnych interakcji, 
które w założeniu powinno skutkować efektem 
supraaddytywnym. 

Do interakcji zalicza się promieniouwrażliwienie 
komórek nowotworu, hamowanie napraw uszkodzeń 
subletalnych i promowanie apoptozy, dystrybucję 
i zatrzymanie komórek w promieniowrażliwych fazach 
cyku komórkowego czy komplementarną aktywność obu 
metod. Wykorzystanie tzw. współdziałania przestrzen-
nego, czyli eradykacji subklinicznych ognisk nowotworu 
poza objętością napromienianą, jest mniej prawdo-
podobne ze względu na zwykle niską intensywność 
i skumulowane dawki chemioterapii ograniczonej do 
czasu trwania napromieniania. Z kolei głównym celem 
chemioradioterapii sekwencyjnej, kiedy obie metody 
stosowane są w różnych przedziałach czasowych, jest 
właśnie zwiększenie prawdopodobieństwa wylecze-
nia systemowego poprzez likwidację mikroprzerzutów 
dzięki chemioterapii podawanej w należnych dawkach 
z odpowiednią intensywnością.

Liczne badania kliniczne dotyczące różnych lokaliza-
cji nowotworów litych wykazały wyższość jednoczesnej 
chemioradioterapii nad sekwencyjnym stosowaniem 
obu metod i wyłącznym napromienianiem. W oparciu  
o uzyskane wyniki, metoda ta stała się standar- 
dem postępowania wyłącznego w płaskonabłonkowym 
raku narządów głowy i szyi, niedrobnokomórkowym  
raku płuca, raku kanału odbytu, raku szyjki macicy  
czy raku przełyku. W skojarzeniu z leczeniem chirur-
gicznym jednoczesna chemioradioterapia znalazła 
zastosowanie u chorych na miejscowo zaawansowane 
raki żołądka i odbytnicy. W przypadku niektórych nowo-
tworów, cechujących się wysokim ryzykiem przerzutów 
odległych i nawrotowością miejscową, jednoczesna 
chemioradioterapia jest kojarzona z chemioterapią 
sekwencyjną. Kontrolowane badania kliniczne wyka-
zały, że taki schemat leczenia skojarzonego powinien 
być i stał się postępowaniem z wyboru u chorych na 
drobnokomórkowe raki płuca, raki nosowej części gar-
dła oraz glejaki wielopostaciowe. W przypadku innych 
nowotworów dodanie chemioterapii sekwencyjnej do 

chemioradioterapii nie przełożyło się na poprawę wyni-
ków leczenia.

Lekami najczęściej wykorzystywanymi w skojarze-
niu z napromienianiem w sekwencji jednoczesnej są 
pochodne platyny. Pochodne platyny charakteryzuje 
wiele potencjalnych interakcji z promieniowaniem joni-
zującym, do których zalicza się hamowanie napraw 
uszkodzeń subletalnych i promowanie apoptozy, promie-
niouwrażliwienie i pewną aktywność wobec opornych 
na napromienianie komórek w stanie hipoksji. Rzadziej 
wykorzystywane są antymetabolity, głównie 5-fluoroura-
cyl, do którego zalet zalicza się promieniouwrażliwienie 
oraz aktywność w opornych na napromienianie fazach 
cyklu komórkowego. Istotną wadą 5-fluorouracylu jest 
natomiast toksyczność śluzówkowa, co w połączeniu 
z napromienianiem obejmującym duże obszary błon 
śluzowych (jak narządy głowy i szyi) przekłada się na 
nieakceptowalne działania niepożądane. Do rzadko 
wykorzystywanych leków, wyłącznie w przypadku raka 
kanału odbytu, zalicza się mitomycynę, aktywną wobec 
promienioopornych komórek hipoksycznych. Z kolei 
inne leki, jak taksany, pomimo atrakcyjnego z punktu 
widzenia kojarzenia z napromienianiem oddziaływania 
(dystrybucja komórek do faz cyklu komórkowego wraż-
liwych na napromienianie), nie znalazły rutynowego 
zastosowania w ramach jednoczesnej chemioradio- 
terapii. 

Istotnym problemem klinicznym związanym ze sto-
sowaniem jednoczesnej chemioradioterapii jest nasilona 
toksyczność, zarówno miejscowa, jak systemowa, co 
przekłada się na wysokie ryzyko chorobowości i śmier-
telności zależnej od leczenia. Dodanie chemioterapii 
sekwencyjnej dodatkowo nasila systemowe działania 
niepożądane. Z tego względu, do chemioradioterapii 
muszą być kwalifikowani wyłącznie chorzy w dobrym 
stopniu sprawności, bez istotnych obciążeń medycznych 
i z prawidłowym stanem odżywienia. 

Szczególnie istotną rolę w procesie terapeu- 
tycznym odgrywa leczenie wspomagające, uwzględ-
niające zapewnienie właściwej alimentacji, ciągłe 
monitorowanie odczynów popromiennych, zakażeń, 
parametrów hematologicznych, wydolności narządo- 
wej oraz układu krzepnięcia i zasada natychmiastowej 
interwencji w przypadku pojawienia się jakichkol-
wiek zaburzeń. Nadzwyczaj ważne jest stosowanie 
jak najbardziej precyzyjnych technik napromieniania, 
skutkujących maksymalnym ograniczeniem obszaru tka- 
nek zdrowych zlokalizowanych w objętości napro-
mienianej. Współcześnie standardem powinno być 
stosowanie napromieniania konformalnego z modu-
lacją intensywności wiązki (IMRT). Optymalizacja  
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leczenia wspomagającego oraz postęp technologiczny 
w radioterapii przełożyły się na poprawę skuteczności 
chemioradioterapii, co szczególnie spektakularnie doty-
czy chorych na raki narządów głowy i szyi. Porównując 
wyniki uzyskiwane w badaniach klinicznych z lat 90. 
i obecne, w których chemioradioterapia stanowi ramię 
kontrolne dla ocenianych nowych metod, okazuje się, 
że wskaźniki wyleczalności i przeżycia są współcześnie 
o kilkanaście lub nawet ponad 20% lepsze. Zjawi-
sko to znakomicie ilustruje, jak dużo można osiągnąć 
może mało efektownymi, za to skutecznymi działaniami 
typu optymalizacji leczenia wspomagającego, oraz  
jak ważny jest postęp technologiczny w radioterapii.

Niezależnie od poprawiającej się skuteczności jed-
noczesnej chemioradioterapii, od dwóch dekad trwają 
intensywne badania dedykowane opracowaniu bardziej 
skutecznych i/lub mniej toksycznych metod postępo- 
wania. 

Wielkie nadzieje wiązano z kliniczną aplikacją 
leczenia ukierunkowanego na cele molekularne, które 
okazało się skuteczne w fazie uogólnienia niektórych 
typów nowotworów. Z punktu widzenia kojarzenia 
z napromienianiem, najbardziej atrakcyjnym celem 
wydawał się receptor naskórkowego czynnika wzrostu 
(EGFR), którego ekspresja wiązała się z niekorzystnym 
rokowaniem, a szlaki sygnałowe kinazy tyrozynowej 
receptora indukowały, oprócz progresji, mechanizmy 
oporności na radioterapię i chemioterapię. Inhibitory 
EGFR, w skojarzeniu z chemioterapią lub samodzielnie, 
znalazły zastosowanie w leczeniu przewlekłym chorych 
z nawrotami lub przerzutami raka płaskonabłonkowego 
narządów głowy i szyi oraz w niektórych przypadkach 
raka jelita grubego i gruczolakoraka płuca. Równolegle 
próbowano wykorzystać inhibitory EGFR w skojarzeniu 
z radioterapią w leczeniu radykalnym. U chorych na 
raki narządów głowy i szyi wykazano, że radioterapia 
skojarzona z cetuksymabem, przeciwciałem monoklo-
nalnym ukierunkowanym na EGFR, jest skuteczniejsza 
od wyłącznego napromieniania i nie nasila odczynów 
popromiennych. Na tej podstawie cetuksymab w sko-
jarzeniu z radioterapią uzyskał rejestrację w leczeniu 
chorych na miejscowo zaawansowane raki narządów 
głowy i szyi, u których występują przeciwwskazania 
do zastosowania pochodnych platyny. Niestety, wiele 
badań dotyczących eskalacji skuteczności leczenia 
w tej populacji poprzez dodanie inhibitorów EGFR do 
chemioradioterapii zakończył się niepowodzeniem. 

Podobnie, próby zastąpienia cisplatyny przez inhibitory 
EGFR w celu ograniczenia toksyczności przyniosły nega-
tywne wyniki. Jednoczesna chemioradioterapia okazała 
się bardziej skuteczna od napromieniania skojarzonego 
z cetuksymabem, w tym również w potencjalnie lepiej 
rokujących subpopulacjach chorych na raki narządów 
głowy i szyi. Próby zastosowania inhibitorów EGFR w sko-
jarzeniu z chemioradioterapią lub radioterapią w innych 
nowotworach litych również przyniosły rozczarowujące 
wyniki, zaś jednoczesna chemioradioterapia pozostaje 
postępowaniem z wyboru.

Współcześnie największe nadzieje na postęp wiąże 
się z wykorzystaniem immunoterapii ukierunkowanej na 
punkty kontroli układu odpornościowego w skojarzeniu 
z napromienianiem lub chemioradioterapią. 

Również w tym przypadku zapewne kluczową rolę 
odgrywają interakcje pomiędzy promieniowaniem 
jonizującym a inhibitorami receptorów planowanej 
śmierci komórki (PD-1) lub ich ligandów  
(PD-L1), w tym przestrzenny efekt abskopalny.  
Już w tej chwili wykazano, że uzupełniające 
podawanie durwalumabu, przeciwciała  
anty-PD-L1, po chemioradioterapii u chorych  
na niedrobnokomórkowego raka płuca skutkuje 
znamienną poprawą zmiennych czasu przeżycia, 
a metoda w tej populacji stała się standardem 
postępowania. Trwają badania kliniczne dotyczące 
kojarzenia chemioradioterapii z immunoterapią 
w różnych sekwencjach w wielu innych nowotworach 
litych i można oczekiwać w niedługim czasie 
kolejnych modyfikacji standardów postępowania. 

Kojarzenie radioterapii i leczenia systemowego, 
głównie w sekwencji jednoczesnej, w wielu nowo-
tworach litych jest postępowaniem standardowym, 
skuteczniejszym od innych metod. Należy jednak mieć 
na uwadze drugą stronę medalu, czyli ryzyko nasilonych 
działań niepożądanych i związanej z tym chorobowo-
ści i śmiertelności zależnej od leczenia. Konieczna jest 
wielka staranność w realizowaniu całego procesu tera-
peutycznego, począwszy od kwalifikacji chorych, przez 
planowanie i realizację radioterapii po intensywne 
leczenie, wspomagającego z ciągłym monitoringiem 
stanu pacjenta. Są to warunki sukcesu. 
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Choroba oligometastatyczna  
– nowy paradygmat onkologii

Jacek Fijuth, Łukasz Kuncman

Podział na leczenie paliatywne i radykalne (prowa-
dzące do wyleczenia) w onkologii jeszcze niedawno był 
przejrzysty: pacjenci z chorobą nowotworową z przerzu-
tami odległymi nie mieli szansy na wyleczenie, chorzy 
o zaawansowaniu lokalno-regionalnym mogli uzyskać 
trwałe wyleczenie. Efektem takiej strategii było ograni-
czenie zastosowania agresywnego leczenia, w pełnych 
dawkach terapeutycznych, wyłącznie do przypadków bez 
stwierdzanych przerzutów odległych. Postęp w zakresie 
farmakoterapii, głównie poprzez wprowadzenie leczenia 
ukierunkowanego molekularnie i nowoczesnej immu-
noterapii, spowodował znaczące wydłużenie przeżycia 
chorych w rozsianej chorobie nowotworowej, a nawet 
uzyskanie trwałej regresji zmian chorobowych. W tej 
nowej sytuacji klinicznej, skuteczne, ablacyjne leczenie 
miejscowe, poza szansą dodatkowego wydłużenia prze-
życia u części chorych, dało nadzieję na długotrwałe 
przeżycie. 

Multi Modality Tumor Tracking

 � Usprawniona organizacja pracy w przypadku 
badań kontrolnych i analizy obrazów pacjentów 
onkologicznych. 

 � Możliwość monitorowania stanu choroby przy 
użyciu obrazów TK, MR, PET/TK i SPECT/TK w celu 
oceny odpowiedzi na leczenie. 

 � Narzędzia do segmentacji zmian i oceny anatomii 
i metabolizmu – zmiany w czasie.

 � Zoptymalizowana pod kątem poszczególnych 
metod obrazowania funkcja półautomatycznej 
segmentacji objętościowej. 

 � Zaawansowane kryteria oceny odpowiedzi 
na leczenie wchodzące w skład ustawień 
predefiniowanych pozwalające na łatwe 
przeglądanie obrazów z zastosowaniem różnych 
układów. 

 � Z myślą o łatwości użytkowania dostępny 
ilościowy przegląd cech objętościowych 
i funkcjonalnych.

Chorobę oligometastatyczną definiuje się jako 
chorobę nowotworową z 1–5 zmianami przerzuto-
wymi poza ogniskiem pierwotnym. Uznawana jest za 
stadium pośrednie między chorobą o zaawansowaniu 
lokoregionalnym, a chorobą z licznymi zmianami prze-

rzutowymi (chorobą polimetastatyczną). Postawienie 
rozpoznania choroby oligometastatycznej oparte jest 
na dokładnej diagnostyce obrazowej, specyficznej dla 
danego typu nowotworu litego. Badanie pozytonowej 
emisyjnej tomografii komputerowej (PET-TK) ze specy-
ficznymi znacznikami dla konkretnych grup nowotworów  
(FDG-PET, PSMA-PET, cholina-PET) jest standardem 
w tym wskazaniu w najczęstszych nowotworach (m.in. 
rak płuca, piersi, stercza). Ta nowoczesna diagnostyka 
uzupełniana jest o inne badania w zależności od roz-
poznania histopatologicznego i sytuacji klinicznej, np. 
o badanie rezonansu magnetycznego mózgu, biopsję 
węzłów chłonnych i in. W chwili obecnej nie ma jedno-
znacznie zwalidowanych biomarkerów pozwalających 
na odróżnienie choroby polimetastatycznej od oligome-
tastatycznej. 

Do pozytywnych czynników rokowniczych 
w chorobie oligometastatycznej należą: młody wiek, 
dobry stan ogólny, metachroniczne występowanie 
przerzutów, mała objętość/rozprzestrzenienie 
zmian przerzutowych, brak przerzutów w węzłach 
chłonnych. 

Należy podkreślić, że warunkiem zastosowania 
ablacyjnego leczenia miejscowego jest możliwość 
radykalnego leczenia wszystkich ognisk nowotworu. 
Intensywny rozwój technik napromieniania i precyzji 
dostarczania promieniowania umożliwia zastosowa-
nie ablacyjnych dawek promieniowania z jednoczesną 
skuteczną ochroną tkanek zdrowych. Techniką radio-
terapii dedykowaną stosowaniu ablacyjnych dawek 
promieniowania jest stereotaktyczna radioterapia (ste-
reotactic ablative [body] radiotherapy – SBRT/SABR) 
i radiochirurgia (stereotactic radio-surgery – SRS) umoż-
liwiająca uzyskanie kontroli miejscowej zbliżonej do 
technik chirurgicznych. Technika ta w przeciwieństwie 
do radioterapii frakcjonowanej w sposób konwencjo-
nalny realizowana jest z zastosowaniem od pojedynczej 
(SRS) do 8 frakcji (SBRT/SABR). Zaletą SBRT/SRS jest 
jej nieinwazyjność oraz przy odpowiedniej kwalifika-
cji i realizacji, niewielkie ryzyko powikłań. Dodatkowo 
może być stosowana również u pacjentów, którzy nie 
mogą być poddani zabiegowi chirurgicznemu z powodu 
chorób współistniejących. Mała toksyczność SBRT 
i niewielka liczba frakcji umożliwia jej realizację w pla-
nowanych przerwach w trakcie leczenia systemowego, 
nie zaburzając schematu leczenia farmakologicznego, 
co mogłoby wpływać na pogorszenie skuteczności tera-
pii. Realizacja radioterapii stereotaktycznej wymaga 
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zastosowania odpowiedniej odtwarzalności położenia 
pacjenta i obrazowania ruchu ogniska nowotworowego. 
Zmiana położenia guzów nowotworowych zlokalizo-
wanych w narządach o dużej ruchomości oddechowej 
(np. płuca, wątroba, nadnercza) jest obrazowana i kory-
gowana, co umożliwia precyzyjne napromienianie 
w odpowiednich fazach cyklu oddechowego.

Radioterapia stereotaktyczna stosowana coraz 
powszechniej w leczeniu chorych z pierwotnymi nowo-
tworami o niskim stopniu zaawansowania (rak płuca, 
wątroby, stercza) w ostatnim czasie stała się standar-
dem również w przypadku choroby oligometastatycznej. 

Zastosowanie radioterapii stereotaktycznej w cho- 
robie oligometastatycznej w celu ablacji zmian prze-

rzutowych należy odróżnić od radioterapii paliatywnej, 
która stosowana jest wyłącznie w celu kontroli obja-
wów choroby (paliacji). SBRT może być ukierunkowana 
na leczenie zmiany pierwotnej, ale często dotyczy 
różnych/wielu ognisk przerzutowych w lokalizacjach 
odmiennych od pierwotnego ogniska nowotworu. Jest 
metodą efektywną kosztowo ze względu na brak wyma-
ganej hospitalizacji, niewielką ilość powikłań stopnia 
≥ 3 według CTCAE i krótkie trwanie całego procesu 
terapeutycznego. Mimo znacznego zaawansowania 
technologicznego jej koszt jest zbliżony do pojedynczego 
cyklu niektórych schematów leczenia systemowego 
(leczenia celowanego/immunoterapii), cechuje się nato-
miast niższymi kosztami pośrednimi.

W ostatnio opublikowanym prospektywnym badaniu wykazano, że zastosowanie SBRT w grupie chorych  
z chorobą oligometastatyczną spowodowało dwukrotne wydłużenie czasu do progresji oraz wydłużenie  
czasu przeżycia. Wykazano zysk z zastosowania radioterapii stereotaktycznej w chorobie oligometastatycznej  
po indukcyjnym leczeniu systemowym, w przypadku wznowy oligometastatycznej raka stercza i w innych 
sytuacjach klinicznych. 

Piśmiennictwo

1. deSouza N.M., Liu Y., Chiti A. i wsp.: Strategies and technical challenges for imaging oligometastatic disease: 
Recommendations from the European Organisation for Research and Treatment of Cancer imaging group.  
Eur J Cancer Oxf Engl 1990 2018; 91: 153–163.

2. Gomez D.R., Tang C., Zhang J. i wsp.: Local consolidative therapy vs. maintenance therapy or observation  
for patients with oligometastatic non-small-cell lung cancer: long-term results of a multi-institutional, phase II, 
randomized study. J Clin Oncol Off J Am Soc Clin Oncol 2019; 37(18): 1558–1565.

3. Guckenberger M., Lievens Y., Bouma A.B. i wsp.: Characterisation and classification of oligometastatic disease: 
a European Society for Radiotherapy and Oncology and European Organisation for Research and Treatment  
of Cancer consensus recommendation. Lancet Oncol 2020; 21(1): e18–28.

4. Palma D.A., Olson R., Harrow S. i wsp.: Stereotactic ablative radiotherapy versus standard of care palliative treat-
ment in patients with oligometastatic cancers (SABR-COMET): a randomised, phase 2, open-label trial. The Lancet 
2019; 393(10185): 2051–2058.

5. Phillips R., Lim S.J., Shi W.Y. i wsp.: Primary outcomes of a phase II randomized trial of observation versus  
stereotactic ablative radiation for oligometastatic prostate cancer (ORIOLE). Int J Radiat Oncol • Biol • Phys 
2019; 105(3): 681.

Wykorzystanie potencjału i ewolucji  
wysokiej jakości obrazowania diagnostycznego 
magnetycznego rezonansu jądrowego 
w nowoczesnych technikach radioterapii

Tomasz Filipowski

W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat dynamika ewolucji 
onkologii jest determinowana poprzez możliwości roz-
woju swoistych obszarów związanych ze zmianami, jakie 

się pojawiły w obszarze nauk podstawowych, takich 
jak biologia, chemia i fizyka, oraz wynikających z nich 
nauk powiązanych m.in. materiałoznawstwem, cyfry-
zacją, na analizie danych klinicznych (Evidence Based 
Medicine) kończąc. W tym kontekście definicja innowa-
cyjności w onkologii pokazuje wymiary możliwości, które 
kierunkują lub wręcz określają zmianę paradygmantu 
leczenia. Historyczne innowacje w leczeniu chorób 
onkologicznych były związane z wykorzystaniem wielu 
specjalności medycyny. W tym obszarze podstawowymi 
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są szeroko rozumiane metody diagnostyczne, chirurgia, 
leczenie systemowe czy radioterapia. Udział poszcze-
gólnych metod terapeutycznych w kompletnym leczeniu 
onkologicznym można rozpatrywać przez pryzmat ich 
innowacyjności oraz tempa rozwoju. Nie jest to oczy-
wiście jedyne kryterium postępu w onkologii, jednak 
dynamika ewolucji  poszczególnych metod, w sposób sys-
tematyczny stymulowała rozwój kolejnych lub wpływała 
na zmianę nurtu innych. Takim przykładem jest rozkwit 
metod diagnostycznych, tj. diagnostyczne metody wyko-
rzystujące zjawisko oddziaływania promieniowania 
z materią, czy fizyczne i chemiczne właściwości ato-
mów. Obecnie możemy zaobserwować zawrotny postęp 
w rozwoju technik molekularnych. Jednakże, skupiając 
się na wykorzystaniu promieniowania jonizującego, 
metodologia diagnostyczna zmieniała się w kilku spek-
takularnych krokach, poczynając od dwuwymiarowych 
zdjęć, który były efektem zaczernienia klisz RTG, aż po 
zaawansowane, o wysokiej rozdzielczości metody tomo-
grafii komputerowej (CT). Dzięki poznaniu fizycznych 
i chemicznych właściwości atomów, możliwe było wpro-
wadzenie do praktyki klinicznej metod magnetycznego 
rezonansu jądrowego (MRI), który w spektakularny 
sposób zmienił paradygmat w nieinwazyjnej diagno-
styce wielu chorób, nie tylko onkologicznych, różnicując 
w niespotykany dotąd sposób obraz anatomiczny orga-
nizmów żywych. Rozwój metod MRI doprowadził do 
zastosowań klinicznych wysokich pól magnetycznych 
o dużej jednorodności, nie tylko przełamując kolejne 
bariery rozdzielczości, ale również wprowadzając 
możliwości oceny w sposób ilościowy zmian dynamiki 
funkcjonowania tkanek (DWI). Metoda ta odgrywa 
zasadniczą rolę np. w ocenie odpowiedzi organizmu  na 
leczenie poprzez ocenę swobody ruchu cząstek płynu 
w przestrzeniach zewnątrzkomórkowych. Aktualnie 
metody diagnostyczne MRI są uznawane za najlepsze 
dostępne kompleksowe sposoby różnicowania ana-
tomicznego w medycynie i są jedną z podstawowych 
metod determinujących proces diagnostyczny pacjen-
tów, również w onkologii.

Radioterapia (RT) w swojej transformacji również 
przebyła długą drogę innowacji. Zastosowanie pro-
mieniowania X w technikach teleradioterapii sięga 
kilkudziesięciu lat wstecz, kiedy to do terapii wykorzysty-
wano energię promieniowania X w zakresie keV, aż do 
możliwości wykorzystania energii MeV. Zastosowanie 
szerokiego pasma energetycznego zostało po latach 
zweryfikowane przez efekty kliniczne, toksyczność, 
zakres zastosowań (EBM) oraz dynamizację rozwoju 
wyposażenia do radioterapii, które dzisiaj pozwalają 
na skuteczne leczenie, optymalizując ich zastosowanie. 

Jednak radioterapia to nie tylko stosowanie wysoko-
energetycznych wiązek promieniowania jonizującego 
wytwarzanego w różnego rodzaju akceleratorach, czy 
wykorzystywanie promieniowania emitowanego przez 
izotopy. Jedną z innowacji zastosowanej w RT było 
wdrożenie technik obrazowania dwuwymiarowego 
tzw. Elektronicznego obrazowania portalowego (EPID). 
Następnie, firma Elekta wprowadziła na rynek techniki 
obrazowania objętościowego z wykorzystaniem stożko-
wej tomografii komputerowej Cone Beam CT (CBCT). 
Rozwój tej metodyki  umożliwił dostarczanie danych 
pozwalających na wdrożenie technik leczenia na pod-
stawie obrazowania trójwymiarowego, a w późniejszym 
czasie, na wizualizację dynamiczną obszaru leczenia 
oraz jego zmian śródfrakcyjnych. Podobna sytuacja 
dotyczy postępu modyfikatorów kształtu pola promie-
niowania. Mimo wielu sceptycznych głosów w owym 
czasie, trudno sobie wyobrazić dzisiaj zastosowanie 
technik akceleratorowych w radioterapii bez takich funk-
cjonalności jakie dają CBCT, kolimatory wielolistkowe 
(MLC), czy techniki modulacji intensywności wiązki jak 
IMRT, DIMRT oraz VMAT.

Innowacyjność w radioterapii to nie tylko nowe 
rozwiązania technologiczne. Innowacyjność jest miarą 
nowych możliwości i ich potencjału, które dostarczają 
nowoczesne narzędzia.

Rozwój technologii wpłynął niezaprzeczalnie na 
kolejne zmiany podejścia do leczenia z wykorzystaniem 
promieniowania jonizującego, co potwierdzają liczne 
badania kliniczne. Współcześnie w radioterapii wyko-
rzystujemy szereg postępowych narzędzi sprzętowych 
takich jak np. akceleratory firm Accuray (Tomotherapia), 
Elekta (Versa HD, Infinity, Synergy) i Varian (TrueBeam, 
Halcyon, Ethos), a także wielu narzędzi informatycz-
nych, które pozwalają na personalizację w klasycznym 
obszarze technik leczenia. Wieloaspektowo stosowane 
są również narzędzia, których konstrukcja zapewnia 
możliwości dedykowane lokalizacyjnie, czy są dodat-
kowym rozwinięciem technik jak np. radiochirurgia 
w obszarze mózgowia (Leksell Gamma Knife Icon) czy 
teleradioterapia stereotaktyczna (Cyber Knife).

Mówiąc o idealizacji technicznych aspektów realiza-
cji radioterapii, należy ująć kilka podstawowych założeń, 
które są wyznacznikiem innowacyjności w technologii. 
Priorytetową jest bezkompromisowa możliwość wyzna-
czenia obszarów terapeutycznych na podstawie danych 
odzwierciedlających rzeczywistą anatomię pacjenta 
z uwzględnieniem funkcji i dynamiki obszaru zaintereso-
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wań – targetu. Dystrybucja dawki w objętości poddanej 
ekspozycji oraz modyfikacja tej objętości determinowana 
przez zmiany geometryczne targetu (celu radioterapii) 
zachodzące podczas leczenia, podobnie jak dynamiczna 
modulacja tej objętości napromienianej ze względu na 
reakcji biologiczną tkanek na każdym etapie procesu 
leczenia, przy jednoczesnym zapewnieniu komfortu 
i bezpieczeństwa pacjenta, definiują współczesną inno-
wacyjność w radioterapii.  

Z tego istotnego powodu kilkanaście lat badań 
doprowadziło do skonstruowania przez firmę Elekta, we 
współpracy z Uniwersytetem Medycznym w Utrechcie, 
nowoczesnego systemu (Unity) integrującego technolo-
gię diagnostycznych technik rezonansu magnetycznego, 
opartych na rezonansie magnetycznym przy wartości 
pola magnetycznego B = 1,5 [T], zapewniając dostęp 
do całej gamy narzędzi o bezkompromisowej jakości 
diagnostycznej. Narzędzia te dostępne są zarówno 
przed rozpoczęciem, jak i w trakcie ekspozycji na pro-
mieniowanie jonizujące . Aparat ten  wyposażony 
został w pełen zakres możliwości realizowania technik 
leczenia stosowanych dotychczas, włączając modu-
lację intensywności dawki.Dodatkowo, zaopatrzony 
został on w najszybszy aktualnie na rynku kolimator 
wielolistkowy, pozwalający na jednoczesną modyfikację 
pola terapeutycznego w obszarze osiągającym wymiar 
liniowy ponad czterdziestu centymetrów. Pierścieniowa 
konstrukcja ramienia (gantry) akceleratora pozwala na 
ruch obrotowy w zakresie 360 stopni, co przedkłada się, 
wraz szybkim kolimatorem MLC, na znaczne skrócenie 
czasu ekspozycji. Wykorzystanie narzędzi jakie daje 
diagnostyczny MRI oraz wiele modyfikacji związanych 
z jego nowym zastosowaniem dały podstawy do zde-
finiowania nowej techniki leczenia jaką jest Magnetic 
Resonance-guided Radiation Therapy (MRgRT) której 
przykładowe zalety wartości to:

1. Zapewnienie możliwości dynamicznego obra-
zowania bez konieczności przerywania wiązki 
terapeutycznej oraz zatrzymywania ruchu gantry 
akceleratora, 

2. Zapewnienie jednorodności pola magnetycznego 
w całym polu obrazowania, 

3. Modyfikacja czasu sekwencji obrazowania, która 
zapewnia możliwość oceny i adaptacji planu lecze-
nia już po 2 min,

4. Wykorzystanie metod DWI w ocenie adekwatności 
rozkładu dawki planu leczenia podczas aktual-
nej frakcji leczenia, pełnej i dynamicznej kontroli 
obszaru terapeutycznegow trakcie leczenia poprzez 
obrazowanie „on-line intrafraction”.

Powyższe rozwiązania w połączeniu z procesem pla-
nowania leczenia realizowanym bezpośrednio w oparciu 
o rzeczywiste i aktualne w dniu leczenia pacjenta dane 
anatomiczne i morfologiczne, pozwala wnioskować, że 
radioterapia wchodzi w nową erę jakości sposobu per-
sonalizacji leczenia oraz zmian paradygmantu metod 
jej realizacji.

Innowacyjność tej technologii otwiera kolejne 
„drzwi” do wdrożenia sposobów leczenia i redefinicji 
pojęć, takich jak personalizowana radioterapia 
czy toksyczność i bezpieczeństwo leczenia 
z wykorzystaniem promieniowania  
jonizującego. 

Realizowane badania kliniczne (MOMENTUM, 
PRISM) z wykorzystaniem takich technologii dają 
nadzieję na spełnienie postulatów, o których piszą np. 
Brenner i Hall w zakresie hypofrakcjonowania leczenia 
w obszarze prostaty, jak również w wielu innych lokali-
zacjach. Osiągnięcie poziomu systemów, które stosują 
jedynie metody adaptacyjne, daje nadzieję, że w nie-
dalekiej przyszłości wiodącymi technikami radioterapii 
będą te, zapewniające leczenie adaptacyjne i persona-
lizowane w rozumieniu wykorzystania aktualnych na 
bieżący moment leczenia danych klinicznych oraz dia-
gnostycznych, z uwzględnieniem zmian geometrycznych, 
funkcjonalnych i biologicznych obszaru poddawanego 
terapii. Natomiast realizacja kompletnego leczenia 
będzie wymagała od jednej do maksymalnie kilku wizyt 
pacjenta w Zakładzie Radioterapii. Dzięki temu można 
spodziewać się redefinicji funkcjonowania radiotera-
pii jako jednego z podstawowych elementów systemu 
świadczeń zdrowotnych, jego organizacji w kontekście 
zapewnienia najwyższych standardów leczenia i zapew-
nienia możliwości leczenia pacjentom, którzy aktualnie 
muszą decydować się na kompromisowe lub subopty-
malne metody terapii.
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6.3.  Innowacje w leczeniu żywieniowym w onkologii
Stanisław Kłęk

Leczenie żywieniowe (żywienie kliniczne) jest to postę-
powanie lekarskie obejmujące ocenę stanu odżywienia, 
ocenę zapotrzebowania na substancje odżywcze, zleca-
nie i podawanie odpowiednich dawek energii, białka, 
elektrolitów, witamin, pierwiastków śladowych i wody 
w postaci zwykłych produktów odżywczych, płynnych 
diet doustnych lub sztucznego odżywiania, monitoro-
wanie stanu klinicznego i zapewnienie optymalnego 
wykorzystania wybranej drogi karmienia. Odgrywa ono 
kluczową rolę w leczeniu pacjentów onkologicznych, 
gdyż niedożywienie stanowi poważny i częsty problem 
u pacjentów z chorobą nowotworową. 

Objawy zaburzeń stanu odżywienia stwierdza się 
u 30–85% osób z chorobą nowotworową. Częstość 
występowania zależy od rodzaju nowotworu, stopnia 
jego zaawansowania, umiejscowienia i wieku chorego. 
Najbardziej narażone są osoby chore na nowotwory 

górnej części układu pokarmowego (w tym na przykład 
raka głowy i szyi, przełyku, żołądka, trzustki) oraz płuca. 
Ten ostatni nowotwór prowadzi do niedożywienia nie 
w mechanizmie dysfagii, ale podwyższenia zapotrze-
bowania, tak znacząco zwiększa się zapotrzebowanie 
energetyczne.

Niedożywienie zwiększa częstość powikłań, śmier-
telność i koszty leczenia oraz, co szczególnie ważne, 
zmniejsza szanse na wyleczenie. 

Zgodnie z najnowszymi wytycznymi niedożywie-
nie rozpoznaje się za pomocą kryteriów GLIM, czyli 
analizując kryteria fenotypowe i etiologiczne, tak jak 
przedstawiono to na rycinie 6.1. 

Spełnienie co najmniej jednego kryterium fenoty-
powego i etiologicznego upoważnia do rozpoznania 
niedożywienia. W kolejnym kroku można ocenić zaawan-
sowanie choroby, stosując kryteria fenotypowe. 
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NIEDOŻYWIENIE:  KRYTERIA GLIM

Badanie przesiewowe

Ocena

Rozpoznanie

Ocena ciężkości

Chory z ryzykiem niedożywienia (jakiekolwiek potwierdzone
klinicznie narzędzie oceny)

Stwierdzono kryteria niedożywienia 
(co najmniej 1 fenotypowe i 1 e�ologiczne)

Ustalenie stopnia ciężkości niedożywienia 
(kryteria fenotypowe)

Kryteria oceny:
•  fenotypowe: niezamierzona ocena masy ciała, niski BMI, 
    zmniejszenie masy mięśniowej
•  e�ologiczne: zmniejszenie podaży/wchłaniania; obciążenie 
    chorobą/stan zapalny

RYCINA 6.1.   Rozpoznawanie niedożywienia – algorytm postępowania.

TABELA 6.1.   Kryteria fenotypowe i etiologiczne służące diagnostyce niedożywienia

KRYTERIA FENOTYPOWE KRYTERIA ETIOLOGICZNE

Utrata masy ciała (%) Wskaźnik masy ciała 
(kg/m2)

Zmniejszenie masy 
mięśniowej

Zmniejszenie 
przyjmowania/wchłaniania  
pokarmów

Obecność stanu zapalnego

> 5% w ciągu 6 miesięcy 
lub >10% w okresie 
dłuższym niż 6 miesięcy

< 20 do 70. rż.
< 22 po 70. rż.
Azja:
< 17,5 do 70. rż.
< 20 po 70. rż.

wynik badania wyko-
nanego przy użyciu 
techniki oceny składu 
ciała o skuteczno-
ści potwierdzonej 
klinicznie

</= 50% w okresie  
< 1 tygodnia lub jakiekol-
wiek w okresie > 1 tygodnia 
lub jakakolwiek choroba 
przewlekła upośledzająca 
wchłanianie

nagłe zachorowanie/uraz  
lub przewlekły stan związany 
z chorobą

TABELA 6.2.   Ocena zaawansowania niedożywienia

STOPNIE KRYTERIA FENOTYPOWE

UTRATA MASY CIAŁA WSKAŹNIK MASY CIAŁA – BMI 
(kg/m2)

ZMNIEJSZENIE MASY CIAŁA 

Stopień I  
(niedożywienie umiarkowane), 
jedno kryterium wymagane  
do rozpoznania

> 5–10% w ciągu < 6 miesięcy 
lub  
> 10–20% w okresie dłuższym 
niż 6 miesięcy

< 20 do 70. rż.
< 22 po 70. rż.

niewielki/ średni niedobór

Stopień II  
(ciężkie niedożywienie),  
jedno kryterium wymagane  
do rozpoznania

>10% w ciągu < 6 miesięcy  
lub  
>20% powyżej 6 miesięcy

< 18,5 do 70. rż.
< 20 po 70. rż.

ciężki niedobór
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Kogo należy leczyć?

Leczenie żywieniowe należy rozpocząć u wszystkich 
pacjentów, w przypadku których stwierdza się następu-
jące sytuacje kliniczne:

 � obecność niedożywienia (patrz wyżej),
 � zagrażające niedożywienie,
 � spodziewany brak możliwości włączenia diety 
doustnej przez ponad 5 dni, nawet jeżeli pacjent 
jest prawidłowo odżywiony w chwili diagnozy.

Pacjent zagrożony niedożywieniem to pacjent, 
który nie był w stanie utrzymać dziennego spoży-
cia pokarmów > 60% zalecanej normy przez okres 
ponad 10 dni (w przypadku pacjentów chirurgicznych: 
> 50% zalecanej normy przez okres ponad 7 dni) lub 
pacjent z zespołem złego wchłaniania, zwiększoną 
utratą składników odżywczych bądź zwiększonym zapo-
trzebowaniem, a także chory, u którego stwierdza się 
przewagę procesów katabolicznych nad anabolicznymi.

Interwencja medyczna w niedożywieniu w chorobie 
nowotworowej powinna składać się z trzech aspektów:

1. Zapewnienia aktywności fizycznej.
2. Zmniejszenie nasilenia stanu zapalnego.
3. Zapewnienia prawidłowej podaży składników 

odżywczych.

Wybór metody leczenia żywieniowego zależy od 
stanu klinicznego chorego, stopnia i rodzaju niedoży-
wienia, planowanego okresu żywienia oraz od tego, czy 
jest to część leczenia zachowawczego, czy może żywie-
nie przed- czy pooperacyjne.

Dzięki aktywności fizycznej możliwe jest przy-
wrócenie procesów anabolicznych w mięśniach, 
zmniejszenie katabolicznego wpływu kacheksji i nasile-
nia stanu zapalnego. Zachęcenie pacjentów do podjęcia 
takiej działalności jest niełatwe, ale nie powinno być  
to powodem niepodejmowania takich prób.

Zmniejszenie stanu zapalnego można uzyskać 
wspomnianą aktywnością fizyczną, ale również sto-
sując leki i substancje o działaniu przeciwzapalnym. 
Niezaprzeczalnie najważniejszym aspektem walki 
z zespołem kacheksja/anoreksja jest zapewnienie 
prawidłowej podaży składników odżywczych. Podaż 
ta może być upośledzona z powodu zwiększenia 
zapotrzebowania ze względu na zwiększenie tempa 
metabolizmu, zwiększonej utraty masy ciała, ale przede 
wszystkim zmniejszonego przyjmowania pokarmów. 
Przyczyną wystąpienia tego ostatniego w kolei jest 
wtórny jadłowstręt (secondary anorexia), który wywołany 
jest przewagą sygnałów hamujących apetyt w pod-

wzgórzu, takich jak uwalnianie proopiomelanokortyny 
oraz anoreksygennym działaniem cytokin prozapalnych 
(IL-1α, IL-1β, IL-6, TNF-α). 

Teoretycznie najprostszym sposobem zwiększe-
nia podaży składników odżywczych jest poradnictwo 
dietetyczne oraz użycie doustnych suplementów pokar-
mowych, czyli przemysłowych diet do picia. Skuteczność 
takiego postępowania wykazano zarówno w przypadku 
chemio-, jak i radioterapii.

Niestety, u większości chorych samo zwiększenie 
podaży nie jest wystarczające ze względu na znaczny 
jadłowstręt, a poradnictwo oraz suplementacja diety 
są w tych wypadkach nieskuteczne. Sama modyfikacja 
diety lub włączenie suplementów pokarmowych nie 
wystarczy, dopiero farmakologiczne leczenie zespołu 
anoreksja/kacheksja powoduje właściwą podaż zwy-
kłego pokarmu lub suplementów pokarmowych. 

Jednym z najbardziej obiecujących, a zarazem 
efektywnych leków w walce z kacheksją nowotworową 
jest octan megestrolu (OM). Jego mechanizm działania 
opiera się na zahamowaniu wydzielania cytokin proza-
palnych, głównie IL-1 oraz tumor necrosis factor (TNF). 
Prowadzi to do zmniejszenia stężenia markerów stanu 
zapalnego.

W przypadku gdy poradnictwo dietetyczne i/lub 
wspomaganie apetytu okazują się niewystarczające, 
zaleca się zastosowanie leczenia żywieniowego według 
algorytmu postępowania przedstawionego na ryci-
nie 6.2.

Postępowaniem z wyboru w takiej sytuacji jest 
żywienie dojelitowe (ŻD), czyli podawanie składników 
odżywczych w postaci diety przemysłowej do przewodu 
pokarmowego przez zgłębnik albo przetokę odżywczą. 
W przypadku gdy u pacjenta stwierdza się wskazania 
do ŻD powinno ono zostać rozpoczęte jak najszybciej 
(w ciągu 24 godzin). 

W pierwszej kolejności podczas żywienia dożołąd-
kowego należy rozważyć metodę grawitacyjną, przez 
pompę wolumetryczną, kontroler kropli lub aparat – 
regulator szybkości podaży, a w żywieniu dojelitowym 
– podaż porcjami we wlewie grawitacyjnym lub przez 
pompę. Trzeba ustalić czas trwania i sposób rozpo-
czynania i kończenia wlewu, przerwę między wlewami 
i sposób opieki nad cewnikiem/zgłębnikiem w czasie 
trwania przerwy. 

Żywienie dojelitowe poprzez jejunostomię lub 
zgłębnik, wprowadzony do pętli jelita cienkiego poza 
więzadło Treitza, należy realizować jedynie metodą 
wlewu ciągłego. Żywienie takie rozpoczyna się z prędko-
ścią 10–20 ml na godzinę, a następnie jest zwiększane 
stopniowo, na przestrzeni godzin i dni. W żywieniu tym 
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można wykorzystać pompę wolumetryczną, nie jest to 
jednak warunek niezbędny w przypadku dobrej tole-
rancji metody grawitacyjnej. Należy jednak pamiętać,  
że jedynie pompa zapewnia precyzyjną kontrolę  
podaży diety.

Żywienie dojelitowe poprzez gastrostomię lub 
zgłębnik wprowadzony do żołądka odbywa się metodą 
bolusów, mikrobolusów lub wlewu ciągłego, w zależ-
ności od stanu zdrowia chorego, objętości i składu 
podawanej mieszaniny odżywczej. W żywieniu dożo-
łądkowym metodą wlewu ciągłego można wykorzystać 
pompę wolumetryczną, nie jest to jednak warunek 
niezbędny w przypadku dobrej tolerancji metody gra-
witacyjnej.

Najczęściej podczas ŻD wykorzystywane są diety 
polimeryczne (zawierają cząsteczki białek i polipeptydy,  
maltodekstryny i kwasy tłuszczowe oraz dodatki wita-
minowe i mineralne). Rzadko istnieją wskazania do 
stosowania diet oligomerycznych, a jednym z głównych 
jest żywienie zgłębnikiem do jelita cienkiego. Diety te 
charakteryzuje wyższy stopień hydrolizy cząsteczek biał-
kowych – do krótkich peptydów. Diety monomeryczne 
(zawierające pojedyncze aminokwasy) praktycznie nie 
są stosowane, znajdują one zastosowanie wyłącznie 

w rzadkich wrodzonych chorobach szlaków metabolicz-
nych.

W sytuacji gdy ŻD jest niewystaczające lub niemoż-
liwe do zrealizowania, składniki odżywcze podaje się 
dożylnie, czyli za pomocą żywienia pozajelitowego (ŻP). 
Może ono przyjąć postać całkowitego żywienia pozajeli-
towego (total parenteral nutrition – TPN), jeżeli tą drogą 
pokryte będzie 100% zapotrzebowania, lub postać 
częściowego żywienia pozajelitowego (partial paren-
teral nutrition – TPN, nazywanego obecnie częściej 
supplemental parenteral nutrition – SPN). Głównym 
wskazaniem do włączenia żywienia pozajelitowego jest 
niewydolność przewodu pokarmowego.

Żywienie pozajelitowe można prowadzić drogą żył 
obwodowych lub centralnych.

Żywienie pozajelitowe drogą żył obwodowych wyko-
rzystuje się najczęściej w następujących sytuacjach:

 � brak możliwości użytkowania/wytworzenia 
dostępu centralnego, 

 � krótkoterminowe (czas trwania < 14 dni) żywienie 
pozajelitowe.

Do żywienia drogą żył obwodowych stosuje się pre-
paraty o osmolarności < 1000 mOsm/l. 

PACJENT MOŻE ODŻYWIAĆ SIĘ DIETĄ DOUSTNĄ
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RYCINA 6.2.   Algorytm leczenia żywieniowego.
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Żywienie drogą żył centralnych może być prowa-
dzone przy użyciu:

 � cewnika, którego końcówka znajduje się w żyle 
centralnej – tzw. żywienie pozajelitowe drogą żył 
centralnych;

 � kaniuli założonej do żyły obwodowej (żywienie 
pozajelitowe drogą żył obwodowych),

 � przetoki tętniczo-żylnej, 
 � portu naczyniowego wszczepionego pod skórę 
klatki piersiowej (TID).

W żywieniu pozajelitowym należy wykorzystywać 
metodę jednego worka (All-in-One). Pozwala ona na 
podaż wszystkich składników zmieszanych w jednym 
pojemniku w tym samym czasie. Żywienie metodą 
jednego worka może być prowadzone przy użyciu mie-
szanin sporządzonych na oddziałach poprzez zmieszanie 
wszystkich półpreparatów, mieszanin przygotowanych 
w aptekach szpitalnych w technologii mieszalnika lub 
użycie worków wielokomorowych (trójkomorowych). 

Mieszaniny do żywienia pozajelitowego są 
klasyfikowane jako leki wysokiego ryzyka,  
a ich przygotowanie powinno być zgodne  
z prawem farmaceutycznym. 

Powikłania żywienia pozajelitowego mogą być zwią-
zane z dostępem żylnym (techniczne i infekcyjne) oraz 
zaburzeniami metabolicznymi. Do najczęstszych należą 
zaburzenia glikemii oraz wodno-elektrolitowe. Groźnym 
powikłaniem może być zespół ponownego odżywienia 
(refeeding syndrome).

Zapotrzebowanie na składniki odżywcze

Najważniejsze zasady:
1. Dorosły człowiek powinien otrzymywać 1,0–1,5 g 

białka/kg idealnej masy ciała/dobę, a jego potrzeby 
energetyczne wynoszą 25–35 kcal/kg idealnej 
masy ciała/dobę. Pacjenci w podeszłym wieki mają 
wyższe zapotrzebowanie na białko i powinni otrzy-
mywać 1,2–1,5 g białka/kg idealnej masy ciała/
dobę. Udział poszczególnych makroskładników 
w zaspokajaniu potrzeb energetycznych powinien 
wynosić: węglowodany 35–50%, tłuszcze 30–50%, 
białko 15–20%. 

2. Zapotrzebowanie należy obliczyć na podstawie 
idealnej masy ciała (najprostszy wzór na idealną 
masę ciała to: wzrost (cm) – 100. Dla uproszczenia 

można przyjąć, że w przypadku chorych o prawidło-
wej masie ciała i niedożywionych masa idealna jest 
równa masie aktualnej (czyli stwierdzonej w chwili 
badania). 

3. Leczenie żywieniowe powinno być kompletne, gdyż 
jedynie wówczas będzie skuteczne. Organizm musi 
otrzymać wszystkie niezbędne składniki, do których 
należą aminokwasy, węglowodany, tłuszcze, elek-
trolity (Na, K, Ca, Mg, Cl, P), pierwiastki śladowe, 
witaminy (retinol, kalcyferol, tokoferol, witamina K, 
tiamina, ryboflawina, pirydoksyna, witamina B12, 
kwas pantotenowy, kwas foliowy, niacyna, kwas 
askorbinowy) i woda.

4. Wszystkie pozostałe składniki prawidłowej diety, 
czyli elektrolity, witaminy i pierwiastki śladowe, 
powinny być podawane w ilościach pokrywających 
zapotrzebowanie dobowe (recommended daily  
allowance – RDA). 

Warunek ten w przypadku żywienia dojelitowego 
jest spełniony, jeżeli stosuje się dietę przemysłową 
w ilości należnej na kilogram idealnej masy ciała 
w ciągu doby. Dobowe zapotrzebowanie na elektrolity 
w przeliczeniu na kilogram masy ciała przedstawia się 
następująco: sód 1–2 mM, potas 0,5–2 mM, wapń  
0,1 mM, magnez 0,1–0,2 mM, fosfor 0,1–0,5 mM, nato-
miast dobowe zapotrzebowanie na wodę u dorosłego 
chorego nie przekracza zwykle 30–40 ml/kg mc. 

Monitorowanie leczenia żywieniowego

Chory żywiony pozajelitowo lub dojelitowo powinien 
być monitorowany w celu oceny skuteczności leczenia, 
objawów niepożądanych oraz stanu zdrowia, którego 
zmiany mogą wymagać modyfikacji leczenia żywienio-
wego.

Monitorowanie powinno się odbywać zgodnie 
z indywidualnym planem leczenia, określającym ter-
miny badań kontrolnych, i obejmować stan ogólny oraz 
metaboliczny chorego.

Rutynowe monitorowanie powinno obejmować: 
ocenę wskazań do dalszego leczenia, ocenę podaży 
substancji odżywczych i ich metabolizmu, ocenę wpływu 
podawanych leków w zakresie interakcji i reakcji nie-
pożądanych, ocenę przebiegu leczenia i problemów 
obserwowanych w okresie od ostatniej wizyty, kontrolę 
cewnika, portu lub zgłębnika, ocenę stanu odżywienia.

Do wykonywanych standardowo badań labora- 
toryjnych należą: morfologia krwi z rozmazem, stęże-
nie białka całkowitego, albumin, mocznika, kreatyniny,  



bilirubiny, AspAT, AlAT, LDH, GGTP, fosfatazy alkalicznej, 
sodu, potasu, wapnia, magnezu, chlorków, fosforanów, 
triglicerydów, cholesterolu i CRP w surowicy, koagulo-
gram, gazometria krwi żylnej.

Uwagi końcowe

Leczenie żywieniowe powinno się rozważyć u każ-
dego pacjenta z nowotworem, przy czym szczególną 
ostrożność należy zachować w przypadku pacjentów 
z zaawansowaną lub nieuleczalną chorobą, powinno 
być prowadzone, dopóki chory wyraża na nie zgodę 
i dopóki nie rozpoczęła się jeszcze faza umierania. Inter-
wencje z wyboru obejmują poradnictwo dietetyczne 
i żywienie drogą przewodu pokarmowego. Żywienie 
pozajelitowe jest zalecane, gdy:

 � żywienie dojelitowe jest niemożliwe lub niewystar-
czające,

 � spodziewany czas przeżycia przekracza 2–3 mie-
siące, stopień wydolności oraz jakość życia są 
akceptowalne, a chory jest zdolny do samoobsługi 
i spędzania ponad połowy czasu poza łóżkiem 
(ECOG < 2, Karnofsky > 50),

 � nie stwierdza się zajęcia procesem nowotworo-
wym życiowo ważnych narządów lub jest ono 
niewielkie,

 � można się spodziewać, że żywienie wpłynie na 
poprawę stanu sprawności chorego i jakości jego 
życia,

 � motywacja pacjenta jest na tyle silna, że zgadza 
się na uciążliwości związane z wykorzystaniem 
sztucznych dróg podaży pokarmów, a ponadto 
został poinformowany, że skuteczność takiej tera-
pii nie została jednoznacznie potwierdzona.
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7
Nowoczesne podejście  
do organizacji leczenia raka 
– koordynacja

Koncepcja opieki koordynowanej

Idea koordynowanej opieki zdrowotnej (KOZ) sięga 
lat 50. XX w., choć jako koncepcja organizacji opieki 
nad pacjentem pojawiła się znacznie później, bo na 
początku lat 90. Zalążka samej idei należy upatrywać 
w holistycznym spojrzeniu na człowieka w roli pacjenta. 
Taka perspektywa zbieżna jest z wydźwiękiem funda-
mentalnej dla ochrony zdrowia deklaracji z Ałma-Ata 
z 1978 r. i znajduje kontynuację w kluczowych doku-
mentach Światowej Organizacji Zdrowia.

Do lat 90. XX w. koordynacja i integracja opieki 
zdrowotnej kojarzone były na zasadzie przeciwwagi do 
fragmentaryzacji opieki, jako synonim opieki komplek-
sowej i ciągłej1. W istocie były to rozproszone próby 
opisania elementów modelu, który jako koncepcja 
sprawowania opieki nad pacjentem pojawił się sto-
sunkowo niedawno, bo pod koniec XX w. Wówczas to 
koordynację opieki zaczęto postrzegać w kategoriach 
organizacji i zarządzania procesem usługowym, wykra-
czając tym samym poza atrybuty samego procesu 
(jak ciągłość, kompleksowość, responsywność wobec 
potrzeb pacjenta) i przypisując tej formie opieki okre-

1 Rys historyczny tego terminu zaprezentowałam w publi-

kacji Zintegrowana opieka zdrowotna, podejście relacyjne  

do obsługi pacjenta jako klienta (2014). 

ślone zadania. W syntetycznym ujęciu sprowadzają się 
one do zespolenia odpowiedzialności za sprawowaną 
opiekę zdrowotną nad podległą populacją oraz alokacji 
zasobów ludzkich, organizacyjnych i finansowych sys-
temu zdrowia w celu uzyskania pożądanych wyników.

Trzy perspektywy opieki koordynowanej

Współcześnie opieka koordynowana definiowana jest 
przez WHO w trzech perspektywach: procesowej, 
usługobiorcy (pacjenta) i systemowej. Pierwsza z nich 
uwypukla kwestię współpracy wewnątrz- i między-
sektorowej, integracji leczenia (cure) z opieką (care). 
Celem stosowania metod i mechanizmów koordynacji 
na poziomie finansowania, administracji, organizacji 
i świadczenia usług jest poprawa jakości opieki i jako-
ści życia pacjentów, ich satysfakcji, a także efektywności 
tak sprawowanej opieki2. Procesowe rozumienie KOZ 
koncentruje się zatem na współpracy różnych profesjo-
nalistów medycznych, działających w ramach różnych 
organizacji sektora zdrowia i poza nim (w sektorze 
opieki społecznej, edukacji). 

2 Należy pamiętać, że nauka nie dostarcza jednoznacz-

nych dowodów na rzecz poprawy efektywności kosztowej  

za pomocą modelu KOZ. 

7.1.  Koordynowana opieka zdrowotna – podejścia i modele
Iga Rudawska
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Druga z perspektyw akcentuje rolę samego 
pacjenta jako podmiotu, dla którego tworzony jest 
plan opieki, w oparciu na wspólnej pracy wielu specja-
listów. Ważne miejsce zajmuje tu nie tylko planowanie 
i wdrażanie indywidualnej ścieżki postępowania, ale 
i ewaluacja efektów tak sprawowanej opieki. Te ostatnie 
oceniane są nie tylko w ujęciu klinicznym (efekt lecze-
nia), ale i funkcjonalnym (dobrostan fizyczny i psychiczny 
pacjenta, możliwość pełnienia przez niego funkcji spo-
łecznych).

Trzecie ujęcie – systemowe – postrzega KOZ jako 
sposób na wzmocnienie systemów opieki zdrowotnej 
skoncentrowanych na ludziach (people-centred) poprzez 
promowanie kompleksowego świadczenia usług wyso-
kiej jakości w ciągu całego życia, zaprojektowanych 
zgodnie z wielowymiarowymi potrzebami populacji 
i jednostki oraz dostarczanych przez wielodyscyplinarne 
zespoły świadczeniodawców, pracujących na różnych 
poziomach opieki. Warto podkreślić, iż system KOZ 
obejmuje tu profilaktykę pierwotną i wtórną, diagno-
stykę, terapię, rehabilitację i opiekę paliatywną.

Bez względu na przyjętą perspektywę rozumie-
nia KOZ wdrożenie tego modelu angażuje wielu 
interesariuszy systemu, by wspomnieć tu o instytu-
cjach regulujących system (jak ministerstwa zdrowia), 
świadczeniodawcach, płatnikach, profesjonalistach me- 
dycznych, pacjentach, organach nadzoru i kontroli, 
organizacjach trzeciego sektora, gremiach eksperckich 
i środowiskowych, społeczności lokalnej, różnych szcze-
blach władzy samorządowej. 

Modele koordynowanej opieki zdrowotnej

Przegląd piśmiennictwa poświęconego podejściom do 
KOZ upoważnia do stwierdzenia, że nie ma jednego uni-
wersalnego rozwiązania, które można by adaptować, 
abstrahując od ram danego systemu, uwarunkowań kul-
turowych i społecznych. Niemniej można wyróżnić kilka 
atrybutów, którymi powinny cechować się model KOZ: 
wspólne cele, powszechne poczucie obowiązku, wysoki 
stopień wzajemnego zaufania, wspólne działania trak-
towane jako sedno aktywności, a nie jako aktywność 
poboczna, wspólne rozwiązania obejmujące strategię 
i taktykę oraz swoista legitymacja władzy (najczęściej 
płatnika), wyrażana poprzez system finansowania 
świadczeń zdrowotnych. Model koordynowanego dostar-
czania usług zdrowotnych wymaga integracji w trzech 

płaszczyznach: (1) strukturalnej – odnoszącej się do 
struktury zarządzania, (2) klinicznej – odnoszącej się 
do ciągłości opieki, (3) informacyjnej – odnoszącej 
się do systemu danych klinicznych i administracyjnych.

Starając się wyodrębnić modelowe podejścia do 
KOZ, warto wskazać na te, które znajdują najszer-
sze zastosowanie i stanowią priorytety WHO, czyli:  
(1) modele populacyjne – skierowane do populacji 
o szczególnych potrzebach zdrowotnych (jak osoby star-
sze i niedołężne, kobiety w ciąży), (2) modele dotyczące 
konkretnych chorób i stanów (opieka nad osobami prze-
wlekle chorymi, opieka nad pacjentami onkologicznymi, 
opieka nad pacjentami z cukrzycą), (3) modele opieki 
indywidualnej (indywidualne plany opieki nad pacjen-
tami po udarze, zarządzanie przypadkiem w chorobach 
układu sercowo-naczyniowego). 

 � Model populacyjny

Pierwszy z typów KOZ dotyczy współpracy między-
organizacyjnej, obejmującej opiekę środowiskową 
(w tym psychiatryczną), ambulatoryjną i szpitalną, 
szczególnie nad osobami starszymi. Biorąc pod 
uwagę trendy demograficzne (starzenie się populacji) 
i epidemiologiczne (dominacja chorób przewlekłych 
i wielonarządowych), szczególną uwagę budzi inte-
gracja podstawowej opieki zdrowotnej z systemem 
opieki społecznej oraz tworzenie zespołów środowisko-
wej opieki zdrowotnej (comunity care) wraz z opieką 
psychiatryczną. Model populacyjny można także 
z powodzeniem wykorzystywać do zarządzania zdro-
wiem populacji narażonej na określone czynniki ryzyka 
związane ze stylem życia (palenie tytoniu, nadużywanie 
alkoholu, niezrównoważona dieta bogata w cukry), śro-
dowiskiem (zanieczyszczenie, smog, nieergonomiczne 
warunki pracy) czy uwarunkowaniami genetycznymi 
(przykładowo mutacja genu BRCA1 i BRCA2). W pierw-
szym przypadku chodzi o współpracę różnych szczebli 
systemu opieki zdrowotnej i społecznej w celu mody-
fikacji ryzykownych zachowań danej populacji (np. 
palacze tytoniu, ludzie otyli i zagrożeni otyłością). 
W drugim przypadku kluczowa jest koncentracja na 
profilaktyce pierwszego i drugiego rzędu. W trzecim 
priorytetem jest współpraca na rzecz badań przesiewo-
wych w kierunku dziedzicznych czynników ryzyka, a po 
ich identyfikacji – monitoring i kontrola stanu zdro-
wia zidentyfikowanej populacji (np. kobiety z mutacją  
genu). 
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 � Model skoncentrowany na jednostce 
chorobowej

Koordynacja skoncentrowana na danym programie 
leczenia, np. cukrzycy, nowotworów, opiera się na współ-
pracy różnych profesjonalistów medycznych i otaczaniu 

Według danych Eurostatu w 2018 r. blisko jedna piąta (19%) ludności UE miała co najmniej 65 lat. Do 
2100 r. odsetek osób w wieku co najmniej 80 lat zwiększy się ponad dwukrotnie i sięgnie 14,6% ogółu 
ludności.

W szwedzkim mieście Norrtalje, w regionie terytorialnym Sztokholmu, działa od 2006 r. program opieki koordy-
nowanej nad osobami w podeszłym wieku. Obejmuje on wszystkich mieszkańców miasta spełniających kryterium 
wiekowe 65+ (około 12 na 17 tys. ludności), przejawiających zwiększone potrzeby w zakresie opieki zdrowotnej 
i socjalnej. Celem programu jest poprawa jakości życia poprzez budowanie poczucia bezpieczeństwa, opiekę, 
w szczególności nad osobami z otępieniem starczym. Docelowo chodzi o spadek liczby hospitalizacji i utrzyma-
nie osób w podeszłym wieku we względnej samodzielności, jak najdłużej we własnych domach.

Program obejmuje koordynację pionową (szpital–dom) i poziomą (opieka domowa). Płatnik (władze samo-
rządowe reprezentowane przez radę miejską) podpisuje umowę z jednym, głównym dostawcą świadczeń na 
realizację usług z zakresu opieki zdrowotnej i socjalnej. Interdyscyplinarny zespół planuje opiekę, a koordynator 
(zwykle pracownik zajmujący się opieką domową) czuwa nad jego realizacją. Lekarze POZ są włączeni w pro-
gram, pełnią funkcję wspomagającą. Dokumentacja medyczna jest współdzielona.

Dotychczasowe efekty programu to: lepsza komunikacja i przepływ informacji wśród personelu, szybszy dostęp 
do opieki, spadek liczby osób starszych przyjmowanych do domów opieki, niższy koszt opieki w przeliczeniu  
na pacjenta w porównaniu z innymi regionami Szwecji (o podobnej strukturze populacji).

Źródło: opracowanie własne przy wykorzystaniu https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4628508/ (dostęp: 04.02.2020).

beneficjentów programu kompleksową opieką lekar-
ską i pielęgniarską. W praktyce oznacza to budowanie 
multidyscyplinarnych zespołów terapeutycznych, orga-
nizację konsultacji medycznych, wspólne planowanie 
i rozwój programów leczenia. 

Choroby nowotworowe są drugą przyczyną zgonów w Polsce. Rocznie odnotowuje się ponad 150 tys. 
nowych zachorowań, około 96 tys. osób z tego powodu umiera.

Od 1 stycznia 2015 r. funkcjonuje w Polsce szybka terapia onkologiczna (STO). Ta ścieżka leczenia przeznaczona 
jest dla pacjentów, u których lekarze podejrzewają lub stwierdzą nowotwór złośliwy. NFZ ani Ministerstwo  
Zdrowia nie kwalifikują pacjentów. Kartę diagnostyki i leczenia onkologicznego wystawia pacjentowi lekarz  
POZ lub lekarz specjalista (od 01.07.2017). 

Celem STO jest poprawa dostępności diagnostyki i leczenia nowotworów złośliwych oraz usystematyzowa-
nie procesu diagnostyczno-terapeutycznego. Jest to możliwe dzięki wprowadzeniu szybkiej diagnostyki  
(9 tygodni to czas, w jakim od zgłoszenia się do specjalisty pacjent ma mieć wykonane badanie umożliwia-
jące postawienie diagnozy) i kompleksowego leczenia oraz wyznaczeniu maksymalnych terminów na realizację 
poszczególnych etapów terapii. Świadczeniodawców realizujących STO nie obowiązują limity.

