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Słowo wstępne 

Rozpoznanie nowotworu jest jednym z najbardziej dramatycznych wydarzeń w życiu człowieka. Choroba 
ta staje się obciążeniem zarówno dla pacjenta jak i jego najbliższych również po wyleczeniu 
lub po śmierci pacjenta. Według danych naukowych, pacjenci onkologiczni mają nawet o 85% wyższe 
ryzyko samobójstwa niż w populacji ogólnej1. 
 
Mimo nieustannego postępu w medycynie, lekarze i osoby odpowiedzialne za tworzenie krajowej polityki 
zdrowotnej mogą nie być w stanie zapobiec niektórym przewlekłym lub późnym skutkom medycznym 
nowotworów złośliwych, chociaż mogą odgrywać istotną rolę w łagodzeniu negatywnych następstw 
emocjonalnych i behawioralnych choroby.  
 
Projekt Suicidality in Cancer Patients (PolSCa) to duże polskie badanie kohortowe, w którym w oparciu 
o dane ponad 1,43 miliona osób z nowotworem złośliwym ocenie poddano ryzyko samobójstwa 
w porównaniu z ogólną populacją polską. Projekt miał na celu zidentyfikowanie grup ryzyka 
oraz czynników ryzyka samobójstwa wśród pacjentów onkologicznych.  
 
Członkowie zespołu projektu PolSCa liczą, że będzie on stanowił kamień węgielny dla przyszłych 
inicjatyw mających na celu poprawę opieki nad polskimi pacjentami chorymi na nowotwory w zakresie 
ich zdrowia psychicznego, a wcześniejsze rozpoznawanie i skuteczne leczenie tych, którzy przejawiają 
objawy lęku lub depresji, zmniejszy ludzkie koszty raka. Podążając za innymi inicjatywami 
przeciwdziałającymi samobójstwom jako symbol naszego projektu uznaliśmy średnik, gdyż „średnik jest 
używany, gdy autor mógł zdecydować się zakończyć zdanie, ale tego nie zrobił”2. W tym przypadku 
autorem są pacjenci chorzy na nowotwór a zdaniem jest ich życie. 
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Preface 

Cancer diagnosis is one of the most dramatic events in an individual’s life. This disease becomes 
a burden for both patients and their relatives, also after recovery or after the patient's death. According 
to scientific data, cancer patients have an up to 85% higher risk of suicide than the general population1. 
 
While, despite continual advances in medicine, doctors, and national health policymakers may not be 
able to prevent some of the chronic or late medical effects of malignancies, they may play an important 
role in alleviating its negative emotional and behavioral consequences. 
 
The Suicidality in Cancer Patients (PolSCa) project is a large Polish cohort study in which, based 
on the data of over 1.43 million people with cancer, the risk of suicide was assessed and compared 
to the general Polish population. This project aimed to identify risk groups and risk factors for suicide 
among patients with cancer. 
 
PolSCa team members hope that the project will be the cornerstone of future initiatives to improve mental 
health care for Polish cancer patients and to identify earlier and effectively treat those who exhibit 
symptoms of anxiety or depression to reduce human costs of cancer. Following other anti-suicide 
initiatives, we took the semicolon as a symbol of our project, as "the semicolon is used when the author 
may have chosen to end a sentence but did not"2. In this case, the authors are patients with cancer 
and the sentence is their life. 
  

2



 

Podziękowania 

Autorzy raportu są wdzięczni wszystkim pracownikom Krajowego Rejestru Nowotworów, 
którzy na przestrzeni lat pełnili służbę epidemiologiczną w dziedzinie onkologii oraz pracownikom 
Głównego Urzędu Statystycznego za rzetelne prowadzenie rejestru przyczyn zgonów. Dziękujemy 
również za wsparcie finansowe Polskiej Ligi Walki z Rakiem. Przedstawiony materiał nie oznacza 
wyrażenia jakiejkolwiek opinii stron zaangażowanych w pierwotne przekazywanie danych 
ani wspierających finansowanie projektu. Autorzy raportu ponoszą pełną odpowiedzialność za analizę 
i interpretację tych danych. 
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1. Obciążenie samobójstwami 

Globalne obciążenie samobójstwami w populacji ogólnej 

Światowa Organizacja Zdrowia i ogólnoświatowe badanie obciążenia zdrowotnego (ang. Global Burden 
of Disease, GBD) donoszą, że każdego roku, na całym świecie, około 800 000 osób umiera z powodu 
samobójstw 3,4. Odpowiada to jednemu samobójstwu co 40 sekund. Najwyższy wskaźnik samobójstw 
na 100 000 mieszkańców obserwuje się w regionie Europejskim Światowej Organizacji Zdrowia 
(13/100 000), podczas gdy wschodni obszar Morza Śródziemnego ma najniższy wskaźnik (6/100 000) 4. 
Poniższa mapa przedstawia wskaźniki samobójstw na 100 000 osób na świecie (Rysunek 1). Biorąc 
pod uwagę piętno związane z samobójstwem i fakt, że jest ono nielegalne w niektórych krajach5, 
ta statystyka jest najprawdopodobniej niedoszacowana, a niektóre samobójstwa są zgłaszane 
jako niezamierzone urazy. 
 

 
Rys. 1. Częstość samobójstw na 100 000 populacji ogólnej [zgodnie z danymi Światowej Organizacji Zdrowia 4]. 
 
W 2019 roku ofiary samobójstw stanowiły około 1,3% wszystkich zgonów na świecie. Odsetek ten różnił 
się nawet dziesięciokrotnie, w zależności od lokalizacji geograficznej. W Korei Południowej samobójstwa 
stanowiły 4,5% wszystkich zgonów, a w Grecji 0,4%3. Warto zauważyć, że wskutek samobójstw ginie 
prawie dwa razy więcej ludzi niż wskutek morderstw. W większości krajów samobójstwo jest bardziej 
powszechne niż zabójstwo, zwykle dziesięć–dwadzieścia razy3. 
 
Badanie GBD, które stanowi najpoważniejszy światowy przegląd przyczyn chorób i zgonów i jest 
publikowane cyklicznie w czasopiśmie medycznym the Lancet, jako miarę całkowitego obciążenia 
chorobą wykorzystuje lata życia skorygowane niepełnosprawnością (ang. disability-adjusted life years, 
DALYs). Jeden DALY oznacza rok pełnej utraty zdrowia6. Według tego badania, w roku 2019, około 34 
miliony DALY było powiązanych ze zgonami spowodowanymi samookaleczeniem3. 
 
Każde samobójstwo jest obciążeniem dla społeczności i kraju. Przede wszystkim jednak, samobójstwo 
jest wydarzeniem traumatycznym dla najbliższych, krewnych i opiekunów i może mieć na nich 
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długotrwały wpływ po śmierci osoby7. Samobójstwo ma również duży wpływ finansowy 
na społeczeństwo. W 2019 roku, samobójstwa i samookaleczenia bez skutku śmiertelnego kosztowały 
Stany Zjednoczone około 490 miliardów dolarów w wydatkach na zdrowie, kosztach utraty pracy, 
statystycznej wartości życia i kosztach jakości życia8. Przewiduje się, że psychoterapia i inne terapie 
mogłyby zmniejszyć liczbę samobójstw o 10%, oszczędzając amerykańską gospodarkę 9,4 miliarda 
dolarów, przy stosunku korzyści netto do kosztów wynoszącym 2,5 do 1,0, co wskazuje, że każdy 1 dolar 
wydany na interwencje pozwala zaoszczędzić 2,50 dolara na kosztach samobójstwa 8. 
 

Obciążenie samobójstwami u pacjentów chorych na nowotwory 

Powszechnie uznaje się, że diagnoza nowotworu znacząco wpływa na samopoczucie człowieka i jest 
jednym z najbardziej dramatycznych zdarzeń w życiu człowieka. Dla niektórych osób diagnoza i leczenie 
są niezwykle trudne, jeśli nie zagrażające życiu. Ciężkie skutki uboczne leczenia, niewystarczające 
leczenie bólu i pogorszenie stanu fizycznego są częstymi problemami u pacjentów z nowotworami 
złośliwymi9. 
 
Zgodnie ze szczegółową analizą literatury, pacjenci z nowotworami mają o 85% większe ryzyko 
samobójstwa niż populacja ogólna1. Ta alarmująca obserwacja opiera się na przeglądzie 28 badań 
naukowych, obejmujących 22 407 690 pacjentów z nowotworami złośliwymi. Całkowite ryzyko 
samobójstwa jest większe u mężczyzn niż u kobiet oraz u pacjentów niepozostających w związku 
małżeńskim niż u pozostałych pacjentów. W ciągu pierwszego roku po rozpoznaniu ryzyko to jest 
o 203% większe niż w populacji ogólnej i o 39% większe po roku od postawienia diagnozy. 
 
