
Sytuacja pacjenta z nowotworem 

jelita grubego w Polsce.  

Propozycje zmian.

Polska Koalicja
Pacjentów Onkologicznych

Warszawa, kwiecień 2017



Wydanie I
kwiecień 2017

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości informacji, zdjęć i innych treści zawartych w publikacji 
w jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody wydawcy zabronione.



RAPORT 2017  
Sytuacja pacjenta z nowotworem jelita grubego w Polsce. Propozycje zmian

3

AUTORZY DOKUMENTU

dr hab. n. med. Lucjan Wyrwicz, prof. nadzw.
Klinika Gastroenterologii Onkologicznej Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

dr Jerzy Gryglewicz
ekspert ochrony zdrowia, Uczelnia Łazarskiego

Szymon Chrostowski 
Prezes Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych, Prezes Fundacji Wygrajmy Zdrowie

Marzena Domańska-Sadynica 
Prezes Fundacji Eksperci dla Zdrowia 

Beata Ambroziewicz
Prezes Polskiej Unii Organizacji Pacjentów „Obywatele dla Zdrowia”



RAPORT 2017
Sytuacja pacjenta z nowotworem jelita grubego w Polsce. Propozycje zmian

4

SPIS treścI

1. Wprowadzenie .......................................................................................................................................... 3

2. Nowotwory jelita grubego – statystyka medyczna i epidemiologia ........................................................... 6

 2.1 Analiza wzrostu zachorowalności na nowotwór jelita grubego ..................................................................................... 6

 2.2 Umieralność i czas przeżycia na nowotwory jelita grubego w Europie i Polsce ......................................................... 7

 2.3  Analiza zgonów z powodu nowotworów złośliwych dolnego odcinka układu pokarmowego (C18–C21) 
w poszczególnych województwach sporządzona na podstawie map potrzeb zdrowotnych ................................... 8

3. Model leczenia nowotworu jelita grubego w Polsce ................................................................................ 14

4. Rehabilitacja medyczna pacjentów z nowotworem jelita grubego ........................................................... 18

5. Profilaktyczne badania przesiewowe dla wczesnego wykrywania nowotworu jelita grubego ................. 20

 5.1 Znaczenie populacyjnych badań przesiewowych ........................................................................................................... 20

 5.2 Ocena realizacji Programów badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego ................. 20

  5.2.1  Ocena realizacji badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego realizowanych w ramach 
Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych, przez organizacje pacjenckie na podstawie 
ankiety ................................................................................................................................................................................ 20

  5.2.2.  Ocena realizacji badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego realizowanego w ramach 
Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych w roku 2013 – na podstawie sprawozdania 
Ministerstwa Zdrowia – analiza i wnioski organizacji pacjenckich ............................................................................ 23

  5.2.3 Ocena realizacji badań przesiewowych w systemie oportunistycznym w latach 2014 i 2015 ............. 24

  5.2.4  Ocena Programu badań przesiewowych raka jelita grubego w latach 2016–2018 w systemie 
zapraszanym ..................................................................................................................................................... 25

6.  Wnioski organizacji pacjenckich dotyczące wybranych aspektów organizacji profilaktyki i leczenia nowotworu 
jelita grubego........................................................................................................................................... 27

 6.1  Zwiększenie roli badań profilaktycznych we wczesnym wykrywaniu nowotworu jelita grubego na poziomie 
lekarza POZ ........................................................................................................................................................................... 27

 6.2  Zwiększenie wskaźników realizacji badania kolonoskopowego w programach badań przesiewowych dla raka 
jelita grubego ....................................................................................................................................................................... 28

 6.3  Poprawa dostępności do nowoczesnych terapii ............................................................................................................. 29

 6.4  Zapewnienie dostępu do rehabilitacji medycznej wszystkim pacjentom ................................................................... 32

7. Rekomendacje końcowe ........................................................................................................................... 32

Piśmiennictwo ............................................................................................................................................................................ 33



RAPORT 2017  
Sytuacja pacjenta z nowotworem jelita grubego w Polsce. Propozycje zmian

5

WProWadzenIe

Fundacja Wygrajmy Zdrowie wraz z Polską Koalicją Pacjen-
tów Onkologicznych przedstawiają w niniejszym opraco-
waniu analizę potrzeb z perspektywy pacjenta w zakresie 
wczesnej diagnostyki i leczenia nowotworu jelita grubego 
oraz rekomendacje zawierające propozycje zmian. Doku-
ment został przygotowany we współpracy z przedstawi-
cielami środowiska pacjentów onkologicznych, eksperta-
mi w dziedzinie ochrony zdrowia z Uczelni Łazarskiego 
oraz autorytetami medycznymi.

Autorzy niniejszego dokumentu uznali konieczność zwró-
cenia szczególnej uwagi opinii publicznej na nowotwory 
dolnego odcinka przewodu pokarmowego, z uwagi na 
fakt, że Polska odnotowuje najwyższą dynamikę liczby za-
chorowań na raka jelita grubego w całej Europie. 

Zdaniem autorów niniejszego raportu, należy podjąć 
działania wielokierunkowe, które przyniosą efekt w posta-
ci zmniejszenia liczby zachorowań, spadku śmiertelności 
i poprawy przeżyć 5-letnich. 

Priorytetem jest wczesna diagnostyka nowotworu jelita 
grubego, a w szczególności zwiększenie ilości wykonywa-
nia badań kolonoskopowych oraz poprawa zgłaszalności 
na badania przesiewowe. Kolonoskopia przesiewowa za-
pewnia nie tylko spadek umieralności dzięki możliwości 
wykrywania wczesnych bezobjawowych postaci raka lecz 
także spadek zapadalności, czyli liczby nowych raków 
w przyszłości, dzięki usuwaniu polipów.

W ramach opracowania oceniono funkcjonowanie w Pol-
sce badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania 
raka jelita grubego realizowanych w ramach Narodowego 
programu zwalczania chorób nowotworowych oraz przed-
stawiono rozwiązania, mające na celu poprawienie wskaź-
ników zgłaszalności na badania kolonoskopowe.

Istotnym elementem opracowania były ankiety przepro-
wadzone wśród onkologicznych organizacji pacjenckich. 

W dokumencie przedstawiono modele diagnostyki i le-
czenia nowotworów jelita grubego, odbytu i odbytnicy 
na podstawie publikacji Ministerstwa Zdrowia pod redak-
cją naukową dr n. ekon. Barbary Więckowskiej, Dyrektor 
Departamentu Analiz i Strategii, pt.: „Proces leczenia 
w Polsce – analizy i modele. Tom I. Onkologia”. Zdaniem 
autorów powyższego opracowania pacjenci w Polsce 
mają zadawalającą dostępność do leczenia standardo-
wą chemioterapią, istotnym problemem jest natomiast 
ograniczony dostęp do terapii celowanych i innowacyj-
nych. Analizę dostępności do leczenia raka jelita grube-
go w ramach świadczeń gwarantowanych opracowano na 
podstawie publikacji prof. Lucjana Wyrwicza, prof. Piotra 
Wysockiego, Rafała Zyśka, pt. „Nowotwór jelita grubego 
– dostęp do leczenia w ramach świadczeń gwarantowa-
nych w Polsce w świetle standardów europejskich”. 

Przedstawiono także najnowsze zalecenia odnośnie lecze-
nia zaawansowanego raka jelita grubego.
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2.1  Analiza wzrostu zachorowalności na 
nowotwór jelita grubego

W Polsce na podstawie danych Krajowego Rejestru Nowo-
tworów liczba zachorowań na nowotwory złośliwe jelita 
grubego w Polsce wyniosła w 2013 roku 17 tys., z czego 
u mężczyzn 9,5 tys. i 7,5 tys. u kobiet. Każdego dnia z jego 
powodu umiera w Polsce aż 28 osób. Polska odnotowu-
je najwyższą dynamikę liczby zachorowań na raka jelita 
grubego w całej Europie. Oznacza to, że skala zachorowal-
ności i niestety wciąż umieralności z powodu nowotworu 
jelita grubego nieustannie wykazuje tendencję wzrostową 
(Ryc. 1.). Liczba zgonów u pacjentów w szczególności męż-
czyzn, jest o wiele wyższa, niż w krajach Europy Zachodniej 
i Północnej, gdzie współczynnik umieralności na ten typ 
nowotworu od wielu lat ma tendencję malejącą. 

Według publikacji Ministerstwa Zdrowia z roku 2015, pod 
redakcją naukową dr n. ekon. Barbary Więckowskiej pt.: 

„Proces leczenia w Polsce – analizy i modele. Tom I Onko-
logia”, w Polsce odnotowano znaczną dynamikę liczby za-
chorowań. W latach 1980–2010 nastąpił 4-krotny wzrost 
zachorowań u mężczyzn i 3-krotny u kobiet. Ogólna 
5-letnia chorobowość związana z rakiem dolnego odcinka 
przewodu pokarmowego (C18–C21 wg ICD10) wyniosła 
w naszym kraju 46 tys., zaś dla całej Europy liczba ta wy-
nosi ponad 1,2 mln. 

Dane Globocan (ang. Global cancer statistics) dla Europy 
wykazują chorobowość pięcioletnią na poziomie 13,3%, 
podczas gdy dla Polski wynosi ona 12,8%. Dla krajów Eu-
ropy Wschodniej i Środkowej wartość ta wynosi 13,5%, 
podczas gdy dla krajów Europy Zachodniej – 12,8%. 
Śmiertelność dla Europy wynosi 12,2%, w tym dla zachodu 
Europy – 11,5%, a dla środkowo-wschodniej części kon-
tynentu – 13,2%. Dla Polski wartość ta wynosi 12% przy 
wskaźniku zapadalności ASR (wskaźnik standaryzowany 
wg wieku) wynoszącym 27 (dla Europy – 30). 

Ryc. 1. Zachorowalność na nowotwory jelita grubego w latach 1980–2013*.

Wzrost zachorowalności na raka jelita grubego

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

1980

2288

2432

1985

2963

3011

1990

3451

3462

1995

5195

4978

2000

6078

5566

2005

7614

6373

2010

8685

7115

2012

9200

7400

2013

9500

7500

Mężczyźni Kobiety

noWotWory jelIta grubego – Stat ySt yka medyczna I ePIdemIologIa 

* Dane z lat 2012–2013 są szacunkami Krajowego Rejestru Nowotworów



RAPORT 2017  
Sytuacja pacjenta z nowotworem jelita grubego w Polsce. Propozycje zmian

7

Ryc. 2. Standaryzowane roczne współczynniki zgonów z powodu nowotworu złośliwego jelita grubego, odbytnicy 
i odbytu (C18–C21) ogółu osób oraz w wieku 25–64 lata wg województw, 2009–2010 oraz 2013–2014

2.2  Umieralność i czas przeżycia na nowo-
twory jelita grubego w Europie i Polsce 

Dane opublikowane w 2016 roku przez organizację Eu-
rocare zajmującą się analizą i statystyką występowania 
chorób nowotworowych zawierają wkaźniki odsetek prze-
żyć pięcioletnich w poszczególnych państwach. W Europie 
ogółem wartość odsetka pięcioletnich przeżyć wynosi po-
nad 49% a w przypadku Francji nawet 52%. Polska została 
wymieniona wśród krajów Europy Wschodniej, dla których 
odsetek ten dla raka okrężnicy (ICD10 C18–19) wynosi 
40,4% (Polska 39%), a dla raka odbytnicy (ICD10 C20) 
równa się 38,8% (Polska – 38,4%). 

Powyższe dane jednoznaczenie wskazują, że istnieją moż-
liwości uzyskania znaczącej poprawy efektywności w le-
czeniu nowotworów jelita grubego w Polsce. 

Umieralność – podobnie jak zapadalność – skorelowa-
na jest z wiekiem i wyraźnie wzrasta po 60. roku życia. 
Ryzyko zgonu z powodu raka jelita jest u kobiet niższe 
niż u mężczyzn (Ministerstwo Zdrowia, red. naukowa 
dr n. ekon. B. Więckowska „Tom I. Onkologia, Proces le-
czenia w Polsce – analizy i modele”).

Ponad 94% przypadków nowotworu występuje w popu-
lacji 50+. Liczba zachorowań rośnie z wiekiem, aby osią-
gnąć szczyt po 70. roku życia. Krzywa dla obu płci jest 
względem siebie przesunięta, gdyż ryzyko zachorowań 
u mężczyzn jest ok. 1,5–2 razy wyższe niż u kobiet. Za-
chorowalność na raka jelita grubego w drugiej połowie 
XX wieku bardzo dynamicznie wzrastała. 

Wg publikacji „Sytuacja Zdrowotna Ludności Polski i Jej 
Uwarunkowania” Narodowego Instytutu Zdrowia Publicz-
nego – Państwowego Zakładu Higieny zagrożenie życia 
mieszkańców Polski nowotworem złośliwym jelita grubego, 
zgięcia esiczo-odbytniczego, odbytnicy i odbytu (C18–C21) 
jest od szeregu lat wyraźnie najniższe w woj. podkarpackim 
natomiast największe, również od wielu lat, w woj. wiel-
kopolskim (wyższe o 38%), ale w grupie wieku 25–64 lata 
najwyższe jest w woj. opolskim (Ryc. 2). W ciągu ostatnich 
czterech lat nastąpiła stosunkowo niewielka zmiana wielko-
ści współczynników zgonów w populacji ogółem, w więk-
szości województw miała ona charakter spadkowy. W gru-
pie wieku 25–64 lata zmiany współczynnika zgonów były 
bardziej zróżnicowane i o ile w woj. świętokrzyskim współ-
czynnik zmniejszył się o 17% to w woj. podlaskim wzrósł 
o 24%, w podobnym stopniu wśród mężczyzn i kobiet.
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2.3  Analiza zgonów z powodu nowotwo-
rów złośliwych dolnego odcinka układu 
pokarmowego (C18–C21) w poszczegól-
nych województwach sporządzona na 
podstawie map potrzeb zdrowotnych 

Ministerstwo Zdrowia opublikowało 31 grudnia 2015 roku 
mapy potrzeb zdrowotnych w zakresie onkologii i kardio-
logii dla poszczególnych województw.