Nowym elementem jest wprowadzenie koordynatora, osoby, która organizuje leczenie pacjenta i jest jego prze-
wodnikiem po systemie. Koordynatora wybiera konsylium, które tworzy wielodyscyplinarny zespół specjalistów. 
Odpowiada ono także za kwalifikowanie pacjenta do leczenia zabiegowego, chemoterapii lub radioterapii, 
ustalanie planu leczenia oraz rodzajów stosowanych terapii. 

Oczekiwane rezultaty STO to zmniejszenie śmiertelności pacjentów onkologicznych oraz obniżenie kosztów 
leczenia, dzięki wykryciu choroby we wczesnym stadium.

Źródło: opracowanie własne przy wykorzystaniu http://pakietonkologiczny.gov.pl/o-terapii/ (dostęp: 03.02.2020).
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Komentarz do przypadku: Program Szybkiej Terapii Onkologicznej, w swej koncepcji, odpowiada założeniom 
teoretycznym modelu KOZ w odniesieniu do pacjentów przewlekle chorych (model autorstwa zespołu E. Wagnera 
z 1998 roku). Podstawowymi składowymi tego modelu są: zasoby środowiska lokalnego (głównie sieć POZ), 
organizacja ochrony zdrowia (głównie zarządzanie kosztami i odpowiednie wykorzystanie istniejących zasobów), 
wsparcie dla samozarządzania opieką przez pacjentów, projektowanie systemu dostarczania opieki zdrowotnej 
(koncentracja na zespołach interdyscyplinarnych), wspomaganie decyzji (głównie poprzez wdrożenie wytycznych 
dobrej praktyki medycznej) oraz systemy informacyjne. STO zawiera ww. elementy. Sukces realizacji tej koncepcji 
jest pochodną skutecznej implementacji wszystkich jej składowych, relacji między nimi oraz trwałości projektu 
rozumianej jako ciągłe ulepszanie na podstawie monitoringu i kontroli rezultatów. 

Choroby układu krążenia są przyczyną ponad 46% zgonów w Polsce. Śmiertelność roczna po zawale serca 
leczonym interwencyjnie (a więc najbardziej skuteczną metodą) przekracza 12%. 

Program KOS-zawał (Kompleksowa Opieka Specjalistyczna nad Pacjentami po Zawale Serca) uruchomiony 
został 1 października 2017 r. Jego celem jest zapewnienie pacjentom ciągłości procesu diagnostyki i leczenia 
kardiologicznego w okresie 12 miesięcy po przebytym zawale mięśnia sercowego. 
Spodziewanymi efektami programu jest ograniczenie liczby rehospitalizacji z tytułu zdarzeń sercowo-naczy-
niowych, spadek liczby zgonów i inwalidztwa z powodu niewydolności serca oraz podniesienie jakości życia 
pacjentów po zawale. W wymiarze ekonomicznym chodzi o bardziej efektywne wydatkowanie publicznych 
środków, a także o umożliwienie szybkiego powrotu do aktywności zawodowej i społecznej tego segmentu 
pacjentów (ograniczanie kosztów pośrednich choroby).
Program KOS-zawał składa się z czterech modułów: (1) interwencyjnego leczenia zawału mięśnia sercowego 
oraz – jeśli jest taka potrzeba – leczenia kardiochirurgicznego, (2) elektroterapii (wszczepienia urządzenia 
stymulującego pracę serca), (3) kompleksowej rehabilitacji kardiologicznej, (4) ambulatoryjnej opieki specjali-
stycznej (kardiologicznej).
Każdy pacjent mający wskazania do korzystania z KOS-zawał objęty jest świadczeniami nielimitowanymi, które 
rozliczane są dodatkowo, a więc poza dotychczasowym kontraktem na leczenie ostrych zespołów wieńcowych.
Mocne strony programu to: optymalizacja leczenia i rehabilitacji, monitorowanie efektów opieki, motywacja 
ekonomiczna ośrodków prowadzących KOS-zawał (ośrodek koordynujący ma możliwość uzyskania dodatko-
wych bonusów – do 25%, jeżeli pacjent ukończy cały program KOS i wróci do pracy w określonym przepisami 
terminie). 
Barierami do pokonania są: niski dostęp do rehabilitacji kardiologicznej, niedostateczna informatyzacja  
systemu. Docelowo KOS-zawał może wykorzystywać telemedycynę: telekardiologię i telerehabilitację.

Źródło: opracowanie własne przy wykorzystaniu http://www.rynekzdrowia.pl/Serwis-Kardiologia/KOS-zawal-jak-nam-sie-udaje-realizowac-
-ten-program-kompleksowej-opieki,182240,1014,1.html (dostęp: 03.02.2020).

 � Model opieki indywidualnej

Kolejny model dotyczy indywidualnego pacjenta 
i sprowadza się do koordynacji usług poprzez takie 
mechanizmy, jak zarządzanie przypadkiem choro-
bowym (case management), zarządzanie w danym 
stanie chorobowym (disease management) czy zarzą-
dzanie ścieżką postępowania klinicznego (patient 
pathway management). Programy te adresowane są 
zwykle do pacjentów wysokiego ryzyka, a więc tych, 
którzy potencjalnie zagrożeni są częstą hospitalizacją 
i stanowią najbardziej intensywnych świadczeniobior-
ców usług zdrowotnych. Celem takich programów jest 
optymalizacja struktury dostarczanych usług zdro-

wotnych, tak aby podnieść sprawność funkcjonalną 
pacjentów, przy jednoczesnym ograniczaniu przyjęć 
szpitalnych i całkowitych kosztów leczenia. Efektem 
podejmowanych interwencji ma być krótkookresowa 
i długookresowa poprawa stanu zdrowia pacjentów 
objętych programem, przy równoczesnej racjonaliza-
cji ponoszonych kosztów. Model ten z powodzeniem 
może być stosowany do zarządzania zdrowiem 
pacjentów z chorobami układu krążenia i choro-
bami onkologicznymi. Przykładem pierwszej grupy są 
pacjenci po przebytym zawale mięśnia sercowego, 
a drugiej grupy – pacjenci z nowotworami hemato-
logicznymi, nowotworami rzadkimi czy nowotworami 
neuroendokrynnymi. 
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Edukacja kluczem do sukcesu

W modelach KOZ bardzo ważnym elementem 
uzupełniającym, obok współpracy między- i wewnątrz-
sektorowej, jest edukacja pacjentów i zwiększenie ich 
odpowiedzialności za własne zdrowie poprzez modyfikację 
osobniczych zachowań. Mówimy nawet o samozarządza-
niu opieką, rozumiejąc przez to aktywny udział pacjenta  
i jego rodziny w utrzymaniu zdrowia i ograniczaniu 
zaostrzeń stanów przewlekłych poprzez adekwatny styl  
życia. 

Respektując fakt, iż zasoby ochrony zdrowia są 
ograniczone, podstawowym przesłaniem KOZ jest 
maksymalizacja korzyści z danej wiązki zaangażowa-
nych zasobów (finansowych, ludzkich, sprzętowych). 
Koordynacja usług ma głównie na celu uniknięcie strat 
informacyjnych w systemie, redukcję dublowanych usług 
i ostatecznie – ograniczenie konsumpcji najbardziej 
kosztowych świadczeń poprzez wdrażanie programów 
wczesnej diagnozy i interwencji z dużym udziałem 
samych pacjentów i nieformalnych dostawców usług 
(jak członkowie rodzin pacjentów).

Zatem co dalej?

Zaprezentowane rozwiązania modelowe mają wiele 
cech wspólnych, w swej istocie sprowadzających się do 
takiej organizacji procesu dostarczania opieki zdrowot-
nej, która jest w stanie zapewnić pacjentom ciągłość, 
poprawić dostępność i jakość opieki przy jednoczesnej 
atencji wobec ponoszonych kosztów. Kluczowe składowe 
zaprezentowanej koncepcji to:

 � stworzenie organizacyjnej struktury, pełniącej 
funkcję integratora na poziomie strategicznym, 
operacyjnym i usługowym oraz biorącej na siebie 
odpowiedzialność za zapewnienie danej popula-
cji/segmentowi/grupie pacjentów efektywnych 
kosztowo usług o wysokiej jakości,

 � uruchomienie bodźców finansowych promujących 
integrację procesu świadczenia usług zdrowot-
nych,

 � wdrożenie zarządzania przypadkiem/opieką jako 
efektywnego narzędzia oceny potrzeb pacjenta, 
planowania i kontroli skoordynowanego zestawu 
usług opieki zdrowotnej,

 � organizacja sieci dostawców opieki, pracującej  
na wystandaryzowanych procedurach, w oparciu 
na zintegrowanej infrastrukturze informacyjnej 
oraz wspierającej dzielenie się zasobami kadro-
wymi i rzeczowymi.

KOZ nie jest koncepcją nową, ale z pewnością 
wartą uwagi w kontekście ekonomizacji systemu zdro-
wia (orientacja proefektywnościowa, kontrola kosztów, 
monitoring kluczowych mierników dokonań) i orientacji 
na pacjenta (patient-centred care). Zaletą tego podejścia 
jest równoczesne skupienie uwagi na dwóch składnikach 
wartości: jakości opieki (gdzie ciągłość opieki jest funda-
mentalnym parametrem) oraz kosztach opieki (w tym 
racjonalizacji ich struktury w ujęciu makro). Onkologia, 
jako obszar wysoce kosztochłonny i bardzo wrażliwy na 
wahania jakości, jest dobrym polem do rozwijania KOZ. 
Inwestycje w tej materii powinny jednak respektować 
zasady zarządzania projektami, wśród których plano-
wanie, motywowanie, komunikacja i kontrola należą  
do kluczowych. 
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7.2.   Narodowa Strategia Onkologiczna
Piotr Rutkowski

Narodowa Strategia Onkologia (NSO) to najważniejszy 
dokument, który będzie kształtował podstawowe działa-
nia w zakresie onkologii w naszym kraju na najbliższe 
10 lat. Działania nad opracowaniem strategii były dys-
kutowane w polskim środowisku onkologów i pacjentów 
przez minimum ostatnich 8 lat (vide: Strategia Walki 
z Rakiem w Polsce 2015–2025 opracowywana pod 
egidą Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, który to 
dokument nigdy nie uzyskał statusu dokumentu rządo-
wego i wykonawczego), gdyż polska NSO jest jednym 
z ostatnich tego typu dokumentów w Europie. NSO 
ostatecznie opracowano w rekordowo krótkim czasie 

zgodnie z Ustawą z dnia 26 maja 2019 r. przygotowanej 
z inicjatywy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Przy-
gotowywał ją Zespół Ministra Zdrowia ds. Narodowej 
Strategii Onkologicznej przy współpracy pracowników 
Ministerstwa Zdrowia, korzystając również z wiedzy eks-
pertów zewnętrznych; oceniano ją m.in. w konsultacjach 
z Krajową Radą ds. Onkologii, MD Anderson Cancer 
Center (Houston, USA), NCCN etc. Finalny dokument 
został przyjęty przez Radę Ministrów 4 lutego 2020 r.  
i zaprezentowany przez Prezydenta Rzeczypospolitej  
Polskiej Andrzeja Dudę w dniu 6 lutego 2020 r.

Zgodnie z ustawą o Narodowej Strategii Onkologicznej główne zadania NSO obejmują:

1) obniżenie zachorowalności na choroby nowotworowe przez edukację zdrowotną, promocję zdrowia 
i profilaktykę, w tym kształtowanie świadomości prozdrowotnej i propagowanie zdrowego stylu życia,

2) poprawa profilaktyki, wczesnego wykrywania, diagnostyki i leczenia chorób nowotworowych,

3) rozwój systemu opieki zdrowotnej w obszarze onkologii przez koncentrację działań wokół chorego  
i jego potrzeb, ze szczególnym uwzględnieniem poprawy jakości życia chorych i ich rodzin,

4) zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości świadczeń opieki zdrowotnej w obszarze onkologii, 
udzielanych zgodnie z aktualną wiedzą medyczną,

5) opracowanie i wdrożenie zmian organizacyjnych, które zapewnią chorym równy dostęp do koordynowanej 
i kompleksowej opieki zdrowotnej w obszarze onkologii,

6) rozwój działalności szkoleniowej i edukacji oraz kształcenia kadr medycznych w obszarze onkologii,

7) rozwój badań naukowych mających na celu poprawę i wzrost efektywności oraz innowacyjności leczenia 
chorób nowotworowych.
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W dużej mierze za realizację zadań Narodowej 
Strategii Onkologicznej przy współpracy z minister-
stwem zdrowia odpowiedzialny będzie nowo utworzony 
Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-
Curie – Państwowy Instytut Badawczy.

Podstawowym zamierzeniem NSO jest zmniej-
szenie umieralności w zakresie tych najczęstszych 
nowotworów, gdzie interwencje populacyjne mogą przy-
nieść efekty w stosunkowo krótkim (10-letnim) terminie. 
Nowotwory są w Polsce drugą najczęstszą przyczyną 
zgonów po chorobach układu krążenia, a prognozy 
wskazują, że w ciągu najbliższych 5 lat liczba pacjentów 
onkologicznych może wzrosnąć o 15%, zaś w perspekty-
wie 10 lat o 28%. Według prognoz Krajowego Rejestru 
Nowotworów w 2026 r. należy spodziewać się około 
190 tys. zachorowań rocznie. Obecnie w Polsce żyje 
prawie 990 tys. osób z chorobą nowotworową rozpo-
znaną w ciągu poprzedzających 15 lat.

W krótkim okresie bez dodatkowych nakładów 
na onkologię w Polsce nie będzie możliwe 
skuteczniejsze i efektywniejsze leczenie onkologiczne. 
Przygotowanie kompleksowej i wieloletniej strategii 
ze zdefiniowanym finansowaniem jest warunkiem 
zapewnienia polskim pacjentom takich samych 
możliwości wyleczenia jak innym obywatelom 
Unii Europejskiej. Poprawę tej sytuacji można 
uzyskać jedynie poprzez edukację społeczeństwa, 
uruchomienie systematycznych badań prewencyjnych 
i przesiewowych oraz wdrożenie skoordynowanej, 
kompleksowej opieki onkologicznej.

Strategia stanowi kontynuację zapoczątkowanej 
reformy polskiej onkologii. Działania mają objąć pięć 
obszarów, kluczowych dla uzyskania efektu synergii 
oraz poprawy wskaźników epidemiologicznych w Pol-
sce. Wybrano takie działania, które są najistotniejsze 
z punktu widzenia populacyjnego i zdrowia publicznego 
oraz działania nakierowane na pacjenta (jak np. rehabi-
litacja onkologiczna, czyli działania okołoterapeutyczne 
umożliwiające powrót do pełnej aktywności społecz-
nej i zawodowej chorych na nowotwory), postulowane 
od wielu lat, a w których istniały największe niedocią-
gnięcia w polskiej ochronie zdrowia. Realizacja zadań 
planowana jest na lata 2020–2030, przy czym ustawo-
dawca usankcjonował konieczność tworzenia rocznych 
harmonogramów realizacji Strategii. 

Wobec tak zdefiniowanych potrzeb Narodowa Stra-
tegia Onkologiczna proponuje prowadzenie działań 
w pięciu obszarach, które obejmują 99 zadań z jasno 

zdefiniowaną odpowiedzialnością wykonawczą, termi-
nami i miernikami oraz założeniami finansowymi:

1. Inwestycje w kadry – poprawa sytuacji kadrowej 
i jakości kształcenia w dziedzinie onkologii. Działania 
mają na celu zwiększenie liczby lekarzy onkolo-
gów i lekarzy pokrewnych specjalności, włączenie 
kształcenia z zakresu profilaktyki nowotworów do 
programu kształcenia przeddyplomowego lekarzy 
i pielęgniarek. Planowana jest również organizacja 
kursów z profilaktyki nowotworów w trakcie kształ-
cenia lekarzy innych specjalności oraz pielęgniarek.

2. Inwestycje w edukację, prewencję pierwotną i styl 
życia – ograniczanie zachorowalności na nowotwory 
poprzez redukcję ryzyka w zakresie profilaktyki 
pierwotnej nowotworów. Działania mają na celu 
realizację zaleceń Europejskiego Kodeksu Walki 
z Rakiem ze szczególnym uwzględnieniem ograni-
czenia palenia tytoniu, a także włączenie lekarzy, 
w tym lekarzy POZ i medycyny pracy w działania 
prewencji pierwotnej. Nowością jest wprowadzenie 
refundacji szczepień przeciwko wirusowi brodaw-
czaka ludzkiego (HPV).

3. Inwestycje w pacjenta, prewencja wtórna – Poprawa 
skuteczności profilaktyki wtórnej. Wskazane dzia-
łania służą podniesieniu skuteczności badań 
przesiewowych w kierunku nowotworów jelita gru-
bego, piersi, szyjki macicy, płuca. Proponowane jest 
włączenie do działań prewencji wtórnej lekarzy pod-
stawowej opieki zdrowotnej i medycyny pracy.

4. Inwestycje w naukę i innowacje – zwiększenie 
potencjału badań naukowych i projektów innowa-
cyjnych w Polsce w celu umożliwienia pacjentom 
korzystania z najskuteczniejszych rozwiązań dia-
gnostyczno-terapeutycznych. Celem wskazanych 
działań jest zwiększenie udziału pacjentów onko-
logicznych w badaniach klinicznych, rozwój badań 
klinicznych niekomercyjnych w dziedzinie onkolo-
gii oraz poszerzenie analizy danych w rejestrach 
medycznych. Dodatkowo do 2030 r. minimum 
90% innowacyjnych terapii onkologicznych refun-
dowanych w krajach Unii Europejskiej zostanie 
poddanych refundacji w Polsce.

5. Inwestycje w system opieki onkologicznej – poprawa 
organizacji systemu opieki onkologicznej poprzez 
zapewnienie pacjentom dostępu do najwyższej jako-
ści procesów diagnostyczno-terapeutycznych oraz 
kompleksowej opieki na całej „ścieżce pacjenta”. 
Zaproponowane działania mają na celu wyrów-
nanie poziomu opieki onkologicznej na poziomie 
regionalnym, niezależnie od miejsca zamieszkania 
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pacjenta. W ramach obszaru proponowane jest 
wprowadzenie Krajowej Sieci Onkologicznej (KSO), 
ośrodków kompetencji w zakresie leczenia raka 
płuca, raka jelita grubego, nowotworów ginekolo-
gicznych, nowotworów urologicznych, nowotworów 
wieku dziecięcego oraz nowotworów rzadkich, 
a także wprowadzenie standardów diagnostycz-
no-terapeutycznych. Rozwój kompleksowej opieki 
onkologicznej obejmować ma rozwój opieki rehabi-
litacyjnej, psychologicznej, paliatywnej i hospicyjnej. 
Ważnym obszarem będzie kompleksowa analiza 
danych i dostępność informacji dla pacjentów i leka-
rzy na jednym zintegrowanym portalu. Ponadto 
inwestycje w system opieki onkologicznej obejmują 
działania na rzecz poprawy jakości życia pacjentów 
onkologicznych w trakcie i po zakończeniu leczenia.

Strategie onkologiczne zostały wdrożone w wielu 
krajach, m.in. w Wielkiej Brytanii, Francji, Norwegii  
czy Szwajcarii. Doświadczenia tych państw wskazują, 
że przyjęcie narodowych strategii znacząco przyczynia 
się do poprawy wyników leczenia i zwiększenia  
jego efektywności, a przede wszystkim podniesienia 
jakości opieki nad pacjentem. 

Wierzymy, że realizacja powyższych zadań jest real-
nym zwrotem w kierunku tworzenia systemu ochrony 
zdrowia opartego na wartościach kluczowych dla 
pacjentów. Strategia zawiera wiele bardzo konkretnych 
działań od edukacyjnych po regulacyjne. Działajmy 
w obszarze prewencji pierwotnej, edukacji, diagno-

styki, rehabilitacji, a także ułatwień powrotu na rynek 
pracy czy wsparcia w pozyskaniu kredytów dla osób 
po zakończonym leczeniu. Za wykonanie zadań Strate-
gii odpowiedzialny jest minister zdrowia, a do każdego 
zadania został przypisany realizator. Strategia będzie 
finansowana z budżetu ministra zdrowia, a wydatki 
związane z realizacją zadań wynikających ze Strategii 
zostaną sfinansowane w ramach zwiększonych nakła-
dów na ochronę zdrowia, wynikających z tzw. ustawy 
6%. Planowane nakłady z budżetu państwa na realiza-
cję działań przewidzianych w ramach Strategii wyniosą: 
250,3 mln zł w 2020 r., 451,2 mln zł rocznie w latach 
2021–2023 oraz 501,5 mln zł rocznie w latach 2024–
2030.

Należy podkreślić, że ze względu na charakter wielu 
działań oraz rozwój biologiczny nowotworów wymierne 
efekty działań wdrażanych w ramach Strategii będą 
widoczne dopiero w długiej perspektywie czasu. Należy 
również zaznaczyć, że działania planowane w części 
dotyczącej prewencji pierwotnej nowotworów i edukacji 
społecznej będą miały również istotne znaczenie w pre-
wencji innych chorób cywilizacyjnych. Przyjęcie Strategii 
ma na celu wyhamowanie wskaźników zarówno zacho-
rowalności, jak i umieralności. 

7.3.  Onkologia dziecięca jako przykład nowych rozwiązań organizacyjnych  
w celu pokonania wyzwań i ograniczeń
Piotr Czauderna

Co roku w Europie odnotowuje się ponad 35 tys. nowych 
zachorowań na nowotwory u dzieci, z czego około 6 tys. 
pacjentów umiera z tego powodu, a więc odsetek prze-
żyć wynosi ponad 80%, co jest niespotykane w onkologii 
osób dorosłych. Podobnie zresztą jest w Polsce, przeżycia 
w onkologii dziecięcej są zbliżone do europejskich, pod-
czas gdy w onkologii dorosłych spośród ponad 160 tys. 
osób, u których każdego roku wykrywa się nowotwory, 
około 100 tys. umiera. 

Do najczęstszych rozpoznań w zakresie nowotworów 
dziecięcych należą: białaczki i chłoniaki, nowotwory 
ośrodkowego układu nerwowego oraz rozliczne 
guzy lite, spośród których najczęstsze są nerwiak 
zarodkowy (neuroblastoma) oraz nerczak płodowy 
(guz Wilmsa). 

Odmiennie niż w przypadku nowotworów u osób 
dorosłych, przyczyna powstania nowotworów dziecię-

cych wciąż pozostaje nieznana. Większości z nich nie 
da się zapobiec ze względu na ich wieloczynnikową 
etiologię i mniejszy związek ze stylem życia lub czynni-
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kami środowiskowymi. W literaturze podaje się, że tylko 
około 10% nowotworów dziecięcych ma znane podłoże  
genetyczne. 

Jednak jeszcze w latach 70. ubiegłego wieku 
odsetek przeżyć w nowotworach dziecięcych wyno-
sił zaledwie 30–40%. Można więc stwierdzić, że na 
przestrzeni ostatnich 20–30 lat odnotowano znaczny 
postęp. Z czego wynika ten nadzwyczajny sukces onko-
logii dziecięcej?

Otóż nowotwory u dzieci i młodzieży zalicza się do 
chorób rzadkich, w związku z powyższym dla stałego 
postępu w leczeniu niezbędna była i jest współpraca 
wieloośrodkowa. Tylko ona daje realną szansę na lep-
sze poznanie nowotworów dziecięcych, zrozumienie ich 
odmienności oraz przetestowanie odpowiedzi na lecze-
nie i zdobycie wiedzy co do jego ostatecznych wyników 
po zastosowaniu nowych metod leczenia. Na dodatek, 
w związku z odnotowaną znaczną poprawą wyników 
leczenia, bardzo trudno osiągnąć dalszy postęp i stwier-
dzić, że nowe metody terapeutyczne są lepsze. Dlatego 
wektor badań przesunął się w kierunku indywidu-
alizacji leczenia w oparciu o wyjściową stratyfikację 
prognostyczną pacjentów. Drugimi jego kierunkiem jest 
zapobieganie odległym skutkom ubocznym stosowanej 
terapii. Dobrymi tego przykładami są zastosowanie  
tiosiarczanu sodu (STS) w zapobieganiu ototoksycz-
ności cisplatyny czy deksrazoksanu w zapobieganiu 
kardiotoksyczności antracyklin. Inne podejście polega  
na łagodzeniu leczenia u dobrze rokujących pacjentów, 
np. ograniczeniu liczby dawek cisplatyny u chorych 
z wątrobiakiem zarodkowym (hepatoblastoma).

Prowadzenie badań klinicznych u dzieci jest jednak 
dużym wyzwaniem ze względu na niewielką liczbę 
pacjentów do nich się kwalifikujących czy z powodu 
konieczności współpracy, nie tylko wieloośrodkowej, 
ale wręcz międzynarodowej, a nawet globalnej. 
Podobny problem dotyczy prowadzenia rejestrów 
w onkologii dziecięcej. Niezbędna jest współpraca 
wszystkich ośrodków onkologicznych w danym
 kraju, aby uzyskać dokładne dane statystyczne  
i móc wyciągnąć z nich wartościowe naukowo 
wnioski. 

W Europie współpraca ta zaczęła się już w latach 
60., a w Polsce w 70. Mimo że mała jednostka poświę-
cona onkologii dziecięcej została założona w Paryżu 
przez dr Odile Schweisguth (która jest uważana za pio-
niera onkologii dziecięcej w Europie) już pod koniec lat 
50., to jednak dopiero w 1968 r. z inicjatywy dr Wal-

tera Hitziga z Zurychu grupa europejskich pediatrów 
szczególnie zaangażowanych w hematologię założyła 
Europejskie Towarzystwo Hematologii i Immunologii 
Dziecięcej. Następnie powstały Włoskie Stowarzysze-
nie Hematologii Dziecięcej i Onkologii oraz Nordyckie 
Towarzystwo Pediatrycznej Hematologii i Onkologii. 
Równolegle, 3 lipca 1967 r., kolejna niewielka grupa 
pediatrów, chirurgów, patologów i innych lekarzy 
spotkała się na Oddziale Pediatrycznym „Service Mil-
hit” Instytutu Gustave’a Roussy’ego (IGR) w Villejuif 
w Paryżu we Francji. Wszyscy tam znali dr Odile Schweis-
guth i żywo interesowali się onkologią dziecięcą. Na tym 
spotkaniu podjęto decyzję o utworzeniu Club d’Oncolo-
gie Pédiatrique (lub Pediatric Oncology Club). Podczas 
drugiego spotkania klubu, które odbyło się w IGR 
w 1968 r., uczestnicy zgodzili się na zwołanie następ-
nego roku zebrania w Madrycie. To właśnie wtedy stało 
się jasne, że istnieje wyraźne i powszechne zaintereso-
wanie onkologią dziecięcą, a Klub został przekształcony 
w towarzystwo naukowe – Société Internationale d’On-
cologie Pédiatrique – albo inaczej International Society 
of Pediatric Oncology (SIOP) w dniu 6 listopada 1969 r. 
We wczesnych latach Towarzystwo było głównie zorien-
towane na działalność kliniczną, promując aktywne 
zaangażowanie w badania kliniczne. SIOP spełnił swój 
pierwotny zamiar, aby być prawdziwie międzynarodo-
wym społeczeństwem lekarzy i uczonych. W związku 
z tym nie ograniczał on swojego wpływu i możliwości 
członkostwa do jednego kontynentu lub jego części. 
SIOP rozpoczął swoją działalność w zakresie badań 
klinicznych u dzieci międzynarodowym badaniem 
nerczaka płodowego (guza Wilmsa), zwanym SIOP-1, 
w 1971 r. Było to pierwsze międzynarodowe badanie kli-
niczne u dzieci w Europie. Z kolei, podczas dorocznego 
spotkania SIOP w Jerozolimie w 1987 r. powstała grupa 
lekarzy zainteresowanych guzami wątroby u dzieci. 
Z czasem powstały też grupy zainteresowane nerwia-
kiem zarodkowym (neuroblastoma) i mięsakami tkanek 
miękkich.

Z kolei w naszym kraju, w 1974 r. utworzona zosta- 
ła Polska Pediatryczna Grupa ds. Leczenia Białaczek 
i Chłoniaków (PPGLBC) mająca na celu wypracowanie 
stosowania ściśle kontrolowanych programów terapeu-
tycznych oraz unifikację leczenia nowotworów układu 
krwiotwórczego i limfoidalnego w Polsce. W 1992 r., 
wzorując się na PPGLBC, powstała Polska Grupa Guzów 
Litych (PGGL). W 1999 r. obie grupy weszły w skład 
nowo powstałego Polskiego Towarzystwa Onkologii 
i Hematologii Dziecięcej. W ramach PPGGL działa 
8 grup roboczych zajmujących się koordynacją leczenia 
poszczególnych nowotworów:
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„wąskich gardeł” w testowaniu nowych strate-
gii terapeutycznych dla rzadkich nowotworów 
u dzieci.

b. Umożliwiło to również utworzenie Rady  
ds. Badań Klinicznych (European Clinical Rese-
arch Council) zgodnie z modelem trwałego 
„Europejskiego Instytutu Wirtualnego” dla 
badań klinicznych i translacyjnych w nowotwo-
rach u dzieci i młodzieży.

c. Powstanie dalszych zrównoważonych modeli 
i strategii współpracy.

2. European Partnership for Action Against Cancer 
(EPAAC – 2011–2014) – które to działanie miało na 
celu konsolidację w zakresie Europejskich Standar-
dów Opieki nad Dziećmi z Nowotworami (powstały 
one w 2009 r.).

3. PanCareSurFup (2011–2016) – w ramach tego pro-
jektu poczyniono ważny krok naprzód polegający 
na opracowaniu wytycznych dotyczących nadzoru 
i kontroli pacjentów, którzy zostali wyleczeni z nowo-
tworów wieku dziecięcego oraz modelu „Paszportu 
Ozdrowieńca” (Survivorship Passport).

4. Wreszcie w 2014 r. rozpoczęto projekt ExPO-r-
Net (2014–2017), który stał się prekursorem dla 
europejskiej sieci referencyjnej z zakresu onkologii 
dziecięcej (ERN PaedCan).

Równocześnie podjęto działania o charakterze 
lobbingu politycznego na rzecz nowotworów wieku 
dziecięcego. Między innymi, rozpoczęto organizację 
dorocznego Międzynarodowego Dnia Świadomości 
Nowotworów Dziecięcych w Parlamencie Europejskim 
w celu podnoszenia powszechnej świadomości na temat 
wyzwań, przed którymi stoją dzieci i młodzież z rakiem 
w Europie oraz ci, którzy się nimi opiekują. Podpisano 
też umowę pomiędzy SIOPE a organizacją zrzeszającą 
rodziców pacjentów z nowotworami (Childhood Cancer 
International – Europe) w celu określenia ram przyszłej 
współpracy (w oparciu o współpracę w ramach pro-
jektu ENCCA). Ukoronowaniem tych działań stała się 
w 2015 r. oficjalna inauguracja w Parlamencie Euro-
pejskim planu dla onkologii dziecięcej w Europie (SIOPE 
Strategic Plan).

Wreszcie w 2015 r. uruchomiono wielostronną 
platformę pediatrycznej onkologii (ACCELERATE) zrze-
szającą środowisko akademickie, przemysł, organy 
regulatorowe oraz rodziców i mającą na celu uspraw-
nienie opracowywania nowych leków onkologicznych 
dla dzieci. Zaś w 2016 r. rozpoczęto, we współpracy 
z organizacją EORTC, projekt QUARTET mający na celu 

1. Nerwiak zarodkowy (neuroblastoma) – Klinika On- 
kologii i Hematologii Dziecięcej, Uniwersytet Jagiel-
loński w Krakowie.

2. Mięsak Ewinga oraz mięsaki tkanek miękkich (RMS, 
non-RMS) – Klinika Transplantacji Szpiku, Onkologii 
i Hematologii Dziecięcej, Uniwersytet Medyczny  
im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. 

3. Nowotwory kości – Klinika Onkologii i Chirurgii 
Onkologicznej Dzieci i Młodzieży, Instytut Matki 
i Dziecka w Warszawie.

4. Nowotwory nerek (guzy Wilmsa) – Klinika Transplan-
tacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej, 
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wro-
cławiu.

5. Nowotwory wątroby – Klinika Chirurgii i Urologii 
Dzieci i Młodzieży, Gdański Uniwersytet Medyczny.

6. Guzy germinalne – Klinika Pediatrii, Hematologii, 
Onkologii i Endokrynologii, Gdański Uniwersytet 
Medyczny. 

7. Guzy rzadkie – Klinika Pediatrii, Hematologii, 
Onkologii i Endokrynologii, Gdański Uniwersytet 
Medyczny.

8. Nowotwory CUN – Klinika Onkologii, Instytut 
„Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warsza-
wie.

Według danych Polskiego Towarzystwa Onkologii 
i Hematologii Dziecięcej (PTOHDz) obecnie w Polsce 
funkcjonuje 18 ośrodków onkologicznych dla dzieci. 
W Polsce jest też 70 oddziałów chirurgii dziecięcej, 
w tym 18 zajmujących się leczeniem chirurgicznym 
dzieci z nowotworami. 

Dopiero w 1998 r. powstała europejska gałąź Mię-
dzynarodowego Towarzystwa Onkologii Pediatrycznej 
(SIOP), zwana SIOP-Europe (SIOPE). W 2007 r. zyskała 
ona niezależność i utworzyła swój międzynarodowy 
sekretariat w Brukseli. Kluczowe znaczenie dla rozwoju 
onkologii dziecięcej w ostatnich latach miało pozyska-
nie przez międzynarodowe konsorcja, z udziałem bądź 
pod przewodnictwem SIOPE, kilku grantów naukowych 
finansowanych przez Komisję Europejską (w ramach 
programów FP7 i Horizon 2020). Były to:

1. ENCCA (European Network for Cancer research 
in Children and Adolescents – 2011–2015) – sieć 
doskonałości zrzeszająca 34 europejskie ośrodki 
naukowe z zakresu onkologii dziecięcej.

a. ENCCA była nakierowana na skuteczną inte-
grację wszystkich interesariuszy poprzez 
usprawnienie ich współpracy oraz zapewnienie 
wspólnych narzędzi do rozwiązania obecnych 



2317.  Nowoczesne podejście do organizacji leczenia raka – koordynacja 

zgadzają się co do celowości tworzenia w istniejących 
ośrodkach jednostek pełnoprofilowej opieki w najczęst-
szych nowotworach w postaci, tzw. unitów narządowych, 
czyli inaczej mówiąc – narządowych centrów kompe-
tencji. Wydaje się, że wiele problemów występujących 
w opiece onkologicznej w Polsce można wyelimino- 
wać poprzez wprowadzenie koordynacji diagnostyki  
i leczenia. 

Złożoność problematyki onkologicznej wymaga 
uporządkowanego podejścia do koordynacji 
usług na wszystkich poziomach i w odniesieniu 
do wszystkich rodzajów procesów związanych 
z opieką nad chorymi z nowotworami. Wyraźnie 
zaleca to „European Guide for Quality National 
Cancer Control Programmes”, powstały w ramach 
Europejskiego programu EPAAC Joint Action.

Trzeba jednak pamiętać, że bez stopniowego wpro-
wadzania wytycznych i standardów nie wyrównamy 
szans chorych. Dobitnym tego przykładem jest historia 
badań nad pierwotnymi złośliwymi guzami wątroby 
u dzieci prowadzonymi przez międzynarodową grupę 
SIOPEL. Dzięki temu poprawiono wyniki leczenia wątro-
biaka zarodkowego (hepatoblastoma) z pierwotnych 
30% do 90% w przypadkach zlokalizowanych i ponad 
70% w przypadkach rozsianych, a najnowsze badanie 
kliniczne grupy SIOPEL (VI generacji) odbywa się na 
poziomie globalnym z udziałem wszystkich ośrodków 
z USA i Japonii.

W polskiej onkologii dziecięcej standaryzacja lecze-
nia miała miejsce już bardzo dawno. Wszystkie dzieci 
leczone są podobnie, jeśli nie tak samo. To głównie 
dzięki temu oraz dzięki znakomitej współpracy wielo-
ośrodkowej udało się osiągnąć tak znaczną poprawę 
wyników wyleczalności do poziomu średniej Unii Euro-
pejskiej. Dlatego właśnie wydaje się, że onkologia 
dziecięca i jej historia mogą stanowić znakomity wzór 
dla onkologii osób dorosłych, w której wyzwania z racji 
znacznie większej liczby przypadków i większej liczby 
ośrodków są jeszcze trudniejsze.

usprawnienie radioterapii u dzieci i młodzieży. Ponadto, 
w 2016 r. europejski program chorób rzadkich (EU 
Joint Action on Rare Cancers – JARC) dedykował jeden 
z pakietów roboczych nowotworom dziecięcym.

Ukoronowaniem tych działań było powstanie 
w 2017 r. Europejskiej Sieci Referencyjnej z zakresu 
onkologii dziecięcej (ERN PaedCan) oraz uzyskanie 
oficjalnego poparcia Europejskiego komisarza ds. Zdro-
wia, V. Andriukaitisa, dla planu strategicznego SIOPE.

W 2018 r. poszerzono działania na poziomie 
europejskim o wsparcie ze strony przemysłu farmaceu-
tycznego i prywatnego biznesu, inaugurując projekt IMI 
Connect4Children (C4C). To nowe partnerstwo publicz-
no-prywatne zostało zainicjowane w celu poprawy 
infrastruktury badań klinicznych w celu ułatwienia opra-
cowywania nowych leków dla dzieci w Europie.

Jak widać z powyższego krótkiego podsumowania, 
historia współpracy w zakresie onkologii dziecięcej nie 
obejmuje tylko sfery naukowej, ale także wiele działań 
organizacyjnych i koordynacyjnych ze sfery publicznej 
i biznesowej. Wydaje się, że historia rozwoju onkologii 
dziecięcej mogłaby stać się znakomitym wzorem dla 
rozwoju koordynacji leczenia i współpracy w onkolo-
gii osób dorosłych. Chorzy na nowotwory wymagają 
bowiem opieki wielu specjalistów (często z więcej niż 
jednego ośrodka) w celu maksymalnego zwiększe-
nia szansy na przeżycie, a jednocześnie zmniejszenia 
ryzyka długotrwałych skutków ubocznych. Często też 
wymagają jednorazowej operacji, która powinna być 
przeprowadzona jak najlepiej, aby zwiększyć szansę 
na kontrolę nad chorobą nowotworową. I choć, jak 
napisano w dokumencie koncepcyjnym Krajowej Sieci 
Onkologicznej, wiele polskich ośrodków ma wysoko 
wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę medyczną, 
zaangażowaną w jak najlepszą opiekę nad swoimi 
chorymi, to jednak trzeba zauważyć, iż sposób, w jaki 
realizowane są obecnie usługi medyczne, nie daje 
gwarancji zarówno najwyższej jakości opieki, jak i jej 
wystandaryzowania niezależnie od miejsca zamieszka-
nia chorego.

Opinię na temat rozproszenia i braku koordynacji 
w zakresie opieki onkologicznej w Polsce podziela chyba 
większość specjalistów w tym zakresie. Wszyscy też 
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7.4.  Koordynator leczenia w pakiecie onkologicznym  
         – jak bardzo skoordynowany?

Roksana Dela

Wprowadzenie szybkiej ścieżki onkologicznej miało 
zapewnić koordynację opieki nad pacjentami choru-
jącymi na nowotwory, przede wszystkim na etapie ich 
leczenia. Aby zrealizować określone założenia, powo-
łano w systemie nową funkcję – koordynatora leczenia 
onkologicznego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami 
oraz założeniami w polskim systemie, koordynator 
zostaje powołany na etapie konsylium onkologicznego, 
czyli spotkania interdyscyplinarnego zespołu specjali-
stów z różnych dziedzin, którzy określają plan leczenia 
dla pacjentów w ramach ścieżki onkologicznej. 

Postępowanie w ramach ścieżki onkologicznej jest 
podzielone na kilka etapów: etapy diagnostyki wstęp-
nej oraz pogłębionej oraz etapy konsylium i leczenia  
(ryc. 7.1). Dwa ostatnie odbywają się, przynajmniej 
w założeniach koncepcyjnych, przy udziale koordy-
natora. Dokładny przebieg szybkiej ścieżki zależy od 
miejsca, w którym została wystawiona karta onkolo-
giczna (karta diagnostyki i leczenia onkologicznego 

RYCINA 7.1.   Uproszczony schemat szybkiej ścieżki onkologicznej (wg Dela R., Dubas‐Jakóbczyk K., Kocot E. i wsp., 2018).

tzw. karta DiLO), na podstawie której udzielane są 
świadczenia w pakiecie onkologicznym. Szybka ścieżka 
onkologiczna nie obejmuje opieki paliatywnej, rehabili-
tacji oraz opieki hospicyjnej. Po zakończeniu leczenia na 
podstawie karty jest ona zamykana oraz przekazywana 
przez koordynatora do lekarza podstawowej opieki 
zdrowotnej. 

Dwa główne cele przyświecające implementa-
cji szybkiej ścieżki onkologicznej ustawodawca opisał 
jako: poprawę dostępu do świadczeń onkologicznych, 
zarówno diagnostycznych, jak i terapeutycznych oraz 
zapewnienie pacjentom kompleksowej opieki na każ-
dym etapie choroby. Wprowadzając szybką ścieżkę, 
ustawodawca słusznie zauważył, że nie da się osiągnąć 
założonych celów bez poprawy organizacji procesów 
diagnostycznych i terapeutycznych, bez efektywnego 
skoordynowania działań różnych podmiotów w tym 
zakresie. 
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Koordynacja, lub inaczej opieka koordynowana,  
jest jednym z najbardziej efektywnych działań 
poprawy funkcjonowania opieki onkologicznej, 
a przez nie poprawy wskaźników zdrowotnych 
oraz dostępności do świadczeń zdrowotnych. Dużo 
wcześniej dostrzegły to też inne kraje poszukujące 
nowych rozwiązań w celu osiągnięcia pożądanych 
efektów zdrowotnych. 

Większość krajów, szukając odpowiednich rozwiązań, 
opiera swoje działania na opiece koordynowanej, która 
pozwala na zwiększenie efektywności wykorzystywanych 
zasobów, pomaga uzyskać lepsze efekty zdrowotne przy 
ograniczonych możliwościach finansowych. W wielu 
krajach powołuje się osoby wypełniające funkcje koordy-
nacyjne, tym ważniejsze jeśli jednocześnie powoływane 
są interdyscyplinarne zespoły specjalistów, zajmujące się 
planowaniem i wdrażaniem leczenia oraz opieki onkolo-
gicznej. Koncepcja pracy wielodyscyplinarnego zespołu 
w opiece onkologicznej jest powszechnie akceptowana 
jako „złoty standard” w świadczeniu usług opieki nad 
chorymi na nowotwory na całym świecie. Działanie mul-
tidyscyplinarnych zespołów ma kluczowe znaczenie dla 
zapewnienia jakości i dostępności usług zdrowotnych 
i opieki społecznej. Brak takich zespołów przyczynia się 
do zdezintegrowanego podejścia do pacjenta i opieki, 
co może negatywnie wpływać na realizację planu lecze-
nia pacjenta oraz udaremnić organizację skutecznej 
opieki ukierunkowanej na potrzeby pacjenta. Nie można 
jednak efektywnie wykorzystać zalet kompleksowego 
podejścia do problemu zdrowotnego pacjenta wyrażają-
cego się w działaniu zespołów interdyscyplinarnych bez 
właściwej ich koordynacji. 

Powoływanie koordynatora opieki jest efektem 
poszukiwania sposobów na uzyskanie lepszych 
efektów zdrowotnych z wykorzystaniem 
ograniczonego budżetu na opiekę zdrowotną. 
Ponadto opieka koordynatora ma zagwarantować 
ciągłość opieki, co ma istotne znaczenie szczególnie 
w przypadku chorób przewlekłych czy nowotworów, 
gdzie diagnostyka oraz leczenie realizowane  
są przez różne podmioty.

W praktyce, aby zapewnić ciągłość opieki w polskim 
systemie, jednostki, które realizują pakiet onkologiczny 
utworzyły stanowisko koordynatora. Z obserwacji wła-
snych autorki wiadomo, że szpitale zatrudniły na to 
stanowisko nową osobę lub przesunęły osobę już 
pracującą w jednostce. Ze wstępnych wyników przepro-

wadzonego pośród koordynatorów badania3 wiadomo 
dodatkowo, że koordynatorzy często łączą w swojej pracy 
dotychczasową rolę z funkcją koordynatora; również 
wymiar zatrudnienia w podmiotach nie zawsze pokrywa 
się z wymiarem zatrudnienia na stanowisku koordyna-
tora. Prawie połowa osób, które wzięły udział w badaniu, 
wykonuje dodatkowo inne czynności, a pośród najczę-
ściej pełnionych funkcji znalazło się pełnienie funkcji 
sekretarek medycznych, kierowników zespołów poradni 
i statystyków medycznych. Z badania wynika, że istnieją 
jednostki, które mimo realizacji pakietu onkologicznego, 
nie mają koordynatora. Zastanawia zatem fakt reali-
zacji zadania związanego z obowiązkiem powołania 
koordynatora. Niektóre jednostki nie stworzyły nowego 
stanowiska koordynatora, a obowiązki zostały rozłożone 
na różnych pracowników. Tu również zastanawia sposób 
realizacji wymogu wskazania koordynatora w przebiegu 
szybkiej ścieżki. Zdaniem autorki możliwa jest sytuacja, 
w której koordynator istnieje formalnie, ale nie wykonuje 
wskazanych w przepisach zadań, czyli de facto istnieje 
tylko w teorii. 

Różne jest też nazewnictwo samego stanowi-
ska koordynatora. Oprócz zgodnego z założeniami 
ustawodawcy nazewnictwa „koordynator leczenia onko-
logicznego”, w praktyce funkcjonują nazwy: „koordynator 
pakietu onkologicznego”, „koordynator szybkiej tera-
pii onkologicznej”, „koordynator opieki onkologicznej” 
oraz „koordynator pacjenta onkologicznego”. W wielu 
przypadkach odmienne określenie stanowisk wynika 
z szerszego określenia zadań i czynności wykonywanych 
przez koordynatorów, niż te określone w przepisach. Na 
przykład w szpitalu A koordynator dodatkowo zajmuje 
się ustalaniem terminów badań diagnostycznych z pod-
miotami je świadczącymi, umawianiem pacjentów na 
wizyty u lekarzy specjalistów oraz koordynacją termino-
wego wykonania badań diagnostycznych. W szpitalu 
B natomiast koordynator zajmuje się dodatkowo (poza 
zadaniami, które wynikają z przepisów) umawianiem 
terminów zleconych badań i kwalifikacji w ośrodkach 
zewnętrznych. W innym podmiocie – C, koordynator 
nadzoruje proces terapeutyczny, zaczynając od reje-
stracji karty onkologicznej, a rejestracja z kartą DiLO 
odbywa się u koordynatora.

3 Badanie przeprowadzono w ramach przewodu doktor-

skiego realizowanego przez autorkę na Uniwersytecie 

Jagiellońskim Collegium Medicum, Wydział Nauk o Zdro-

wiu. Wyniki badania opracowano na podstawie odpowiedzi 

uzyskanych od 102 koordynatorów leczenia onkologicz-

nego z 93 różnych podmiotów z całego kraju. 
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Głównym zadaniem koordynatora jest zapewnie-
nie przepływu informacji na wszystkich etapach terapii, 
tak aby leczenie było dostosowane do indywidualnych 
potrzeb pacjenta. Nie sposób przecenić roli koordy-
natora w tym obszarze, szczególnie uwzględniając 
złożoność leczenia onkologicznego, wymagającego zor-
ganizowania i przeprowadzenia różnych, następujących 
po sobie w określonym czasie etapów terapii onkologicz-
nej. Wykonując swoje zadania, koordynator w pierwszej 
linii wspiera pacjenta informacyjnie, administracyjnie 
i organizacyjnie, a także pomaga mu w komunikacji 
z lekarzami i pozostałym personelem medycznym. Do 
jego zadań należy udzielanie pacjentowi informacji 
o organizacji procesu leczenia oraz koordynacja tego 
procesu, w tym organizacja współpracy między pod-
miotami w ramach kompleksowej opieki nad pacjentem 
poprzez udrożnienie przepływu informacji na wszystkich 
jej etapach. Koordynator odpowiada także za ustalenie 
terminów leczenia, przekazanie pacjenta do innej jed-
nostki, w której odbywa się dalsze leczenie. Koordynator 
powinien podtrzymywać kontakt z pacjentem, gdy leczy 
się on onkologicznie w ramach szybkiej ścieżki w innej 
jednostce. Koordynator pomaga w poruszaniu się po 
systemie, a także dba o kompletność i prawidłowość 
dokumentacji związanej z kartą onkologiczną. 

W praktyce działania koordynatorów koncentrują 
się na pacjencie, poczynając od rejestracji karty 
onkologicznej, przez umówienie konsylium,  
po ścieżkę diagnostyczną i leczniczą, często 
wykraczając poza etap samej terapii,  
która jest częścią większej całości,  
jaką jest szybka ścieżka onkologiczna. 

Doświadczenia własne autorki, obserwacje 
funkcjonowania pakietu onkologicznego w innych jed-
nostkach, a także dostępna literatura pokazują, że 
koordynatorzy wykonują zadania wykraczające poza 
określone w przepisach kompetencje. Koordynatorzy 
zajmują się zakładaniem kart, rozliczaniem świadczeń 
udzielonych na podstawie karty, koordynują proces 
diagnostyki, a nie tylko etap leczenia. W opinii autorki 
koordynatorzy często poświęcają bardzo dużo czasu 
na kontakt z pacjentem w trakcie jego diagnostyki,  
zajmują się umawianiem terminów badań, odpo-
wiadają za prawidłowe wystawienie skierowań na te 
badania. Działania te służą wspieraniu pacjentów, 
pomagają odnaleźć się w często skomplikowanym 
systemie, odciążają ponadto lekarzy i pozostałych 
pracowników, którzy mają styczność z pakietem onko-

logicznym. Niemniej, skupienie wykonywanych zadań 
na etapie diagnostyki czy też rozliczaniu świadczeń 
może ograniczyć realizację zadań związanych z koor-
dynacją leczenia ze względu na brak wystarczającego 
czasu na wszystkie te zadania.

Polska, podobnie jak inne kraje europejskie, 
wprowadziła szybką ścieżkę onkologiczną, powołano 
multidyscyplinarne zespoły, których członkowie planują 
leczenie, oraz utworzono funkcję koordynatora. Coraz 
więcej krajów kładzie bowiem nacisk na zapewnienie 
opieki koordynowanej dla pacjentów w trakcie leczenia 
onkologicznego i po jego zakończeniu, chociaż imple-
mentowane rozwiązania różnią się w szczegółach. 
Polskie rozwiązania przypominają te stosowane przez 
kraje europejskie, należałoby jednak zwiększyć znacze-
nie koordynacji fazy po leczeniu, która staje się coraz 
bardziej istotna. W niektórych systemach zadania oraz 
kompetencje koordynatora w zakresie opieki onkologicz-
nej zostały określone ustawowo, w innych pokrywają się 
one z zadaniami przypisanymi ogólnie koordynatorom 
opieki zdrowotnej. Różny jest również zakres kompe-
tencji oraz obowiązków koordynatorów, a także poziom 
opieki, na którym pacjent otrzymuje wsparcie koordy-
natora. Na rycinie 7.2 zaprezentowano porównanie 
wybranych systemów opieki onkologicznej, w kontekście 
koordynacji opieki onkologicznej. 

Z przeglądu piśmiennictwa wynika ponadto, że 
wiele krajów rozszerza aktualnie zakres kompeten-
cji koordynatora, robiąc z niego tzw. case managera, 
który oprócz podstawowych niezbędnych umiejętno-
ści związanych z zarządzaniem, umiejętnością pracy 
w zespole oraz znajomości działania systemu opieki 
onkologicznej, powinien posiadać dodatkowo umie-
jętności negocjacyjne, koordynacyjne i zarządcze, 
umiejętność pracy interdyscyplinarnej oraz udzielania 
wsparcia pacjentów i ich rodzin. Taki charakter pracy 
koordynatora wymaga wyposażenia go w odpowiednie 
narzędzia do oceny potrzeb zdrowotnych i społecznych 
oraz posiadania przez niego umiejętności komunikowa- 
nia się z pacjentami i ich rodzinami. W rozwiąza- 
niach międzynarodowych nacisk kładziony jest również  
na współpracę koordynatora z lekarzem rodzinnym  
oraz geriatrą w celu zapewnienia ciągłości opieki 
i realizacji planu nie tylko leczenia, ale całej ścieżki 
onkologicznej. 

Koordynator wspiera pacjenta nie tylko poprzez 
organizację procesu diagnostyki, leczenia, rehabilitacji 
czy opieki paliatywnej, ale także w zakresie powrotu 
do środowiska pracy, powrotu do pełnionych przed 
chorobą funkcji społecznych. Tak jest na przykład w Nor-
wegii, gdzie koordynator pozostaje z pacjentem już po 
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POLSKA

 � Brak wymogów w zakresie wykształcenia koordynatora.
 � Rozpoczęcie działań koordynatora – konsylium onkologiczne.
 � Zakończenie działań koordynatora – koniec leczenia na podstawie karty onkologicznej.
 � Koordynator udziela wsparcia informacyjnego dla pacjenta oraz pośredniczy w kontakcie między pacjentem, 

a świadczeniodawcą. Koordynuje proces leczenia, przekazuje karty onkologiczne po zakończeniu leczenia  
do lekarzy POZ, odpowiada za kompletność dokumentacji medycznej pacjenta i potwierdzenie wykonanych  
badań diagnostycznych.

 � Maksymalny czas na diagnostykę onkologiczną (28 dni – diagnostyka wstępna, 21 dni – diagnostyka pogłębiona)  
oraz 14 dni na rozpoczęcie leczenia.

FRANCJA

 � Koordynatorem jest pielęgniarka koordynująca.
 � Rozpoczęcie działań koordynatora – zakończenie leczenia.
 � Zakończenie działań koordynatora – faza pochorobowa.
 � Koordynator jest łącznikiem pomiędzy szpitalem, a lekarzem rodzinnym, celem odpowiedniej obserwacji pacjenta.

Organizuje ponowną hospitalizację, koordynuje fazę pochorobową.
 � Brak ustalonych maksymalnych terminów realizacji poszczególnych etapów w ścieżce.

NORWEGIA

 � Koordynatorem jest pielęgniarka, pomocniczy personel medyczny, a w gminach lekarze ogólni.
 � Rozpoczęcie działań koordynatora - podejrzenie lub rozpoznanie choroby nowotworowej.
 � Zakończenie działań koordynatora - w niektórych przypadkach aż do śmierci pacjenta lub na etapie opieki paliatywnej.
 � Bardzo szeroki zakres działań koordynatora związany głównie ze wsparciem pacjenta i jego rodziny w codziennym życiu, 

udzielanie informacji na temat przebiegu choroby i postępowania.
 � Maksymalny czas od otrzymania skierowania do zakończenia diagnostyki – 22 dni. Czas od pierwszej wizyty w centrum 

diagnostycznym do postawienia diagnozy i podjęcia decyzji co do leczenia – 15 dni

ANGLIA

 � Koordynatorem jest pielęgniarka lub pomocniczy personel medyczny.
 � Rozpoczęcie działań koordynatora – konsylium lekarskie.
 � Zakończenie działań koordynatora – faza pochorobowa.
 � Koordynator przekazuje pacjentowi informacje dotyczące terapii, wspiera chorego i jego rodzinę. Udziela informacji 

związanych z leczeniem, w fazie pochorobowej informuje o wizytach kontrolnych lub sposobie postępowania na wypadek 
pogorszenia się stanu zdrowia.

 � Przejście całej ścieżki od sformułowania podejrzenia występowania nowotworu przez lekarza GP, do momentu 
rozpoczęcia leczenia nie powinno trwać dłużej niż 62 dni.

RYCINA 7.2.   Porównanie wybranych informacji na temat opieki onkologicznej w krajach europejskich.

Źródła: opracowanie własne na podstawie pozycji piśmiennictwa: 1, 8–10, 16–21, 23–25.

Działania koordynatora mogą również 
obejmować planowanie pomocy społecznej, 
wsparcie telefoniczne, wizyty domowe, 
ale także edukację pacjenta i jego rodziny.  
Bardzo często w rozwiązaniach międzyna-
rodowych rola koordynatora jest poszerzona 
o działania z zakresu nie tylko opieki zdrowotnej, 
ale również pomocy społecznej. 

zakończonym leczeniu, pomaga nie tylko w sprawach 
zdrowotnych, ale również społecznych. Koordynator jest 
tam wsparciem dla pacjenta i jego rodziny, odgrywa 
rolę opiekuna. Również w Stanach Zjednoczonych rola 
koordynatora opieki nie ogranicza się do bycia pośred-
nikiem między świadczeniodawcą a pacjentem. Funkcja 
ta przypomina pracownika socjalnego, który powinien 
być blisko pacjenta i jego miejsca zamieszkania. 
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Biorąc pod uwagę rozwiązania międzynarodowe, 
należałoby się zastanowić nad rozszerzeniem w Pol-
sce działania koordynatora o etap diagnostyki, a także 
o etapy rehabilitacji, opieki paliatywnej oraz o działania 
z zakresu opieki społecznej. Należałoby maksymalnie 
umożliwić koordynatorowi utrzymywanie regularnego 
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kontaktu z pacjentem i/lub jego rodziną. Można by 
zastanowić się ponadto nad odpowiednim systemem 
kształcenia koordynatorów, tworząc tym samym jasno 
ustrukturyzowany zakres ich obowiązków oraz umiejęt-
ności i kompetencji lub certyfikowany zawód. 
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Rak płuca jest jednym z najczęściej występujących 
nowotworów w naszym kraju. Jest on rozpoznawany 
w Polsce u około 15 tys. mężczyzn i 7 tys. kobiet. Nie-
stety, ze względu na brak objawów klinicznych we 
wczesnym stadium zaawansowania, nowotwór ten roz-
poznawany jest w większości przypadków w stadium 
znacznego zaawansowania miejscowego (około 40%) 
lub uogólnienia choroby, tj. wówczas, gdy stwierdzane 
są już przerzuty z raka płuca do innych narządów 
(około 40%). Ze względu na fakt późnego rozpozna-
nia tego raka oraz jego charakterystyki biologicznej 
– rokowanie w tej grupie pacjentów jest niekorzystne, 
a 5-letnie przeżycia chorych na raka płuca są obecnie 
udziałem jedynie 11% mężczyzn i 17% kobiet cho-
rujących na ten nowotwór (dane Krajowego Rejestru 
Nowotworów).

W zależności od stadium zaawansowania no- 
wotworu i stanu ogólnego pacjenta w leczeniu prze-
ciwnowotworowym u chorych na raka płuca możemy 
zastosować leczenie operacyjne, radioterapię, chemio-
terapię, leczenie ukierunkowane na cele molekularne 
w komórce nowotworowej oraz immunoterapię. W więk-
szości przypadków chorzy poddawani są leczeniu 
skojarzonemu, składającemu się z różnych metod postę-
powania terapeutycznego, zastosowanych w określonej 
sekwencji lub realizowanych jednocześnie, np. chemio-
radioterapia jednoczasowa. 

Chorzy na raka płuca różnią się między sobą 
wiekiem, stopniem sprawności, wydolnością układu 
oddechowego i sercowo-naczyniowego, czy też występo-
waniem innych chorób współistniejących. Niezmiernie 
ważnym elementem opieki nad chorym na raka płuca 
jest również leczenie wspomagające, poprawiające 
funkcje płuc i innych narządów, jak też prowadzące do 
eliminacji objawów wynikających z jednej strony z rozwi-
jającego się nowotworu (np. ból, krwioplucie, duszność), 
a z drugiej strony z zastosowanego leczenia przeciwno-
wotworowego (np. nudności, zaburzenie funkcji nerwów 
obwodowych). Powyższe uwarunkowania powodują, 
że sytuacja kliniczna każdego pacjenta powinna być 

rozpatrzona indywidualnie, a dobór postępowania dia-
gnostycznego i terapeutycznego powinien być oparty 
na dowodach naukowych, jednak dostosowany opty-
malnie do sytuacji każdego chorego. To nowoczesne 
postępowanie określamy leczeniem spersonalizownym, 
czyli potocznie mówiąc „szytym na miarę” chorego. 
Wymaga ono jednak zaangażowania specjalistów  
z różnych dziedzin medycyny. 

Leczenie chorych na raka płuca różni się w zależności 
od stadium zaawansowania choroby. Inne jest, 
gdy stwierdzany jest mały guzek w płucu, zaś 
odmienne – gdy obserwujemy obecność dużego 
guza, naciekającego struktury śródpiersia, 
tworzącego przerzuty w węzłach chłonnych, 
czy też doszło u chorego do przerzutu do układu 
kostnego, który zagraża złamaniem patologicznym, 
bądź do mózgowia, dającego objawy neurologiczne, 
bóle głowy i stanowiącego bezpośrednie zagrożenie 
życia chorego.

Idealną sytuacją byłoby, gdyby diagnostyka  
i leczenie tych chorych odbywały się w jednym 
ośrodku, pod jednym dachem. 

W przypadku raka płuca polska rzeczywistość jest 
jednak zupełnie odmienna. Mianowicie chorzy dia-
gnozowani są na oddziałach pulmonologicznych lub 
torakochirurgicznych. Oddziały chorób płuc (inaczej 
zwane oddziałami pulmonologicznymi) znajdują się 
w różnych szpitalach uniwersyteckich, wojewódzkich, 
powiatowych, miejskich. Leczenie chirurgiczne odbywa 
się na oddziałach chirurgii klatki piersiowej, których 
liczba w Polsce jest ograniczona i w przeważającej 
większości znajdują się one w miastach wojewódzkich. 
Leczenie systemowe podawane jest chorym na oddzia-
łach onkologii klinicznej stacjonarnych lub dziennych 
albo na oddziałach pulmonologicznych. Radioterapia 

27. Soukup T., Lamb B.W., Arora S. i wsp.: Successful strategies in implementing a multidisciplinary team working 
in the care of patients with cancer: an overview and synthesis of the available literature. J Multidiscip Healthc  
2018; 11: 49–61. doi: 10.2147/JMDH.S117945.

28. Ustawa z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1138).

7.5.  Rak płuca – istotna rola konsylium wielodyscyplinarnego
Ewa Sierko
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realizowana może być z kolei tylko w ośrodkach dyspo-
nujących zakładem radioterapii, a przy tym jednostki te 
nie zawsze mają w swojej strukturze oddziały pulmono-
logiczne czy torakochirurgiczne. Dostęp do radioterapii 
jest również dla części pacjentów utrudniony ze względu 
na odległość miejsca zamieszkania od zakładu radio-
terapii. Dlatego też kompleksowe zaopiekowanie się 
pacjentem z podejrzeniem raka płuca czy chorym na 
ten nowotwór jest wyzwaniem zarówno merytorycznym, 
jak i logistycznym w trosce o zapewnienie właściwej 
opieki nad tą grupą pacjentów.

IntelliSpacePortal i MultiModality Tumor Tracking

 � Umożliwia jednoczesną i sprawną ocenę obrazów 
z wielu modalności pochodzących od różnych 
dostawców.

 � Oszczędza czas i ogranicza wysiłek dzięki 
automatycznym i półautomatycznym narzędziom 
do segmentacji i analizy danych, takim jak: Liver 
Analysis, Multi Modality Advanced Vessel Analysis, 
Lung Nodule CAD, Virtual Colonoscopy i wiele 
innych (zaoszczędzona godzina dziennie dzięki 
automatyzacji i integracji z PACS wielu źródeł, 
wielu urządzeń diagnostycznych).

 � Skalowalne rozwiązanie dostępne z dowolnego 
komputera w sieci.

 � Pozwala na przegląd i udostępnianie zdjęć 
w czasie rzeczywistym podczas konsyliów 
lekarskich za pomocą rozwiązania Web 
Collaboration.