Autorzy metaanalizy podkreślili, że jednym z najważniejszych czynników wpływających na ryzyko 
samobójstwa u pacjentów z chorobą nowotworową jest rokowanie, które na potrzeby analizy 
sklasyfikowano jako dobre (5-letnie przeżycie >90%), pośrednie (5-letnie przeżycie) 50-90%) i słabe (5-
letnie przeżycie 50%)1. Tylko osoby z rozpoznanym rakiem gruczołu krokowego miały statystycznie 
istotny wzrost ryzyka samobójstwa (o 46% większy niż w populacji ogólnej) w grupie z dobrym 
rokowaniem, do której należeli pacjenci z nowotworami tarczycy, gruczołu krokowego, jądra, czerniaka 
i innymi nowotworami skóry. Pacjenci z nowotworami układu moczowego (64%), jelita grubego (80%) 
i tkanki łącznej (811%) mieli istotnie podwyższone ryzyko w kategorii pośredniego ryzyka (guzy piersi, 
żeńskiego układu płciowego, jelita grubego, układu moczowego, tkanki łącznej, białaczki i chłoniaki). 
Wszystkie lokalizacje nowotworów w grupie o złym rokowaniu wiązały się z podwyższonym ryzykiem 
samobójstwa: żołądek (142%), głowa i szyja (187%), wątroba i drogi żółciowe (213%), płuco i drogi 
oddechowe (214%), ośrodkowy układ nerwowy (215%), przełyk (501%), trzustka (542%) i międzybłoniak 
(1207%). 
 
Według innego przeglądu literatury na ten sam temat, obejmującego wyniki z 36 badań, na ryzyko 
samobójstwa wpływa również wiek pacjenta w momencie rozpoznania nowotworu10. Badacze określili, 
że pacjenci w wieku poniżej 39 lat mieli najniższe ryzyko, choć wciąż wyższe niż w populacji ogólnej, 
podczas gdy ci w wieku powyżej 80 lat mieli najwyższe ryzyko. 
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Luki w wiedzy 

Opublikowanych wcześniej wyników nie można uogólniać w kontekście pacjentów z Europy Środkowo-
Wschodniej, których charakteryzują odmienne czynniki kulturowe, ostatecznie wpływające zarówno 
na świadczenie usług medycznych, jak i postawy wobec pacjentów onkologicznych (w ramach usług 
wewnętrznych i społeczności), a tym samym wpływają na świadczenie szerokorozumianego wsparcia. 
Potrzeba jest więcej danych, w szczególności z uszczegółowieniem lokalizacji anatomicznej nowotworu 
i kompleksowym ujęciem pacjentów z Europy Środkowej. 
  

7



 

  

8



 

1. Burden of suicides 

Global burden of suicides in general population 

The World Health Organization (WHO) and Global Burden of Disease (GBD) report that approximately 
800 000 individuals worldwide die of suicide each year3,4. This corresponds to one suicide every 
40 seconds. The European WHO area has the highest suicide rate (13/100 000), whereas the Eastern 
Mediterranean area has the lowest rate (6/100 000)4. The map below depicts the suicide rate per 
100 000 individuals worldwide (Figure 1). Considering the taboo related to suicide and the fact that it 
is illegal in certain countries5, this statistic is most likely underestimated, with some suicides being 
reported as unintentional injuries. 
 

 
Fig. 1. Rate of suicide per 100 000 individuals [according to data from the World Health Organization 4]. 
 
Suicide is a major cause of death worldwide. In 2019, it accounted for approximately 1.3% 
of all the fatalities. This proportion varies by a factor of 10. In South Korea, suicide accounted for 4.5% 
of all fatalities, and in Greece 0.4%3. Suicide kills almost twice as many people as murder. Suicide 
is more prevalent than homicide in most nations, typically ten–twenty times more so. 
 
The GBD study, a major global review of disease and death causes, biannually released in the medical 
journal the Lancet, utilizes disability-adjusted life years (DALYs) as a measure of total disease burden. 
One DALY indicates one year of full health loss6. According to this study, approximately 34 million DALYs 
were linked to self-harm-related deaths in 20193. 
 
Every suicide is a burden that affects families, communities, and countries, as well as those who are left 
behind. Suicides are difficult for next-of-kin and care providers to cope with and can affect them even 
beyond the person's death7. Suicide also has a high financial impact on society. Suicide and nonfatal 
self-harm cost the United States approximately $US 490 billion in health expenditures, work loss costs, 
statistical life value, and quality of life costs in 20198. It is projected that psychotherapy and other linking 
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treatments would reduce the number of suicides by 10%, saving the American economy $US 9.4 billion, 
with a net benefit-cost ratio of 2.5 to 1, indicating that every US$ 1.00 spent on interventions saves 
US$ 2.50 in suicide costs8. 

Burden of suicide in patients with cancer 

Cancer diagnosis is widely acknowledged to significantly influence human mental well-being and is one 
of the most dramatic occurrences in a person's life. For certain individuals, diagnosis and treatment 
are extremely difficult, if not life-threatening. Severe treatment side effects, inadequate pain 
management, and physical decline are common concerns in patients with cancer 9. 
 
According to a thorough literature analysis, cancer patients have an 85% greater risk of suicide 
than the general population1. This concerning finding is based on a review of 28 studies encompassing 
22 407 690 cancer patients. The overall risk is greater in men than in women, and in unmarried patients 
than in married patients. Within the first year after diagnosis, the risk is 203% greater 
than that in the general population and 39% greater after one year. 
 
The authors of the meta-analysis emphasized that one of the most important factors influencing the risk 
of suicide in patients with cancer is prognosis, which was classified as good (5-year survival rate >90%), 
intermediate (5-year survival rate of 50-90%), and poor (5-year survival rate of 50%) for the analysis 1. 
Only individuals diagnosed with prostate cancer had a statistically significant increase in suicide risk (46% 
higher than that in the general population) in the group with a good prognosis, which included thyroid, 
prostate, testicular, melanoma, and non-melanoma skin cancers. Patients with cancers of the urinary 
system (64%), colorectum (80%), and connective tissues (811%) had a considerably elevated risk 
in the intermediate-risk category (tumors of the breast, female genital system, colorectum, urinary 
system, connective tissue, leukemias, and lymphomas). All cancer sites were associated 
with  an elevated risk in the poor prognosis group: the stomach (142%), head and neck (187%), liver 
and biliary system (213%), lung and respiratory tract (214%), central nervous system (215%), esophagus 
(501%), pancreas (542%), and mesothelioma (1207%). 
 
According to another review of the literature on the same topic, encompassing different results from 36 
studies, a patient's age at the time of diagnosis also influences the risk of suicide 10. The researchers 
found that patients under the age of 39 years had the lowest risk, although still higher than in general 
population, while those over the age of 80 years had the greatest risk.  

Gaps in data  

Previously published results cannot be generalized to patients from Central and Eastern Europe, who 
have distinct cultural factors that impact both service provision and attitudes toward cancer patients 
(inside services and social networks), and hence influence support provision. More cancer site-level data 
and a comprehensive central European overview are needed. 
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2. Jak nowotwór wpływa na życie ludzi? 

Nowotwór to niekontrolowany, nieprawidłowy rozrost tkanki. W porównaniu z nowotworami 
niezłośliwymi, nowotwory złośliwe wykazują większy stopień anaplazji, czyli utraty zróżnicowania 
strukturalnego i użytecznej funkcji komórek. Ponadto, nowotwory złośliwe mają tendencję do inwazji, 
czyli do infiltracji i aktywnego niszczenia otaczającej tkanki, oraz do przerzutów, czyli przeniesienia 
nowotworu z jednego narządu do innego, odległego od miejsca pierwotnego. 
 
Na przestrzeni lat wskaźniki przeżyć u pacjentów z nowotworami złośliwymi ulegają polepszeniu wskutek 
wcześniejszej diagnozy, wdrożenia nowoczesnych metod leczenia i opieki wspomagającej leczenie 
onkologiczne11. Podobne zmiany zachodzą również w Polsce. Duże badanie kohortowe oparte 
na danych Krajowego Rejestru Nowotworów wykazało, że w ciągu ostatnich dwóch dekad 
przeżywalność u polskich pacjentów onkologicznych stale się poprawiała12. 
 
W związku z globalnym polepszeniem prognoz dla pacjentów chorych na nowotwory, coraz więcej 
ekspertów przyjmuje stanowisko, że nowotwór powinien być postrzegany jako choroba przewlekła. 
Amerykańskie Towarzystwo Onkologiczne (ang. American Cancer Society) definiuje nowotwór złośliwy 
jako chorobę przewlekłą, gdy można go kontrolować za pomocą leczenia, staje się on stabilny lub osiąga 
remisję.  
 
Nowotwór jest obciążeniem dla pacjenta i jego najbliższych na wielu etapach choroby i po jej 
zakończeniu lub po śmierci pacjenta. Pierwszym etapem jest dążenie do postawienia właściwej 
diagnozy, oczekiwanie na konsultacje medyczne i wyniki badań. Następnym etapem jest leczenie, w tym 
kwestie dostępności do właściwego leczenia, działania niepożądane i powikłania po leczeniu, obniżenie 
jakości życia pacjenta, wpływ ekonomiczny i społeczny choroby, wpływ na sytuację zawodową i udział 
w życiu społecznym, zmiana roli społecznych i wpływ na relacje międzyludzkie.  

