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Czy do onkologa potrzebne jest
skierowanie? 

- Nie. Skierowanie do onkologa nie
jest wymagane, wystarczy rejestracja
na wizytê. Na terenie naszego woje-
wództwa jest 15 poradni onkologicz-
nych, radioterapii, chemioterapii i gi-
nekologii onkologicznej. Do zdecy-
dowanej wiêkszoœci z nich czas ocze-

kiwania nie przekracza 2 tygodni. Nie
obowi¹zuje w ich przypadku rejoniza-
cja, zatem pacjent mo¿e udaæ siê w do-
wolne miejsce, równie¿ poza woje-
wództwo.

Czy leczenie onkologiczne jest le-
czeniem drogim?

- Wizyta w poradni onkologicznej
czy samo badanie diagnostyczne w
profilaktyce to stosunkowo niewielki
koszt, rzadko przekraczaj¹cy kilkaset
z³otych. Wprzypadku d³ugofalowego
leczenia zwi¹zanego z chemioterapi¹,
dla jednego pacjenta koszt leczenia
mo¿e przekroczyæ nawet milion z³o-
tych, a pamiêtaæ nale¿y równie¿ o do-
datkowych kosztach spo³ecznych czy

ekonomiczno-gospodarczych. Dlate-
go tak wa¿na jest profilaktyka, która
umo¿liwia  jak najszybsze wdro¿enie
ewentualnego leczenia.

Czym jest tzw. zielona karta on-
kologiczna?

- Karta diagnostyki i leczenia onko-
logicznego (nazwa zielona odnosi siê
do koloru pierwszej strony) jest nieod-
³¹czn¹ czêœci¹ szybkiej terapii onko-
logicznej. Ma na celu u³atwienie pac-
jentowi z podejrzeniem nowotworu
lub zdiagnozowan¹ chorob¹ porusza-
nie siê w systemie opieki zdrowotnej
-pe³ni rolê skierowania, które umo¿li-
wia rozpoczêcie leczenia w ramach
szybkiej terapii onkologicznej. Dziê-

ki niej diagnostyka i leczenie onkolo-
giczne s¹ jasno okreœlone, a pacjent ma
zagwarantowan¹ kompleksow¹ opie-
kê medyczn¹ na ka¿dym etapie cho-
roby.  Kartê mo¿e wydawaæ lekarz
podstawowej opieki zdrowotnej (POZ)
oraz lekarz specjalista w poradni am-
bulatoryjnej (AOS), jeœli bêdzie podej-
rzewa³ u pacjenta nowotwór z³oœliwy.
Pacjent mo¿e otrzymaæ kartê tak¿e w
szpitalu,  jeœli w wyniku hospitaliza-
cji (nawet niezwi¹zanej z chorob¹ no-
wotworow¹) zostanie u niego wykry-
ty nowotwór z³oœliwy. Na tych sa-
mych zasadach kartê otrzymuje pac-
jent hospitalizowany z powodu no-
wotworu z³oœliwego. Karta mo¿e zo-
staæ równie¿ wydana pacjentowi, je-

œli nowotwór z³oœliwy stwierdzono w
ramach badañ realizowanych w za-
kresie programów zdrowotnych. W
karcie znajduj¹ siê rubryki, które uzu-
pe³niaj¹ w³aœciwi lekarze na poszcze-
gólnych etapach procesu diagnostycz-
no-terapeutycznego. Dziêki temu pod-
stawowe informacje o pacjencie znaj-
duj¹ siê w jednym miejscu. S¹ to m.in.
diagnoza oraz plan leczenia. Karta jest
w³asnoœci¹ pacjenta. Dokumentuje ca-
³y proces od wstêpnego rozpoznania
a¿ do powrotu pacjenta do lekarza
podstawowej opieki zdrowotnej po
zakoñczeniu leczenia. Placówka me-
dyczna ma obowi¹zek nieodp³atnie
przekazaæ pacjentowi orygina³ karty
oraz przechowywaæ jej kopiê.
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Nowotwory z³oœliwe to grupa oko³o 100 scho-
rzeñ, które zosta³y sklasyfikowane w Miêdzy-
narodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób

i Problemów Zdrowotnych. Nowotwory te
s¹ drug¹ przyczyn¹ zgonów w Polsce
(27,3 proc.), wyprzedzaj¹ je jedynie
choroby uk³adu kr¹¿enia (50 proc.).

Z achorowalnoœæ na nowotwory z³oœliwe w
Polsce jest u obu p³ci ni¿sza ni¿ œrednia dla

krajów Unii Europejskiej: u mê¿czyzn o ok. 20
proc, u kobiet o ok. 10 proc. Jednak¿e umieral-
noœæ z powodu nowotworów z³oœliwych jest w
Polsce wy¿sza ni¿ œrednia dla krajów Unii Eu-
ropejskiej. Ponadto ze Ÿróde³ Krajowego Reje-
stru Nowotworów wynika, ¿e liczba zachorowañ
na nowotwory z³oœliwe w Polsce w ci¹gu ostat-
nich trzech dekad wros³a ponad dwukrotnie,
osi¹gaj¹c w 2010 roku ponad 140,5 tys. zacho-
rowañ w skali ca³ego kraju.