Od lat wiadomo również, że najlepsza jakość 
wykonania określonych procedur diagnostycznych 
oraz terapeutycznych zależy od umiejętności lekarza, 
ale też od jego doświadczenia i liczby wykonywanych 
przez niego procedur danego typu. Brak doświadcze-
nia w wykonywaniu procedur specjalistycznych i ich 
interpretacji sprawia, że w momencie, gdy pacjent trafi 
w końcu do właściwego ośrodka, to wiele badań, pro-
cedur musi być powtórzonych, co zabiera cenny czas. 
Dlatego tak ważne jest, by chorzy z podejrzeniem raka 
płuca trafiali do ośrodka, który koncentruje się na dia-
gnostyce i leczeniu raka płuca, tzw. lung cancer unit. 

Problemem w rzeczywistości polskiej są długie kolej- 
ki do specjalisty, a pomimo wprowadzenia w 2016  r. 
tzw. szybkiej ścieżki diagnostyki i leczenia onkologicz-
nego (DiLO), chorzy z podejrzeniem raka płuca rzadko 
mają wystawianą kartę DiLO przez lekarza pierwszego 
kontaktu, która mogłaby im przyspieszyć diagnostykę. 

A czas trwania diagnostyki w przypadku chorych na 
raka płuca jest szczególnie istotny ze względu na agre-
sywny przebieg tego nowotworu. Kolejnym problemem 
jest też przekierowanie pacjenta od jednego specjalisty 
do innego, co może rozciągnąć się w czasie, wydłużając 
poszczególne etapy diagnostyki, co z kolei przekłada się 
niekorzystnie na wyniki leczenia tych pacjentów.

Dlatego też niezwykle ważną rolę pełnią konsylia 
wielodyscyplinarne, na których spotykają się doświad-
czeni lekarze zaangażowani na co dzień w proces 
diagnostyki i leczenia chorych na raka płuca, młody 
personel medyczny, który nabywa niezwykle ważnego 
doświadczenia klinicznego, koordynatorzy opieki nad 
pacjentem i psycholog. 

W klasycznym lekarskim składzie „płucnego” 
konsylium wielodyscyplinarnego znajduje się: lekarz 
specjalista chorób płuc (pulmonolog), specjalista chi-
rurgii klatki piersiowej (torakochirurg), specjalista 
onkologii klinicznej, specjalista radioterapii onkologicz-
nej, specjalista radiologii, specjalista patomorfologii oraz 
specjalista medycyny nuklearnej. Nasze doświadczenia 
własne wskazują, że stworzenie takiego konsylium nie 
jest rzeczą prostą, jest wręcz procesem. Wymaga lide-
ra/-ów, którzy zorganizują logistycznie spotkanie ww. 
lekarzy. Nie jest to proste, ponieważ różne specjalności 
mają swoją specyfikę. Torakochirurdzy od wczesnego 
rana zaczynają skomplikowane, długotrwałe zabiegi 
operacyjne i dysponują czasem de facto w godzinach 
popołudniowych. Z kolei pulmonolodzy po porannych 
obchodach mają czas, by zasiąść wspólnie i przedysku-
tować sytuacje kliniczne chorych. Problem komplikuje 
się, gdy lekarze specjaliści, np. onkolog kliniczny czy 
radioterapeuta, pracują w innym szpitalu i idealnym 
czasem konsylium byłby czas po tym, jak skończą pracę 
zasadniczą, ale wówczas nie pracują już lekarze w szpi-
talu organizującym konsylia. Proces ten wymaga więc 
motywacji i zrozumienia przez lekarzy i kadrę zarzą-
dzającą ważkości prowadzenia pacjenta na podstawie 
dyskusji i decyzji, które zapadają na wspólnych konsy-
liach. Z pewnością wymaga to elastyczności personelu.

W procesie diagnostyki ważne jest uzyskanie mate-
riału komórkowego lub tkankowego w celu potwierdzenia 
rozpoznania raka i ustalenia, z jakiego rodzaju komórek 
się składa (np. rak płaskonabłonkowy, rak gruczołowy, 
rak drobnokomórkowy). To wskazuje na potencjalny 
sposób leczenia, ponieważ w przypadku pierwszych 
dwóch typów raka będziemy rozważali leczenie opera-
cyjne, podczas gdy w raku drobnokomórkowym chorzy 
kwalifikowani będą z wyboru do chemioradioterapii lub 
chemioterapii ze względu na częstą obecność mikroprze-
rzutów w narządach odległych. Materiał z guza lub 
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węzłów chłonnych do badania pod mikroskopem można 
pobrać w trakcie badania bronchoskopowego, poprzez 
nakłucie węzła chłonnego przezoskrzelowo lub po- 
przez biopsję przez ścianę klatki piersiowej. Taka dia-
gnostyka może być wykonana przez pulmonologów lub 
torakochirurgów. Jednak czasami nie ma możliwości 
pobrania materiału do badania histopatologicznego 
jedną z tych metod, a możliwe jest jedynie pobranie 
fragmentu/całego guza drogą operacyjną. Dlatego 
ważna jest dyskusja na konsylium nad możliwością tech-
niczną diagnostyki patologicznej – wybór określonej 
metody postępowania i jednoczesne ustalenie terminów 
takiej diagnostyki, co przyspiesza rozpoczęcie leczenia. 
Co więcej, w dobie leczenia ukierunkowanego moleku-
larnie (np. zastosowania inhibitorów kinazy tyrozynowej 
EGFR), kiedy na konsyliach dyskutowane są przypadki 
chorych na raka płuca o różnym stadium zaawansowa-
nia, a wszyscy specjaliści wspólnie podejmują decyzje, 
świadomość lekarzy i ich współodpowiedzialność za 
losy pacjenta w całokształcie przebiegu jego choroby 
bardzo wzrasta. Jest to niezwykle ważne, ponieważ 
torakochirurdzy, zlecając rutynowe badanie histopato-
logiczne pooperacyjne, zlecają dodatkowo oznaczenie 
mutacji genetycznych (co w przyszłości pomaga w pod-
jęciu decyzji o wdrożeniu leczenia ukierunkowanego 
molekularnie, gdy dojdzie do progresji choroby) i/lub 
oznaczenie obecności cząsteczki PD-L1 (co wspomaga 
decyzję o podaniu nowoczesnego leczenia immunolo-
gicznego). Kompleksowe oznaczenia molekularne wy- 
konane zawczasu, przyspieszają w przyszłości moment 
rozpoczęcia optymalnego leczenia chorego na raka 
płuca, a ze względu na agresywny przebieg tego nowo-
tworu ma to ogromne znaczenie. Ponadto, świadomość 
tego, że u części chorych można będzie zastosować 
innowacyjne leczenie, powoduje, że podczas wstęp-
nej diagnostyki pobierane są nie tylko pojedyncze 
komórki nowotworowe, ale fragment tkanek guza lub 
dużo komórek (tzw. cytobloki) w celu oceny markerów 
molekularnych, np. obecności PD-L1. Brak współpracy 
zespołowej wydłuża tę istotną ścieżkę diagnostyczną, 
powoduje wielokrotnie konieczność kilkakrotnego 
pobrania materiału, co jest uporczywe dla pacjenta 
i wydłuża cenny czas do rozpoczęcia skutecznej tera-
pii. Na konsylium wielodyscyplinarnym podejmowane 
są też wspólne decyzje odnośnie do wyboru rodzaju 
badań obrazowych, które wspomogą nasze decyzje, czy 
to będzie tomografia klatki piersiowej, rezonans magne-
tyczny mózgowia, czy badanie pozytonowej tomografii 
emisyjnej (PET). Zaobserwowaliśmy, że od ponad 2 lat 
funkcjonowania konsylium wielodyscyplinarnego w Bia-
łymstoku większość naszych pacjentów ma kompleksową 

diagnostykę. Udało się wypracować ścieżki szybkiego 
kierowania, realizowania i opisywania różnych badań 
obrazowych u chorych na raka płuca, pomimo że w rze-
czywistości kolejki do tych badań są dłuższe. Ale to jest 
właśnie wynikiem wspólnej, wielospecjalistycznej decy-
zji, determinacji zespołu lekarzy i siły wspólnego głosu. 
Tu warto wspomnieć, że badanie PET jest u naszych 
chorych standardem w ocenie stanu zaawansowania 
klinicznego choroby, co w wielu ośrodkach jest trudne 
do osiągnięcia. Ponadto, decyzja co do rodzaju lecze-
nia podejmowana jest jednoczasowo, na tym samym 
konsylium, chory nie musi chodzić/jeździć od lekarza do 
lekarza, od szpitala do szpitala. Jeśli torakochirurg ze 
względu na występujące u pacjenta choroby nie zakwa-
lifikuje go do zabiegu operacyjnego, od razu rozważana 
jest koncepcja zastosowania radioterapii stereotaktycz-
nej. I od razu chory otrzymuje konkretną informację 
o spodziewanym terminie rozpoczęcia danych procedur 
leczniczych. Może też zadać całemu zespołowi pytania, 
co zmniejsza jego obawy odnośnie do czekającego go 
leczenia. Poza tym w sytuacji niedrobnokomórkowego 
raka płuca w III stadium zaawansowania klinicznego, 
kiedy chory nie kwalifikuje się do leczenia operacyjnego, 
podejmowana jest decyzja o leczeniu skojarzonym – 
chemioradioterapii. I w tym przypadku funkcjonowanie 
konsylium wielodyscyplinarnego prowadzi do poprawy 
wyników leczenia chorych, ponieważ niwelowane są 
przyczyny logistyczne zmniejszające efektywność lecze-
nia. Wiadomo, że chemioterapia i radioterapia podane 
jednocześnie są bardziej skuteczne niż zastosowa-
nie najpierw kilku kursów chemioterapii, a następnie 
radioterapii. Jednoczasowe leczenie jest wielokrotnie 
trudne ze względu na to, że te dwa sposoby leczenia 
realizowane są przez różnych specjalistów, wielokrotnie 
– w różnych szpitalach. 

Tylko właściwa współpraca wielodyscyplinarna 
daje szansę takiego zorganizowania leczenia tych 
pacjentów (m.in. transportowania chorego z jednego 
szpitala do drugiego, wspólnego zaopatrzenia działań 
niepożądanych leczenia skojarzonego w trakcie jego 
stosowania i po jego zakończeniu), by odnieśli oni 
największą korzyść. 

W Białymstoku te wspomniane aspekty logistyczne 
i medyczne udało nam się skutecznie pokonać. Jest to 
o tyle istotne, że wkrótce dostępne będzie dla pacjen-
tów w III stadium zaawansowania choroby innowacyjne 
leczenie immunologiczne stosowane po chemioradio-
terapii jako tak zwane leczenie podtrzymujące, które 
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7.6.  Wsparcie psychologiczne i społeczne – budowanie sieci wsparcia 
społecznego pacjentów i ich rodzin
Iwona Mazur 

istotnie wydłuża życie tych chorych. Ale zarezerwowane 
będzie tylko dla tych pacjentów, którzy otrzymali che-
mioradioterapię jednoczasową a nie sekwencyjną. To 
podkreśla istotę wspólnej, wielospecjalistycznej walki 
o pacjenta. 

Z kolei u chorych, u których stwierdza się chorobę 
uogólnioną, metodą z wyboru zazwyczaj jest leczenie 
systemowe, realizowane przez onkologów klinicznych 
i pulmonologów. Możliwości w tym zakresie jest dużo 
w zależności od rodzaju histopatologicznego guza 
i jego charakterystyki molekularnej. Jednakże u czę-
ści chorych potrzebna jest dodatkowo interwencja 
torakochirurgiczna, np. w sytuacji zbierania się płynu 
w jamie opłucnej, co wywołuje u chorego duszność 
i zmniejszenie tolerancji wysiłku. Sprawne pokiero-
wanie chorego i zastosowanie zabiegu pleurodezy 
zmniejsza gromadzenie się płynu w jamie opłucnej, 
poprawia jakość życia chorego. Ponadto w sytuacji 
obecności na przykład przerzutów do kości, mózgowia, 
węzłów chłonnych śródpiersia może być konieczna pilna 
radioterapia. Obecność radioterapeuty na konsyliach 
wielodyscyplinarnych powoduje, że procedury radio-
terapii są zaplanowane z jednej strony w taki sposób, 
by nie kolidowały z realizacją leczenia systemowego, 
a z drugiej strony, jeśli istnieje pilna potrzeba kliniczna, 
są realizowane w trybie natychmiastowym – nawet tego 
samego dnia. 

Należy również wspomnieć, że leczenie skojarzone 
wielokrotnie prowadzi do wystąpienia powikłań. Dla-

tego też współpraca interdyscyplinarna wspomaga 
funkcjonowanie pacjenta i w tym zakresie. Ważna też 
jest rola psychologa, który pomaga odnaleźć się cho-
remu i jego rodzinie w tej trudnej sytuacji życiowej.

Podsumowanie

Reasumując, dane literaturowe i doświadczenia własne 
wskazują, że działanie w ramach konsyliów wielodyscypli-
narnych raka płuca doprowadziło do ustandaryzowania 
i przyspieszenia realizacji procedur diagnostycznych 
i terapeutycznych. Pacjent jest lepiej przygotowany do 
konsylium, skrócony został okres diagnostyki nawet do 
niecałego tygodnia. Wszyscy lekarze, różnych specjaliza-
cji, niezależnie od stażu pracy, wiele nauczyli się i uczą 
nadal, korzystając z wiedzy i doświadczenia kolegów 
o innych specjalnościach i analizy licznych przypadków 
klinicznych. Wspólnie podejmowana decyzja kliniczna 
zmniejsza ryzyko pomyłki, jest najbardziej optymalna 
dla pacjenta, obejmuje postępowanie wielodyscypli-
narne realizowane we właściwym rytmie. Zapewnia 
najlepsze wyniki leczenia i najwyższą jakość życia po 
jego zakończeniu. Tworzenie konsylium wielodyscypli-
narnego jest procesem, jest trudem i wyzwaniem, który 
jednak warto podjąć, by stworzyć najwyższą jakość 
opieki nad chorym na raka płuca. Zawsze jednak pozo-
staje ciągła dbałość o poprawę funkcjonowania takiej 
formy opieki nad chorym i ciągłe wprowadzanie inno-
wacji, ale jak się potocznie mówi – w zespole siła. 

Wprowadzenie

Chorobie nowotworowej towarzyszy najczęściej kryzys 
psychiczny. Dziś, kiedy chorobę postrzega się jako zjawi-
sko psychospołeczne, w walce z nią ogromne znaczenie 
przypisuje się właściwym oddziaływaniom terapeu-
tycznym i wsparciu psychologicznemu, a nie wyłącznie 
opiece medycznej. Lekarze zgodni są co do tego, że dobra 
kondycja psychiczna pacjenta jest niezwykle istotna 
i wpływa korzystnie na jego proces leczenia i zdrowie-
nia. Proces ten często jest długi, bolesny i wyczerpujący 
emocjonalnie. Troska więc o zaspokojenie potrzeb psy-
chicznych pacjenta i jego bliskich w procesie leczenia 

nabiera w tym kontekście szczególnego znaczenia. Po 
usłyszeniu diagnozy pacjent i jego najbliżsi muszą prze-
wartościować swoje dotychczasowe życie, zmienić plany 
zawodowe i prywatne. Nie jest to ani proste, ani łatwe. 
Pacjent i jego rodzina wymaga wsparcia psychologicz-
nego na każdym etapie choroby i zdrowienia.

Diagnoza choroby nowotworowej jest krytycznym 
momentem w życiu każdego człowieka, momentem, 
który może być katalizatorem zaburzeń  
psychicznych.
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Psychoonkologia to interdyscyplinarna dziedzina 
medycyny zajmująca się psychologicznymi aspektami 
choroby nowotworowej. W Europie jej rozwój przypada 
na lata 80. XX w.

Psychoonkologia koncentruje się głównie na obcią-
żeniach psychospołecznych chorych onkologicznie. 
Na obiektywnych oraz subiektywnych potrzebach 
pacjentów w okresie leczenia i rehabilitacji. Potrzebach 
psychoterapeutycznych i psychosomatycznych.

Gdzie szukać wsparcia instytucjonalnego?

Podmioty lecznicze świadczące usługi w zakresie lecze-
nia i terapii onkologicznych zatrudniają psychologów 
i psychoonkologów. Należy zauważyć, że zapotrzebowa-
nie na usługi wsparcia psychologicznego jest większe 
niż możliwości szpitali. Ponadto należy pamiętać, że 
psycholodzy zatrudnieni w szpitalach świadczą swoje 
usługi w trakcie przebywania pacjenta na oddziale. 

Pacjenci i ich rodziny oczekują i potrzebują wsparcia 
psychologicznego na każdym etapie choroby: diagnozy 
i oczekiwania na rozpoczęcie leczenia, leczenia chi-
rurgicznego, chemio- i/lub radioterapii, rehabilitacji 
i zdrowienia, powrotu do pracy, nauki. Każdy z tych 
etapów budzi wiele różnych emocji. Jest źródłem lęku, 
stresu, depresji, czy myśli samobójczych Każdy z nich 
wymaga wsparcia i zaangażowania różnych osób: per-
sonelu medycznego, psychologów, rodziny, przyjaciół, 
pracodawców, współpracowników. Budowanie sieci 
wsparcia psychologicznego i społecznego jest jednym 
ze sposobów radzenia sobie z chorobą nowotworową. 
Specjalistyczna opieka psychologiczna jest ważnym 
ogniwem tego łańcucha wsparcia. Ważne jest, aby 
udzielanie pomocy i wsparcia było możliwe jak najbliżej 
miejsca zamieszkania pacjenta. 

Najczęściej występujące przyczyny stresu u chorych 
onkologicznie: lęk, depresja, problemy w relacjach, 
problemy psychoseksualne, problemy z wizerunkiem 
ciała, zaburzenia poznawcze z powodu radioterapii 
ośrodkowego układu nerwowego, problemy związane 
z uzależnieniami itd.

Zaburzenia psychiczne wśród chorych onkologicz-
nie, zachorowalność jest bardzo duża i ma znaczący 
wpływ na jakość życia tych osób, ale również przekłada 
się na koszty ekonomiczne i zdrowotne.

Wszystkie systemy zdrowotne poszukują skutecz-
nych i efektywnych rozwiązań w tym obszarze.

W proces wsparcia psychologicznego zaangażo-
wane są wszystkie strony:

1. Lekarze, personel medyczny są źródłem rzetelnej 
informacji na temat choroby, przebiegu procesu 
leczenia i jego efektów ubocznych wdrożonych 
radio- i chemioterapii. Oni też swoją empatią i wie-
dzą mogą obniżyć poziom stresu u pacjentów i ich 
rodzin.

2. Psycholodzy i psychoonkolodzy zajmują się profe-
sjonalną pomocą psychologiczną adekwatną do 
potrzeb pacjenta i jego najbliższych.

3. Rodzina i przyjaciele chorego odgrywają ważną 
rolę w procesie leczenia. Często to oni mają duży 
wpływ na myślenie i postępowanie chorego. Ważne 
jest, aby uświadomić bliskim, jaką istotną rolę 
odgrywają w tym procesie. 

Rodzaje wsparcia 

W literaturze przedmiotu znajdujemy informacje 
o pięciu rodzajach wsparcia, jakiego możemy udzielić 
chorym onkologicznie:

1. Wsparcie informacyjne – tutaj kluczową rolę odgry-
wają lekarze i inny personel medyczny, ponieważ 
dostarczają informacji o chorobie i sposobach jej 
leczenia.

2. Wsparcie emocjonalne – udzielane głównie przez 
rodzinę i przyjaciół chorego:
a) okazywanie mu zrozumienia,
b) życzliwe i empatyczne słuchanie, sygnalizowa-

nie gotowości do podjęcia rozmowy na trudne 
tematy,

c) poznanie potrzeb chorego i ich zaspokajanie 
w miarę możliwości,

d) okazywanie czułości i budowanie bezpiecznej 
relacji dla chorego.

Należy pamiętać jednak, aby:
a) szanować potrzebę samotności pacjenta i nie 

osaczać go swoją osobą,
b) pozwolić się wypłakać choremu i wyrazić wszyst-

kie towarzyszące mu emocje, takie jak złość  
czy lęk.

3. Wsparcie psychologiczne – udzielane przez psycho-
logów i psychoonkologów.

4. Wsparcie duchowe – udzielane przez osoby 
duchowne, kapelanów.

5. Wsparcie materialne – bardzo ważne w czasie  
często długiego leczenia, pomoc finansowa.
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Jak to się robi za granicą?

Narodowy System Zdrowia (NHS) w Wielkiej Bryta-
nii od wielu lat podejmuje działania zmierzające do 
poprawy sytuacji pacjentów onkologicznych w zakre-
sie wsparcia psychospołecznego. Narodowy Instytut 
doskonałości klinicznej (National Institute of clinical 
excellence, NICE) zalecił budowanie tzw. ścieżek opieki 
psychologicznych. 

W modelu tym uwagę zwraca fakt, że pracownicy 
drugiego poziomu, tacy jak pielęgniarki, lekarze i inni 
pracownicy medyczni, powinni być biegli nie tylko 
w monitorowaniu zaburzeń psychicznych, lecz tak- 
że w podejmowaniu interwencji z wykorzystaniem 
technik edukacji psychologicznej, umiejętności rozwią-
zywania problemów czy wykorzystania standardowych 
narzędzi przesiewowych.

W Londynie podjęto działania zmierzające do budo-
wania ścieżek wsparcia psychologicznego. Opracowano 
również informator Wsparcie psychologiczne dla osób 
żyjących z rakiem. Wskazówki dotyczące opieki nad 
chorymi na raka w Londynie (Psychological support for  
people living with cancer. Commisioning guidance  
for cancer care in London)4.

Macmillan Health and Social Care Professionals 
jest jedną z organizacji działających na podstawie 
rekomendacji NICE, zapewniającą skuteczne usługi 
wsparcia psychologicznego i emocjonalnego dla 
pacjentów z nowotworem, kierując wsparcie w trzech 

4 Więcej informacji na ten temat w Strategic Clinical 

Networks. 

punktach tzw. ścieżki raka – w momencie diagnozy, bez-
pośrednio po leczeniu i pod koniec życia. W ten sposób 
usługi Macmillan pomagają pracownikom opieki zdro-
wotnej na skoncentrowaniu się na ich podstawowych 
działaniach, czyli usługach medycznych5.

A jak radzimy sobie w kraju?

1. Szpitale zatrudniają psychologów i psychoon-
kologów udzielających profesjonalnej pomocy 
pacjentom podczas pobytu w szpitalu.

2. Poradnie psychologiczne w ramach NFZ oferują 
usługi psychologiczne również dla pacjentów z cho-
robom nowotworową.

3. Poradnie Zdrowia Psychicznego (tu usługi) świadczą 
zarówno psycholodzy, jak i psychiatrzy.

4. NGO, czyli tzw. trzeci sektor, organizacje takie jak 
Rak’n’Roll czy Zwrotnik Raka, oferują wsparcie psy-
chospołeczne, edukacyjne chorym onkologicznie 
i ich rodzinom6.

Czy możemy zrobić coś jeszcze, żeby poprawić 
dostępność do usług psychologicznych i świadczyć 
je możliwie najbliżej miejsca zamieszkania pacjenta? 
Wydaje się, że tak.

Jednym z rozwiązań jest możliwość wykorzystania 
powstających centrów zdrowia psychicznego, zespołów 

5 Szerzej o działalności organizacji Macmillan na rzecz  

chorych na raka na stronie www.macmillan.org.ok. 
6 Więcej na stronach: www.zwrotnikraka.pl; www.raknrol.pl. 

TABELA 7.1.   Rekomendowany przez NICE tzw. czterostopniowy model wsparcia psychologicznego

POZIOM KTO POWINIEN TO ZAPEWNIĆ CO POWINNI ZROBIĆ/OCENIĆ? JAKI TO RODZAJ INTERWENCJI?

1 wszyscy pracownicy opieki zdrowotnej 
i społecznej

rozpoznanie potrzeb 
psychologicznych

skuteczna informacja, współczująca 
komunikacja i ogólne wsparcie 
psychologiczne

2 pracownicy opieki zdrowotnej 
i społecznej posiadający 
specjalistyczną wiedzę

badania przesiewowe pod kątem 
stresu psychicznego

korzystanie ze standardowych narzędzi 
przesiewowych, np. skala niepokoju, skala 
depresji

3 przeszkoleni i akredytowani specjaliści ocena stresu psychicznego 
i niektórych psychopatologii

porady i konkretne interwencje 
psychologiczne, takie jak radzenie 
sobie z lękami i terapia skoncentrowana 
na rozwiązaniach, prowadzone zgodnie 
z ramami terapeutycznymi

4 specjaliści zdrowia psychicznego, 
psychiatrzy, psychoterapeuci, 
psycholodzy kliniczni

diagnoza psychopatologii specjalistyczne interwencje 
psychologiczne, takie jak psychoterapia 
w tym terapia poznawczo-behawioralna
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leczenia środowiskowego czy ośrodków środowiskowej 
opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci 
i młodzieży. W miejscach tych można świadczyć usługi 
wsparcia psychologicznego i usługi psychiatryczne 
pacjentom i ich rodzinom z zaburzeniami emocjo-
nalnymi i psychicznymi, które są wynikiem choroby 
nowotworowej. To również ważne miejsce wsparcia dla 
osób z chorobą psychiczną, u których zdiagnozowano 
chorobę nowotworową. Co niezwykle ważne, podmioty 
te funkcjonują w miejscach oddalonych od szpitali 
onkologicznych i umożliwiają udzielenie wsparcia bli-
żej miejsca zamieszkania pacjenta. Dziś funkcjonuje 
27 centrów zdrowia psychicznego (CZP), planowane jest 
uruchamianie 9 kolejnych. Zaplanowano uruchomienie 
300 ośrodków środowiskowej opieki psychologicznej 
i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży. Podmioty 
te mają funkcjonować w każdym powiecie. To ogromna 
szansa na zwiększenie dostępności do usług psy-
chologicznych również dla pacjentów z chorobą 
nowotworową.

Zbudowanie sieci współpracujących ze sobą szpi-
tali, ośrodków wsparcia psychologicznego, wsparcia 
psychiatrycznego i pomocy społecznej stwarza sprzyja-
jące warunki do odniesienia w tym obszarze sukcesu.

Osiągniecie sukcesu w tym obszarze zależy jednak 
nie tylko od dobrej pracy tych Ośrodków, ale od dobrej 
współpracy ze szpitalami i jednostkami pomocy spo- 
łecznej.

Na współpracę międzysektorową, niezbędną we 
wsparciu osób z zaburzeniami psychicznymi położono 
duży nacisk w Narodowym Programie Zdrowia Psy-
chicznego. Głównym celem Programu jest zapewnienie 
osobom z zaburzeniami psychicznymi jak najlepszej 
opieki, adekwatnej do ich potrzeb bez względu na 
powód tych zaburzeń.

Pacjenci z chorobą nowotworową i ich rodziny 
potrzebują wsparcia długo po zakończonym leczeniu, 
nawet tego zakończonego sukcesem. Powrót do pracy, 
nauki czy odgrywania wcześniejszych ról społecznych 
jest procesem długotrwałym i wymagającym wsparcia. 

Asystent zdrowienia to osoba z doświadczeniem 
kryzysu psychicznego. Jej rola w procesie zdrowie-
nia osoby z zaburzeniami psychicznymi jest bardzo 
ważna. Rozumienie problemów, z jakimi boryka się 
pacjent, jest dowodem na to, że można z powodzeniem 
wrócić do życia zawodowego i rodzinnego. Asystent 
zdrowienia stanowi również istotne wsparcie dla zespołu 
terapeutycznego. Wzorem asystentów zdrowienia funk-
cjonujących w opiece psychiatrycznej można rozważyć 

wprowadzenie asystentów zdrowienia w opiece onkolo-
gicznej. 

Należy pamiętać, że opieka psychologiczna dla 
osób dotkniętych chorobą nowotworową – w tym 
pacjentów i/lub opiekunów – jest obowiązkiem całego 
systemu opieki zdrowotnej i społecznej.

Kluczowe informacje (za NHS)

 � Liczba osób, które przeżyły raka, rośnie,  
a ludzie żyją dłużej po zdiagnozowaniu 
nowotworu.

 � Rak jest stanem długotrwałym. 70% osób  
chorych na raka ma co najmniej jeden  
inny stan przewlekły.

 � W rok po diagnozie u około jednej na dziesięć 
osób występują objawy lęku i/lub depresji 
na tyle poważne, że wymagają interwencji 
specjalistycznej.

 � Wcześniejsza diagnoza i lepsze leczenie oznaczają, 
że   więcej londyńczyków przeżywa obecnie raka 
i żyje z konsekwencjami raka i jego leczenia.

 � Zaburzenia psychiczne wśród osób, które przeżyły 
raka, są częste i mają ogromny wpływ na jakość 
życia oraz koszty ekonomiczne i zdrowotne.

 � Oprócz lęku i depresji istnieją inne przyczyny 
stresu, które mogą wymagać oceny 
psychologicznej i opieki, np. problemy 
psychoseksualne i problemy z wizerunkiem 
ciała, problemy z uzależnieniem od alkoholu 
i narkotyków, zaburzenia poznawcze  
z powodu radioterapii ośrodkowego układu 
nerwowego.

Dobre praktyki w opiece psychologicznej nad 
pacjentami z chorobą nowotworową powinny opierać 
się na:

1) umożliwieniu pacjentom łatwego dostępu do usług 
psychologicznych jak najbliżej miejsca zamieszka-
nia pacjenta, 

2) usprawnieniu pracy zespołowej i współpracy 
międzysektorowej pomiędzy profesjonalistami,

3) poprawie jakość opieki i wsparcia psychospołecz-
nego,

4) poprawie satysfakcji i doświadczenia pacjenta,
5) zmniejszeniu ryzyka,
6) zwiększeniu efektywności wykorzystania  

zasobów.
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Wiktor Dega miał bardzo nowoczesne podejście do 
rehabilitacji, ponieważ uważał, że powinna ona rozpo-
czynać się na etapie leczenia podstawowego i stanowić 
jego integralną część. Ten pogląd obecnie uznawany 
jest za podstawowy standard rehabilitacji medycznej. 
W 1960 r. Wiktorowi Dedze jako jedynemu i pierwszemu 
na świecie udało się w Poznaniu utworzyć Katedrę Medy-
cyny Rehabilitacyjnej. Sukcesy tej placówki sprawiły,  
że w 1969 r. Ministerstwo Zdrowia włączyło rehabili-
tację w ramy opieki medycznej. W 1970 r. Europejskie 
Biuro WHO uznało stworzony przez prof. Wiktora Degę 
program kompleksowej rehabilitacji obecnej na każdym 
etapie leczenia za modelowy. Model ten obowiązuje 
i jest realizowany w Europie do dzisiaj. 

Polski model rehabilitacji

Model prof. Degi zakładał, że rehabilitacja powinna być 
powszechna, wczesna, kompleksowa, ciągła i prowa-
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7.7.  Rehabilitacja onkologiczna z perspektywy pacjenta.  
Czy rehabilitacja onkologiczna to innowacja?
Aleksandra Rudnicka

Rehabilitacja, jakiej oczekują polscy pacjenci onkologiczni, całkowicie wpisuje się w model stworzony  
przez prof. Wiktora Degę, wybitnego chirurga, ortopedę pochodzącego z Poznania, który był pionierem 
nowoczesnej, kompleksowej rehabilitacji medycznej na świecie. Model rehabilitacji stworzony przez prof. Degę 
w latach 50. XX w. cechował głęboki humanizm. Podmiotem leczenia był holistycznie pojęty pacjent ze wszystkimi 
aspektami jego choroby, nie zaś dotknięty chorobą narząd, a rehabilitacja była pojmowana szeroko jako działanie 
obejmujące zakres medyczny, społeczny i zawodowy. Celem tak rozumianej rehabilitacji było przywrócenie osobie 
niepełnosprawnej fizycznie lub psychicznie pełnej lub maksymalnie możliwej sprawności fizycznej i psychicznej 
oraz zdolności do samodzielnego życia w rodzinie i społeczeństwie, do pracy zawodowej i aktywności społecznej. 

dzona przez interdyscyplinarny zespół. Powszechność 
to prawo każdego pacjenta do rehabilitacji, niezależnie 
od rozpoznania, wieku i rokowania. Przez powszech-
ność rozumie się także interdyscyplinarność, czyli pełną 
dostępność do wszystkich form rehabilitacji dla każdego 
potrzebującego pacjenta, w czasie, w którym zostanie 
ona przez prowadzącego terapię lekarza zlecona. Wcze-
sne zapoczątkowanie rozumiane jest jako usprawnianie 
pacjenta zarówno przed planowym zabiegiem operacyj-
nym jak i zaraz po zabiegu w postaci ćwiczeń w łóżku 
(ćwiczeń oddechowych, izometrycznych, biernych, wspo-
maganych, czynnych). Kompleksowość rehabilitacji to 
działanie prowadzone przez zespół specjalistów, kiero-
wane na wszystkie sfery pacjenta (fizyczne, psychiczne, 
duchowe, zachowania społeczne itd.) przy użyciu wielu 
terapii i technik. Kompleksowa rehabilitacja wiąże się 
z pojęciem interdyscyplinarności, czyli zakłada udział 
lekarzy różnych specjalności w zależności od potrzeb. 
Na rehabilitację kompleksową zdaniem Degi składała 
się m.in. kinezyterapia, fizykoterapia, zajęcia z logopedą, 
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zaopatrzenie ortopedyczne, pomoc psychologiczna, 
pomoc socjalna, ergoterapia, nauka szkolna w przypadku 
dzieci i młodzieży, pomoc instruktora zawodowego. W pol-
skim modelu rehabilitacji, kompleksowa rehabilitacja 
rozpoczynała się od ustalenia planu leczenia przez inter-
dyscyplinarne konsylium zespołu rehabilitacyjnego. Tak 
ukształtowany plan leczenia był przekazywany zespołowi 
rehabilitacyjnemu oraz choremu. Ważnym czynnikiem 
była tu akceptacja przez pacjenta zaproponowanego 
planu leczenia. Rehabilitacja w modelu Degi jest proce-
sem ciągłym, rozpoczęty proces rehabilitacji nie może 
być przerwany. Jednocześnie ma być prowadzona reha- 
bilitacja medyczna, zawodowa, społeczna. Pojęcie ciągło-
ści rehabilitacji oznacza również kontynuację leczenia po  
opuszczeniu ośrodka szpitalnego, czyli rehabilitację  
środowiskową. 

Rehabilitacja onkologiczna – specyfika i cele

Jakkolwiek rehabilitacja onkologiczna wpisuje się 
w model rehabilitacji prof. Degi, to cechuje ją odrębność 
związana ze specyfiką chorób onkologicznych. Przede 
wszystkim na chorobach nowotworowych od zawsze 
ciążyło tabu raka jako choroby śmiertelnej. Pacjenci 
onkologiczni naznaczeni piętnem śmiertelnej choroby 
byli izolowani (i sami się izolowali) zarówno z najbliż-
szego środowiska rodzinnego, przyjaciół i bliskich, jak 
i szerszej społeczności. Byli wykluczani z kontaktów 
towarzyskich i zawodowych. Chorych na nowotwory 
uważano za jednostki stracone, pacjentów terminal-
nych, mających przed sobą krótki czas życia, wobec 
których nie warto podejmować rehabilitacji, żadnych 
wysiłków mających poprawić jakość ich życia. W latach 
80., kiedy sytuacja terapeutyczna pacjentów onkolo-
gicznych zaczęła się poprawiać, pojawiły się pierwsze 
sukcesy w ratowaniu ich życia, a znane osoby chore 
na raka dokonały „coming outu”, zaczęto się intereso- 
wać rehabilitacją onkologiczną. Przeważał jednak po- 
gląd, że rehabilitacja u pacjentów onkologicznych jest  
szkodliwa. 

Choć nie ma dowodów naukowych (EBM)  
na szkodliwość rehabilitacji u chorych na nowotwory, 
stanowisko to nadal pokutuje zarówno w części 
kręgów medycznych, jak i wśród pacjentów.  
Taki pogląd przyczynił się m.in. do tego, że 
obecnie brakuje specjalistów z zakresu rehabilitacji 
onkologicznej i ośrodków ją prowadzących. 

Na zmianę tego stanowiska wobec rehabilitacji 
onkologicznej miały wpływ wyniki badań, które udowod-
niły, że wczesna rehabilitacja onkologiczna – medyczna, 
psychologiczna i społeczna – daje pozytywne skutki, 
a zachowanie jej ciągłości przynosi niepodważalne 
efekty psychoterapeutyczne. W Polsce do zmiany stano-
wiska o potrzebie rozwijania rehabilitacji wśród chorych 
na nowotwory przyczyniła się działalność propagatorów 
rehabilitacji onkologicznej – lekarzy, fizjoterapeutów 
i pacjentek. Prekursorką rehabilitacji onkologicznej 
w naszym kraju była dr Krystyna Mika, która przenosiła 
zachodnie wzory rehabilitacji, była inspiratorką powsta-
wania ośrodków rehabilitacji pacjentów onkologicznych, 
stworzyła wzorcowy ośrodek w Centrum Onkologii 
w Warszawie. Dr Mika zachęcała pacjentki po mastek-
tomii do wykonywania ćwiczeń fizycznych, w ten sposób 
powstała grupa gimnastyczna kobiet po leczeniu raka 
piersi, która dała początek pierwszemu klubowi „Ama-
zonek”. 

Głównymi celami rehabilitacji onkologicznej jest 
przywrócenie sprawności i podniesienie jakości życia 
pacjenta. Według WHO zależna od zdrowia jakość 
życia to poczucie jednostki co do jej stanu: fizycznego, 
psychicznego i pozycji społecznej. Dobre poczucie 
w tych trzech aspektach jest szczególnie ważne wobec 
faktu, że w związku z poprawą skuteczności leczenia 
onkologicznego na przestrzeni ostatnich dekad choroby 
onkologiczne stają się chorobami przewlekłymi. Jed-
nocześnie z powodu starzenia się społeczeństwa – rak 
to głównie choroba ludzi starszych, po 65. roku życia 
– gwałtownie zwiększa się populacja osób po lecze-
niu onkologicznym. Wielu pacjentów onkologicznych 
pomimo choroby deklaruje chęć pracy i aktywności spo-
łecznej oraz rodzinnej, bez rehabilitacji nie będzie to dla 
nich możliwe. Stawia to przed system opieki zdrowotnej 
poważne wyzwanie.

Centra/ośrodki rehabilitacji onkologicznej

Pacjentom onkologicznym potrzebna jest kompleksowa, 
zindywidualizowana rehabilitacja, która powinna być 
prowadzona w specjalistycznych placówkach rehabi-
litacji onkologicznej przez specjalistów rehabilitacji 
onkologicznej. 
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W Polsce istnieje pilna konieczność tworzenia 
centrów/ośrodków rehabilitacji, np. przy centrach 
onkologii, w onkologicznych szpitalach klinicznych, 
ale także ośrodków rehabilitacji specjalistycznej, 
związanej z określonymi rodzajami nowotworów  
przy referencyjnych placówkach – „cancer unitach”. 
Innej rehabilitacji potrzebują bowiem kobiety  
po leczeniu raka piersi z obrzękiem limfatycznym, 
a innej mężczyźni po prostatektomii, mający 
problemy z nietrzymaniem moczu lub erekcją, 
a jeszcze innej pacjenci po zbiegach z powodu 
nowotworów głowy i szyi, wymagający przywrócenia 
mowy czy z zaburzeniami przełykania. 

Tworzenie takich placówek spotyka obecnie 
ogromne problemy. Wykazał to pilotaż Krajowej Sieci 
Onkologicznej. Także proces powstawania „breast 
cancer unitów” jest utrudniony, m.in. z powodu niemoż-
ności zapewnienia pacjentom dostępu do rehabilitacji, 
co wpisane jest w standard świadczeń ośrodków refe-
rencyjnych. Niestety, można się spodziewać, że kolejne 
„cancer unity”, których powołanie jest w planach  
na najbliższe lata, napotkają na przeszkody związane 
ze świadczeniem specjalistycznej rehabilitacji onkolo-
gicznej. 

Problemy te ściśle wiążą się też z koniecznością 
tworzenia interdyscyplinarnych zespołów 
rehabilitacyjnych. W przypadku onkologii zespół jest 
bardzo rozbudowany, co wynika ze specyfiki chorób 
onkologicznych, rodzaju prowadzonej terapii, jej 
działań niepożądanych i odległych skutków leczenia. 
Zespół rehabilitacji onkologicznej powinni tworzyć: 
lekarz specjalista z zakresu rehabilitacji medycznej 
koordynujący zespół, lekarze konsultanci z zakresu 
onkologii lub pokrewnych dziedzin, pielęgniarki, 
fizjoterapeuci, psychoonkolodzy kliniczni, 
logopedzi, neurologopedzi, protetycy, asystenci 
socjalni, terapeuci zajęciowi, technicy masażyści, 
pedagodzy/pedagodzy specjalni, dietetycy, specjaliści 
w zakresie żywienia, wolontariusze, duchowni, 
seksuolodzy. Zespół rehabilitacji jest dobierany 
spośród wymienionych wyżej osób w zależności 
od indywidualnych potrzeb pacjenta i specyfiki 
jego nowotworu. Także rodzina i osoby bliskie 
pacjenta powinny ściśle współpracować z zespołem 
rehabilitacyjnym.

W rehabilitacji onkologicznej ogromną rolę odgrywa 
psychoonkologia. Jest to nowa interdyscyplinarna dzie-
dzina powstała w odpowiedzi na potrzeby psychiczne 
pacjentów, ich bliskich, a także personelu medycznego. 
Łączy ona wiedzę z zakresu medycyny, psychologii 
i psychiatrii. Jej celem jest wsparcie psychologiczne 
pacjentów na każdym etapie choroby, jak również pomoc 
psychologiczna skierowana do bliskich im osób, nauka 
asertywności, dostosowania się do nowej sytuacji życio-
wej. Psychoonkologia sięga do wielu metod wsparcia 
psychicznego, każdy pacjent może znaleźć odpowied-
nią dla siebie formę pomocy, poczynając od zwyklej 
rozmowy terapeutycznej, przez terapie zajęciowe, jogę 
czy śmiechoterapię. U pacjentów z chorobami onkolo-
gicznymi ważne jest też wsparcie duchowe, zarówno to 
związane z przeżyciami religijnymi, jaki i artystycznymi 
czy z obcowaniem z naturą. 

Dostęp do pomocy psychoonkologów jest nadal 
zbyt mały. Szacuje się, że na jeden oddział onkolo-
giczny w Polsce przypada 1/2 etatu dla tego specjalisty. 
Psychoonkolodzy powinni być dostępni nie tylko na 
oddziałach, ale przede wszystkim w poradniach, zwłasz-
cza że w planach mamy rozwijanie ambulatoryjnego 
i domowego modelu leczenia chorych na nowotwory. 
Nie zapominajmy też, że właściwie prowadzona opieka 
psychoonkologiczna ma charakter ciągły i dynamiczny, 
związany ze stanem psychicznym pacjenta na okre-
ślonym etapie choroby i leczenia, że potrzebują jej 
też ozdrowieńcy. Chorzy na nowotwory powinni być 
monitorowani nie tylko pod kątem medycznym, ale 
i psychicznym, a takie proste narzędzie, jak termometr 
dystresu, powinno być powszechnie stosowane.

Rehabilitacja dzieci i młodzieży oraz osób 
młodych

Mali pacjenci jako jedyni spośród pacjentów onkologicz-
nych w Polsce mają opracowane standardy rehabilitacji. 
Niestety ich wprowadzanie wiąże się z problemami 
z niedostateczną liczbą przeszkolonych rehabilitan-
tów, a także z brakiem centrum rehabilitacji dla dzieci 
i młodzieży po leczeniu onkologicznym, gdzie obok 
rehabilitacji leczniczej byłaby prowadzona edukacja 
szkolna. Z tego powodu rezultaty często bardzo drogich 
terapii (np. z zastosowaniem endoprotez, które rosną 
wraz z pacjentem) są niewspółmierne z możliwymi do 
osiągnięcia efektami, w tym całkowitym przywróceniem 
sprawności. 
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U progu dorosłego życia pacjenci pediatryczni, 
którzy przechodzą z cieplarnianej opieki szpitala pedia-
trycznego do ponurej rzeczywistości opieki zdrowotnej 
dla dorosłych, mierzą się nowymi trudnościami. Osobom 
takim trzeba zapewnić samodzielne funkcjonowanie 
w społeczeństwie, kontynuację nauki i podjęcie pracy 
zawodowej, a także nauczyć troski o własne zdrowie 
i życie. Jest to zadanie nie tylko dla lekarzy, ale także dla 
opiekunów socjalnych. To kolejny problem, który trzeba 
rozwiązać systemowo. Szczegółowe propozycje orga-
nizacji opieki w okresie przejścia pacjenta w dorosłość 
znajdujemy w projekcie Krajowej Sieci Onkologicznej. 
Działania w tym zakresie podjął też Rzecznik Prawa 
Pacjenta.

Zmiany systemowe

Organizacje pacjentów od lat apelują, aby rehabili-
tacją chorych na raka zająć się systemowo. Obecnie 
Federacja Stowarzyszeń „Amazonki”, Polskie Towarzy-
stwo Stomijne POL-ILKO, Stowarzyszenie Osób z NTM 
Uro-Conti i wiele innych organizacji faktycznie przejęły 
zadania w zakresie prowadzenia rehabilitacji medycznej, 
psychologicznej i społecznej pacjentów onkologicznych. 
Jednak ich środki finansowe i możliwości organizacyjne 
są ograniczone, aby sprostać rosnącym potrzebom 
rehabilitacji osób po leczeniu onkologicznym w Polsce. 

Przeszkodą w rozwiązaniu problemu systemowo 
jest mała liczba wyspecjalizowanych ośrodków rehabi-
litacji onkologicznej i brak możliwości kontraktowania 
w NFZ usług w zakresie rehabilitacji onkologicznej, 
zarówno przez placówki publiczne, jak i prywatne, co 
znacznie odciążyłoby publiczny system zdrowia. Ścieżka 
terapii polskiego chorego na raka kończy się w większo-
ści ośrodków na leczeniu podstawowym. Nawet tam, 
gdzie specjalistyczna rehabilitacja onkologiczna jest 
dostępna, jest ona kontraktowana jako ogólnoustro-
jowa i pacjent onkologiczny jest ustawiany w tej samej 
kolejce, co inni chorzy, a przecież dla niego liczy się 
czas, także w rozpoczęciu rehabilitacji. Rehabilitacja 
onkologiczna to ważny problem społeczny i medyczny. 
Dotyczy bowiem miliona Polaków, którzy są lub byli 
leczeni z powodu raka, które ze względu na swoją spe-
cyfikę powinno stać się odrębną specjalizacją. 

Postulaty pacjentów w obszarze zmian systemo-
wych dotyczących rehabilitacji onkologicznej zostały 

uwzględnione zarówno w projekcie Krajowej Sieci 
Onkologicznej, jak i Narodowej Strategii Onkologicz-
nej na lata 2020–2030. W dokumencie NSO czytamy: 
„Rehabilitacja onkologiczna jest obecnie standardem 
w leczeniu pacjentów z chorobą nowotworową w Euro-
pie i na świecie. Bez względu na sposób leczenia 
pacjenta stanowi nieodzowny element postępowania 
kompleksowego. Ma na celu szybszy powrót do zdrowia, 
zmniejszenie dolegliwości, powikłań czy towarzyszących 
chorób i urazów u pacjentów z chorobą nowotworową 
w trakcie leczenia lub po jego zakończeniu. Właściwa 
rehabilitacja onkologiczna znacznie poprawia jakości 
życia pacjentów onkologicznych, ułatwia im funkcjono-
wanie w życiu codziennym oraz ogranicza ewentualną 
niepełnosprawność”.

Uznając ważność rehabilitacji w kompleksowej 
opiece nad pacjentem onkologicznym autorzy Strategii 
wpisali w nią konkretne cele, które mają być zrealizo-
wane w określonym czasie: 

 � opracowanie mapy potrzeb w zakresie opieki 
rehabilitacyjnej (do końca 2022 r.), 

 � powołanie doradcy społecznego w placówkach 
onkologicznych udzielających świadczeń w trybie 
stacjonarnym (2023 r.), 

 � zwiększenie liczby pacjentów objętych opieką 
rehabilitacyjną o 20% w poszczególnych woje-
wództwach i zbudowanie sieci ośrodków opieki 
rehabilitacyjnej dla pacjentów onkologicznych 
przy ośrodkach onkologicznych w ramach KSO (do 
końca 2024 r.), 

 � wprowadzenie standardów opieki psychologicz-
nej w podmiotach leczniczych udzielających 
świadczeń onkologicznych w trybie stacjonarnym 
i ambulatoryjnym (2026 r.)

Jeśli te wszystkie cele uda się zrealizować w zamie-
rzonym czasie, z pewnością będzie można powiedzieć, 
że dokonały się innowacyjne zamiany w opiece 
onkologicznej, których oczekują pacjenci. Model rehabi-
litacji przyjęty i obowiązujący obecnie w Europie, który 
zawdzięczamy Polakowi – prof. Wiktorowi Dedze – od 
połowy minionego wieku nie stracił nic na swojej inno-
wacyjności. Pora go wprowadzić do polskiej onkologii, 
uwzględniając specyfikę chorób nowotworowych.
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7.8.  Nowoczesne rozwiązania systemowe dla onkologii
Paweł Zawadzki, Nikola Jennek, Adam Maciejczyk

Problemy i wyzwania polskiej onkologii

Choroby onkologiczne stanowią istotny problem społecz-
no-ekonomiczny, z którym muszą zmierzyć się rządzący. 
Od wielu lat zarówno pacjenci onkologiczny, jak i leka-
rze stykają się z tymi samym problemami. Poczynając 
od niewystarczającego finansowania (wycena więk-
szości świadczeń została ustalona wiele lat temu i nie 
przystaje już do dzisiejszych standardów leczenia), 
przez nadmierne rozproszenie świadczeniodawców 
i nieefektywne wykorzystanie środków wynikające 
z braku kontroli jakości (multiplikowanie świadczeń np. 
diagnostycznych, nieodpowiednie leczenie powodujące 
wzrost powikłań lub zgony), kończąc na coraz bardziej 
dotkliwych brakach kadrowych. Są to negatywne zja-
wiska powodujące ogromne straty po stronie budżetu 
państwa. 

Wprowadzenie pakietu onkologicznego w 2015 r. 
spowodowało poprawę sytuacji pacjenta onkologicz-
nego, jednak nie rozwiązał on wszystkich problemów 
w obszarze systemu opieki onkologicznej. Pakiet, który 
był właściwym krokiem z puntu widzenia rozwiązań 
systemowych propacjenckich, skupił się na poprawie 
dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej poprzez skró-
cenie czasu oczekiwania na zdiagnozowanie choroby 
nowotworowej oraz skrócenie czasu związanego z ocze-
kiwaniem na rozpoczęcie leczenia. Wprowadził również 
zmianę na rzecz podniesienia jakości leczenia w postaci 
konsyliów lekarskich. Ważną zmianą systemową było 
zniesienie limitów w finansowaniu świadczeń onkolo-
gicznych. Jednak pakiet nie przyniósł kompleksowych 
rozwiązań finansowych dla kluczowych ośrodków 
onkologicznych w Polsce, które to w prawie 80% są reali-
zatorem pakietu onkologicznego7. 

Jednakże wprowadzone w pakiecie rozwiązania nie 
przełożyły się na jakość opieki onkologicznej, jak rów-
nież nie uporządkowały rynku świadczeń i nie zapewniły 
właściwej alokacji środków finansowych. Rynek świad-
czeń onkologicznych został podzielony na tzw. rentowne 
oraz pozostałe, obarczone wysoki kosztami własnymi po 
stronie szpitali. Skutkiem wprowadzenia pakietu onkolo-
gicznego stało się rozdrobnienie środków finansowych 

7 Dane Ogólnopolskiego Zrzeszenia Publicznych Centrów 

i Instytutów Onkologicznych.

na ośrodki realizujące wycinkowo zakresy onkologiczne 
i niespełniające standardów opieki onkologicznej. W kon-
sekwencji ta niekorzystna alokacja pieniężnych środków 
publicznych spowodowała pogorszenie wyników lecze-
nia u chorych na nowotwory, a także pogorszenie 
sytuacji finansowej dużych wielospecjalistycznych pod-
miotów leczniczych. Ośrodki te w wielu przypadkach 
utrzymują poziom leczenia porównywalny z ośrod-
kami z Europy Zachodniej, a stopień przeżyć 5-letnich 
dla poszczególnych typów nowotworów jest zbliżony. 
Pomimo to ich sytuacja finansowa zaczęła ulegać stop-
niowemu istotnemu pogorszeniu. 

Dotychczasowe rozwiązania nie przygotowały nas 
ani systemowo, ani organizacyjnie do tego, jak poradzić 
sobie z wyzwaniem, jakim jest istotny wzrost liczby zacho-
rowań w perspektywie kilku najbliższych lat. Szacuje się, 
że w ciągu tej dekady liczba nowych zachorowań wzro-
śnie do ponad 213 tys. rocznie. Niestety, ze względu 
na zaniedbaną profilaktykę onkologiczną u wielu 
pacjentów wykryjemy wysoki stopień zaawansowania 
nowotworów. Dane Narodowego Funduszu Zdrowia 
pokazują, że skrajnie niski odsetek populacji uczestniczy 
w badaniach przesiewowych mammografii czy cyto-
logii. Brak uczestnictwa w badaniach przesiewowych 
wpływa na wykrywanie zmian nowotworowych w III i IV 
stadium, a więc wtedy, kiedy szanse na wyleczenie są 
dużo mniejsze, a koszty terapii znacznie większe. Koszty 
bezpośrednie związane z leczeniem onkologicznym to 
tylko ok. 20% kosztów społeczeństwa związanych z tą 
chorobą. Pozostałe koszty to koszty pośrednie, które 
w wielu typach nowotworów przekraczają koszty bez-
pośrednie kilkukrotnie. Kolejnym problemem jest brak 
wystarczających środków na nowoczesne, bardzo dro-
gie terapie, których wdrażanie powinno być oparte na 
racjonalnych systemowych rozwiązaniach gwarantują-
cych efektywność finansową i skuteczność kliniczną. 

Propacjenckie mechanizmy zwiększające 
efektywność systemu opieki onkologicznej

Planowany wzrost nakładów na leczenie w Polsce do 
6 % PKB oraz możliwy kryzys finansowy spowodowany 
pandemią COVID-19 nakłada na rządzących koniecz-
ność stworzenia mechanizmów systemowych, których 
celem będzie uzyskanie możliwie największych efektów 
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zdrowotnych dla społeczeństwa. Wdrożenie mechani-
zmów systemowych polegałoby na:

1. Stworzenie modelu płacenia za jakość (rozwiązania 
typu value based healthcare).

2. Płacenie za leki, które działają (rozwiązania typu 
RSS – risk sharing scheme).

3. Stworzenie rejestrów medycznych, w których 
stopień zaawansowania i wynik badania histopa-
tologicznego zmiany nowotworowej byłby istotnym 
parametrem do wykazania kosztów bezpośrednich 
i pośrednich w przeliczeniu na pacjenta. Dane te 
powinny być wykorzystywane przy decyzjach refun-
dacyjnych.

4. Systemowe rozwiązanie problemów udziału popula-
cji w profilaktyce wtórnej wraz z próbą stworzenia 
indywidualnego wojewódzkiego podejścia na bazie 
danych z rejestrów medycznych.

5. Na bazie pilotażu onkologicznego skoordynowanie 
opieki onkologicznej poprzez stworzenie krajowej 
sieci onkologicznej (opis poniżej).

6. Wdrożenie Narodowej Strategii Onkologicznej.

Pilotaż onkologiczny dał możliwość przetestowa-
nia rozwiązań gwarantujących kompleksowość i pełną 
koordynację opieki onkologicznej na obszarze dwóch 
województw. Powołana była jednostka koordynująca 
(ośrodek referencyjny o największym potencjale klinicz-
nym i kadrowym w województwie), która w ramach 
swoich zadań jest odpowiedzialna za:

 � koordynację pionową, czyli współpracę ze świad-
czeniodawcami – uczestnikami systemu opieki 
onkologicznej, która zoptymalizuje ścieżkę pa- 
cjenta,

 � koordynację poziomą, czyli wsparcie i monitorowa-
nie kompleksowej opieki onkologicznej (realizacja 
procedur w oparciu na międzynarodowych stan-
dardach, praca interdyscyplinarnych zespołów). 

Cele strategiczne sieci onkologicznej:

1. Poprawa wyników leczenia (w okresie 1, 5 i 10 lat).
2. Przesunięcie stopnia zaawansowania choroby na 

wcześniejszy etap poprzez istotną poprawę skutecz-
ności programów przesiewowych.

3. Wyrównanie różnic w efektywności leczenia w sto-
sunku do najlepszych krajów.

4. Zmniejszenie nierówności w dostępie do opieki 
onkologicznej (na poziomie powiatów/województw 
i całego kraju).

5. Zwiększenie zaangażowania chorych i ich rodzin 
w proces wdrażanych zmian w onkologii.

6. Poprawa jakości życia z chorobą nowotworową.
7. Ograniczenie wzrostu zachorowalności na nowo-

twory.
8. Bardziej sprawiedliwy dostęp do opieki onkolo- 

gicznej.

Cele szczegółowe sieci onkologicznej:

1. Skrócenie czasu oczekiwania na wizytę pierwszora-
zową (cel: średnio do 5 dni).

2. Skrócenie czasu oczekiwania na badanie diagno-
styczne i wynik badania (cel: do 14 dni – licząc od 
skierowania do otrzymania wyniku).

3. Poprawa jakości diagnostyki onkologicznej (cel: 
100% pacjentów z prawidłowo postawioną dia-
gnozą).

4. Wymóg przeprowadzenia interdyscyplinarnego 
konsylium (cel: 100% pacjentów z przeprowadzo-
nym konsylium).

5. Przestrzeganie aktualnych standardów leczenia 
(cel: 100% pacjentów z najlepiej dobraną, opty-
malną terapią).

6. Poprawa komunikacji z pacjentem (cel: 100% zado-
wolonych pacjentów).

Są to elementy bezpośrednio wpływające na 
jakość i komfort leczenia pacjentów, kończące ze zja-
wiskami dublowania świadczeń, stosowania leczenia 
nieoptymalnego lub subptymalnego, dużej liczby powi-
kłań i zwiększania wydatków na długotrwałe leczenie 
i w związku z tym powodowania istotnego wzrostu kosz-
tów pośrednich. Krajowa sieć onkologiczna powinna 
być strukturą stworzoną na podstawie transparentnych 
kryteriów włączenia i wyłączenia oraz stale monito-
rowaną w celu eliminacji niekorzystnych zjawisk. AI 
oraz BIG DATA powinny być kluczowymi elementami 
wspierającymi wszystkie procesy w ramach sieci onko-
logicznej. Dzięki temu uszczelnione zostaną obszary 
najbardziej nieefektywne i przynoszące straty dla publicznego  
płatnika. 

W pilotażu sieci analizowane są dane kliniczne 
(jakościowe) i dane rozliczeniowe NFZ (ilościowe). Zagre-
gowane dane przesyłane są za pomocą szablonu do 
gromadzenia danych w celu zestawienia, aby umożli-
wić porównania na poziomie województwa. Zapewnia 
to stałe monitorowanie i poprawę jakości udzielanych 
świadczeń. 
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Przykładowy miernik jakości opieki onkologicznej 
– terminowość wykonania oceny histopatologicznej 
przedstawiono na rycinie 7.4.

Najważniejszym parametrem w onkologii bez-
względnie jest rozpoznanie histopatologiczne. Czas 
oczekiwania na wynik badania histopatologicznego nie 
powinien przekraczać 14 dni. Ważne jest, aby ocena 

histopatologiczna była zrobiona zgodnie z obowiązu-
jącym standardem – nie trzeba powtarzać badania, 
można od razu podjąć dalsze decyzje terapeutyczne 
(np. w zakresie leczenia uzupełniającego radioterapią 
lub chemioterapią). W efekcie skraca to czas leczenia. 
Należy podkreślić, że do tej pory parametr ten nie był 
monitorowany. 

RYCINA 7.3.   Monitorowanie jakości w ramach sieci onkologicznej. 

Źródło: opracowanie własne. 
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RYCINA 7.4.   Terminowość wykonania oceny histopatologicznej.

Źródło: system analizy mierników w ramach pilotażu sieci onkologicznej.
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Przykładowy miernik jakości diagnostyki – badania 
molekularne u pacjentów z rakiem jelita grubego przed-
stawiono na rycinie 7.5.

Wykres pokazuje odsetek pacjentów z nowotwo-
rem jelita grubego w IV stadium, u których wykonano 
badanie molekularne (KRAS i/lub NRAS i/lub BRAF). 
Badanie to powinno być przeprowadzane u wszystkich 
pacjentów z nowotworem jelita grubego w IV stadium 
zaawansowania (cel: 100%), ponieważ daje pacjentom 

szanse na zastosowanie nowoczesnego leczenia. Dzięki 
monitorowaniu tego parametru widać, jaki procent 
pacjentów w województwie miał wykonane to ba- 
danie.

Przykładowy miernik jakości leczenia – zastosowanie 
leczenia oszczędzającego u pacjentek z nowotworem 
naciekającym gruczołu sutkowego o średnicy nie więk-
szej niż 3 cm (po wykluczeniu mutacji BRCA1 i BRCA2) 
pokazano na rycinie 7.6.

RYCINA 7.5.   Prawidłowość diagnostyki u pacjentów z nowotworem jelita grubego w IV stadium  
(KRAS i/lub NRAS i/lub BRAF). 

Źródło: system analizy mierników w ramach pilotażu sieci onkologicznej.

RYCINA 7.6.   Odsetek świadczeniobiorców z nowotworem naciekającym o średnicy nie większej niż 3 cm  
(po wykluczeniu pacjentek z mutacjami BRCA1 i BRCA2) poddanych leczeniu oszczędzającemu gruczoł sutkowy:  
minimum $ 70%, cel – 85%.

Źródło: system analizy mierników w ramach pilotażu sieci onkologicznej.
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Wykres pokazuje odsetek pacjentek poddanych 
leczeniu oszczędzającemu zgodnie z wytycznymi Euro- 
pean Society of Breast Cancer Specialists (EUSOMA). 
Jest to standard stosowany w ośrodkach typu Breast 
Cancer Unit, tj. ośrodkach kompleksowego leczenia 
raka piersi. Pacjentki po leczeniu oszczędzającym nie 
mają problemu z obrzękami rąk, nie muszą przechodzić 
długotrwałej rehabilitacji, szybciej wracają do normal-
nej aktywności.

Wyżej wymienione rozwiązania mają na celu bar-
dziej optymalne wykorzystanie środków budżetowych 
z jednoczesnym olbrzymim naciskiem na profilaktykę, 
co w konsekwencji ma spowodować znaczne przesu-
nięcie rozpoznań w kierunku wcześniejszych i znacznie 
mniej rozwiniętych zmian nowotworowych. Działania 
te pomogą znacznie większej grupie chorych powró-
cić do całkowitego zdrowia i obniżyć olbrzymie koszty 
bezpośrednie i pośrednie choroby – zarówno po stronie 
chorego, jak i m.in. po stronie systemu ochrony zdrowia. 

Niewykorzystany potencjał badawczy 
w dziedzinie onkologii

W rękach rządzących jest również próba 
odpowiedzenia sobie na pytanie, czy możliwe 
jest przynajmniej częściowe zbilansowanie 
kosztów związanych z chorobami onkologicznymi. 
Polska, mając tak wielu naukowców dynamicznie 
poszukujących nowych rozwiązań, mogłaby 
podjąć próbę stworzenia z onkologii istotnej gałęzi 
gospodarczej Polski. 

Na Dolnym Śląsku Dolnośląskie Centrum Onkologii 
we Wrocławiu wyszło z inicjatywą integracji środowi-
ska naukowego ze środowiskiem praktyków klinicznych 
z zakresu onkologii w celu przygotowania platformy 
wymiany informacji o programach i zakresach badań 
naukowych realizowanych w tej dziedzinie. Platforma 
ma na celu zbudowanie panelu dyskusyjnego wzajem-
nie oceniającego możliwości wykorzystania uzyskanych 
wyników badań i poszukiwania wiedzy w ramach wcze-
snej prewencji, terapii i metod diagnostycznych. Przede 
wszystkim jest to szansa na wykorzystanie dużego 
potencjału naukowego Dolnego Śląska, który można 
zbudować wokół ośrodków akademickich, instytutów 
PAN oraz EIT+ (obecnie PORT).