Psychologiczne obciążenie oczekiwaniem na diagnozę i procedury medyczne 

Większość pacjentów i opiekunów zgłasza niepokój, lęk i obniżenie jakości życia, która pogarsza się wraz 
z wydłużaniem czasu oczekiwania na procedury medyczne13. Te odczucia spotęgowały się podczas 
pandemii COVID-1913. Według badań, wpływ oczekiwania na zdrowie psychiczne jest większy wśród 
kobiet i imigrantów oraz osób w młodszym wieku, o niższym statusie społeczno-ekonomicznym 
lub o mniej pozytywnych zdolnościach radzenia sobie13. Pacjenci oczekują weryfikacji obaw, wsparcia 
ze strony rówieśników i okresowej komunikacji na temat pozycji na liście oczekujących, kryteriów 
ustalania priorytetów i przewidywanej daty zabiegu. Badania dowodzą, że pacjenci czują się lepiej, 
wiedząc, że opieka nad nimi odbywa się w ramach ustrukturyzowanych znormalizowanych ścieżek 
dla pacjentów z nowotworem (ang. standardised cancer patient pathways), które zapewniają szybką 
diagnozę i rozpoczęcie leczenia14.  
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Leczenia onkologiczne a ogólna jakość życia 

Większość pacjentów z rozpoznaniem nowotworu złośliwego zgłasza istotne pogorszenie stanu zdrowia 
fizycznego w związku z nowotworem (największe dla nowotworów nerki i płuca)15. W przypadku 
niektórych nowotworów, takich jak nowotwór płuca, jelita grubego i gruczołu krokowego pacjenci 
wykazują także pogorszenie zdrowia psychicznego15. 

Obciążenie psychiczne  

Proces diagnostyczny i terapeutyczny ma wpływ na wielu płaszczyznach na życie zarówno pacjentów 
onkologicznych jak i ich krewnych i przyjaciół. Bezpośrednio po postawieniu diagnozy częstą reakcją są 
szok i zaprzeczenie. Następnie obserwuje się zwiększone ryzyko depresji, lęku i/lub gniewu16. Wśród 
osób z nowotworem, częstość występowania depresji i lęku jest często wyższa niż w populacji ogólnej 
i zależy od czynników takich jak typ nowotworu, wdrożone leczenie i czas od rozpoznania17.  Nowotwór 
dotyka nie tylko pacjenta, ale także jego otoczenie. Również partnerzy i inni bliscy pacjentów 
onkologicznych mogą cierpieć z powodu depresji, silnego lęku i reakcji stresowych18. Rodziny, potrafiące 
działać otwarcie, bezpośrednio wyrażać uczucia i skutecznie rozwiązywać problemy, charakteryzują się 
niższym ryzykiem depresji, a bezpośrednie przekazywanie informacji w rodzinie wiąże się z niższym 
poziomem lęku18.  

Sytuacja zawodowa  

Pacjenci z chorobą nowotworową częściej tracą pracę po zdiagnozowaniu raka i mają mniejsze szanse 
na ponowne zatrudnienie niż osoby bez nowotworu niezależnie od płci i wieku19. Analiza danych 
z siedmiu krajów europejskich wykazała, że tak zwani cancer survivors pracujący w ramach 
samozatrudnienia, częściej kontynuują pracę w porównaniu z tymi, którzy są pracownikami etatowymi20.  
Mimo to, osoby samozatrudnione częściej doświadczają negatywnej zmiany w finansach osobistych, 
prawdopodobnie przynajmniej częściowo w związku z mniejszymi rekompensatami finansowymi 
absencji chorobowej w porównaniu do pracowników etatowych20. 

Partycypacja społeczna 

Jeśli chodzi o zaangażowanie społeczne, pacjenci onkologiczni i ich nieformalni opiekunowie mimo 
dążeń do kontynuowania życie jak przed diagnozą, napotykają liczne przeszkody21. W odniesieniu 
do tożsamości społecznej, zarówno pacjenci jak i ich opiekunowie zgłaszają poczucie izolacji 
społecznej21. W przebiegu choroby sieć społecznościowa staje się bardziej przejrzysta, a wartość 
stosunków społecznych wzrasta od czasu diagnozy21. Wielu pacjentów doświadcza zarówno 
pozytywnych jak i negatywnych zmian ilościowych i jakościowych w relacjach społecznych21. 
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2. How does cancer affect people's lives? 

Neoplasm is characterized by uncontrolled and abnormal tissue growth. Compared with non-malignant 
neoplasms, malignant neoplasms show a greater degree of anaplasia, that is, loss of structural 
differentiation and proper cell function. Furthermore, malignant tumors tend to invade, that is, to infiltrate 
and actively destroy the surrounding tissue, and to metastasize, that is, the cancer moves from one 
organ to another, distant from the original site. 
 
Over the years, the survival rates of patients with malignant neoplasms have improved owing to earlier 
diagnosis, implementation of modern treatment methods, and care supporting oncological treatment 11. 
Similar changes have occurred in Poland. A large cohort study based on data from the National Cancer 
Registry showed that the survival rate of Polish patients with cancer has steadily improved over the past 
two decades 12. 
 
With the global improvement in prognosis for cancer patients, an increasing number of experts 
are assuming that cancer should be viewed as a chronic disease. The American Cancer Society defines 
a malignant tumor as a chronic disease that can be controlled with treatment, becomes stable, or reaches 
remission. 
 
Cancer is a burden for patients and their relatives at many stages of the disease, and after recovery or 
death. The first stage is to make a proper diagnosis, wait for medical consultations, and test results. 
The next stage is treatment, which includes issues of access to appropriate therapy, side effects 
and post-treatment complications, reduction of the patient's quality of life, economic and social impact of 
the disease, impact on the work situation and participation in social life, changing social roles, and impact 
on interpersonal relationships. 

The psychological burden of waiting for diagnosis and medical procedures 

Most patients and caregivers report anxiety and reduced quality of life, which worsens with increased 
waiting times for medical procedures 13. These perceptions have increased during the COVID-19 
pandemic 13. According to research, the impact of expectation on mental health is more significant 
among women, immigrants, and younger people with lower socioeconomic status or less favorable 
coping abilities 13. Patients expect a review of concerns, peer support, and periodic communication about 
waitlist positions, prioritization criteria, and scheduled surgery dates. Research shows that patients feel 
better knowing that their care occurs within structured, standardized cancer patient pathways, ensuring 
prompt diagnosis and treatment initiation 14. 

Oncological treatments and the overall quality of life 

Most patients diagnosed with malignant neoplasms report a significant deterioration in their physical 
health due to cancer (the greatest for kidney and lung neoplasms) 15. In the case of some neoplasms, 
such as lung, colorectal, and prostate cancers, patients also show deterioration of mental health 15. 
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The psychological and mental burden 

Diagnostic and therapeutic processes affect the lives of patients with cancer as well as their relatives 
and friends at many levels. Immediately after diagnosis, shock and denial are common responses. 
Subsequently, an increased risk of depression, anxiety, and/or anger is observed 16. The incidence 
of depression and anxiety among oncological patients is often higher than that in the general population, 
depending on factors such as the type of cancer, treatment administered, and time since diagnosis 17. 
Tumors affect not only patients but also their community. Partners and other relatives of cancer patients 
may suffer from depression, severe anxiety, and stress reactions 18. Families that can act openly, express 
feelings directly, and effectively solve problems are characterized by a lower risk of depression, 
and direct transmission of information in the family is associated with a lower level of anxiety 18. 

Professional situation 

Patients with cancer are more likely to lose their jobs after being diagnosed with cancer and are less 
likely to be re-employed than people without cancer, regardless of sex and age 19. An analysis of seven 
European countries has shown that self-employed cancer survivors are more likely to continue working 
than salaried employees 20. Nevertheless, the self-employed are more likely to experience an adverse 
change in personal finances, probably at least partly due to lower financial compensation for sickness 
absenteeism compared to full-time employees 20. 

Social participation 

Regarding social participation, cancer patients and their informal caregivers face numerous obstacles 
despite striving to continue living as before the diagnosis 21. Concerning social identity, both patients 
and their caregivers report a sense of social isolation 21. During the course of the disease, social 
networks become more transparent and the value of social relationships increases since diagnosis 21. 
Many patients experience both positive and negative quantitative as well as qualitative changes in their 
social relationships 21. 
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3. Badanie PolSCa 

Cele badania 

Projekt miał na celu zidentyfikowanie grup ryzyka oraz czynników ryzyka samobójstwa wśród pacjentów 
onkologicznych. 

Materiał i metody 

Projekt Suicidality in Cancer Patients (PolSCa) to duże badanie kohortowe, w którym w oparciu o dane 
ponad 1,43 miliona osób z chorobą nowotworową ocenie poddano ryzyko samobójstwa w porównaniu 
z ogólną populacją polską, standaryzując wyniki według płci, wieku i roku kalendarzowego. 