Dane przedstawiające trendy demograficzne i epidemio-
logiczne, istniejącą infrastrukturę w ochronie zdrowia, 
przyszłe potrzeby w obszarze nowotworu jelita grubego 
zostały opracowane w ramach map potrzeb zdrowotnych 
– projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, realizowanego 
w 2015 roku przez Ministerstwo Zdrowia. 

Kluczowym aspektem w mapach jest pogłębiona analiza 
zgonów szczegółowo opisana dla poszczególnych woje-
wództw, która pokazuje znaczące zróżnicowanie regional-
ne w zakresie nowotworów złośliwych dolnego odcinka 
przewodu pokarmowego (C18–C21). 

Poniżej przedstawiono wybrane aspekty charakteryzujące 
umieralność w poszczególnych województwach z powodu 
nowotworów złośliwych dolnego odcinka jelita grubego.

WOJEWóDZTWO DOLNOŚLąSKIE 
Nowotwory złośliwe dolnego odcinka układu pokarmowe-
go w latach 2011–2013 stanowiły przyczynę 11,9% ogółu 
zgonów z powodu nowotworów złośliwych mieszkańców 
województwa dolnośląskiego (11,6% zgonów mężczyzn 
i 12,3% zgonów kobiet).

Odsetki te są bardzo zbliżone do ogólnopolskich (odpo-
wiednio 11,8% dla ogółu, 11,6% dla mężczyzn i 12% dla 
kobiet).

Współczynnik rzeczywisty umieralności z powodu tej gru-
py nowotworów wśród mieszkańców woj. dolnośląskiego 
wyniósł 31,2/100 tys. ludności i był wyższy od przeciętne-
go dla kraju o 8,6%, przy czym różnica była większa dla 
kobiet (12,8%) niż mężczyzn (5,3%).

Nowotwory złośliwe o takim umiejscowieniu najbardziej 
zagrażają życiu mieszkańców powiatów milickiego i ja-
worskiego – umieralność jest w nich o około 40% wyższa 
niż przeciętna dla całego kraju. Wysokie standaryzowane 
współczynniki umieralności (około 30% wyższe niż ogól-
nopolskie) występują również w powiatach: głogowskim, 
jeleniogórskim, wołowskim i złotoryjskim.

Najmniejszy problem zdrowotny ta grupa nowotworów 
stanowi w powiatach lubańskim i świdnickim – zarówno 
współczynniki standaryzowane, jak i rzeczywiste są najniższe 
w województwie i o prawie 20% niższe niż ogólnopolskie. 

WOJEWóDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE 
Nowotwory złośliwe dolnego odcinka układu pokarmowe-
go w latach 2011–2013 stanowiły przyczynę 11,5% ogółu 
zgonów z powodu nowotworów złośliwych mieszkańców 
województwa kujawsko-pomorskiego (11,4% zgonów 
mężczyzn i 11,6% zgonów kobiet). Odsetki te są nieznacz-
nie niższe od ogólnopolskich (odpowiednio 11,8% dla 
ogółu, 11,6% dla mężczyzn i 12% dla kobiet).

Współczynnik rzeczywisty umieralności z powodu tej 
grupy nowotworów u mieszkańców woj. kujawsko-po-
morskiego wyniósł 29,3/100 tys. ludności i był wyższy od 
przeciętnego dla kraju o 2,1%, przy czym nadwyżka była 
większa dla mężczyzn (2,6%) niż kobiet (1,6%).

Nowotwory złośliwe o takim umiejscowieniu najbardziej 
zagrażają życiu mieszkańców powiatu aleksandrowskiego 
– poziom umieralności, zarówno mierzony współczynni-
kiem standaryzowanym, jak i rzeczywistym, jest w nim 
o ponad 40% wyższy niż przeciętny dla całego kraju. Wy-
nika to wyłącznie z osiemdziesięcioprocentowej nadwyżki 
umieralności mężczyzn z tego powiatu, umieralność ko-
biet utrzymuje się na poziomie ogólnopolskim.

Wysokie standaryzowane współczynniki umieralności wy-
stępują również w powiatach: mogileńskim (wyższy o 25% 
od ogólnopolskiego), chełmińskim (19%) i żnińskim (18%) 
oraz w miastach: Grudziądzu (17%), Włocławku (16%) 
i Bydgoszczy (14%);

Najmniejszy problem zdrowotny ta grupa nowotworów 
stanowi w powiatach sępoleńskim i wąbrzeskim – zarów-
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no współczynniki standaryzowane, jak i rzeczywiste są 
najniższe w województwie; współczynniki standaryzowane 
są niższe o odpowiednio 27% i 22% od ogólnopolskich.

WOJEWóDZTWO LUBELSKIE 
Nowotwory złośliwe dolnego odcinka układu pokarmo-
wego w latach 2011–2013 były odpowiedzialne za 11,5% 
ogółu zgonów z powodu nowotworów złośliwych miesz-
kańców województwa (11,3% zgonów mężczyzn i 11,8% 
zgonów kobiet) i są to wartości zbliżone do obserwowa-
nych w Polsce (odpowiednio 11,8% dla ogółu, 11,6% dla 
mężczyzn i 12% dla kobiet).

Współczynnik rzeczywisty umieralności z powodu ogó-
łu nowotworów dolnego odcinka układu pokarmowego 
mieszkańców woj. lubelskiego wynosił 25,3/100 tys. lud-
ności i jest niższy od ogólnopolskiego o 11,9%, przy czym 
różnica jest większa w przypadku kobiet (16%) niż męż-
czyzn (8,6%).

Umieralność z powodu nowotworów złośliwych dolne-
go odcinka układu pokarmowego w znacznej większości 
powiatów województwa nie przekraczała ogólnopolskiej. 
Stosunkowo najwyższa umieralność obserwowana była 
w powiecie włodawskim, gdzie standaryzowany wskaźnik 
umieralności wynosił 1,125.

Nadwyżka wynikała z nieco wyższej umieralności wśród 
kobiet, jednak trzeba podkreślić, że liczba bezwzględna 
zgonów w tym powiecie była stosunkowo niewielka (39). 
W pozostałych powiatach umieralność jest albo niższa od 
ogólnopolskiej, albo przekracza ją o nie więcej niż 10%. 
Wnioski płynące z analizy współczynników rzeczywistych 
są takie same. 

WOJEWóDZTWO LUBUSKIE 
Nowotwory złośliwe dolnego odcinka układu pokarmo-
wego w latach 2011–2013 były odpowiedzialne za 12,1% 
ogółu zgonów mieszkańców województwa z powodu no-
wotworów złośliwych (12,3% zgonów mężczyzn i 11,8% 
zgonów kobiet). 

Są to odsetki zbliżone do przeciętnych dla całej Polski 
(odpowiednio 11,8% dla ogółu, 11,6% dla mężczyzn i 12% 
dla kobiet).

Współczynnik rzeczywisty umieralności z powodu ogó-
łu nowotworów dolnego odcinka układu pokarmowego 
mieszkańców woj. wynosił 29,1 na 100 tys. ludności jest 
on wyższy od ogólnopolskiego o 1,4%, przy czym nadwyż-
ka jest większa w przypadku mężczyzn (2,5%). W przy-
padku kobiet umieralność kształtowała się na poziomie 
przeciętnym dla kraju.

Nowotwory złośliwe o takim umiejscowieniu najbardziej 
zagrażają życiu mieszkańców powiatu słubickiego – po-
ziom umieralności jest w nim o około 51% wyższy niż 
przeciętny dla całego kraju. W przypadku tego powiatu 
wybitnie wyższe niż w Polsce jest zagrożenie życia męż-
czyzn (o 74,2%). Wysokie standaryzowane współczynniki 
umieralności (około 35% wyższe niż ogólnopolskie) wy-
stępują również w powiatach: sulęcińskim i strzelecko-
drezdeneckim. W powiecie wschowskim zagrożenie życia 
z powodu nowotworów złośliwych dolnego odcinka prze-
wodu pokarmowego jest o 23,3% wyższe niż w Polsce.
 
Najmniejsze zagrożenie życia z powodu omawianej grupy 
nowotworów było charakterystyczne dla powiatu gorzow-
skiego – standaryzowany współczynnik umieralności niż-
szy o 29% od przeciętnego w Polsce.

WOJEWóDZTWO ŁóDZKIE 
Nowotwory złośliwe dolnego odcinka układu pokarmowe-
go w latach 2011–2013 stanowiły przyczynę 11,8% ogółu 
zgonów z powodu nowotworów złośliwych mieszkańców 
województwa łódzkiego (11,7% zgonów mężczyzn i 12,1% 
zgonów kobiet). Odsetki te są bardzo zbliżone do ogólno-
polskich (odpowiednio 11,8% dla ogółu, 11,6% dla męż-
czyzn i 12% dla kobiet).

Współczynnik rzeczywisty umieralności z powodu tej gru-
py nowotworów u mieszkańców woj. łódzkiego wyniósł 
32,1/100 tys. ludności i był wyższy od przeciętnego dla 
kraju o 11,6%, przy czym różnica była większa dla kobiet 
(13,2%) niż mężczyzn (10,5%).

Nowotwory złośliwe o takim umiejscowieniu najbardziej 
zagrażają życiu mieszkańców powiatu miejskiego Skier-
niewice – poziom umieralności jest tam o 37% wyższy niż 
przeciętny dla całego kraju.
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Wysokie standaryzowane współczynniki umieralności 
(około 30% wyższe niż ogólnopolskie) występują również 
w powiatach: skierniewickim i brzezińskim, gdzie nadwyż-
ka umieralności występuje przede wszystkim u kobiet. Ze 
względu na mniej korzystną strukturę wiekową wysokie 
są współczynniki rzeczywiste w mieście Łodzi i w powie-
cie skierniewickim – o około 30% wyższe niż w Polsce, 
a standaryzowane są wyższe o odpowiednio 13% i 6%. 
Najmniejszy problem zdrowotny ta grupa nowotworów 
stanowi w powiatach wieruszowskim, tomaszowskim 
i poddębickim – zarówno współczynniki standaryzowane, 
jak i rzeczywiste są najniższe w województwie i o prawie 
20% niższe niż ogólnopolskie. 

WOJEWóDZTWO MAŁOPOLSKIE 
Nowotwory złośliwe dolnego odcinka układu pokarmo-
wego w latach 2011–2013 stanowiły przyczynę 11,5% 
wszystkich zgonów z powodu nowotworów złośliwych 
wśród mieszkańców województwa małopolskiego (11,5% 
zgonów mężczyzn i 11,6% zgonów kobiet). Odsetki te są 
bardzo zbliżone do ogólnopolskich (odpowiednio 11,8% 
dla ogółu, 11,6% dla mężczyzn i 12% dla kobiet).

Współczynnik rzeczywisty umieralności z powodu tej gru-
py nowotworów u mieszkańców woj. małopolskiego wy-
niósł 25,8/100 tys. ludności i był niższy od przeciętnego 
dla kraju o 10,3%, przy czym różnica była większa dla ko-
biet (12,7%) niż mężczyzn (8,3%).

Nowotwory złośliwe o takim umiejscowieniu najbardziej 
zagrażają życiu mieszkańców powiatu miasto Nowy Sącz 
– poziom umieralności jest w nim o ponad 25% wyższy 
niż przeciętny dla całego kraju, choć korzystna struktura 
wieku sprawia, że współczynnik rzeczywiste są wyższe tyl-
ko o około 19% od poziomu ogólnopolskiego. Ze względu 
na mniej korzystną strukturę wiekową wysoki jest współ-
czynnik rzeczywisty w powiecie proszowickim – o ponad 
27% wyższy niż w Polsce (choć standaryzowany jest wyż-
szy tylko o 20%). Najmniejsze zagrożenie życia z powodu 
tej grupy nowotworów występuje w powiecie tarnowskim 
jest około 32% niższe niż ogólnopolskie. 

WOJEWóDZTWO MAZOWIECKIE 
Nowotwory złośliwe dolnego odcinka układu pokarmo-
wego w latach 2011–2013 były odpowiedzialne za 11,5% 

ogółu zgonów mieszkańców województwa z powodu no-
wotworów złośliwych (11,4% zgonów mężczyzn i 11,6% 
zgonów kobiet) i są to odsetki niemal identyczne, jak 
w przypadku całej Polski (odpowiednio 11,8% dla ogółu, 
11,6% dla mężczyzn i 12% dla kobiet).

Współczynnik rzeczywisty umieralności z powodu ogó-
łu nowotworów dolnego odcinka układu pokarmowego 
mieszkańców woj. mazowieckiego wynosił 28,4/100 tys. 
kobiet i był niższy od ogólnopolskiego o 1,3%, przy czym 
różnica jest podobna w przypadku kobiet (0,8%) jak 
i mężczyzn (1,4%). 

WOJEWóDZTWO OPOLSKIE
Nowotwory złośliwe dolnego odcinka układu pokarmowe-
go w latach 2011–2013 stanowiły przyczynę 14,0% ogółu 
zgonów z powodu nowotworów złośliwych mieszkań-
ców województwa opolskiego (14,3% zgonów mężczyzn 
i 13,6% zgonów kobiet). Odsetki te niekorzystnie różnią 
się od ogólnopolskich (odpowiednio 11,8% dla ogółu, 
11,6% dla mężczyzn i 12% dla kobiet).

Współczynnik rzeczywisty umieralności z powodu tej gru-
py nowotworów u mieszkańców woj.opolskiego wyniósł 
33,2/100 tys. ludności i był wyższy od przeciętnego dla 
kraju o 15,7%, przy czym różnica była mniejsza dla kobiet 
(7,9%) niż mężczyzn (22,1%).