Wymiana doświadczeń i informacji ma służyć:

 � świadomemu kształtowaniu celów i tez badaw-
czych,

 � wspólnej partnerskiej realizacji projektów,
 � wypracowaniu metod oceny ich efektywności,
 � utworzeniu wspólnej platformy informacyjnej wraz 
z publikowaniem wyników,

 � przygotowaniu rekomendacji dla określonych roz-
wiązań.

 � dzieleniu się wiedzą – również tą „negatywną” 
(tzw. ślepe uliczki, dokąd nie należy dalej iść 
z badaniami),

 � wymianie doświadczeń i dobrych praktyk,
 � inicjacji badań w zakresie onkologii,
 � optymalnemu wykorzystaniu wspólnego poten- 
cjału i możliwości dostępu do materiału biolo- 
gicznego, 

 � walidacji rozwiązań, aby wieloośrodkowość badań 
naukowych stała się powszechną praktyką w celu 
możliwości wprowadzania dojrzałych rozwiązań.

W ostatnich czterech latach na terenie Dolnego 
Śląska realizowanych było ok. 100 naukowych projek-
tów w zakresie onkologii. Niestety, obecnie, ze względu 
na brak zunifikowanych metod oceny, jest nam bar-
dzo trudno określić efektywność tych projektów, skalę 
wdrożenia oraz liczbę publikacji. Nie ma narzędzia 
będącego faktyczną pomocą w określeniu możliwo-
ści aplikacyjnych wdrożeń. Naukowcy na własną rękę 
poszukują – lub niektórzy już zaprzestali – możliwości 
wprowadzenia własnych badań na niwę kliniki. Trans-
fer wiedzy pomiędzy wynikami naukowych rozwiązań 
a sferą medycznych implementacji jest wątpliwy. Często 
projekty kończą się na etapie badań przedklinicznych, 
a środki na rozpoczęcie badań klinicznych niekomercyj-
nych są niemożliwe do pozyskania. Kolejną barierą jest 
czas na realizację tych projektów, ponieważ w ramach 
programów jest on za krótki. Minimalny czas powinien 
wynosić co najmniej 5 lat i dłużej, a obecnie nie prze-
kracza okresu 3 lat. Stąd część rozwiązań powstałych 
w ramach projektów zarówno DCO, jak i innych pla-
cówek może znaleźć swoją kontynuację w dalszych 
badaniach – jednak nie w Polsce i często bez udziału 
naszych instytucji.

Przeszkodą we wdrażaniu rozwiązań wynikają-
cych z prowadzonych badań jest fakt, że nie są one 
kontynuowane do momentu aż staną się gotowe do 
wprowadzenia ich do powszechnego stosowania, a czę-
sto pozostają w ośrodkach, które badanie prowadziło. 
Próba określenia potencjału badawczego Dolnego Ślą-
ska w kontekście realizowanych projektów badawczych 
może przynieść informację, w jakich zakresach warto 
wspierać naukę, aby rozwiązania mogły w sposób 
istotny wspierać onkologie, co więcej – jakie rozwiąza-
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nia są w fazie ich ukończenia, po którym najczęściej 
brakuje już środków na ich wdrożenie i rekomendację 
wieloośrodkową. Wydaje się dość naturalny pomysł 
połączenie możliwości UM, PAN, DCO i na tej pod-
stawie mógłby powstać „inkubator” przedsiębiorczości 
onkologicznej.

Badania kliniczne jako istotny element wsparcia 
dostępu do innowacyjnych terapii

We Francji badania kliniczne finansują ok. 10% kosztów 
leczenia pacjenta. Według szacunków PWC, w 2014 r. 
szacunkowa wartość rynku badań klinicznych wynosiła 
ok. 950 mln PLN i od 2009 r. rozwijała się ze średnio-
roczną stopą wzrostu wynoszącą 2,0% (CAGR 09-14),  
tj. poniżej stopy wzrostu PKB w tym okresie (2,9%). 
W Polsce liczba pacjentów biorących udział w bada-
niach klinicznych jest dwukrotnie niższa niż na Węgrzech 
czy w Czechach (w przeliczeniu na milion mieszkańców: 
10,4 vs. 22,5 i 24,5 według raportu PWC z 2015 r.). 
W Polsce jedynie 4% pacjentów onkologicznych zostaje 
uczestnikami badań klinicznych, podczas gdy w krajach 
Europy Zachodniej odsetek ten sięga kilkunastu procent. 
Zauważalna jest również mniejsza liczba ośrodków niż 
wynikałoby to z potencjału Polski. Szacuje się, że przy 
pełnym wykorzystaniu potencjału badań klinicznych 
Narodowy Fundusz Zdrowia mógłby zaoszczędzić nawet 
600 mln PLN, co stanowi 11% wszystkich publicznych 
wydatków na onkologię (ryc. 7.7.). 

~3%

Rzeczywiste oszczędności
dla NFZ (świadczenia

standardowe)

% wydatków na NFZ

Szacowane oszczędności
dla NFZ (świadczenia

standardowe)

~11%

160

600

RYCINA 7.7.   Wpływ badań klinicznych w onkologii  
na budżet NFZ.

Źródło: Raport Badania kliniczne w Polsce. PwC 2015.

Wdrożenie badań klinicznych pozwala przenieść 
część ciężaru finansowania badań klinicznych poza 
system publicznej ochrony zdrowia przy zapewnieniu 
bezpiecznej ścieżki terapeutyczno-leczniczej. Naturalne 
wydaje się zwiększenie potencjału badań klinicznych, 
który wpływa bezpośrednio na skuteczniejszą terapię 
dla pacjentów onkologicznych.

Przemysł farmaceutyczny jako istotna gałąź 
polskiego przemysłu

Refundacyjny tryb rozwojowy (RTR) powstał na początku 
2016 r. Koncepcja RTR została przedstawiona w pro-
jekcie dużej nowelizacji ustawy refundacyjnej (DNUR), 
która przeszła konsultacje wewnętrzne i zewnętrzne. 
DNUR został zatrzymany na początku 2017 r. i do dnia 
dzisiejszego nie ruszył w ramach ścieżki legislacyjnej. 

RTR znalazł się w dokumencie rządowym „Strategia 
na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju” (SOR). Do dnia 
dzisiejszego żaden z postulatów SOR w omawianym 
zakresie nie został zrealizowany w najmniejszym stop-
niu, a przemysł farmaceutyczny, który mógłby stanowić 
istotną gałąź przemysłu w Polsce, nie rozwija się tak 
jak w wielu innych krajach europejskich. Dziś system 
refundacji i ustalania cen leków refundowanych nie 
różnicuje firm, które są partnerami polskiej gospodarki,  
a które nie. 

Główne cele RTR to:

 � odwrócenie negatywnego bilansu Polski w handlu 
lekami ze światem, 

 � wzmocnienie mechanizmów prorozwojowych na 
rzecz przemysłu farmaceutycznego w Polsce,

 � uzyskanie przewagi w międzynarodowej rywali-
zacji o lokalizację przemysłu farmaceutycznego  
na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Wydaje się, że wyżej wymienione pomysły 
i rozwiązania mogłyby stanowić zalążek strategii 
długoterminowej w naszym kraju w zakresie próby 
stworzenia i wykorzystania olbrzymiego potencjału 
naukowo-gospodarczego Polski z jednoczesnym 
naciskiem na racjonalne i uzasadnione wydatki 
w zakresie kosztów chorób onkologicznych.
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8.1.  Leczenie raka – przykłady rozwiązań organizacyjnych na świecie
Anna Kozieł

Na opiekę onkologiczną, podobnie jak to jest w innych 
elementach systemu zdrowia, składają się: (1) dob- 
re zarządzanie/struktura legislacyjna (governance),  
(2) finansowanie, (3) jakość, (4) opieka koordynowana, 
(5) prewencja, (6) skryning, (7) diagnoza, (8) leczenie,  
(9) opieka po terapii (survival care), (10) opieka palia-
tywna. 

Każdy z tych elementów może być regulowany 
i organizowany inaczej na poziomie kraju, ale także 
regionu czy nawet świadczeniodawcy. Sposób organi-
zacji świadczeń jest często pochodną całego systemu 
ochrony zdrowia, sposobu finansowania, kultury czy 
sytuacji społeczno-ekonomicznej danego kraju. To, 
w jaki sposób świadczenia onkologiczne są zorganizo-
wane, ma znaczenie1.

1 Ortmann O., Torode J., Harrison C. i wsp.: Participants 

of the ERTM. Research driving innovation: what are key 

factors for successful integration of translational science 

into oncology care concepts? 5th European Roundtable 

Meeting (ERTM) May 4th, 2018, Berlin, Germany. J Cancer 

Res Clin Oncol 2019; 145(6): 1521–1525. doi:10.1007/

s00432-019-02916-0.

Poziom makro: kraj i region

 � Centra onkologii

Obecnie w Europie wielu pacjentów z chorobami onko-
logicznymi jest leczonych w szpitalach ogólnych (in 
patient care), ale także w jednostkach specjalizujących 
się w leczeniu raka, zwanych centrami onkologii2. 

Organizacja Europejskich Instytutów Onkologicz-
nych w swojej procedurze akredytacyjnej kładzie nacisk 
na szeroki zakres elementów, w tym infrastrukturę, 
do leczenia raka, zasoby ludzkie, działania w zakre-
sie opieki klinicznej, działalność badawczą, edukację 
i strukturę instytucjonalną3. 

W Stanach Zjednoczonych National Cancer Insti-
tute uznaje, że kompleksowe centrum onkologiczne ma 
za zadanie prowadzić „badania nad rakiem i świadczyć 

2 Selby P., Gillis C., Haward R.: Benefits from specialised can-

cer care. Lancet 1996; 348(9023): 313–318. doi:10.1016/

s0140-6736(96)02482-8.
3 OECI. Towards quality, comprehensiveness and excel-

lency: the accreditation project of the Organisation of 

European Cancer Institutes (OECI). Brussels, Organisation 

of European Cancer Institutes; 2008:Table 2. http://www.

oeci.eu/WGAccreditationMW.aspx.
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usługi bezpośrednio dla pacjentów onkologicznych. 
Naukowcy i lekarze w tych ośrodkach przeprowadzają 
podstawowe badania laboratoryjne i badania kliniczne 
oraz badają wzorce, przyczyny i kontrolę raka w gru-
pach ludzi. Ponadto biorą udział w wieloośrodkowych 
badaniach klinicznych”4.

Centra onkologii zapewniają również dostęp do 
informacji na temat chorób onkologicznych pracowni-
kom służby zdrowia i prowadzą działalność naukową5. 
Zaletą centrów onkologii jest koncentracja pacjentów 
z chorobami onkologicznymi, oddziałując na czynnik 
skali. Dzięki koncentracji zasobów ludzkich, specjalistów 
i sprzętu, nawet osoby z rzadkimi chorobami onko-
logicznymi mają szansę na lepszy dostęp do wysoko 
specjalistycznego leczenia. Nie bez znaczenia jest 
także umiejętność projektowania i prowadzenia badań 
klinicznych, czy też wiedza specjalistyczna w zakresie 
epidemiologii, onkologii i badań nad rakiem w róż-
nych obszarach. Wartość dodana centrów onkologii 
mierzona w skuteczności leczenia została dobrze udo-
kumentowana6.

 � Koordynacja opieki w ramach sieci 
onkologicznej

Wykrywanie i leczenie raka zmienia się wraz z nowymi 
technologiami, lekami, procesami leczenia i prowadze-
nia choroby (clinical pathway). Systemy ochrony zdrowia 
działają wolno, a duże zmiany zachodzą zazwyczaj 
na przełomie kilku lat (3-10). Organizacja świadczeń 
w leczeniu raka nie zawsze nadąża nad zmianami, 
jednocześnie zderzając się z wyzwaniami, takimi jak 
kosztochłonne nowe terapie, ograniczenia zasobów 
ludzkich czy oddziaływanie na czynniki ryzyka (najnow-
sze np. to papierosy elektroniczne). Od przełomowego 
raportu Calmana-Hine’a7 z połowy lat 90. XX wieku 
coraz częściej uznaje się tworzenie sieci i sformalizo-

4 US National Cancer Institute. NCI dictionary of can-

cer terms [web site]. Rockville, MD, US National Cancer 

Institute; 2017. https://www.cancer.gov/publications/dic-

tionaries/cancerterms?cdrid=523437.
5 Sloan F. A., Gelband H.: Cancer Control Opportunities in 

Low- and Middle-Income Countries. National Academies 

Press Washington, DC 2007.
6 Selby P., Gillis C., Haward R.: Benefits from specialised can-

cer care. Lancet, 1996; 348(9023): 313–318.
7 Stead M i wsp.: Strengthening clinical cancer research 

in the United Kingdom. Brit J Cancer, 2011; 104: 1529–

1534.

waną współpracę między świadczeniodawcami, jako 
dobrą opcję świadczenia usług onkologicznych8.

Zaostrzone stany, w których pacjenci mogą wyma-
gać pilnego leczenia raka lub jego powikłań (np. 
zakażenia), zwykle wymagają ścisłej koordynacji usług 
onkologicznych z ratownictwem medycznym czy szpi-
talnymi oddziałami ratunkowymi. Dodatkowo, pacjenci 
onkologiczni mają często choroby towarzyszące, które 
również wymagają leczenia. Sieci onkologicznych nie 
powinno rozwijać się w oderwaniu od ogólnych usług 
opieki zdrowotnej. Zapewnienie integracji w całym 
systemie ochrony zdrowia jest jednak wyzwaniem dla 
pojedynczych specjalistycznych szpitali onkologicznych, 
które nadal są ważną częścią usług onkologicznych 
w całej Europie.

W celu sprostania nowym wyzwaniom w diagnozo-
waniu i leczeniu raka oraz szerzącej się epidemii chorób 
onkologicznych musiały więc powstać nowe formy orga-
nizacji świadczeń zdrowotnych. Modele onkologicznej 
opieki koordynowanej łączą ekspertyzę specjalistycz-
nych ośrodków z większą dostępnością szpitali ogólnych, 
innych instytucji opieki zdrowotnej (np. ośrodków obra-
zowania) i specjalistów podstawowej opieki zdrowotnej 
(POZ) i lekarzy rodzinnych czy pielęgniarek. Modele 
oparte na koordynacji są atrakcyjne dla pacjentów, 
ponieważ poprzez wspieranie komunikacji i współ-
pracy mogą korzystać z doświadczenia i umiejętności 
jednostek będących częścią sieci opieki koordynowa-
nej, a tym samym wzmacniać ciągłość opieki, jakość, 
komfort dla pacjentów i niwelować nierówności geo-
graficzne poprzez posiadanie wielu punktów opieki dla 
danej populacji. 

W wielu krajach istnieją sieci przeciwnowotwo-
rowe (cancer network)9. W niektórych przypadkach sieć 
ewoluowała z jednego lub dwóch wyspecjalizowanych 
centrów (np. kompleksowe centrum onkologiczne) lub 
została zbudowana wokół nich pełniąc funkcję koordy-
natora. Gdzie indziej ogólnokrajowe wyspecjalizowane 
sieci onkologiczne współistniały z regionalnymi sieciami 
obejmującymi POZ i szpitale.

8 Calman K, Hine D.: A policy framework for commissioning 

cancer services. Department of Health, London 1995.
9 Ortmann O., Torode J., Helbig U.: Improving structural 

development in oncology: transformation of theoretical 

health care standards and knowledge into a practical 

approach – 2nd European Roundtable Meeting (ERTM), 

May 8, 2015, Berlin, Germany. J Cancer Res Clin  

Oncol 2016; 142(4): 807–811. doi:10.1007/s00432-015-

2052-9.
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Zintegrowane sieci onkologiczne (na poziomie 
krajowym lub regionalnym) zyskują na popularności 
w odpowiedzi na potrzeby współczesnej onkologii10.

Sieci onkologiczne w Europie  zawierają co najmniej 
jeden z następujących elementów: (1) formalnastruktura 
identyfikująca organy zarządzające i ich odpowied-
nie funkcje, (2) multidyscyplinarne zespoły specyficzne 
dla nowotworów, które działają zgodnie z uzgodnio-
nymi protokołami leczenia w całej sieci i/lub (3) ścieżki 
leczenia z wyznaczonymi koordynatorami odpowiedzial-
nymi za zapewnienie, że każdy pacjent jest wspierany 
na ścieżce na poziomie klinicznym, psychologicznym 
i administracyjnym.

W Wielkiej Brytanii proponowany model nie ma jed-
nego wspólnego sposobu koordynacji i integracji. Zasięg 
każdej sieci dostawców i świadczonych w niej usług

10 http://www.londoncancer.org/media/11816/cancer-mo-

del-of-care.pdf.

Jednymi z przykładów koordynacji w opiece onkologicznej są Integrated Cancer System11 z Wielkiej Brytanii 
czy National Cancer Network w USA. Proponowany model opieki nad chorymi onkologicznymi opiera się na 
sieciach świadczeniodawców, którym zlecono świadczenie kompleksowych usług w zakresie onkologii. Sieci 
świadczeniodawców umożliwiłyby rozwój usług, które koncentrują się na zasadzie „właściwa osoba, właściwy 
czas, właściwe miejsce”. Sieci świadczeniodawców umożliwiają także łączenie współpracy wielu różnych pod-
miotów, dzielenie się doświadczeniami i lepszym wykorzystaniu zasobów. 

Model buduje się na zasadach: 

 � Usługi powinny zapewniać pacjentom chorym na raka świadomy wybór, wysoką jakość usług i sprawną 
opiekę (experience).

 � Pacjenci powinni znajdować się w centrum usług, które powinny opierać się na ścieżkach pacjenta 
i powinny być zlecane w celu zaspokojenia ich potrzeb.

 � Usługi powinny spełniać najwyższe standardy opieki i jakości, takie jak wytyczne NICE dotyczące poprawy 
wyników.

 � Usługi zdrowotne powinny być świadczone lokalnie, tam gdzie jest to klinicznie właściwe i ekonomicznie 
uzasadnione. 

 � Opieka zdrowotna powinna być świadczona w pobliżu domu i w placówkach ambulatoryjnych, w miarę 
możliwości, unikając lub ograniczając potrzebę uczestnictwa pacjentów lub przyjmowania do szpitala. 

 � Usługi powinny być scentralizowane, tam gdzie istnieje uzasadnienie kliniczne.
 � Wszystkie poziomy opieki (podstawowa, ambulatoryjna i szpitalna) powinny ściśle współpracować  
ze sobą i partnerami, takimi jak władze lokalne, w celu zapewnienia bardziej spójnej i lepszej opieki  
dla pacjentów z chorobą nowotworową. 

 � Usługi powinny zapewniać lepsze wyniki dla pacjentów z chorobą nowotworową, przy jednoczesnym 
zachowaniu produktywności i opłacalności dla podatników. 

 � Badania nad rakiem, zarówno podstawowe, jak i kliniczne, powinny być silnie wspierane i rozwijane.

11 https://www.england.nhs.uk/wp-content/uploads/2014/03/cancer-ref-doc.pdf.

onkologicznych powinien odpowiadać wymaganiom 
populacji czy sposobie organizacji innych świadczenio-
dawców. Obecny zasięg populacji każdej z istniejących 
pięciu londyńskich sieci onkologicznych wynosi od 
1,51 mln do 1,85 mln. Dla przykładu, sieć Yorkshire 
służy populacji 2,64 mln (około jednej trzeciej populacji 
Londynu) i ma jedno centrum onkologiczne. Najwięk-
sza sieć onkologiczna w Anglii to Greater Manchester 
i Cheshire, która obejmuje populację 3,24 mln, z jed-
nym centrum onkologicznym. Większa sieć zapewnia 
ogólne korzyści dla pacjenta poprzez wzrost wydaj-
ności, łatwiejszy rozwój usług i wprowadzenie nowych 
metod leczenia, większą liczbę pacjentów biorących 
udział w badaniach klinicznych i łatwiejsze wewnętrzne 
porównywanie wyników klinicznych12.

12 http://www.londoncancer.org/media/11816/cancer-mo-

del-of-care.pdf.
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Silne strony modelu londyńskiego:

 � Sieci prowadzą wdrażanie standardów NICE Improving Outcome Guidance (IOG) i poprawę relacji mię-
dzy organizacjami oraz doskonalenie ścieżek klinicznych.

 � Odgrywają kluczową rolę we wspieraniu ogólnego rozwoju infrastruktury usług onkologicznych.
 � Wspiera komisarzy w monitorowaniu usług onkologicznych poprzez coroczne przeglądy usług, stosowanie 
zestawu do uruchamiania raka i wprowadzenie wskaźników wydajności. 

 � Leczenie na podstawie dowodów najlepszych praktyk jest ważniejsze niż względy organizacyjne. Rezultaty 
leczenia konsekwentnie są monitorowane. 

Słabe strony Sieci:

 � Zbyt mała równowaga pomiędzy dostarczaniem świadczeń zdrowotnych a zapobieganiem chorobom 
onkologicznym i badaniami przesiewowymi oraz wczesną diagnozą. 

 � Zbyt mały nacisk na wczesne wykrywanie raka.
 � Zwiększenie współpracy między podmiotami w sieci a komisarzami w celu operacjonalizacji planów stra-
tegicznych poprzez proces odpowiedniego kontraktowania. 

 � Większy nacisk na standardy audytu w celu poprawy wyników klinicznych przy jednoczesnym obniżeniu 
kosztów usług. 

 � Opieka koordynowana

Koordynacja opieki w przypadku chorób onkologicz-
nych zorganizowana może być na wielu płaszczyznach: 
ośrodek specjalistyczny, POZ, grupy wsparcia i opieka 
palliatywna. Innym poziomem koordynacji jest koor-
dynacja kliniczna – same procesy leczenia, gdzie 
współpraca pomiędzy lekarzami, ale także ośrodkami 
onkologicznymi, jest kluczowa13. 

13 Haire K. i wsp.: Integrated Cancer System: a perspective 

on developing an integrated system for cancer services in 

London. London Journal of Primary Care 2012; 5,1: 29–34. 

doi:10.1080/17571472.2013.11493369.

Koordynacja opieki jest też ważną kwestią dla 
pacjentów poddawanych badaniom przesiewowym 
w kierunku raka. Koordynacji wymaga bowiem nie tylko 
sam proces leczenia, ale także badania przesiewowe 
i ich połączenie z ogólnym systemem ochrony zdrowia 
(w szczególności POZ), opieka dla chorych przewlekle 
czy opieka paliatywna14. 

14 Gorin S.S., Haggstrom D., Han P.K.J. i wsp.: Cancer care 

coordination: a systematic review and meta-analysis of 

over 30 years of empirical studies. Ann Behav Med 2017; 

51(4): 532–546. doi:10.1007/s12160-017-9876-2.

W Ontario, w Kanadzie15, gdzie wprowadzono liczne narzędzia koordynacji, nie tylko dla chorób onko-
logicznych, widać wyraźnie, jak ważne są aspekty integracji z perspektywy pacjentów i sugeruje się dalsze 
wzmocnienie koordynacji. Perspektywy na przyszłość obejmują większe angażowanie pacjentów, członków 
rodziny, opiekunów i klinicystów w ciągły dialog oraz zachęcanie ich do aktywnego udziału w opracowywaniu, 
wdrażaniu i ocenie polityk, usług i programów16.

15 Evans J.M., Matheson G., Buchman S. i wsp.: Integrating cancer care beyond the hospital and across the cancer 

pathway: a patient-centred approach. Healthc Q 2015; 17 Spec No:28–32. doi:10.12927/hcq.2014.24006.
16 Foglinoa S., Bravic F., Carrettaa E. i wsp.: The relationship between integrated care and cancer patient experience:  

A scoping review of the evidence. Health Policy 2016.



2598.  Nowoczesne podejście do organizacji leczenia raka – zarządzanie

Organizacje
pozarządowe

Pacjent

Specjalistyczna opieka
onkologiczna 
w placówce szpitalnej

Rodzina 
i opiekunowie

Instytut 
Onkologii

Grupy 
wsparcia 
dla osób 
z nowo-
tworem

Opieka 
podstawowa

Opieka 
specjalistyczna

RYCINA 8.1.   Koordynacja opieki nad pacjentem w chorobach onkologicznych

Źródło: https://ww2.health.wa.gov.au/~/media/Files/Corporate/general%20documents/Health%20Networks/WA%20Cancer%20
and%20Palliative%20Care/Cancer/Model-of-Care-for-Cancer.pdf.

 � Narzędzia wsparcia 

W procesie leczenia istotne jest wsparcie pacjenta 
i zespołów medycznych w podejmowaniu właściwych 
decyzji, monitorowaniu procesu leczenia i radzenia 
sobie z jego skutkami. Na całym świecie powstają liczne 
platformy, strony internetowe i aplikacje pomagające 
w tych procesach. American Cancer Society Cancer 
Patient Navigator, na przykład, to dostawca świadczeń 
zdrowotnych, który jednocześnie pomaga pacjentom 
z rakiem, rodzinom i opiekunom nawigować w wielu sys-
temach potrzebnych przed diagnozą, w jej trakcie i po 
niej. Dostarcza informacji i materiały na temat radzenia 
sobie z chorobą i leczeniem, przekierowuje pacjentów 
do grup wsparcia, informuje, gdzie uzyskać pomoc 
w transporcie i zakwaterowaniu pacjentów, dostarcza 
bezpłatne peruki i czapki, pomaga znaleźć informacje 
o badaniach klinicznych itp. Innym przykładem jest 
Australia, gdzie stworzono narzędzia internetowe 
pomagające klinicystom w organizowaniu multidyscypi-
larnych, wirtualnych zespołów. 

 � Badania i rozwój

Istotnym elementem opieki onkologicznej są badania 
i rozwój. Kraje rozwinięte zazwyczaj organizują swoje 
ośrodki badawcze, przy jednoczesnej mocno rozwijanej 
współpracy międzynarodowej. 

Francja

We Francji w całym kraju rozmieszczonych jest siedem 
„zintegrowanych ośrodków badań nad rakiem” (SIRIC). 
SIRIC ustanowiło odpowiednie struktury zarządzania 
i opracowało wspólne zasoby, udogodnienia (biobanki 
powiązane z danymi klinicznymi i genetycznymi, bio-
informatyka itp.). Ośrodki opracowują i prowadzą 
innowacyjne programy badawcze oraz mają za zadanie 
rozpowszechniać wyniki tych badań kontroli raka17.

Włochy

We Włoszech regiony osiągnęły różne stopnie inte-
gracji usług onkologicznych18. W szczególności region 
Toskanii zorganizował struktury regionalne w sieć, która 
świadczy usługi onkologiczne i prowadzi badania nad 
rakiem. Istituto Toscano Tumori koordynuje sieć. Labo-
ratoria badawcze we Florencji, Sienie i Pizie mają na 

17 Institut National du Cancer. Les siric [Integrated cancer 

research sites] [web site]. Institut National du Cancer, Paris 

2016. http://www.e-cancer.fr/recherche/recherche-trans-

lationnelle/les-siric,.
18 European Oncology Nursing Society. Cancer networks 

in Italy. European Oncology Nursing Society, London  

2011. http://www.cancernurse.eu/documents/newsletter/ 

2011spring/EONSNewsletter2011springPage16.pdf.



260

celu prowadzenie innowacyjnych badań w celu opra-
cowania konkretnych strategii terapeutycznych w celu 
jak najbardziej skutecznego leczenia. Integracja badań 
odbywa się nie tylko poprzez podstawowe laboratoria 
badawcze, ale także przez całą sieć.

Stany Zjednoczone

UC Davis Cancer Care Network to sieć pięciu ośrodków 
onkologicznych w północnej i środkowej Kalifornii, które 
obejmuje formalne powiązania kliniczne z lokalnymi 
ośrodkami onkologicznymi (które przyłączają się do sieci 
poprzez proces oceny). UC Davis Cancer Care Network 
to sieć specjalistycznych usług opieki połączona z aka-
demickim centrum zdrowia. Kompleksowe usługi 
sieciowe obejmują dostęp do badań klinicznych, wirtu-
alne tablice nowotworów (cancer dashboards), opiekę 
pielęgniarską. MD Anderson Cancer dotyczy środków 
onkologicznych i szpitali ogólnych. Szpitale korzystają 
z wiedzy MD Andersona poprzez dostęp do najlepszych 
praktyk, najnowocześniejszych technologii, protokołów 
leczenia pacjentów, edukacji, badań i multidyscyplinar-
nego podejścia do opieki nad pacjentem.

Australia

W Australii Hunter Cancer Research Alliance to mul-
tidyscyplinarna sieć strategicznego wsparcia badań 
nad rakiem. Celem sieci jest usprawnienie współpracy, 
ułatwienie szkoleń i programów rozwoju kariery, zwięk-
szenie finansowania projektów badawczych w dziedzinie 
raka, rozwój i utrzymanie niezbędnej infrastruktury, roz-
powszechnianie wyników badań i wspieranie wdrażania 
dowodów w praktyce. 

 � Współpraca międzynarodowa

Trzeba także zauważyć, że organizacja świadczeń, 
dzielenie się wiedzą i informacjami o innowacyjnych 
terapiach, współpraca naukowa szerzy się także dzięki 
licznym sieciom o charakterze ponadregionalnym i mię-
dzynarodowym.

RYCINA 8.2.  Atlas raka – międzynarodowa platforma wiedzy. Przyczyna zgonów na świecie osób w wieku 30–60 lat.

Źródło: Cancer atlas: https://canceratlas.cancer.org/data/map/ 
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Poziom mikro: podmiotu medycznego 

 � Zespoły

Zespoły leczenia onkologicznego to zintegrowane 
podejście zespołowe do opieki zdrowotnej, w którym 
pracownicy służby zdrowia i inne istotne z punktu 
widzenia pacjenta osoby wspólnie prowadzą diagnozę, 
opcje leczenia i wspólnie opracowują indywidualny plan 
leczenia (individual care plan) oraz opieki dla każdego 
pacjenta. 

Raport Calmana-Hine’a19 był pierwszym kom-
pleksowym raportem na temat raka, który został 
opracowany w Wielkiej Brytanii i określał zasady opieki 
nad osobami cierpiącymi na choroby onkologiczne 
oraz organizację kliniczną świadczenia usług. Raport 
proponował przejście od modelu ogólnego (np. opieki 
lekarzy ogólnych i lekarzy) wspieranego przez specjali-
stów do w pełni specjalistycznych usług onkologicznych. 
Raport został szeroko przyjęty w całej Wielkiej Brytanii, 
a wyniki jego wdrożenia wielokrotnie były ewaluowane. 
Samo wdrożenie nie było równomierne i pełne. Dowody 
z badań, rutynowych danych i ocen zewnętrznych suge-
rują, że proponowane rozwiązania znajdują swoją 
skuteczność20.

Zakładając, że rekomendacje raportu Calmana-
-Hine’a zostałyby w pełni i równomiernie wdrożone, 
istnieją przesłanki, aby wierzyć, że organizacja świad-
czeń oparta na zespołach może mieć pozytywny wpływ 
na rezultaty zdrowotne pacjentów onkologicznych21.

Opieka nad chorymi na raka w ramach Cancer 
Network w Londynie obejmuje wszystkie fazy i aspekty 
choroby oraz ma na celu zapewnienie wszystkim 
pacjentom ciągłego, odpowiedniego leczenia, opieki 
i wsparcia odpowiednio wykwalifikowanych specja-

19 Morris E., Haward R.A., Gilthorpe M.S. i wsp.: The impact 

of the Calman-Hine report on the processes and outcomes 

of care for Yorkshire's colorectal cancer patients. Br J Can-

cer 2006; 95(8): 979–985. doi:10.1038/sj.bjc.6603372.
20 Howard R.A.: The Calman-Hine report: a personal retro-

spective on the UK's first comprehensive policy on cancer 

services. Lancet, Oncology 2006; 7(4). 
21 Morris E., Haward R.A., Gilthorpe M .S. i wsp.: The impact of 

the Calman-Hine report on the processes and outcomes of 

care for Yorkshire's colorectal cancer patients. Br J Cancer 

2006 Oct 23; 95(8): 979–985. Published online 2006 Oct 

17. doi: 10.1038/sj.bjc.6603372 PMCID: PMC2360721 

PMID: 17047646. 

listów22. Oznacza to, że sieć powinna składać się 
z multidyscyplinarnych i wielozadaniowych zespołów 
dedykowanych konkretnym nowotworom23. W skład 
zespołu wchodzą specjaliści i inny personel medyczny 
potrzebny do prowadzenia wszystkich stadiów choroby 
od diagnozy i leczenia (obejmującego oddziały szpitalne 
i ambulatoryjne) po rehabilitację, obserwację i opiekę 
paliatywną.

Zespół medyczny zarządzający leczeniem nowotwo-
rowym powinien być rozważony jako stały element sieci 
onkologicznej. Zespół ten omawia plan leczenia każdego 
pacjenta, jak tylko zostanie postawiona diagnoza24; 
zespół zarządzania nowotworem musi okresowo wery-
fikować poszczególne etapy na ścieżce leczenia. Każdy 
zespół zarządzający nowotworem musi mieć skład 
odpowiadający specyfice choroby i pacjenta, a zadania 
członków zespołu powinny być jasno określone. 

Korzyści z zespołu opieki multidyscyplinarnej 
(MDC)25 to: (1) zwiększone przeżycie pacjentów, 
(2) krótszy czas od diagnozy do leczenia, (3) większe 
prawdopodobieństwo otrzymania opieki zgodnie ze 
ścieżką leczenia, (4) wsparcie i zwiększony dostęp do 
informacji, (5) większa satysfakcja z leczenia i opieki, 
(6) lepsza opieka nad pacjentem i lepsze wyniki dzięki 
opracowaniu uzgodnionego planu leczenia, (7) uspraw-
nione ścieżki leczenia i ograniczenie powielania usług, 
(8) lepsza koordynacja opieki, (9) zwiększone możliwości 
edukacyjne dla pracowników służby zdrowia, (10) lepsze 
samopoczucie psychiczne pracowników służby zdro-
wia26.

Zauważalne wyniki wskaźników jakości można 
omawiać w ramach każdej grupy zarządzania guzami 
i określić odpowiednie środki mające na celu poprawę 

22 Brar S.S., Hong N.L., Wright F.C.: Multidisciplinary cancer 

care: does it improve outcomes? J Surg Oncol 2014; 110: 

494–499.
23 Borras J.M. i wsp: Policy statement on multidisciplinary can-

cer care. Eur J Cancer 2014; 50(3): 475–480.
24 Look Hong N. i wsp: Examining the potential relationship 

between multidisciplinary cancer care and patient survival: 

an international literature review. J Surg Oncol 2010; 102: 

125–134.
25 Bunnell, Craig A i wsp: Models of multidisciplinary cancer 

care: physician and patient perceptions in a comprehen-

sive cancer center. J Oncol Practice 2010; 6,6: 283–288. 

doi:10.1200/JOP.2010.000138.
26 https://canceraustralia.gov.au/system/tdf/guidelines/

all_about_multidisciplinary_care.pdf?file=1&type=no-

de&id=3552.
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tych wyników. Wskaźniki jakości mogą pomóc we 
wdrożeniu cyklu planowania od czynności kontrolnych 
do rutyny klinicznej. Jeśli to możliwe, należy stosować 
istniejące sprawdzone wskaźniki jakości, które można 
zmierzyć (unikając opracowywania nowych wskaźników 
jakości).

 � Ścieżki leczenia 

W usprawnieniu opieki, podwyższeniu jej jakości i sku-
teczności pomagają ścieżki leczenia (care pathways). 
Wyniki badań prowadzonych ponad 10 lat temu poka-
zały, że różnice w opiece nad rakiem piersi w Europie 
przed opracowaniem europejskich wytycznych były 
uderzające. Starsze kobiety otrzymywały inne leczenie 
niż młodsze; przestrzeganie „standardowej opieki” było 
zróżnicowane nawet w krajach o średnim lub wysokim 
rozwoju, co sugeruje nieoptymalną alokację zasobów27 . 

Ścieżki i wytyczne są cennymi narzędziami zapew-
niającymi opiekę opartą na dowodach w onkologii. 
Ścieżki mogą być bardziej restrykcyjne niż wytyczne, 

27 Allemani C., Storm H., Voogd A.C. i wsp.:  Variation in 

‘standard care’ for breast cancer across Europe: A EURO-

CARE-3 high resolution study. Eur J Cancer 2010; 46(9), 

June: 1528–1536.

ponieważ próbują (tam, gdzie to możliwe) zmniejszyć 
koszty, zwiększyć wydajność i usunąć nieuzasadnioną 
zmienność. Ścieżki oferują możliwość pomiaru, zgłasza-
nia i poprawy jakości opieki. W razie potrzeby mogą 
prowadzić ukierunkowaną terapię opartą na dowodach, 
mogą zwiększyć wydajność poprzez standaryzację, 
wreszcie mogą być narzędziem zwiększającym udział 
w badaniach klinicznych. Wdrożenie ścieżki wymaga 
zrozumienia i zaangażowania ze strony lekarza i kie-
rownictwa, ponieważ mogą one początkowo zakłócać 
przepływ pracy, ale ostatecznie mogą poprawić opiekę 
nad pacjentem. Ścieżki stosowane są przez takie kraje, 
jak np. Wielka Brytania, Kanada, Stany Zjednoczone  
czy Australia. 

Stosowanie ścieżek i ich rosnące znaczenie jest szcze-
gólnie widoczne przy płaceniu za wyniki (value based 
care) i roli refundacji poszczególnych elementów tera-
peutycznych ścieżek. W stanach Zjednoczonych wraz 
z ustawowym wdrożeniem ustawy Medicare Access 
i CHIP Reauthorization Act z 2015 r. (MACRA) amery-
kański system refundacji opieki zdrowotnej przechodzi 
z modelu opartego na wolumenie, zorientowanego 
na dostawcę na model oparty na wartościach, zorien-
towany na pacjenta. Dobrze zaprojektowane ścieżki 
mogą więc pomóc w mierzeniu wartości (doświadczenie 
pacjenta, skuteczność leczenia, przeżywalność), służąc 
jako podstawa kompleksowej opieki nad pacjentem 

RYCINA 8.3. Ścieżka leczenia pacjenta onkologicznego w Australii.

Źródło: https://ww2.health.wa.gov.au/~/media/Files/Corporate/general%20documents/Health%20Networks/WA%20Cancer%20and%20
Palliative%20Care/Cancer/Model-of-Care-for-Cancer.pdf.
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i jednocześnie promując skuteczną opiekę o wyższej 
jakości. Stosowanie wystandaryzowanych ścieżek wraz 

ze szczegółowym raportowaniem postępów leczenia 
może potencjalnie pomóc także w kontroli kosztów. 

W Australii optymalne ścieżki opieki onkologicznej mają formę krajowych przewodników promujących najlep-
szą formę opieki dla poszczególnych rodzajów raka. Opisują kluczowe etapy leczenia pacjenta i oczekiwane 
standardy opieki na każdym etapie. Opracowano ścieżki opieki dla 15 rodzajów raka. Każda jest oparta na 
najlepszych dostępnych dowodach i przygotowana w ramach szerokich konsultacji z wielodyscyplinarnymi 
zespołami ekspertów, organizacjami zdrowia publicznego, konsumentami i opiekunami. Ścieżki zatwierdzone 
zostały przez National Cancer Expert Reference Group (NCERG), Australijską Radę Doradczą Ministrów  
Zdrowia (AHMAC), Cancer Australia i Cancer Council Australia28.

28 https://www.nemics.org.au/icms_docs/252502_A_Framework_for_Optimal_Cancer_Care_Pathways_in_Practice.pdf.

8.2.  Value based health care jako rama zmian w polskiej onkologii
Małgorzata Gałązka-Sobotka

Istota koncepcji value based health care

Value based health care (VBHC) jest to nowoczesny 
model zarządzania opieką zdrowotną, u podstaw któ-
rego leży idea zakładająca tworzenie wartości mającej 
znaczenie dla pacjenta. Powstał w odpowiedzi na 
potrzebę stabilizowania systemów ochrony zdrowia, 
borykających się z narastającymi potrzebami zdro-
wotnymi i dynamicznym wzrostem kosztów świadczeń 
w następstwie postępu technologicznego. 

Termin „value-based” po raz pierwszy został użyty 
przez zespół badawczy pod nadzorem dr. Brown 
w Centrum dla Value-Based Medicine w stanie 
Pensylwania w Stanach Zjednoczonych Ameryki 
w 2003 r. Kilka lat później, znany ekonomista 
Harvardu Michael Porter dostrzegł, że sukces 
finansowy dostawców usług medycznych nie 
jest równoznaczny z powodzeniem wyników 
zdrowotnych pacjentów. 

RYCINA 8.4.   Przykładowa ścieżka onkologiczna stosowana w raku jelita grubego.

Źródło: https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Industries/Healthcare%20Systems%20and%20Services/Our%20Insights/
How%20health%20systems%20can%20improve%20value%20in%20cancer%20care/How-health-systems-can-improve-value-in-can-
cer-care.pdf
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Value based health care wywodzi się z evidence 
based medicine, rozszerzając naszą uwagę na prefe-
rencje pacjenta i efektywność kosztową opieki. Wiedza 
na temat skuteczności danej terapii okazała się bowiem 
niewystarczająca do określenia najlepszej ścieżki postę-
powania z chorymi. Z biegiem czasu zaczęto brać 
pod uwagę również dane pochodzące bezpośrednio 
od pacjentów (patient-reported experience measure 
– PREMS), które wskazywały, że o efektach leczenia bar-
dzo często decyduje również na przykład organizacja 
tego procesu lub wsparcie społeczne. A miarą suk-
cesu są nie tylko obiektywne wyniki leczenia, ale także 
postrzegana przez pacjentów jakość opieki wiązana 
z takimi elementami, jak czas oczekiwania na leczenie 
czy poziom zaangażowania w podejmowanie decyzji 
dotyczących opieki nad nimi. 

Integracja badań naukowych z preferencjami 
pacjentów dały początek medycynie opartej na war-
tościach. Koncepcja VBHC przypomniała o wspólnym 
celu łączącym świadczeniodawców i chorych, jakim 
są pozytywne wyniki leczenia, które są oczekiwane 
przez pacjenta. Pozwoliła także na nowo spojrzeć na 
ekonomię sektora zdrowia w kontekście całej gospo-
darki, odnosząc łączne nakłady ponoszone na leczenie 
danego pacjenta do osiągniętych efektów, w tym także 
kosztów pośrednich, które ponosimy na skutek utraty 
produktywności chorego lub osób trzecich zaangażowa-
nych w opiekę. 

Istotną zmianą, jaką niesie value based health 
care, jest powiązanie wynagrodzenia świadczeniodaw-
ców z efektami zdrowotnymi, jakie dostarczają swoim 
pacjentom. Powszechny model płacenia za usługę (fee 
for service) okazał się bowiem motywatorem leczenia, 
a nie koniecznie wyleczenia lub poprawy jakości opieki 
i życia w chorobie. Stawka kapitacyjna ujawniła skłon-
ność podmiotów leczniczych do ograniczania usług 
świadczonych dla chorych lub przesuwania ich na wyż-
sze poziomy systemu. W każdym z tych rozwiązań brak 
elementu premiującego jakość i skuteczność opieki 
skutkuje utratą kapitału zdrowia oraz narastającą 
nieefektywnością alokacji środków finansowych prze-
znaczanych na ochronę zdrowia. 

Nośniki wartości zdrowotnej w onkologii  
według modelu VBHC

Model VBHC wnosi wiele cennych wskazówek do przy-
jętej przez Radę Ministrów 4.02.2020 r. Narodowej 
Strategii Onkologicznej na lata 2020–2030 w Polsce. 
Identyfikuje zasady i narzędzia, które mogą znaczą- 
co podnieść skuteczność i efektywność opieki onkolo- 
gicznej. 

Generatorami wartości zdrowotnej w onkologii, 
według koncepcji VBHC, są następujące pożądane 
cechy systemu:

 � Wydajność, która leży u podstaw racjonalizacji 
kosztowej. Warunkiem maksymalizacji wartości 
zdrowotnej jest efektywne gospodarowanie zaso-
bami ludzkimi, rzeczowymi, infrastrukturalnymi 
i informacyjnymi. Czas wysoko wykwalifikowanego 
personelu medycznego musi być wykorzystywany 
tylko na działania prowadzące do poprawy wyni-
ków zdrowotnych. Wszystkie zadania, które może 
wykonać personel o niższych kwalifikacjach, 
powinny być na niego delegowane. Zasoby rze-
czowe i infrastrukturalne muszą być rozwijane 
adekwatnie do potrzeb i możliwości ich efektyw-
nego wykorzystania. Ich nadmierna podaż jest 
źródłem marnotrawstwa środków finansowych. 
Przykładem są inwestycje w nowoczesne steryli-
zatornie czy centra radioterapii w sąsiadujących 
szpitalach. Wraz ze wzrostem liczby wykonywa-
nych procedur spadają ich koszty jednostkowe. 
Brak odpowiedniego wolumenu usług skazuje 
podmiot na działanie poniżej progu rentowności 
w konsekwencji poszukiwania oszczędności, często 
w miejscach krytycznych dla zdrowia i bezpieczeń-
stwa pacjentów, np. obniżenie jakości wyrobów 
medycznych, ograniczanie kompletności badań 
patomorfologicznych. 

RYCINA 8.5.   Definicja wartości.

Źródło: opracowanie własne na podstawie Porter M., What is value in health care? (2010).

WARTOŚĆ =
osiągnięte efekty zdrowotne

koszty ich uzyskania
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Grupa Santeon w Holandii

Santeon jest grupą 7 najlepszych szpitali w Holandii, które obejmują opieką szpitalną ponad 11% pacjentów. 
Dyrekcje wszystkich placówek, w celu poprawy wyników leczenia i efektywności ekonomicznej, postanowiły 
wdrożyć model VBHC początkowo w wybranych wskazaniach, aby docelowo rozwinąć go we wszystkich obsza-
rach działalności. W tym celu postanowiono dzielić się wiedzą na temat wyników leczenia i kosztów opieki. 
Interdyscyplinarne zespoły, w skład których wchodzili także pacjenci, opracowały zestaw wskaźników, które 
służyły do pomiaru wartości zdrowotnej istotnej dla danej grupy chorych. Ramą postępowania były standardy 
leczenia uwzględniające najbardziej skuteczne terapie. Na podstawie gromadzonych i analizowanych danych 
ustalano kierunki dalszego doskonalenia struktury, zasobów i procesów. Dla przykładu, bardzo szybko ziden-
tyfikowano potrzebę wyrównania wyników leczenia raka prostaty między szpitalem Catharina, w którym było 
znacznie więcej powikłań, a szpitalem Canisius Wilhelmina, który był liderem w tym obszarze. Różnica wyni-
kała z faktu, iż w pierwszym przypadku stosowano tylko konserwatywną technikę chirurgiczną, zaś w drugim 
ośrodku urolodzy wykorzystywali robota. Możliwość korzystania z robota chirurgicznego przez zespół Cathariny 
pozwolił w krótkim czasie zredukować liczbę powikłań pooperacyjnych z 8% w 2013 r. do 4% w 2014 r. Zakup 
robota przez szpital Catharina był nieopłacalny ze względu na zbyt małą liczbę przeprowadzanych zabiegów 
rocznie. Korzystanie ze wspólnego sprzętu pozwoliło zacieśnić współpracę i docelowo zabiegi prostaty skoncen-
trowano w jednym ośrodku. Jednym z filarów Grupy jest centralna infrastruktura i system zarządzania, który 
przyniósł wymierne efekty kliniczne i ekonomiczne.

 � Powtarzalność, za którą idzie lepsza jakość. 
W bardzo wielu obszarach medycyny udowod-
niono relację pomiędzy liczbą wykonanych 
procedur w danej placówce a efektami leczenia. 
W dziedzinie chirurgii onkologicznej wskaźnikiem 
określającym kompetencje ośrodka jest liczba ope-
racji wykonywanych rocznie w ramach jednego 
typu zabiegów. W toku badań naukowych udo-
wodniono, że współczynniki śmiertelności, liczba 
powikłań lub czas hospitalizacji zmniejszają się 
wraz ze wzrostem liczby zabiegów w danej pla-
cówce.

W 2015 r. w opracowaniu Ministerstwa Zdrowia 
pt. Świadczenia onkologiczne i kardiologiczne w Polsce 
– podejście ilościowe do oceny jakości leczenia i szaco-
wania potrzeb jednoznacznie wskazano na zasadność 
centralizacji radykalnych onkologicznych zabiegów 
chirurgicznych. W przeciwieństwie do innych metod 
leczenia pacjentów onkologicznych (chemioterapia, 
radioterapia), które realizowane są wielokrotnie, często 
na przestrzeni wielu miesięcy. Z analiz Departamentu 
Analiz i Strategii wynika, że najwyższą śmiertelność 
odnotowuje się w placówkach, w których realizuje 
się mniej niż 60 zabiegów rocznie. Niestety, polskie 
placówki dalece odstają w swym doświadczeniu od 
minimalnych wymagań, gwarantujących dobrą jakość 
opieki (ryc. 8.6).
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RYCINA 8.6.   Udział zabiegów radykalnej chirurgii onkologicznej sprawozdanych przez cztery wyróżnione grupy 
świadczeniodawców.

Źródło: B. Więckowska (red.), Świadczenia onkologiczne i kardiologiczne w Polsce – podejście ilościowe do oceny jakości leczenia  
i szacowania potrzeb (2015). 
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Martini-Klinik w Niemczech

Martini Klinik jest częścią Uniwersyteckiego Centrum Medycznego Hamburg-Eppendorf w Niemczech, założoną 
w 2004 r. i specjalizującą się w chirurgicznym leczeniu raka prostaty. Jest jedyną kliniką w Europie dedyko-
waną wyłącznie jednemu schorzeniu. Wysokiej specjalizacji towarzyszy kompleksowa opieka nad pacjentem, 
realizowana w modelu Integrated Patient Units (IPU), w której każdy pacjent ma dedykowanego lekarza obej-
mującego go opieką do końca życia. Liczba zabiegów wykonywanych przez jednego chirurga wynosi od 200 
do 300 zabiegów rocznie. Cykliczne cotygodniowe omówienia i porównania wyników pacjentów pozwalają 
szybko znajdować przyczyny ewentualnych różnic i wdrażać zmiany w postępowaniu. W systemie generowania 
wartości zdrowotnej ogromną rolę odgrywają sami pacjenci, którzy corocznie wypełniają ankietę dotyczącą 
jakości życia. Udział niemal 95% chorych świadczy o wyjątkowej relacji, jaką szpital ma ze swoimi podopiecz-
nymi, i zaufaniu, które budowane jest na drodze dobrej komunikacji, przejrzystości i rzeczywistej otwartości na 
potrzeby i preferencje pacjentów. Obecnie Martini Klinik uznawana jest za najlepszą klinikę w kraju oraz jedną 
z najlepszych na świecie, gwarantując swoim pacjentom odsetek 10-letnich przeżyć po operacjach radykalnych, 
u których guz ograniczał się do gruczołu krokowego (pT2) na poziomie 98%. A powikłania typu zaburzenia 
erekcji występują ponad 50% rzadziej niż u pacjentów leczonych w innych szpitalach w Niemczech.

 � Porównywalność, zwiększająca przejrzystości 
w systemie. Podmioty medyczne powinny prowa-
dzić dobrą praktykę, polegającą na dzieleniu się 
wystandaryzowanymi danymi dotyczącymi wyni-
ków medycznych oraz satysfakcji pacjenta, dzięki 
czemu pacjenci są w stanie podjąć najlepszy 
wybór odnośnie do ich zdrowia. Demonstrowanie 
wyników leczenia jest powszechne w USA, Szwe-
cji, Holandii, Danii. Rejestry medyczne służą nie 
tylko gromadzeniu wiedzy na rzecz rozwoju nauki, 

ale przede wszystkim motywowaniu uczestni-
ków rynku ochrony zdrowia do restrukturyzacji 
swoich zasobów, doskonalenia procesów w celu 
zwiększania wartości zdrowotnej. Podmioto-
wość pacjenta wyrażona jest jego prawem do 
informacji na temat jakości leczenia w danej pla-
cówce, zarówno w kontekście wyników (PROMS),  
jak i doświadczeń pacjentów (badania PREMS), 
które powinny ułatwić mu podejmowanie  
decyzji dotyczącej najlepszej ścieżki prowadzą-
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cej do odzyskania zdrowia. Na dzisiaj wiedza 
na temat wyników leczenia w Polsce nie schodzi 
do poziomu województw (dane KRN). A badanie 
satysfakcji pacjentów prowadzone jest w wystan-
daryzowany sposób tylko w szpitalach mających 
akredytację CMJ; stanowią one nie więcej niż 20% 
wszystkich szpitali w Polsce. Przełomem w tej mate-
rii jest opublikowany przez NFZ zdrowia Raport 
pt. „Aktywne monitorowanie: nowotwory złośliwe 
– leczenie zabiegowe”29. W opracowaniu przed-
stawiono koncentrację leczenia zabiegowego 
w poszczególnych województwach wraz z roz-
mieszczeniem ośrodków leczących raka: piersi, 
płuca, ośrodkowego układu nerwowego, tar-
czycy, gardła i krtani, żołądka, trzustki, jelita 
grubego, pęcherza moczowego, jajnika, macicy, 
nerki, gruczołu krokowego. To pierwsze opra-
cowanie, na podstawie którego pacjenci mogą 
dowiedzieć się o doświadczeniu poszczególnych 
ośrodków w leczeniu, co, jak wcześniej dowiedziono,  
bezpośrednio wpływa na wyniki leczenia. 

29 www.nfz.gov.pl.

RYCINA 8.7.   Mapa ośrodków realizujących zabiegi resekcji rak jelita grubego.

Źródło: www.nfz.gov.pl.
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 � Koordynacja opieki (managed care), na wszyst-
kich etapach leczenia, jako narzędzie prowadzą-
ce do poprawy wyników, doświadczeń pacjentów 
i lepszego gospodarowania zasobami. Opieka 
koordynowana, zwana również zintegrowaną 
lub kierowaną, jest przeciwieństwem opieki frag-
mentarycznej czy epizodycznej, opiera się zarów-
no na integracji różnych poziomów opieki me-
dycznej, jak i ich finansowaniu. Sieć dostawców 
medycznych, współpracujących ze sobą, powinna 
zapewniać dostęp do świadczeń medycznych 
w szerszym zakresie niż tradycyjnie świadczone 
usługi medyczne. Działania zaplanowane w Na-
rodowej Strategii Onkologicznej oraz pilotowane 
w Krajowej Sieci Onkologicznej mają na celu 
sprawdzenie i upowszechnienie dobrych praktyk 
w zakresie koordynacji pionowej. Na tym etapie 
niemożliwa jest ocena przyjętego modelu. Nie-
mniej jasne jest, że proces koordynacji możliwy 
jest tylko i wyłącznie w oparciu na zintegrowa-
nym systemie informatycznym, który warunkuje 
sprawny przepływ informacji pomiędzy podmio-
tami sprawującymi opiekę oraz samym pacjen-
tem. 
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Kompleksowa opieka nad pacjentami z rakiem piersi (Breast Unit)

Model organizacyjny dedykowany świadczeniobiorcy z diagnozą nowotworu piersi zapewnia możliwie 
najpełniejszą opiekę, uwzględniając kompleksowość oraz koordynację całego procesu diagnostyczno-leczniczego 
i rehabilitacyjnego w celu poprawy jakości leczenia, zwiększenia przeżywalności w populacji świadczeniobiorców 
z nowotworem piersi, podniesienia komfortu życia oraz zagwarantowania możliwie szybkiego powrotu  
do aktywności zawodowej.

Model opieki nad świadczeniobiorcą z nowotworem piersi obejmuje:

1) diagnostykę wstępną i pogłębioną w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej;
2) leczenie chirurgiczne, leczenie radioterapią, leczenie brachyterapią, leczenie systemowe oraz chirurgię 

plastyczną w zakresie leczenia szpitalnego oraz w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej;
3) rehabilitację przedoperacyjną, pooperacyjną, późny okres pooperacyjny i rehabilitację wtórną 

wyodrębnioną w zakresie rehabilitacji leczniczej;
4) monitorowanie, które uwzględnia ocenę skuteczności i bezpieczeństwa (toksyczności) leczenia 

zdefiniowanego w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

Proces leczenia planuje i koordynuje wielodyscyplinarny zespół terapeutyczny, składający się z:

 � lekarza specjalisty w dziedzinie chirurgii ogólnej lub chirurgii onkologicznej, lub ginekologii 
onkologicznej z udokumentowanym doświadczeniem obejmującym chirurgiczne zabiegi piersi,

 � lekarza specjalisty w dziedzinie onkologii klinicznej,
 � lekarza specjalisty w dziedzinie chirurgii plastycznej lub chirurgii onkologicznej, lub chirurgii ogólnej 
posiadającego udokumentowane certyfikatem ukończenie szkolenia z zakresu chirurgii rekonstrukcyjnej 
gruczołu piersiowego, lub chirurgii plastycznej w przypadku omawiania postępowania w sprawie 
wykonania rekonstrukcji piersi,

 � lekarza specjalisty w dziedzinie radioterapii lub radioterapii onkologicznej,
 � lekarza specjalisty w dziedzinie radiologii lub radiodiagnostyki, lub rentgenodiagnostyki,  
lub radiologii i diagnostyki obrazowej z udokumentowanym doświadczeniem w wykonywaniu 
i interpretacji badań obrazowych piersi (w szczególności mammografii i ultrasonografii),

 � lekarza specjalisty w dziedzinie patomorfologii,
 � psychologa lub psychoonkologa,
 � pielęgniarki specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego lub po kursie kwalifikacyjnym 
w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego, lub w trakcie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa 
onkologicznego, lub w trakcie kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego 
z co najmniej 2-letnim doświadczeniem w realizacji świadczeń dla świadczeniobiorców z diagnozą 
nowotworu piersi,

 � fizjoterapeuty.

Świadczeniodawca wyznacza bezpośrednio lub za pośrednictwem wielodyscyplinarnego zespołu terapeutycz-
nego koordynatorów merytorycznych i organizacyjnych: 

 � koordynatorem merytorycznym jest lekarz prowadzący diagnostykę lub leczenie świadczeniobiorcy,
 � koordynator organizacyjny uczestniczy w posiedzeniu wielodyscyplinarnego zespołu terapeutycznego 
i odpowiada za terminową realizację planu postępowania.

Świadczeniodawca na bieżąco monitoruje i ewaluuje spełnianie warunków realizacji świadczenia kompleksowej 
opieki onkologicznej nad świadczeniobiorcą z nowotworem piersi dla poszczególnych modułów, w szczegól-
ności w odniesieniu do warunków czasowych realizacji świadczenia oraz jakości i efektywności świadczenia. 
Świadczeniodawca opracowuje, wdraża i stosuje system poprawy jakości i efektywności udzielanych świadczeń 
na podstawie wyników wskaźników efektywności.

Za centrum kompetencji raka piersi uznaje się podmiot, który przeprowadził minimum 250 nowo zdiagnozowa-
nych przypadków nowotworu piersi w roku kalendarzowym.
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Problem ze zdefiniowaniem wyników

Michael Porter, w celu efektywnego pomiaru wyników, 
zaproponował model, w którym wyniki ułożył w sposób 
hierarchiczny, na trzech poziomach (ryc. 8.8).

Na poziomie pierwszym określa się zmianę stanu 
zdrowia na skutek leczenia. Na poziomie drugim ewa-
luowana jest jakość procesu powrotu do zdrowia, na 
przykład czas powrotu do pełnej sprawności, wystą-
pienie powikłań lub działań niepożądanych. Wyniki 
z poziomu trzeciego odnoszą się do stabilności stanu 
zdrowia, w tym długookresowych wyników i stanu czyn-
nościowego.

RYCINA 8.8.   Hierarchia mierzenia wyników.

Źródło: Porter M.E., What is value in health care? (2010).
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Dla każdego rozpoznania należy stworzyć unikalny 
zestaw wymiarów wyników. Wiele organizacji non-pro-
fit zajmuje się badaniem wyników w ochronie zdrowia, 
jedną z największych jest Międzynarodowe Konsor-
cjum ds. Pomiaru Skutków Zdrowotnych (ICHOM). 
Organizacja wykorzystująca ramy teoretyczne opra-
cowane przez Portera i Teisberga, definiuje globalne 
standardowe zestawy wyników. opierając się na waż-
ności dla pacjentów, a następnie kieruje ich przyjęciem 
i raportowaniem. Ich wyniki obejmują częste choroby, 
w tym także takie nowotwory, jak: rak piersi, rak płuca, 
rak prostaty i inne30.

30 www.ichom.org. 
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TABELA 8.1.   Przykładowa karta wskaźników dla raka piersi opracowana przez SANTEON 

KATEGORIA WSKAŹNIKI

Wyniki zdrowotne 5-letni wskaźnik przeżycia (%)
Powtórne operacje po uzyskaniu dodatniego marginesu (%)
Powtórne operacje z powodu powikłań pooperacyjnych (infekcje, krwawienia pooperacyjne) (%)
Nieplanowane przyjęcia do szpitala, odchylenia od planu leczenia i/lub niewydolność krążenia po terapii 
ogólnoustrojowej (%)
PROMs: jakość życia (samopoczucie, funkcjonowanie, ból, itp.)
PROMs: specyficzne objawy będące następstwem terapii (ze strony piersi, ramienia, naczynioruchowe)
Nawrót lokalny w ciągu 5 lat od pierwszej operacji (%) 

Koszty Opieka pielęgniarek (liczba dni)
Pierwotna operacja oszczędzająca pierś bez hospitalizacji (%)
Czas korzystania z sali operacyjnej (minuty)
Konsultacje w poradniach ambulatoryjnych (liczba konsultacji) Dodatkowa diagnostyka  
(MRI, PET, CT, mammografia)
Stosowanie drogich terapii 

Proces Czas od skierowania do pierwszej wizyty w klinice

Czas od pierwszej wizyty w klinice do diagnozy

Czas od diagnozy do omówienia planu leczenia

Czas od omówienia planu leczenia do rozpoczęcia leczenia

Czas do kontaktu z dedykowaną osobą nadzorującą pacjenta 

Różnorodność leczenia 
(treatment mix) 

% pacjentów na daną opcję leczenia 

Źródło: Droga do Value Based Healthcare. Raport INFARMA 2019: s. 80.

Rozstrzygnięcie w zakresie kosztów choroby

Pomiar kosztów finansowych w opiece zdrowotnej jest 
niezwykle trudny. Prawdziwym problemem polskiego 
systemu ochrony zdrowia jest brak kompletnych danych 
na temat pełnego cyklu opieki nad pacjentem. W kon-
sekwencji system kosztowy opiera się na wartości 
transakcji rozliczanych w ramach umów z NFZ.

Według M. Portera, mierzenie kosztów opieki 
wymaga zidentyfikowania wszystkich zasobów wykorzy-
stywanych w całym cyklu opieki nad pacjentem, w tym 
zasobów ludzkich, finansowych, rzeczowych, infor-
macyjnych. Istotne jest także uwzględnienie kosztów 
dostarczenia tych zasobów, na przykład kosztów admi-
nistracji i obsługi informatycznej.

Coraz częściej stosowaną metodą w procesie 
zarządzania kosztami w ochronie zdrowia jest metoda 
TDABC (time-driven activity based costing). Metoda 
ta jest rozwinięciem i modyfikacją rachunku kosztów 
działań (ABC), umożliwia ocenę i analizę wariantów 
przebiegu procesów, dokładnie określa upływ czasu 
z poznaniem przyczyn powstania i konsumpcji kosz-
tów. TDABC obniża koszty bez negatywnego wpływu 
na wyniki, niejednokrotnie te wyniki poprawiając  
(por. Kaplan, Cooper, 2002).

Klasyfikacja kosztów w kontekście ekonomicznym 
rozróżnia trzy podstawowe kategorie: koszty pośred-
nie, koszty bezpośrednie i koszty społeczne. Jedynie 
dogłębne zrozumienie kosztów całościowych pozwoli 
zwiększyć wartość zdrowotną. 