Pochodzenie danych 

Dane na temat zachorowań na nowotwory dostarczył Krajowy Rejestr Nowotworów (KRN), 
ogólnokrajowa jednostka odpowiedzialna za statystyczne i epidemiologiczne badania nowotworów 
w Polsce, która zawiera informacje o wszystkich zachorowaniach na nowotwory złośliwe 
zdiagnozowane/leczone w kraju. Zasady działania KRN zostały dokładnie omówione w innym miejscu22. 
 
Wszystkie pierwotne nowotwory złośliwe, z wyjątkiem nieczerniakowych nowotworów skóry (według 
Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób kody ICD-10: C00-C43, C45-C76, C80-C96, zgrupowane jak w 
Załączniku 1), zidentyfikowane u dorosłych pacjentów (≥15 roku życia) zostały włączone do badania 
i skategoryzowane oraz oznaczone jak w Załączniku 1. U osób z dwoma lub więcej niezależnymi 
współistniejącymi nowotworami w analizie uwzględniono tylko najnowsze rozpoznanie pierwotnego 
nowotworu złośliwego. Badaniem objęto wszystkich pacjentów zdiagnozowanych między 1 stycznia 2009 
r. a 31 grudnia 2019 r. Jako końcowe punkty obserwacji wyznaczono samobójstwo, zgon z innych 
przyczyn lub 31 grudnia 2019 r., w zależności od tego, co nastąpiło jako pierwsze. 
 
Dane dotyczące samobójstw w populacji ogólnej Polski, które posłużyły do określenia oczekiwanej liczby 
samobójstw, zostały pozyskane z Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) i obejmowały wszystkie kody 
ICD-10 stosowane do zgonów samobójczych (X60-X84). 

Analiza statystyczna 

W przypadku zmiennych liczbowych statystyki opisowe podano jako medianę i rozstęp ćwiartkowy (ang. 
Interquartile range, IQR) lub średnią i odchylenie standardowe (ang. standard deviation, SD), 
a w przypadku zmiennych kategorialnych jako liczby i wartości procentowe. 
 
Surowe roczne współczynniki częstości samobójstw w populacji ogólnej zdefiniowano jako liczbę nowych 
przypadków zgonów samobójczych na 100 000 osobolat. W mianowniku zastosowaliśmy populację 
środkoworoczną, definiowaną jako stan na dzień 30 czerwca danego roku. 
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Surowe roczne współczynniki częstości samobójstw w populacji pacjentów z rozpoznaniem nowotworu 
złośliwego zdefiniowano jako liczbę nowych przypadków zgonów samobójczych na 100 000 osobolat 
obserwacji w danym roku kalendarzowym.  

Przestrzeganie zasad etycznych 

Zgodnie z polskim ustawodawstwem, dane z KRN mogą być wykorzystywane do celów statystycznych 
w formie zagregowanej w celach naukowych. KRN przestrzega rygorystycznych standardów, aby 
zapewnić pełną poufność i ochronę jednostek objętych rejestracją. W badaniu PolSCa uwzględniono 
zalecenia dotyczące wzmocnienia raportowania badań obserwacyjnych w epidemiologii (ang. 
strengthening the reporting of observational studies in epidemiology, STROBE)23. 

Wyniki badania PolSCa 

Populacja badana przez PolSCa obejmowała 1,43 mln osób (717 tys. mężczyzn i 710 tys. kobiet), u 
których w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2019 r. zdiagnozowano nowotwór złośliwy. Łącznie 
przyczyniły się one do 3 627 793 osobolat obserwacji. W trakcie obserwacji wśród wszystkich pacjentów 
z rozpoznaniem nowotworu pierwotnego odnotowano 830 przypadków samobójstw (683 mężczyzn i 147 
kobiet).  
 
Średni wiek w momencie rozpoznania nowotworu wynosił 64,1 lat (SD = 12,1; mężczyźni 65,1 lat SD = 
12,2; kobiety 63,0 lata SD = 13,8; Rysunek 2). Mediana wieku samobójstw wyniosła ogółem 68,0 lat (IQR 
= 16,0; mężczyźni 66,0 lat, IQR = 17,0; kobiety 61,5 lat, IQR = 15,0; Rysunek 2). 

 
Rys. 2. Wykres gęstości wieku polskich pacjentów z nowotworem złośliwym w chwili rozpoznania i w chwili popełnienia 
samobójstwa – 2009-2019. 
 
Największą liczbę zgonów samobójczych zaobserwowano u pacjentów z nowotworami jelita grubego 
(134), gruczołu krokowego (133), płuc (100), pęcherza moczowego (63) oraz głowy i szyi (49) (Rysunek 
3). Nie odnotowano samobójstw wśród pacjentów z guzami nadnerczy, szkieletu wyrostka 
robaczkowego, grasicy lub tchawicy. 
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Rys. 3. Liczba samobójstw wśród polskich pacjentów z nowotworem złośliwym w latach 2009-2019, podział ze względu 
na topografię nowotworu.  
 
Wśród pacjentów najmłodszych (grupa wiekowa 15-44 lata), największy odsetek stanowiły samobójstwa 
po diagnozie nowotworów jądra (Rysunek 4). W grupie wiekowej 45-54 lata dominowały samobójstwa 
po diagnozie nowotworów płuca i piersi. U pacjentów w wieku 55-64 lata dominowały rozpoznania 
nowotworów jelita grubego. Wśród pacjentów ≥ 65 roku życia dominowały samobójstwa po rozpoznaniu 
nowotworu gruczołu krokowego.  

 
Rys. 4. Struktura zachorowań na nowotwory złośliwe według grup wieku wśród pacjentów, którzy po rozpoznaniu 
nowotworu popełnili samobójstwo.  
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W okresie od 2009 roku do 2019 roku wskaźnik samobójstw/100 000 osobolat w populacji mężczyzn 
z nowotworem złośliwym był wyższy niż w męskiej populacji ogólnej (Rysunek 5). W latach 2009-2019 
podobna sytuacja obserwowana była u kobiet, ze zrównaniem wskaźników w roku 2019.  
 

 
Rys. 5.  Wskaźniki częstości samobójstw na 100 000 osobolat wśród pacjentów chorych na nowotwór złośliwy i w populacji 
ogólnej.  
 
Odsetek samobójstw na 100 000 pacjentów z rozpoznaniem nowotworu ulegał zmniejszeniu 
na przestrzeni lat 2009-2019 (Rysunek 6). Mimo to, liczba przypadków zgonów samobójczych wśród 
pacjentów chorych na nowotwór złośliwy wzrastała, co wynika ze wzrostu zapadalności na nowotwory 
w Polsce.  
 

 
Rys. 6 A. Trendy częstości samobójstw wśród pacjentów chorych na nowotwór złośliwy. B. Trendy liczby samobójstw wśród 
chorych na nowotwór złośliwy.  
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W analizie wojewódzkiej najwyższy wskaźnik samobójstw pośród pacjentów z rozpoznaniem nowotworu 
złośliwego ogółem był obserwowany w województwach południowo-wschodnich (Rysunek 7). W analizie 
z podziałem na płeć, najwyższe wskaźniki dla mężczyzn obserwowano w województwach lubelskim, 
małopolskim i łódzkim. Dla kobiet najwyższe wskaźniki odnotowano w województwach lubuskim, 
dolnośląskim, łódzkim i podlaskim.  
 

 
Rys. 7. Wskaźniki częstości samobójstw na 100 000 osobolat wśród pacjentów chorych na nowotwór złośliwy, według 
województw.  
 
Inne szczegółowe analizy z badania PolSCa ukażą się w odrębnych publikacjach naukowych.  

Wartość dodana badania PolSCa  

Według naszej wiedzy, badanie PolSCa to najdokładniejsze badanie śmiertelnych zachowań 
samobójczych po zdiagnozowaniu raka w obszarze Europy Środkowej. Przewyższa wcześniejsze 
badania w tej dziedzinie pod względem skali (wielkość badanej populacji) i możliwości uogólnienia 
(ponieważ wykorzystuje całą populację krajową). 

Wnioski 

Polscy pacjenci, u których zdiagnozowano nowotwór złośliwy, mają znacznie wyższe ryzyko 
samobójstwa niż populacja ogólna. Pomimo, iż wskaźnik częstości samobójstw w populacji pacjentów 
onkologicznych spada, całkowita liczba samobójstw wzrasta, gdyż wzrasta liczba zachorowań 
na nowotwory.  
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3. PolSCa study  

Aims of the study 

This project aimed to identify risk groups and risk factors for suicide among patients with cancer. 

Material and methods 

The Polish Suicidality in Cancer Patients (PolSCa) project is a large cohort study in which we assessed 
the risk of suicide in more than 1.43 million individuals with cancer compared to the general Polish 
population, standardizing the results by sex, age, and calendar year. 

The data's origin 

The Polish National Cancer Registry (PLCR), a non-profit national entity responsible for statistical 
and epidemiological cancer research in Poland, provided data on cancer cases. The register contains 
information on all the incident cancer cases diagnosed in Poland. The operating principles of the PLCR 
have been thoroughly discussed elsewhere22. 
 
