STRATEGIA WALKI Z RAKIEM
W POLSCE 2015-2024

Na temat tego, dlaczego niezbędny jest plan działania w onkologii, opowiada Prof. Jacek Jassem
– Koordynator grupy roboczej ds. Wdrażania Strategii walki z rakiem w Polsce 2015-2024.

Niezbędny plan

N

owotwory złośliwe są w Polsce drugą przyczyną zgonów. Rocznie na raka zachorowuje około 160 tys.
i umiera około 100 tys. Polaków. Przewiduje się, że
w najbliższych 10 latach liczba zachorowań może wzrosnąć
do poziomu 185 tys., a nowotwory staną się główną przyczyną zgonów. Wyniki leczenia onkologicznego w Polsce są gorsze
od średniej europejskiej o ponad 10 punktów procentowych.
Oznacza to, że wyrównanie tej różnicy pozwoliłoby uratować
rocznie ponad 10.000 osób. Podjęcie zdecydowanych kroków
w walce z nowotworami złośliwymi staje się nie tylko jednym
z głównych wyzwań zdrowotnych w Polsce, ale także priorytetem rozwojowym polityki państwa.

Doświadczenia krajów rozwiniętych wskazują, że istotny
postęp w walce z rakiem można osiągnąć poprzez tworzenie narodowych strategii, tzw. „cancer planów”, obejmujących
działania szeroko wykraczające poza obszary ściśle medyczne,
w tym edukację społeczną, profilaktykę, wczesne wykrywanie
nowotworów, kształcenie kadr medycznych, rozwój nauki i badań nad rakiem, nowoczesne zarządzanie oparte na wiedzy
czy racjonalne finansowanie. Ogłoszona przez prezydenta Nixona w 1971 „The War on Cancer” (wojna z rakiem) zatrzymała
szybki wzrost liczby zgonów w USA i uratowała w ciągu następnych dekad kilkaset tysięcy amerykańskich obywateli. Francuski „Plan Cancer”, ogłoszony w 2003 roku przez prezydenta
Chiraca, zrewolucjonizował opiekę nad chorymi na nowotwory we Francji. Słowenia podczas swojej prezydencji w Unii Europejskiej ogłosiła w 2008 roku walkę z rakiem jako zdrowotny
priorytet krajów członkowskich. Poproszono je o przygotowanie narodowych strategii walki z rakiem do końca 2013 roku.
Polska była jednym z 4 krajów, które tego nie uczyniły.
Nadrabiamy zaległości
„Strategia Walki z Rakiem w Polsce 2015–2024” powstała
oddolnie w 2014 roku z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, przy współudziale kilkunastu innych towarzystw
naukowych i pozarządowych, przedstawicieli zawodów medycznych, środowisk akademickich, ekspertów wielu dziedzin
oraz pacjentów. Łącznie w pracach nad Strategią wzięło udział,
pracując społecznie, około 200 osób. Jej głównym celem jest
osiągnięcie poprawy wskaźników zachorowalności i umieralności związanych z nowotworami w Polsce oraz jakości życia
chorych na nowotwory. Dokument, liczący około 150 stron, za-

wiera 100 działań i 30 celów w 5 obszarach: organizacji i zarządzania systemem walki z rakiem, rozwoju nauki i badań nad
rakiem, profilaktyki, diagnostyki i leczenia oraz jakości życia.
Zyskał on pochlebne recenzje krajowych i zagranicznych ekspertów. Całość dostępna jest w wersji polskiej i angielskiej na
stronie Polskiej Ligi Walki z Rakiem (ligawalkizrakiem.pl).
Status działań
Pierwszą wersję Strategii przekazałem osobiście 10 czerwca 2014 roku ówczesnemu Ministrowi Zdrowia. Zbiegło się to
w czasie z ministerialnymi pracami nad tzw. pakietem onkologicznym, w którym częściowo i w bardzo niedoskonałej formie uwzględniono kilka zawartych w Strategii postulatów. Po
2 latach przerwy Ministerstwo Zdrowia postanowiło podjąć
na nowo prace nad wdrożeniem Strategii. W ramach działającej od kilku lat ministerialnej Krajowej Rady ds. Onkologii
powołana została grupa robocza, której mam zaszczyt przewodniczyć. Wiosną dokonaliśmy aktualizacji dokumentu oraz
wytyczyliśmy 9 priorytetowych działań, wśród których znalazły się miedzy innymi poprawa systemu diagnostyki i leczenia nowotworów, podniesienie jakości kształcenia studentów
w zakresie onkologii, a także poprawa jakości diagnostyki patomorfologicznej i molekularnej oraz opieki paliatywnej.
W końcu czerwca przekazaliśmy Ministrowi Zdrowia nową
wersję Strategii i z niecierpliwością oczekujemy informacji
o podjętych działaniach. Opracowanie Strategii to dopiero
pierwszy krok. Teraz trzeba stworzyć do niej szczegółowy plan
wykonawczy, policzyć koszty, uzgodnić całość działań z innymi
ministerstwami i zacząć wdrażać poszczególne elementy tego
ważnego przedsięwzięcia. Mam nieustającą nadzieję, że ta oddolna obywatelska inicjatywa znajdzie swój pomyślny finał.