Podsumowanie

Jasno określony cel, to jeden z elementów odróżnia-
jących VBHC od innych koncepcji ochrony zdrowia. 
Idea opieki zdrowotnej opartej na wartości nie podaje 
prostej drogi, którą trzeba przejść, aby wprowadzić 
ten model w życie, jednak wyznacza punkt docelowy, 
do którego należy podążać. W kontekście Narodowej 
Strategii Onkologicznej może być wartościową ramą 
dla zarządzających jej wdrożeniem. Jednoczy specjali-
zacje i specjalistów w opiece zdrowotnej i zarządzaniu. 
Wspólne działania personelu medycznego, kadry admi-
nistracyjnej, dostawców technologii, pacjentów oraz 
polityków zdrowotnych powinny prowadzić do uzyskania 
najlepszych efektów przy optymalnych kosztach. Taki 
model zarządzania onkologią pozwoli osiągnąć korzyści 
istotne dla pacjenta przy jednoczesnym wzroście ekono-
micznej równowagi opieki zdrowotnej. 
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Wprowadzenie

W Polsce od co najmniej 14 lat podejmowane są 
działania instytucjonalne mające na celu poprawę 
organizacji opieki onkologicznej. Kolejne Narodowe 
Programy Zwalczania Chorób Nowotworowych definio-
wały cele, mające na celu poprawę sytuacji w obszarze 
diagnozowania i leczenia chorób nowotworowych. Przez 
lata obserwuje się szukanie „modelu idealnego”, który 
z jednej strony adresowałby bieżące problemy, a z dru-
giej pozwolił na wypracowanie długookresowej strategii 
umożliwiającej realną poprawę sytuacji w zakresie lecze-
nia chorób nowotworowych.

Rozwiązania legislacyjne i organizacyjne mają 
ogromne znaczenie dla funkcjonowania placówek 
zaangażowanych w proces diagnozowania i leczenia 
pacjentów – zarówno na poziomie strategicznym, jak 
i operacyjnym. Najczęściej rozwiązania te zawierają 
czynniki zachęcające podmioty do pożądanego zacho-
wania (w tym czynniki finansowe) i/lub zniechęcające 
do zachowań niepożądanych. Podmioty chcące skutecz-
nie wdrażać regulacje będą kształtować swoje decyzje 
zarządcze pod wpływem funkcjonujących instytucji.

W rozdziale dokonano charakterystyki podejmo-
wanych lub planowanych działań w obszarze onkologii, 
wskazując jednocześnie kierunek w obszarze zarzą-

8.3.  Rachunkowość zarządcza w onkologii
Monika Raulinajtys-Grzybek
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RYCINA 8.9.   Wpływ polityki zdrowotnej na funkcjonowanie controllingu w podmiocie leczniczym.

Źródło: opracowanie własne.

dzania, jakiego należy się spodziewać w podmiotach 
leczniczych wdrażających te regulacje. W ostatnim 
kroku przedstawiono narzędzia rachunkowości zarząd-
czej, które mają zastosowanie w takich warunkach 
(ryc. 8.9). Rachunkowość zarządczą zdefiniowano jako 
system dostarczający informacji użytecznej w procesie 
zarządzania. Wnioskowanie oparto na założeniu, że sku-
teczne wdrażanie działań zarządczych dostosowanych 
do warunków otoczenia wymaga istnienia systematycz-
nych narzędzi przetwarzania i raportowania informacji.

Od 2006 r. działania instytucjonalne realizowane 
w obszarze onkologii formułowane są w ramach jedno-
litych dokumentów określających politykę zdrowotną.  
Do tej pory były to Narodowe Programy Zwalcza-
nia Chorób Nowotworowych, aktualnie prowadzone 
są prace nad Narodową Strategią Onkologiczną  
(ryc. 8.10).

W ramach podejmowanych dotychczas ważnych 
i z pewnością bardzo powszechnych działań należy 
wprowadzenie w 2015 r. pakietu onkologicznego, który 

zagwarantował pacjentom chorującym na nowotwory 
złośliwe nielimitowane leczenie pod warunkiem wykona-
nia szybkiej diagnostyki onkologicznej i podjęcia leczenia 
w terminach określonych w rozporządzeniach MZ. Pro-
jekt skierowany był do różnych grup świadczeniodawców 
– lekarzy zakładających kartę diagnostyki i leczenia onko-
logicznego oraz podmiotów leczniczych prowadzących 
diagnostykę i leczenie. Pakiet onkologiczny umożliwia 
rozliczanie postępowania diagnostycznego i terapii poza 
limitami finansowania przyznanymi poszczególnym pla-
cówkom i to w znacznej mierze przełożyło się na jego 
popularyzację, choć ze względu na znaczną biurokrację 
proces ten przebiegał dość powoli i budził opór wśród 
podmiotów leczniczych. Wymiernym efektem pakietu 
było skrócenie czasu oczekiwania na zdiagnozowanie 
choroby onkologicznej oraz na rozpoczęcie leczenia.

W ostatnich latach podjęte zostały zintensyfiko-
wane prace nad organizacją opieki nad pacjentami 
i nadzorem nad zdefiniowanymi efektami leczenia, któ-
rych skutkiem jest uruchomienie od 1 lutego 2019 r. 

RYCINA 8.10.   Wybrane działania polityki zdrowotnej w obszarze onkologii a ich adresaci.

Źródło: opracowanie własne.
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pilotażu sieci onkologicznej. W początkowym etapie 
obejmuje on pięć wybranych typów nowotworów złośli-
wych oraz działa w dwóch województwach, w których 
placówki mogły zostać włączone jako ośrodki współpra-
cujące I lub II poziomu albo wojewódzkiego ośrodka 
koordynującego. Po zakończeniu pilotażu planowane 
jest uruchomienie krajowej sieci onkologicznej w całym 
kraju. 

W tym samym okresie trwają prace nad stworze-
niem nowego modelu organizacji opieki nad pacjentami 
dla kluczowych nowotworów. Istota tzw. cancer units 
zakłada kompleksową opiekę nad procesem diagno-
zowania i leczenia w jednej placówce, obejmującą 
interdyscyplinarną opiekę zespołu specjalistów. Zgodnie 
z ideą (koordynowanej) opieki kompleksowej, ma ona 
koordynować realizację świadczeń z zakresu leczenia 
szpitalnego, ambulatoryjnego oraz rehabilitacji, kie-
rowanych do pacjentów z określonym rozpoznaniem 
onkologicznym, ograniczając tym samym konieczność 
wielokrotnego stania w kolejkach do różnych placówek 
i upraszczając ścieżkę pacjenta w systemie.

Zarówno sieć onkologiczna, jak i cancer units mają 
zostać potraktowane jako elementy narodowej strate-
gii onkologicznej na lata 2020–2030, która również 
jest poddawana szerokiej dyskusji, choć powstały one 
wcześniej niż upubliczniona została sama strategia. 
W ramach strategii planowane są działania wykracza-
jące poza obszar opieki zdrowotnej, dotyczące zdrowia 
publicznego i edukacji. Na uwagę zwracają ponadto 
plany włączenia lekarzy POZ i medycyny pracy do upo-
wszechnienia badań profilaktycznych, a także powołania 
sieci placówek rehabilitacyjnych oraz sieci placówek 
opieki paliatywnej i hospicyjnej. Plany te mają popra-
wić dostęp do elementów procesu opieki, w których 
obecnie występują największe problemy z dostępnością  
do świadczeń.

W ramach Narodowej Sieci Onkologicznej zwrócono 
również uwagę na projekt opracowania standardów 
organizacyjnych dla procedur diagnostyczno-tera-
peutycznych. Ich celem jest wyrównanie różnic między 
regionami w skuteczności leczenia chorych (mierzonej 
wskaźnikiem przeżyć), która wynika między innymi 
z fragmentacji opieki oraz rozproszenia punktów udzie-
lania świadczeń pacjentom onkologicznym.

Część działań nadal jest w etapie planów (zazna-
czone kursywą na ryc. 8.10), część natomiast została 
już wdrożona i znajduje się w etapie realizacji. Co 
ważne, każde z dostępnych rozwiązań należy wpisać 
w strategię zarządzania placówką. W poszczególnych 
podmiotach medycznych jednocześnie może funk-
cjonować kilka rozwiązań, a ich funkcjonowanie jest 

wzajemnie współzależne. Dobór narzędzi rachunko-
wości zarządczej zależy zatem nie tylko od tego, czy 
placówka wdraża dane rozwiązanie instytucjonalne, ale 
raczej od tego, jaki pakiet rozwiązań instytucjonalnych 
został w niej wdrożony i w jakim zakresie.

Poszczególne rozwiązania instytucjonalne różnią 
się od siebie przede wszystkim zakresem ich wdraża-
nia, a także etapem, na którym obecnie się znajdują. 
Trudno jest porównywać pilotaż krajowej sieci onko-
logicznej wdrażany w kilku wybranych placówkach 
z rozpowszechnionym już projektem pakietu onkolo-
gicznego. Nadrzędnym kierunkiem każdego z tych 
rozwiązań jest poprawa dostępności pacjentów do 
opieki onkologicznej, jednak w zależności od szczegóło-
wych założeń i wytycznych (w tym przyjętych mierników 
oraz wytycznych) należy oczekiwać innego wpływu 
omawianych regulacji na podmioty medyczne. Inaczej 
jednak patrząc – podmiot medyczny, chcąc wdrażać 
zdefiniowane regulacje, będzie podejmować decyzje 
zarządcze w obszarach przez nie kształtowanych i będzie 
szukać w tym celu odpowiednio przygotowanych infor-
macji dostarczanych przez narzędzia rachunkowości za- 
rządczej. 

Celem poniższego zestawienia (tab. 8.2) jest 
wskazanie na inne nieco założenia organizacyjne 
poszczególnych rozwiązań legislacyjnych i określenie 
kierunku zarządzania, które inicjują one w racjonalnie 
zarządzanych placówkach, a także narzędzi rachunko-
wości zarządczej wspierających wdrażanie określonego 
podejścia do zarządzania. Regulacje te najczęściej 
mają wbudowany czynnik motywacji finansowej, co 
oznacza, że ich skuteczna implementacja jest spójna 
nie tylko z celem medycznym placówek (poprawa 
dostępności pacjentów do leczenia onkologicznego oraz 
skuteczności diagnostyki i leczenia), ale także z celem 
ekonomicznym.

Pakiet onkologiczny stwarza możliwość rozliczenia 
części świadczeń ponad limit obowiązujący w podmio-
cie leczniczym (ryczałt PSZ lub wysokość kontraktu dla 
świadczeń finansowanych odrębnie), co stanowi istotną 
możliwość zwiększenia przychodów. Jest to możliwe 
pod warunkiem zgromadzenia szczegółowej dokumen-
tacji dotyczącej pacjenta (w szczególności w zakresie 
karty DiLO, kolejek oraz dokumentów z konsylium, 
a także zachowania przewidzianych regulacjami ter-
minów postawienia diagnozy czy podjęcia pierwszej 
terapii. 

Z punktu widzenia podmiotu leczącego pacjentów 
w ramach pakietu istotne jest zapewnienie wysokiego 
odsetka pacjentów rozliczonych w ramach pakietu,  
a nie w ramach przyznanych limitów – pozwala to 
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bowiem na zwiększenie przychodów. Co istotne, 
pacjenci ci mogą pojawiać się w różnych jednostkach 
organizacyjnych w podmiocie – przykładowo, w szpitalu 
wieloprofilowym pacjenci mogą być rozliczeni w ramach 
pakietu w znacznej części oddziałów (np. chirurgia, gine-
kologia, urologia, otolaryngologia, ortopedia itd.). Tym 
samym ważne jest dopracowanie jednoznacznych pro-
cedur kodowania i rozliczania pacjentów.

Zarządzanie procesem w ramach pakietu, wpisywa-
nie działań realizowanych na rzecz pacjentów z pakietu 
między pozostałe działania realizowane w jednostce 
(zarówno na oddziale, poradni jak i w jednostkach 
zabiegowych oraz diagnostycznych) i wypracowanie 
procedur tworzenia odpowiedniej dokumentacji może 
zostać ułatwione dzięki skorzystaniu z narzędzi wdra-
żanych powszechnie w strukturach projektowych. 
Zastosowanie mogą znaleźć takie narzędzia, jak:

 � graficzna reprezentacja harmonogramu w postaci 
diagramu Gannta z określonymi kamieniami mi- 
lowymi (postawienie diagnozy, zakończenie lecze-
nia itd.),

 � metoda ścieżki krytycznej, pozwalająca skutecznie 
identyfikować wąskie gardła w procesie,

 � lista kontrolna pozwalająca zapewnić właściwą 
kolejność postępowania,

 � macierz odpowiedzialności definiująca odpowie- 
dzialność każdej osoby zaangażowanej w dzia- 
łanie pakietu onkologicznego.

Wraz z rozpowszechnieniem tego podejścia można 
skorzystać z bardziej zaawansowanego podejścia, 
takiego jak np. metodyka PRINCE2, która zalecana jest 
w szczególności do projektów wymagających bogatej  
dokumentacji i bazujących na wymianie informacji  
między interesariuszami.

Równie ważne jest wprowadzenie kluczowych wskaź-
ników efektywności (KPI) obejmujących wszystkie osoby 
zaangażowane w proces – zarówno koordynatora, jak 
i kierowników ośrodków uczestniczących w leczeniu. 
Charakter programu wymusza KPI oparte na wolume-
nie świadczeń np. odsetek pacjentów onkologicznych 
rozliczonych pakietem) oraz czasie realizacji wyznaczo-
nych elementów procesu (np. zwołania konsylium). 

TABELA 8.2.   Wybrane regulacje a ich wpływ na zarządzanie placówką medyczną

REGULACJE ISTOTNE ASPEKTY W ZARZĄDZANIU NARZĘDZIA RACHUNKOWOŚCI ZARZĄDCZEJ

Pakiet onkologiczny  � Zarządzanie przez delegowanie uprawnień 
(koordynator)

 � Biurokracja (konieczność szczegółowej 
dokumentacji oraz obsługi dedykowanego 
portalu: AP-DILO)

 � Istotny czynnik czasu
 � Maksymalizacja odsetka pacjentów rozliczanych 

pakietem

 � Narzędzia zarządzania projektami
 � Procedury rozliczania pacjentów w ramach 

pakietu 
 � kluczowe wskaźniki efektywności  

(key performance indicators – KPI)  
– związane z czasem i wolumenem

Krajowa sieć 
onkologiczna

 � Zarządzanie przez delegowanie uprawnień 
(koordynator)

 � Zarządzanie przez zadania (procesowe 
i proceduralne)

 � Kontrola parametrów jakościowych

 � Ośrodki odpowiedzialności
 � Zarządzanie zasobami, analiza dostępności 

i wąskich gardeł 
 � KPI – związane z jakością procesu leczenia

Cancer units  � Rozdział zasobów między CU i pozostałą 
działalność

 � Zarządzanie procesowe
 � Nacisk na wyniki medyczne

 � Podejście segmentowe
 � Analiza procesów, w tym pod kątem niesionej 

wartości
 � KPI – związane z EBM i jakością leczenia

Standardy organizacyjne 
dla procedur

 � Benchmarking
 � Zarządzanie przez wytyczne

 � Planowanie i kontrola na podstawie 
standardów

 � KPI – odnoszące się do innych graczy na 
rynku lub do wskazanego poziomu

Źródło: opracowanie własne.
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W szpitalu uniwersyteckim w Pensylwanii w USA 
wdrożono metodę krytycznej ścieżki dla pacjenta. 
Określono w niej docelowy zakres działań, jaki 
powinien zostać zrealizowany w poszczególnych 
dniach pobytu pacjentów z daną jednostką 
chorobową, a także ostateczny cel w postaci 
całkowitej długości hospitalizacji u pacjentów  
bez powikłań pooperacyjnych. Każde odchylenie 
od przewidzianej ścieżki było poddawane analizie 
i dyskusji przez interdyscyplinarny zespół medyczny. 
W konsekwencji w szpitalu skrócono zarówno 
całkowity czas hospitalizacji pacjentów, jak i odsetek 
powikłań pooperacyjnych i ponownych przyjęć  
do szpitala.

Źródło: Gendron K.M. i wsp., 2002.

Istotą krajowej sieci onkologicznej jest wyrównanie 
standardów i dostępu do leczenia onkologicznego oraz 
nadzór merytoryczny nad skutecznością i przestrzega-
niem standardów leczenia nowotworów w jednostkach 
spełniających kryteria jakościowe. Ocena realizacji 
zamierzonych celów ma odbywać się na podstawie 
mierzalnych kryteriów, a dokumentacja ma być uwspól-
niona. Skuteczne wdrożenie sieci onkologicznej wymaga 
wielowymiarowej koordynacji wykraczającej poza 
opiekę nad pojedynczym pacjentem. W ramach sieci 
funkcjonują ośrodki współpracujące (dwóch szczebli) 
oraz koordynujące, a cała praca musi odbywać się 
według jednolitych – przyjętych przez wszystkie działa-
jące w sieci podmioty – standardów. 

Każdy z ośrodków w ramach sieci, jak również każdą 
jednostkę organizacyjną zaangażowaną w proces 
leczenia pacjentów (np. oddział, blok operacyjny, izbę 
przyjęć) można potraktować jako ośrodek odpowiedzial-
ności i wyznaczyć dla niej odpowiednie cele. Ośrodek 
odpowiedzialności to zespół zasobów zarządzany przez 
kierownika ośrodka. W zależności od typu ośrodka inny 
jest zakres odpowiedzialności jego kierownika i inaczej 
powinny być wyznaczone dla niego cele. 

Z punktu widzenia zarządzania procesem istotne 
jest określenie zakresu odpowiedzialności dla każdego 
typu ośrodka w sieci i przyporządkowanie do nich odpo-
wiednich mierników realizacji celu. Złe zaprojektowanie 
systemu monitorowania ośrodków odpowiedzialności 
może bowiem powodować niekorzystne odchylenie 
w każdą stronę – przerzucanie procedur na ośrodek 
wyższego szczebla lub odwrotnie, nadmierną decentra-
lizację skomplikowanych procedur, które powinny być 
przekazane w ramach sieci.

Kluczową funkcję w sieci pełnią koordynatorzy, 
którzy powinni móc skutecznie zarządzać dostępnymi 
zadaniami, w tym koordynować ich zaangażowanie 
między podmiotami. Do ich kompetencji należy między 
innymi optymalizacja zaangażowania zasobów – ludz-
kich i infrastrukturalnych – w sposób minimalizujący 
wąskie gardła i niewykorzystanie. Przykładowa zasada 
zarządzania wąskimi gardłami obejmuje dostosowanie 
całego procesu tak, by maksymalizować wykorzystanie 
zasobu będącego wąskim gardłem (np. sali operacyjnej 
na bloku). Oprócz poprawy jakości leczenia onkologicz-
nego i satysfakcji pacjenta powinno to prowadzić do 
optymalizacji kosztowej opieki onkologicznej. Warun-
kiem wdrożenia takiego rozwiązania jest jednolity 
sposób gromadzenia informacji o zasobach i ich zaan-
gażowaniu.

Memorial Cancer Institute wspólnie z agencją 
konsultingową wdrożył na oddziale radioterapii 
onkologicznej podejście zarządcze stosowane 
głównie w obszarze bezpieczeństwa lotów  
– tzw. zarządzanie zasobami kokpitu (crew  
resource management – CRM). Koncepcja ta polega 
na angażowaniu wszystkich dostępnych zasobów 
do realizacji kluczowych, istotnych dla końcowego 
celu procesów, niezależnie od ich formalnego 
przyporządkowania i hierarchii odpowiedzialności. 
Najprościej ujmując, chodzi o stworzenie atmosfery 
otwartości komunikacji i poczucia odpowiedzialności 
za efekt procesu, w której wszyscy członkowie  
zespołu analizują przebieg działań i swobodnie 
kwestionują ewentualne odchylenia od normy.

Wdrożenie obejmowało szkolenie liderów w zakresie 
budowania inicjatywy w zespole, szkolenia 
z komunikacji i pracy zespołowej, utworzenie 
dedykowanych narzędzi do poprawy bezpieczeństwa 
i wydajności oraz gromadzenie danych w celu 
udokumentowania wyników. W rezultacie poprawie 
uległy zarówno wskaźniki dotyczące skuteczności 
klinicznej, jak i efektywności organizacyjnej 
i finansowej.

Źródło: Sundararaman S. i wsp., 2013

„Cancer unity” to w założeniach wyodręb-
nione w strukturach podmiotu leczniczego jednostki 
organizacyjne skoncentrowane na leczeniu pacjen-
tów onkologicznych z wybranymi nowotworami. Są 
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powoływane w tych jednostkach, które mają zasoby – 
własne lub nadzorowane w ramach outsourcingu – do 
prowadzenia całości lub znacznej części procesu dia-
gnozowania i leczenia danego typu nowotworu. Powinny 
być one jednoznacznie wyodrębnione w ramach ogółu 
posiadanych przez podmiot zasobów, dlatego ważnym 
narzędziem dla takich podmiotów są raporty tworzone 
w podejściu segmentowym. Opierają się one na zało-
żeniu, że wszystkie kategorie związane z zasobami 
i przepływami przyporządkowane są do jednego z seg-
mentów – w tym do „cancer unitu”. Podejście to pozwala 
skutecznie realizować działania kontrolne, w tym nadzo-
rować realizowane procesy.

Istotą „cancer unitów” jest koordynacja i optymali-
zacja procesu opieki nad pacjentem. Wspierać w tym 
mogą narzędzia zarządzania procesowego, w tym ta- 
kie, jak identyfikacja i standaryzacja procesów, pomiar 
kluczowych wskaźników efektywności procesów oraz 
analiza wartości. Analiza wartości zakłada podział 
procesów na te przynoszące wartość dla pacjenta i nie-
przynoszące wartości. Docelowo działania podmiotu 
skoncentrowane są na minimalizacji udziału procesów 
z drugiej grupy. Do działań nieprzynoszących warto-
ści należą wszelkie czynności związane z przestojami 
(tj. oczekiwaniem pacjenta), jak również transportem 
wewnętrznym. Ich realizacja generuje koszty, nie podno-
sząc przy tym wartości dla pacjenta. Skoncentrowanie 
zasobów w tych obszarach, które mają znaczenie dla 
pacjenta i jego stanu (w miejsce działań nieprzynoszą-
cych wartości) zapewnia poprawę zarówno kliniczną, 
jak i kosztową, zgodnie z założeniami koncepcji Value 
Base Healthcare.

Ważnym czynnikiem oceny działalności „cancer 
unitów” jest wysoka jakość dostarczanych przez nie 
świadczeń. Z zamierzenia mają to być jednostki specja-
listyczne, dlatego w tym przypadku system KPI powinien 
zostać zbudowany w sposób dynamiczny, przy uwzględ-
nieniu najnowszych osiągnięć klinicznych i dorobku 
medycyny opartej na dowodach (EBM).

Zespół badaczy w Angoli zaproponował  
wdrożenie narzędzia do standaryzacji wykonywanych 
procedur w trzech krajowych „cancer unitach”. 
Narzędzie miało formę checklisty, która dotyczyła 
sposobu organizacji poszczególnych elementów 
procesu (takich jak tworzenie planu leczenia, 
gromadzenie danych klinicznych czy diagnostyka, 
a także edukacji pacjentów i rodzin  
oraz jakości. 

Po dwóch latach funkcjonowania narzędzia wszystkie 
badane „cancer unity” oceniły je jako przydatne 
w poprawie opieki onkologicznej nad pacjentami. 
Wskazano, że dzięki szczegółowym pytaniom 
w checkliście wyeliminowano wiele nieprawidłowości, 
zidentyfikowano zasoby zaangażowane w proces 
i określono dobre praktyki oraz odchylenia  
w ich realizacji. 

Źródło: Miguel F. i wsp., 2014. 

Wprowadzenie standardów pozwala na wdroże-
nie metody zarządzania poprzez wytyczne, w ramach 
której jednoznaczne instrukcje wskazują proponowany 
kierunek działania. W obszarze tak złożonym i wymaga-
jącym indywidualnego podejścia istotą wytycznych nie 
może być standaryzacja zachowań. Jak wskazują zapisy 
Narodowej Strategii Onkologicznej, celem wytycznych 
ma być raczej wskazanie zalecanych rozwiązań orga-
nizacyjnych, a nie proceduralnych. Ma ono prowadzić 
do wyłonienia dobrych praktyk organizacyjnych spośród  
jednostek, które już dziś mają najwyższe wskaźniki  
kliniczne w zakresie skuteczności leczenia.

Benchmarking pozwala na gromadzenie, pomiar 
i ocenę danych w celu ustalenia docelowego poziomu 
wydajności, określonego dla danego punktu odniesienia 
(np. konkretnej placówki lub regionu). Tego standardu 
wydajności można następnie użyć do oceny bieżącej 
wydajności poprzez porównanie jej z innymi organiza-
cjami. 

W ramach projektu BENCH-CAN opracowano 
narzędzie porównawcze wykorzystane do oceny 
wydajności ośmiu ośrodków onkologicznych z kilku 
krajów Europy. Narzędzie składało się z około 
200 wskaźników jakościowych i ilościowych. 
Na podstawie uzyskanych wyników sformułowano 
propozycje ulepszeń dla poszczególnych ośrodków, 
z których 85% wdrożono. Podejście benchmarkingu 
zostało pozytywnie ocenione przez wszystkich 
uczestników projektu.

Źródło: Wind A. i wsp., 2018. 

Oprócz wskazanych narzędzi rachunkowości za- 
rządczej w każdej placówce sprawdzą się podstawo- 
we narzędzia użyteczne dla każdego przedsiębior-
stwa, takie jak strategiczna karta wyników, budżety 
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operacyjne i finansowe, narzędzia oceny inwestycji kapi-
tałowych czy wyniki kalkulacji kosztów. Wiele wyzwań 
podmiotów onkologicznych jest podobne do tych stoją-
cych przed innymi placówkami medycznymi. 

Jednak specyfika onkologii – znaczenie czyn-
nika czasu, konieczność skutecznego koordynowania 
zasobów i optymalizacji podejmowanych działań – prze-

kłada się na większe niż w niektórych innych obszarach 
medycyny znaczenie narzędzi związanych z zarządza-
niem zasobowo-procesowym. Ich skuteczne wdrożenie 
umożliwi przede wszystkim dostarczanie wyższej war-
tości pacjentom, przekładając się również na poprawę 
wydajności samej placówki, budując w długim okresie 
również jej wartość.
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8.4.  Benchmarking organizacji – dobre wzorce do działania
Maria Węgrzyn

Wszystkie decyzje podejmowane na szczeblu strate-
gicznym wynikają z zasobu informacji pozyskanych 
z jednostki za pomocą różnych metod i technik zarzą-
dzania. Pamiętać jednak należy, że wszystkie decyzje 
podejmowane są w zmiennych warunkach zewnętrz-
nych, na które organizacja nie zawsze ma wpływ. Mogą 
one powodować powstanie określonych szans i zagro-
żeń wpływających na skuteczność podejmowanych 
decyzji. Poprzez dobre zarządzanie strategiczne orga-
nizacja może zredukować do minimum zagrożenia ze 
strony zmiennych warunków otoczenia. Jednocześnie 
wzrasta prawdopodobieństwo optymalnego (w tym 
także zrównoważonego) wykorzystania endogenicz-
nych czynników rozwoju (potencjału rozwojowego). 
Sukces w zarządzaniu strategicznym osiąga się dzięki 
właściwemu wykorzystaniu różnych metod zarządzania 
w działalności operacyjnej, w tym metody benchmar-
kingu. Obecnie przy ocenie efektywności zarządzania 
szpitalem standardowo wykorzystuje się podstawowe 
sprawozdania finansowe, plany strategiczne i ope-
racyjne, plany naprawcze czy badania jakości. 
Nie oceniając jakości i poprawności sporządzenia 
przedstawianych dokumentów, ich ocena nie daje odpo-
wiedzi na pytania dotyczące „dobrego zarządzania”,  
czyli:

Benchmarking jako element zarządzania 
strategicznego 

We współczesnym świecie funkcjonowanie organizacji 
jest bardzo skomplikowane. Dynamika zmian będąca 
następstwem nowych wyzwań jest wyjątkowo duża. 
Nie można pozostawać obojętnym wobec procesów 
globalizacji, nasilającej się konkurencji, przełomowych 
innowacji technicznych i technologicznych, szybkiej 
wymiany informacji czy w końcu wobec nowych stan-
dardów jakości. Aby móc przetrwać i rozwijać się, 
organizacje muszą być elastyczne i szybko dostoso-
wywać się do zmian zachodzących w otoczeniu. To 
wymaga od nich nieustannego doskonalenia się. Jednak 
proces doskonalenia się jest skuteczny tylko wówczas, 
gdy opieramy się na poprawnie wyznaczonych celach 
i kierunkach działania w przyszłości. Konieczne jest więc 
postrzeganie tego procesu przez pryzmat zarządzania 
strategicznego. Jest to jednak jedno z największych 
wyzwań stojących przed organizacjami. O ile pod- 
mioty gospodarcze mają w tym zakresie dobrze ugrun-
towaną praktykę, o tyle niewiele jej jest w działaniach 
jednostek o charakterze publicznym, w tym szpitali. 

Zarządzanie strategiczne powinno doprowadzić do 
zapewnienia osiągnięcia sukcesu w dłuższym okresie. 
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 � czy szpital pracuje dobrze?
 � czy taki sposób pracy szpitala jest najlepszy?
 � czy jest możliwy najwyższy poziom (jaki?),
 � i jak w ogóle należy definiować słowo „dobrze” 
w ocenie pracy szpitala.

W Polsce taka ocena sprowadza się najczęściej  
do przeanalizowania jednego lub kilku z poniższych  
elementów:

 � wyniku finansowego,
 � stanu zobowiązań, w tym wymagalnych,
 � poziomu inwestycji,
 � wskaźników wykorzystania łóżek szpitalnych,
 � poziomu wykonania kontraktu z NFZ.

Wskaźniki te nie dają jednak odpowiedzi na naj-
ważniejsze, wcześniej postawione pytania. Istnieje więc 
potrzeba korzystania z narzędzi, które dają szansę 
na uzyskanie odpowiedzi. Takim narzędziem weryfi-
kującym pracę oraz działania dyrektorów i zarządów 
szpitali, odnosząc je do działań innych szpitali o podob-
nym charakterze, jest benchmarking. Rolą podmiotów 
tworzących powinno więc być dążenie do wykorzystania 
tego narzędzia w ocenie pracy podległych podmiotów 
leczniczych. 

Benchmarking jako metoda analizy i oceny 
dokonań podmiotu leczniczego

Benchmarking jest pojęciem występującym w różnych 
dziedzinach nauki i praktyki gospodarczej, ekonomii, 
finansowej, zarządzaniu. Benchmarking to proces 
znajdowania, dostosowywania i konsekwentnego sto-
sowania najlepszych praktyk oraz ich wdrażania do 
praktyki w celu uzyskania statusu najlepszego z najlep-
szych. Jest związany z procesem stałego uczenia się, 
podpatrywania zachowań innych organizacji. Pierwsze 
istotne użycie terminu „benchmarking” odnotowano 
w firmie Xerox Corporation w Rochester, Nowy Jork, 
USA w latach 70. XX w. Wówczas benchmarking zdefi-
niowano jako „ciągły proces pomiaru produktów, usług 
i praktyk w celu ich doskonalenia w stosunku do ofert 
największych konkurentów firmy lub wobec firm uzna-
nych za liderów branży”.

Być może najlepszym sposobem na zrozumienie  
tego pojęcia było dostrzeżenie, że „ktoś inny  
jest lepszy ode mnie” i zrozumienie, że „warto być” 

Benchmarking jest to metoda polegająca na wybo-
rze wzorcowego konkurenta (lub na ustaleniu jego 
wzorcowych parametrów), porównywania z nim własnej 
organizacji i dostosowania jego podejścia do warunków 
działania firmy. Za firmę wzorcową uznaje się tę, która 
osiąga dużo lepsze wyniki niż analizowane przedsię-
biorstwo. Przy czym istota polega nie na znajdowaniu 
i przenoszeniu gotowych wzorców, lecz na sposobie 
dochodzenia do najlepszych rozwiązań.

Benchmarking cechuje wiele pozytywnych cech, 
do których zaliczyć można:

 � pozwala szukać rozwiązań poprawiających pro-
duktywność i tym samym pozwala na obniżenie 
kosztów,

 � pozwala na stałe konfrontowanie własnych osią-
gnięć firmy z liderami biznesu i porównywanie 
własnych procesów do najlepszych praktyk, co 
z kolei zachęca do uczenia się i stałego udosko-
nalania,

 � zachęca i przekonuje do procesu zmian w organi-
zacji,

 � zmusza do analizy i zrozumienia procesów za- 
równo we własnej firmie, jak i w „podglądanych” 
przedsiębiorstwach,

 � jest znakomitym nośnikiem kształcenia pracow-
ników i zaangażowania ich w proces decyzyjny, 
a tym samym ułatwia proces ich upełnomocnia-
nia. Proces ten uwalnia także kreatywność ludzi, 
gdyż zmusza do innowacyjnego adaptowania  
lub tworzenia rozwiązań dla firmy.

Z definicji benchmarkingu wynika, że jego celem 
jest:

 � zidentyfikowanie silnych i słabych stron przed-
siębiorstwa w wyniku konfrontacji – analiza ta 
dostarcza wskazówek, co należy zmienić, ale też 
czego nie należy zmieniać, 

 � zmiana dotychczasowego ukierunkowania zainte-
resowań,

 � zmiana praktyki działania organizacji, np. kon-
centrowanie uwagi kadry kierowniczej na istocie 
działalności przedsiębiorstwa,

 � uczenie się od najlepszych i wykorzystywanie ich 
doświadczenia,

 � ciągła ocena produktów, usług i metod danego 
przedsiębiorstwa w świetle osiągnięć konkuren-
tów.

Równocześnie panuje przekonanie, że błędem jest 
naśladowanie poczynań innych, zamiast opracowania 
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własnych rozwiązań. Krytycy benchmarkingu jako jeden 
z podstawowych zarzutów stawiają to, że ślepo powiela 
rozwiązania istniejące już w innych podmiotach1. 
Wydaje się, że jest to mylne rozumienie tego instru-
mentu, z samej istoty benchmarkingu wynika bowiem 
wzajemna współpraca między stronami. Działanie 
to nie polega na ślepym kopiowaniu posunięć innych, 
przy użyciu wywiadu lub „szpiegostwa gospodarczego”. 
Benchmarking polega na wykorzystaniu wzorców, które 
wypracowali inni, ale na zasadach wzajemnej współ-
pracy i wymiany poglądów, w rezultacie których obie 
strony mają szanse nauczyć się czegoś od partnera.

Po drugie, menedżerowie są często przekonani, że 
zarówno ich własny podmiot, jak i obszar, w którym 
pracują są tak wyjątkowe i żadnych znaczących porów-
nań nie da się uczynić. Zarządzający są często dumni 
z kultury własnej organizacji, wyjątkowości jej cech 
i uwarunkowań historycznych. Taka postawa stanowi 
barierę utrudniającą poszukiwanie i zdobywanie wie-
dzy, która mogłaby przyczynić się do udoskonalenia ich 
własnych działań. Rolą podmiotu tworzącego jest roz-
budzenie w takich menedżerach potrzeby stosowania 
porównań zewnętrznych i dodatkowych analiz prowa-
dzenia własnej działalności.

Po trzecie, należy stwierdzić, że liczne szpitale, 
ale także podmioty tworzące, zbyt kurczowo trzymają 
się metod dominujących w ich branży. Fakt ten powo-
duje, że nie są one w stanie przyswoić sobie informacji 
pochodzących z zewnątrz i przyjmują obojętną postawę 
wobec przedstawionych im nowych możliwości. 

Benchmarking i jego rodzaje

Benchmarking jest powszechnie stosowanym narzę-
dziem zarządzania na konkurencyjnym rynku. Chociaż 
„rynek opieki zdrowotnej” nie wykazuje pełnych cech kon-
kurencyjności, niemniej dla poprawy jakości działania 
wydaje się być bardzo dobrym narzędziem. Benchmar-
king w Polsce wykorzystują zazwyczaj przedsiębiorstwa 
produkcyjne, rzadziej usługowe. Opracowane są kry-
teria i wskaźniki służące do porównań poszczególnych 
branż. W efekcie znacznie łatwiej prowadzić działalność, 
kierować się w stronę najefektywniejszych rozwiązań 
i formułować rozwojowe strategie. 

1 O pułapkach benchmarkingu pisze M. Grzesiowski, 2004. 

W teorii na potrzeby doskonalenia, tj. poprawy 
jakości działania organizacji z wykorzystaniem metody 
zarządzania związanej z benchmarkingiem, wyodręb-
niono wiele typów benchmarkingu, spośród których 
podmiot może zdecydować się na taki, który umożliwi 
wypracowanie rozwiązań ukierunkowanych na uzyska-
nie wysokiej i względnie trwałej pozycji konkurencyjnej 
o pacjenta oraz publiczny kontrakt finansowy.

Podkreślić trzeba, że o ile jakość zyskuje na zna-
czeniu w teorii benchmarkingu, o tyle nie może to 
prowadzić do umniejszenia znaczenia aspektu finanso-
wego w zarządzaniu z wykorzystaniem benchmarkingu. 
Skoro budowa i utrzymanie wysokiej jakości kosztuje, 
to logiczne jest, że nie można abstrahować od stanu 
finansów podmiotu. Dotychczasowe cele finansowe 
(w tym co najmniej utrzymanie równowagi finansowej 
podmiotu) muszą być traktowane jeśli już nie jako cele 
równorzędne lub wyższe niż cele związane z jakością, 
to przynajmniej jako „kryterium brzegowe” w procesie 
doskonalenia jakości. Oznacza to, że w benchmarking 
musi być wbudowany obszar finansowy szpitala.

Benchmarking w podmiotach leczniczych

Benchmarking może być stosowany przez każdy podmiot 
leczniczy i jego przedsiębiorstwo, niezależnie od tego, 
czy jest zarządzane metodą przywództwa przez jakość 
czy inną metodą, np. zarządzanie przez cele. Wtedy jest 
on traktowany jako sposób badania własnych proce-
dur, procesów, dokonań i ich oceny na tle porównania 
się z innymi. Benchmarkingowi może zostać poddana 
cała organizacja – wszystkie lub wybrane jej obszary 
albo wytypowane funkcje (np. finansowa, controllingu, 
wytwórcza, zaopatrzeniowa etc.) oraz określone rodzaje 
efektów (np. efektywność finansowa, udział podmiotu 
w pokryciu zapotrzebowania na określone świadcze-
nia lecznicze na danym terytorium). Przedmiotem 
porównań mogą być wszystkie procesy i funkcje zacho-
dzące w przedsiębiorstwie oraz ich efektywność, usługi 
i personel oraz wartość postrzegana przez klientów 
(pacjentów). 

Benchmarking, czyli zmierz to, co jest potrzebne,  
a nie to, co łatwe.
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TABELA 8.3.   Kryteria i rodzaje benchmarkingu

KRYTERIUM PODMIOTOWE

Benchmarking wewnętrzny – dotyczy wewnętrznych porównań operacji lub funkcji, wykonywanych w jednym podmiocie leczniczym, 
w sieci jego przedsiębiorstw powiązanych organizacyjnie lub jednym jego przedsiębiorstwie. Wzorcem mogą być wewnętrzne jednostki 
organizacyjne (np. oddział) lub jedno własne przedsiębiorstwo 

Benchmarking zewnętrzny lub konkurencyjny – dotyczy porównywania się z najlepszymi przedsiębiorstwami zewnętrznymi

Benchmarking funkcjonalny – dotyczy porównywania się pod względem podobnych funkcji (np. administracja kadrami, funkcja 
zaoptarzeniowa) z przedsiębiorstwami niebędącymi konkurentami z tego samego sektora działalności (ten sam przedmiot działalności)

Benchmarking ogólny (horyzontalny lub generyczny) – specyficzna odmiana benchmarkingu funkcjonalnego, dotyczy tych funkcji 
oraz procedur, których przebieg jest niemal identyczny, niezależnie od przynależności branżowej lub nawet charakteru organizacji 
(komercyjny, non profit, not for profit), w której są realizowane

KRYTERIUM PRZEDMIOTOWE

Benchmarking strategiczny – polega na porównywaniu wizji, misji, strategii liderów rynkowych w celu zidentyfikowania kluczowych 
czynników sukcesu

Benchmarking procesów – polega na analizie procesów liderów rynkowych pod względem efektywności kosztowej i sposobu kreowania 
wartości dla klienta (pacjenta i jego rodziny)

Benchmarking produktów/usług – polega na analizie produktów/świadczeń i ich funkcji w kontekście stopnia zaspokojenia potrzeb 
klientów (pacjentów i ich rodzin)

Benchmarking metod zarządzania – dotyczy porównywania przyjętych przez wzorcowy podmiot leczniczy (przedsiębiorstwo podmiotu) 
metod i technik zarządzania z metodami oraz technikami własnymi

Źródło: Korenik D., Węgrzyn M.: Benchmarking szpitali, 2015.

Narzędzia benchmarkingowe mogą występować 
w różnych modelach, np. dość powszechnej w ochronie 
zdrowia strategicznej karty dokonań albo modeli wypra-
cowanych do specyficznych warunków środowiskowych 
z wykorzystaniem metody analizy hierarchicznej pro-
blemu (AHP). Każde narzędzie benchmarkingowe 
może być wykorzystywane w działalności podmiotu 
leczniczego, na potrzeby monitorowania i wewnętrz-
nej poprawy najważniejszych obszarów działalności: 
pacjenta, procesów wewnętrznych, rozwoju, finanso-
wego, a w szczególności do pomiaru i oceny dokonań 
oraz dokonywania porównań międzypodmiotowych. 
Oprócz tego, takie narzędzia mogą być użyteczne dla 
interesariuszy zewnętrznych.

Występujące systemy pomiaru dokonań, stano-
wiące element narzędzi benchmarkingowych, mają 
swoje ograniczenia. Charakterystyczne jest, że więk-
szość systemów pomiaru występujących na świecie 
realizuje wąsko określone funkcje regulacyjne, kliniczne 
lub diagnostyczne (tab. 8.4); miary stosowane w indy-
widualnych systemach zwykle nie nadają się do 
porównań międzypodmiotowych w skali międzynarodo-
wej, a nawet krajowej czy lokalnej (tab. 8.5).

Benchmarking jest jednym z najsilniejszych 
i niedostatecznie wykorzystanych narzędzi 
zarządzania.

W warunkach rosnącej i ostrej konkurencji o kon-
trakty finansowania świadczeń zdrowotnych (ryczałty) 
zarówno jakość świadczeń, jak i umiejętność racjonal-
nego gospodarowania zasobami w szpitalu, przy silnie 
ograniczonych możliwościach zwiększania wyposażenia 
w kapitał właścicielski, zmuszą szpitale do ciągłego 
uczenia się i doskonalenia organizacyjnego. Nastąpić 
to może tym szybciej, im podmioty wpływające na decy-
zje zarządu/dyrekcji także będą stosowały narzędzia  
benchmarkingowe wobec szpitali. 

Wyrażenie „nie możesz zarządzać tym, czego 
nie mierzysz” podsumowuje znaczenie 
dodania możliwości uczestniczenia w analizie 
benchmarkingowej.
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Sam przebieg benchmarkingu odbywa się w nastę-
pujących fazach, opartych na kole Deminga: 

 � planowanie – ustalanie i powoływanie zespołu 
projektowego, określenie celu badania, obszaru 
i metod przeprowadzania analiz (Planuj – Plan), 

 � zbieranie danych – uzyskiwanie niezbędnych 
danych z własnej organizacji, a także lidera 
rynkowego (organizacji, do której będziemy się 
porównywali) (Wykonaj – Do),

 � dokonanie gruntownej ekspertyzy – analizy, 
porównywania uzyskanych danych, w celu okre-
ślenia możliwości i modyfikacji standardów oraz 

wielkości parametryzacji procesów organizacyj-
nych (Zbadaj – Study), 

 � wdrożenie planu działań wraz z celami w życie 
– wcielenie planu działania w określonym cza-
sie z odpowiednimi założeniami do osiągnięcia 
(Zastosuj – Act).

„Najlepsza praktyka” powinna być postrzegana 
i akceptowana jako taka, która daje doskonałe wyniki 
i jest oceniana jako dobry przykład w analizowanej 
dziedzinie.

TABELA 8.4.   Obszary pomiaru dokonań w modelach benchmarkingowych w wybranych krajach

MODEL WEDŁUG KRAJU 
POCHODZENIA

OBSZARY OBJĘTE PORÓWNANIAMI

Kanadyjski obszar finansowy, obszar pacjenta, obszar stricte kliniczny, integracja systemu i zmiany (jest to odmiana 
obszaru rozwoju)

Holenderski obszar pacjentów, obszar finansowy, obszar wewnętrznych procesów biznesowych, obszar innowacji 
(odmiana obszaru rozwoju)

Angielski szeroko rozumiany obszar pacjentów, a w nim: poprawa zdrowia społeczeństwa, szeroki dostęp do usług 
medycznych, efektywna opieka nad pacjentem, satysfakcja pacjenta, efekty zdrowotne oraz wydajność pracy

Duński obszar stricte kliniczny, obszar pacjenta: informacja/komunikacja, koordynacja, prawa pacjentów, obszar 
organizacyjny (miks obszarów rozwoju i procesów wewnętrznych): informacja publiczna, kierownictwo, 
zasoby ludzkie, badania, edukacja, zarządzanie ryzykiem

Francuski kliniczna i epidemiologiczna jakość (odmiana obszaru klinicznego), optymalne wykorzystanie zasobów 
(obszar procesów wewnętrznych), zdolność do zmian i innowacji (odmiana obszaru rozwoju)

Źródło: Korenik D., Węgrzyn M.: Benchmarking szpitali, 2015.

TABELA 8.5.   Obszary pomiaru dokonań poddane badaniom porównawczym w wybranych podmiotach leczniczych

PODMIOT STOSUJĄCY BENCHMARKING  
(WEWNĘTRZNY)

OBSZARY/WSKAŹNIKI PORÓWNAŃ

Falls Memorial Hospital, USA Personel i lekarze praktycy. Jakość. Pacjenci i społeczność. Biznes i rozwój

Bridgeport Hospital, USA Wzrost obrotów i udział w rynku. Poprawa jakości. Usprawnienie procesów. 
Sprawność organizacyjna

Royal Ottawa Hospital, Kanada Innowacje i wzrost. Badania, opieka i usługi. Integracja systemów

Hospital Monitoring Directorate, Nowa Zelandia Opieka zdrowotna i nauka. Procesy i efektywność. Pacjenci i jakość

Nursing Balanced Scorecard, Queensland Health, Australia Wskaźniki dla pacjentów. Wskaźniki dla personelu. Wskaźniki dla organizacji

Klinika szpitala Hogland, Szwecja Ekonomiczny

Źródło: Korenik D., Węgrzyn M.: Benchmarking szpitali, 2015.



282

Benchmarking szpitali w Polsce

Do 2012 r. w Polsce nie istniało kompleksowe narzędzie 
benchmarkingowe dedykowane podmiotom leczni-
czym – szpitalom. Obecne na rynku benchmarkingi 
skupiały się jedynie na porównaniach odnoszących 
się do wyników ekonomicznych szpitali. Ich zada-
nie sprowadzało się często do tzw. porównywarki 
procedur, służącej wyborowi najlepszej do wyko-
rzystania w sprawozdaniu do NFZ opcji rozliczenia 
wykonanej procedury medycznej. To praktyczne, ale 
jakże okrojone, zastosowanie narzędzia przekonywało 
dyrektorów szpitali do potrzeby z niego skorzystania. 
Innych potrzeb odnośnie do porównań o charakterze 
benchmarkingowym nie zgłaszano.

W 2012 r. przygotowane zostało narzędzie ben-
chmarkingowe o znacznie szerszym spektrum analiz, 
zgodnym z ideą benchmarkingu. Powstało ono w ramach 
innowacyjnego projektu badawczego dotyczącego 
monitorowania jakości usług publicznych i benchmar-
kingu z zakresu nadzoru nad funkcjonowaniem szpitali. 
Powstałe narzędzie uwzględnia dwie główne płaszczy-
zny działania szpitala (ryc. 8.11).

W projekcie przyjęto, że podstawą obrazu stanu 
gospodarczego szpitala są dwie wzajemnie przeni-
kające się i powiązane ze sobą płaszczyzny: jakości 

działania i ekonomiczna. Najbardziej syntetycznymi 
miarami obrazującymi stan szpitala są:

 � klasa jakości działania szpitala – w płaszczyźnie 
jakości działania (wartości od A do E),

 � klasa efektywności ekonomicznej szpitala = klasa 
rentowności całej działalności szpitala – w płasz-
czyźnie ekonomicznej (wartości od I doVI),

 � klasa szpitala, która ujmuje dwie informacje łącz-
nie: klasę jakości działania i klasę efektywności 
ekonomicznej – syntetyczna miara zestawiająca 
ze sobą obie płaszczyzny szpitala.

W sektorze publicznym, w tym szpitalnym, ważniejsza 
jest jakość działania niż jakiekolwiek wskaźniki 
efektywności ekonomicznej, jednakże rentowność 
gospodarowania majątkiem w silnym stopniu 
determinuje możliwość utrzymania i polepszania 
jakości działania szpitala.

Dodatnią rentowność ekonomiczną traktuje się 
tu jako warunek konieczny dla zapewnienia zdolności 
szpitala do zbudowania i utrzymania akceptowanej spo-
łecznie jakości szpitala. 

Płaszczyzna jakościowa działania szpitala

Kluczowe aspekty
działania szpitala:

1.  Pacjenta
2.  Procesów/systemów
     wewnętrznych
3.  Rozwoju
4.  Finansów

13. obszarów jakości działania szpitala 
(z wyłączeniem obszaru stricte medycznego):

  1.  Sprawność organizacyjna i funkcjonalna
  2.  Zarządzanie strategiczne i operacyjne
  3.  Zarządzanie zasobami ludzkimi 
  4.  Restrukturyzacja i reorganizacja szpitala
  5.  Finanse, controlling, budżetowanie
  6.  Farmakoekonomika
  7.  Jakość usług medycznych  
  8.  Przestrzeganie przepisów prawnych 
  9.  Kontrole zewnętrzne
10.  Zarządzanie infrastrukturą szpitala
11.  Zakażenia szpitalne i bezpieczeństwo pacjentów 
12.  Relacje właściciel-dyrekcja/zarząd szpitala
13.  E-zdrowie i informatyzacja szpitala 

Płaszczyzna ekonomiczna działania szpitala

RYCINA 8.11.   Płaszczyzny działania szpitala podlegające ocenie. 
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Ocena całościowa uwzględnia więc zarówno klasy 
jakości działania, jak i rentowności oraz przypisuje je 
do odpowiednich kategorii klas szpitali, np.: K = II

C, 

gdzie K oznacza – klasę szpitala, liczba od I do VI – to 
uzyskana klasa rentowności, litera od A do E – klasa 

jakości działania. Ostatecznie w badaniu uczestni-
czyło ponad 150 szpitali, którym nadano klasy jakości  
(tab. 8.6) i rentowności (tab. 8.7) odpowiednio do wyni-
ków ich działania. 

RYCINA 8.12.   Całościowa ocena szpitala – elementy metodologii.

Źródło: Korenik D., Węgrzyn M.: Benchmarking szpitali, 2015. 
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Najistotniejszym elementem oceny pracy szpitali 
były jednak ratingi pozwalające na „zajrzenie do środka” 
prowadzonej działalności i jej ocena względem ustalo-
nego na początku wzorca. Przykład wykonania ratingu 
dla jednego ze szpitali w wybranym obszarze na pozio-
mie ogólnym i szczegółowym przedstawia rycina 8.13. 

Tak skonstruowane ratingi pozwoliły nie tylko na 
ocenę prowadzonej działalności w każdym z obszarów 

TABELA 8.6.   Liczba szpitali zakwalifikowana 
do poszczególnych klas jakości szpitali w podziale 
na województwa

A B C D E SUMA

dolnośląskie 0 11 4 1 3 19

kujawsko-pomorskie 0 1 2 0 0 3

lubelskie 0 5 4 0 0 9

lubuskie 0 1 0 2 0 3

łódzkie 0 2 10 1 1 14

małopolskie 0 5 2 0 0 7

mazowieckie 0 6 1 2 3 12

opolskie 0 4 4 0 1 9

podkarpackie 0 4 3 1 2 10

podlaskie 0 1 3 0 3 7

pomorskie 0 3 3 1 1 8

śląskie 0 10 7 2 1 20

świętokrzyskie 0 7 2 0 0 9

warmińsko-mazurskie 0 6 0 0 1 7

wielkopolskie 0 6 4 1 1 12

zachodnio-pomorskie 0 0 1 1 0 2

całość 0 72 50 12 17 151

TABELA 8.7.   Liczba szpitali zakwalifikowana  
do poszczególnych klas rentowności szpitali w podziale  
na województwa

A B C D E X SUMA

dolnośląskie 1 1 6 6 1 4 19

kujawsko- 
-pomorskie

0 0 0 0 3 0 3

lubelskie 1 0 3 2 0 3 9

lubuskie 0 0 1 0 0 2 3

łódzkie 2 0 3 3 2 4 14

małopolskie 0 0 4 2 0 1 7

mazowieckie 0 0 1 3 1 7 12

opolskie 0 0 6 2 0 1 9

podkarpackie 1 0 1 2 1 5 10

podlaskie 0 0 1 0 0 6 7

pomorskie 0 0 3 2 1 2 8

śląskie 0 2 9 1 2 6 20

świętokrzyskie 0 0 5 3 0 1 9

warmińsko- 
-mazurskie

0 2 3 0 0 2 7

wielkopolskie 1 1 4 3 0 3 12

zachodnio- 
-pomorskie

0 0 0 0 0 2 2

całość 6 6 50 29 11 49 151

dla każdego szpitala, ale dzięki nim szpitale otrzymały 
także wskazania rekomendacyjne do dalszego działa-
nia. Równocześnie zbiorcze wyniki przekazywane były do 
organów właścicielskich. W badaniu uczestniczyły także 
szpitale onkologiczne. Całościowe efekty porównawcze 
przedstawiają poniższe wykresy pobrane z raportów 
przekazywanych właścicielom szpitali, głównie jednost-
kom samorządu terytorialnego.
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10. Obszar X. Zarządzanie infrastrukturą szpitala 

10.1. Rating obszaru i kryteriów głównych

OBSZAR X ZARZĄDZANIE INFRASTRUKTURĄ SZPITALA C (61 %)

I. Zarządzanie infrastrukturą obiektów B (73 %)

Il. Zarządzanie sprzętem i aparaturą medyczną C (64 %)

Ill. Zarządzanie sieciami i instalacjami C (62 %)

IV. Postępowanie związane ze zdarzeniami niepożądanymi w infrastrukturze C (46 %)

10.2. Rating kryterium głównego i kryteriów szczegółowych

I. Zarządzanie procesem inwestycyjnym B (73%)

1.1. Zarządzanie procesem inwestycyjnym B (68%)

1.2. Zarządzanie specyficznymi elementami – obiektami infrastruktury szpitala (m.in. Bloki operacyjne, laboratoria,  
 pomieszczenia radiodiagnostyki, sterylizacja, OTT)

B (85%)

1.3. Bezpieczeństwo infrastruktury budowlanej C (60%)

1.4. Zarządzanie kosztami infrastruktury obiektowej B (80%)

II. Zarządzanie sprzętem i aparaturą medyczną C (64%)

2.1. Kształtowanie struktury rodzajowej, wartościowej i jakościowej sprzętu C (50%)

2.2. Inwestycje rzeczowe (sprzęt i aparatura medyczna)/zarządzanie zakupami B (65%)

2.3. Bezpieczeństwo użytkowania aparatury medycznej C (60%)

2.4. Efektywność wykorzystania/eksploatacji sprzętu i aparatury medycznej B (82%)

III. Zarządzanie sieciami i instalacjami C (62%)

3.1. Prowadzenie ewidencji posiadanych sieci i instalacji C (44%)

3.2. Zarządzanie kosztami sieci i instalacji C (64%)

3.3. Nadzór i bezpieczeństwo sieci i instalacji B (69%)

3.4. Zarządzanie infrastrukturą informatyczną i teleinformatyczną B (71%)

IV. Postępowanie związane ze zdarzeniami niepożądanymi w infrastrukturze C (46%)

4.1. Plany awaryjne i ewakuacyjne C (10%)

4.2. Procedury w tym procedury obejmujące zarządzanie w sytuacji kryzysowej B (70%)

4.3. Instalacje, sygnalizacje alarmowe, ppoż, oświetlenie, na wypadek awarii C (70%)

4.4. Postępowania zgłaszania awarii B (33%)

RYCINA 8.13.   Przykład kryteriów ogólnych i szczegółowych. Obszar X. Zarządzanie infrastrukturą szpitala.
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Podsumowanie 

Benchmarking jest narzędziem pozwalającym na roz- 
wiązanie problemów w szpitalach, zarówno na pozio-
mie operacyjnym, jak i strategicznym. Wprowadzanie 
benchmarkingu na poziom strategiczny powinno odby-
wać się powoli pod kontrolą, ponieważ jakiekolwiek 
niepowodzenia w tym obszarze mogą doprowadzić do 
zakłóceń w podmiocie leczniczym. Zastosowanie ben-
chmarkingu na poziomie zarządzania strategicznego 
może przynieść pozytywne efekty, jednak zastosowanie 
tego narzędzia wymaga nakładów finansowych i cza-
sowych. Wśród najważniejszych korzyści wymienia się 
wprowadzenie innowacyjności do przedsiębiorstwa, 
zwiększenie możliwości wykonywania usług, poprawa 
ich jakości oraz ograniczanie zbędnych kosztów w dłu-
gim okresie. Obecnie coraz częściej mówi się i pisze 
o potrzebie wykorzystania narzędzia benchmarking, 
zarówno na poziomie operacyjnym, jak i strategicznym. 
Do niedawna największą barierą w wykorzystaniu tego 
narzędzia była niechęć do zmian, które niewątpliwie 
niesie benchmarking (proces wdrożeniowy). Podczas 
benchmarkingu wymieniane są stare struktury, funkcje 
czy procesy. Wszystkie te działania mają na celu zwięk-
szenie konkurencyjności i poprawę jakości działania. 
Dzięki wymianie informacji z procesu benchmarkingu 
korzystają obie strony. Każda ze stron może się nauczyć 
czegoś od drugiej lub zauważyć, gdzie do tej pory 
popełniała błędy. W niedalekiej przyszłości benchmar-
king powinien być stosowany w większości organizacji 
na całym świecie, w tym oczywiście także w szpitalach 
onkologicznych.

Wszystkie szpitale podległe Urzędom
Marszałkowskim biorące udział w badaniu

Szpitale podległe Urzędowi Marszałkowskiemu

Klasa jakości – uzyskana liczba punktów (%)

Kl
as

a 
re

nt
ow

no
śc

i –
 w

ar
to

ść
 w

sk
aź

ni
ka

 (%
)

0                          25                         50                         75                        100

12

0

-12

-24

-36

BB

BB

BB

BBBBBB
BB

BB
BBBBBBB

B
BB

BB

RYCINA 8.14.   Klasy jakości i rentowności dla szpitali 
podległych urzędowi marszałkowskiemu wybranego 
województwa na tle wszystkich (uczestniczących 
w badaniu) szpitali podległych urzędom  
marszałkowskim w Polsce.

Piśmiennictwo

1. Benchmarking – czyli uczenie się od innych. Zarządzanie na Świecie 1999; 7–8. 
2. Szpiegostwo gospodarcze w pełnym rozkwicie. Zarządzanie na Świecie 1999; 6. 
3. Grzesiowski M. [W:] Metody zarządzania przedsiębiorstwem w przestrzeni marketingowej (red. Krupski R.). 

Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2004: 281-300.
4. Kaszubska M.: Benchmarking – nowoczesna metoda planowania strategicznego. PARP, Warszawa 2012.
5. Kisperska-Moroń D.: Benchmarking jako narzędzie zarządzania logistycznego. Wydawnictwo Akademia Ekono-

miczna w Katowicach, Katowice 2002: 10.
6. Korenik D., Węgrzyn M.: Benchmarking szpitali. Przykład narzędzia benchmarkingowego. PORTRETY SZPITALI 

– MAPY MOŻLIWOŚCI, czyli monitorowanie jakości usług publicznych i benchmarking z zakresu nadzoru nad 
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Wrocław 2015/16.

7. Rój J., Sobiech J.: Zarządzanie finansami szpitala. Wolters Kluwer, Warszawa 2006.
8. Suchecka J.(red.): Finansowanie ochrony zdrowia. Wybrane zagadnienia. Wolters Kluwer, Warszawa 2011.
9. Węgrzyn M.: Benchmarking szpitali w Polsce. Identyfikacja korzyści i rzeczywistych interesariuszy. [W:] Zarządza-

nie finansami publicznymi. Planowanie wieloletnie. Efektywność zadań publicznych (red. Franek S., Będzieszak M.). 
Benchmarking, DIFIN, Warszawa 2014.



2878.  Nowoczesne podejście do organizacji leczenia raka – zarządzanie

Lean management jest koncepcją zarządzania wspo-
magającą menadżerów zarówno w efektywniejszym 
wykorzystaniu posiadanych zasobów, jak i w ciągłym 
usprawnianiu istniejących procesów, z którymi mają 
do czynienia. Pogarszająca się sytuacja finansowa 
podmiotów leczniczych, znaczny niedobór personelu 
oraz ogólne ograniczenie zasobów w opiece zdrowotnej 
wymagają uporządkowania dotychczasowych działań 
i zastosowania nowych koncepcji zarządzania podno-
szących efektywność procesów.

Raport firmy PWC Trendy w polskiej ochronie zdro-
wia 2017, przedstawiający kluczowe trendy w polskiej 
ochronie zdrowia na rok 2017, wskazuje koncepcję lean 
management jako narzędzie zwiększenia roli efektyw-
ności operacyjnej podmiotów ochrony zdrowia. Raport 
wskazuje nie tylko na oszczędności kosztowe stosowa-
nia koncepcji lean management w ochronie zdrowia, 
ale również na lepsze rezultaty leczenia pacjentów, 
większe zadowolenie pacjentów z pobytów w ośrodkach 
leczniczych oraz zadowolone i bardziej zmotywowane  
kadry.

Koncepcja lean management jest znana i wyko-
rzystywana dotychczas w podmiotach produkcyjnych 
w Polsce oraz usługach (banki, towarzystwa ubezpiecze-
niowe, centra logistyczne, itp.). 

Lean healthcare jest filozofią zarządzania rozwijającą 
kulturę szpitalną, charakteryzującą się zwiększoną 
satysfakcją pacjenta i innych zainteresowanych stron 
poprzez ciągłe udoskonalenia, w których wszyscy 
pracownicy aktywnie uczestniczą w identyfikacji 
i eliminacji czynności niedodających wartości dodanej 
(straty).

Geneza koncepcji lean management związana 
jest z sektorem produkcyjnym, a dokładniej fabryką 
Toyoty. Twórca Systemu Produkcyjnego Toyoty – Taichi 
Ohno – wyszczególnił w procesach zarządzania siedem 
rodzajów strat, które są „grzechem” zarządzających 
i stanowią marnotrawstwo zasobów w organizacji. 
Poniżej prezentowane zestawienie zostało uzupełnione 
o przykłady z zakresu sektora ochrony zdrowia.

1. Nadprodukcja – wykonywanie niepotrzebnych pro-
cedur diagnostycznych.

2. Czekanie (czas do dyspozycji) – oczekiwanie pacjen-
tów na przyjęcie przez lekarza.

3. Zbędny transport lub przewóz – niewłaściwy układ 
placówki, np. laboratorium oddalone od SOR.

4. Nadmierne lub niewłaściwe przetwarzanie – pie- 
czątki z datą i godziną przystawiane na formula-
rzach, które nie mają dla nikogo znaczenia.

5. Nadmierny stan zapasów – przeterminowane mate-
riały, np. lekarstwa, które muszą być zutylizowane.

6. Zbędne ruchy – aby wykonywać wszystkie nie-
zbędne czynności, pracownicy laboratorium muszą 
się, np. niepotrzebnie schylać, chodzić z powodu 
nieodpowiednio zaprojektowanych stanowisk pracy, 
pomieszczeń.