All primary malignant neoplasms, except non-melanoma skin malignancies (ICD-10 codes C00-C43, 
C45-C76, C80-C96, group as in Annex 1), identified in adult patients (≥15 years old) were included in 
the study and categorized and labelled as in Annex 1. In individuals with two or more independent 
coexisting neoplasms, only the most recent diagnosis of primary malignant neoplasm was included in 
the analysis. The study included all patients diagnosed between the 1st of January 2009, and the 31st 
of December 2019. Suicide, death from other causes, or the 31st of December 2019, whichever occurred 
first, were designated as the follow-up endpoints. 
 
Data on suicide deaths in the general Polish population, which were used to determine the expected 
number of suicides, were acquired from Statistics Poland and included all the ICD-10 codes used 
for suicide deaths (X60-X84). 

Statistical analysis 

For numeric variables, descriptive statistics are reported as the median and interquartile range (IQR) 
or mean and standard deviation (SD), and for categorical variables, as numbers and percentages. 
 
The crude annual rates of suicide in the general Polish population were defined as the number of new 
cases of suicide death per 100 000 person-years. In the denominator, we used the mid-year population, 
defined as the state on the 30th of June of a given year. 
 
The crude annual rate of suicide in the cancer patient population was defined as the number of new 
suicide deaths per 100 000 person-years of follow-up in a given calendar year. 
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Observance of ethical principles 

Individual-level data from the PLCR can be used for statistics in aggregate form and for scientific reasons 
according to Polish legislation. The PLCR follows rigorous standards to ensure complete confidentiality 
and individual protection. In the PolSCa study, recommendations for strengthening the reporting 
of observational studies in epidemiology (STROBE) were followed23. 

Results  

The PolSCa study population included 1.43 million people (717 thousand men and 710 thousand women) 
diagnosed with cancer between January 2009 and December 2019. In total, they contributed 
to 3 627 793 person-years of follow-up. During the follow-up period, 830 cases of suicide (683 men 
and 147 women) were reported among all patients diagnosed with primary cancer. 
 
The mean age at cancer diagnosis was 64.1 years (SD = 12.1; men 65.1 years, SD = 12.2; women 63.0 
years, SD = 13.8; Figure 2). The median age at suicide was 68.0 years (IQR = 16.0; men 66.0 years, 
IQR = 17.0; women 61.5 years, IQR = 15.0; Figure 2). 
 

 
Fig. 2. Age density chart of Polish cancer patients at diagnosis and at the time of suicide – 2009-2019. 
 
The highest number of suicide deaths was observed in patients with colorectal (134), prostate (133), lung 
(100), bladder (63) and head and neck cancers (49) (Figure 3). No suicides have been reported 
in patients with tumors of the adrenal glands, appendix, thymus, or trachea. 
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Fig. 3 Number of suicides among Polish cancer patients in 2009-2019, by cancer site. 
 
Among the youngest patients (age group 15-44), suicides after the diagnosis of testicular malignant 
neoplasms accounted for the highest proportion of suicides in this group (Figure 3). In the 45-54 age 
group, suicides after the diagnosis of the lung and breast were dominant. In patients aged 55-64 the 
dominating diagnosis was colorectal cancer. In patients aged ≥ 65 years, suicide after the diagnosis of 
prostate cancer was dominant. 

 
Fig. 4 Structure of cancer prevalence by age group among patients who committed suicide after a cancer diagnosis. 
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In the period from 2009 to 2019, the suicide rate / 100 000 person-years in the male cancer population 
was higher than that in the general male population (Figure 5). During the same period, a similar situation 
was observed in women, with the equalization of indicators in 2019. 
 

 
Fig. 5 Rates of suicide rate per 100 000 person-years among cancer patients and the general population. 
 
The suicide rate per 100 000 cancer patients decreased over the period 2009-2019 (Figure 6). 
Nevertheless, the number of suicide deaths among cancer patients has been increasing, resulting from 
the increase in the incidence of cancer in Poland. 
 

 
Fig. 6 A. Trends in the incidence of suicide among patients with cancer. B. Trends in the number of suicides among patients 
with cancer. 
 
In the voivodship analysis, the highest suicide rate among patients diagnosed with cancer was observed 
in the southeastern voivodships (Figure 7). In the analysis broken down by sex, the highest rates for men 
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were observed in the Lubelskie, Małopolskie, and Łódzkie voivodships. For women, the highest rates 
were recorded in the Lubuskie, Dolnośląskie, Łódzkie, and Podlaskie voivodships. 
 

 
 
Fig. 7 Rates of suicide rate per 100 000 person-years among patients with cancer, by voivodship. 
 
Other detailed analyses of the PolSCa study will appear in separate scientific publications. 

Added value of the study 

To the best of our knowledge, the PolSCa study is the most accurate study of fatal suicidal behavior after 
cancer diagnosis in Central Europe. It outperforms previous studies in the field in terms of scale (size 
of the study population) and generalizability (as it uses the entire national population). 

Conclusions 

Polish patients diagnosed with cancer are at a much higher risk of suicide than the general population. 
Although the suicide rate in the cancer patient population is decreasing, the total number of suicides 
increases as the number of cancer cases increases. 
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4. Zapobieganie samobójstwom pacjentów chorych na nowotwór 

Świadczenia z zakresu zdrowia psychicznego w Polsce w kontekście chorych 
na nowotwory 

W Polsce świadczenia z zakresu zdrowia psychicznego są bezpłatne, nawet w przypadku braku 
ubezpieczenia. Realizowane są w różnych trybach, w zależności od potrzeb i stanu zdrowia. Pacjent 
może skorzystać z leczenia ambulatoryjnego (wizyty u psychiatry, psychologa lub psychoterapeuty), 
w tym z leczenia środowiskowego. Dostępne jest także leczenie szpitalne, w trybach: dziennym, 
stacjonarnym oraz w izbie przyjęć. 
 
W przypadku potrzeby skorzystania z pomocy lekarza psychiatry skierowanie nie jest wymagane. Jednak 
w przypadku potrzeby skorzystania z pomocy psychologa lub psychoterapeuty, takie skierowanie jest 
konieczne. Może je wystawić dowolny lekarz posiadający umowę z NFZ lub pracujący w placówce, która 
ma taką umowę. 
 
Mimo że w kraju nie obowiązuje koszyk świadczeń gwarantowanych, również w ochronie zdrowia 
psychicznego, trzeba zauważyć, że Polska ma jeden z najniższych w Europie wskaźników dostępności 
do lekarza psychiatry, obecnie na poziomie około dziewięciu lekarzy na 100 000 mieszkańców24 
(Rysunek 8). Dla porównania, w krajach Nordyckich, Niemczech czy krajach Beneluksu ten wskaźnik jest 
prawie dwukrotnie wyższy.  
 
Wydatki na ochronę zdrowia psychicznego w latach 2010-2021 stanowiły mniej niż cztery procent 
budżetu rocznego Narodowego Funduszu Zdrowia25. Dla porównania, w Niemczech i Francji wydatki 
ponoszone na ten cel to odpowiednio 11% i 13% krajowych budżetów przeznaczonych na opiekę 
zdrowotną26 (Rysunek 9). 
 

 
Rys. 8. Liczba psychiatrów na 100 000 mieszkańców, Europa, najnowsze dostępne dane Światowej Organizacji Zdrowia  24. 
Rys. 9. Odsetek krajowego budżetu na opiekę zdrowotną przeznaczony na zdrowie psychiczne, najnowsze dostępne dane 
Światowej Organizacji Zdrowia 26. 
 

27



 

Na chwilę pisania tego raportu, w Polsce nie istnieją strategie na szczeblu krajowym, które dotyczyłyby 
zapobiegania samobójstwom lub wsparcia zdrowia psychicznego polskich pacjentów z rozpoznaną 
chorobą nowotworową. Szpitale i instytuty onkologiczne posiadają jednostki psychiatryczne, które jednak 
często borykają się z niedoborami kadrowymi i niedofinansowanem. Brakuje również specjalistycznych 
i systemowych szkoleń dla personelu medycznego (pielęgniarek i asystentów pacjentów) mających 
na celu wczesne wykrycie ewentualnego zwiększonego ryzyka samobójstwa wśród pacjentów. 
co prawda istnieją pewne możliwości szkolenia się w dziedzinie psychoonkologii, ale zazwyczaj wiążą 
się one z wydatkami, które szkoleni muszą pokryć z własnej kieszeni. 

Przykłady działalności pozarządowej wspierającej chorych na nowotwory w Polsce 

Wiele polskich organizacji pozarządowych zrzeszających pacjentów lub działających dla ich dobra, 
niesie pomoc osobom przeżywającym trudności związane z chorobą nowotworową, w tym trudności 
psychiczne. 
 
Fundacja Rak'n'Roll to polska organizacja non-profit, której celem jest wprowadzenie nowego poziomu 
publicznego dyskursu na temat nowotworu. Dzięki Fundacji Pacjenci mogą skorzystać z bezpłatnych 
konsultacji z psychoonkologiem. Fundacja umożliwia jednorazowe lub cykliczne sesje 
z psychoonkologiem, konsultacje dla rodzin i przyjaciół pacjentów onkologicznych, warsztatów dla osób 
po leczeniu onkologicznym oraz pomoc psychologiczną dla osób pogrążonych w żałobie po stracie 
bliskiej osoby. Istnieje również infolinia dla osób potrzebujących, pracująca w środy od 19:00 do 21:00. 
 