Nowotwory złośliwe o takim umiejscowieniu najbardziej 
zagrażają życiu mieszkańców powiatu kędzierzyńsko-
kozielskiego: poziom umieralności jest w nim o 34,6% 
wyższy niż przeciętny dla całego kraju (M 48% nadwyżki, 
K 17% nadwyżki). Wysokie standaryzowane współczyn-
niki umieralności (około 30% wyższe niż ogólnopolskie) 
występują również w powiatach: nyskim i namysłowskim. 
Najmniejszy problem zdrowotny ta grupa nowotworów 
stanowi w powiatach opolskim i strzeleckim – zarówno 
współczynniki standaryzowane, jak i rzeczywiste są naj-
niższe w województwie i około 20% niższe niż ogólno-
polskie.

WOJEWóDZTWO PODKARPACKIE 
Nowotwory złośliwe dolnego odcinka układu pokarmo-
wego w latach 2011–2013 były odpowiedzialne za 11,1% 
zgonów mieszkańców województwa z powodu wszystkich 
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nowotworów (10,9% zgonów mężczyzn i 11,4% zgonów 
kobiet) i są to odsetki zbliżone do przypadku całej Polski 
(odpowiednio 11,8% dla ogółu, 11,6% dla mężczyzn i 12% 
dla kobiet).

Współczynnik rzeczywisty umieralności z powodu ogó-
łu nowotworów dolnego odcinka układu pokarmowego 
mieszkańców woj. podkarpackiego 1,2/100 tys. ludności 
jest mniejszy od ogólnopolskiego o 26,1%, przy czym róż-
nica jest większa w przypadku kobiet (28,8%) niż męż-
czyzn (24,2%).

Nowotwory złośliwe dolnego odcinka układu pokarmo-
wego najbardziej zagrażają życiu mężczyzn w powiecie 
leżajskim, którzy umierają z tego powodu o 12% częściej 
niż mieszkańcy Polski. Kobiety w tym powiecie umierają 
o 28% rzadziej niż mieszkanki Polski. Najkorzystniejsza 
sytuacja występuje w powiatach jasielskim, brzozowskim, 
strzyżowskim i Krośnie, których mieszkańcy umierają 
o 40% rzadziej z powodu nowotworów złośliwych o takim 
umiejscowieniu niż ogół populacji.

WOJEWóDZTWO PODLASKIE 
Nowotwory złośliwe dolnego odcinka układu pokarmo-
wego w latach 2011–2013 r. stanowiły przyczynę 12,5% 
ogółu zgonów z powodu nowotworów złośliwych miesz-
kańców województwa podlaskiego. Odsetki te są trochę 
wyższe od ogólnopolskich (odpowiednio 11,8% dla ogó-
łu, 11,6% dla mężczyzn i 12% dla kobiet) (12,0% zgonów 
mężczyzn i 13,1% zgonów kobiet).

Współczynnik rzeczywisty umieralności z powodu tej gru-
py nowotworów mieszkańców woj. podlaskiego wyniósł 
29,7/100 tys. ludności i był wyższy od przeciętnego dla 
kraju o 3,2%, przy czym różnica jest bardzo zbliżona dla 
kobiet (3,3%) i mężczyzn (3,0%).

Poziom umieralności z powodu nowotworów złośliwych 
o takim umiejscowieniu jest zdecydowanie najwyższy 
w powiatach sejneńskim i m. Suwałki. W przypadku po-
wiatu sejneńskiego standaryzowany wskaźnik umieral-
ności jest o około 40% wyższy niż przeciętny dla całego 
kraju. Najmniejszy problem zdrowotny ta grupa nowo-
tworów stanowi w powiatach łomżyńskim i bielskim gdzie 
zagrożenie zgonem z powodu nowotworu złośliwego dol-

nego odcinka układu pokarmowego było o 25% niższe od 
średniego dla całego kraju.

WOJEWóDZTWO POMORSKIE
Nowotwory złośliwe dolnego odcinka układu pokarmowe-
go w latach 2011–2013 stanowiły przyczynę 11% ogółu 
zgonów z powodu nowotworów złośliwych mieszkańców 
województwa pomorskiego (10,7% zgonów mężczyzn 
i 11,4% zgonów kobiet).

Odsetki te są nieznacznie niższe od ogólnopolskich (od-
powiednio 11,8% dla ogółu, 11,6% dla mężczyzn i 12% 
dla kobiet).

Współczynnik rzeczywisty umieralności z powodu tej gru-
py nowotworów u mieszkańców woj. pomorskiego wyniósł 
27,1/100 tys. ludności i był niższy od przeciętnego dla 
kraju o 5,7%, przy czym różnica była większa dla męż-
czyzn (8,3%) niż kobiet (2,7%).

Nowotwory złośliwe o takim umiejscowieniu najbardziej 
zagrażają życiu mieszkańców powiatu lęborskiego – po-
ziom umieralności jest w nich o 31% wyższy niż przeciętny 
dla całego kraju. Wysokie standaryzowane współczynni-
ki umieralności (około 20% wyższe niż ogólnopolskie) 
występują również w powiatach: kartuskim i sztumskim 
oraz w Słupsku. W powiatach lęborskim i sztumskim oraz 
w Słupsku nadwyżki te są większe u kobiet, a w powiecie 
kartuskim u mężczyzn.

Najmniejszy problem zdrowotny ta grupa nowotworów 
stanowi w powiatach kościerskim i chojnickim – zarówno 
współczynniki standaryzowane, jak i rzeczywiste są naj-
niższe w województwie; współczynniki standaryzowane są 
niższe o odpowiednio 29% i 20% od ogólnopolskich. 

WOJEWóDZTWO ŚLąSKIE
Nowotwory złośliwe dolnego odcinka układu pokarmowe-
go w latach 2011–2013 stanowiły przyczynę 12,1% ogółu 
zgonów z powodu nowotworów złośliwych mieszkańców 
województwa śląskiego (11,9% zgonów mężczyzn i 12,5% 
zgonów kobiet). Odsetki te są nieco wyższe od ogólnopol-
skich (odpowiednio 11,8% dla ogółu, 11,6% dla mężczyzn 
i 12,0% dla kobiet).
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Współczynnik rzeczywisty umieralności z powodu tej 
grupy nowotworów mieszkańców woj. śląskiego wyniósł 
31,8/100 tys. ludności i był wyższy od przeciętnego dla kra-
ju o około 10%, zarówno dla mężczyzn, jak i dla kobiet.

Nowotwory złośliwe dolnego odcinka układu pokarmowe-
go najbardziej zagrażają życiu mieszkańców Świętochło-
wic i Chorzowa – poziom umieralności jest w nich o 40% 
wyższy niż przeciętny dla całego kraju. Wysokie standa-
ryzowane współczynniki umieralności występują również 
w: Jaworznie (wyższy o 29% od ogólnopolskiego), powiecie 
wodzisławskim (27%) i w Rudzie Śląskiej (22%). Najmniej-
szy problem zdrowotny ta grupa nowotworów stanowi 
w powiecie bieruńsko-lędzińskim i w Zabrzu – współczyn-
niki standaryzowane są najniższe w województwie, niższe 
od ogólnopolskich odpowiednio o 18% i 12%.

WOJEWóDZTWO ŚWIęTOKRZYSKIE 
Nowotwory złośliwe dolnego odcinka układu pokarmowe-
go w latach 2011–2013 stanowiły przyczynę 12,1% ogółu 
zgonów z powodu nowotworów złośliwych mieszkańców 
województwa świętokrzyskiego (11,8% zgonów mężczyzn 
i 12,6% zgonów kobiet).

Odsetki te są bardzo zbliżone do ogólnopolskich (odpo-
wiednio 11,8% dla ogółu, 11,6% dla mężczyzn i 12% dla 
kobiet). 

Współczynnik rzeczywisty umieralności z powodu tej gru-
py nowotworów u mieszkańców woj. świętokrzyskiego 
wyniósł 29,6/100 tys. ludności i był wyższy od przecięt-
nego dla kraju o 2,9%, przy czym dla mężczyzn ta różnica 
wynosiła 5,3%. Kobiety są w korzystniejszej sytuacji: ich 
zagrożenie jest o 0,3% niższe w całej Polsce.

Nowotwory złośliwe o takim umiejscowieniu najbardziej 
zagrażają życiu mieszkańców powiatu buskiego – umie-
ralność jest w nich o 11,3% wyższa niż przeciętna dla ca-
łego kraju). Wśród kobiet z terenu powiatu umieralność 
jest wyższa o 21,7% niż przeciętna w kraju, podczas gdy 
wśród mężczyzn ta nadwyżka wynosi tylko 2,7%.

WOJEWóDZTWO WARMIńSKO-MAZURSKIE 
Nowotwory złośliwe dolnego odcinka układu pokarmo-
wego w latach 2011–2013 były odpowiedzialne za 12,1% 

ogółu zgonów mieszkańców województwa (12,0% zgonów 
mężczyzn i 12,1% zgonów kobiet) i są to odsetki niewiele 
wyższe niż w przypadku całej Polski (odpowiednio 11,8% 
dla ogółu, 11,6% dla mężczyzn i 12% dla kobiet).

Współczynnik rzeczywisty umieralności z powodu ogó-
łu nowotworów dolnego odcinka układu pokarmowego 
mieszkańców woj. warmińsko mazurskiego 29/100 tys. 
ludności jest nieznacznie bo o 1,1% wyższy od ogólnopol-
skiego. Dla mężczyzn różnica ta wynosi 2,3%, natomiast 
w przypadku kobiet współczynnik rzeczywisty jest o 0,9% 
niższy niż ogólnopolski.

Nowotwory złośliwe o takim umiejscowieniu najbardziej 
zagrażają życiu mieszkańcom powiatu braniewskiego. Po-
ziom umieralności jest w nim wyższy o 31% od ogólno-
krajowego. Zdecydowanie wyższa nadwyżka umieralno-
ści występuje wśród mężczyzn (42%) niż u kobiet (17%).
Współczynnik rzeczywisty jest wyższy o 13% od poziomu 
ogólnopolskiego.

Mieszkańcy Elbląga oraz powiatu szczycieńskiego umie-
rają z powodu nowotworów złośliwych dolnego odcinka 
układu pokarmowego o ponad 25% częściej niż miesz-
kańcy Polski. W Elblągu bardziej zagrożeni w porówna-
niu z całym krajem są mężczyźni (35%) niż kobiety (21%) 
natomiast w powiecie szczycieńskim nadwyżka umieral-
ności dla obu płci jest bardzo zbliżona (mężczyźni 25%, 
kobiety 26%). Ponad 15% nadwyżka umieralności z po-
wodu nowotworów o takim umiejscowieniu występuje też 
w powiatach pilskim, oleckim, bartoszyckim, ostródzkim 
i w Olsztynie. Trzeba podkreślić, że mieszkańcy powiatu 
węgorzewskiego umierają na nowotwory złośliwe o takim 
umiejscowieniu niemal dwukrotnie rzadziej niż ogół po-
pulacji Polski.

WOJEWóDZTWO WIELKOPOLSKIE 
Nowotwory złośliwe dolnego odcinka układu pokarmowe-
go w latach 2011–2013 stanowiły przyczynę 12,4% ogółu 
zgonów z powodu nowotworów złośliwych mieszkańców 
województwa wielkopolskiego (12,3% zgonów mężczyzn 
i 12,5% zgonów kobiet).

Odsetki te są nieco wyższe od ogólnopolskich (odpowied-
nio 11,8% dla ogółu, 11,6% dla mężczyzn i 12% dla ko-
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biet). Współczynnik rzeczywisty umieralności z powodu tej 
grupy nowotworów u mieszkańców woj.wielkopolskiego 
wyniósł 29/100 tys. ludności i był wyższy od przeciętnego 
dla kraju o 1%, zarówno dla mężczyzn, jak i dla kobiet.

Nowotwory złośliwe o takim umiejscowieniu najbardziej 
zagrażają życiu mieszkańców powiatów wrzesińskiego 
i krotoszyńskiego – poziom umieralności jest w nich o po-
nad 40% wyższy niż przeciętny dla całego kraju. Wysokie 
standaryzowane współczynniki umieralności występu-
ją również w powiatach: pleszewskim (wyższy o 34% od 
ogólnopolskiego), nowotomyskim (34%), szamotulskim 
(31%), średzkim (28%), złotowskim (26%), leszczyńskim 
(26%), kościańskim (25%), wągrowieckim (24%) i ostrow-
skim (23%). Najmniejszy problem zdrowotny ta grupa no-
wotworów stanowi w powiecie tureckim – zarówno współ-
czynnik standaryzowany, jak i rzeczywisty są najniższe 
w województwie, niższe o około 30% od ogólnopolskich.

WOJEWóDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE 
Nowotwory złośliwe dolnego odcinka układu pokarmo-
wego w latach 2011–2013 były odpowiedzialne za 11,2% 

ogółu zgonów z powodu nowotworów złośliwych miesz-
kańców województwa (10,9% zgonów mężczyzn i 11,5% 
zgonów kobiet). Są to odsetki porównywalne jak dla całej 
Polski (odpowiednio 11,8% dla ogółu, 11,6% dla mężczyzn 
i 12% dla kobiet).

Współczynnik rzeczywisty umieralności z powodu ogó-
łu nowotworów dolnego odcinka układu pokarmowego 
mieszkańców woj. zachodniopomorskiego wynosił 28,4 na 
100 tys. ludności jest zbliżony do ogólnopolskiego.

Najwyższe zagrożenie życia z powodu nowotworów złośli-
wych dolnego odcinka przewodu pokarmowego występo-
wało w Świnoujściu - o 31% wyższe niż przeciętne w kraju. 
Również wysokie zagrożenie życia z powodu nowotworów 
o tym umiejscowieniu było charakterystyczne dla powia-
tów goleniowskiego i sławieńskiego (o 21% wyższe od 
ogólnopolskiego).