7. Defekty – brak narzędzi na stoliku chirurgicznym.

W toku rozwoju badań nad Systemem Produk-
cyjnym Toyoty wyszczególniono dodatkowy rodzaj 
marnotrawstwa, które nie było zauważalne w pracy 
Japończyków – 8.: Niewykorzystana kreatywność pra-
cowników – pracownicy stają się wypaleni i przestają 
zgłaszać propozycje udoskonaleń.

Lean management to eliminowanie marnotrawstwa, poprawa przepływu, maksymalizacja wartości dodanej 
i minimalizacja działań obarczonych marnotrawstwem.

1. Dokładne ustalenie wartości dla konkretnego produktu/usługi (value – wartość).

2. Zidentyfikowanie strumienia wartości dla każdego produktu/usługi (value stream – strumień wartości).

3. Zapewnienie niezakłóconego przepływu wartości (flow – przepływ).

4. Pozwolenie klientowi/pacjentowi na wyciąganie wartości od producenta/dostawcy usługi – robienie  
tego, czego wymaga klient/pacjent (pull – wyciąganie).

5.	 Dążenie do doskonałości (perfection – doskonałość).

8.5.  Lean management – skuteczne zarządzanie podmiotami leczniczymi
Jan M. Janiszewski
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Zgodnie z zasadą ogólną, gdzieś pomiędzy 5 a 20 procent aktywności w opiece zdrowotnej można uznać  
za wartość dodaną, podczas gdy pozostała część czynności jest uważana za nie dodające wartości dodanej.

RYCINA 8.15.   Zasady lean management w kontekście ochrony zdrowia.

1. Wartość: zdrowie 
pacjenta, dostępność 

świadczeń, więcej czasu 
na opiekę 

(przez personel 
medyczny)

6. Szacunek:
nie obwinianie się 
wzajemnie i ciągłe 

uczenie się 

5. Doskonałość: 
wizualizacja 

niedoskonałości 
i działania związane 

z ciągłym 
doskonaleniem.

2. Strumień wartości: 
eliminacja 

marnotrawstwa, 
w tym zmarnowanego 
czasu, np. na powtórne 

wykonywanie tych 
samych badań.

4. Wyciąganie: 
dostarczenie usługi 

kiedy trzeba 
i gdzie trzeba.

3. Przepływ: 
przepływ pacjenta.

James P. Womack i Daniel T. Jones, amerykańscy 
naukowcy i badacze, wprowadzili do koncepcji zarządza-
nia i upowszechnili w świecie pojęcie lean management 
– opisujące działania mające zapobiec powstawaniu 
marnotrawstwa w organizacji, a tym samym doskona-
lące codzienne procesy i racjonalizujące wykorzystanie 
zasobów.

Na rycinie 8.15 zaprezentowano ujęcie zasad 
lean management w kontekście ochrony zdrowia wraz 
z dodana szóstą zasadą – SZACUNEK.

Eliminowanie marnotrawstwa w procesach jest 
kluczowe i powinno być podstawą wszelkich działań 

„odchudzających” organizację. W tabeli 8.8 przedsta-
wiono przykłady czynności dodających wartość (value 
added – VA) i niedodających wartości (non value 
added – NVA) w działaniach w opiece zdrowotnej. 
Na przykład interakcja pacjenta z lekarzem lub innym 
personelem oraz otrzymywanie leczenia to w odczuciu 
pacjenta czynności dodające wartość, podczas gdy 
siedzenie bezczynnie i oczekiwanie na wizytę, cierpie-
nie z powodu ponownego poboru krwi czy wadliwego 
sprzętu medycznego nie jest zdecydowanie obarczone 
wartością dodaną.
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TABELA 8.8.   Działania dodające wartości i pozbawione wartości dodanej

FUNKCJA PRZYKŁAD DZIAŁANIA VA PRZYKŁAD DZIAŁANIA NVA

Pielęgniarka ocena stanu zdrowia lub wykonanie zabiegu 
pacjentowi

podwójne dokumentowanie: na komputerze  
i na papierze

Technik laboratoryjny wykonywanie badania laboratoryjnego zwracanie zlecenia na badanie, które nie zostało 
prawidłowo wypełnione

Pacjent ocena stanu zdrowia pacjenta lub leczenie  
przez lekarza

oczekiwanie na przyjęcie przez lekarza

Radiolog wykonanie RTG oczekiwanie na dostarczenie pacjenta do jednostki 
wykonującej RTG

Źródło: opracowanie własne.

Lean management jest koncepcją ukierunkowaną 
na ciągłą poprawę procesów poprzez eliminowanie 
czynności stanowiących marnotrawstwo. Menadże-
rowie podmiotów leczniczych mają do dyspozycji 
narzędzia, jakie oferuje ta koncepcja zarządzania – 
najważniejsze z nich zestawiono poniżej. Narzędzia te 
są dostosowywane do specyfiki organizacji opieki zdro-
wotnej i czerpią z najlepszych praktyk i skuteczności 
stosowania w innych branżach. 

 � 5S – narzędzie opierające się na pięciu filarach: 
Selekcja (Seiri), Systematyka (Seiton), Sprzątanie 

(Seiso), Standaryzacja (Seiketsu), Samodyscyplina 
(Shitsuke). Tabela 8.9 zawiera przykład działań 
jednostki opieki zdrowotnej w związku z wdraża-
niem poszczególnych filarów.

 � Raport A3 – narzędzie do rozwiązywania pro-
blemów i poszukiwania przyczyn źródłowych 
problemów. Odpowiedni dla środowisk sektora 
ochrony zdrowia raport dokumentujący podsta-
wowe etapy problemu, z którym borykają się 
codzienne procesy, mając na celu znalezienie 
odpowiedniego rozwiązania. 

TABELA 8.9.   Wybrane przykłady zastosowania 5S w placówce medycznej

FILARY 5S PRZYKŁADY

Selekcja (Seiri)  � usunięcie niesprawnych sprzętów z bloku operacyjnego
 � uporządkowanie i odblokowanie dróg ewakuacji
 � przekazanie do archiwum zalegających na oddziale dokumentów
 � usunięcie przeterminowanych leków

Systematyka (Seiton)  � układanie leków w szafkach lekowych według przyjętych zasad
 � stosowanie tac lekowych
 � układanie przedmiotów, materiałów według częstości ich użytkowania, np. rękawiczek 

jednorazowych

Sprzątanie (Seiso)  � sporządzenie planów higieny określających częstotliwość sprzątania, rodzaje używanych środków, 
kolejność użycia, materiały służące do sprzątania

 � wprowadzenie kart czystości w toaletach
 � wprowadzenie kart utrzymania stanu technicznego sprzętu medycznego

Standaryzacja (Seiketsu)  � opracowanie zasad zamawiania i rozdysponowania leków
 � opracowanie instrukcji komunikowania się z rodziną pacjenta

Samodyscyplina (Shitsuke)  � plan audytów pozwalający skontrolować przestrzeganie opracowanych standardów
 � systematyczne szkolenia
 � skrzynki pomysłów
 � tablice wyników i osiągnięć w zakresie 5S, porównanie między oddziałami

Żródło: opracowanie własne na podstawie: Wiśniewska M.Z., 2016.
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Na pojedynczej kartce raportu A3 znajdziemy zwykle 
następujące elementy:

 � Tytuł – nazywa problem, temat lub kwestię.
 � Właściciel/Data – określają „właściciela” problemu 

oraz datę ostatniej wersji raportu.
 � Opis sytuacji – osadza problem w kontekście 

organizacyjnym i opisuje jego znaczenie.
 � Obecne warunki – opisują, co obecnie wiadomo  

na temat danego problemu.
 � Cele/Mierniki – określają pożądaną sytuację 

docelową.
 � Analiza – zawiera analizę sytuacji oraz przyczyn 

rozbieżności pomiędzy sytuacją obecną 
a pożądaną.

 � Proponowane środki zaradcze – opisują propozycje 
działań i czynności, które mają na celu rozwiązanie 
problemu i osiągnięcie założonych rezultatów. 

 � Plan – precyzuje plan działań, czyli co, kto i kiedy 
zrobi, aby osiągnąć założony cel.

 � Dalsze działania – określają, w jaki sposób 
monitorowany będzie postęp i definiują 
ewentualne kwestie, które pozostają  
do rozstrzygnięcia.

 � Wizualizacja (Visual Management) – pozwala 
na uniknięcie wielu mogących się pojawić strat, 
spowodowanych zastosowaniem niewłaściwych 
lub wadliwych materiałów, wykonaniem nieodpo-
wiednich badań lub ich pominięciem. Obejmuje 
stosowanie różnego rodzaju oznaczeń, które 
– interpretowane w standardowy sposób – mini-
malizują ryzyko popełnienia błędu. Przykładem 
może być „tablica cieni” w kontenerze z narzę-
dziami chirurgicznymi zapobiegająca pomyłce 
podczas procesu sterylizacji (ryc. 8.16).

 � Mapowanie strumienia wartości (Value Stream 
Mapping) – graficzne przedstawienie strumie-
nia wartości, zobrazowanie przepływu procesu 
obejmujące zarówno wspomniane wcześniej czyn-
ności dodające wartość, jak i te, które wartości 

nie dodają (ryc. 8.17). Mapa strumienia wartości 
jest wizualnym zobrazowaniem miejsc w proce-
sie, w których występuje marnotrawstwo. Dzięki 
temu możemy łatwiej odszukać miejsca w których 
możemy usprawnić działania. 

RYCINA 8.16.   Wizualizacja – przykład.

Źródło: materiał własny autora.

RYCINA 8.17.   Przykład mapowania strumienia wartości.

Źródło: materiał własny z prowadzonych warsztatów  
„Lean Healthcare Management”.

Jakie problemy możemy spotkać, implementując narzędzia koncepcji lean managment?

 � Brak zaangażowania średniego kierownictwa.
 � Brak poparcia politycznego.
 � Trudności pomiaru poprawy wyników finansowych.
 � Niepełne zaangażowanie i świadomość pracowników.
 � Przenoszenie typowej strategii produkcji.
 � Nieskuteczna komunikacja wewnętrzna.
 � Nie wszystkie narzędzia lean management są odpowiednie do opieki zdrowotnej.
 � Drogi pacjentów pomiędzy poszczególnymi zabiegami i oddziałami nie są ściśle zestandaryzowane.
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Menadżerowie jednostek, w których stosowana 
jest koncepcja lean management twierdzą, że pozwala 
podmiotom leczniczym doskonalić jakość opieki nad 
pacjentami m.in. przez minimalizację liczby błędów 
i skracanie czasów oczekiwania. Stosowanie narzędzi 
lean management eliminuje utrudnienia w procesach 
organizacyjnych i umożliwia koncentrowanie się na tych 
działaniach w procesie, które służą leczeniu i opiece.

Kto stosuje lean w Polsce? W Polsce do podmiotów 
leczniczych, które koncentrują się na działaniach lean 
management możemy zaliczyć m.in.: Centrum Leczenia 
Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach 
Śląskich, OCHO – Ośrodek Chirurgii Oka prof. Zagór-
skiego, Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów 
Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga-Północ, 
4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ we 
Wrocławiu, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej 

Podlaskiej, Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny 
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Suwałkach.

Dlaczego stosuje się lean management w pla-
cówkach ochrony zdrowia? Chcąc odpowiedzieć na to 
pytanie, warto sięgnąć do istoty koncepcji lean manage-
ment zaprezentowanej poniżej.

 � Racjonalne wykorzystanie wszystkich dostęp-
nych zasobów materialnych i niematerialnych 
danej placówki.

 � Identyfikacja czynności przynoszących wartość 
pacjentowi.

 � Ciągłe doskonalenie działań poprzez eliminację 
marnotrawstwa.

 � Optymalizacja przepływu wszystkich czynności 
w ramach procesów mających wpływ na satys-
fakcję pacjenta.
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Organization of the Future), realizowanego w 1990 r. 
przez zespół pod kierownictwem R. S. Kaplana, profe-
sora Harvard Business School, twórcy metody Activity 
Based Costing – rachunku kosztów działań, oraz  
D. P. Nortona, dyrektora Instytutu Nolan Norton, pla-
cówki badawczej firmy KPMG. W projekcie uczestniczyło 
również wiele czołowych przedsiębiorstw amerykań-
skich.

Czym jest i czemu służy Zrównoważona Karta 
Wyników?

Czego nie można mierzyć, tym nie można  
zarządzać.

Kaplan i Norton

W kręgach naukowych pewne jest, że nie uda się efek-
tywnie wdrożyć strategii organizacji, jeśli nie zostanie 
ona przełożona na konkretne cele i miary. Choć wiedza 
ta nie jest nowatorska, wielu współczesnych praktyków 
odczuwa skutki jej braku. Rozwiązaniem takiego pro-
blemu jest narzędzie, które pozwala przełożyć strategię 
na język konkretnych zadań i miar dla szczebli operacyj-
nych. Jest nim ZKW określana też jako zrównoważona 
lub zintegrowana karta dokonań. Wdrożona w wielu 
organizacjach, w dużym stopniu przyczyniła się do osią-
gnięcia ich sukcesów. Określenie „zrównoważona karta 
wyników” jest, odpowiednikiem angielskiego terminu 
Balanced Scorecard. Wśród ekspertów funkcjonuje 
jednak wiele określeń, bazujących na następujących 
kombinacjach tłumaczenia poszczególnych słów składa-
jących się na omawiany termin:

 � Balanced – zrównoważona, zbilansowana, kom-
pleksowa, strategiczna,

 � Scorecard – karta wyników, karta osiągnięć, karta 
dokonań, tablica wyników.

Narzędzie to:

 � koncentruje się na formułowaniu i wdrażaniu stra-
tegii (strategiczna),

 � wymusza uwzględnienie i zrównoważenie celów 
oraz mierników finansowych z niefinansowymi, 
krótkookresowych z długookresowymi oraz mier-
ników przeszłości ze wskaźnikami świadczącymi 
o przyszłości (zrównoważona), 

8.6.  Strategiczna Karta Wyników nadal rozwiązaniem dla nowoczesnych szpitali 
Dariusz Porębski

Problemy wynikają z burzliwego otoczenia 
polskich szpitali

Koncepcje i metody zarządzania podmiotami leczni-
czymi ulegały i ulegają zmianom. Przyczyn tego należy 
upatrywać w wyjątkowo burzliwym otoczeniu, na które 
składają się: stale rosnące oczekiwania pacjentów, 
organów prowadzących te podmioty i pozostałych 
interesariuszy; zmiany przepisów prawnych, zmiany 
finansowania służby zdrowia, doskonalenie wiedzy 
i kompetencji menadżerów oraz personelu, ciągła 
konieczność polepszenia jakości usług i zarządzania. 
Projekt ustawy o jakości w ochronie zdrowia i bezpie-
czeństwie pacjenta, w którym wiele miejsca poświęcono 
problemowi monitorowania jakości bezpieczeństwa, 
wymusza na szpitalach publicznych nowe kompleksowe 
podejście do zagadnień dotyczących jakości. Obejmuje 
ono m.in. obowiązek monitorowania i raportowania 
wartości wskaźników jakości leczenia oraz stworze-
nie systemu monitorowania zdarzeń niepożądanych. 
Zmiany te zostały podyktowane m.in. niedostatkiem 
regulacji prawnych, problemem z egzekwowaniem 
przepisów prawnych, brakiem wystarczającej wiedzy 
o istniejącym poziomie jakości, niedostatecznym zde-
finiowaniem odpowiedzialności za niewłaściwą jakość, 
niedostateczną motywacją do poprawy jakości, nie-
dostatecznym wdrożeniem procedur postępowania 
i niewłaściwym zarządzaniem, niewystarczającym 
monitorowaniem i kontrolą podmiotów leczniczych.

Narzucone wymagania i problemy zmierzają do 
oceny efektywności szpitala, która będzie opierać się 
na przyjętej określonej kategorii celów i odpowiadają-
cych im miernikom. Powinny być one tak określone, by 
możliwe było porównanie wyników efektywności danych 
obszarów podmiotów leczniczych z innymi szpitalami 
(benchmarking dobrych wzorców). Taki system pomiaru 
jest wielopłaszczyznowy i tu propanowym rozwiązaniem 
jest wdrożenie założeń narzędzia Zrównoważonej Karty 
Wyników (ZKW). Karta uważana jest przez wielu za 
najważniejsze osiągnięcie w rozwoju nauk o zarzadza-
niu. Historia Karty zaczyna się już około 1980 r., kiedy 
to firma Analog Devices Inc. przygotowała metodę 
określania wielkości osiągnięć organizacji pod nazwą 
Corporate Scorecard. Natomiast opracowanie koncep-
cji i sama nazwa ZKW pojawia się w latach 90. XX w.,  
co było rezultatem projektu pt. „Pomiar wyników w orga-
nizacji przyszłości” (Measuring Performance in the 
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 � jest podsumowaniem, streszczeniem wyników uzy-
skanych w danym okresie przez organizację (karta 
wyników).

To narzędzie oceny efektywności, poprzez pomiar 
wyników, wyraża powiązanie strategii z działaniami 
operacyjnymi. Wymaga ono jednak przyjęcia pewnych 
zasad, do których należy m.in. pomiar wyników, w tym 
finansowego, oraz dokonań ustalonych w różnych per-
spektywach działania podmiotu, a także powiązanie 
celów i mierników z działaniami i budżetami w ramach 
planu operacyjnego podmiotu leczniczego. 

Jak się tworzy Zrównoważoną Kartę Wyników?

W nauce, a zwłaszcza w praktyce zagranicznych, roz-
winiętych gospodarek, metoda ZKW nie jest niczym 
nowym. Zrównoważona Karta Wyników to kompleksowe 
narzędzie zarządzania strategicznego, umożliwia-
jące ocenę realizacji założeń rozwojowych organizacji, 
a przede wszystkim planowanie tych zamierzeń i kon-
trolę ich przebiegu. W najbardziej klasycznym ujęciu 
metody ZKW rozwój organizacji, w tym szpitala, rozpa-
trywany jest w układzie: wizja i strategia oraz czterech 
perspektyw: perspektywa finansowa, klienci/pacjenci, 
procesy wewnętrzne oraz rozwój. 

Doskonałe Karty Wyników przypominają tzw. 
dashboard, czyli zinformatyzowaną tablicę danych 
finansowych i niefinansowych przedstawiających 
osiągnięcia szpitala.

W każdej z perspektyw powinny być zestawione 
cele i mierniki pomiaru ich realizacji. 

Już w 2006 r. M. i A. Jabłoński w swoich opraco-
waniach (Wdrożenie Strategicznej Karty Wyników 
w jednostkach służby zdrowia, Controlling i Rachun-
kowość Zarządcza) zwracają uwagę na rozwinięcie 
systemów, które pobierałyby dane do systemu opartego 
na ZKW. Natomiast w innych klasycznych opracowa-

niach, np. J. Michalak Próba oceny zbilansowanej karty 
wyników w szpitalach (2012), zwrócono uwagę na cie-
kawą koncepcję zastosowania ZKW do oceny dokonań 
szpitali, zaproponowaną także przez zespół badaczy pod 
przewodnictwem M. Hass-Symotiuk System pomiaru 
i oceny dokonań szpitala. Według nich zastosowanie 
ZKW na tak szeroką skalę, obejmujące wszystkie szpi-
tale lub przynajmniej większość szpitali w kraju, niesie za 
sobą zarówno szanse, jak i zagrożenia. Michalak ocenił, 
że szansą jest uzyskanie wielkiej, ogólnie dostępnej bazy 
danych o wynikach osiąganych przez różne szpitale. Ist-
nienie takiej bazy umożliwiłoby prowadzenie szeroko 
zakrojonych analiz benchmarkingowych oraz weryfiko-
wanie zależności przyczynowo-skutkowych w mapach 
strategii szpitali. W rzeczywistości istotny jest fakt, o któ-
rym nie wspomnieli ani Jabłońscy ani Michalak, ani 
zespół M. Hass-Symotiuk. Chodzi mianowicie o to, że 
jest to zadanie wyjątkowo trudne. Analiz danych finan-
sowych podejmowali się już eksperci z CSIOZ w 2006 r. 
Niestety, analizowali tylko dane finansowe, w do- 
datku nie kontynuowali już badań. Istnieją jednak opra- 
cowania i projekty nowsze (2015 r.) obejmujące bardzo 
szerokie spektrum analiz i wskaźników dedykowanych 
szpitalom, w tym szpitalom onkologicznym. Było to 
badanie o oznaczonym horyzoncie czasowym w latach 
2011–2015 wykonane przez Uniwersytet Ekonomiczny 
we Wrocławiu pod przewodnictwem prof. Marii Węg- 
rzyn w zakresie prowadzonych analiz, ocen i rekomen-
dacji. 

Wracając do kwestii modelu opracowanego przez 
zespół prof. M. Hass-Symotiuk, należy pamiętać, że 
rozwiązanie to ma charakter teoretyczny, a struktura 
modelu została opracowana poza organizacjami poten-
cjalnie go wdrażającymi, czyli szpitalami. Ze względu 
na wtórny charakter źródeł ocena modelu, zdaniem 
J. Michalaka, jest ograniczona i wspomniany badacz 
sugeruje konfrontacje modelu z zarządzającymi szpi- 
talami. 

Na podstawie opracowań M. Węgrzyn Portrety 
szpitali, własnych przemyśleń oraz inspiracji czerpanych 
z wspomnianych prac i analiz powstał schemat zapre-
zentowany na rycinie 8.18.
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Wprowadzenie nowej perspektywy wydaje się 
konieczne, ponieważ w szpitalu koszty stanowią dosyć 
ważny element oceny. Perspektywa ochrony środo-
wiska w dużym stopniu oparta będzie na kosztach 
według rodzaju, by nie obciążać nadmiernie perspek-
tywy finansowej, bazującej na klasycznych wskaźnikach 
analizy finansowej. Zrównoważona Karta Wyników, 
poszerzona o wymiar ochrony środowiska, w doskonały 
sposób pozwala kontrolować obszar ekonomiczny szpi-
tala. Najważniejsze jest jednak to, że wspiera i w pełni 
integruje działania jednostki z coraz bardziej nabie-
rającą znaczenia ideą odpowiedzialnych organizacji,  
czyli zrównoważonego rozwoju. Zestawienie można 
przedstawić również jako schemat (ryc. 8.19).

Opisane przekształcenia i modyfikacje Zrównowa-
żonej Karty Wyników wynikają z międzynarodowych 
doświadczeń przedstawicieli świata nauki praktyki 
zarządzania szpitalami. 

Jak latami Zrównoważona Karta Wyników 
kształtowała się w szpitalach na świecie?

Aktualnie można znaleźć wiele prac naukowych po- 
święconych tematyce wykorzystania metody ZKW w szpi- 
talach. W odniesieniu do zastosowania ZKW w szpita- 
lach istotny był moment, kiedy we wrześniu 1998 r. 
National Health Service (NHS) w Wielkiej Brytanii 
naciskał na próbę połączenia kluczowych polityk krajo-
wych zdrowia z możliwościami nowoczesnej informacji 
dostarczanej przez technologię komputerową. Więk-

szość badaczy uznała wtedy ZKW za pragmatyczne 
narzędzie monitorowania strategii. Ważne było osią-
gnięcie wspólnego zrozumienia strategii NHS oraz 
strategii Information Management and Technology 
(IM&T), co wiązało się z rozwojem ZKW. Taka karta 
wyników musiała wtedy dyktować względny nacisk 
na mierniki, które powinny być umieszczone według 
czterech perspektyw. W odniesieniu do brytyjskiego 
systemu informatycznego i analiz zarówno menedże-
rów wyższego szczebla zatrudnionych w szpitalach, 
jak i menedżerów NHS i IM&T, powinno się stosować 
inne perspektywy. Należy zauważyć, że strategia jest 
zbiorem założeń dotyczących przyczyn i skutków. Jeśli 
przyczynowo-skutkowe relacje nie są odbite odpowied-
nio w ZKW, nie przełoży się to na komunikację z wizją 
i ze strategią NHS. Te relacje przyczynowo-skutkowe 
musiały obejmować kilka perspektyw lub wszyst-
kie cztery perspektywy w ramach ZKW. Dlatego też 
uwzględniono nowe ujęcia wspomagające ten proces 
integracji systemów – przyszłą perspektywę gotowo-
ści, zmniejszającą częstotliwość błędów w aplikacji; 
za jej miernik uznano liczbę wewnętrznych operacji 
w perspektywie. Stwierdzono, że aplikacja z mniejszą 
liczbą błędów ma większą szansę na lepsze sprosta-
nie oczekiwaniom użytkownika końcowego. Orientacja 
perspektywy na użytkownika jest tu bardzo ważna. 
Wyróżniono również perspektywę wartości biznesu, 
która to miała zwiększyć wsparcie zintegrowanego sys-
temu informatycznego dla podstawowej działalności 
szpitala. Jak na lata 90., było to bardzo duże przed-
sięwzięcie, które dopiero dziś zyskuje na znaczeniu, 

RYCINA 8.18.   Propozycja perspektyw ZKW dla polskiego szpitala.

Źródło: opracowanie własne na podstawie: red. Hass-Symotiuk M.: System pomiaru i oceny dokonań szpitala, 2011;  
Jabłoński A., Jabłoński M.: Wdrażanie Strategicznej Karty Wyników w jednostkach służby zdrowia, 2006.
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STRATEGIA
 I

MISJA SZPITALA

PERSPEKTYWA WIEDZY I ROZWOJU 
Liczba lekarzy i pielęgniarek
Wynagrodzenia
Wskaźnik obciążeń przychodów 

wynagrodzeniami personelu med.
Obciążenie przychodów innym 

personelem medycznym
Opłacone godziny lekarzy i pielęgniarek
Ilość urządzeń sprzętu medycznego
Wartość gruntów i budynków
Narzędzia i ruchomości
Maszyny, urządzenia techniczne
Zespoły komputerowe
Liczba lekarzy ze specjalizacją
Liczba pielęgniarek z wyższym wykszt.
Liczba odziałów
Wynagrodzenia na pracowników
Wynagrodzenia na lekarzy
Wynagrodzenia na pielęgniarki

PERSPEKTYWA KOSZTÓW I ŚRODOWISKA
Zużycie leków, energii
 (elektrycznej, cieplnej, wody, paliw)
Usługi obce
Nakłady ogółem
Koszt na pacjenta
Udział kosztów wynagrodzeń i ich 

pochodnych w kosztach działalności 
operacyjnej

Udział kosztów leków, sprzętu 
jednorazowego użytku, odczynników 
chemicznych i materiałów 
diagnostycznych w kosztach działalności 
operacyjnej

Udział kosztów usług obcych w kosztach 
działalności operacyjnej

Udział amortyzacji w kosztach działalności 
operacyjnej

Udział kosztów działalności operacyjnej 
w kosztach działalności gospodarczej 

Stosunek kosztów działalności operacyjnej 
(bez kosztów pozostałej działalności 
operacyjnej) do przychodów 
ze sprzedaży i zrównanych z nimi.

PERSPEKTYWA PROCESÓW 
WEWNĘTRZNYCH

Liczba zabiegów operacyjnych
Liczba porodów
Liczba zmarłych 
Zmarli z powodu zakażeń
Liczba osobodni
Liczba pacjentów na 1 łóżko
Obłożenie łóżek
Leczeni w trybie dziennym
EBITDA na pracownika
Zysk netto na pracownika
Wskaźnik produktywności aktywów
Wskaźnik wydajności pracy
Poziom utrzymywanych zapasów
Średni czas pobytu chorego
Średni czas oczekiwania
Wskaźnik wykorzystania sal 

operacyjnych (sale/operacje)

PERSPEKTYWA FINANSÓW
Aktywa
Inwestycje
Zobowiązania krótkoterminowe
Zobowiązania długoterminowe
Nakłady na ulepszenia
Wielkość kontraktu
Wskaźnik zyskowności
Wskaźnik zyskowności działalności 

operacyjnej
Wskaźnik bieżącej płynności
Wskaźnik szybkiej płynności
Wskaźnik ogólnego zadłużenia
Wskaźnik wypłacalności

PERSPEKTYWA PACJENTA
Liczba odmów przyjęcia do szpitala
Liczba łóżek intensywnej opieki 

medycznej
Liczba łóżek intensywnego nadzoru 

kardiologii 
Liczba inkubatorów
Liczba sal operacyjnych
Liczba stołów operacyjnych
Liczba stanowisk dializacyjnych
Liczba dializowanych
Liczba pacjentów
Liczba łóżek
Liczba Lekarzy na Pacjenta
Liczba pielęgniarek na pacjenta

PERSPEKTYWA INTERESARIUSZY
Wynik netto + amortyzacja
Udział EBIT w przychodach
Zysk netto
Niedowykonania
Nadlimity
Nadlimity ratujące życie
Kapitał pracujący
Wskaźnik Zadłużenia
Wskaźniki płynności
Realizacja kontraktu
Stopień realizacji kontraktu
Leczeni ogółem

RYCINA 8.19.   Zestawienie perspektyw i mierników ZKW dla polskich szpitali.

Źródło: opracowanie własne.

w XXI w., informatyzacja jest bowiem wszechobecna. 
Aktualnie mówi się o związku ZKW z innymi metodami 
zarządzania.

W 2005 r. E.D. Karra i D.L. Papadopoulos zaprezen-
towali trzy etapy konstrukcji narzędzia dla szpitala non 
profit w greckich Salonikach. Pierwszy dotyczy analizy 
strategicznej, a ostatni – zastosowania dodatkowych 
metod, jak np. analiza SWOT, PVA, czy QFD, w celu  

zdeterminowania tzw. indykatorów sukcesu. Najbardziej 
interesujący jest etap drugi, modyfikujący perspektywy 
ZKW. Wprowadza on perspektywę zarządzania finan-
sami, w której poza finansowymi miernikami wskazuje 
się też mierniki benchmarku i wyróżnia się perspektywę 
interesariuszy. Mimo wszystko Papadopoulos pozostał 
przy czterech obszarach analizy szpitala. Pespektywa 
finansowa jest rozbudowana jedynie o zarządzanie 
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i benchmark, a perspektywa interesariuszy to rozbudo-
wana perspektywa pacjenta.

W jednym z aktualniejszych opracowań, które 
w 2013 r. opublikowali K.R. Thompson i N.J. Mathys, 
zwrócono uwagę na pracowników organizacji (na tzw. 
wymiar ludzki). Badacze uważają, że obszar ten nie 
jest ignorowany przez twórców klasycznej ZKW, ale 
ich opracowanie koncentruje się wokół nauki i roz-
woju, choć opiera się w dużej mierze na obszarze 
pracowników. Opracowanie ich autorstwa postuluje 
konieczność rozwoju kwalifikacji pracowników i zwięk-
szenie wewnętrznej wydajności procesów biznesowych. 
Już od 2000 r. powstały artykuły zwracające uwagę 
czytelników na rozszerzenie modelu Kaplana i Nortona, 
zawierające nowe i oddzielne kategorie, w tym katego-
rię zaangażowania pracowników. Warto też wspomnieć 
o badaniach, które wykazały kluczową rolę i znaczenie 
pracownika skupionego na budowaniu relacji z klien-
tem. Tworzenie zaangażowania klienta jest często dużo 
ważniejsze dla organizacji, niż tylko zadowolony klient. 
W odniesieniu do szpitala klientem jest pacjent, więc 
rola takiej perspektywy jeszcze bardziej się zwiększa 
(zwłaszcza w relacji lekarz-pacjent).

W Health Policy z 2011 r. można odnaleźć inte-
resującą pracę zbiorową o implementacji ZKW 
w nowozelandzkim szpitalu. Jej autorzy podjęli się stwo-
rzenia ZKW dla jednostki służby zdrowia. W czasie prac 
napotkali jednak wiele ograniczeń. W ich badaniach 
istotne jest stwierdzenie, że Karta Wyników jest tak 
dobra, jak dobre są jej źródła danych. Autorzy tekstu 
zastrzegli jednak, że pracowali na danych szczątkowych, 
toteż wyniki przez nich uzyskane nie są miarodajne. 
W swojej pracy o nowozelandzkim szpitalu autorzy 
zwrócili uwagę na benchmark (podobnie jak wcześniej 
wspomniani Karra E.D. i Papadopoulos D.L.). To podej-
ście miałoby się przyczynić do międzynarodowych 
działań w zakresie systemów ochrony zdrowia przez 
bezpośrednie porównywanie z innymi kartami wyników 
czy krajowymi rejestrami mierników.

W China Economic Review z bieżącego roku znajduje 
się artykuł, którego autorami są Zhijun Lin, Zengbiao Yu 
i Liqun Zhang, zawierający wiele informacji na temat 
adaptacji ZKW do warunków administracji chińskich 
szpitali publicznych. Okazuje się, że także w Chinach 
zainteresowanie amerykańską metodą jest wyjątkowo 
duże. 

Stosowanie ZKW w USA, Kanadzie, Australii  
oraz rozwiniętych krajach Europy jest zjawiskiem 
naturalnym. W tych krajach menedżerowie szpitali  
nie zastanawiają się nad kwestią, jakich perspektyw 
użyć lub jakie mierniki do jakich benchmarków 
powinno się odnosić. Te problemy już bowiem 
rozstrzygnięto, a rozwiązania powszechnie  
się stosuje.

Niewątpliwie w wielu zakątkach świata podejmo-
wano próby tworzenia ZKW dla szpitali. Natomiast 
w USA czy Kanadzie od wielu lat rozwój tej metody 
znajduje się w fazie szczytowej. Rozwój technologiczny 
i ujednolicone systemy informatyczne stosowane w tych 
państwach pozwalają ZKW na monitorowanie dzia-
łań w szpitalach. System informatyczny jest w stanie 
na bieżąco dostarczać raportów i danych do dalszych  
analiz. 

Stosowanie ZKW w USA, Kanadzie, Australii oraz 
rozwiniętych krajach Europy jest zjawiskiem naturalnym. 
W tych krajach menedżerowie szpitali nie zastanawiają 
się nad kwestią, jakich perspektyw użyć lub jakie mier-
niki do jakich benchmarków powinno się odnosić. Te 
problemy już bowiem rozstrzygnięto, a rozwiązania 
powszechnie się stosuje.

Wśród ciekawych kanadyjskich artykułów poświę-
conych badanej problematyce można wskazać na 
tekst, którego autorami są A. Weiss, J. Downar (2013). 
Artykuł ten dowodzi, że nieuleczalne przypadki trudno 
wliczać w statystykę medyczną szpitala, choć bar-
dzo wysoki standard obsługi pacjenta – ułatwianie 
funkcjonowania pacjentowi czy łagodzenie objawów chorobo- 
wych w ostatnich chwilach życia – można uznać za efekt 
w obszarze perspektywy pacjenta. Jak jednakże infor-
mują autorzy tekstu, do oceny efektywności szpitala 
należy użyć innych danych, na które procesy szpitala 
mają znacznie większy wpływ. Autorzy zwracają uwagę, 
że w szpitalach zajmujących się nieuleczalnymi przypad-
kami większość Kanadyjczyków umiera w warunkach 
szpitalnych, a strategia na rzecz poprawy ochrony zdro-
wia wykonała krytyczny krok w tym procesie. Biorąc 
pod uwagę, że tak wiele szpitali włączyło tzw. trudne 
dane z funkcjonujących systemów ZKW, badacze ape-
lują o zmianę tego podejścia, zwłaszcza że postępy 
w medycynie są spore i dzięki temu te mierniki mogą 
się poprawić.
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Interesujące jest, że Amerykanie bardzo często 
bazują na klasycznych perspektywach ZKW, są one 
jednak znacznie rozwinięte. W rozważaniach ame-
rykańskiego doktora B. McDonalda możemy poznać 
wiele czynników związanych z realizacją ZKW w szpi-
talach w różnych zakątkach świata, takich np. jak: 
Mackay Memorial Hospital (Taiwan), Medical Clinic 
at Hogland Hospital (Szwecja), St Mary’s Duluth Cli-
nic Health System (USA), St Vincent’s Private Hospital 
(Australia), Duke Children’s Hospital (USA). Niewątpli-
wie są to pozytywne przykłady, potwierdzające bardzo 
duże zainteresowanie metodą ZKW w szpitalnictwie 
na świecie.

Wnioski, rekomendacje, podsumowanie

Szpitale to niezwykłe organizacje, a przyczyn 
wpływających na ich efektywność jest o wiele więcej 
niż w typowym przedsiębiorstwie produkcyjnym  
czy handlowym.

Od chwili zaprezentowania instrumentu ZKW po 
raz pierwszy można powiedzieć, że obecnie mija 20 lat. 
W tym czasie zmieniło się wiele, w tym i sama Karta 
Wyników. Współczesna ZKW dla jednostek służby 
zdrowia powinna być nastawiona na wskaźniki dające 
możliwość porównania, czyli benchmarking, dobrych 
wzorców. Nie musi być tylko zindywidualizowana dla 
jednostki, może tworzyć zintegrowany system budujący 
bazę danych o szpitalach. Kilka lat temu twierdzono, 
że ZKW ma służyć koncentracji na najważniejszych 
aspektach wyników, a liczba mierników powinna zostać 
znacznie zmniejszona. Należy zwrócić uwagę na to, że 
zakładając sześć celów w chociażby czterech klasycznych 
perspektywach i jednemu celowi przyporządkowując 
dwa mierniki, otrzymuje się w sumie 48 mierników – to 
wydawałoby się za dużo jak na cztery klasyczne perspek-
tywy. W sumie w strategicznej karcie zakładano od 16 
do 25 mierników. Twórcy ZKW wskazują liczbę nieco wyż-
szą, lecz zbliżoną; ich zdaniem liczba mierników powinna 
się znajdować w przedziale 20–25. Niegdyś sam autor 
niniejszego opracowania formułował następującą opi-
nię: „Powinno się wyeliminować część z nich lub jeżeli 
już koniecznie zarząd chce monitorować większą liczbę 
wskaźników, wyznaczyć te, które są ważniejsze, czyli 
kluczowe”. Własne opinie, choć poparte teoretycznymi 
przykładami, warto czasem zmieniać, wchodząc w prak-
tykę zarządzania szpitalem. Zmiana stanowiska wynika 

ze spostrzeżenia, że szpitale to niezwykłe organizacje, 
a przyczyn wpływających na ich efektywność jest dużo, 
o wiele więcej niż np. w typowym przedsiębiorstwie pro-
dukcyjnym czy handlowym. W szpitalach pojawiają się 
sytuacje trudne i nieprzewidywalne, nie w pełni odpowia-
dające prawom rynku. Po kontakcie z przedstawicielami 
praktyki i po przeprowadzeniu wywiadów z wieloma 
dyrektorami szpitali autor prezentowanej pracy stwier-
dził, że mierników oceny szpitala musi być więcej. Idzie 
również za tym rozwój narzędzi analitycznych i nowo-
czesnego kontrolingu, który pozwala obecnie w wielu 
zintegrowanych arkuszach śledzić przebieg wielu mier-
ników. Także w strukturach szpitali kadry analityczne 
powinny zwiększyć się, zaś sam Premier M. Morawiecki 
w 2019 r. zapowiedział wprowadzenie nowych stano-
wisk, które odciążą pielęgniarki i lekarzy od prostych 
czynności zawodowych po również sprawy administra-
cyjno-biurowe dotyczące gromadzenia i przekazywania 
danych statystycznych. Niestety, znając problemy sys-
temowe polskiej służby zdrowia, na pewno niewiele 
podmiotów leczniczych będzie mogło sobie na takie  
rozwiązanie pozwolić.

Niewątpliwie opisane narzędzie ZKW jest zgodne 
z założeniami zarówno na przykład cyklu Deminga 
PDCA, czyli ciągłego doskonalenia, jak i Lean Healthcare 
Management, ponieważ ma za zadanie stworzenie jak 
największej wartości dla pacjenta i szpitala przez uni-
kanie spraw zbędnych, niedających wartości dodanej. 
Polska jest krajem rozwijającym się, którego słabym 
punktem jest służba zdrowia, a w szczególności jej 
sposób finansowania. Dlatego ma to wpływ na wpro-
wadzanie nowych narzędzi zarządzania. Powinno 
się to poprawić. W Polsce dopiero kilka województw 
i niewielka liczba szpitali podjęła się zastosowania 
narzędzia ZKW. Wiele szpitali podjęło się implemen-
tacji w sposób niewłaściwy, na co również wpływ miał 
system, dając niektórym dyrektorom jedynie 4 lata na 
zmiany, a tyle często trwa samo wdrożenie narzędzia. 
Warto na koniec dodać, że w województwie dolnoślą-
skim powstał zalążek zintegrowanego systemu pomiaru 
dokonań szpitali, który powoli rozwija się w kierunku 
przedstawionego sześcioperspektywicznego modelu da- 
jącego możliwości benchmarkingu, czyli porównawcze. 
Mimo wszystko, rozwiązania te wymagają jeszcze wielu 
działań, by osiągnęły skalę krajową i doskonałość, jaką 
przedstawiają doświadczenia krajów rozwiniętych. Nie 
ulega również zatem wątpliwości, że do wprowadze-
nia nowoczesnych wersji narzędzi takich, jak ZKW lub 
podobnych na poziomie dywizjonalnym konieczny jest 
system gromadzenia danych o podmiotach leczniczych, 
taki jak Portrety Szpitali.



298

Piśmiennictwo

1. Gauld R., Al-wahaibi S., Chisholm J. i wsp.: Scorecards for health system performance assessment: The New 
Zealand example. Health Policy 2013; 103: 207.

2. Hass-Symotiuk M. (red.): System pomiaru i oceny dokonań szpitala. ABC a Wolters Kluwer Business, Warszawa 
2011. 

3. Hill T.J., Powell L.: Balanced scorecards for small rural hospitals: concept overview & implementation guidance. 
Health Resources and Services Administration 2005.

4. Jabłoński A., Jabłoński M.: Wdrażanie Strategicznej Karty Wyników w jednostkach służby zdrowia. Controlling 
i Rachunkowość Zarządcza 2006; 6(81): 29.

5. Kaplan R.S., Norton D.P.: Strategiczna karta wyników. Jak przełożyć strategię na działanie. PWN, Warszawa 2002. 
6. Karra E.D., Papadopoulos D.L.: Measuring performance of Theagenion Hospital of Thessaloniki, Greece through 

a Balanced Scorecard. Operational Research – An International Journal (ORIJ) 2005; 5(2): 297.
7. Kister A.: Koszty niezgodności w doskonaleniu jakości zarządzania szpitalem publicznym. Wydawnictwo UMCS, 

Lublin 2018.
8. Korenik D.: Benchmarking szpitali. Przykład narzędzia benchmarkingowego „Portrety szpitali-Mapy Możliwości, 

czyli monitorowanie jakości usług publicznych i benchmarking z zakresu nadzoru nad funkcjonowaniem szpitali 
dla których organem założycielskim jest jednostka samorządu terytorialnego. Wydawnictwo PRYMAT, Wrocław 
2015/16.

9. Kowal B.: Model Strategicznej Karty Wyników dla Spółki Węglowej. Wydawnictwo AGH, Kraków 2010. 
10. Lin Z., Yu Z., Zhang L.: Performance outcomes of balanced scorecard application in hospital administration  

in China. China Econ Rev 2020; 30.
11. Michalak J.: Próba oceny zbilansowanej karty wyników w szpitalach. 2012. 
12. Porębski D.: Wykorzystanie strategicznej karty wyników w polskim szpitalu. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekono-

micznego we Wrocławiu, Wrocław.
13. Protti D.: A proposal to use a balanced scorecard to evaluate Information for Health: an information strategy  

for the modern NHS (1998–2005). School of Health Information Science, Human and Social Development,  
University of Victoria, Rm A202, Box 3050, Victoria, BC, Canada, V8W 3P5 Accepted 1 November 2001. 

14. Sierpińska M., Niedbała B.: Controlling operacyjny w przedsiębiorstwie. PWN, Warszawa 2003.
15. Thompson K.R., Mathys N.J.: It’s time to add the employee dimension to the Balanced Scorecard. Organizational 

Dynamics 2013; 42: 135-144.
16. Weiss A., Downar J.: Ontario hospitals are not using palliative care performance indicators in their Balanced 

Scorecards. J Pain Symptom Manage 2013; 46(2): e3.

Czym jest ocena technologii medycznych?

Ocena technologii medycznych (health technology 
assessment – HTA) jest uznanym na całym świecie 
narzędziem wspierającym podejmowanie decyzji doty-
czących finansowania danej technologii (lekowej lub 
nielekowej) w systemie opieki zdrowotnej. HTA to sys-
tematyczna i obiektywna ocena jej skutków klinicznych, 
społecznych, ekonomicznych i etycznych. HTA w czę-
ści klinicznej powinna uwzględniać efekty zdrowotne 
ważne dla pacjentów i wynikające z ich doświadcze-
nia, zaś w części ekonomicznej – koszty z perspektywy 
pacjenta, systemu opieki zdrowotnej, płatnika, a także 

koszty ponoszone poza systemem opieki zdrowotnej,  
np. koszty pośrednie. 

Ocena technologii medycznych jest dokonywana 
zazwyczaj przez specjalnie w tym celu powołane insty-
tucje. Zazwyczaj są to agencje rządowe, które dokonują 
oceny technologii zgodnie z przyjętym standardem. 
Wystandaryzowanie procesu HTA gwarantuje transpa-
rentność działań wszystkich interesariuszy biorących 
udział w tym procesie, jak również zwiększa wiarygod-
ność uzyskanej oceny.

W Polsce oceny technologii medycznych dokonuje 
Agencja Oceny Technologii Medycznej i Taryfikacji  
(AOTMiT), która działa na zlecenie ministra zdrowia. 

8.7.  Szpitalna ocena technologii medycznych w onkologii
Iga Lipska, Katarzyna Iłowiecka
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AOTMiT ma niemal piętnastoletnią historię działania 
(została utworzona w 2005 r., a w praktyce działa od 
2006 r.) i dobrze ugruntowaną pozycję w polskim sys-
temie opieki zdrowotnej. AOTMiT zajmuje się oceną 
głównie technologii lekowych, dla których tzw. podmioty 
odpowiedzialne wnioskują o ich refundację. AOTMiT 
działa na podstawie opracowanych przez zespół eksper-
tów wytycznych oceny technologii medycznych.

Przeprowadzenie oceny technologii medycznych 
zgodnie z przyjętymi wytycznymi gwarantuje, że jest ona 
wiarygodna i transparentna oraz jest oparta na dowo-
dach naukowych (evidence based medicine). Wytyczne 
HTA zostały także opracowane w wielu innych krajach 
i stanowią podstawę do opracowywania analiz HTA 
oraz ich krytycznej oceny. Raporty HTA są przygotowy-
wane na podstawie dowodów naukowych. Pełna ocena 
składa się z:

 � analizy problemu decyzyjnego, 
 � analizy efektywności klinicznej,
 � analizy ekonomicznej,
 � analizy wpływu na system ochrony zdrowia 
(budżet płatnika).

Czym jest technologia medyczna?

Technologia medyczna to leki, urządzenia, procedury 
diagnostyczne i terapeutyczne stosowane w określo-
nych wskazaniach, a także organizacyjne systemy 
wspomagające, w obrębie których wykonywane są 
świadczenia zdrowotne (definicja technologii medycznej 
zgodna z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych).

HTA rozwinęło się w odpowiedzi na szybki postęp 
technologiczny związany także z ogromnym wzro-
stem kosztów w stosunku do uzyskiwanych efektów 
zdrowotnych, widoczny szczególnie w onkologii, 
transplantologii i metodach diagnostycznych. Innowa-
cyjne technologie medyczne wymagają rzetelnej oceny 
pod względem efektywności klinicznej i ekonomicznej, 
a w przypadku pozytywnej oceny – podjęcia decyzji 
o włączeniu ich do koszyka świadczeń finansowanych 
ze środków publicznych. Decydenci na całym świecie 
stają przed koniecznością dokonywania takich wybo-
rów, jednak są one bardzo trudne, ponieważ koszt 
wdrożenia innowacji jest zazwyczaj wysoki. Narzę-
dziem wspierającym proces decyzyjny jest właśnie 
ocena technologii medycznych.

Różnice pomiędzy HTA i HB-HTA

HTA może być wykorzystywane na poziomie regio-
nalnym, a także wspierać menedżerów szpitali przy 
podejmowaniu decyzji o inwestycjach w nowe tech-
nologie – wtedy HTA dotyczy konkretnego szpitala 
i jest narzędziem do oceny technologii, dostosowa-
nym do kontekstu danego szpitala, staje się szpitalną 
oceną technologii medycznych (hospital-based health 
technology assessment – HB-HTA). HB-HTA jest z powo-
dzeniem stosowana w wielu krajach jako efektywne 
narzędzie wspierające proces podejmowania decyzji, 
dotyczący wdrożenia nowych technologii medycznych 
na poziomie danego szpitala. 

Z doświadczeń międzynarodowych wynika, że 
jednostki HB-HTA mają niejednolity sposób dzia-
łania oraz zróżnicowany poziom sformalizowania: 
od nieformalnych zespołów działających w szpitalu, 
przeprowadzających analizy na potrzeby szpitala na 
podstawie własnej wiedzy i doświadczenia (Dania, Bel-
gia, Holandia, Szwajcaria), poprzez bardziej formalne 
jednostki, pracujące na podstawie sformalizowanych, 
wystandaryzowanych procedur (Finlandia), aż do for-
malnego umocowania HB-HTA (Kanada, Norwegia). 
Szczegółowe informacje o organizacyjnych modelach 
funkcjonowania jednostek HB-HTA zawiera tabela 8.10.

Jakie korzyści wynikają z zastosowania  
HB-HTA?

Metodologia HB-HTA jest potrzebna ponieważ:
 � wspiera świadczeniodawców w budowie mikro-
ekonomicznej efektywności – ponieważ służy 
podejmowaniu racjonalnych decyzji inwestycyj-
nych, umożliwia ocenę wpływu zakupu technologii 
na budżet szpitala oraz pozwala ocenić warunki 
organizacyjne i konsekwencje ekonomiczne w szpi-
talu;

 � poprawia jakość i dostępność świadczeń opieki 
zdrowotnej – ponieważ umożliwia bezpieczne sto-
sowanie technologii medycznych, których ocena 
na poziomie narodowym przez agencje HTA 
następuje z opóźnieniem z różnych powodów. 
Szpitale są zainteresowane efektem klinicznym (tj. 
zwiększeniem liczby pacjentów z prawidłową dia-
gnozą, uniknięciem dodatkowych wizyt pacjentów 
i ponownych hospitalizacji) i mogą zweryfikować 
bezpieczeństwo kliniczne dzięki zastosowaniu 
metodyki HB-HTA;
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 � zwiększa efektywność wydatkowania środków 
publicznych na świadczenia opieki zdrowotnej – 
standaryzacja, przejrzystość oraz szybkość oceny, 
jaką zapewnia HB-HTA, umożliwia płatnikowi 
podjęcie decyzji o wdrażaniu programów pilotażo-
wych, w wyniku których technologia może zostać 
włączona do koszyka świadczeń gwarantowa- 
nych;

 � przyspiesza wdrażanie innowacji w opiece zdro-
wotnej – innowacje trafiają w pierwszej kolejności 
do szpitala, np. w fazie badań klinicznych. HB-HTA 

pozwala na wdrażanie innowacji w sposób bez-
pieczny i szybki (ocena na poziomie szpitala trwa 
około 3 miesięcy, podczas gdy ocena na poziomie 
krajowym 6–12 miesięcy);

 � umożliwia ocenę technologii nielekowych – HTA 
na poziomie krajowym zazwyczaj skupia się na 
technologiach lekowych, natomiast szpitalne HTA 
zajmuje się często technologiami nielekowymi, 
w tym zmianami organizacyjnymi.

Zalety stosowania HB-HTA przedstawia rycina 8.20.

TABELA 8.10.   Modele funkcjonowania jednostek HB-HTA

POZIOM INTEGRACJI

NISKI ŚREDNI I WYSOKI

PO
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N
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N
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KI

Niezależna grupa (independent group)
CECHY CHARAKTERYSTYCZNE:

1. W szpitalu tworzy się (w sposób nieformalny) zespół, 
który działa na zasadzie dobrowolności.

2. W skład zespołu wchodzą zazwyczaj klinicyści,  
którzy nie są mocno zaangażowani w ocenę technologii 
medycznej, jednak widzą potrzebę uwzględnienia 
podejścia HTA dla efektywnego zarządzania szpitalem.

3. Zespół wspiera dyrektora szpitala w podejmowaniu 
decyzji zarządczych.

4. Dyrektor szpitala zwykle nie jest w pełni świadomy 
przydatności HTA jako wsparcia dla podejmowania 
decyzji.

Jest to pierwszy etap rozwoju jednostki HB-HTA.

Zintegrowane jednostki HB-HTA
(integrated-essential HB-HTA unit)
CECHY CHARAKTERYSTYCZNE:

1. Są to jednostki małej wielkości, z ograniczoną liczbą 
pracowników.

2. Jednostki stanowią część systemu instytucjonalnej 
współpracy, obejmującej uniwersytety i ośrodki 
badawcze, które mogą zapewnić komplementarność, 
potrzebne kompetencje i zasoby osobowe.

3. Celem jednostki jest zbudowanie i podtrzymanie 
współpracy z innymi podmiotami / pracownikami 
szpitala, którzy mają odpowiednie kompetencje do tego, 
by wspierać dyrektora szpitala w podejmowaniu decyzji 
zarządczych.

ŚR
ED

N
I I

 W
YS

O
KI

Samodzielne jednostki HB-HTA
(stand-alone HB-HTA unit)
CECHY CHARAKTERYSTYCZNE:

1. Zazwyczaj są powoływane w szpitalach.

2. Zazwyczaj pracują w oparciu o sformalizowane, 
wystandaryzowane procedury.

3. Zastosowanie wyników ich prac zazwyczaj ogranicza 
się tylko do szpitala, w którym działają, z mocno 
ograniczonym wpływem na działalność krajowych  
czy regionalnych organizacji HTA.

Zintegrowane specjalistyczne jednostki HB-HTA
(integrated-specialised HB-HTA unit)
CECHY CHARAKTERYSTYCZNE:

1. Jednostki są zintegrowane z regionalnym lub krajowym 
HTA.

2. Współpraca z krajową lub regionalną agencją HTA 
ma charakter sformalizowany, przez co autonomia 
jednostek jest ograniczona.

3.  Struktura organizacyjna jednostek również jest 
sformalizowana (specjalne komórki organizacyjne 
dedykowane konkretnym zadaniom np. ocena leków, 
ocena wyrobów medycznych itp.).

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Sampietro-Colom L., Lach K., Cicchetti A. i wsp., 2015.
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Czy w Polsce funkcjonuje HB-HTA?

W Polsce metodologia HB-HTA nie została jeszcze wdro-
żona, jednak każdy ze szpitali stosuje pewne kryteria 
przy podejmowaniu decyzji o wdrożeniu innowacyj-
nych technologii na poziomie szpitala, w szczególności 
w odniesieniu do technologii nielekowych, które nie są 
poddawane ocenie przez AOTMiT. Ujednolicenie tych 
kryteriów może się przyczynić do znaczącej poprawy efek-
tywności na poziomie mikro (czyli świadczeniodawcy), 
z tego względu Fundusz rozpoczął realizację projektu 
„Wdrożenie systemu Hospital-Based HTA (HB-HTA) 
– Szpitalnej Oceny Innowacyjnych Technologii Medycz-
nych” – jest on realizowany przez konsorcjum: NFZ, 
Uczelnia Łazarskiego oraz Narodowy Instytut Kardiolo-
gii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała. Projekt 
jest finansowany przez Narodowe Centrum Badań 
i Rozwoju w ramach strategicznego programu badań 
naukowych i prac rozwojowych „Społeczny i gospo-
darczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się 
rynków” GOSPOSTRATEG. Celem praktycznym Projektu 
jest opracowanie i wdrożenie w Polsce metodologii szpi-
talnej oceny technologii medycznych (HB-HTA), służącej 

zwiększeniu możliwości zarządzania systemem opieki 
zdrowotnej na poziomie lokalnym (w skali mikro) oraz 
(pośrednio) na poziomie ogólnopolskim (w skali makro). 

Realizacja projektu przez konsorcjum naukowo-
-badawcze Narodowy Fundusz Zdrowia–Uczelnia Ła- 
zarskiego–Narodowy Instytut Kardiologii (NFZ-UŁ-IK) 
została rozpoczęta w styczniu 2019 r. Zakończenie 
projektu jest planowane w grudniu 2021 r. NFZ pełni 
w tym projekcie funkcję lidera konsorcjum. Bardzo 
istotny jest udział instytutu naukowo-badawczego, 
jakim jest Instytut Kardiologii (obecnie Narodowy Insty-
tut Kardiologii Państwowy Instytut Badawczy), który 
był jednocześnie pomysłodawcą projektu. Ważną rolę 
w projekcie odgrywa Uczelnia Łazarskiego jako uznany 
ośrodek akademicki z ekspertyzą w dziedzinie ekono-
miki zdrowia oraz znaczącym dorobkiem w kształceniu 
menedżerów opieki zdrowotnej. 

Jednym z pierwszych i kluczowych działań pro-
jektowych podjętych w celu zdiagnozowania obecnej 
sytuacji w zakresie HB-HTA w Polsce było przeprowa-
dzenie przez NFZ w drugiej połowie 2019 r. badania 
ankietowego wśród szpitali zakwalifikowanych do bada-
nia zgodnie ze ściśle określonymi kryteriami włączenia. 

ZALETY STOSOWANIA HB-HTA
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RYCINA 8.20.   Zalety stosowania HB-HTA.
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Na podstawie analizy wyników ankiet przeprowadzono 
także wywiady pogłębione z przedstawicielami wybra-
nych szpitali. 

Należy zauważyć, że wykonanie raportu HB-HTA 
dla danej technologii pozwala odpowiedzieć na pytania 
dotyczące zastosowania tej technologii w danym, kon-
kretnym szpitalu (ryc. 8.21). 

Skuteczne
i bezpieczne

Zgodne z zasadami
etyki (etyczne)

Efektywne kosztowo Wymaga wdrożenia
zmian organizacyjnych

HB-HTA odpowiada na pytanie
czy zastosowanie technologii

W KONKRETNYM SZPITALU
jest:

RYCINA 8.21.   HB-HTA w konkretnym szpitalu.

Jakie są praktyczne przykłady zastosowania  
HB-HTA na świecie?

W ramach projektu przeprowadzono także systema-
tyczny przegląd dostępnych raportów HB-HTA, w ramach 
którego zidentyfikowano łącznie ponad 1300 raportów, 
w tym ponad 1200 dla Europy i ponad 130 dla Kanady 
(odpowiednio 1339, 1208 i 131). W ramach przeglądu 
nie zidentyfikowano jednak żadnych formalnych doku-
mentów dotyczących polskiego HB-HTA. Zdecydowana 
większość opublikowanych raportów dotyczy Hiszpanii 
(83%), kraju z bogatym i długoletnim doświadczeniem 
w zakresie HB-HTA. Istnieją tam agencje HTA na pozio-
mie regionów, jednak ostateczne decyzje inwestycyjne 
podejmuje się na poziomie lokalnym lub szpitalnym.

W niemal wszystkich zidentyfikowanych raportach 
HB-HTA oceniano technologie terapeutyczne (ponad 
95%), bardzo rzadko (mniej niż 1%) HB-HTA wykorzysty-
wana jest do oceny rozwiązań organizacyjnych. Raporty 
HB-HTA mogą dotyczyć różnych aspektów ocenianych 
technologii, w szczególności klinicznych, ekonomicz-
nych, organizacyjnych. 

W ramach opisanego przeglądu systematycznego 
stwierdzono, że większość raportów HB-HTA zawiera 
dane dotyczące efektywności klinicznej (72%), bezpie-
czeństwa technologii (62%). Zdecydowana większość 

zidentyfikowanych raportów (71%) odnosi się do sze-
roko pojętych aspektów ekonomicznych: może to być 
zarówno ocena ekonomiczna, jak i ilościowa prezenta-
cja kosztów, a bezpośredni wpływ na budżet szpitala 
uwzględniono w ponad jednej trzeciej raportów (35%). 
Natomiast aspekty organizacyjne szpitala lub jego 
oddziału uwzględniono zaledwie w mniej niż 2% 
wszystkich zidentyfikowanych raportów HB-HTA, choć 
w odniesieniu do raportów kanadyjskich odsetek ten 
był wyraźnie wyższy i wynosił 17%. Analizę kosztową 
przeprowadzono w niemal połowie raportów europej-
skich, które uwzględniały aspekty ekonomiczne. Analiza 
wpływu na budżet stanowiła 15% analiz ekonomicznych, 
a w 36% przeprowadzono jednocześnie analizę ekono-
miczną i analizę wpływu na budżet. Dane te powinny 
zostać wzięte pod uwagę w ramach wypracowywania 
rozwiązania optymalnego dla Polski; wydaje się, że przy 
ograniczonych zasobach finansowych optymalne byłoby 
wzięcie pod uwagę konieczności uwzględnienia analizy 
wpływu na budżet danego szpitala. 

Rekomendacje były dostępne tylko w połowie 
opublikowanych raportów, przy czym ponad 75% reko-
mendacji była pozytywna lub warunkowo pozytywna. 

Przykłady zastosowania szpitalnej oceny 
technologii medycznych w onkologii

W ramach projektu HB-HTA-PL przeanalizowano kon-
kretne przykłady zastosowania raportów HB-HTA 
między innymi w onkologii. Warto zaznaczyć, że przez 
raport HB-HTA rozumie się dokument wydany przez 
organizację rządową (np. agencję rządową), szpital, 
ośrodek akademicki lub organizację prywatną, mający 
na celu ocenę inkrementalnych korzyści (w zakresie 
skuteczności klinicznej i bezpieczeństwa) związanych 
z wprowadzeniem technologii medycznej do praktyki kli-
nicznej w danym szpitalu, najczęściej w odniesieniu do 
związanych z tą technologią inkrementalnych kosztów.

Istotne jest to, że raporty HB-HTA muszą być przy-
gotowane w zwięzłej formie, a także w krótkim czasie 
oraz odpowiadać na potrzeby decydentów na poziomie 
danego szpitala. Raporty HB-HTA mają zatem odpowia-
dać na specyficzne potrzeby informacyjne użytkowników 
końcowych dotyczące pratyki klinicznej w kontekście 
danego szpitala.

HB-HTA dostarcza dyrektorom szpitali użytecznej 
i kompleksowej wiedzy dotyczącej:

 � problemu zdrowotnego w regionie właściwym  
dla szpitala, 
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użyciu uzyskał negatywną rekomendację Rady Przejrzy-
stości i Prezesa AOTM i nie został włączony do koszyka 
świadczeń gwarantowanych2. Tym samym NFZ nie 
wydzielił odrębnego produktu rozliczeniowego dotyczą-
cego zabiegów z zastosowaniem systemu robotowego. 
W konsekwencji nie można zidentyfikować w systemie 
sprawozdawczo-rozliczeniowym NFZ zabiegów wykony-
wanych przy użyciu systemu da Vinci. 

Obecnie3 zabiegi przy użyciu robotów da Vinci 
wykonuje się w ośmiu ośrodkach w Polsce4. Systemy  

2 Rekomendacja nr 255/2014 z dnia 15.12.2014 r. Pre-
zesa AOTM w sprawie zakwalifikowania świadczenia 
opieki zdrowotnej „leczenie chirurgiczne raka gruczołu 
krokowego z zastosowaniem systemu robotowego” jako 
świadczenia gwarantowanego, zgodnie z którą „nie 
wykazano ewentualnej przewagi terapii z wykorzysta-
niem systemu robotowego w raku gruczołu krokowego 
nad operacjami laparoskopowymi” i w związku z powyż-
szym Prezes AOTM nie rekomendował zakwalifikowania 
opisanej metody jako odrębnego świadczenia gwaranto-
wanego w dniu 22.05.2017 r. Rada Przejrzystości wydała 
opinię nr 127/2017, w której uznała za niezasadną 
refundację świadczenia opieki zdrowotnej: „Zastosowa-
nie systemu chirurgicznego da Vinci we wskazaniach: 
rak jelita grubego, rak gruczołu krokowego, rak błony 
śluzowej macicy” w świetle przedstawionych danych kli-
nicznych i kosztowych. Ostatecznie system robotowy da 
Vinci nie został włączony do koszyka świadczeń gwaran-
towanych.