Kolejną organizacją, która pomaga pacjentom z chorobą nowotworową jest Fundacja Onkologiczna 
Nadzieja. Pomaga ona uzyskać fundusze na leczenie i dostarcza m.in. Informacji o możliwych 
podejściach do leczenia w walce z chorobą. Fundacja organizuje grupy wsparcia prowadzone przez 
psychoonkologa i dietetyka z doświadczeniem we wsparciu pacjenta onkologicznego. Psychoonkolog, 
który jest członkiem zespołu, udziela fachowych porad pacjentom i ich rodzinom. Fundacja prowadzi 
także tak zwaną Linię Nadziei, pod którą w każdą środę w godzinach 18:00-19:30 można dodzwonić się 
do psychoonkologa. 
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Przykłady działalności wspierającej osoby w kryzysie samobójczym w Polsce 

W kraju istnieje wiele organizacji pozarządowych, które niosą pomoc osobom w kryzysie samobójczym 
i ich najbliższym. Prowadzą one szeroką działalność, między innymi polegającą na prowadzeniu 
telefonów zaufania, zapewnieniu pomocy psychologa oraz organizacji warsztatów wspierających osoby 
niosące pomoc osobom w potrzebie.  
 
Fundacja Życie Warte Jest Rozmowy to miejsce, w którym pomoc udzielana jest zarówno osobom 
w kryzysie samobójczym, jak i szukającym wsparcia dla kogoś, kto przeżywa trudności psychiczne 
lub opłakuje samobójczą śmierć bliskiej osoby. Pomoc oferowana jest bezpłatnie i anonimowo. Ponadto 
od wielu lat fundacja prowadzi kampanię społeczną „Życie Warte Jest Rozmowy”, która skierowana jest 
do specjalistów na co dzień zajmujących się osobami w kryzysie psychicznym, takich jak psycholodzy, 
nauczyciele, edukatorzy, lekarze, pracownicy socjalni, księża, policjanci, operatorzy numerów 
alarmowych, a także osoby, które nie zajmują się tym tematem zawodowo, ale chcą dowiedzieć się 
więcej na ten ważny społecznie problem. 
 
Fundacja eFkropka to kolejna organizacja charytatywna, która pomaga ludziom w kryzysach 
psychicznych. Głównym celem Fundacji jest zapobieganie samotności po kryzysie zdrowia 
psychicznego, zwalczanie napiętnowania i przełamywanie uprzedzeń dotyczących chorób psychicznych. 
do tej pory organizacja oferowała bezpłatne seminaria dla osób z warszawskiego Mokotowa, które 
w ramach pracy zawodowej napotykają problem kryzysu psychicznego. 
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Instytucje udzielające pomocy w nagłych przypadkach 

W przypadku natychmiastowej potrzeby pomocy można zgłosić się: 
• do każdego szpitala psychiatrycznego, który w przypadku sytuacji pilnych, dotyczących 

uporczywych i silnych myśli samobójczych musi udzielić pomocy. Warto podkreślić, że w takich 
sytuacjach nie jest wymagane ubezpieczenie zdrowotne.  

• do Ośrodków Interwencji Kryzysowej (OIK), czyli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej 
realizujących zadania powiatu z zakresu interwencji kryzysowej. Ich rolą jest świadczenie 
pomocy, w tym specjalistycznej pomocy psychologicznej oraz schronienia, osobom 
będącym w stanie kryzysu. Pomoc udzielana przez OIK jest bezpłatna i nie wymaga 
ubezpieczenia. Jednostki OIK znajdują się w każdym większym mieście (adresy 
jednostek dostępne po zeskanowaniu kodu QR obok)  

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia należy niezwłocznie zadzwonić pod numer alarmowy 112.  

Badania przesiewowe i ocena objawów lękowych i depresyjnych u pacjentów 
z nowotworami – przykłady z innych krajów 

W niektórych krajach wytyczne dobrej praktyki klinicznej zalecają badanie przesiewowe w kierunku 
ryzyka samobójstwa u wszystkich pacjentów z rozpoznaniem nowotworu złośliwego. Zazwyczaj takie 
badania odbywają się poprzez zastosowanie określonej skali oceny depresji, która zaadaptowana jest 
pod kątem ryzyk występujących u pacjentów onkologicznych.  

W Stanach Zjednoczonych, Amerykańskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej (ang. American Society 
of Clinical Oncology) zaleca regularne badania przesiewowe w kierunku objawów depresji u wszystkich 
pacjentów onkologicznych27. Według tych wytycznych, zarówno pacjenci z aktywnym nowotworem 
złośliwym jak i ci, którzy go przebyli, powinni być okresowo oceniani pod kątem objawów depresji i lęku. 
Ocenę taką należy przeprowadzać przy użyciu zwalidowanych narzędzi, takich jak 
dziewięcioelementowy osobisty kwestionariusz zdrowia (ang. nine-item Personal Health Questionnaire; 
PHQ-9). Następnie, w zależności od zgłaszanych objawów, zalecane są różne ścieżki postępowania.  

Podobne zalecenia obowiązują w Kanadzie, gdzie również sugeruje się ocenę zamiarów samobójczych 
u wszystkich pacjentów onkologicznych za pomocą skali oceny depresji28. Autorzy zaleceń podkreślają, 
że mimo toczących się dyskusji na temat roli badań przesiewowych w kierunku depresji w ograniczaniu 
jej skutków, należy propagować badania przesiewowe w onkologii i uznać, że brak dowodów 
skuteczności nie jest równoznaczny z brakiem skuteczności. 

W wielu krajach standard opieki nad pacjentem jest wielopoziomowy, zaczynając od szkolenia 
pielęgniarek onkologicznych w rozpoznawaniu ryzyka samobójczego, na przykład za pomocą 
wspomnianych powyżej metod przesiewowych. Następny poziom to wizyta u doradcy lub psychologa. 
Ewentualna pomoc psychiatryczna udzielana jest tylko w najcięższych stanach, takich jak mania 
wywołana steroidami, depresja psychotyczna, silny lęk uniemożliwiający leczenie nowotworu i ciężka 
depresja.  
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4. Suicide prevention in patients with cancer 

Mental health services in Poland in the context of patients with cancer 

Mental health services are free in Poland even in the absence of insurance. They are implemented 
in various ways depending on the needs and health conditions of the patient. Outpatient treatment (visits 
to a psychiatrist, psychologist, or psychotherapist) as well as community treatment may be beneficial 
to patients. Hospital treatment is also available during the day, stationary, and in emergency situations. 
In case one needs to consult a psychiatrist, referral is not required. However, if there is a need 
for psychologist or psychotherapist consultation, such a referral is necessary. Referrals can be issued 
by any physician who has a contract with the National Health Fund or works in a facility with such 
a contract. 
 
There are no limits or guaranteed benefits in the country, including mental healthcare. Despite this, one 
should note that Poland has one of the lowest access rates to a psychiatrist in Europe, currently at about 
nine doctors per 100 000 inhabitants 24 (Figure 8). This rate is almost twice as high in Nordics, Germany, 
and Benelux. 
 
Mental health expenditure during 2010-2021 accounted for less than four percent of the annual budget 
of the Polish National Health Fund25. In comparison, in Germany and France, expenditures for this 
purpose are 11% and 13% of national healthcare budgets, respectively26 (Figure 9). 
 
 

  
Fig. 8 Number of psychiatrists per 100 000 inhabitants, latest WHO data available 24. 
Fig. 9 Percentage of the national health budget allocated to mental health, latest WHO data available 26. 
 
At the time of writing this report, there were no Polish national-level strategies addressing suicide 
prevention or the mental health of Polish patients with cancer. Hospitals and oncological institutes have 
psychiatric facilities that often face staff shortages and underfunding. There is also a lack of specialized 
and systemic training for medical personnel (nurses and patient assistants) aimed at the early detection 
of a possible increased risk of suicide among patients. Training opportunities exist in the field of psycho-
oncology, but they usually involve expenses that trainees must cover out of their own pocket. 
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Examples of non-governmental activities supporting cancer patients in Poland 

Many Polish non-governmental organizations associated with patients or acting for their benefit help 
people experiencing cancer-related difficulties, including mental challenges. 
 
The Rak'n'Roll Foundation is a Polish non-profit organization aiming to instill a new level of public 
discourse about cancer. Patients can take advantage of free consultations with a psycho-oncologist 
thanks to the Foundation. You may expect one-time or frequent sessions with a psycho-oncologist, 
consultations for cancer patients' families and friends, workshops for individuals who have completed 
oncological treatment, and psychological help for those grieving following the loss of a loved one. There 
is also a hotline for people in need, working on Wednesdays from 7:00 PM to 9:00 PM. 
 