Najlepsza sytuacja występuje w powiatach kołobrzeskim 
i stargardzkim,w których poziom umieralności był o po-
nad 20% niższy niż w Polsce.
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Kluczowe aspekty diagnostyki i leczenia nowotworów jelita 
grubego w Polsce oraz przezentacja modeli decyzyjnych 
w leczeniu zostały przedstawione w publikacji Minister-
stwa Zdrowia pod redakcją naukową dr n. ekon. Barbary 
Więckowskiej, Dyrektor Departamentu Analiz i Strategii, 
pt.: „Proces leczenia w Polsce – analizy i modele. Tom I. 
Onkologia”. 

Zdaniem autorów publikacji, wczesne rozpoznanie no-
wotworu jelita grubego jest trudne, objawy raka jelita są 
niespecyficzne, występują późno i zależą od stopnia za-
awansowania oraz umiejscowienia. Ponad 30% pacjentów 
ma spadek wagi ciała i niedokrwistość. Krwawienie uta-
jone i jawne, bóle brzucha, zmiana rytmu wypróżnień to 
objawy występujące u ponad 50% chorych. Rzadziej opi-
sywane symptomy to: wyczuwalny guz, wzdęcie brzucha, 
brak łaknienia, gorączka. Niedrożność, która występuje 
przy dużym zaawansowaniu, zawsze jest złym czynnikiem 
rokowniczym i występuje w około 6% przypadków. 

Autorzy publikacji podkreśląją, że rozpoznanie choroby 
nowotworowej stawia się w oparciu o badanie lekarskie 
uzupełnione badaniem per rectum oraz wziernikowaniem 
jelita. Z kolei metodą endoskopową z wyboru pozostaje ko-
lonoskopia (endoskopowe wziernikowanie jelita) natomiast 
rektoskopia wykonywana jest znacznie rzadziej. Na posta-
wienie diagnozy pozwala pobranie wycinków ze stwierdza-
nego w badaniu guza i uzyskanie potwierdzenia histopato-
logicznego obecności komórek raka. Dalszym krokiem jest 
przeprowadzenie oceny stopnia zaawansowania choroby. 
W tym celu wykonywane jest badanie tomograficzne jamy 
brzusznej z miednicą małą oraz tomografia klatki piersio-
wej wykonywana w celu weryfikacji obecności przerzutów 
(przy bardzo niskim zaawansowaniu miejscowym można 
poprzestać na ocenie rentgenowskiej).

Miejscowa ocena raka odbytnicy obejmuje ultrasonografię 
przezodbytniczą, a także metodę rezonansu magnetycz-
nego. Badania te oceniają głębokość nacieku nowotworu 
w stosunku do ściany jelita oraz obecność lokalnych prze-
rzutowych węzłów chłonnych. Przed rozpoczęciem lecze-
nia należy także wykonać pomiar poziomu markera, jakim 

jest antygen karcynoembrionalny (CEA). Poziom CEA jest 
wykorzystywany do monitorowania leczenia oraz w ob-
serwacji pacjentów po zakończeniu terapii. Badanie PET 
(pozytronowa emisyjna tomografia komputerowa) w raku 
dolnego odcinka jelita wykonywane jest w diagnostyce 
wznowy lub celem weryfikacji zmian przerzutowych, na-
tomiast nie jest zalecane w pierwotnej diagnostyce guzów 
jelita. Przeprowadzone badania stanowią bazę do osta-
tecznego rozpoznania.

Według autorów publikacji, w przypadku nowotworów 
o niskim stopniu zaawansowania (stadium I), zabieg dia-
gnostyczny usunięcia polipów jest również zabiegiem 
leczniczym.

Autorzy zebrali w publikacji informacje dotyczące leczenia 
nowotworów jelita grubego. Podstawową metodą terapeu-
tyczną w nowotworach jelita grubego jest zabieg operacyj-
ny. Zaawansowanie, umiejscowienie i unaczynienie guza 
nowotworowego decydują o rozległości zabiegu. Ope-
racja polega na wycięciu fragmentu jelita wraz z krezką 
i okolicznymi węzłami chłonnymi (minimum 12 węzłów). 
Zabieg usunięcia segmentu jelita wraz z krezką i jej na-
czyniami osiowymi, przeprowadzony w anatomicznych 
przedziałach, nosi nazwę całkowitego wycięcia krezki 
okrężnicy (CME, complete mesocolic excision) i jest stan-
dardem chirurgicznego postępowania onkologicznego. 
W przypadku dużego zaawansowania lub niekorzystnego 
umiejscowienia nie zawsze udaje się odtworzyć ciągłość 
przewodu pokarmowego (głównie w przypadku raka od-
bytnicy). Wówczas konieczne jest wytworzenie tzw. odbytu 
sztucznego (stomia) czyli wyprowadzenie jelita na powłoki 
brzucha. Stomia może mieć charakter przejściowy ( jest za-
mykana po zakończeniu całego procesu leczniczego) lub 
trwały. W przypadkach stwierdzenia obecności przerzutów 
do innych narządów należy ocenić ich liczbę i możliwość 
resekcji. Zabiegi wycięcia przerzutów (metastazektomia) 
mogą być przeprowadzane jednoczasowo z zabiegiem 
miejscowym lub po nim. W raku odbytnicy przed zabie-
giem operacyjnym w bardziej zaawansowanych przypad-
kach konieczne jest leczenie indukcyjne. Obowiązują dwie 
metody. Jedna to samodzielna radioterapia, podczas której 

model leczenIa noWotWoru jelIta grubego W PolSce 
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chory otrzymuje 25 Gy (5 frakcji napromieniania po 5 Gy) 
i po której operacja przeprowadzana jest do 14 dni od za-
kończenia napromieniania (optymalnie 5–7 doba po ra-
dioterapii). Druga metoda to chemioradioterapia. Pacjent 
przebywa kilkutygodniowe napromienianie niskimi dawka-
mi promieniowania połączone z podawaniem cytostatyków 
w określonych dniach zaplanowanej terapii. Leczenie ope-
racyjne następuje tutaj po około miesiącu od zakończe-
nia napromieniania. W przypadku wystąpienia czynników 
niekorzystnych pacjenci z rakiem okrężnicy po zabiegu 
operacyjnym podlegają terapii uzupełniającej w postaci 
6-miesięcznej chemioterapii opartej na 5-Fluorouracylu. 
Pacjenci z rakiem odbytnicy, którzy nie przebyli leczenia 
przedoperacyjnego, także podlegają terapii uzupełniają-
cej. Wskazaniem do leczenia adjuwantowego jest obec-
ność przerzutowych węzłów chłonnych lub niewłaściwe 
marginesy chirurgiczne. W zależności od umiejscowienia 
guza chorzy kwalifikowani są do uzupełniającej radiotera-
pii lub chemioradioterapii. U chorych w stadium rozsiewu 
(IV stopień wg klasyfikacji UICC) opcje terapeutyczne zale-
żą od umiejscowienia i liczby przerzutów oraz możliwości 
przeprowadzenia ich radykalnej resekcji. Optymalną tera-
pią, przynoszącą znamienny zysk w postaci zwiększenia 
odsetka przeżyć całkowitych, jest skojarzenie chemiotera-
pii i leczenia operacyjnego. Najczęściej po podaniu kilku 
kursów chemioterapii następuje zabieg metastazektomii, 
a następnie kontynuowane jest leczenie cytostatykami. 
Decyzja dotycząca chirurgicznego usunięcia guza pierwot-
nego następuje w zależności od występowania lub braku 
cech zagrażającej niedrożności przewodu pokarmowego 
oraz możliwości połączenia wycięcia przerzutów z lecze-
niem miejscowym. Pacjenci, u których rozsiew choroby nie 
pozwala na planowanie powyższego leczenia sekwencyj-
nego, poddawani są paliatywnemu leczeniu systemowe-
mu, tj. terapii celowanej i chemioterapii.

Chemioterapia raka jelita jest oparta na pochodnych pi-
rymidynowych oraz stosunkowo nowych cytostatykach, 
czyli oxaliplatynie i irynotekanie, podawanych w różnym 
rytmie i sekwencjach. Terapia celowana jest przeprowa-
dzana u pacjentów, którzy po badaniach molekularnych 
wykazują prawdopodobieństwo odpowiedzi na ten typ 
leczenia. Aktualnie w Polsce terapia celowana stosowana 
jest w trzecim rzucie leczenia (chory musi przebyć wcze-
śniej dwa rodzaje chemioterapii). 

Leczenie raka odbytu (C21) zależy od jego histopatologii 
oraz umiejscowienia. Postępowaniem z wyboru dla raka 
gruczołowego bańki odbytnicy jest zabieg operacyjny.

W przypadku raków płaskonabłonkowych zabieg może 
być przeprowadzony tylko w przypadku niskiego zaawan-
sowania (cT1N0M0), a standardem terapeutycznym w po-
zostałych przypadkach jest radiochemioterapia.

Według autorów publikacji modele decyzyjne w leczeniu 
nowotworów jelita grubego przedstawiane są w postaci 
drzew decyzyjnych. Odwzorowują one stosowane w da-
nym kraju schematy leczenia oraz pozwalają na określenie 
zapotrzebowania na konkretne świadczenia w zależności 
od przyjętych założeń. Ze względu na różnice w schema-
tach leczenia nowotwory okrężnicy oraz odbytnicy po-
siadają odrębne drzewa. Ze względu na niewielką liczbę 
przypadków oraz podobieństwo metod leczenia nowo-
twory odbytu (C21) zostały dołączone do nowotworów 
odbytnicy (C20). Australijskie drzewa decyzyjne w zakre-
sie chemioterapii opublikował Ng i inni (2010), natomiast 
model leczenia radioterapeutycznego został opracowany 
i upubliczniony przez Bartona (2013) dla Australii oraz 
NHS Scotland (2005) dla Szkocji, podobnej pod kątem 
epidemiologicznym do Polski. Na bazie analizy powyż-
szych modeli opracowano model leczenia onkologicznego 
w Polsce. Model, uwzględnia zarówno leczenie chirurgicz-
ne, jak i chemioterapię oraz radioterapię. Podczas prac 
nad modelem uwzględniono również standardy leczenia 
onkologicznego zalecane przez towarzystwa naukowe 
w Polsce, jak i wiedzę ekspercką w zakresie praktyki le-
czenia nowotworów jelita grubego.
 
Empiryczny model leczenia nowotworu okrężnicy według 
autorów publikacji przedstawiono w Tabeli 1 i 2. Dane 
empiryczne potwierdzają pierwszorzędną rolę chirurgii 
w leczeniu nowotworów okrężnicy oraz ważną rolę che-
mioterapii. Użycie radioterapii radykalnej natomiast może 
wiązać się z: jednoczesnym wystąpieniem innego nowo-
tworu, w którego leczeniu stosowana jest radioterapia, 
doprecyzowaniem lokalizacji nowotworu i zmianą rozpo-
znania (z C19 na C20), strategią sprawozdawczą ośrod-
ka (sprawozdawanie radioterapii paliatywnej jako innych 
produktów).
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Autorzy publikacji podkreślają, że pacjenci ze stadium I 
zostali określeni na podstawie udzielonych im świadczeń, 
więc wnioskowanie o zgodności danych empirycznych 
z modelem będzie w pełni uprawnione po poprawieniu 
jakości danych sprawozdawczych KRN. Do tego czasu 
można wnioskować jedynie o częstości stosowania kon-
kretnych metod w obrębie leczenia pacjentów z nowo-
tworem w tym stadium. Jednym z takich wniosków jest 
50-procentowy odsetek chirurgii radykalnych (usunięcie 
części jelita) u pacjentów ze stadium (prawdopodobnie) 
pierwszym.

Analizując pacjentów poddanych różnym rodzajom tera-
pii, bez różnicowania na stadium zaawansowania – moż-
na zauważyć zbliżony poziom stosowania monoterapii 
chirurgicznej (27,52%) oraz chirurgii z chemioterapią 
(25,12%). Kolejnymi licznymi grupami są pacjenci podda-
wani wyłącznie chemioterapii (17,15%) oraz ci, u których 
nie wdrożono leczenia radykalnego (zarówno stadium I 
z zabiegiem diagnostyczno - terapeutycznym, jak i sta-
dium IV – pacjenci pojawiający się z ostrą niedrożnością 

jelit, u których w związku ze stanem zdrowia wdrażane 
jest leczenie paliatywne).

Dalsze wnioski z analizy wskazują, że najpowszechniejszą 
metodą leczenia nowotworów w stadium II zaawansowa-
nia jest zabieg chirurgiczny. W 1/3 przypadków jest on łą-
czony z leczeniem systemowym. Proporcja ta zmienia się 
w stadium III, w którym 2/3 zabiegów chirurgicznych jest 
związanych z chemioterapią i gdzie przyjmuje ona jeszcze 
ważniejszą rolę w leczeniu w przypadku niezastosowania 
chirurgii radykalnej. W stadium IV w 30% przypadków re-
alizowany jest duży zabieg chirurgiczny, jednak zdecydo-
wanie większą rolę przyjmuje chemioterapia, świadczenia 
paliatywne i (nieujęta w zestawieniu) chirurgia ratunkowa 
– zabiegi leczenia ostrej niedrożności jelit.

Empiryczny model leczenia nowotworu odbytnicy i odbytu 
autorzy publikacji przedstawili w Tabeli 3 i 4. Jak wynika 
z danych, każda z głównych metod leczenia radykalnego 
dotyczy około połowy pacjentów. Tak jak w przypadku no-
wotworów okrężnicy, podstawą jest leczenie chirurgiczne.