3 Stan na styczeń 2020 r. 
4 Szpital Medicover  w  Warszawie. (https://urologia.

medicover.pl/?gclid=EAIaIQobChMI84GvxOGo5wIVx-

8CyCh05pwrPEAAYASAAEgL3zvD_BwE#leczenie-raka-pro-

staty; dostęp 29.01.2020).

Szpital Mazovia w Warszawie (https://szpitalmazovia.pl/

robot-chirurgiczny-da-vinci-milowy-krok-w-chirurgii-maloin-

wazyjnej/?camp=1davinci&gclid=EAIaIQobChMI65TCte-

Co5wIVF6maCh0SgAPGEAAYASAAEgI7x_D_BwE;  

dostęp 29.01.2020).

Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu.

Szpital Wojewódzki im. Śniadeckiego w Białymstoku

Specjalistyczny Szpital Miejski w Toruniu  

(https://www.torun.pl/pl/robot-da-vinci-w-szpitalu- 

miejskim; dostęp 29.01.2020).

Szpital na Klinach w Krakowie (https://www.szpitalnakli-

nach.pl/robot-da-vinci/; dostęp 29.01.2020).

Siedlecki Szpital Wojewódzki (https://warszawa.tvp.

pl/45560313/szpital-w-siedlcach-otrzymal-robota-da- 

 � technicznej specyfikacji danej technologii, 
 � skuteczności i bezpieczeństwa stosowania tech-
nologii,

 � kosztów związanych z zakupem i implementacją 
technologii, 

 � aspektów etycznych, społecznych, prawnych, 
które są związane z inwestycją w technologię 
medyczną,

 � wymagań organizacyjnych i infrastrukturalnych 
do wdrożenia technologii, aspektów politycznych 
i strategicznych związanych z zakupem nowej 
technologii (konkurowanie w regionie lub w kraju).

Na podstawie systematycznego przeglądu litera-
tury, a także przeglądu tzw. szarej literatury, wykonanego 
w ramach projektu „Wdrożenie systemu HB-HTA – Szpi-
talnej Oceny Innowacyjnych Technologii Medycznych” 
zidentyfikowano następujące technologie onkologiczne, 
dla których wykonane zostały raporty HB-HTA w innych 
krajach: implanty karmustynowe w leczeniu złośliwego 
glejaka (zidentyfikowano jeden raport hiszpański i dwa 
raporty kanadyjskie), hipertermiczna chemioterapia 
dootrzewnowa (zidentyfikowano jeden raport szwaj-
carski), ablacja radiologiczna przerzutów do kręgów 
przy zastosowaniu urządzenia STAR (zidentyfikowano 
jeden raport francuski) oraz zastosowanie kwasu 5-ami-
nolewulinowego w diagnostyce glejaka (technologia 
diagnostyczna, zidentyfikowano cztery raporty organi-
zacji hiszpańskich). 

Przykładem technologii, której ocena mogłaby 
być przeprowadzona przy zastosowaniu HB-HTA jest 
zastosowanie systemów robotowych w operacjach onko-
logicznych. Roboty chirurgiczne znalazły zastosowanie 
w dziedzinach wymagających bardzo dużej precyzji 
operatora, zwłaszcza w urologii onkologicznej (np. ope-
racje raka gruczołu krokowego).

Należy zauważyć, że klasyfikacja ICD-9 skupia 
się na opisie wykonanej procedury, a nie na środkach 
technicznych czy metodach wykorzystywanych do jej 
przeprowadzenia, stąd też innowacyjne technologie są 
trudne do zidentyfikowania. Modelową ilustracją powyż-
szego zagadnienia są wykonywane w Polsce zabiegi 
operacyjne w leczeniu raka gruczołu krokowego. Aktu-
alnie istnieje możliwość wykonywania przedmiotowych 
zabiegów trzema odmiennymi metodami: klasyczną, 
laparoskopową oraz przy użyciu systemu robotowego 
da Vinci. Niezależnie od wybranej metody hospitali-
zacja i zabieg podlegają rozliczeniu tą samą grupą 
JGP: L31 Radykalna prostatektomia. System robotowy 
da Vinci jest postrzegany jako innowacyjny wyrób 
medyczny, natomiast zabieg wykonywany przy jego 
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robotyczne łączą małą inwazyjność zabiegów 
z ogromną precyzją. Jednakże ta ostatnia jest osiąga- 

-vinci-system-jest-najnowoczesniejszy-na-swiecie;  

dostęp 29.01.2020).

Ósme takie urządzenie w Polsce zostało zakupione 

w Mazowieckim Szpitalu Onkologicznym (Wieliszew  

k. Legionowa) (https://healthcaremarketexperts.com/ 

aktualnosci/kolejny-robot-da-vinci-w-polskim-szpitalu/;  

dostęp 29.01.2020).

na tylko w przypadku odbycia przez chirurga operują-
cego odpowiedniej liczby szkoleń i przeprowadzenia 
wielu zabiegów (długa krzywa uczenia się). W przeciw-
nym razie wyniki kliniczne operacji przeprowadzonych 
przy użyciu robota chirurgicznego ustępują tym wyko-
nanym metodami tradycyjnymi (laparotomia lub 
laparoskopia). Odrębną, chociaż niezwykle istotną 
z perspektywy szpitala kwestią pozostaje właściwe 
utrzymanie sprzętu w toku jego użytkowania (np. ser-
wisowanie).

8.8.  Pilotaż Krajowej Sieci Onkologicznej – case study
Piotr Pecko, Rafał Ostap

Wprowadzenie

Pilotaż Krajowej Sieci Onkologicznej, który rozpoczął 
się w lutym 2019 r. w województwach dolnośląskim 
i świętokrzyskim, jest wielkim wyzwaniem organizacyj-
nym dla realizujących go ośrodków, a przede wszystkim 
nadzorujących pracę sieci wojewódzkich ośrodków 
koordynujących. Przygotowanie do działania wymagało 
gruntownego przemodelowania procesów wewnętrz-
nych w tym dotyczących sposobów gromadzenia 
danych. W toku przygotowań jasne stało się, że ilość 
i zakres zmian jakie konieczne były do wprowadzenia 
w celu uzyskania wiarygodnych i powtarzalnych wyników 
analiz będzie o wiele większy niż początkowo zakła-
dano. Ważne bowiem jest nie tylko samo posiadanie 
dokumentacji medycznej pacjentów, co zdecydowanie 
było mocną stroną wspomnianych ośrodków, ale przede 
wszystkim posiadanie ustrukturyzowanych danych. Taka 
dokumentacja może być solidną podstawą do budowa-
nia dalszego wnioskowania. 

Z punktu widzenia informatycznego kluczo-
wym elementem było zrozumienie gromadzonych 
danych, opisanie ich i wprowadzenie nowych standar- 
dów zbierania dokumentacji medycznej. Wszystkie 
te zmiany umożliwiły stworzenie zaawansowanego 
modelu analitycznego, gotowego na pełne skalowa-
nie i przenoszenie doświadczeń na kolejne ośrodki 
i województwa. Żeby przybliżyć zakres wdrożenia 
i prac realizowanych przy obsłudze informatycznej 
pilotażu, poniżej opisano wszystkie elementy składa-
jące się na ten ekosystem. 

Model zbierania i przetwarzania danych

Najważniejsze założenia, jakie przyświecały budowaniu 
modelu informatycznego do zbierania i analizy danych 
w Sieci Onkologicznej, zakładały:

 � umożliwienie uzyskania dostępu do danych 
medycznych gromadzonych w różnych systemach 
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szpitalnych (HIS) bez konieczności przepisywania 
ich do zewnętrznych źródeł;

 � umożliwienie pełnego wykorzystania informacji 
medycznej zgromadzonej w systemach szpital-
nych;

 � zbudowanie hurtowni danych łączącej dane me-
dyczne pacjentów zakwalifikowanych do pilotażu  
pochodzące z wielu szpitali, z różnych systemów 
HIS, dedykowanego portalu oraz z innych źródeł 
danych (formularze, bazy danych, pliki excel, pliki 
rozliczeniowe XML);

 � stworzenie narzędzi umożliwiających powtarzalne 
wyliczanie mierników na ustandaryzowanej bazie 
danych;

 � przygotowanie narzędzi umożliwiających wizu-
alizację wartości mierników oraz ich porównanie 
pomiędzy ośrodkami oraz pomiędzy wojewódz-
twami.

W celu realizacji powyższych założeń przygotowali-
śmy kompletną koncepcje wdrożenia hurtowni danych, 
umożliwiającej zbieranie ustandaryzowanej dokumen-
tacji medycznej pacjentów trafiających do pilotażu. 
Projekt systemu zakładał, że zbierane informacje mogą 
być wykorzystane zarówno na potrzeby wyliczania 
aktualnych mierników, ale także umożliwią generowa-
nie dowolnych innych analiz. Takie podejście pozwoliło 
stworzyć ogromną bazę wiedzy (big-data) o pacjen-
tach onkologicznych biorących udział w pilotażu wraz 
z narzędziami pozwalającymi na patrzenie na dane 
z różnych perspektyw. W kolejnych krokach możliwe 
jest opracowanie nowych narzędzi, które pozwolą na 
znaczne rozszerzenie zakresu interakcji z danymi oraz 
mogą pomóc w modelowaniu lepszych i lepiej zoptyma-
lizowanych ścieżek leczenia. 

Kluczowym elementem systemu został program 
MedStream Designer, umożliwiający szybkie i ela-
styczne zdefiniowanie kryteriów medycznych jakie 
spełniać powinna poszukiwana grupa pacjentów. 
Umożliwił on także po wyselekcjonowaniu danych 
przygotowanie kolejnych rozwiązań do pogłębionej 
analizy danych i prezentacji wyliczonych mierników, 
aż po przygotowanie raportów sprawozdawczych dla 
NFZ. Nadrzędnym celem przy projektowaniu architek-
tury i narzędzi było zapewnienie szybkiego przepływu 
danych od ośrodków współpracujących do WOK oraz 
ograniczenie do minimum dodatkowej pracy personelu 
medycznego. Poniżej zaprezentowano schemat organi-
zacyjny ukazujący przepływ informacji w sieci (ryc. 8.22).

Niestety bariery administracyjne nie pozwoliły na 
wdrożenie takiego rozwiązania we wszystkich ośrod-

kach. Problemem było zarówno udostępnienie baz 
danych systemów szpitalnych, jak i nieprzygotowa-
nie ośrodków współpracujących do zbierania danych 
w ustrukturyzowany sposób. Przygotowanie systemów 
szpitalnych do zbierania danych w formularzach nie 
jest zadaniem bardzo trudnym, ale ich opracowanie 
wymaga czasu i wiedzy, która nie zawsze jest dostępna 
dla mniejszych ośrodków. 

Naszym zdaniem jest to jednak niezbędny krok, 
który musi zostać wykonany zaraz po przygotowaniu 
szczegółowych wytycznych w kwestii zasad zbierania 
danych. Tylko tego typu odgórne działanie połączone 
z przymusem zbierania danych w określony sposób 
może zagwarantować wysoką jakość danych i powta-
rzalne oraz poprawne wyniki wyliczeń. Działanie 
takie może więc w perspektywie czasu znacznie obni-
żyć koszty zbierania danych i realizowania analiz. Co 
więcej, umożliwi to wykonywanie wielu dodatkowych 
czynności, w tym wykorzystanie sztucznej inteligencji 
do generowania dodatkowych pogłębionych analiz oraz 
poszukiwania nowych rozwiązań poprawiających jakość 
leczenia.

To z kolei stoi w korelacji z działaniami promowa- 
nymi przez Ministerstwo Zdrowia, NFZ i CSIOZ zmierza-
jącymi do otwarcia środowisk medycznych na szerszy 
dostęp do danych klinicznych w celach naukowych. 

W związku ze wskazanymi problemami pojawiła 
się koncepcja stworzenia narzędzi ułatwiających zgro-
madzenie niezbędnej dokumentacji, gwarantujących 
jednocześnie pełną przejrzystość w zakresie strumienia 
informacji. Efektem prac zapoczątkowanych wspólnie 
ze Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach jest 
wspominany wcześniej ekosystem narzędzi odpowia-
dających za zbieranie, analizę i wizualizację danych. 
Architekturę takiego rozwiązania przedstawiono na 
rycinie 8.23.

W obszarze zbierania danych kluczowym elemen-
tem jest portal www ONCOREPORTS. Przygotowany 
został w taki sposób, aby jak najłatwiej i najskuteczniej 
pomóc szpitalom zebrać w jednym miejscu wszystkie 
informacje niezbędne do wyliczenia mierników pilota-
żowych. Umożliwia on wprowadzanie danych ręcznie 
lub możliwe jest uzupełnienie części informacji automa-
tycznie z systemu HIS szpitala. Co ważne, narzędzie to 
zostało przygotowane jako uzupełnienie dla szpitalnych 
systemów informatycznych, a nie jako ich zastępstwo. 
Dla użytkowników przygotowaliśmy także dedyko-
wany moduł dynamicznych formularzy umożliwiający 
tworzenie nowych miejsc do zbierania danych i ada-
ptowania do zmieniających się przepisów i wymogów. 
Istotne jest to, że wszystkie dodatkowe pola i informacje  
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RYCINA 8.22. Schemat przepływu danych w projekcie pilotażu sieci onkologicznej.

gromadzone są w sposób ustrukturyzowany z podziałem 
na wartości liczbowe i opisy. Dzięki temu pozyskiwana 
informacja ma wysoką wartość analityczną i nadaje się 
doskonale do dalszego przetwarzania. Informacje obec-
nie zbierane to m.in.:

 � dane podstawowe pacjentów,
 � informacja o diagnozach,
 � realizowane procedury,
 � konsylia,
 � protokoły badań patomorfologicznych,
 � klasyfikacje onkologiczne,
 � badania genetyczne i molekularne,
 � ocena według WHO,
 � ankiety satysfakcji.

Informacja zbierana w ONCOREPORTS trafia 
bezpośrednio do centralnej hurtowni danych. Taka 
hurtownia gromadzi komplet informacji z ośrodka 
będącego WOK-iem oraz wszystkich szpitali współpra-

cujących. WOK swoją dokumentację zbiera i przekazuje 
do hurtowni bezpośrednio ze swojego systemu HIS 
oraz ewentualnych innych źródeł uzupełniających 
(typu rejestr zgonów, rozliczenia itp.). Jedna hurtownia 
obsługuje pojedyncze województwo i wszystkie szpitale 
działające w ramach sieci. Dzięki zastosowaniu dedy-
kowanych narzędzi do gromadzenia danych możliwe 
jest zapisanie wszystkich informacji w jednym i tym 
samym formacie i połączenie danych pacjentów leczo-
nych w różnych ośrodkach na terenie województwa.  
Na bazie danych hurtowni działa silnik analityczny,  
czyli MedStream Designer, który odpowiedzialny jest 
za filtrowanie i sortowanie dostępnych informacji.

Bezpośrednio w oprogramowaniu MedStream 
Designer odbywa się proces modelowania zapytań 
na wspólnej bazie danych zawierającej informacje 
o pacjentach pilotażowych.

Poszczególne scenariusze, budowane na podstawie 
kart mierników, pozwalają wyliczyć wartości dla licznika 
i mianownika, a następnie wyliczyć wartości poszcze-
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RYCINA 8.23. Narzędzia ułatwiające gromadzenie, analizę i wizualizację danych w projekcie pilotażu sieci onkologicznej.

gólnych mierników. Oczywiście w dowolnym momencie 
można modyfikować rodzaj danych uwzględnianych 
w miernikach, a także definiować nowe, niekoniecznie 
związane bezpośrednio z wymogami pilotażu.

Dotychczas dla dwóch województw biorących 
udział w pilotażu przygotowanych zostało ponad 
1000 scenariuszy pozwalających z najwyższą sta-
rannością wyselekcjonować pacjentów spełniających 
wszystkie wymagania określone w rozporządzeniu 
i doprecyzowane w kartach mierników. Należy bowiem 
pamiętać, że mierniki są liczone co kwartał (lub czę-
ściej) i istotne w projekcie pilotażu jest uchwycenie 
trendu zmian wartości miernika w czasie (poprawę  
lub pogorszenie).

Ostatnim elementem ekosystemu jest portal www 
ONCOINDI przygotowany w celu zaprezentowania 
wyliczonych mierników. Dostosowywany jest on na bie-
żąco do nowych wersji rozporządzenia o pilotażu sieci 
onkologicznej. W podstawowej wersji prezentuje on 
dane dla jednego województwa i wszystkich uczestniczą-
cych w sieci szpitali. W wersji ogólnokrajowej umożliwia 
połączenie wyników mierników pochodzących z wielu 
województw. 

Umożliwia on także obserwację zmian miernika 
w czasie oraz ich porównanie z innymi ośrodkami pilo-
tażowymi w ramach województwa oraz w skali kraju 
(jeśli do zestawu danych zostaną dołączone informacje 
pochodzących z innych ośrodków).
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RYCINA 8.24.  Strona logowania w OncoReports w projekcie pilotażu sieci onkologicznej.

RYCINA 8.25.  Przykładowy scenariusz w projekcie pilotażu sieci onkologicznej.



RYCINA 8.26.  Prezentacja wyliczonych mierników w projekcie pilotażu sieci onkologicznej.

Podsumowanie

Realizacja wszystkich założeń i oczekiwań związanych 
z zarządzaniem danymi w projekcie pilotażu Krajowej 
Sieci Onkologicznej to wielkie wyzwanie. Dzięki wytę-
żonej pracy wszystkich ośrodków udało się jednak 
stworzyć rozwiązanie dające rzeczywiste odpowiedzi 
na wiele nurtujących pytań dotyczących jakości lecze-
nia onkologicznego w Polsce. Zgromadzenie tak dużego 
i zunifikowanego zbioru danych pomoże także w przy-
szłości przygotowywać nowe mierniki i wskaźniki do 
oceny jakości. Działania podjęte w okresie ostatnich 
18 miesięcy pozwoliły także wyciągnąć wnioski w zakre-
sie tego, co zdecydowanie warto poprawić i jakie 
działania mogą usprawnić zbieranie danych a poprzez 
to poprawić jakość zarządzania rzetelną informacją. Pod-
stawowym wnioskiem jest zaś dążenie do wprowadzenia 
jednego zunifikowanego modelu zbierania danych oraz 
znormalizowanych narzędzi do analizy dla wszystkich 
ośrodków skupionych w sieci onkologicznej. Takie podej-
ście zapewni bowiem wiele korzyści, takich jak m.in.: 

 � jednolita struktura danych u wszystkich;
 � tańsze zarządzanie danymi, łatwiejsze modyfika-
cje mierników i wskaźników;

 � walidacja i sprawdzanie jakości danych stanie się 
znacznie łatwiejsze w zarządzaniu;

 � możliwość automatyzacji procesów (w tym wyli-
czeń), co oznacza znaczne skrócenie czasu 
raportowania (zapytanie odwołuje się wówczas  
do tych samych pól niezależnie od jednostki);

 � wiarygodność i pewność, że do wyliczeń przyjęto 
te same założenia, a co za tym idzie dane są 
porównywalne;

 � transparentność – jeden mechanizm weryfikacji 
wyliczeń (szybciej i taniej);

 � dostarczenie systemu centralnego umożliwia-
jącego automatyzację pobierania danych nie- 
zbędnych do wyliczeń mierników może pomóc 
szpitalom w dołączeniu do sieci, dzięki zmniejsze-
niu ich obciążeń administracyjnych;

 � znacznie łatwiejsze stanie się wówczas zbudowanie 
centralnej hurtowni z danymi jeżeli poszczegól- 
ne jednostki będą miały tę samą strukturę da- 
nych;

 � uniwersalność zapytań odnośnie do dowolnych 
innych zdarzeń – jedno zapytanie jest propago-
wane wówczas jednocześnie na wiele szpitali;

 � tańsze i szybsze w implementacji są wówczas 
wszelkie zmiany odnośnie do zakresu zbieranej 
informacji;

 � benchmarking ośrodków pod dowolnym kątem, 
ponieważ zapytania o grupy zdarzeń mogą być 
definiowanie w każdym czasie.
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9.1.  Nowoczesne technologie 
Michał Bachorz, Aleksander Płaczek, Alicja Płuciennik, Piotr Kramek,  
Patryk Choroś, Maciej Malenda

Rozwiązania IT  
wspierające technologię

Rewolucja cyfrowa w obszarze służby zdrowia, zwana 
czasem HealthTech (z angielskiego: healthcare techno-
logy1) jest relatywnie nową dziedziną, która diametralnie 
zmienia sposób współpracy specjalistów oraz doświad-
czenia i poziom zaangażowania pacjenta. Obecnie cały 
obszar medycyny zaczyna się opierać na technologii. 
Duże postępy widzimy przede wszystkim w zakresie 
badań klinicznych, diagnostyki i leczenia. 

W zmieniającym się świecie zmieniło się również 
podejście do doświadczeń pacjenta. Technologia i jej 
wykorzystanie jest jednym ze źródeł zmian, ale zmie-
niło się więcej. Przez uwolnienie dostępu do informacji 
medycznych za pomocą internetu nowoczesny pacjent 
jest wyposażony w większą wiedzę, a co za tym idzie 
– dużo większe oczekiwania niż jeszcze kilka lat temu. 
Dlatego wśród jednostek zdrowia obserwujemy kilka 
rosnących trendów w zakresie cyfryzacji procesów, 
zaawansowanej analityki, telemedycyny, internetu rze-
czy, zmiany doświadczeń pacjenta i interoperacyjności 
danych. 

Cyfryzacja w medycynie

Na całym świecie co dwa lata podwajamy liczbę dostęp-
nych danych. Powoduje to zmianę w podejściu do ich 

1 WHO – Resolution on Health Technologies.

wykorzystywania i tworzenie się wyspecjalizowanych 
rozwiązań do ich wykorzystywania. Cyfryzacja proce-
sów w całym łańcuchu wartości, od badań klinicznych 
do skutecznego wyleczenia pacjenta, jest związana 
z koniecznością ustrukturyzowania narastającego wolu-
menu danych oraz sprawnego wykorzystywania faktu 
ich posiadania do wyciągania wniosków i wspierania 
procesów decyzyjnych.

W Polsce mamy już za sobą wiele działań zmierzają-
cych do cyfryzacji procesów w obszarze ochrony zdrowia. 
Składają się na nie różne inicjatywy – od budowy rozwią-
zań wspierających działanie poszczególnych instytutów 
i szpitali, poprzez analizy ryzyka występowania nadużyć 
w Narodowym Funduszu Zdrowia, kończąc na realizo-
wanym przez CSIOZ projekcie P1. Każdy z nich jednak 
pokazuje, że zauważamy konieczność właściwego orga-
nizowania procesów zarządzania danymi i rozumiemy 
wartość, jaka w nich się znajduje. W ochronie zdro-
wia szczególnie. Tam, gdzie konieczna jest sprawność 
w działaniu, dobra organizacja, a miarą efektywności 
jest zdrowie ludzkie, nie można pominąć umiejętności 
analizy danych, będącej zwieńczeniem właściwie reali-
zowanej cyfryzacji procesów biznesowych.

Jak wspomniano, cyfrowa rewolucja to napływ 
wielkich wolumenów danych. Jest to także możliwość 
sięgania po nowe dane, przetwarzania ich i udo-
stępniania. Dotyczy to zarówno naukowców, lekarzy, 
osób administrujących placówkami ochrony zdrowia,  
jak i samych pacjentów. Informacje są nierozłącznym 
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elementem funkcjonowania systemu ochrony zdrowia. 
Opisują sposób jego działania, zachodzące zdarzenia 
(badanie, rozliczenie, realizacja recepty i inne) oraz 
pozwalają zorientować się w bieżącej sytuacji:

 � naukowiec gromadzi i sięga do informacji o obser-
wowanych przypadkach, śledzi wyniki badań 
klinicznych – robiąc to w prosty i elastyczny spo-
sób jest efektywniejszy, dokładniejszy i osiąga 
lepsze wyniki w krótszym czasie;

 � lekarz mający natychmiastowy dostęp do doku-
mentacji medycznej może stawiać w krótszym 
czasie dokładniejsze diagnozy, dobierać terapie 
i skupiać się na pacjencie, a nie na pozyskiwaniu 
jego dokumentacji;

 � osoby administrujące placówkami ochrony 
zdrowia mają bieżący dostęp do informacji eko-
nomicznych, mogą planować efektywne działanie 
placówki w sposób uwzględniający jej bieżący 
stan i potrzeby;

 � pacjenci, mając informacje o np. wielkości kolejek 
i dostępności usług, mogą samodzielnie decydować 
o wyborze placówki, a uzyskując natychmiastowy 
dostęp do dokumentacji medycznej rozumieją 
lepiej proces leczenia i jego postępy.

Informacja powstaje i zmienia się w wyniku pro-
cesów zachodzących w ochronie zdrowia – procesy te 
powinny zmieniać się i w pełni korzystać z możliwości 
nowoczesnej technologii. Najprostszym, aczkolwiek 
szeroko wpływającym na cały ekosystem, jest przykład 
e-recepty. Poprzez usprawnienie procesu tworzenia 
i realizacji recept szereg interesariuszy systemu uzy-
skuje unikatowe wartości:

 � lekarz poświęca mniej czasu na przygotowanie 
recepty, może śledzić jej wykorzystanie,

 � pacjent ma swobodę jej realizacji i w mniejszym 
stopniu jest narażony na błędy, ma też pełną histo-
rię przyjmowanych leków,

 � apteka skraca czas obsługi pacjenta, uzyskując 
oszczędności,

 � płatnik ma bieżącą informację o refundacji i wyko-
rzystaniu leków, może na tej podstawie planować 
politykę refundacyjną, identyfikować zagrożenia 
i problemy z dostępnością leków.

Zaawansowana analityka

Właściwie gromadzona informacja oraz e-procesy zwią-
zane z realizacją ochrony zdrowia wymagają wsparcia 
w automatyzacji procesów podejmowania decyzji. 

Wolumen danych i zapotrzebowanie nowych procesów 
na wynikające z nich wnioski jest wielki – z pomocą  
przychodzą rozwiązania Big Data i sztucznej inteligencji. 

Platformy informatyczne gromadzenia danych 
wyposażone w najbardziej zaawansowane algorytmy 
umożliwiają na znajdowanie zależności ukrytych 
w danych. Uczenie maszynowe (podstawa sztucznej 
inteligencji) i data mining to techniki, za pomocą któ-
rych można, oczywiście z wykorzystaniem posiadanych 
danych, identyfikować:

 � trendy i prognozować np. popyt na leki lub świad-
czenia,

 � anomalie w funkcjonowaniu procesów (w celu ich 
usprawnienia lub uszczelnienia),

 � metody wsparcia realizacji złożonych projektów 
badawczych, np. tworząc rekomendacje i pod-
powiedzi dla lekarzy w zakresie dalszej terapii 
pacjenta,

 � sposoby optymalizacji działania i analizy, scena-
riusze postępowania w zakresie dostępności leków 
lub świadczeń – posiadając stworzoną przez anali-
tykę prognozę przyszłych zdarzeń, można stworzyć 
matematyczny model opisujący przyszłe scena-
riusze i badając je wyciągnąć wnioski w zakresie 
zmian, jakie placówka powinna wprowadzić do 
jeszcze lepszego realizowania swojej misji.

Zaawansowana analityka to także możliwość 
wplecenia w gromadzone informacje 
i automatyzowane e-procesy nowych klas danych, 
takich jak obraz, sygnał z czujnika czy dźwięk. 
Wszystko to jest dzisiaj obecne w medycynie,  
ale dopiero sztuczna inteligencja pozwala przetwarzać 
to na masową skalę i w sposób automatyczny. 

Wraz ze zwiększaniem się wolumenów groma-
dzonych danych i z coraz większymi możliwościami 
obliczeniowymi w ostatniej dekadzie obserwowaliśmy 
dynamiczny rozwój sztucznej inteligencji w różnych 
dziedzinach. O ile same algorytmy analityczne czę-
sto mają historię sięgającą połowy XX w., o tyle dzięki 
nowym możliwościom obliczeniowym, chociażby dzięki 
wykorzystaniu jednostek GPU2, pojawiły się nowe moż-
liwości wnioskowania z danych. Przykładem może być 
wykorzystywanie wielowarstwowych sieci neuronowych 

2 GPU – procesor graficzny (graphics processing unit) znajdujący 

się w kartach graficznych.
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(tzw. głębokich sieci neuronowych) i aplikowanie ucze-
nia maszynowego do bardziej złożonych zagadnień, 
takich jak chociażby widzenie komputerowe. W świecie 
medycyny coraz więcej pakietów oprogramowania ofe-
ruje opcje zaawansowanej wizualizacji i komputerowo 
wspomaganej diagnostyki. Oprogramowanie CAD, jak 
chociażby IntelliSpace Portal, pozwala na szybką, obiek-
tywną, ilościową i spójnej ocenę obrazów medycznych. 
W związku z tym, że zbieramy więcej danych, mamy 
większą moc obliczeniową i bardziej złożone algorytmy, 
wymyślono liczne nowe zastosowania dla analityki 
predykcyjnej, uczenia maszynowego czy, szerzej, dla 
sztucznej inteligencji w ochronie zdrowia. 

Rozwiązania Big Data

Aby skutecznie wykorzystać opisywane powyżej możli-
wości algorytmów sztucznej inteligencji, niezbędne jest 
gromadzenie danych w sposób zapewniający ich jakość 
i możliwość analizy.

W ostatnim okresie rozwój platform tzw. Big Data 
dał początek wielkim bazom danych, a gwałtowny spa-
dek kosztów przechowywania informacji umożliwił ich 
łatwe pozyskiwanie. Równoległe przetwarzanie tak po- 
zyskanych danych w systemach Big Data pozwala 
na budowanie szerokiego obrazu informacyjnego 
– idealnego punktu wyjścia dla stosowania uczenia 
maszynowego i sztucznej inteligencji. Dzisiaj nie buduje 
się już monolitycznych architektur danych i wielowar-
stwowych hurtowni danych. Elastyczność podejścia, 
zwinność i lekkość architektury rozwiązań klasy Big 
Data jest ich przewagą i pozwala dynamicznie reago-
wać na zmiany otoczenia biznesowego, pojawianie się 
nowych klas danych i odpowiadanie na zmienne pyta-
nia biznesowe. 

Dzięki możliwościom platform Big Data, mocy prze-
twarzania i przeliczania najbardziej złożonych modeli 
analitycznych bezpośrednio w pamięci serwerów, moż-
liwe stało się automatyczne przetwarzanie nowych klas 
danych. W przypadku medycyny, np. onkologii, pozwoliło 
to na wykorzystanie zaawansowanej analityki do takich 
procesów, jak: automatyczne oznaczanie obrazów 
zdjęć rentgenowskich lub rezonansu magnetycznego, 
masowe analizowanie i wyciąganie wniosków z notatek 
lekarskich do wykorzystania w badaniach klinicznych. 

Współczesne platformy obsługujące dane wysokiej 
rozdzielczości wywodzą się od skalowalnych rozwiązań 
stosowanych w najbardziej zaawansowanych ośrodkach 
klinicznych. Dotykają one wspomnianych danych nume-
rycznych i obrazowych. Kluczowym elementem jest ich 

interoperacyjność. W nowoczesnych systemach ochrony 
zdrowia nie tylko niezbędny jest swobodny dostęp do 
danych wysokiej rozdzielczości, jak ma to miejsce w kli-
nicznych systemach informacyjnych (jak chociażby 
IntelliSpace Critical Care and Anesthesia), lecz także 
możliwość syntetyzowania i współdzielenia tych danych 
w kompletnym kontekście pacjenta z danymi pochodzą-
cymi z wielu ośrodków. Przedsięwzięcia typu Forcare 
pozwalają na współpracę lekarzy i algorytmów obejmu-
jącą zasięgiem całe regiony.

Telemedycyna

Telemedycyna jako nowoczesna forma udzielania świad-
czeń zdrowotnych zgodnie z definicją Amerykańskiego 
Stowarzyszenia Telemedycyny (American Telemedicine 
Association – ATA) polega na wymianie informacji 
pomiędzy nie mniej niż dwoma użytkownikami z wyko-
rzystaniem komunikacji elektronicznej w celu poprawy 
zdrowia pacjentów. Ta definicja, choć nie precyzuje rela-
cji zachodzących pomiędzy użytkownikami oraz rodzaju 
przekazywanych informacji, pozwala zakwalifikować 
do obszaru telemedycyny w zasadzie wszystkie przed-
sięwzięcia, które stanowią ułatwienie dostępu do usług 
medycznych czy też konsultacji z lekarzami. W takim 
przypadku obecnie możemy skorzystać z telemedycyny 
w ramach telemonitoringu, telenadzoru, teleopieki, 
telediagnostki, teleprofilaktyki czy też telerehabilitacji3,  
co znacznie poprawia dostęp do świadczeń rehabilitacji 
leczniczej dla pacjentów po zawale mięśnia sercowego 
na drodze kontynuacji procesu rehabilitacyjnego reali-
zowanego przez pacjenta w warunkach domowych przy 
zapewnieniu zdalnego nadzoru medycznego. 

Telemedycyna, poza łatwiejszym dostępem pacjenta 
do usług medycznych, umożliwia również łatwiejszą 
komunikację między specjalistami, co jest szczególnie 
przydatne w przypadku niedoborów kadrowych. 

W dzisiejszych czasach telemedycyna staje się 
coraz ważniejszym elementem pracy lekarza i skutecz-
nym sposobem na nawiązanie bliższych relacji między 
pacjentem a profesjonalistą medycznym. Pomimo że 
w ostatnich latach dopiero zaczynamy obserwować 

3 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 

2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń 

gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej.
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wzrost rozwiązań telemedycznych, to większość jedno-
stek wciąż nie zaadaptowała ich w swojej codziennej 
działalności4. Pojawiają się jednak pierwsze badania 
wskazujące na potencjał rozwoju tej gałęzi medycyny, 
przede wszystkim dzięki lepszemu wspieraniu pacjen-
tów i budowania ich bezpieczeństwa również poza 
jednostką medyczną5.

Zastosowania telemedycyny w geriatrii i zdalnej 
opiece nad osobami starszymi są nieograniczone, 
a w miejscach, gdzie jest niskie zagęszczenie ludności, 
telemedycyna pozwala na dostarczanie dotychczas 
niedostępnej specjalistycznej opieki. Pacjenci chorzy 
przewlekle będą mogli być pod stałym nadzorem lekar-
skim.

Wraz z rozwojem telemedycyny rozwija się również 
inna gałąź – urządzeń komunikujących się automatycz-
nie za pomocą internetu. 

Internet Rzeczy

Inteligentne urządzenia zalewają świat. 

Według Gartnera w 2016 r. liczba połączonych 
urządzeń przekroczy 6 mld, a w 2020 r. sięgnie już 
liczby 20 mld. Dla porównania, oznacza to, że dziennie 
przyłączamy ponad dziesięciokrotnie więcej urządzeń, 
niż rodzi się dzieci. 

Gdzie i po co instalowane są takie urządzenia? 
Wbrew pozorom otaczają nas wszystkich i coraz czę-

4 https://blog.definitivehc.com/us-telehealth-adoption-2019.
5 https://www.annalsofvascularsurgery.com/article/S0890-

5096(18)30902-6/fulltext.

ściej, może nieświadomie, jesteśmy ich użytkownikami 
lub beneficjentami ich inteligencji. Funkcjonowanie pod-
łączonego, inteligentnego świata urządzeń skupia się 
na podniesieniu efektywności wykorzystywania zaso-
bów, podniesienia ich wydajności lub wspomagania ich 
użytkowników w celu ograniczenia kosztów operacyj-
nych związanych ze świadczeniem usług lub produkcją. 
Jest też druga strona tych zastosowań. Podłączone urzą-
dzenia to zupełnie nowy obszar tworzenia innowacji, 
której trwale poszukują przedsiębiorstwa dla zbudowa-
nia przewag konkurencyjnych i wyprzedzenia oczekiwań 
swoich klientów. 

W najprostszym ujęciu architektura narzędzi skła-
dających się na rozwiązania Internetu Rzeczy opiera się 
na:

 � przedmiotach umiejących się komunikować, 
odbierać polecenia lub przekazywać informacje,

 � pośredniczącej w dialogu sieci teleinformatycznej,
 � systemach i rozwiązaniach informatycznych 
służących przetwarzaniu gromadzonych danych 
i przekazywaniu informacji do urządzeń.

Dzięki rozwiązaniom Internetu Rzeczy zmienia się 
także medycyna. Zupełnie nowy rozdział otworzył się 
w dziedzinie zdalnego świadczenia usług medycznych. 
Historycznie postrzegaliśmy to przez pryzmat możliwo-
ści zdalnego kontaktu z lekarzem – dzisiaj patrzymy na to 
podobnie jak na aktywne monitorowanie maszyn i urzą-
dzeń. Telemedycyna z wykorzystaniem Internetu Rzeczy 
pozwala na zdalne świadczenie usług medycznych, np. 
poprzez monitorowanie parametrów życiowych reago-
wanie na ich zmiany, wezwanie automatyczne pomocy 
lub wskazanie konieczności podania leków. Urządzenia 
stale monitorujące nasze parametry życiowe (np. puls, 
ciśnienie, saturacja, EKG czy KTG, poziom glukozy we 
krwi itp.) mogą te informacje przekazywać bezpośred-

RYCINA 9.1.   Koncepcyjny model działania Internetu Rzeczy.
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nio do lekarza, a odpowiednio opracowane algorytmy 
mogą dodatkowo podnieść gwarancję odpowiednio 
wczesnej identyfikacji nieprawidłowości. Stosowanie 
takich rozwiązań może znacząco skrócić konieczny czas 
przebywania pacjenta w szpitalu, pozwalając na jego 
zdalne monitorowanie po zabiegu, przekładając się 
na szybki powrót do zdrowia w środowisku domowym 
i optymalizację kosztów świadczenia usług medycznych. 

Internet Rzeczy to także zmiana procesów wewnątrz 
jednostki zdrowia. Coraz więcej urządzeń – zarówno 
zaawansowanych sprzętów medycznych, jak i prostych 
wózków przewożących – jest elementem sieci Internetu 
Rzeczy. Dzięki temu przy zastosowaniu odpowiedniego 
oprogramowania szpitale mogą monitorować wiele 
procesów wewnątrz budynku, np. wdrażają rozwiąza-
nia monitorowania przepływu i dozowania leków na 
pacjenta (tzw. Systemu Unit Dose). 

Doświadczenia pacjenta

Wyposażenie pacjenta w powyższe narzędzia 
powoduje, że pracownicy jednostek mogą w mniejszym 
stopniu zajmować się sprawami administracyjnymi, 
a pacjent, dzięki nim, czuje się umieszczony w centrum 
uwagi. 

Jak widać, ogrom technologii powoduje, że trudno 
je dobrze sklasyfikować. Poszukując zastosowań i przy-
kładów wykorzystania technologii, w dalszej części 
rozdziału prześledźmy cztery perspektywy korzyści, 
jakie ochrona zdrowia może odnaleźć we wdrożeniach 
systemów informatycznych:

 � Obszar 1 – uzyskanie dostępu do danych, w tym 
ich interoperacyjność.

 � Obszar 2 – podnoszenie efektywności procesów.
 � Obszar 3 – wsparcie podejmowania decyzji 
z wykorzystaniem analityki.

 � Obszar 4 – zmiana doświadczeń pacjenta.

Wszystkie nowe technologie wpływają również na pacjenta. Tak jak internet spowodował, że pacjent stał się 
bardziej wymagający i poinformowany, tak nowoczesne aplikacje szpitalne i przychodniane powodują,  
że część ciężaru opieki zdrowotnej przesuwane jest na pacjenta. Dużo jednostek zdrowia, również w Polsce 
wprowadza rozwiązania aplikacyjne, w których pacjent może:

 � umówić się na wizytę,
 � obejrzeć i skonsultować swoje wyniki medyczne,
 � skontaktować się z lekarzem,
 � sprawdzić obserwowane u siebie objawy z rekomendacją kolejnych kroków,
 � stale monitorować objawy swoich chorób przewlekłych, również przy użyciu urządzeń zewnętrznych.

9.2.  Dostęp do danych – nowoczesne Evidence Based Medicine
Michał Bachorz, Aleksander Płaczek, Alicja Płuciennik, Piotr Kramek, Patryk Choroś

Evidence Based Medicine, w skrócie EBM (medycyna 
oparta na dowodach), stosuje różnego rodzaju spraw-
dzone dane od ponad 150 lat. Teraz z ogromną ilością 
nowych źródeł danych, jeszcze niedawno niedostępnych 
dla profesjonalistów, zmienia się obraz możliwości EBM. 
Podstawą skutecznego procesu leczenia jest dostęp 
personelu medycznego do aktualnej i kompleksowej 
informacji medycznej o przebiegu choroby i stosowa-
nych terapiach. Równocześnie dla badań klinicznych 
i opracowywania nowych terapii istotne są informacje 
pozwalające na holistyczną ocenę zjawiska, analizę 
możliwie wielu przypadków. 

Wymiana informacji, jej centralne przetwarzanie, 
a równocześnie ochrona przed zmianami i niepowoła-
nym dostępem, stały się krytyczne w procesach ochrony 
zdrowia. Cyfrowe rozwiązania i technologie pozwalają 
na budowanie rozproszonych i bezpiecznych rejestrów 
danych, łącząc obowiązek zachowania ich poufności 
i integralności z dostępnością i możliwością wykorzysta-
nia. Nowoczesne rozwiązania informatyczne pozwalają 
na gromadzenie i analizę wielkich wolumenów danych, 
dynamiczne skalowanie samych platform i dostęp 
z dowolnego miejsca. 
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Krajowy Rejestr Nowotworów

Centrum Onkologii jest wiodącym ośrodkiem onkologicznym, który prowadzi również działalność naukowo-ba-
dawczą. Jako odpowiedź na wprowadzenie w życie w 2011 r. ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia 
Centrum Onkologii uruchomiło projekt: „Utworzenie pierwszej w Polsce informatycznej platformy naukowej 
do wymiany wiedzy o zagrożeniu nowotworami złośliwymi w Polsce”, którego realizację nadzorował Krajowy 
Rejestr Nowotworów umiejscowiony w strukturach Centrum. Celem bezpośrednim projektu była „poprawa 
jakości danych epidemiologicznych o nowotworach złośliwych oraz umożliwienie prowadzenia nowoczesnych 
badań epidemiologicznych z wykorzystaniem technologii społeczeństwa informacyjnego”.

Krajowy Rejestr Nowotworów (KRN) zmienił sposób gromadzenia danych w rejestrze. Do czasu wdrożenia 
nowego zintegrowanego systemu zbiór roczny powstawał z połączenia zbiorów wojewódzkich. Dane z roz-
proszonych źródeł danych gromadzone były z wykorzystaniem różnych systemów i przechowywane w różnych 
formatach. Uporządkowanie i połączenie danych oraz stworzenie spójnej bazy danych stanowiło główne 
wyzwanie projektu. Zmiany legislacyjne w Polsce związane z wprowadzeniem elektronicznej dokumentacji 
medycznej spowodowały konieczność przystosowania KRN do elektronicznej wymiany danych i umożliwienie 
integracji systemu KRN z innymi systemami medycznymi będącymi źródłem danych dla rejestru. Do realizacji 
coraz liczniejszych zadań stawianych przed KRN potrzebne były również zaawansowane narzędzia do analizy 
i przetwarzania danych.

Równie ważny co dostęp na poziomie narodowym 
jest dostęp na poziomie placówki zdrowia. Wewnątrz 
placówki sprawny, rzetelny system daje możliwość 
porównywania ścieżek leczenia pomiędzy lekarzami, 
wskazuje najlepsze praktyki oraz zmniejsza ryzyko 

powstawania błędów medycznych. Dzięki tego rodzaju 
systemom możliwe jest również lepsze dokumentowa-
nie przebiegów choroby i tworzenie nowych praktyk 
leczenia. 

Technologie przetwarzania danych znajdują 
z powodzeniem zastosowanie w onkologii. 
Wspierają gromadzenie rozszerzonej dokumentacji 
medycznej oraz pomagają realizować skutecznie 
projekty badawcze. Dzięki możliwości gromadzenia 
i wymiany danych powstają repozytoria integrujące 
dokumentację medyczną oraz otwierające ją  
na szerokie spektrum zastosowań. 

Na podstawie danych medycznych możliwe jest 
tworzenie ogólnonarodowych rejestrów. Takie reje-
stry przydatne są do tworzenia polityk zdrowotnych,  
monitorowania zmian i wieloletniego planowania za- 
potrzebowania w ochronie zdrowia. Dzięki takim re- 
jestrom, dostęp do danych uzyskują nie tylko profesjo-
naliści medyczni, lecz także naukowcy, przedsiębiorcy 
i wszyscy inni, którzy chcą pozytywnie wpłynąć na roz-
wój nowoczesnej medycyny. 

Obecnie Krajowy Rejestr Nowotworów składa się z dwóch elementów:

1. Centralna Baza Danych składująca informacje na temat zachorowań na nowotwory z dostępem on-line 
dla pracowników ośrodków wojewódzkich. 

2. Platforma wiedzy o nowotworach dla pracowników naukowych z systemami analitycznymi  
oraz hurtownią danych, pozwalającymi na wszechstronną analizę dostępnych danych onkologicznych, 
a także publikowanie wyników w postaci raportów i analiz6.

6 https://www.sas.com/pl_pl/customers/krajowy-rejestr-nowotworow.html.
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RYCINA 9.2.   System analityczny.

System analityczny w Centrum Diagnostyki i Leczenia Chorób Piersi  
w Narodowym Instytucie Onkologii – Państwowy Instytut Badawczy, Oddział w Gliwicach 

Jednym z miejsc, gdzie dane historyczne oraz dane referencyjne są niezwykle istotne, jest diagnostyka onkolo-
giczna. W diagnostyce onkologicznej znaczącą rolę przypisuje się w ostatnich czasach konsylium lekarskiemu, 
w ramach którego grono specjalistów z różnych dziedzin podejmuje decyzje co do sposobu diagnostyki roz-
szerzonej/trybu leczenia na podstawie posiadanej wiedzy o pacjencie. Pacjent oceniany jest przez pryzmat 
bieżącej wiedzy, ale może być również klasyfikowany pod kątem dopasowania do danego badania naukowego, 
klinicznego lub programu rozszerzonej diagnostyki, np. uwzględniającego badania molekularne. 

Takie podejście stosowane jest w ramach konsylium onkologicznego prowadzonego w ramach Centrum Dia-
gnostyki i Leczenia Chorób Piersi w Narodowym Instytucie Onkologii – Państwowy Instytut Badawczy, Oddział 
w Gliwicach, gdzie na podstawie danych pozyskiwanych z systemów zarządzania ruchem chorych budowane są 
widoki nakierunkowane na określone obszary chorobowe. W tym przypadku wdrożona została kategoryzacja 
danych zgodna ze „złotym standardem” EUSOMA w zakresie: zgłoszenia, rozpoznania, oceny przedoperacyjnej 
(ognisko), oceny pooperacyjnej (ognisko), monitoringu, planowania opieki oraz przebiegu leczenia. Ta proce-
dura może być wykonywana manualnie w trakcie spotkań konsyliarnych na podstawie wcześniejszej ekstrakcji 
danych lub w pełni automatycznie z wykorzystaniem zaawansowanych mechanizmów analitycznych i elemen-
tów hurtowni danych. 

Wykorzystanie próbek w innych procesach obliczeniowych może nastąpić poprzez odpowiednie oznakowanie 
pacjenta w projekcie przez badaczy lub klinicystów, stosując elastyczny system znaczników. Wyniki uzyskane 
z obliczeń mogą zostać przetworzone z wykorzystaniem zaimplementowanych rozwiązań analitycznych pozwa-
lających na wnioskowanie na podstawie przyjaznych dla użytkownika grafów. 
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RYCINA 9.3a.   Przykładowy widok panelu systemu MedStrem Designer.

a)

Przykładem takiego rozwiązania jest system MedStream Designer, które umożliwia każdemu skorzystanie 
z wiedzy zgromadzonej w systemie HIS oraz innych połączonych w hurtowni źródłach, kto będzie uprawniony 
w danej jednostce do dostępu do oprogramowania, w tym bezpośrednio lekarzom, pielęgniarkom i badaczom 
naukowym. Intuicyjne rozwiązanie graficzne powoduje, że w systemie samodzielnie buduje się raporty bazu-
jące na historycznych danych. 

Innym przykładem systemu zarządzania procesami medycznymi jest Philips Tasy EDM, który dodatkowo wspiera 
decyzje kliniczne w onkologii poprzez możliwość konfiguracji standardów zlecanego leczenia chemioterapeu-
tycznego, co jest zgodne z najnowszymi trendami światowymi. Na podstawie wprowadzonych danych pacjenta 
i wybranego standardu, system automatycznie podpowiada, jakie dawki leków należy podać pacjentowi oraz 
w jakich odstępach czasowych. Równocześnie w tle Tasy przygotowuje zamówienie środków medycznych (w tym 
leków) do odpowiedniego magazynu (np. apteki szpitalnej, magazynu sprzętu), tak aby były dostępne w czasie, 
w którym mają zostać podane. 

Systemy analityczne często połączone są z sys-
temami HIS (Hospital Information System – system 
zarządzania procesami medycznymi i administracyj-
nymi w szpitalu), dzięki czemu dane agregowane są 

w sposób automatyczny, a analizy czasowe i na wybra-
nych grupach pacjentów możliwe do przeprowadzenia 
przez osoby nietechniczne. 
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RYCINA 9.3b.   Przykładowy widok panelu Philips Tasy EDM.

b)

Piśmiennictwo

1. Różalska A., Czech M.: Koordynowana opieka w onkologii. Probl. Zarządzania 2017; t. 15, nr 3(69): 146–158. doi: 
10.7172/1644-9584.69.10.

9.3.  Rozwiązania IT podnoszące efektywność procesów
Michał Bachorz, Alicja Płuciennik, Aleksander Płaczek

IT to nie tylko dostęp do danych, ale także rozwiązania 
zwiększające efektywność procesów, powodujące tym 
samym ich docelowe ograniczenia kosztowe, optymali-
zację zasobów kadrowych (czasowych) oraz zwiększające 
bezpieczeństwo pacjentów (zmniejszenie ryzyka pomy-
łek). Automatyzacja systemów prowadzenia pacjentów 
oraz coraz bardziej zorganizowane i zwinne procesy 
w ochronie zdrowia coraz szerzej pojawiają się w pol-
skiej służbie zdrowia. 

Obszar ochrony zdrowia coraz chętniej sięga po 
przykłady z innych dziedzin gospodarki w poszukiwa-
niu rozwiązań ułatwiających pracę profesjonalistów 
medycznych, starając się zmniejszyć nakłady czasowe 
poświęcane na zadania, które nie są niezbędne w pro-

cesie leczenia. To znak naszych czasów, ponieważ 
z jednej strony dążenie do jak najlepszego wykorzysty-
wania danych powoduje konieczność spisywania każdej 
procedury i jak najlepszego mierzenia procesu leczenia, 
a z drugiej dążymy do stworzenia systemu, w którym 
profesjonaliści – lekarze i pielęgniarki – mogą skupić się 
tylko i wyłącznie na najważniejszych zadaniach – rato-
waniu życia i zdrowia pacjentów. 

W ostatnim okresie, ze względu na dużą liczbę 
realizowanych badań i małą dostępność specjalistów 
radiologii i diagnostyki obrazowej, mocno rozwija się 
teleopis, czyli usługa opisu wyniku badania obrazo-
wego (RTG, TK, RM), która jest realizowana zdalnie 
poza miejscem wykonywania badania, co znacznie 
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poprawia szybkość przekazywania wyników pacjentowi. 
W celu zapewnienia większej dostępności do świad-
czeń zdrowotnych wprowadzono możliwość odrębnego 
kontraktowania telekonsylium kardiologicznego i geria-
trycznego7, co umożliwia pacjentowi w trakcie wizyty 
u lekarza podstawowej opieki zdrowotnej konsultacje 
ze specjalistą bez konieczności dojazdu do jego gabi-
netu. To samo dotyczy procesu leczenia onkologicznego, 
który dodatkowo jest skomplikowany i długotrwały, 
a proces leczenia wymaga zaplanowania odpowiedniej 
organizacji konsyliów prowadzonych w szerokim zespole 
lekarzy specjalistów z różnych dziedzin. Multidyscypli-
narny zespół określa plan diagnostyki, kwalifikuje do 
zabiegów oraz ustala plan leczenia. Realizacja rów-
nież takiego złożonego procesu decyzyjnego może być 
wspierana przy wykorzystaniu telekonsylium. 

Aby konsylium przyniosło najwięcej korzyści, 
istotny jest dobór narzędzi, tak aby wszyscy uczestnicy 
konsylium mieli dostęp do materiałów dotyczących oma-
wianego pacjenta, oraz sama organizacja sesji dyskusji. 

7 Zarządzenie nr 45/2019/dsoz Prezesa Narodowego 

Funduszu Zdrowia z dnia 11 kwietnia 2019 r. w spra-

wie określenia warunków zawierania i realizacji umów 

w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane od- 

rębnie.

Coraz więcej rozwiązań wpisuje się w obszar 
podnoszenia efektywności procesów przez 
postawienie pacjenta w centrum zdarzeń i budowanie 
procesów naokoło niego. Duża liczba jednostek 
zdrowia zaczyna stosować rozwiązania aplikacyjne 
i monitorujące pacjentów (więcej o nich w rozdziale 
6). Inne stosowane są przy użyciu rozwiązań 
telemedycznych i samodzielnych decyzji pacjenta. 
Dużą popularnością zaczynają cieszyć się systemy 
sprawdzające objawy przed wizytą (tzw. Symptom 
Checker), które umożliwiają sprawdzenie objawów 
i rekomendację ścieżki leczenia jeszcze  
przed pójściem na wizytę.

I Patient

 � Zindywidualizowane obrazowanie 
skoncentrowane na pacjencie oraz osobie 
nadzorującej istotne procesy podczas 
kontrolowania dawek i przepływu danych, 
zaprojektowane tak, aby każdy dzień był bardziej 
produktywny. 

 � Przepływ pacjentów staje się wyższy o 30%.
 � 60% badań można przeprowadzić bez trzymania 

przewodu.
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RYCINA 9.4.   Zakres wsparcia procesów przez dedykowane oprogramowanie.

Na kanwie konsultacji z lekarzami, praktykami i badaczami Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skło-
dowskiej-Curie Państwowego Instytut Badawczego Oddział w Gliwicach, w ramach realizacji projektu pod 
nazwą ”MILESTONE – Nowe narzędzia diagnostyki molekularnej i obrazowania w indywidualizowanej terapii 
raka piersi, tarczycy i gruczołu krokowego” opracowane zostało oprogramowanie wspierające przeprowadzenie 
konsylium onkologicznego – dedykowana aplikacja stworzona we współpracy z firmą technologiczną. Dzięki 
wykorzystaniu technologii informacyjno-telekomunikacyjnych (information and communication technologies – 
ICT) umożliwia prowadzenie sesji zarówno lokalnie, jak i zdalnie, wychodząc naprzeciw nowym możliwościom 
i opiniom ekspertów. 

Na rycinie 9.4 zaprezentowano zakres działań możliwych w oprogramowaniu do wsparcia konsylium.

W przypadku wirtualnych spotkań, gdy nie wszyscy uczestnicy patrzą na ten sam ekran, konieczne jest wła-
ściwe zarządzanie widokiem na wszystkich urządzeniach biorących udział w prezentacji danych. Aby zapewnić 
synchronizację sesji, konieczny jest wybór lekarza prowadzącego sesję, który nadzoruje podążanie wszystkich 
uczestników konsylium za aktualnie omawianym pacjentem (synchronizacja wyświetlania spersonalizowanych 
widoków danych jednego pacjenta na wszystkich pulpitach). Z punktu widzenia prowadzącego konsylium naj-
ważniejsze jest to, by zakres prezentowanych danych był odpowiedni, a forma jak najbardziej dopasowana  
do odbiorcy. 

Przykładowe widoki zestawienia danych przedstawiono na rycinach 9.5 i 9.6. 
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RYCINA 9.5.   Przykładowy widok panelu konsyliarnego dla pacjenta z prezentacją referencyjnych danych 
obrazowych.
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RYCINA 9.6.   Przykładowy widok panelu konsyliarnego z perspektywą uwzględniającą postęp planu leczenia.

Zaproponowane oprogramowanie wspiera zdalną konsultację specjalistów nie tylko w zakresie synchronizacji 
i organizacji konsylium, czy prezentacji danych, ale również ich gromadzenia, poprzez wykorzystanie skate-
goryzowanych źródeł danych (np. EUSOMA). Oprogramowanie umożliwia również śledzenie dalszych losów 
pacjenta, przez możliwość integracji ze szpitalnymi systemami informacyjnymi, w tym laboratoryjnymi (LIS), 
radiologicznymi (RIS) oraz repozytoriami danych obrazowych (np. PACS).

Piśmiennictwo

1. Nojszewska E., Walewski J., Bukowski H. i wsp. (red.): Nowa definicja ochrony zdrowia i jej wpływ na poprawę 
jakości leczenia. Raport otwarcia Value Based Healthcare. Warszawa 2019.

9.4.  Rozwiązania IT wspierające decyzje 
Piotr Kramek, Patryk Choroś

Temat zastąpienia decyzyjności przez system IT jest cią-
gle kontrowersyjny. Codziennie jesteśmy informowani 
o nowych możliwościach „sztucznej inteligencji”, które 
potrafią działać na poziomie podobnym lub lepszym od 

człowieka. Jednak w przypadku systemów działających 
autonomicznie, nie mamy do nich zaufania, nie tylko 
w obszarze ochrony zdrowia. Inteligentne samochody, 
autopilot w samolocie czy system zarzadzania ruchem 
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pociągiem jest równie dobry, a czasami nawet lepszy 
niż człowiek, ale mimo to nie potrafimy przełamać 
wewnętrznej bariery zaufania do systemów informa-
tycznych w stopniu, którym ufamy ludziom.

W medycynie sprawa staje się jeszcze poważniejsza. 
Z jednej strony zawód lekarza jest jednym z najbardziej 
bazujących na zaufaniu zawodów świata, w którym 
codzienne interakcje i podjęte decyzje w bezpośredni 
sposób wpływają na życie i zdrowie pacjentów. Z dru-
giej strony ilość generowanej wiedzy medycznej jest 
ogromna. Każdego dnia powstaje 5000 nowych arty-
kułów, co daje nowy artykuł medyczny średnio raz na 
26 sekund8. Powoduje to, że utrzymanie najwyższego 
poziomu wiedzy jest niemożliwe. Dodatkowo, nawet 
pomijając aktualizację wiedzy, każdy pacjent generuje 
kilkadziesiąt stron dokumentacji medycznej rocznie, 
której przejrzenie jest często kwestią niezbędną do pod-
jęcia odpowiednich decyzji. 

Systemy wsparcia decyzji są rozwiązaniem umożli-
wiającym połączenie dwóch uzupełniających się stron 
– zaufania relacji lekarz-pacjent i możliwości przeszu-
kiwania ogromu danych zewnętrznych i wewnętrznych. 
Nie budzą przy tym tak dużych kontrowersji, ponieważ 
nie mają na celu zastąpienia lekarza, a jedynie wspar-

8 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/

PMC3191655/.

cie go w poszukiwaniu jak najlepszych informacji. Są 
narzędziem nowoczesnego profesjonalisty medycznego 
szukającego agregacji wiedzy w celu zaoszczędzenia 
czasu. 

Systemy tego rodzaju pomagają również na 
wyższym poziomie. Analizy opłacalności, symulacje 
obciążenia jednostki medycznej w zależności od czyn-
ników zewnętrznych oraz bazujące na historycznych 
danych pomagają lepiej zaplanować i prowadzić 
jednostkę, a przekazując informację na poziom ogól-
nopolski, lepiej dysponować środkami pieniężnymi. 
Dodatkowo systemy tego typu mogą prowadzić bada-
cza naukowego krok po kroku przez zintegrowane 
ze sobą rozwiązania. Odkrywanie wiedzy – systemy 
do anotacji, narzędzia statystyczne, wersjonowanie 
danych i struktur danych – pozwala na szybkie dopa-
sowywanie się do niezwykle dynamicznego przyrostu 
wiedzy i danych w świecie medycyny. Zastosowanie 
metod uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji 
otwiera się nowe perspektywy dla precyzyjnej diagno-
styki czy farmakologii, wciąż będące przedmiotem 
intensywnych prac w świecie nauki i przemysłu. Dzięki 
platformie badań klinicznych możliwe jest korzystanie 
ze środowisk obliczeń statystycznych, bezpośrednie 
ładowanie udostępnionych, zanonimizowanych danych 
klinicznych do historyjek badawczych oraz urucha-
mianie procedur obliczeniowych (lokalnie lub na 
zewnętrznych klastrach obliczeniowych). 

Przykładem wykorzystania integracji danych oraz analityki Big Data jest platforma informatyczna ONKO.SYS 
wdrożona w Centrum Onkologii – Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie9, 10.

W celu lepszego dopasowania terapii i ograniczenia uciążliwości leczenia, lekarze mogą porównać informacje 
dotyczące choroby oraz indywidualnych cech pacjenta z wynikami analiz podobnych przypadków medycznych 
oraz danymi dotyczącymi skuteczności zastosowanego leczenia. Zgromadzone w ujednoliconej analitycznej 
bazie danych informacje systemu HIS oraz systemów zewnętrznych dla Instytutu dostarczają bezcennej wiedzy 
dla lekarzy, badaczy, a ostatecznie dla pacjentów. 

Baza ONKO.SYS zasilana jest również danymi z systemów diagnostycznych w poszczególnych pracowniach. 
Opisy przeprowadzonych badań laboratoryjnych i obrazowych łączone są z innymi informacjami o pacjentach. 
Obrazy (np. tomograficzne) gromadzone są w elektronicznych archiwach poszczególnych pracowni. Część infor-
macji w hurtowni dotyczy też pacjentów spoza COI. Są to np. pacjenci z innych ośrodków onkologicznych, które 
uczestniczą we wspólnych projektach badawczych lub pacjenci poddawani badaniom molekularnym. Hurtow-
nia integruje także dane z ponad dwudziestu baz danych stworzonych przez pracowników naukowych Centrum 
Onkologii – Instytutu, np.: „Baza pacjentów poradni genetycznej”, „Bank komórek i tkanek”, „Baza preparatów 
komórek krwiotwórczych”, „Krajowy Rejestr Przełyku Barretta” „Potrójnie ujemny rak piersi”.

  9 https://www.sas.com/pl_pl/news/informacje-prasowe-pl/2017/big-data-nie-tylko-dla-duzych.html.
10 https://itwiz.pl/onko-sys-polska-platforma-analizujaca-wszystkie-dane-medyczne/.
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Projekt ten pokazuje, w jaki sposób możliwe jest sięgnięcie po nowe klasy danych, wykorzystanie ich w pełnym 
potencjale i wielkości oraz otwarcie na zupełnie nowe klasy analiz. 

Cancer Center Amsterdam, czyli przedsięwzięcie dwóch jednostek badawczych: Akademickiego Centrum 
Medycznego oraz Uniwersyteckiego Centrum Medycznego w Amsterdamie, wykorzystuje widzenie kompute-
rowe i analitykę predykcyjną w celu lepszego typowania pacjentów z nowotworami do interwencji chirurgicznych 
ratujących życie. Wykorzystywane do tego są ogromne zbiory danych o każdym pacjencie z uwzględnieniem 
biomarkerów, kodu DNA i danych genomowych. 

Rak jelita grubego, który jest trzecim najczęściej występującym typem nowotworu, w przypadku około połowy 
pacjentów przenosi się również na wątrobę. W przypadku zaistnienia przerzutów często dokonuje się chirurgicz-
nego wycięcia zmian nowotworowych. Interwencja chirurgiczna jest możliwa, dopóki zmiany nie są zbyt duże. 
W przeciwnym razie pacjenci są najpierw poddawani terapiom takim, jak chemioterapia w celu zmniejszenia 
zmian nowotworowych. W trakcie terapii pacjenci są badani za pomocą tomografii komputerowej, co pozwala 
na ocenę, czy zmiany nowotworowe się zmniejszają i czy dają nadzieję na potencjalne ich wycięcie. Tradycyjnie 
taka ocena efektów terapii była w całości wykonywana przez radiologów i zajmowała dużo czasu. Zazwy-
czaj ograniczano się do dwóch największych zmian nowotworowych i tylko one były mierzone. W przypadku 
gdy pacjent miał więcej zmian nowotworowych, nie były one monitorowane ze względu na czasochłonność. 
Co więcej, takie podejście było bardzo subiektywne – jeśli dwóch radiologów oceniało wyniki tego samego 
pacjenta, mogli oni wytypować inne zmiany nowotworowe do pomiarów. Niektóre guzy pod wpływem chemio-
terapii zmniejszają się w sposób niesymetryczny i takie zmiany mogą nie zostać dostrzeżone przez ludzkie oko.  
Nie sposób też nie wspomnieć o ludzkich błędach, które mogą skutkować zagrożeniem życia w przypadku  
zlecenia nieuzasadnionej operacji czy chemioterapii.

