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Streszczenie 

All.Can International definiuje efektywność w opiece onkologicznej jako:

„Opiekę, która zapewnia najlepsze możliwe wyniki zdrowotne przy wykorzystaniu 
dostępnych zasobów ludzkich, finansowych, infrastrukturalnych i technologicznych 
z naciskiem na to, co ma największe znaczenie dla pacjentów i społeczeństwa”.

Nieefektywna opieka onkologiczna jest istotnym czynnikiem leżącym u podłoża gorszych 
wyników zdrowotnych u chorych. Około jedna piąta wydatków na zdrowie w krajach człon-
kowskich Organizacji Współpracy Gospodarczej i  Rozwoju (OECD) jest marnowana lub 
innymi słowy, nieefektywna [105]. Światowa Organizacja Zdrowia oszacowała, że elimina-
cja tego zjawiska mogłaby zmniejszyć wydatki na opiekę zdrowotną nawet o 40% w całej 
Europie [75].

Jednak budowanie efektywności w opiece onkologicznej jest wyzwaniem i wymaga, aby 
systemy opieki zdrowotnej funkcjonowały jako wysoce skuteczne, oparte na dowodach 
i bazujące na danych systemy zdobywania wiedzy. To wymaga stworzenia powszechnego 
zestawu wskaźników opartych na dowodach, z którego można wybierać i wprowadzać do 
praktyki, stosownie do swoich specyficznych potrzeb i uwarunkowań.

Ogólnie rzecz biorąc, niniejszy raport ma na celu zidentyfikowanie opartego na dowodach 
naukowych zestawu podstawowych wskaźników efektywności opieki onkologicznej, które 
mogłyby być stosowane, choć w różny sposób, w wielu krajach.

„Jeśli chcesz być skuteczny
to posłuchaj tego, co mówi pacjent, 

a następnie zrób wszystko, co możesz, 
aby zaspokoić jego potrzeby, 

wykorzystując w najlepszy  
możliwy sposób dostępne zasoby”.

Doradca ds. Polityki zdrowotnej
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W  trakcie naszych badań staraliśmy się zidentyfikować kluczowe wskaźniki, które mia-
ły solidną podstawę dowodową i były związane z efektywnością leczenia onkologiczne-
go. Ponadto wskaźniki musiały być albo łatwe w zastosowaniu przez personel medyczny 
w warunkach klinicznych, albo też mogły być poddawane statystycznej analizie post-hoc 
na podstawie rutynowo zbieranych danych pacjentów i opieki zdrowotnej, jako część stan-
dardowych procedur kontrolnych wykonywanych przez rejestry lub organy regulacyjne.

Zasadniczo nie chcieliśmy zastępować typowych wskaźników stosowanych przez płatników 
państwowych lub ubezpieczeniowych oraz świadczeniodawców klinicznych, ale raczej je 
poszerzyć.

W naszych badaniach połączyliśmy wyniki z 83 artykułów naukowych, 43 publikacji z li-
teratury nierecenzowanej (ang. Grey literature) 15 internetowych rejestrów nowotwo-
rów, 1 rejestru międzynarodowego oraz 20 wywiadów z różnymi interesariuszami z ca-
łego ekosystemu opieki onkologicznej.
W wyniku tego zidentyfikowano 13 podstawowych kategorii wskaźników, jak poniżej:

Na podstawie powyższych 13 podstawowych kategorii wskaźników zidentyfikowano od-
powiednio 24 obszary tematyczne, z którymi powiązano 137 wskaźników (zob. rozdział 6 
i załącznik 3). Wskaźniki te zostały wybrane z uwagi na łatwość przełożenia ich na różne 
rodzaje nowotworów oraz tam, gdzie dowody wskazywały na możliwość wykorzystania ich 
w standardowej opiece w celu zmierzenia i podniesienia obecnych poziomów efektywności 
opieki onkologicznej w skali zarówno lokalnej, jak i globalnej.

Terminowość opieki

Jakość opieki

Onkologia psychospołeczna

Ciągłość opieki

Sojusz terapeutyczny

Informacja, wsparcie i wspólne 
podejmowanie decyzji 

Opieka paliatywna i opieka 
w końcowej fazie życia

Dotkliwość finansowa

Doświadczenie pacjenta 
i jego zaangażowanie w terapię

Otoczenie społeczne 
i postawa pacjenta

Wyniki zdrowotne zgłaszane 
przez pacjentów

Życie po przebytym leczeniu

Innowacja

1 8

2 9

3 10

4 11

5 12

6 13

7
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Zidentyfikowano 137 poszczególnych wskaźników, natomiast przefiltrowanie ich w celu 
zidentyfikowania tylko tych, które były wielokrotnie prezentowane we wszystkich trzech 
źródłach naukowych (przegląd literatury, przegląd baz danych i wywiady z interesariu-
szami) doprowadziło do określenia ośmiu kluczowych wskaźników efektywności opieki 
onkologicznej. 

Znamienne jest również to, że powyższe ustalenia pokrywają się z wynikami ankietowego 
badania przeprowadzonego w 2019 roku przez All.Can wśród pacjentów [71], gdzie zwróco-
no uwagę na cztery kluczowe obszary, w których respondenci zgłaszali, że mieli do czynie-
nia z nieskutecznością opieki, a mianowicie:

1. Szybka, dokładna i odpowiednio przekazana diagnoza
2. Informacje, wsparcie i wspólne podejmowanie decyzji
3. Zintegrowana opieka wielospecjalistyczna; oraz
4. Wpływ choroby nowotworowej na sytuację finansową.