Tabela 1. Empiryczny model leczenia nowotworu okrężnicy w Polsce cz. 1

Tabela 3. Empiryczny model leczenia nowotworu odbytnicy i odbytu w Polsce cz. 1

Tabela 2.  Empiryczny model leczenia nowotworu okrężnicy w Polsce cz. 2 – procent pacjentów poddanych danej 
terapii w zależności od stadium pacjentów 
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Analogicznie jak w przypadku raka okrężnicy, należy 
zaznaczyć, że pacjenci w stadium I zostali określeni na 
podstawie udzielonych im świadczeń, więc wnioskowa-
nie o zgodności danych empirycznych z modelem będzie 
w pełni uprawnione po poprawieniu jakości danych spra-
wozdawczych KRN. Do tego czasu można wnioskować je-
dynie o częstości wykonywania konkretnych metod w ob-
rębie leczenia pacjentów z nowotworem w tym stadium. 
Zaobserwować można zarówno znaczącą rolę radiotera-
pii, jak i dominację chemioterapii (najprawdopodobniej 
paliatywnej) w stadium IV.

Analizując udziały pacjentów poddanych różnym rodza-
jom terapii, bez różnicowania na stadium zaawansowania 
– można stwierdzić, że najpowszechniejszą decyzją w le-
czeniu nowotworów odbytnicy i odbytu jest kompleksowa 
terapia z użyciem wszystkich trzech metod (21,59% pa-
cjentów), następnie sam zabieg chirurgiczny (18,70% 
pacjentów), monoterapia chemioterapeutykami (13,63%) 
i leczenie zachowawcze (13,83%).

Z kolejnej analizy autorów publikacji wynika, że naj-
powszechniejszą metodą leczenia nowotworów w II sta-

dium zaawansowania jest zabieg chirurgiczny (ok. 80%). 
W prawie połowie przypadków jest on związany z radio-
terapią, w 1/3 z chemioterapią (terapia z zastosowaniem 
wszystkich trzech metod dotyczy około 23% pacjentów 
zdiagnozowanych w tym stadium). W stadium III około 
3/4 pacjentów poddawanych jest zabiegowi chirurgiczne-
mu, z czego 76,5% otrzymało również leczenie chemio-
terapeutyczne, a 71,7% radioterapeutyczne. W stadium 
IV duże zabiegi (resekcje odbytnicy etc.) znajdują zasto-
sowanie w 27% przypadków, radioterapia w 19%, chemio-
terapia – w 65%.

Modele terapii raka odbytnicy i odbytu wskazują na wyko-
rzystanie radioterapii jako integralnej części leczenia. Re-
żim czasowy i właściwe techniki napromieniania stanowią 
istotne ogniwo wpływające na przeżycia odległe. 

Zdaniem autorów publikacji schematy leczenia cytosta-
tykami i ich dostępność nie budzą niepokoju, w Polsce 
pacjenci nadal mają ograniczony dostęp do terapii ce-
lowanych i innowacyjnych.

Tabela 4.  Empiryczny model leczenia nowotworu odbytnicy i odbytu w Polsce cz. 2 – procent pacjentów poddanych 
danej terapii w zależności od stadium 
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Środowisko pacjentów oraz profesjonaliści medyczni od 
wielu lat postulują o dokonanie zmian organizacyjnych 
w polskim systemie ochrony zdrowia mających na celu za-
pewnienie kompleksowej opieki nad pacjentem z chorobą 
nowotworową.

Elementem tej opieki powinna być rehabilitacja medycz-
na i żywienie medyczne. We wrześniu 2016 roku Uczelnia 
Łazarskiego opublikowała raport „Rehabilitacja i leczenie 
żywieniowe w skojarzonym postępowaniu u chorych na 
nowotwory – metody optymalizacji”. W rozdziale „Klu-
czowe aspekty rehabilitacji onkologicznej” opracowanym 
przez zespół ds. rehabilitacji onkologicznej pod przewod-
nictwem Profesora nadzw. dr hab. n. med. Piotra Maj-
chera zawarto istotne elementy związane z rehabilitacją 
pacjentów chorujących na nowotwór jelita grubego.

Według autorów rehabilitacja medyczna pacjentów on-
kologicznych jest konieczna w procesie kompleksowego 
leczenia, gdyż: 
•  Radykalne metody leczenia skojarzonego powodują 

wyleczenie lub dłuższe przeżycie, ale zwiększają liczbę 
dysfunkcji ciała z tym związanych oraz liczbę powikłań. 

•  Czynnościowe i strukturalne zaburzenia funkcji po le-
czeniu skojarzonym są w wielu przypadkach odwracalne 
we wczesnej fazie ich leczenia – konieczna wczesna in-
terwencja rehabilitacyjna. 

•  Liczne powikłania leczenia i choroby towarzyszące wy-
magają kompleksowego podejścia – konieczna jest re-
habilitacja kompleksowa.

•  Obniżona jakość życia u większości leczonych wynika 
z wielu przyczyn: choroby nowotworowej, leczenia sko-
jarzonego, powikłań, chorób i urazów towarzyszących, 
dehumanizacji procesu leczenia pacjenta/człowieka, 
braku wsparcia, braku alternatyw po zakończeniu lecze-
nia – konieczne jest podniesienie jakości życia pacjenta 
z rozpoznaniem nowotworu, co jest zasadniczym celem 
rehabilitacji medycznej. 

•  Leczenie pacjentów z chorobą nowotworową powinno 
cechować:
–  wysłuchanie i wsłuchanie się w jego oczekiwania i po-

trzeby. 

–  zachowanie podmiotowości chorego (chory nie jest 
przedmiotem leczenia i nie jest biernym elementem 
„procedury medycznej”).

–  znalezienie dostatecznej ilości czasu dla pacjenta 
i niejednokrotnie dla jego otoczenia (najbliższych, ro-
dziny) w trakcie programu kompleksowego leczenia 
i rehabilitacji.

W przypadku nowotworów jelita grubego zaliczanego 
przez autorów do nowotworów złośliwych przewodu po-
karmowego autorzy opracowania zwracają na fakt ,,póź-
nego ich rozpoznania, gdy są już nowotworami zaawan-
sowanymi, nierzadko z przerzutami miejscowymi i/lub 
odległymi. Pacjenci są przy rozpoznaniu niejednokrotnie, 
znacząco wyniszczeni, po licznych badaniach diagno-
stycznych. Pomimo to, leczeniem z wyboru jest przeważ-
nie leczenie chirurgiczne, uzupełnione o chemioterapię 
i w wybranych przypadkach radioterapię. Pacjent przed 
ustalonym programem leczenia chirurgicznego wymaga 
przygotowania przewodu pokarmowego do tego leczenia, 
co daje czas na wprowadzenie elementów rehabilitacji 
przedoperacyjnej. Program ten polega na przekazaniu 
pacjentowi koniecznych informacji i instrukcji postępowa-
nia pooperacyjnego i wyuczeniu go niektórych elementów 
postępowania fizjoterapeutycznego polegających na: 
•  aktywizacji pacjenta i poprawie wydolności fizycznej;
•  nauce toru oddychania piersiowego i brzusznego; 
•  poprawie efektywności kaszlu; 
•  profilaktyce przeciwzakrzepowej.

Postępowanie pooperacyjnie opiera się na wcześniejszej 
edukacji pacjenta i rozwijaniu jego umiejętności. Stan 
pacjenta po leczeniu chirurgicznym jest trudny do prze-
widzenia, dlatego dopiero po zabiegu operacyjnym reali-
zujemy dalsze konieczne etapy rehabilitacji. 

Program rehabilitacji medycznej powinien polegać na 
zapobieganiu powstawania zaburzeń czynnościowych 
i przywracaniu prawidłowego funkcjonowania w zakresie: 
•  wystąpienia powikłań po zastosowanym leczeniu chirur-

gicznym i skojarzonym;
•  łagodzenia dolegliwości bólowych; 

rehabIlItac ja medyczna Pac jentóW z noWotWorem jelIta grubego
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•  poprawy wydolności układu oddechowego i krążenia; 
•  poprawy motoryki przewodu pokarmowego; 
•  nauki odpowiedniego oddychania, efektywnego kaszlu 

ze stabilizacją rany pooperacyjnej; 
•  profilaktyki przeciwzakrzepowej;
•  wyuczenia wykonywania czynności samoobsługi i czyn-

ności dnia codziennego;
•  dbania o ranę pooperacyjną i higienę skóry wokół stomii; 
•  nauczania zasad odżywiania; 
•  wspierania psychologicznego i duchowego;
•  poprawy jakości życia. 

Zasadniczym elementem postępowania w rehabilitacji 
pooperacyjnej będzie poprawa wydolności układu od-
dechowego, prawidłowe oddychanie torem piersiowym 
i efektywny kaszel ze stabilizacją rany pooperacyjnej. Ko-
lejnym elementem będzie postępowanie zapobiegające 
powikłaniom zatorowo-zakrzepowym, którymi to nowo-
twory złośliwe przewodu pokarmowego są w dużym stop-
niu obarczone. W zależności od umiejscowienia przetoki 
zewnętrznej, czyli połączenia światła przewodu pokarmo-

wego z powierzchnią ciała, mamy do czynienia z gastro-
stomią, ileostomią, kolostomią. Konieczne jest wyuczenie 
pacjenta samodzielnej zmiany worków stomijnych, ich 
mocowania i higieny skóry tej okolicy. Szybka pionizacja 
i aktywizacja chorego to profilaktyka przeciwzakrzepowa, 
poprawa motoryki przewodu pokarmowego i poprawa 
jego wydolności fizycznej osłabionej przez chorobę i le-
czenie. Wyniki leczenia chirurgicznego nowotworów prze-
wodu pokarmowego są złe, ponieważ często mamy do 
czynienia z zaawansowanym stadium choroby, konieczne 
jest niejednokrotnie leczenie uzupełniające i są częste 
powikłania leczenia chirurgicznego pod postacią przetok, 
infekcji. Konieczne staje się więc wprowadzenie do pro-
gramu rehabilitacji kolejnych elementów postępowania.

Powyższe rozwiązania dotyczące rehabilitacji medycznej 
u pacjentów z chorobami nowotworowymi zostały zapre-
zentowane przez zespół ds. rehabilitacji medycznej na po-
siedzeniu Krajowej Rady ds. Onkologii w lutym 2017 roku 
w Ministerstwie Zdrowia. 
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5.1  Znaczenie populacyjnych badań 
przesiewowych

Wczesna diagnostyka w przypadku nowotworu jelita 
grubego ma zasadnicze znaczenie z uwagi na długi roz-
wój choroby i długoletni okres bezobjawowy. 

Program Badań Przesiewowych (PBP) dla wczesnego wy-
krywania raka jelita grubego jest zadaniem Narodowego 
programu zwalczania chorób nowotoworwych. 

W ramach Programu Badań Przesiewowych, od 2000 roku 
wykonywana jest bezpłatna profilaktyczna kolonoskopia. 
Ministerstwo Zdrowia jest koordynatorem tego programu 
finansowanego z budżetu państwa. Do końca roku 2011 
badanie miało charakter oportunistyczny. Oznaczało to, 
że chętni zgłaszali się do wyznaczonych ośrodków samo-
dzielnie lub byli kierowani przez lekarza POZ. Przesiew 
skierowany był do osób w wieku 60–65 lat oraz dla osób 
w wieku 40–65 lat, u których stwierdzono dodatni wywiad 
rodzinny w kierunku raka jelita grubego. Od 2012 roku, 
z powodu złych wskaźników epidemiologicznych oraz 
zgodnie z sugestią Unii Europejskiej, rozpoczęto wdra-
żanie programu przesiewowego skierowanego do okre-
ślonej populacji. Zaproszenia imienne drogą listową są 
wysyłane do grupy wiekowej 55–64 r.ż. Program ma na 
celu wykrycie zmian bardzo wczesnych oraz kwalifikację 
do ewentualnego usuwania gruczolaków (polipów), czyli 
zmian w obrębie których może nastąpić nowotworzenie. 
W grupie wiekowej wyznaczonej do przesiewu ok. 25% 

osób ma stwierdzane polipy i aż 5% jest zagrożone roz-
wojem raka. Usunięcie zmian powoduje obniżenie ryzyka 
wystąpienia raka o 60–90%. Dla poszczególnych schorzeń 
genetycznych oraz zapaleń jelit kontrolne badania endo-
skopowe zostały ustandaryzowane w określonych prze-
działach czasowych. Bieżący skryning w ciągu dekady po-
winien obniżyć zachorowalność o 10–18% i spowodować 
spadek umieralności o 15–20% (PBP, 2015).

5.2  Ocena Programów badań przesie-
wowych dla wczesnego wykrywania 
raka jelita grubego

Ocena realizacji badań przesiewowych dla wczesne-
go wykrywania raka jelita grubego realizowanych 
w ramach Narodowego programu zwalczania chorób 
nowotworowych, przez organizacje pacjenckie 
Badanie dotyczące oceny realizacji badań przesiewowych 
w kierunku nowotworu jelita grubego w ramach Naro-
dowego programu zwalczania chorób nowotworowych 
przez organizacje pacjenckie zostało przeprowadzone 
w pierwszej połowie 2014 r. W badaniu oceniono przez 
przedstawicieli pacjentów realizację programu badań 
przesiewowych oraz zaproponowano zmiany. Oparto je 
na kwestionariuszu złożonym z 27 pytań obejmujących 
zagadnienia związane z działaniami państwa oraz orga-
nizacji pożytku publicznego w obszarze onkologii. Poni-
żej prezentujemy pytania i odpowiedzi, związane z oceną 
realizacji badań przesiewowych w kierunku nowotworu 
jelita grubego.

ProfIlaktyczne badanIa PrzeSIeWoWe  
dla WczeSnego WykryWanIa noWotWoru jelIta grubego
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65% respondentów uważa, że dostęp do badań diagno-
stycznych w kierunku chorób nowotworowych jest nie-
wystarczający (w tym 37% raczej się nie zgadza, a 28% 
zdecydowanie się nie zgadza). Tylko 33% respondentów 
pytanych o dostęp do badań diagnostycznych w kierunku 

chorób nowotworowych, realizowanych w ramach popula-
cyjnych programów przesiewowych zgodziło się z opinią, 
że jest on wystarczający (3% zdecydowanie się zgadza, 
a 30% raczej się zgadza).