Cancer Center Amsterdam, globalny lider w zakresie analityki, wykorzystuje widzenie komputerowe i głębo-
kie uczenie maszynowe w celu zwiększenia szybkości i podniesienia trafności oceny wpływu chemioterapii  
na zmiany nowotworowe u pacjentów. Dzięki temu lekarze mają wsparcie w postaci automatycznej oceny 
zmian – szybszej i bardziej precyzyjnej. Algorytmy sztucznej inteligencji pozwalają nie tylko identyfikować 
zmiany nowotworowe, ale też wykonywać pomiar wolumetryczny dla wszystkich zmian oraz tworzyć wizualiza-
cję 3D. W rezultacie, onkolodzy mogą lepiej ocenić, czy dany przypadek nadaje się do interwencji chirurgicznej 
czy też należy zalecić inną terapię. 

Ośrodek planuje wykorzystanie sztucznej inteligencji w celu oceny innych typów nowotworów, takich jak  
np. nowotwory piersi czy rak płuc.

Projekt Healthy Nevada to badanie kliniczne oferowane bezpłatnie mieszkańcom jednego z zachodnich stanów 
Ameryki Północnej – Nevady. Jednym z elementów projektu jest przeprowadzanie testów genetycznych, które 
pozwolą mieszkańcom poznać swoje pochodzenie, ryzyko zachorowania na choroby serca czy nowotwory oraz 
dowiedzieć się, w jaki sposób te ryzyka ograniczyć dzięki zmianie stylu życia i odpowiedniej diecie. Projekt 
został zainicjowany w celu poprawy sytuacji zdrowotnej mieszkańców w stanie, która plasuje się bliżej końca 
rankingów zdrowotnych w USA. W celu zbadania przyczyn tego stanu naukowcy rozpoczęli zbieranie danych 
mieszkańców w ramach utworzonego projektu, aby zidentyfikować przyczyny złej sytuacji zdrowotnej. Wyko-
rzystując i łącząc dane z różnych źródeł – dane genetyczne, kliniczne, środowiskowe, demograficzne, dane 
z indywidualnych wywiadów dotyczące stylu życia i odżywiania się mieszkańców – oraz z pomocą uczenia 
maszynowego i algorytmów sztucznej inteligencji, naukowcy analizują czynniki, które wpływają na zdrowie 
mieszkańców. 

Dzięki indywidualnym danym można personalizować zalecenia. Przykładowo, można zalecić osobom bardziej 
narażonym na choroby układu oddechowego unikanie wychodzenia na zewnątrz w przypadku gorszej jakości 
powietrza.

Projekt Healthy Nevada ma przede wszystkim wymiar profilaktyczny – wskazuje mieszkańcom, jakie powinni 
podjąć działania zapobiegawcze, aby zmniejszyć ryzyko utraty dobrego zdrowia i zapobiegać chorobom,  
co do których mogą mieć skłonności genetyczne, np. ryzyko zwiększa występowanie hipercholesterolemii.
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9.5.  Sztuczna inteligencja w onkologii
Konrad Stawiski, Jacek Fijuth

Żyjąc w pierwszej połowie XXI w. z łatwością możemy 
obserwować indywidualizację oferowanych przez firmy 
usług, profilowanie reklamy pod kątem grupy odbior-
ców czy adaptację treści do preferencji użytkowników 
portali społecznościowych. Wszystkie te działania łączy 
jeden cel – zbieranie informacji o potencjalnych klien-
tach i ich wyborach. Wykorzystując tę wiedzę, firmy 
dostarczają usługi lub produkty spersonalizowane. Prze-
kłada się to oczywiście na większe zyski, ale wymaga 
zdobycia retrospektywnych danych na temat klientów. 
W dobie łatwego dostępu do elektroniki i Internetu 
informacje te można bezproblemowo zbierać teleme-
trycznie, właściwie na każdym kroku. Nie ma znaczenia, 
czy przeglądamy aktualności sieci społecznościowej na 
swoim laptopie, gramy w grę na smartfonie, czy oglą-
damy filmy w ulubionym serwisie VOD na telewizorze. 
Zazwyczaj każdy nasz ruch jest zapisywany, a wytwo-
rzone na bazie tych informacji modele tworzą spójny 
obraz naszych preferencji, a przede wszystkim poten-
cjału monetyzacji naszych wyborów przez firmy, które 
te dane zbierają.

Oczywiste jest zatem, że tak ogromna ilość infor-
macji, tzw. big data, nie może być prosta w analizie 
i wyciąganiu wniosków. Każdego użytkownika definiuje 
ogromna ilość zmiennych, których klasyczna ana-
liza statystyczna jest żmudna, co gorsze obarczona 
wysokim prawdopodobieństwem wykazania jakichś 
zależności tylko i wyłącznie przez przypadek (tzw. pro-
blem porównań wielokrotnych). Z tego też powodu 
sztuczna inteligencja – pomimo faktu, iż sam termin 
jest znany ponad 70 lat – z dnia na dzień nabiera 

coraz większego znaczenia, zarówno w życiu codzien-
nym, jak i onkologii.

Powyższy schemat indywidualizowania informacji 
z łatwością można odnieść do medycyny, a w szczególno-
ści onkologii. Wiedza medyczna, według szacunkowych 
danych, mierzona ilością dostępnych w literaturze publi-
kacji, w latach osiemdziesiątych XX w. podwajała swoją 
objętość co 7 lat. W 2010 r. okres ten był już dwukrotnie 
krótszy, a prognozy na 2020 r. wskazują, że liczyć on 
będzie zaledwie 73 dni. Ten niewyobrażalnie ogromny 
przyrost informacji sprawia, że coraz bardziej nierealne 
staje się posiadanie wszelkiej możliwej wiedzy w swojej 
dziedzinie. Chcąc przeczytać w 2017 r. wszystkie publi-
kacje z onkologii, czytelnik musiałby zmierzyć się z liczbą 
ponad 100 tys. anglojęzycznych, międzynarodowych 
i recenzowanych artykułów naukowych. Perspektywa 
onkologii jest dodatkowo obciążona faktami hetero-
genności nowotworów oraz ograniczonej skuteczności 
chemio-, immuno- i radioterapii w poszczególnych pod-
grupach pacjentów. Wszystko to sprawia, że podobnie 
jak w przypadkach biznesowych pacjenci wymagają 
zindywidualizowanej i precyzyjnej diagnostyki i leczenia 
onkologicznego (precision and personalized medicine). 

Z narzędzi sztucznej inteligencji (ryc. 9.7) najwięk-
sze obecnie znaczenie w medycynie klinicznej mają 
metody tworzenia modeli klasyfikacyjnych i regresyj-
nych, a w genetyce i biologii molekularnej także metody 
uczenia nienadzorowanego. 

Modele klasyfikacyjne mają szczególne zastoso-
wanie w poszukiwaniu nowych narzędzi wspierających 
decyzje diagnostyczne i stratyfikacyjne, a także w two-

Sztuczna inteligencja (arti�cial inteligence) = jak zaprogramować komputer aby zachowywał się inteligentnie?

Nauczanie maszynowe (machine learning) 
= komputer wykonuje zadanie, na podstawie

doświadczenia uczy się, jak wykonywać je lepiej

Uczenie ze wzmocnieniem
(reinforcement learning) 

= program uczy się jaka seria
kroków/algorytm doprowadzi go

do osiągnięcia najlepszego
rezultatu, np. sztuczna

inteligencja w grze
komputerowej

Uczenie nadzorowane (supervised learning) 
= celem jest predykcja jakiejś zmiennej, np.:

Uczenie nienadzorowane
(unsupervised learning) 

= celem jest wyróżnienie 
podgrup, nie ma docelowej
zmiennej, np. klasteryzacja

miRNA, wykorzystanie
techniki PCA do odnalezienia

przypadków odstających

• model klasy�kacyjny = predykcja zmiennej
 nominalnej, np. chory vs. zdrowy, spam vs. ham,
 stopień I vs. stopień II vs. stopień III

• model regresyjny = predykcja zmiennej ciągłej,
 np. ekspresja wybranego genu, dochód w danym
 roku

Eksploracja danych (data mining) = człowiek
na podstawie zebranych danych tworzy model, 

którym stara się odnaleźć ukryte zależności

RYCINA 9.7.   Podstawowe terminy i podział narzędzi sztucznej inteligencji.
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rzeniu nowych testów diagnostycznych. Podobnie jak 
opisano wyżej, ze zgromadzonych danych wybraną 
metodą tworzy się matematyczny model, którego nad-
rzędnym celem ma być przewidywanie odpowiedniego 
zdarzenia, np. diagnozy nowotworu. Z założenia modele 
te powinny być modelami wieloczynnikowymi, a zatem 
uwzględniać wiele cech pacjenta jednocześnie. Dla 
przykładu, uwzględniając profil ekspresji 14 miRNA 
w surowicy w tym samym czasie, jesteśmy w stanie 
stworzyć bardziej skomplikowany i wydajniejszy test dia-
gnostyczny, niż skupiając się na poszukiwaniu idealnego 
punktu odcięcia dla pojedynczego wybranego miRNA. 

Tworzone modele klasyfikacyjne ocenia się tak jak 
testy diagnostyczne – określając m.in. ich dokładność, 
czułość i swoistość. Ich skuteczność weryfikuje się spraw-
dzając, czy wytworzony model poradzi sobie z zadaniem 
na zupełnie nowym zbiorze danych (takim, który nie był 
użyty do stworzenia modelu; hold-out validation), lub 
stosując walidację krzyżową (cross-validation). Wszyst-
kie te zabiegi mają na celu wybranie finalnego modelu, 
który prawidłowo znalazłby biologiczny sens danych, 
a nie podzielił zbiór danych tylko i wyłączenie ze względu 
na różnice wynikające z błędów pomiarowych, błędów 
metody czy przypadku. Jeżeli model działa poprawnie 
na treningowym zbiorze danych, ale nie radzi sobie 
w walidacji, świadczy to o tzw. przeuczeniu (overfitting) 
i wymaga weryfikacji metody modelowania.

Wśród metod tworzenia modeli klasyfikacyjnych 
znajdziemy wiele narzędzi pozwalających na stworze-

nie takich rozwiązań: począwszy od popularnej regresji 
logistycznej, poprzez naiwny klasyfikator Bayesowski, 
maszyny wektorów nośnych, drzewa decyzyjne (ctree, 
PART, C4.5, C5.0), losowy las (random forest), gradient 
boosting czy głębokie sztuczne sieci neuronowe (deep 
learning).

Przede wszystkim głębokim sieciom neuronowym 
oraz zwiększającej się mocy obliczeniowej dostępnych 
komputerów (a zwłaszcza kart graficznych, które cechuje 
większa możliwość prowadzenia obliczeń równoległych) 
zawdzięczamy tak widoczny w ostatnim czasie postęp 
w dziedzinie rozpoznawania dźwięku i obrazu. Zobrazo-
wać to można na przykładzie z 2017 r., gdy na łamach 
czasopisma „Nature” zostało opublikowane doniesie-
nie informujące, że sztuczna sieć neuronowa potrafiła 
różnicować zmiany skórne na podstawie zdjęć na porów-
nywalnym poziomie jak doświadczeni dermatolodzy. 

Omawiane narzędzia można zastosować prawie 
na każdym etapie diagnostyki i leczenia onkologicz-
nego (ryc. 9.8). Rozwój i walidacja tych narzędzi są tak 
dynamiczne, że przedstawienie ich przekracza ramy 
przedmiotowego opracowania. 

Oczywiste jest, że w następnych latach będziemy 
obserwować zwiększenie liczby testów diagnostycz- 
nych/predykcyjnych oraz narzędzi wspierających decy-
zje kliniczne w każdym aspekcie onkologii, opartych 
na narzędziach sztucznej inteligencji, w tym głębokich 
sztucznych sieciach neuronowych.

Chirurgia:
• Rozwiązania ułatwiające operacje robotyczne.

Chemioterapia i immunoterapia:
• Tworzenie modeli predykcyjnych odpowiedzi 
 i powikłań po zastosowaniu leków.
• Typowanie nowych chemio- i immunoterapeutyków.
• Optymalizacja dawek i protokołów premedykacji.

Radioterapia:
• Redukcja artefaktów obrazowych, synteza CT 
 do planowania na podstawie badania MR, poprawa jakości 
 obrazowania, korejestracja różnych typów obrazowania.
• Automatyczna segmentacja OAR oraz obrazów tarczowych.
• Predykcja dawki, automatyczne przeplanowanie.
• Automatyczne wery�kacja ułożenia, predykcja ruchomości 
 oddechowej.

 Leczenie onkologiczne

Kliniczne:
• Modele klasy�kacji ryzyka rozwoju nowotworów 
 na podstawie danych klinicznych.
• Pomoc w kwali�kacji do odpowiedniej terapii.
 

Radiologiczne:           
• Wykrywanie anomalii w obrazach radiologicznych 
 – analiza obrazu, automatyczne rozpoznawanie.
• Segmentacja podejrzanych zmian radiologicznych, 
 rejestracja i korejestracja obrazów.
• Analiza tekstur i kształtu jako czynników predykcyjnych.

                             
Histopatologiczne:    
• Modele klasy�kacyjne (analiza obrazu) 
   dla patomorfologów – automatyczne rozpoznawanie.
• Typowanie nowych biomarkerów molekularnych. 

Podejrzenie nowotworu       

RYCINA 9.8.   Przykłady zastosowania narzędzi sztucznej inteligencji w onkologii.
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9.6.  Patient experience jako podstawa do szukania innowacyjnych 
          rozwiązań na ścieżce leczenia pacjenta

Sabina Białek

Technologia cyfrowa z dnia na dzień zmienia sposób, 
w jakim żyjemy. Ma wpływ na nasze decyzje, doświad-
czenia, relacje społeczne. Wkracza w kolejne branże, 
automatyzując procesy, zwiększając możliwości pro-
dukcyjne, optymalizując organizację pracy. Dostęp do 
źródeł informacji stał się nieograniczony i jest podstawą 
do tworzenia kolejnych i coraz bardziej zaawansowanych 
rozwiązań. Podobnie jest w branży medycznej. Trendy 
w technologiach wskazują na postępującą rewolucję 
cyfrową w obszarze opieki zdrowotnej. Digitalizowanie 
procesów leczenia, innowacje technologiczne, pozwa-
lające na zdalne monitorowanie zdrowia pacjentów, 
sztuczna inteligencja skracająca diagnostykę, to tylko 
kilka trendów w transformacji cyfrowej, dotykającej 
medycyny i ochrony zdrowia. 

Ale nawet najnowocześniejsze technologie nie będą 
efektywne, jeśli nie będą wspierać i towarzyszyć 
pacjentom podczas całej ich ścieżki leczenia. 
Dlatego zrozumienie potrzeb pacjentów powinno 
być punktem wyjścia do wprowadzania innowacji 
w systemie leczenia, a perspektywa doświadczeń 
pacjenta (patient experience), powinna być brana  
pod uwagę podczas dyskusji na temat zmian  
w opiece medycznej. 

Choroba nowotworowa to trudny czas dla każdego, 
zarówno dla pacjenta, jak i jego bliskich. To również 

ogromne wyzwanie dla personelu medycznego, którego 
obowiązkiem jest zapewnienie pacjentowi jak najlep-
szego dostępu do leczenia. Ale to tylko wycinek drogi, 
jaką przemierzyć musi pacjent od momentu pojawienia 
się pierwszych objawów choroby. Jego doświadczenia 
związane z onkologiczną opieką medyczną są bardzo 
szerokie i wkraczają w wiele niezależnych od pacjenta 
obszarów. Dlatego w dojrzałych organizacjach systemu 
ochrony zdrowia na świecie coraz większy nacisk kła-
dzie się na patient experience. Jak pokazują badania 
The Beryl Institute, doświadczenia pacjenta stanowią 
strategiczny obszar inwestycji na najbliższe 3 lata dla 
82% świadczeniodawców z dojrzałych rynków, a tylko 
19% nie podjęło w tym zakresie działań lub dopiero je 
rozpoczyna. Wdrażanie koncepcji pacjentocentryzmu 
szczególnie widoczne jest w Stanach Zjednoczonych, 
gdzie 55% szpitali włączyło patient experience do swo-
jej misji, 88% zatrudnia pracowników odpowiedzialnych 
za budowanie i wdrażanie rozwiązań skupionych na 
doświadczeniach pacjentów, a 69% wyznaczyło lidera 
zarządzania doświadczeniami pacjenta11. 

W Polsce pojawiła się nowa rola w opiece onkolo-
gicznej – koordynator, którego zadaniem jest wspieranie 
pacjenta podczas procesu jego leczenia. I choć wprowa-

11 The State of Patient Experience 2017: A Return to Purpose 

(https://www.theberylinstitute.org/store/ViewProduct.

aspx?id=13390491).
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dzenie takiego stanowiska ma na celu dbać o patient 
experience, jest to tylko wycinek rozwiązań, jakie należy 
wprowadzić w pacjentocentrycznym systemie leczenia 
pacjentów z nowotworami. 

Czym jest patient experience?

Według The Beryl Institute, międzynarodowej organiza-
cji, której celem jest polepszanie doświadczeń pacjentów 
przez współpracę i wymianę wiedzy, “patient experience 
to suma wszystkich interakcji i zdarzeń, ukształtowa-
nych przez kulturę placówki medycznej, występujących 
podczas procesu leczenia”12. 

Krajem, który jako pierwszy zwrócił uwagę na rolę 
doświadczeń pacjenta w systemie opieki zdrowotnej, 
były Stany Zjednoczone. Wagę idei patient experience 
wzmocniło włączenie jej w 2007 r. przez Institute for 
Healthcare Improvement (IHI) do koncepcji Triple Aim, 
czyli trzech celów strategicznych systemu ochrony zdro-
wia, którymi należy się zająć w najbliższej przyszłości: 

12 Tłumaczenie własne na podstawie definicji z https://
www.theberylinstitute.org/.

RYCINA 9.9.   Patient Experience według The Beryl Institute.

poprawa zdrowia populacji, zmniejszenie kosztów opieki 
zdrowotnej oraz zadbanie o patient experience. Zmiana 
podejścia w klinicznym leczeniu oraz skierowanie uwagi 
na doświadczenie pacjenta buduje pacjentocentryczny 
model opieki zdrowotnej. 

W Europie dobrym przykładem jest Wielka Bryta-
nia, gdzie doświadczenia pacjenta są integralną częścią 
Konstytucji NHS (National Health Service). Jedna z sied-
miu określonych w niej zasad mówi, że NHS „dostarcza 
opiekę wysokiej jakości, która jest bezpieczna, efek-
tywna i skupiona na doświadczeniach pacjenta”13. 
Jednym z przełomowych momentów dla postrzegania 
roli doświadczeń pacjenta w Wielkiej Brytanii stało się 
opublikowanie w 2011 r. przez King’s College London 
i The King’s Fund raportu “What Matters To Patients? 
Developing the Evidence Base for Measuring and 
Improving Patient Experience”. Raport wskazywał na 
zwiększenie uwagi na relacyjne aspekty służby zdro- 
wia (takie jak bycie traktowanym jak osoba, nie licz- 
ba, poświęcenie czasu przez personel, indywidualne 

13 The NHS Constitution for England (https://www.gov.
uk/government/publications/the-nhs-constitution-for-en-
gland/the-nhs-constitution-for-england).
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traktowanie bez etykiet czy użycie języka, który łatwo 
zrozumieć) bardziej niż na aspekty funkcjonalne (takie 
jak wykorzystanie innowacyjnych terapii czy sprawność 
procesowa)14. 

Według Pata Ryana, CEO Press Ganey, patient expe-
rience to nie tylko zadbanie o eliminację bólu i leczenie 
farmakologiczne, ale również zmniejszenie cierpienia 
i lęku związanego z chorobą na całym kontinuum opieki 
medycznej, od pierwszego połączenia telefonicznego do 
wypisania pacjenta. Tę teorię poszerzają w swojej defi-
nicji patient experience S. Pemberton i H. Richardson, 
którzy zapewnianie pacjentowi pozytywnego doświad-
czenia, odnoszą do sześciu etapów leczenia: objawy 
choroby, przyjazd do placówki medycznej, przyjęcie  
do placówki medycznej, pobyt w niej, leczenie i etap  
po leczeniu15. 

Patient experience to wszystko, w czym pacjent 
uczestniczy, rozumie, odczuwa na swojej ścieżce 
leczenia, niezależnie od poszczególnych punktów 
styku, jak i w kontakcie z personelem medycznym, 
członkami rodziny, opiekunami, społecznością, 
w której pacjent na co dzień funkcjonuje.

„Leczenie całego pacjenta poza leczeniem farmako-
logicznym jest coraz ważniejsze” – zauważa Jeff Patton, 
doktor medycyny, prezes izby lekarskiej, CEO Tennessee 
Oncology w Nashville. „Od doradztwa finansowego 
i żywieniowego po jogę i akupunkturę” – dodaje. 

Patient experience to spojrzenie na leczenie 
pacjenta z szerszej perspektywy i z głębszą intencją. 
Istotne jest, aby wyjść poza obszar samego 
farmakologicznego leczenia choroby i spojrzeć 
holistycznie na pacjenta i jego doświadczenia  
przed leczeniem, w trakcie leczenia i po leczeniu.

Według Jeffa Pattona, pacjenci twierdzą, że są 
szczęśliwsi, czują się doceniani i mają bardziej pozy-

14 ‘What matters to patients’? Developing the evidence base 

for measuring and improving patient experience. Project 

Report for the Department of Health and NHS Institute 

for Innovation & Improvement (http://www.wales.nhs.uk/

sites3/documents/420/Final%20Project%20Report%20

pdf%20doc%20january%202012%20(2).pdf).
15 Defining Patient Experience. https://pxjournal.org/cgi/

viewcontent.cgi?article=1004&context=journal.

tywne nastawienie do leczenia, gdy lekarze czy personel 
medyczny słuchają ich i pomagają rozwiązywać im 
napotkane na ścieżce leczenia problemy16. I choć 
wydaje się to oczywiste, że słuchanie pacjentów i trak-
towanie ich jak bliskich znacznie wpływa na poprawę 
ich doświadczenia, w procesie leczenia często brakuje 
przestrzeni na poświęcenie pacjentowi więcej czasu. 

Co składa się na patient experience?

Doświadczenie pacjenta rozumiane jest jako złożona 
zależność między wiedzą, wartościami a oczekiwaniami 
pacjenta. Jest efektem bezpośrednich, osobistych obser-
wacji pacjentów, wynikających z ich uczestniczenia 
w procesie opieki zdrowotnej. Oczekiwania pacjentów 
wiążą się nie tylko i wyłącznie z samym leczeniem, ale 
także z dostępem do informacji o tym, jak poruszać 
się po systemie opieki zdrowotnej. Pacjenci zwracają 
uwagę na wygodne umawianie wizyt, punktualność 
wizyt, termin wizyt, pomocny personel w recepcji, kom-
petencje lekarza. Pacjenci oczekują, aby ich szanowano 
i traktowano z godnością, aby otrzymywali wsparcie 
emocjonalne i otuchę. Chcą mieć dostęp do informa-
cji o przyczynie choroby, przebiegu leczenia, poznać 
skutki uboczne leczenia oraz móc z lekarzem omawiać  
problemy związane z ich samopoczuciem. 

Doświadczenie pacjenta odnosi się do autonomii, 
możliwości dokonywania wyboru szpitala czy 
lekarza. Pacjenci potrzebują jasnych i łatwych 
do zrozumienia informacji, pozwalających im na 
udział w podejmowaniu decyzji, dotyczących 
leczenia. Zależy im na poufności, godności, jakości 
podstawowych udogodnień oraz skupienia uwagi  
na sobie17.

Patient experience w onkologii

Szacuje się, że w 2016 r. w Stanach Zjednoczonych, 
liczba chorych, którzy przeżyli raka wyniosła 15,5 mln 
osób, a liczba ta ma wzrosnąć do blisko 26,1 mln do 
2024 r., w tym 73% osób powyżej 65. roku życia. Obok 

16 10 Ways to Improve the Patient Experience  
(https://www.managedhealthcareexecutive.com/ 
slideshows/10-ways-improve-patient-experience).

17 Defining Patient Experience (https://pxjournal.org/cgi/
viewcontent.cgi?article=1004&context=journal).
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postępów w diagnostyce i coraz to nowszych możliwości 
leczenia nowotworów, a co za tym idzie większej prze-
żywalności pacjentów onkologicznych, należy zwrócić 
większą uwagę na doświadczenia pacjentów na całej 
jego ścieżce leczenia18. 

Amerykańscy badacze przeprowadzili przegląd 
miar doświadczeń pacjenta z chorobą nowotworową. 
Wśród nich znalazły się miary, obejmujące m.in. poziom 
zadowolenia z komunikacji lekarz-pacjent, koordynacja  
opieki, uzyskanie potrzebnej i szybkiej opieki, dostęp do 
opieki, jakość opieki. Celem tego badania było zidenty-
fikowanie kluczowych elementów opieki nad pacjentem 
onkologicznym, w tym znalezienie luk i zdefiniowanie 
potencjalnych pytań badawczych do dalszego pogłębia-
nia tematu patient experience w onkologii.

 � Komunikacja lekarz-pacjent

Istotne czynniki wpływające na efektywną komunika-
cję to przede wszystkim jasne i terminowe informacje, 
wsparcie emocjonalne oraz możliwość wspólnego podej-
mowania decyzji odnośnie do procesu leczenia. 

Badania dowiodły, że pacjentki cierpiące na raka 
piersi, którym lekarze poświęcili więcej czasu na konsul-
tacje, wykazały wyższy poziom zadowolenia z leczenia. 
Dostrzegane przez pacjentów cechy lekarza, takie 
jak życzliwość, uprzejmość, empatia, dodawanie otu-
chy, były wymieniane jako jedne z istotnych czynników 
polepszających patient experience. Zadowolenie spa-
dało, gdy lekarz nie podejmował się omówienia połowy 
nurtujących pacjenta zagadnień lub omówił je w małym 
stopniu. Wśród tych tematów pojawiały się kwestie 
związane z kontrolą objawów, niepokojami duchowymi, 
praktycznymi potrzebami, rokowaniami, zdefiniowa-
niem celu opieki, potencjalnymi komplikacjami w terapii, 
przygotowaniem testamentu, wyznaczeniem pełnomoc-
nika prawnego, wsparciem w decyzjach dotyczących 
podtrzymywania funkcji życiowych oraz pomocy z hospi-
cjum (52% respondentów, w tym prawie 90% pacjentów 
na zaawansowanym etapie choroby nowotworowej, 
stwierdziło, że nie otrzymali w ogóle informacji o hospi-
cjum albo tych informacji było za mało). 

18 Patient experiences of cancer care: scoping review, future 
directions, and introduction of a new data resource: 
Surveillance Epidemiology and End Results-Consumer 
Assessment of Healthcare Providers and Systems 
(SEER-CAHPS) (https://pxjournal.org/cgi/viewcontent.
cgi?article=1167&context=journal).

TABELA 9.1.   Komunikacja lekarz-pacjent – doświadczenia 
pacjentów

MIARY DOŚWIADCZEŃ 
PACJENTÓW

CO MIERZONO

 � Komunikacja 
lekarz-pacjent

 � Koordynacja opieki

 � Dostęp do opieki

 � Jakość opieki

 � Luki w komunikacji, bariery 
w efektywnej komunikacji, 
czas poświęcony pacjentom, 
częstotliwość i czas konsultacji

 � Efektywność ekonomiczna 
zaangażowania 
koordynatorów we wsparcie 
w procesie leczenia, 
koordynacja leczenia po 
hospitalizacji, zaangażowanie 
pielęgniarek w koordynację 
leczenia

 � Zrozumienie barier w dostępie 
do leczenia onkologicznego 
(status społeczny, finansowy, 
komunikacja ze służbą 
zdrowia)

 � Relacje lekarz-pacjent, 
zaufanie, lojalność, opieka

Zarówno pacjenci, jak i ich rodziny, byli uwrażliwieni 
na następujące elementy komunikacji: 

 � wymiana informacji w sposób szybki, jasny, sku-
teczny, merytoryczny, poprawny i wystarczający,

 � wsparcie relacji pomiędzy lekarzem a pacjentem 
i jego rodziną, skupienie się na budowaniu zaan-
gażowania i poznaniu pacjenta. 

 � Koordynacja opieki

Przebadano doświadczenia pacjenta w kontekście 
jego poruszania się w systemie leczenia, efektywności 
komunikacji pomiędzy personelem medycznym oraz 
terminowości i właściwej informacji dla pacjenta. Odnie-
siono je do koordynacji opieki w szpitalu oraz opieki po 
wyjściu ze szpitala. Porównywano opiekę, która była 
prowadzona przez pielęgniarkę do opieki prowadzo-
nej przez lekarza oraz zestawiono opiekę onkologiczną 
z opieką pierwszego kontaktu.

Badania wykazały, że zaburzona komunikacja,  
tj. opóźnienia w przekazywaniu informacji, niepełne 
informacje czy brak przepływu informacji między 
świadczeniodawcami, skutkowała opóźnieniami 
w efektywnym leczeniu pacjenta.
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 � Opieka pod koniec życia

Oczekiwania pacjentów i ich bliskich, w stosunku do 
opieki pod koniec życia pacjenta skupiają się wokół 
następujących obszarów: zadbanie o stan psychiczny 
pacjenta, traktowanie go z godnością, bieżące informo-
wanie na temat stanu zdrowia, wsparcie emocjonalne 
i duchowe, zapewnienie opieki w momencie śmierci, 
zapewnienie dostępu do innych usług wspierających 
pacjenta przed śmiercią oraz zadbanie o wszelkie 
potrzeby rodziny zmarłego. 

Badania wskazują również, że umieszczenie 
pacjenta w hospicjum na kilka dni przed śmiercią zna-
cząco przyczyniły się do negatywnej opinii na temat 
jakości opieki. 

Podobne badanie, dotyczące doświadczeń pacjen-
tów w opiece onkologicznej, zostało przeprowadzone 
w Holandii w 2010 r. Zbadano wówczas 8 obszarów, 
będących częścią procesu leczenia. Wśród nich znala-
zły się: (1) dostępność (pytano m.in. o czas rozpoczęcia 
leczenia od pierwszej wizyty u specjalisty – czy był krót-
szy niż 35 dni); (2) wizyty kontrolne (wiedza na temat 
daty wizyty kontrolnej u lekarza podstawowej opieki 
zdrowotnej lub specjalisty); (3) komunikacja oparta 
na szacunku (zaufanie do lekarza); (4) zaangażowanie 
pacjenta i jego rodziny (poziom zaangażowania rodziny 
pacjenta w proces leczenia); (5) dostęp do informacji 
(sposób otrzymania informacji na temat procesu lecze-
nia); (6) koordynacja i całościowa opieki (wiedza na 
temat osoby, która będzie kontynuowała i koordynowała 
proces leczenia); (7) wsparcie fizyczne (otrzymywanie 
wsparcia związanego z kontrolą bólu); (8) wsparcie  
psychologiczne (wsparcie ze strony psychologa). 

Pacjenci lub ich przedstawiciele, z którymi przepro-
wadzono wywiady, często zwracali uwagę na możliwość 
przyspieszenia diagnozy i rozpoczęcia leczenia jak 
najszybciej. Nie podali prawie żadnych konkretnych 
informacji o dopuszczalnych czasach oczekiwania. 
Wskazywali również na potrzebę otrzymywania infor-
macji na temat przebiegu choroby oraz na możliwość 
otrzymywania opinii od drugiego lekarza. Wśród 
najbardziej oczekiwanych potrzeb znalazły się m.in. 
koordynacja leczenia, kontynuacja leczenia po wyjściu 
ze szpitala, dostęp do informacji, multidyscyplinarny 
zespół sprawujący opiekę nad pacjentem oraz wsparcie 
emocjonalne19. 

19 Development of indicators for patient-centred cancer 
care (https://core.ac.uk/download/pdf/81800438.pdf).

Wymienione wyżej obszary doświadczeń pacjenta 
to tylko niewielka część ich punktów styku podczas 
ścieżki leczenia pacjentów, ale stanowi podstawę do 
wyjścia do szerszej analizy i dogłębnego zbadania. 

 � Wnioski 

Zwiększająca się liczba ludzi dorosłych cierpiących na 
nowotwory wymaga szybkiego i holistycznego oraz 
stanowczego podejścia do leczenia z uwzględnieniem 
badania potrzeb pacjentów. Poniżej znajdują się wnioski 
z powyżej przedstawionych badanych obszarów:

1. Efektywna komunikacja na linii lekarz-pacjent (i jego 
rodzina) wpływa na skuteczność leczenia pacjenta 
onkologicznego (jakość życia, satysfakcja z opieki 
przed, w trakcie i po leczeniu oraz wyniki leczenia).

2. Szybkość i zrozumienie przekazywanych informacji 
– pacjenci potrzebują lekarzy, którzy będą przekazy-
wać im niezbędne informacje, we właściwym czasie 
i w zrozumiały dla nich sposób. Chcą, aby lekarze 
słuchali i odpowiadali na ich pytania i potrzeby. 
Niezdolność przekazania informacji, której pacjent 
potrzebuje, a która jest integralną częścią procesu 
podejmowania decyzji, może zniszczyć relacje 
między pacjentem a lekarzem. Skutkiem ubocz-
nym braku właściwego przepływu informacji może 
być również zagubienie i niepokój związany z nie-
radzeniem sobie z niepewnością stanu zdrowia 
i niewystarczającą wiedzą na temat metod le- 
czenia.

3. Zapewnienie opieki po wyjściu ze szpitala – dzia-
łanie to wymaga wzmożonego zaangażowania 
w komunikacji z pacjentem, ale wzmacnia postawę 
w podejściu do pacjentocentryzmu, dając pacjen-
towi poczucie, że nie pozostaje sam w dalszym 
procesie leczenia. Kontynuacja leczenia po wyjściu 
ze szpitala, zapewniona przez możliwość kontaktu 
(zarówno bezpośredniego, jak i telefonicznego) 
z pielęgniarką lub innym koordynatorem, może 
wpływać na pozytywne doświadczenia pacjenta. 
Dodatkowo może stanowić alternatywę dla prze-
dłużanej hospitalizacji, co ma również wpływ na 
dostęp do opieki medycznej dla pozostałych, ocze-
kujących na leczenie pacjentów.
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Koordynator

Dokumentacja
medyczna

Patient experience
– dobre praktyki

Budowanie
zaufania

Informacja
zwrotna

Czas
dla pacjenta

Słuchanie

Partnerstwo

RYCINA 9.10.   Dobre praktyki w patient experience.

Dobre praktyki, czyli rekomendacje  
jak można polepszyć patient  
experience

 � Koordynator

Precyzyjna i płynna wymiana informacji, dbałość o ter-
minowość procesu leczenia, zapewnienie wsparcia 
w leczeniu po wyjściu ze szpitala, to jedne z powodów, dla 
których zarekomendowane zostało stworzenie nowego 
stanowiska pracy, jakim jest koordynator leczenia 
onkologicznego. Jego podstawową rolą jest zapew-
nienie sprawnego przechodzenia przez poszczególne 
etapy diagnostyki oraz leczenia. Zgodnie z zapisami 
prawnymi20, koordynator odpowiada przede wszyst-
kim za terminową realizację planu leczenia, w tym za 
ustalanie terminów realizacji poszczególnych modułów 
świadczenia, przedstawianie w sposób skuteczny, przy-
stępny i zrozumiały dla pacjenta informacji o terminach 
realizacji poszczególnych etapów opieki, dbanie o kom-
pletność dokumentacji związanej z kartą diagnostyki 
i leczenia pacjenta, współpracę z personelem medycz-
nym oraz pozostałymi komórkami organizacyjnymi 
w wyznaczonym zakresie, obecność na posiedzeniach 
konsylium21.

 � Partnerstwo 

“Wspieraj autentyczne partnerstwo z pacjentami” – 
rekomenduje Christopher Palmieri, prezes i dyrektor 
generalny Commonwealth Care Alliance w Bostonie. 
Promowanie kultury leczenia skoncentrowanej na 
pacjencie, angażującej pacjenta do udziału w podej-
mowaniu decyzji, udowadnia, że głos pacjenta jest 
włączony we wszystkie aspekty projektowania usług 
opieki medycznej. Współpraca z pacjentami ułatwia 
korzystanie z opieki zdrowotnej, pomaga zaspokajać ich 
potrzeby oraz wspiera pacjentów w osiąganiu pożąda-
nego efektu zdrowotnego.

20 Załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 

24 maja 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie 

świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego 

(Dz.U. z dnia 7 czerwca 2019 roku, poz. 1062).
21 Rola koordynatora leczenia onkologicznego (https://

izba-lekarska.pl/numer/numer-32018-2/rola-koordyna-
tora-leczenia-onkologicznego/).

 � Czas dla pacjenta

Według Christophera Maiony, dyrektora medycznego 
PatientKeeper, Inc., w Waltham, Massachusetts, jednym 
ze sposobów na poprawę doświadczenia pacjentów jest 
zapewnienie organizacjom opieki zdrowotnej więcej 
czasu na interakcje z pacjentami. Badania wskazują, 
że lekarz spędza zbyt dużo czasu na wprowadzaniu 
danych administracyjnych. Wyposażenie lekarzy w bar-
dziej intuicyjne narzędzia technologiczne, polepszające 
płynność pracy lekarza, sprawiają, że ich zadania 
pozamedyczne będą mniej czasochłonne. Dzięki temu 
będą mogli efektywniej komunikować się z pacjentami, 
co znacznie przyczyni się do poprawy zadowolenia 
zarówno pacjenta, jak i lekarza. 

 � Słuchanie

“Najważniejsza rzecza, jaką możemy zrobić, to słuchać 
– po prostu słyszeć, co dzieje się z naszymi pacjentami” 
– mówi Kevin Gwin, główny specjalista ds. doświad-
czeń pacjentów, University of Missouri Health Car, 
Columbia, Missouri. Takie podejście buduje obustronne 
zaangażowanie w proces leczenia, ale także wskazuje 
na empatyczne podejście do każdego pacjenta. 

Słuchanie i rozumienie tworzą podstawę do budo-
wania relacji między lekarzami a pacjentami, która 
przynosi zaufanie, polepsza patient experience i wpływa 
na jakość i efekty leczenia. 
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 � Budowanie zaufania

Pacjenci i ich rodziny potrzebują wiedzieć, że mogą 
liczyć na swojego lekarza, czuć, że mają u niego wspar-
cie, że mogą mu zaufać i mieć poczucie, że lekarz jest 
partnerem w procesie leczenia. 

 � Feedback

Sue Murphy, główny specjalista ds. doświadczeń i zaan-
gażowania pacjentów, w University of Chicago Medicine, 
proponuje wykorzystywanie technologii mobilnej zapro-
jektowanej do interakcji z pacjentami i zbierania od 
nich informacji zwrotnej. Dzięki temu wszelkie obawy 
pacjenta i ryzyka zostaną szybciej rozwiązane. 

 � Dokumentacja medyczna

Ważne jest również, aby zapewnić pacjentom dostęp 
do dokumentacji medycznej, aby była szybko dostępna, 
kompletna i łatwa do przekazania innemu lekarzowi22. 

Skupianie uwagi na pacjencie, jego potrzebach, 
poznanie jasnych i ciemnych aspektów punktów sty- 
ku w poszczególnych obszarach, stała współpraca 
z pacjentem, zbieranie od niego feedbacku, pozwala na 
budowanie innowacyjnych rozwiązań polepszających 
patient experience. To też inwestycja, angażująca perso-
nel medyczny i pozostałych członków opieki zdrowotnej. 
Sprawny i bezpieczny dostęp do informacji, odpowiednie 
narzędzia komunikacji, niezależnie od miejsc, z którymi 
styka się pacjent podczas leczenia, wymagają zmian 
w procesach leczenia, ale także użycia innowacyjnych 
rozwiązań, jak telemedycyna, digitalizacja dokumenta-
cji medycznej. 

Ważnym aspektem prowadzącym do osiągnięcia 
i doskonalenia patient experience jest raportowanie 
wyników terapeutycznych i ocen jakości świadczeń przez 
pacjenta. W tym celu powstało Międzynarodowe 
Konsorcjum Mierzenia Wyników w Służbie Zdrowia 
(ICHOM, International Consortium for Health Out-
comes Measurement). Zadaniem tej organizacji jest 
współpraca z interdyscyplinarnymi zespołami pacjen-
tów, pracowników służby zdrowia i badaczy w celu 
stworzenia globalnego standardu pomiaru stanu zdro-
wia pacjentów, w tym także onkologicznych. Zbierane 
informacje stanowią podstawę do wciąż tworzonej listy 

22 10 Ways to Improve the Patient Experience  
(https://www.managedhealthcareexecutive.com/ 
slideshows/10-ways-improve-patient-experience).

priorytetowych wskaźników, rekomendowanych jako 
warte obserwacji i mierzenia w kilkudziesięciu scho-
rzeniach23. Lista dostępna jest publicznie na stronie 
internetowej ICHOM.

Przykładowo, dla polepszenia warunków życia 
pacjentek cierpiących na raka piersi, rekomendowanych 
jest 12 standardowych wskaźników wartych obserwacji. 
Są to m.in. powikłania po leczeniu, depresja, lęk, zmę-
czenie, wygląd ciała, obserwacja ramion i piersi, objawy 
naczynioruchowe, neuropatia, bóle stawów, zaburze-
nia seksualne, funkcjonowanie fizyczne, emocjonalne, 
poznawcze, społeczne, zdolność do pracy i ogólne 
samopoczucie. Poszukiwania wskaźników to ciągły 
proces, oparty na nieustannym uczeniu się i obserwa-
cji lokalnych i międzynarodowych przypadków. Dane 
pochodzące ze standardowych, akceptowanych na are-
nie międzynarodowej wskaźników pozwalają służbie 
zdrowia z różnych regionów geograficznych uczyć się 
od siebie nawzajem. Buduje to podstawę do niesienia 
pomocy pacjentom w zwalczaniu chorób, łagodzenia 
dyskomfortu oraz wyznacza standardy do zarządzania 
procesami, strukturami i systemami służby zdrowia.

Zbieranie danych dotyczących rezultatów terapeu-
tycznych oraz oceny jakości otrzymywanych świadczeń 
może wspierać platforma Philips VitalHealth QuestLink, 
dostępna również w Polsce.

Platforma umożliwia zbieranie danych z procesu 
leczniczego od pacjentów i przedstawianie ich w formie 
cyfrowych tablic wyników dla koordynatorów pacjentów 
oraz klinicystów. Raportowane dane umożliwiają ocenę 
skuteczności świadczeń i wspierają podejmowanie decy-
zji o koordynowaniu pacjenta w procesie leczniczym 
w kontekście wizyt kontrolnych, dodatkowych badań, 
czy konsultacji specjalistycznych. Platforma została 
pomyślnie wdrożona w ponad 100 ośrodkach na świe-
cie, korzysta z niej niemal 5 milionów pacjentów oraz 
70 tysięcy klinicystów.

Kwestionariusze samooceny dostępne są dla 
pacjentów w aplikacji webowej działającej na urządze-
niach mobilnych, tabletach, laptopach, czy komputerach 
osobistych. Udostępniane pacjentom pytania bazują 
na kwestionariuszach ICHOM, co dodatkowo wspiera 
porównywanie się, doskonalenie operacyjne i uczenie 
od innych ośrodków raportujących wyniki na podstawie 
wytycznych tej organizacji24.

23 The standard set reference guides, by ICHOM  
https://www.ichom.org/standard-sets/.

24 https://www.vitalhealthsoftware.com/products/
patient-health-questionnaires.
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 � Aplikacje wspierające pacjenta  
onkologicznego 

Zastosowanie jakiejkolwiek technologii, mającej na 
celu poprawę jakości życia i leczenia pacjentów onko-
logicznych, powinno być wynikiem badań i obserwacji 
pacjentów podczas ich ścieżki leczenia. Właściwe zdia-
gnozowanie potrzeb pacjentów, skupienie uwagi na 
jego bolączkach w każdym punkcie styku w procesie 
leczenia, powinno być podstawą do rozpoczęcia inno-
wacyjnych zmian. 

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) definiuje 
mHealth jako medyczną i publiczną praktykę opieki 
zdrowotnej, obsługiwaną przez urządzenia mobilne. 
2,5 mld ludzi na całym świecie posiada telefon 
komórkowy, dlatego mHealth ma ogromny potencjał 
w zakresie ułatwienia dostępu do specjalistycznej 
diagnostyki klinicznej i porad dotyczących  
leczenia. 

W Stanach Zjednoczonych aż 56% lekarzy kon-
taktowało się z pacjentami poprzez mHealth, a 26% 
otrzymało zapytania od pacjentów. Pomimo rosnącego 
zainteresowania zarówno pacjentów, jak i świad-
czeniodawców, niewiele jest wskazówek klinicznych, 
dotyczących tego, w jaki sposób należy wykorzystywać 
aplikacje mHealth w celu zwiększenia wartości opieki 
nad pacjentem, przy czym wartość ta może obejmować 
poprawę szybkości i dokładności diagnozy, spersona-
lizowane metody leczenia, porady dotyczące zmian 
w zachowaniu pacjentów, edukację lub lepszy dostęp 
do ustalonych terapii25.

Podczas leczenia choroby nowotworowej zapo-
minanie o lekach, dawkach, harmonogramach lub 
innych ważnych informacjach, może być przytłaczające. 
Pacjent może wykazywać objawy tzw. chemo brain, co 
powoduje jego problemy m.in. z koncentracją, zapo-
minaniem, dezorganizacją26. Poniżej znajduje się lista 
wybranych aplikacji, wspierających pacjentów onkolo-
gicznych podczas ich leczenia:

25 What is the clinical value of mHealth for patients? 
(https://www.nature.com/articles/s41746-019-0206-x?f-
bclid=IwAR00tye02r8FPWUI23NI2r9SAIyF6Tw72n37w-
PQnqN_KbQKAgvYZhIhPjyw).

26 Chemo Brain (https://www.cancer.org/treatment/treat-
ments-and-side-effects/physical-side-effects/ 
changes-in-mood-or-thinking/chemo-brain.html).

CareZone. Aplikacja CareZone ma na celu uprosz-
czenie procesu leczenia, oferując wiele funkcji, które 
pomagają zorganizować pacjentowi życie w nowej dla 
niego rzeczywistości. Wystarczy zrobić zdjęcie leków, 
recepty i suplementów, a aplikacja automatycznie 
doda ich nazwy, dawki i inne szczegóły. Dzięki czemu 
pacjent zawsze będzie miał listę swoich leków pod ręką. 
Aplikacja wysyła również przypomnienia i pilnuje har-
monogramów leczenia. Zawiera kalendarz do śledzenia 
spotkań, folder ważnych kontaktów i łatwy w użyciu 
dziennik, który może okazać się niezwykle pomocny 
zarówno dla pacjenta, jak i jego lekarzy27.

Pocket Cancer Care Guide. Aplikacja opraco-
wana przez National Coalition for Cancer Survivorship 
zamienia telefon w poręczny dyktafon, umożliwiający 
nagrywanie odpowiedzi od lekarzy i pielęgniarek. Jest 
to pomocne dla pacjentów, którzy mogą mieć problemy  
z zapamiętywaniem wskazań lekarza podczas wizyty.  
Aplikacja wzbogacona jest o słownik terminów medycz-
nych, dzięki któremu pacjent może lepiej zrozumieć 
informację otrzymaną od lekarza28. 

Create to Heal. Aplikacja koncentruje się na kre-
atywności i łagodzeniu stresu. Jej zaletą jest wsparcie 
patient experience w obszarze redukcji napięcia,  
co ma wpływ na ogólne samopoczucie pacjenta i na 
efektywność jego farmakologicznego leczenia. Pacjent 
może oddać się medytacji z przewodnikiem, posłuchać 
muzyki, co ma na celu zmniejszenie stresu i wspomaga-
nie procesu leczenia29. 

CaringBridge. Aplikacja zachęca pacjentów do 
tworzenia internetowych dzienników, które mogą być 
udostępniane znajomym i rodzinie oraz inspirować 
innych pacjentów na całym świecie. Pacjent może 
komentować dzienniki innych pacjentów i kontaktować 
się z ludźmi przechodzącymi przez podobne problemy. 
Pozwala także kontaktować się z rodziną i przyjaciółmi 
w celu uzyskania wsparcia i otuchy w trudnych momen-
tach życia30.

Reachout: My Support Network. Aplikacja ma na  
celu stworzenie społeczności pacjentów cierpiących  
na tę samą chorobę, od raka po zdrowie psychiczne. 

27 Useful Apps For People With Cancer  
(https://www.verywellhealth.com/iphone-apps-for-can-
cer-patients-513997).

28 6 Incredibly Useful Apps for Cancer Patients  
(https://thesocialmedwork.com/blog/cancer-patient-
tech-apps).

29 Ibidem.
30 Ibidem.
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Przewlekła choroba często prowadzi do depresji i poczu-
cia samotności. Aplikacja łączy pacjentów, którzy 
znajdują się w podobnej sytuacji, mają poczucie celu 
i chęci pomagania innym. Użytkownicy mogą dzielić się 
własnymi historiami, zdobywać praktyczne informacje, 
a nawet poznawać nowych przyjaciół31.

Cancer.Net Mobile. Aplikacja zawiera funkcje, 
które pozwalają pacjentom uzyskać aktualne informa-
cje na temat ponad 120 rodzajów raka, rejestrować 

31 Ibidem.

i śledzić ich leczenie, otrzymywać porady dotyczące  
działań niepożądanych, zapewniać informacje o kosz-
tach opieki i wzbogacać wiedzę dotyczącą raka dzięki 
bazie podcastów, filmów i blogów. Aplikacja pozwala 
pacjentom również śledzić objawy, rejestrować leki  
i ułatwiać komunikację między lekarzem a pacjen- 
tem32. 

32 Cancer: There’s an App for That  

(https://www.nfcr.org/blog/cancer-apps).

Piśmiennictwo

1. WHO: mHealth. New horizons for health through mobile technologies. Healthc Inform Res 2011. doi.org/10.4258/
hir.2012.18.3.231.

9.7.  Transformacja onkologii poprzez szybkość, skuteczność  
         i integrację na wielu poziomach 

Ilya Gipp, Michał Kępowicz

System opieki zdrowotnej ulega nieustannym procesom 
transformacyjnym. Mają one różne oblicza, ale to, co je 
powinno łączyć, to wspólny cel polegający na zapewnie-
niu pacjentowi najlepszych efektów zdrowotnych, przy 
jednoczesnym zachowaniu wysokiej satysfakcji perso-
nelu medycznego z wykonywanej pracy oraz relatywnie 
niskich kosztów świadczeń zdrowotnych. Te dynamiczne 
zmiany dotyczą również onkologii, której powodze-
nie w ratowaniu życia jest wprost proporcjonalne do 
szybkości, trafności i poziomu personalizacji działań 
diagnostyczno-terapeutycznych. Nowotwory są zresztą 
bardzo trudnym obszarem klinicznym, ponieważ obej-
mują ponad 200 odmian tej choroby33 i dotyczą 18 mln 
pacjentów na całym świecie (dane za 2018 r.)34.

W związku z toczącymi się procesami transfor-
macyjnymi możemy zaobserwować stale rosnące 
zapotrzebowanie na:

 � większą dokładność diagnozy i oceny terapeu-
tycznej;

 � zapewnienie spójności procesu decyzyjnego;

33 https://www.nhs.uk/conditions/cancer/
34 https://www.wcrf.org/dietandcancer/cancer-trends/world-

wide-cancer-data

 � wzrastającą skuteczność dostarczanych terapii;
 � mierzalne wyniki dla wartości generowanych 
przez system.

Równocześnie mamy do czynienia z wieloma 
wyzwaniami, takimi jak jak starzejące się społeczeństwo 
i wielochorobowość u osób w podeszłym wieku, stale 
rosnące koszty, dla których rozwiązaniem mogłoby 
być skuteczne wprowadzenie nowego modelu ich roz-
liczenia (valu-based care) oraz gwałtowne zjawiska 
epidemiczne, jak pandemia koronawirusa (COVID-19). 
Dodatkowo mnogość nowych technologii oraz ogrom 
generowanych danych wymagają dużej rozwagi, jeśli 
chodzi o ich dobór oraz sposób ich wykorzystania. 

Celem tego bardzo zwięzłego opracowania jest 
zarysowanie pewnych trendów i tendencji w zintegro-
wanej klinicznie i technologicznie opiece nad pacjentem 
onkologicznym przy uwzględnieniu standardowego 
cyklu diagnostyczno-terapeutycznego (ryc. 9.11) opar-
tego na diagnozie, wyborze odpowiedniej terapii, 
planowaniu i prowadzeniu leczenia, ocenie skuteczno-
ści terapii i podjęciu kolejnych kroków. Kierunki zmian 
zachodzących w systemach zdrowia pod kątem onko-
logii zostały zarysowane na przykładzie Danii, Wielkiej 
Brytanii i Polski.
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RYCINA. 9.11.   Wizja zintegrowanej opieki nad pacjentem onkologicznym. Opracowanie własne. 

Integracja cyklu opieki

Rola precyzyjnej diagnostyki w opiece onkologicz-
nej jest nieoceniona. Oczekuje się, że technologie 
diagnostyczne będą miały co najmniej takie samo zna-
czenie jak leki, które obecnie odgrywają kluczową rolę 
w ratowaniu życia pacjentów z nowotworami. Personali-
zacja terapii onkologicznych stawia wyższe wymagania 
w zakresie dokładności, niezawodności, powtarzalności 
oraz mniejszej inwazyjności narzędzi diagnostycznych 
u pacjentów onkologicznych. Przykładowo w obrazowa-
niu radiologicznym dotychczasowa zamiana informacji 
jakościowych na ilościową analizę danych jest obecnie 
wypierana przez wizualizację biomarkerów, radiomikę 
wspierającą analizę danych obrazowych oraz ściślej-
szą integrację z doborem terapii poprzez zastosowanie  
koncepcji teranostyki. 

Jednym z przykładów tego rodzaju ewolucji jest 
opieka związana z leczeniem raka prostaty, gdzie obser-
wujemy zmiany przedstawione na ryc. 9.12.

Cały ten element cyklu, jakim jest diagnoza coraz 
trudniej sobie wyobrazić bez integracji w jednym miej-
scu wszystkich generowanych danych pochodzących 
z radiologii, patolomorfologii, genomiki itp. Weryfi-
kacja finalnych wyników powinna zatem odbywać się 
wyłącznie poprzez korelację między różnymi warstwami 
danych oraz przy wykorzystaniu narzędzi, które eks-
trapolują wnioski z dobrze zdefiniowanych kluczowych 
obszarów diagnostyki. 

Podobnie trudno sobie wyobrazić, aby wybór 
i planowanie terapii nie odbywał się w zintegrowa-
nych technologicznie zespołach multidyscyplinarnych 
podejmujących decyzje kliniczne (tzw. tumor board). 
Powiększające się zasoby danych diagnostycznych, 

RYCINA. 9.12.   Tendencje zmian w leczeniu raka prostaty. 



Na rycinie 9.13. przedstawiono przykładowy system integracji danych klinicznych w onkologii – Philips Intel-
lispace Precision Medicine Platform, gdzie ścieżki terapeutyczne zostały opracowane przez Instytut Onkologii 
Dana Faber, Boston, USA. Platforma może być skutecznym narzędziem zarówno do poprawy jakości leczenia, 
jak i redukcji kosztów. Na podstawie danych pacjenta lekarz prowadzący podejmuje decyzje kliniczne, propo-
nuje plan leczenia i/lub zalecenia dotyczące badań diagnostycznych, które są dostępne w jednym miejscu,  
np. w karcie pacjenta, poprzez szpitalny system EDM.

Rycina 9.13.   Przykład systemu integracji danych klinicznych w onkologii – Philips Intellispace Precision 
Medicine Platform.
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oceny zaawansowania choroby oraz stale rosnące 
możliwości leczenia jednocześnie zwiększają złożoność 
procesu decyzyjnego w onkologii. Koszt nietrafionych 
wyborów leczenia obciąża zatem system opieki zdro-
wotnej i zabezpieczenia społecznego. Podczas gdy 
podejście do zespołowego podejmowania decyzji staje 
się powszechnie akceptowanym pomysłem, zapewnie-
nie skuteczności posiedzeń konsylium (tumor boards) 
pozostaje w dalszym ciągu wyzwaniem. Cyfrowe 
środowisko pracy dla takich zespołów powinno 
wspierać współpracę między różnymi działami i spe-
cjalizacjami. Pomimo różnorodności rozwiązań IT  
w szpitalach, narzędzia do zarządzania spotka-
niami tumor board powinny płynnie gromadzić  
i udostępniać dane. Takie systemy powinny także sku-
tecznie komunikować się z eksperckimi narzędziami 
wspomagającymi podejmowanie decyzji, na przykład:

 � bazami danych dotyczących terapii celowanych;
 � systemami kojarzenia badań klinicznych;
 � rozwiązaniami w zakresie ścieżek klinicznych 
i guidelines tools.

Warto zaznaczyć, że pacjenci coraz częściej ocze-
kują większego zaangażowania w proces leczenia. Jak 
pokazują dane z raportu Future Health Index 2019, 
aż 82% ogółu społeczeństwa w Polsce chce mieć stały 
dostęp do swoich wyników i historii medycznej, w czym 
zdecydowanie przewyższamy średnią z 15 krajów (63%) 
uczestniczących w badaniu, zaś 69% wśród osób mają-
cych dostęp do swoich danych medycznych deklaruje, 
że chciałoby, aby dostęp do tych danych miał także ich 
lekarz35. Dlatego proces decyzyjny (również ten odby-
wający się przy wsparciu cyfrowej integracji) powinien 
umożliwić włączenie pacjenta w porównanie i wybór 
terapii opartych na dowodach, uwzględniając m.in. 
takie parametry jak prognostyczna skuteczność kli-
niczna, przewidywalna długość przeżycia, jakość życia 
wynikająca z przyjętego modelu leczenia. 

W końcu przychodzi czas na prowadzenie leczenia 
i ocenę jego skuteczności. W przypadku dobrze zin-

35 https://www.philips.pl/healthcare/resources/landing/futu-

re-health-index



tegrowanego środowiska technologiczno-klinicznego 
powinniśmy mieć dostęp do zasobów wiedzy, które 
umożliwią wdrożenie odpowiedniej terapii oraz – jeżeli 
jest taka potrzeba – włączenie pacjenta do dobrze 
dopasowanych programów badań klinicznych. 

Ponieważ systemy opieki zdrowotnej ewoluują 
w stronę modelu opieki opartej na wartościach, 
parametryzowanie efektów i kosztów leczenia może 
zwiększyć możliwość dalszej optymalizacji terapii, 
zarówno dla tego konkretnego pacjenta, jak i kolejnych 
o podobnym profilu choroby oraz ułatwić kwestie, zwią-
zane z kosztową stroną świadczeń zdrowotnych w skali 
mikro i makro.

Wymierne efekty

Integracja opieki wokół pacjenta i przy użyciu blisko 
współpracujących ze sobą środowisk klinicznych i tech-
nologicznych może być kluczowym czynnikiem dla 
zapewnienia znaczącej poprawy opieki nad pacjentem 
onkologicznym. Jak bowiem wynika z działań prowa-
dzonych lub planowanych w różnych częściach Europy 
szybkość, trafność i koordynacja przynoszą wymierne 
efekty dla środowiska skupionego na walce z nowotwo-
rami. 

Warto tutaj przypomnieć chociażby działania pro-
wadzone przez duńskie Ministerstwo Zdrowia, które 
kilka lat temu wprowadziło ścieżki pacjentów onko-
logicznych (cancer patient pathways – CPPs). W tym 
modelu lekarze rodzinni mogą kierować pacjentów 
z wcześniej zdefiniowanymi objawami bezpośrednio 
do szpitali w ramach pilnej ścieżki skierowań. Pacjenci 
z poważnymi nieswoistymi objawami najpierw poddają 
się przyspieszonym badaniom diagnostycznym u leka-
rza pierwszego kontaktu, a następnie, jeśli badania 
nie są jednoznaczne, zostają skierowani do szpitalnego 
ośrodka diagnostycznego. Kilkuletnie efekty wdrażania 
tego podejścia są znakomite, ogólna liczba chorych na 
raka z trzyletnim przeżyciem wzrosła bowiem z 45% 
do 54%, a pacjentek z nowotworami ginekologicznymi 
z 58% do 75%36.

W Wielkiej Brytanii płatnik (NHS) wdraża długoter-
minowy plan (The NHS Long Term Plan)37, który zakłada 
znaczące zmiany w zakresie opieki onkologicznej oraz 
definiuje konkretne założenia. W planie uwzględniono 

36 https://www.all-can.org/efficiency-hub/danish-cancer- 

-patient-pathways-three-legged-strategy-for-faster- 

-referral-and-diagnosis-of-cancer/
37 https://www.england.nhs.uk/cancer/early-diagnosis/

takie cele jak chociażby to, że sukcesywnie co roku 
(począwszy od 2028 r.) grupa pacjentów z przeżywalno-
ścią co najmniej 5-letnią od momentu diagnozy, będzie 
powiększana o kolejne 55 tys. osób, a ponadto 75% 
przypadków onkologicznych będzie diagnozowanych 
na wczesnym etapie choroby. Jednym z narzędzi, które 
mają pomóc w realizacji tych zamierzeń jest utworzenie 
centrów szybkiej diagnostyki (rapid diagnostic centres 
– RDC), które umożliwią integracje działań w następu-
jących siedmiu obszarach: 

 � wczesna identyfikacja, 
 � skierowanie pacjenta do placówki medycznej 
(w przewidzianym czasie), 

 � ocena symptomów, 
 � skoordynowane badania, 
 � szybka i trafna diagnoza, 
 � leczenie, 
 � pełna koordynacja i wsparcie pacjenta podczas 
całej ścieżki opieki. 

Zakłada się, że RDC mogą skrócić średni czas  
do postawienia diagnozy z 84,2 dnia nawet do  
5,9 dnia38.

W Polsce z początkiem 2020 r. wprowadzona 
została Narodowa Strategia Onkologiczna (na lata 
2020–2030), która zakłada diametralną poprawę 
w zakresie prewencji i leczenia chorób nowotworowych. 
W przypadku złośliwego nowotworu jelita grubego 
przewiduje się, że do 2025 r. umieralność mężczyzn 
powinna spaść z 52,9% (w 2017 r.) do 49,3%, a u kobiet 
z 26,4% do 22,4%. Natomiast umieralność na nowo-
twory złośliwe szyjki macicy powinna osiągnąć wartość 
4,9% w 2025 r. w stosunku do 7,9% w 2017 r.39. 
Takie wskaźniki oznaczają konieczność radykalnego 
przemodelowania dotychczasowej struktury opieki 
nad pacjentami, zmagającymi się z tą trudną do 
diagnozowania i leczenia chorobą cywilizacyjną. Jed-
nym z mechanizmów, który może dać znaczący efekt 
poprawy, jest zbudowanie zintegrowanego i współpra-
cującego cyfrowego ekosystemu opieki nad pacjentem, 
gdzie dane będą dostępne na wyciągnięcie ręki perso-
nelu medycznego (w niektórych przypadkach również 
pacjenta) i umożliwią łatwe analizowanie dużej ilości 
parametrów, pochodzących z medycyny precyzyjnej, 
w celu zaproponowania skutecznego leczenia, dostoso-
wanego do indywidualnych potrzeb pacjenta.

38 https://bjgp.org/content/70/692/e186
39 Program wieloletni „Narodowa Strategia Onkologiczna  

na lata 2020–2030”, Ministerstwo Zdrowia.