Najczêœciej wystêpuj¹cymi nowotworami u
mê¿czyzn s¹ nowotwory p³uca stanowi¹ce oko-
³o 20 proc. wszystkich nowotworów, rak gruczo-
³u krokowego (13 proc.), rak jelita grubego (12
proc.) i rak pêcherza moczowego (7 proc.). W
dalszej kolejnoœci znajduj¹ siê równie¿ nowo-
twory: ¿o³¹dka, nerki, krtani, bia³aczki i ch³o-
niaki. Wœród kobiet najczêstszym nowotworem
jest rak piersi, stanowi¹cy ponad 20 proc. zacho-
rowañ. Drugim co do czêstoœci wystêpowania
nowotworem u kobiet s¹ nowotwory jelita gru-
bego (10 proc.). 

W dalszej kolejnoœci znajduje siê rak p³uca
(9 proc), nowotwór trzonu macicy (7 proc.), jaj-
nika (5 proc.), szyjki macicy, nerki, ¿o³¹dka i
tarczycy. Zachorowania na nowotwory z³oœli-
we s¹ równie¿ doœæ œciœle powi¹zane z wiekiem
i osi¹gak¹ swoje maksimum po 60. roku ¿ycia.

Najczêstszym wskaŸnikiem wskazuj¹cym na
m.in. efektywnoœæ i skutecznoœæ leczenia, s¹
„wskaŸniki prze¿yæ”. Wœród pacjentów zdia-
gnozowanych w Polsce w 1. dekadzie XXI wie-
ku wskaŸniki prze¿yæ po pierwszym roku od za-

chorowania wynosi³y 57,3 proc. u mê¿czyzn i
78 proc.  u kobiet.

120 tys. pacjentów onkologicznych
W województwie podkarpackim ze œwiad-

czeñ skojarzonych z rozpoznaniem onkologicz-
nym skorzysta³o w 2018 roku ponad 120 tys. pa-
cjentów. Zatem z ponad 2 mln mieszkañców
Podkarpacia 6 proc. by³o poddanych takiemu le-
czeniu. Kwota zrealizowanych œwiadczeñ, któ-
r¹ zap³aci³ Podkarpacki NFZ przez ca³y 2018 rok,
liczona jest w milionach z³otych i wynosi:  158,5

mln z³ na leczenie szpitalne, 37,5 mln z³ na le-
czenie ambulatoryjne w poradniach, 36 mln z³
na leczenie hospicyjne i pielêgnacyjne.

Poza tymi œwiadczeniami, istniej¹ równie¿ pro-
gramy lekowe, które realizowane s¹ z zastosowa-
niem innowacyjnych i kosztownych substancji
czynnych. Odrêbnie (poza wymienion¹ wcze-
œniej kwot¹) jest tutaj liczony koszt leków, które
podano pacjentom chorym onkologicznie i osob-
no koszt ich podania wraz z badaniem pacjenta
i jego ewentualnym pobytem na oddziale czy w
poradni. Koszty leków onkologicznych to 109,5

mln z³, a koszty ich podania to 47,5 mln z³. £¹cz-
nie za podanie leków onkologicznych podkarpac-
ki NFZ zap³aci³ w 2018 roku 157 mln z³.

Poza znanymi sposobami leczenia (chirurgia,
chemioterapia i radioterapia) bardzo wa¿na jest
profilaktyka. W zakresie chorób onkologicz-
nych prowadzone s¹ obecnie 4 programy:

Program profilaktyki raka piersi (mam-
mografia) adresowany jest do kobiet w wie-
ku 50 - 69 lat, które spe³niaj¹ jedno z poni¿-
szych kryteriów: nie mia³y wykonywanej
mammografii w ci¹gu ostatnich dwóch lat,
otrzyma³y w ramach programu profilaktyki ra-
ka piersi pisemne wskazanie do wykonania po-
nownej mammografii po 12 miesi¹cach z po-
wodu obci¹¿enia nastêpuj¹cymi czynnikami
ryzyka: rak piersi wœród cz³onków rodziny
(matka, siostra, córka), mutacja w obrêbie ge-
nów BRCA1 lub BRCA2, nie mia³y wczeœniej
stwierdzonej zmiany nowotworowej piersi o
charakterze z³oœliwym.
Program profilaktyki raka szyjki macicy
(cytologia) adresowany jest do kobiet w wie-
ku 25 - 59 lat, które: nie mia³y wykonanej cy-
tologii w ci¹gu ostatnich trzech lat,  s¹ obci¹-
¿one czynnikami ryzyka (zaka¿onych wiru-
sem HIV, przyjmuj¹cych leki immunosupre-
syjne, zaka¿onych HPV - typem wysokiego
ryzyka), które nie mia³y wykonanej cytologii
w ci¹gu ostatnich 12 miesiêcy.
Program profilaktyki raka jelita grubego
adresowany jest do: osób od 55 do 64 lat, osób,
które nie otrzyma³y zaproszenia i jednoczeœnie:
maj¹ 50 - 65 lat i nie mia³y kolonoskopii w ci¹-
gu ostatnich 10 lat, maj¹ 40 - 49 lat i krewne-
go pierwszego stopnia, u którego wykryto ra-
ka jelita grubego, maj¹ 25 - 49 lat i w rodzi-
nie wyst¹pi³ dziedziczny rak jelita grubego
niezwi¹zany z polipowatoœci¹ (HNPCC), po-
twierdzony w poradni genetycznej. 
Program profilaktyki nowotworów g³owy
i szyi adresowany do osób w wieku 40 - 65
lat, wieloletnich palaczy, nadu¿ywaj¹cych al-
koholu oraz zagro¿onych wirusem brodawcza-
ka ludzkiego. W Polsce zajmuje siê tym pro-
gramem 11 placówek, najbli¿sza znajduje siê
w Kielcach.

Leczenie onkologiczne mo¿e kosztowaæ nawet milion z³
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