W zakresie organizacji i realizacji badań przesiewowych 
najlepiej oceniony na skali od 1 do 5 (5 oznacza ocenę 
bardzo dobrą) został program populacyjnego badania 
przesiewowego w kierunku raka piersi. Średnia ocen wy-
niosła 3,9. Dla raka szyjki macicy było to 3,7, a raka je-
lita grubego 2,8. Uwagę zwraca relatywnie zła ocena 
programu badań przesiewowych w kierunku raka jelita 
grubego na tle dwóch pozostałych programów. 

W ten sam sposób oceniono przydatność poszczególnych 
programów. Program przesiewowy w kierunku raka piersi 
otrzymał średnią ocenę 4,5, raka szyjki macicy 4,4, a raka 
jelita grubego 4,1. Pod względem dostępu do informacji 
również najwyżej sklasyfikowano program dotyczący raka 
piersi (4,2), następnie raka szyjki macicy (3,8) i jelita gru-
bego (3,0). 
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Spośród najczęściej występujących w populacji nowotwo-
rów, jako te wymagające w pierwszej kolejności uwzględ-
nienia w programach przesiewowych, respondenci wska-

zali nowotwór: jelita grubego (53%), gruczołu krokowego 
(51%) oraz płuca (46%).

Zgodnie z przewidywaniami 89% badanych osób wy-
powiedziało się za zwiększeniem liczby populacyjnych 
programów przesiewowych. 

7% uznało, że liczba ta nie powinna ulec zmianie. Pozo-
stałe 4% albo nie miało zdania, albo uważało, że liczbę 
programów należy zmniejszyć.
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Zbliżony odsetek (96%) jest zdania, że środowiska pa-
cjenckie winny być włączone do działań wynikających 
z NPZChN (68% zdecydowanie tak, 28% raczej tak). 

WNIOSKI
•  W zakresie organizacji i realizacji badań przesiewowych 

uwagę zwraca relatywnie zła ocena programu badań 
przesiewowych w kierunku raka jelita grubego - na tle 
dwóch pozostałych programów.

•  Z uwagi na dynamikę zachorowań oraz potrzeby epi-
demiologiczne, konieczna jest weryfikacja programów 
profilaktycznych.

 
•  Należy włączyć organizacje pacjenckie do działań wyni-

kających z zadań NPZChN. Kampanie edukacyjo-infor-
macyjne w ramach NPZChN powinny być prowadzone 
we współpracy z organizacjami pacjenckimi. 

Ocena realizacji badań przesiewowych dla wczesne-
go wykrywania raka jelita grubego realizowanego 
w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób 
Nowotworowych w roku 2013 – na podstawie spra-
wozdania Ministerstwa Zdrowia – analiza i wnioski 
organizacji pacjenckich
Program Badań Przesiewowych raka jelita grubego (PBP) 
jest zadaniem Narodowego Programu Zwalczania Cho-
rób Nowotoworwych. W ramach PBP od 2000 roku wy-
konywana jest bezpłatna profilaktyczna kolonoskopia. 
Od 2012 roku w ramach PBP wysyłane są imienne, jed-
nokrotne zaproszenia na kolonoskopię do osób w wieku 
55–64 lata.

FINANSOWANIE
Na realizację Programu badań przesiewowych dla wcze-
snego wykrywania raka jelita grubego w 2013 r. zaplano-
wano środki finansowe w wysokości 18 237 600 złotych.

DZIAŁANIA PODJęTE W RAMACH PROGRAMU
W 2013 r. program realizowany był przez 92 realizatorów 
wybranych w procedurze konkursowej przeprowadzonej 
w 2012 r. (na lata 2012–2013). W ramach programu wyko-
nano łącznie 42 704 badań kolonoskopowych. Programy 
przesiewowe realizowane były w dwóch systemach: syste-
mie oportunistycznym i zapraszanym. 

System oportunistyczny prowadzony był w 82 jednost-
kach na terenie całego kraju, w których wykonano łącznie 
33 422 profilaktycznych kolonoskopii. U 32 366 osób 
(96,8%) osiągnięto kątnicę. Polipy gruczolakowe wy-
kryto u 6 893 osób (20,6%), zaawansowaną neoplazję 
u l 734 osób (5,2%), a raka jelita grubego u 365 osób 
(1,1 %). U 41 z 365 osób (11,2%) rak wykryty był w poli-
pie gruczolakowym, czyli był w bardzo wczesnym stopniu 
zaawansowania (wystarczające było jedynie leczenie en-
doskopowe).

System zapraszany prowadzony był w 10 ośrodkach. Za-
proszenia wysłano do 55 517 osóbw wieku 55–64 lat, spo-
śród których 9 282 (16,7%) wykonało badanie profilak-
tyczne. U 8 996 osób (96,9%) osiągnięto kątnicę. Polipy 
gruczolakowe wykryto u 2 583 osób (27,8%), zaawanso-
waną neoplazję u 580 osób (6,2%), a raka jelita grubego 
u 47 osób (0,51 %). U co najmniej l0 z 47 osób (21,2%) rak 
wykryty był w polipie gruczolakowym, czyli był w bardzo 
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wczesnym stopniu zaawansowania (wystarczające było je-
dynie leczenie endoskopowe).

EFEKTY REALIZACJI PROGRAMU WEDŁUG  
SPRAWOZDANIA MINISTERSTWA ZDROWIA
Zgodnie z informacją przekazaną przez Koordynatora 
programu – w powiatach objętych programem w syste-
mie oportunistycznym wzrost zachorowalności na raka 
jelita grubego i umieralności z tej przyczyny, szczególnie 
w grupie mężczyzn, jest mniejszy niż na terenie powiatów 
nieobjętych przedmiotowym programem. Ponadto Koor-
dynator programu wskazał, że w ostatnich latach po raz 
pierwszy w historii udało się doprowadzić do zmniejsze-
nia umieralności na raka jelita grubego zarówno u kobiet 
jak i mężczyzn.

Współczynnik umieralności z powodu raka jelita grubego 
u kobiet spadał systematycznie z 11,4 w 2001 roku do 
10,3 w 2012 roku. U mężczyzn współczynnik umieralności 
na raka jelita grubego bardzo dynamicznie wzrastał przed 
wprowadzeniem programu i na początku jego trwania aż 
do 2010 roku kiedy osiągnął wartość 20,0 a od dwóch lat 
widoczny jest istotny spadek wartości współczynnika do 
18,9. Biorąc pod uwagę fakt, że spodziewany efekt wpro-
wadzenia programu na umieralność na raka jelita grubego 
czasowo pokrywa się z widocznymi trendami epidemiolo-
gicznymi oraz że spadek współczynnika umieralności jest 
najbardziej widoczny w grupach wieku skryningowego 
i po-skryningowego, zdaniem Koordynatora programu 
zaobserwowane zmiany w istotnym stopniu są wynikiem 
prowadzonego Programu profilaktycznego.

WNIOSKI
Kolonoskopia przesiewowa zapewnia nie tylko spadek 
umieralności dzięki możliwości wykrywania wczesnych 
bezobjawowych postaci raka ale także spadek zapadal-
ności, czyli liczby nowych raków w przyszłości, dzięki 
usuwaniu polipów. Dlatego też wskaźniki zgłaszalności na 
badania kolonoskopowe powinny być jak najwyższe.

Zdaniem autorów dokumentu niski wskaźnik realizacji 
badań kolonoskopowych w systemie zapraszanym na po-
ziomie 16,7% wskazuje na konieczność podjęcia działań 
systemowych zmierzających do poprawy wyników. Zasad-
ne jest zwiększenie społecznej świadomości na temat za-

let badania kolonoskopowego jako badania stanowiącego 
profilaktykę w nowotworze jelita grubego dzięki usuwaniu 
polipów w trakcie badania.

Ocena realizacji badań przesiewowych w systemie 
oportunistycznym, w którym identyfikacja kandydatów 
do badań odbywa się przez lekarzy rodzinnych i pod-
stawowej opieki zdrowotnej w latach 2014 i 2015 r. 

FINANSOWANIE
Na realizację Programu badań przesiewowych dla wczesne-
go wykrywania raka jelita grubego w zakresie wykonywa-
nia badań kolonoskopowych w 2014 i 2015 roku w syste-
mie oportunistycznym, jak wynika z ogłoszenia w sprawie 
wyboru realizatorów Narodowego programu zwalczania 
chorób nowotworowych, zaplanowano środki finansowe 
w wysokości 24 680 860 złotych. W procedurze konkurso-
wej wyłoniono 84 ośrodki w Polsce.

PROGRAM W SYSTEMIE OPORTUNISTYCZNYM
Program polegał na wykonywaniu kolonoskopii przesie-
wowych w populacji osób średniego ryzyka zachorowa-
nia na raka jelita grubego. W systemie oportunistycznym 
identyfikacja kandydatów do badań odbywała się przez 
lekarzy rodzinnych i podstawowej opieki zdrowotnej.

Kryteria włączenia do programu były następujące: osoby 
w wieku 50–65 lat, niezależnie od wywiadu rodzinnego, 
osoby w wieku 40–65 lat, które mają krewnego pierw-
szego stopnia, u którego rozpoznano raka jelita grubego, 
osoby w wieku 25–65 lat z rodziny z zespołem Lyncha. 
W tej grupie osób konieczne jest potwierdzenie rozpozna-
nia przynależności do rodziny z zespołem Lyncha z po-
radni genetycznej na podstawie spełnienia tzw. kryteriów 
amsterdamskich i ewentualnego badania genetycznego. 
Członkowie takiej rodziny powinny mieć powtarzane ko-
lonoskopie co 2–3 lata, chyba, że badanie genetyczne 
wskaże, że u danej osoby nie ma mutacji genetycznych 
i że dana osoba może być zwolniona z wykonywania kon-
trolnych (nadzorczych) kolonoskopii.

Według zasad realizacji badań w znieczuleniu/sedacji 
w ramach Programu badań przesiewowych dla wcze-
snego wykrywania raka jelita grubego – dostęp do nie-
odpłatnego badania w znieczuleniu powinien być za-
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pewniony dla 20% osób poddawanych badaniu. Zasady 
realizacji badań w znieczuleniu/sedacji w ramach Pro-
gramu badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania 
raka jelita grubego zakładają, że administracja ośrodka 
jest odpowiedzialna za doradzenie wykonania badania 
w znieczuleniu/sedacji osobom: po przebytych rozle-
głych operacjach w obrębie jamy brzusznej, zwłaszcza 
operacjach ginekologicznych, w tym cięciach cesarskich 
i operacjach będących wynikiem powikłań medycznych, 
po niepełnych lub bardzo bolesnych badaniach endosko-
powych jelita grubego w przeszłości oraz dla osób zgła-
szających administracji ośrodka duży lęk przed wykona-
niem badania.

Według informacji ze strony internetowej Progra-
mu Badań Przesiewowych Raka Jelita Grubego 
(http://pbp.org.pl/statystyki/) dla ośrodków oportuni-
stycznych nie można wyliczyć parametru „zgłaszalność”. 

Jak wynika z doświadczeń organizacji pacjenckich, głów-
nym czynnikiem ograniczającym zgłaszalności pacjentów 
na badania kolonoskopowe jest lęk przed bólem. Lęk 
przed bólem jest barierą nie do pokonania, szczególnie 
dla pacjentów z objawami nowotworu jelita grubego, od-
czuwających bolesność w okolicy odbytu.

Pomimo, istnienia zapisu w procedurze badania przesie-
wowego mówiącego o tym, że 20% osób poddawanych 
badaniu kolonoskopowemu powinno mieć dostęp do 
znieczulenia jeśli wykazują lęk przed bólem oraz w przy-
padku jeśli decydują o tym względy medyczne – autorzy 
niniejszego dokumentu nie odnaleźli w dostępnych do-
kumentach danych na temat ilości wykonanych znieczu-
leń w realizowanych badaniach przesiewowych. Zapis ten 
w ocenie autorów wydaje się „martwy”. 

Program badań przesiewowych raka jelita grubego 
w latach 2016–2018 w systemie zapraszanym

SYTUACJA OBECNA 
Wyniki z 2015 roku badań w systemie zapraszanym na 
podstawie danych Programu Badań Przesiewowych Raka 
Jelita Grubego (http://pbp.org.pl/statystyki/) przedstawia-
ją się następująco: badania w systemie zapraszany prowa-
dzone były był w 25 ośrodkach. Zaproszenia wysłano do 
185 766 osób w wieku 55–64 lat. W programie wykonano 

31 170 badań kolonoskopowych. Wskaźnik zgłaszalno-
ści na badania wyniósł 16,78%, najniższy wskaźnik był 
w ośrodku w Lublinie 11,89% (LUG, Gastromed, Lublin) 
a najwyższy w Koninie 21,20% (KKO, Medyk, LUBLIN).

Autorzy dokumentu zwracają uwagę na niski wskaźnik 
zgłaszalności. 

FINANSOWANIE
Na kolejny Program badań przesiewowych na lata 
2016–2018 dla wczesnego wykrywania raka jelita gru-
bego w zakresie wykonywania badań kolonoskopowych 
w systemie zaproszanym zaplanowano środki finansowe 
w wysokości 76 060 080 złotych. Jak wynika z ogłoszenia 
w sprawie naboru realizatorów Narodowego programu 
zwalczania chorób nowotworowych, na realizatorów wyło-
niono w procedurze konkursowej 25 ośrodków na terenie 
Polski.

PROGRAM W SYSTEMIE ZAPRASZANYM
Program polega na wykonywaniu kolonoskopii przesie-
wowych w populacji osób średniego ryzyka zachorowa-
nia na raka jelita grubego. W systemie zapraszanym do 
badań kwalifikowane są jedynie osoby, które otrzymają 
imienne zaproszenie na badanie kolonoskopowe. Kry-
teria włączenia do badania: osoby w wieku 55–64 lata, 
które otrzymały listowne zaproszenie wysłane z ośrodka 
koordynacyjnego do udziału w Programie, niezależnie od 
obecności objawów klinicznych.