Another organization that helps patients with cancer is the Nadzieja Oncology Foundation. It helps 
to obtain treatment funding and provides information about possible treatment approaches in the battle 
against the disease, among other things. The foundation organizes support groups conducted by 
a psycho-oncologist and a nutritionist with oncology patient expertise. Apsycho-oncologist, who is 
a member of the team, gives expert advice to patients and their families. You can phone a psycho-
oncologist every Wednesday between 6:00 PM and 7:30 PM through Foundation's Line of Hope. 
 

 

 
 

Examples of activities supporting people in the suicide crisis in Poland 

Many non-governmental organizations in the country help individuals in a suicide crisis and their loved 
ones. They carry out a wide range of activities, including running helplines, providing psychological help, 
and organizing workshops to support people who help others in need. 
 
The Life is Worth a Talk Foundation (pol. Życie Warte Jest Rozmowy) is a place where help is provided 
to both people in a suicide crisis and those looking for support for someone who is experiencing mental 
difficulties or mourning the suicidal death of a loved one. Assistance is offered at no cost 
and anonymously. Furthermore, for many years, the foundation has run a social campaign called "Life 
is Worth a Talk Foundation," which is aimed at specialists who deal with people in mental crises daily, 
such as psychologists, teachers, educators, doctors, social workers, priests, police officers, 
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and emergency number operators, as well as people who do not deal with this topic professionally but 
want to learn more about this important social issue.  
 
The eFkropka Foundation is another charity that assists people in their mental distress. The Foundation's 
major purpose is to prevent people from becoming alone after a mental health crisis, combat stigma, 
and break down prejudices about mental diseases. So far, the organization has offered free seminars 
for individuals in the Warsaw area of Mokotów, who are experiencing a mental crisis as part of their 
professional employment. 
 

 

 
 

Emergency assistance agencies 

When emergency assistance is required, please contact: 
• any psychiatric hospital that is required to provide immediate aid in cases of persistent 

and intense suicidal ideation. It is worth noting that, in such cases, health insurance is not 
required. 

• the crisis intervention centers (pol. Ośrodki Interwencji Kryzysowej, OIK), social welfare 
organizations that perform specific activities in the field of crisis intervention (under the Act 
on Social Assistance). These organizations' mission is to aid persons in distress, for example, 
by providing expert psychological care and shelter. OIK units may be found in every larger town 
(the addresses of the units are available after scanning the QR code below). The OIK's aid is free 
of charge and does not require insurance. 

 
In the event of a life-threatening emergency, dial 112 immediately. 
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Screening and assessment of anxiety and depression symptoms in cancer patients - 
examples from other countries 

In some countries, good clinical practice guidelines recommend screening for suicide risk in all cancer 
patients. Typically, such testing is performed using a specific depression rating scale adapted to cancer 
patient risks. 
 
In the United States, the American Society of Clinical Oncology recommends regular screening 
for depression symptoms in all cancer patients 27. According to these guidelines, symptoms 
of depression and anxiety should be periodically assessed in patients with active cancer and cancer 
survivors. Such assessments should be performed using validated tools such as the nine-item Personal 
Health Questionnaire (PHQ-9). Depending on the reported symptoms, different pathways 
are recommended. 
 
Similar recommendations apply in Canada, where it is advised to assess suicidal intentions in all 
oncological patients using the depression rating scale 28. The authors of the recommendations 
emphasize that despite ongoing discussions on the role of screening for depression in limiting its effects, 
screening in oncology should be promoted, and it is essential to recognize that a lack of evidence 
of effectiveness is not synonymous with a lack of effectiveness. 
 
In many countries, the standard of patient care is multi-level, starting with training cancer nurses 
to recognize suicide risk through, for example, the screening methods mentioned above. The next level 
is consultation with an advisor or a psychologist. Possible psychiatric help is provided only in the most 
severe conditions such as steroid-induced mania, psychotic depression, severe anxiety that prevents 
cancer treatment, and severe depression. 
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5. Rekomendacje 

Nowotwór złośliwy to poważne obciążenie psychiczne dla chorego i jego najbliższych. Zbyt wiele osób 
cierpi z powodu braku lub nieprawidłowego wsparcia i niewystarczającego dostępu do właściwej opieki. 
Ten raport zwraca uwagę na wpływ nowotworów na zdrowie publiczne i podpowiada decydentom 
praktyczne rozwiązania, aby poprawić opiekę zdrowotną. Zapobieganie negatywnym skutkom 
psychicznego obciążenia nowotworem wymaga działań ze strony rządzących, innych decydentów, 
pracowników ochrony zdrowia, naukowców, stowarzyszeń pacjentów i społeczeństwa obywatelskiego. 

Działania decydentów politycznych 

• Konieczne jest stworzenie krajowej strategii zdrowia psychicznego w onkologii. Publiczny 
system ochrony zdrowia powinien zapewnić osobom cierpiącym na nowotwór dostęp 
do profesjonalnej opieki medycznej, również w zakresie zdrowia psychicznego. Wczesne 
wykrycie lęku i depresji oraz odpowiednie wsparcie dają najlepszą szansę na uchronienie 
pacjentów i ich najbliższych przed niepotrzebnym cierpieniem i nieodwracalnymi kosztami 
społecznymi. Chorzy na nowotwory powinni mieć dostęp do kompleksowego, indywidualnie 
dopasowanego leczenia. 

• Optymalne leczenie nowotworów i współistniejących obciążeń psychicznych wymaga przejścia 
na model opieki zdrowotnej skoncentrowany na człowieku, zgodny z Globalną strategią 
Światowej Organizacji Zdrowia dotyczącą skoncentrowanych na człowieku i zintegrowanych 
usług zdrowotnych (ang.WHO global strategy on people-centered and integrated health 
services).  

• W celu zapewnienia odpowiedniej opieki, konieczne jest zwiększenie wydatków na zdrowie 
psychiczne w Polsce, z uwzględnieniem wsparcia jednostek zapewniających świadczenia w tym 
zakresie przy szpitalach lub instytutach onkologicznych. Nie bez znaczenia są też wysiłki mające 
na celu zwiększenie liczby specjalistów w dziedzinie psychiatrii. 

• Rządzący i agencje im podległe odgrywają rolę we wspieraniu badań naukowych nad 
obciążeniami psychicznymi związanymi z chorobą nowotworową i ich skutkami społecznymi 
i ekonomicznymi. 

• Rządzący odgrywają kluczową rolę w ograniczaniu stygmatyzacji i dyskryminacji osób chorych 
na nowotwór. Społeczeństwo, a nie nowotwór, powoduje stygmatyzację osób z tą chorobą.  

Działania systemu opieki zdrowotnej i pracowników ochrony zdrowia 

• Stowarzyszenia lekarzy odgrywają istotną rolę w poszukiwaniu konsensusu w sprawie zasad 
dobrej praktyki klinicznej dla obszaru ochrony zdrowia psychicznego pacjentów z rozpoznaniem 
nowotworu. Podobną rolę odgrywają w opracowaniu krajowych standardów postępowania, 
w zależności od zgłaszanych objawów. 

• Chociaż klinicyści mogą nie być w stanie zapobiec niektórym skutkom medycznym nowotworów 
złośliwych, mogą odgrywać kluczową rolę w łagodzeniu ich negatywnych następstw 
emocjonalnych i behawioralnych, a tym samym przyczynić się do ograniczenia ludzkich kosztów 
nowotworu. 
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• Wszyscy pracownicy ochrony zdrowia, zwłaszcza klinicyści pracujący w onkologii, psychiatrii 
i w podstawowej opiece zdrowotnej, powinni być świadomi obciążenia psychicznego jakie 
stanowi choroba nowotworowa, jej postępowanie i choroby współistniejące. Stowarzyszenia 
pracowników ochrony zdrowia powinny: prowadzić nieodpłatne szkolenia np. przez Internet 
dla pielęgniarek i lekarzy, dotyczące oceny ryzyka i niesienia skutecznej pomocy.  

Działania organizacji pacjentów i społeczeństwa obywatelskiego 

• Organizacje pacjentów powinny nadal pozostawać zaangażowane w podnoszenie świadomości 
na temat chorób nowotworowych oraz w obronę praw osób cierpiących na nowotwory przy 
współpracy z rządzącymi i innymi decydentami. 

• Organizacje pacjentów powinny odgrywać kluczową rolę w tworzeniu sieci sprzyjających 
wzajemnemu wsparciu i wymianie doświadczeń wśród pacjentów onkologicznych. 

• Organizacje pacjentów powinny w jak największym stopniu współpracować między sobą, 
by w jak najlepszy sposób wykorzystywać dostępny kapitał ekonomiczny i ludzki.  

• Istnieje potrzeba skierowania dotychczas niesionej pomocy również do pacjentów wykluczonych 
cyfrowo, poprzez opracowanie materiałów drukowanych lub multimedialnych dostępnych 
w placówkach ochrony zdrowia lub konwencjonalnych mediach. 

• Istnieje potrzeba stworzenia map działalności organizacji pacjentów onkologicznych, które 
pozwolą zidentyfikować luki w działalności oraz obszary geograficzne, w których stowarzyszenia 
pacjentów obecnie nie istnieją.  