SPOSóB REKRUTACJI
Kandydaci do badań identyfikowani są za pomocą Re-
jestrów Populacyjnych na podstawie numerów PESEL. 
Osoby z docelowej grupy wiekowej zamieszkujące na 
obszarze geograficznym objętym Programem otrzymują 
imienne zaproszenie do udziału w Programie. W każdym 
roku zaproszenie wysyłane jest do 10% osób z docelowej 
grupy wiekowej w danym obszarze geograficznym. Każde-
mu z ośrodków realizujących Program w systemie zapra-
szanym przypisana jest populacja docelowa określonego 
obszaru geograficznego. Do wszystkich osób, które nie 
odpowiedzą na zaproszenie (pozytywnie lub negatywnie) 
na 3 tygodnie przed proponowanym terminem badania 
wysłany zostanie list przypominający. Listy przypomina-
jące będą wysłane przez konkretne ośrodki przesiewowe, 
do których dana osoba została zaproszona. 
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Opis realizacji badania przesiewowego wskazuje na zasa-
dy wykonywania badań w znieczuleniu w ramach Pro-
gramu badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania 
raka jelita grubego. Administracja ośrodka jest odpowie-
dzialna za doradzenie wykonania badania w znieczule-
niu/sedacji osobom: po przebytych rozległych operacjach 
w obrębie jamy brzusznej, zwłaszcza operacjach gineko-
logicznych, w tym cięciach cesarskich i operacjach będą-
cych wynikiem powikłań medycznych, po niepełnych lub 
bardzo bolesnych badaniach endoskopowych jelita gru-
bego w przeszłości, zgłaszającym administracji ośrodka 
duży lęk przed wykonaniem badania. 

Warunki realizacji badania w znieczuleniu wskazują, 
że dostęp do nieodpłatnego badania w znieczuleniu 
powinien być zapewniony dla 20% osób poddawanych 
badaniu, a w koszcie znieczulenia należy uwzględnić 
koszt wykonania ewentualnych badań diagnostycznych, 
potrzebnych do wykonania badania kolonoskopowego 
w znieczuleniu.

WNIOSKI
Brak informacji w dostępnych sprawozdaniach na temat 
ilości wykonanych znieczuleń w badaniach przesiewowych. 
Wciąż niski wskaźnik zgłaszalności na poziomie 16,7%. 

Według autorów dokumentu, osobom biorącym udział 
w badaniu przesiewowym w systemie na zaproszenie bra-
kuje wiedzy odnosnie:
•  zalet badania kolonoskopii w zakresie profilaktyki nowo-

tworu jelita grubego, 
•  możliwości wykonania badania w znieczuleniu, co po-

woduje, że nie zgłaszają się na badanie z lęku przed 
bólem.
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6.1 Zwiększenie roli badań profilaktycznych na poziomie lekarza POZ  
we wczesnym wykrywaniu nowotworu jelita grubego 

Polska odnotowuje najwyższą dynamikę liczby zachorowań na raka jelita grubego w całej Europie. Oznacza to, że skala 
zachorowalności i niestety wciąż umieralności z powodu nowotworu jelita grubego nieustannie wykazuje tenden-
cję wzrostową. Niepokojąca sytuacja w obszarze nowotworu jelita grubego to przede wszystkim wynik wykrywalności 
choroby na zaawansowanym i przerzutowym etapie mimo, że nowotwór ten rozwija się ze zmian łagodnych zwanych 
polipami, a proces przemiany trwa zazwyczaj kilkanaście lat. 

Wczesna diagnostyka w przypadku nowotworu jelita grubego ma zasadnicze znaczenie z uwagi na długi rozwój 
choroby i długoletni okres bezobjawowy. Wielu pacjentów z rozpoznaniem raka jelita grubego nie zauważa żad-
nych objawów choroby. Jednym z częstszych symptomów jest obecność krwi w/na stolcu i objawy związanej z tym 
niedokrwistości z niedoboru żelaza (łatwe męczenie się, osłabienie). U około 76% chorych krwawienie ma charakter 
utajony, co sprawia, że niezwykle użyteczne są badania krwi utajonej w kale a podstawowym badaniem wykrywającym 
zdecydowaną większość zmian zlokalizowanych w odbytnicy jest badanie per rectum. 

Według danych Krajowego Rejestru Nowotworów większość zachorowań na nowotwory złośliwe jelita grubego wystę-
puje po 50 roku życia (94%), przy czym ponad 75% zachorowań u obu płci przypada na populację osób starszych (po 
60 roku życia). 

Istotnym elementem zwiększenia roli badań profilaktycz-
nych jest wprowadzenie rozwiązań systemowych, ma-
jących na celu zwiększenie roli lekarza rodzinnego we 
wczesnym wykrywaniu nowotworów jelita grubego. Auto-
rzy niniejszego dokumentu oczekują zapewnienia odpo-
wiednich badań profilaktycznych w ramach podstawowej 
opieki zdrowotnej.

Wprowadzenie badań profilaktycznych w finansowa-
nych w ramach podstawowej opieki zdrowotnej jako 
obowiązku tzw. bilansu dla osób w wieku 45 i 60 lat, 
w zakres których będą wchodziły podstawowe badania 
w kierunku nowotworu jelita grubego. 

WnIoSkI organIzacjI PacjenckIch dotyczące Wybranych aSPektóW  
organIzacjI ProfIlktykI I leczenIa noWotWoru jelIta grubego 
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6.2 Zwiększenie wskaźników zgłaszalności pacjentów na badania kolonoskopowe 
w programach badań przesiewowych dla nowotworu jelita grubego 

Wprowadzenie w wielu krajach populacyjnych programów badań przesiewowych zwiększyło wykrywalność zmian 
przednowotworowych i nowotworów w stanie przedklinicznym, tj. w fazie ich bezobjawowego rozwoju. 

Kolonoskopia przesiewowa zapewnia nie tylko spadek umieralności dzięki możliwości wykrywania wczesnych bez-
objawowych postaci raka ale także spadek zapadalności, czyli liczby nowych raków w przyszłości, dzięki usuwaniu 
polipów. 

Dlatego też wskaźniki zgłaszalności na badania kolonoskopowe realizowane w ramach badań przesiewowych powinny 
być jak najwyższe. Niestety, jak wynika z dostępnych sprawozdań badań przesiewowych w systemie zapraszanym, 
wskaźniki zgłaszalności na badania kolonoskopowe są niskie i wynoszą ok. 16.7%. Dlatego jednym z głównych celów 
jest poprawa wyników zgłaszalności na populacyjne badania przesiewowe. 

Zdaniem organizacji pacjenckich, głównym czynnikiem tak niskiej zgłaszalności na badania kolonoskopowe jest 
lęk przed bólem, kolejnym czynnikiem jest niska świadomość społeczna na temat zalet badania w profilaktyce 
nowotworu jelita grubego. Lek przed bólem jest barierą nie do pokonania, szczególnie dla tych pacjentów z objawa-
mi nowotworu jelita grubego, którzy odczuwają bolesność w okolicy odbytu. W opisie realizacji badań przesiewowych 
istnieje wymóg wykonywania 20% badań w znieczuleniu w przypadku lęku przed bólem lub wskazań medycznych, 
jednakże autorzy dokumentu nie znaleźli w dostępnych dokumentach statystycznych informacji na ten temat. Zapis 
ten wydaje się więc zapisem „martwym”.

Istotną barierą jest też niska wycena procedury kolonoskopii według niektórych świadczeniodawców. Podniesienie 
wyceny procedury kolonoskopii realizowanej w ramach badań profilaktycznych finansowanych w ramach NPZChN 
w sposób oczywisty zwiekszyłoby dostępność do świadczeń poprzez zwiększenie liczby świadczeniodawców.

Proponujemy poprawę efektywności badań przesiewo-
wych w kierunku jelita grubego poprzez wdrożenie no-
wych rozwiązań systemowych:

•  Wprowadzenie nowych rozwiązań zapewniających pa-
cjentom większy dostęp do znieczulenia przy badaniu 
kolonoskopowym.

•  Wprowadzenie nowych rozwiazań w zakresie organizacji 
skutecznych działań edukacyjnych – realizację akcji in-

formacyjnych przez podmioty posiadające odpowiednie 
kompetencje i doświadczenie tj. organizacje pozarzą-
dowe (pacjenckie) wyłonione w drodze konkursu ofert 
w ramach Narodowego programu zwalczania chorób 
nowotworowych.

•  Wykorzystanie w działaniach lokalnych danych z map 
potrzeb zdrowotnych w szczególności w tych rejonach 
Polski gdzie dane dotyczące umieralności są szczególnie 
wysokie. 
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6.3 Poprawa dostępności do nowoczesnych terapii

Kluczowe aspekty leczenia nowotworów jelita grubego zostały przedstawione w 2014 roku w publikacji Obywatelskiego 
Porozumienia na rzecz Onkologii pt:. „Nowotwór jelita grubego – dostęp do leczenia w ramach świadczeń gwarantowa-
nych w Polsce w świetle standardów europejskich” autorstwa prof. L. Wyrwicza, prof. P. Wysockiego, R. Zyśka.

Autorzy publikacji podkreślają, że o ile wyniki leczenia przed dwoma dekadami były bardzo niezadowalające (mediana 
przeżycia w chorobie przerzutowej wynosiła 7–9 miesięcy od diagnozy), to wraz z postępem onkologii i wprowadza-
niem nowych leków obserwujemy tendencję do wydłużenia czasu kontroli choroby za pomocą skuteczniejszych stra-
tegii terapeutycznych. W opublikowanym w 2014 roku badaniu PEAK opisano mediany czasu przeżycia na poziomie 
ok. 40 miesięcy przy zastosowaniu połączenia chemioterapii i leczenia celowanego. Autorzy wnioskują, iż obserwując 
takie zmiany w charakterystyce kontroli przerzutowego raka jelita grubego można przyjąć, iż mówimy o powolnym 
trendzie mogącym w przyszłości pozwolić na uczynienie przerzutowego raka jelita grubego chorobą przewlekłą. 

Niestety uzyskanie podobnych wyników leczenia w Polsce na chwilę obecną nie jest możliwe. Istotą postępu w kontroli 
choroby jest możliwość stosowania w trakcie terapii szerokiej gamy preparatów przeciwnowotworowych o udowodnio-
nej skuteczności w kolejnych liniach leczenia.

Do 2015 roku zarejestrowane i uznane powszechnie są cztery cytostatyki (5-fluorouracyl, kapecytabina, oksali-
platyna, irinotekan), dwa leki celowane nakierowane na receptor EGFR (panitumumab, cetuksymab) oraz trzy 
leki antyangiogenne (bewacyzumab, regorafenib, aflibercept). W ostatnich dwóch latach zarejestrowane zostały 
dwa kolejne preparaty: ramucyrumab (lek antyangiogenny do stosowania w połączeniu z chemioterapią) oraz kolejna 
opcja terapii dalszych linii – triflurydyna/tripiracyl (TAS-102). Dla wszystkich tych preparatów wykazano możliwe ko-
rzystne działanie – tj. wydłużenie czasu przeżycia całkowitego u pacjentów z zaawansowanym rakiem jelita grubego. 
W dalszym ciągu onkolodzy w Polsce leczący pacjentów z rakiem jelita grubego mają szeroki dostęp wyłącznie do 
cytostatyków (stosowanych zwykle w zestawieniach jako programy chemioterapii wielolekowej FOLFIRI i FOLFOX-4). 
Dostęp do trzech leków umieszczonych obecnie w programie „Leczenia zaawansowanego raka jelita grubego“ (bawa-
cyzumab, cetuksymab, panitumubab) jest zastrzeżony do wąskich wskazań i nie jest powszechnie realizowany. Kolejne 
leki (regorafenib, aflibercept, ramucyrumab, TAS-102) są w Polsce nadal nierefundowane. Pacjenci, u których dochodzi 
do progresji nowotworu jelita grubego po leczeniu standardową chemioterapią (FOLFOX-4) nie mają żadnych opcji 
terapeutycznych w II i kolejnych liniach leczenia. Rozpoczynają leczenie, którego nie mogą kontynuować w ramach 
świadczeń gwarantowanych. Jest to sytuacja nie do przyjęcia.

Ponadto w Polsce obecnie można w ramach programu lekowego stosować przeciwciała anty-EGFR (panitumumab, cetuksymab) 
wyłącznie w trzecim rzucie leczenia, podczas gdy dane z badań klinicznych wskazują na wysoką skuteczność tych preparatów 
w przypadku stosowania bezpośrednio po diagnozie (tzw. pierwszy rzut leczenia; potwierdzają to obserwacje z badań PRIME 
i CRYSTAL). Takie są też zalecenia międzynarodowe. Powodem ograniczenia dostępu do tych preparatów jest bardzo wysoki 
koszt terapii. Podobnie w przypadku leczenia antyangiogennego – jedyny dostępny w Polsce preparat (bewacyzumab) jest 
dostępny wyłącznie w podgrupie chorych w drugim rzucie leczenia, podczas gdy rutynowym miejscem stosowania tego leku 
jest pierwszy rzut leczenia (badanie Hurwitz i wsp. 2004 oraz badanie NO16966). Taki sposób prowadzenia leczenia jest 
zalecany przez ekspertów tworzących standardy Europejskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej (ESMO).

Autorzy publikacji podkreślają wyraźnie, iż w leczeniu pacjentów z rakiem jelita grubego powinno się dążyć do inten-
syfikacji wykorzystania rodzajów leczenia oraz dobierania terapii z uwględnieniem znanych czynników prognostycz-
nych i predykcyjnych. Tym samym mając na wzgledzie poprawę wyników leczenia raka jelita grubego zasadne wydaje 
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się rozszerzenie dostępu do leczenia dla leków celowanych do zakresu rejestracyjnego, podobnie jak ma to miejsce 
w większości krajów europejskich. Trzy podstawowe leki celowane znajdują wówczas miejsce w pierwszym rzucie 
terapii, ale co ważniejsze w związku z faktem, iż terapie te są do stosowania rozłącznego – istnieją ścisłe medyczne 
sposoby wyboru leczenia pomiędzy stosowaniem poszczególnych preparatów w pierwszym rzucie. I tak odpowiednio 
– cetuksymab i panitumumab są wyłącznie stosowane w przypadku potwierdzenia występowania określonej cechy 
biologicznej nowotworu (brak mutacji aktywujących genów RAS) co jest stwierdzane w połowie populacji chorych. Do-
datkowo – cetuksymab jest stosowany wyłącznie w połączeniu z chemioterapią wg programu FOLFIRI, a panitumumab 
z chemioterapią wg programu FOLFOX). Oba te rodzaje chemioterapii, mają odmienny profil toksyczności i zwykle 
w praktyce klinicznej można w dość dokładny sposób dobrać leczenie do profilu oczekiwań pacjenta i jego sytuacji 
zdrowotnej. W przypadku bewacyzumabu nie obserwujemy zmiennej odpowiedzi w zależności od stanu mutacji ge-
nów RAS i lek ten może być stosowany w podgrupie chorych z mutacją w tych genach. Co więcej, pośrednie wyniki 
porównawcze skuteczności róznych metod leczenia i profil toksyczności wskazują, iż lek ten mógłby być preferencyjnie 
stosowany w podgrupie chorych z mutacją w genach RAS. 

Zdaniem autorów publikacji dodatkowo uwzględniając także opublikowane ostatnio i zarejestrowane opcje leczenia 
– należy zauważyć możliwość stosowania afliberceptu w drugim rzucie terapii po wcześniejszym stosowaniu che-
mioterapii opartej o oksaliplatynę w pierwszym rzucie leczenia (badanie Velour). Ta opcja leczenia jest szczególnie 
istotna dla pacjentów, którzy z powodu wcześniejszego zastosowania oksaliplatyny nie mogą otrzymać bewacyzu-
mabu w drugiej linii leczenia. Jednocześnie – dołączenie afliberceptu do możliwości leczenia pacjentów z rakiem 
jelita grubego mogłoby odwrócić negatywny trend obserwowany w Polsce – tj. „unikanie” leczenia z pooperacyjnego 
z zastosowaniem oksaliplatyny aby powszechniej stosować bewacyzumab w razie nawrotu choroby, podczas gdy po-
winniśmy stosować leki zgodnie z zaleceniami praktyki klinicznej, a nie odwrotnie (tj. praktyka kliniczna nie powinna 
być dostosowywana do przepisów związanych z refundacją.

Dodatkowo – w oparciu o najnowsze dane z badań klinicznych należy rozważyć rozszerzenie spektrum terapii 
o nowe leki stosowane w dalszych liniach leczenia. Zwłaszcza dwa preparaty wydają się mieć istotną wartość dodaną 
– regorafenib i triflurydyna/tripiracyl (czyli TAS-102). Regorafenib jest lekiem antyangiogennym i choć mechanizm 
ten może nie jest unikatowy – to jak wykazano pozwala na wydłużenie kontroli choroby. O ile profil toksyczności tego 
preparatu jest zbliżony do wcześniej stosowanych leków, to toksyczność triflurydyny/tripiracylu jest znacznie niższa niż 
typowych cytostatyków. Lek ten został zarejestroawny do stosowania na terenie Unii Europejskiej po badaniu klinicz-
nym, które potwierdziło wydłużenie kontroli choroby i możliwość przedłużenia życia pacjentów stosujących ten pre-
parat. Co więcej – lek ten jest stosowany doustnie – co nie jest bez znaczenia w późnej fazie choroby nowotworowej. 
U pacjentów, którzy przebyli wcześniej kilka rodzajów leczenia systemowego (chemioterapia), powinniśmy rozważać 
stosowanie terapii dalszego rzutu powiązanej z niską toksycznością, co po raz kolejny może korzystnie wpływać na 
ocenę triflurydyny/tripiracylu jako leku stosowanego w ostatnim rzucie terapii.

Taki sposób przypisania leczenia do charakterystyki choroby i samego pacjenta nie powinien pozostawać w sprzecz-
ności z pozostałymi opcjami terapeutycznymi uprzednio stosowanymi w Polsce. U chorych uprzednio nie leczonych 
bewacyzumabem możliwa powinna być opcja leczenia tym lekiem w drugim rzucie, a także w podgrupie chorych bez 
mutacji w genach RAS, którzy uprzednio nie otrzymywali leków anty-EGFR powinna być możliwosć stosowania pani-
tumumabu i cetuksymabu także w trzeciej linii leczenia. Jednocześnie zdaniem autorów publikacj, próba optymalizacji 
sposobu leczenia wiąże się nierozłącznie z indywidualizacją terapii. 

Jak podkreślają autorzy publikacji podstawowym sposobem doboru terapii jest charakterystyka zmienności osobniczej 
pacjenta. Z jednej strony klasycznie w onkologii leczenie dobierane jest do czynników ogólnomedycznych takich jak 
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Jednym z głównych oczekiwań jest zapewnienia pacjen-
tom dostępu do nowoczesnych terapii. Leczenie pacjen-
tów z rakiem jelita grubego, w chwili obecnej opiera się 
o spersonalizowany dobór terapii z wykorzytaniem połą-
czenia diagnostyki molekularnej i leków biologicznych. 
Nowe metody terapii mogą wiązać się z długotrwałą kon-

trolą choroby przerzutowej trwającą nawet kilka lat. Po-
niżej przedstawiono obecny schemat leczenia raka jelita 
grubego w ramach świadczeń gwarantowanych (Ryc.3). 
W Polsce przeciwciała anty-EGFR są obecnie stosowane 
w trzecim rzucie leczenia. 

Uwagi: 1. Wyłącznie u chorych po resekcji ogniska pierwotnego 2. Wyłącznie przy braku mutacji RAS

I linia leczenia

II linia leczenia

III linia leczenia

Diagnostyka wstępna
w tym biomarkery predykcyjne (mutacje genów RAS) i prognostyczne

FOLFOX4 FOLFIRI

FOLFIRI FOLFOX4 +/-
bewacyzumab [1]

panitumumab lub 
cetuksimab [2]

panitumumab lub 
cetuksimab [2]

Ryc. 3. Dostępność do leczenia przeciwnowotworowego RJG w ramach świadczeń gwarantowanych wg stanu obecnego

stopień sprawnosci, czy choroby współistniejące, to z drugiej strony mamy możliwość indywidualizacji biologicznej 
terapii w oparciu o biomarkery. W przypadku raka jelita grubego podstawowym biomarkerem jest stan mutacji genów 
RAS określany za pomocą metod biologii molekularnej. Takie oznaczenia były dotychczas prowadzone dla pacjentów 
z rakiem jelita grubego, w związku z leczeniem dostępnym w trzeciej linii leczenia (przeciwciała anty-EGFR cetuksymab 
i panitumumab). 

Dlatego też jednym z głównych oczekiwań jest zapewnienia pacjentom dostępu do nowoczesnych terapii. Kluczo-
we wydaje się rozszerzenie możliwości prowadzenia leczenia pacjentów z zaawansowanym rakiem jelita grubego 
poprzez:

umożliwienie dostępu do terapii celowanej w pierwszej linii leczenia, po uwzględnieniu akceptowalnego poziomu 1. 
wzrostu kosztów terapii
umożliwienie stosowania leczenia anty-angiogennego u chorych uprzednio leczonych oksaliplatyną (druga linia 2. 
leczenia) 
określenie możliwości stosowania nowych opcji terapeutycznych w dalszych liniach leczenia z zastosowaniem 3. 
cytostatyków doustnych (trzecia-czwarta linia leczenia).
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Ryc. 4.  Uproszczony schemat doboru kolejnych linii terapii w leczeniu paliatywnym pacjentów z rakiem jelita grubego według 
konsensusu barcelońskiego Europejskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej z uwzględnieniem metod leczenia 
zarejestrowanych w tym nowotworze (ESMO; 28.06.2014 roku) – opracowanie własne.

W 2014 roku autorzy raportu zaproponowali poszerzenie 
opcji leczenia w oparciu o nowe dane. Poniżej przedstawio-
no schemat doboru kolejnych linii leczenia według konsen-

susu barcelońskiego Europejskiego Towarzystwa Onkologii 
Klinicznej (Ryc. 4.).

Uwagi: 1. Wyłącznie przy braku mutacji RAS 2. Wyłącznie przy mutacji RAS 3. Gdy nie stosowano wcześniej.

I linia leczenia

II linia leczenia

III linia leczenia

Diagnostyka wstępna
w tym biomarkery predykcyjne (mutacje genów RAS) i prognostyczne

FOLFIRI +/- 
cetuksimab [1]

FOLFOX4 +/- 
panitumumab [1]

FOLFOX +/- 
bewacyzumab

FOLFIRI +/- 
alfibercept

panitumumab lub 
cetuksimab [1,3]

panitumumab lub 
cetuksimab [1,3]

chemioterapia +/- 
bewacyzumab [2]

FOLFOX4 / FOLFIRI

panitumumab lub  
cetuksimab [1,3]
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Ryc. 5.  Schemat doboru kolejnych linii leczenia na podstawie konsensusu barcelońskiego Europejskiego Towarzystwa 
Onkologii Klinicznej 2014 oraz najnowszych wytycznych The National Comprehensive Cancer Network (NCCN) 2017 
– opracowanie własne.

Uwagi: 1. Wyłącznie przy braku mutacji RAS 2. Wyłącznie przy mutacji RAS 3. Gdy nie stosowano wcześniej.

I linia leczenia

II linia leczenia

III linia leczenia

IV linia leczenia

Diagnostyka wstępna
w tym biomarkery predykcyjne (mutacje genów RAS) i prognostyczne

FOLFIRI +/- 
cetuksimab [1]

FOLFOX4 +/- 
panitumumab [1]

FOLFOX +/- 
bewacyzumab

FOLFIRI +/- 
alfibercept

ragorafenib lub  
triflurydyna/tipiracyl

panitumumab lub  
cetuksimab [1,3]

lub ragorafenib lub  
triflurydyna/tipiracyl

panitumumab lub  
cetuksimab [1,3]

lub ragorafenib lub  
triflurydyna/tipiracyl

panitumumab lub  
cetuksimab [1,3]

lub ragorafenib lub  
triflurydyna/tipiracyl

ragorafenib lub  
triflurydyna/tipiracyl

chemioterapia +/- 
bewacyzumab [2]

FOLFOX4 / FOLFIRI

ragorafenib lub  
triflurydyna/tipiracyl

Obecnie do rozważenia pozostaje poszerzenie algorytmu 
postępowania o dodatkową linię terapii z zastosowaniem 
cytostatyków doustnych (regorafenib i triflurydyna/tripira-
cyl), przy czym unikatowy mechanizm działania oraz niska 
toksyczność wskazywać może na wyższe uzasadnienie dla 
stosowania triflurydyny/tripiracylu (choć należy zaznaczyć, 

iż brak jest badań porównujących bezpośrednio oba te pre-
paraty w leczeniu zaawansowanego raka jelita grubego). 
Poniżej przedstawiono schemat doboru kolejnych linii le-
czenia według najnowszych wytycznych The National Com-
prehensive Cancer Network (NCCN) z 2017 roku (Ryc. 5.)
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6.4 Zapewnienie dostępu do rehabilitacji medycznej wszystkim pacjentom 

Rehabilitacja medyczna u każdego chorego na nowotwór jelita grubego powinna stanowić nieodłączną część leczenia 
wspomagającego. 

Rehabilitacja medyczna powinna opierać się o wytyczne postępowania zgodnie z naukowymi uzasadnieniami i pro-
wadzone przez osoby o właściwych kwalifikacjach zawodowych. Istotne jest wczesne rozpoczynanie rehabilitacji me-
dycznej u pacjentów z nowotworem jelita grubego równolegle z leczeniem przeciwnowotworowym i prowadzenie jej 
niejednokrotnie przez długi czas po jego zakończeniu.

REKOMENDACJE KOńCOWE 
Rekomendacje zostały przygotowane przez przedstawicieli środowiska pacjentów onkologicznych i eks-
pertów z zakresu ochrony zdrowia oraz autorytety medyczne. Celem Rekomendacji jest poprawa wczesnej 
wykrywalności raka jelita grubego oraz zwiększenia dostępności do skuteczniejszego leczenia nowotworu 
jelita grubego. 

Wprowadzenie badań profilaktycznych finansowanych w ramach podstawowej opieki zdrowotnej 1. 
jako obowiązku tzw. bilansu dla osób w wieku 45 i 60 lat w zakres których będą wchodziły pod-
stawowe badania w kierunku nowotworu jelita grubego.
Wprowadzenie nowych rozwiązań zapewniających pacjentom większy dostęp do znieczulenia przy 2. 
badaniu kolonoskopowym.
Zwiększenie wyceny procedury kolonoskopii finansowanej w ramach badań profilaktycznych.3. 
Wprowadzenie nowych rozwiązań w zakresie organizacji skutecznych działań edukacyjnych przez 4. 
realizację akcji informacyjnych przez organizacje pozarządowe. 
Zwiększenie dostępności pacjentów z rakiem jelita grubego do skuteczniejszych terapii poprzez 5. 
uaktualnienie programów lekowych zgodnie z międzynarodowymi standardami (cztery linie le-
czenia). Nowe metody terapii wiążą się z długotrwałą kontrolą choroby przerzutowej, trwającej 
nawet kilka lat i mogą pozwolić na uczynienie przerzutowego raka jelita grubego chorobą prze-
wlekłą.
Wprowadzanie rozwiązań dotyczących zapewnienia pacjentom dostępu do kompleksowej rehabi-6. 
litacji leczniczej. 
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