Priorytetowe obszary badań naukowych 

• Niezbędne jest stworzenie i walidowanie niedrogiego, efektywnego narzędzia do badań 
przesiewowych w kierunku objawów depresji i ryzyka samobójstwa u pacjentów onkologicznych, 
które będzie adaptowane do polskich realiów i może być szeroko dostępne.  

• Konieczne jest opracowanie nowych strategii leczenia, które koncentrują się na unikalnych 
czynnikach ryzyka samobójstwa wśród pacjentów z nowotworem. 

• Konieczne są badania identyfikujące specyficzne potrzeby opieki zdrowotnej pacjentów 
onkologicznych oraz bariery w leczeniu zgodnym z wytycznymi.  

• W badaniach klinicznych oprócz oceny korzyści i skuteczność leczenia potrzebne są badania 
porównawcze obciążenia psychicznego związanego z leczeniem. 
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5. Recommendations 

Cancer is a serious psychological burden on patients and their relatives. Too many people suffer from 
a lack of or incorrect support, and insufficient access to proper care. This report highlights the impact 
of cancer on public health and suggests policymakers with practical solutions to improve healthcare. 
Preventing the negative effects of the mental burden of cancer requires action by governments, 
policymakers, health professionals, scientists, patient associations, and civil society. 
Actions of policymakers 

• There is a need for a national mental health strategy in oncology. The public healthcare system 
should ensure that people suffering from cancer have access to professional medical care, 
including mental healthcare. Early detection of anxiety and depression and appropriate support 
offer the best opportunity to protect patients and their loved ones from unnecessary suffering 
and irreversible social costs. Patients with cancer should have access to comprehensive, 
individually tailored treatments. 

• Optimal treatment of cancer and comorbid psychological stress requires transitioning to 
a people-centered healthcare model aligned with the WHO global strategy for people-centered 
and integrated health services. 

• To ensure adequate care, it is necessary to increase mental health expenditures in Poland, 
including the support of units providing services in this area at oncology hospitals or institutes. 
Efforts to increase the number of psychiatric specialists are also important. 

• Governments and their agencies play a role in supporting research on the psychological burden 
of cancer and its social and economic consequences. 

• Governments play a key role in reducing stigma and discrimination against people with cancer. 
Society, and not cancer, stigmatizes people. 

Activities of the healthcare system and health workers 

• Physicians' associations play an important role in seeking consensus on the principles of good 
clinical practice in mental health care for cancer patients. They play a similar role in developing 
national standards of management depending on the reported symptoms. 

• While clinicians may not be able to prevent some of the medical effects of malignant tumors, they 
may play a key role in alleviating the negative emotional and behavioral effects of cancer, 
thereby helping reduce the human cost of cancer. 

• All healthcare professionals, especially clinicians working in oncology, psychiatry, and primary 
care, should be aware of the psychological burden of cancer, its management, and its 
comorbidities. Healthcare workers' associations should provide free training for nurses 
and doctors, for example, via the Internet, on risk assessment, and provide effective help. 

Activities of patient organizations and civil society 

• Patient organizations should remain committed to raising awareness of cancer and defending 
the rights of people suffering from cancer in collaboration with governments and other 
policymakers. 
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• Patient organizations should play a key role in creating networks conducive to mutual support 
and exchange of experiences among cancer patients. 

• Patient organizations should work together as much as possible to make the best use 
of available economic and human capital. 

• There is a need to address the help provided so far also to digitally excluded patients through 
the development of printed or multimedia materials available in healthcare institutions or through 
conventional media. 

• There is a need to map the activities of cancer patient organizations to identify gaps in activities 
and geographic areas where patient associations currently do not exist. 

Priority areas of research 

• It is necessary to create and validate an inexpensive and effective screening tool for depression 
symptoms and suicide risk in cancer patients, which will be adapted to the Polish reality and will 
be widely available. 

• There is a need to develop new treatment strategies that focus on the unique risk factors 
for suicide among patients with cancer. 

• Research is needed to identify the specific healthcare needs of cancer patients and barriers 
to treatment in line with the guidelines. 

• In clinical trials, comparative studies of the psychological burden associated with treatment 
are needed in addition to assessing the benefits and efficacy of treatment. 
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Załącznik 1 

Tabela S1. W badaniu PolSCa, analiza według lokalizacji nowotworów opiera się na Międzynarodowej Statystycznej 
Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych 10. rewizji (ICD-10). Niektóre kody ICD-10 zostały połączone w celu uzyskania 
danych porównywalnych z poprzednią literaturą. Dla wygody czytelnika wszystkie lokalizacje występujące pod konkretnymi 
kodami ICD-10 są wymienione pod jedną wspólną nazwą. 
 

Kod ICD-10 Nowotwory złośliwe - lokalizacje Nazwa wspólna 
C00-C14 + C30  Warga, jama ustna, gardło, jama nosowa, ucho środkowe  Głowa i szyja 
C15 Przełyk Przełyk 
C16 Żołądek Żołądek 
C17 Jelito cienkie Jelito cienkie 
C18-C20 Okrężnica, zgięcie esiczo-odbytnicze, odbytnica  Jelito grube 
C21 Odbyt i kanał odbytu Odbyt 
C22-24 Wątroba, wewnątrzwątrobowe drogi żółciowe, pęcherzyk żółciowy, 

drogi żółciowe  
Wątroba i pęcherzyk 
żółciowy 

C25 Trzustka Trzustka 
C32 Krtań Krtań 
C33 Tchawica Tchawica 
C34 Oskrzela i płuca Płuco 
C37 Grasica Grasica 
C38 Serce, śródpiersie, opłucna  Serce i opłucna 
C40 Kość i chrząstka stawowa szkieletu kończyn  Szkielet kończyn 
C41 Kość i chrząstka stawowa innych umiejscowień  Szkielet osiowy 
C43 Czerniak złośliwy skóry  Czerniak 
C45-C49 Międzybłoniak i tkanki miękkie Tkanki miękkie 
C50 Pierś Pierś 
C51-C52 Srom i pochwa Srom i pochwa 
C53 Szyjka macicy Szyjka macicy 
C54-C55 Trzon macicy i macica - inne umiejscowienia  Trzon macicy 
C56 Jajnik Jajnik 
C60 Penis Penis 
C61 Gruczoł krokowy Prostata 
C62 Jądro Jądro 
C64 Nerka, z wyjątkiem miedniczki nerkowej   Nerka 
C65-C67 Miedniczka nerkowa, moczowód, pęcherz moczowy Pęcherz 
C69-C72 Gałka oczna, mózg, inne części ośrodkowego układu nerwowego  Ośrodkowy układ 

nerwowy 
C73 Tarczyca Tarczyca 
C74 Nadnercze Nadnercze 

C76, C80 Inne i niedokładnie umiejscowienie określone oraz bez określenia 
umiejscowienia Lokalizacja nieokreślona 

C81-C88 Chłoniaki Chłoniak 
C90 Szpiczak mnogi i inne nowotwory z komórek plazmatycznych  Szpiczak 
C91-C96 Białaczki Białaczka 
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Annex 1 

Table S1. Analysis by cancer site in the PolSCa study is based on the International Statistical Classification of Diseases 
and Related Health Problems 10th revision (ICD-10). Some site codes were combined to provide data comparable with 
the previous literature. For reader convenience, all sites appearing under the specific ICD-10 codes are listed under one 
collective name. 
 

ICD-10 code Sites included Label 
C00-C14 + C30  Lip, oral cavity, pharynx, nasal cavity, and middle ear   Head and neck 
C15 Esophagus Esophagus 
C16 Stomach Stomach 
C17 Small intestine Small intestine 
C18-C20 Colon, rectosigmoid junction, rectum Colorectum 
C21 Anus and anal canal Anus 
C22-24 Liver, intrahepatic bile ducts, gallbladder, biliary tract Liver and gallbladder 
C25 Pancreas Pancreas 
C32 Larynx Larynx 
C33 Trachea Trachea 
C34 Bronchus and lung Lung 
C37 Thymus Thymus 
C38 Heart, mediastinum, and pleura   Heart and pleura 
C40 Bone and articular cartilage of limbs Appendicular skeleton 
C41 Bone and articular cartilage of other and unspecified sites   Axial skeleton 
C43 Malignant melanoma of skin   Melanoma 
C45-C49 Mesothelial and soft tissue Soft tissues 
C50 Breast Breast 
C51-C52 Vulva and vagina Vulva and vagina 
C53 Cervix uteri Cervix uteri 
C54-C55 Corpus uteri and uterus unspecified part Corpus uteri 
C56 Ovary Ovary 
C60 Penis Penis 
C61 Prostate Prostate 
C62 Testis Testis 
C64 Kidney, except renal pelvis   Kidney 
C65-C67 Renal pelvis, ureter, and bladder Bladder 
C69-C72 Eye, brain, and other parts of central nervous system  Central nervous system 
C73 Thyroid gland Thyroid 
C74 Adrenal gland Adrenal gland 

C76, C80 Other and ill-defined sites and neoplasms without specification 
of site Unspecified site 

C81-C88 Lymphomas Lymphoma 
C90 Multiple myeloma and malignant plasma cell neoplasms   Multiple myeloma 
C91-C96 Leukemias Leukemia 
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