W niniejszym raporcie przedstawiono wskaźniki związane z efektywnością leczenia nowo-
tworów, zdefiniowane w drodze weryfikacji dowodów i rozmów z interesariuszami, nie ma 
on jednak na celu wyczerpującej oceny efektywności opieki onkologicznej, która jest za-
równo wieloaspektowa, jak i wielowymiarowa. Oprócz wyróżnionych wskaźników, niniejszy 
raport podkreśla ograniczenia tego badania i wskazuje na potencjalne możliwości dalszych 
badań, które mogą być przeprowadzone w celu rozwinięcia przedstawionych tu spostrze-
żeń i odniesienia się do obszarów wykraczających poza przedstawiony w nim zakres.

Jak powszechnie wiadomo, to co nie jest mierzone, nie może być ulepszone. To, co jest 
prawdopodobnie równie ważne to pomiar właściwych rzeczy we właściwy sposób.

• Czas do postawienia diagnozy
• Odsetek nowotworów rozpoznanych w trybie nagłym
• Czas od konsultacji w podstawowej opiece zdrowotnej*
• Czas od rozpoznania histologicznego do podjęcia leczenia
• Odsetek pacjentów, u których udokumentowano wizytę 

u wykwalifikowanej pielęgniarki klinicznej 
(ang. Clinical Nurse Specialist, CNS)

• Odsetek pacjentów, którzy otrzymali chemioterapię w ciągu ostat-
nich 14 dniach życia

• Doświadczenia pacjenta
• Udział pacjentów w podejmowanie decyzji

* Czas od konsultacji w podstawowej opiece zdrowotnej: liczba dni od daty pierwszej konsultacji  
w  podstawowej opiece zdrowotnej objawów odpowiadających ostatecznemu rozpoznaniu  
nowotworu do daty pierwszego skierowania z podstawowej opieki zdrowotnej.



8

1. Wprowadzenie

1.1 Efektywność opieki onkologicznej

Efektywność opieki onkologicznej wiąże się nie tylko z pieniędzmi, ale także z czasem, ja-
kością życia i utraconymi możliwościami pacjentów i ich rodzin.

Aby postępować zgodnie z zasadami opieki skoncentrowanej na osobie (z raportu All.Can 
dotyczącego wytycznych: Harnessing data for better health care) [72], a  także poprawić 
efektywność opieki onkologicznej, decydenci i lekarze muszą najpierw dokładniej określić, 
jakie wyniki leczenia próbują osiągnąć. Ponadto muszą zapewnić, że ich ambicje są zgodne 
z tym, co ma największe znaczenie dla pacjentów i ich rodzin. Wykorzystanie bardziej przej-
rzystych, wysokiej jakości holistycznych danych jest niezbędne, jeśli chce się stosować ogól-
nosystemowe podejście do ciągłej oceny i poprawy wydajności opieki onkologicznej. We-
dług All.Can, takie działanie pozwoli na a) identyfikację praktyk, które nie spełniają krajowych 
standardów lub prowadzą do nierówności w opiece onkologicznej, b) lepszą koordynację 
zespołów interdyscyplinarnych i  zasobów oraz c) analizę porównawczą (benchmarking) 
w celu ciągłego doskonalenia i  rozliczania z odpowiedzialności w obszarze zaspokojenia 
potrzeb pacjentów.

Definicja efektywności All.Can – „Opieka, która zapewnia najlepsze możliwe wyniki terapii 
z wykorzystaniem dostępnych zasobów ludzkich, finansowych, infrastrukturalnych i  tech-
nologicznych, przy jednoczesnym skupieniu się na tym, co naprawdę jest ważne dla pacjen-
tów i społeczeństwa.” – podkreśla konieczność koncentracji na zasobach, procesach i czyn-
nikach ludzkich, które mają największe znaczenie dla pacjentów i  ich rodzin w przebiegu 
całego procesu leczenia. Dlatego też, aby poprawić efektywność w zakresie opieki w spo-
sób koncentrujący się na indywidualnym pacjencie, istnieje potrzeba poszerzenia zakresu 
zbieranych i ocenianych danych, w szczególności szerszego wykorzystania specyficznych 
dla nowotworów wskaźników efektywności opieki zdrowotnej i jej jakości, a także wyników 
zgłaszanych przez pacjentów. Zasadniczo podejście to musi być przyjęte jako podejście ru-
tynowe i wspierać świadome podejmowanie decyzji w całym ekosystemie opieki onkolo-
gicznej, wspomagając (a nie utrudniając) świadczenie wysokiej jakości, wysoce skutecznej 
opieki onkologicznej.

Dowody zebrane przez All.Can [72-73] sugerują, że wysiłki mające na celu poprawę wydaj-
ności w opiece onkologicznej powinny skupić się na ustanowieniu długoterminowej stabil-
ności opieki onkologicznej, jak również na poprawie obszarów opieki, w których sami pa-
cjenci zgłaszają, że odczuwają brak efektywności i ich potrzeby pozostają niezaspokojone.
Bez powszechnego przyjęcia wiarygodnych, prawidłowych i znormalizowanych wskaźni-
ków, fundamenty zorientowanej na pacjenta, opartej na dowodach, skutecznej i globalnie 
zrównoważonej opieki onkologicznej są zagrożone.

Do oceny skuteczności, jakości i  równości opieki onkologicznej można i  należy stoso-
wać różne mierniki [2]. Jednak tradycyjne skupienie systemów opieki zdrowotnej i agencji 
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regulacyjnych na ocenie podstawowych danych dotyczących wyników leczenia, takich jak 
wskaźnik remisji, wskaźnik nawrotów i przeżycia, może dać niekompletny, a nawet niedo-
kładny obraz efektywności opieki w przypadku różnorodnych nowotworów [2]. W związku 
z  tym te podstawowe zestawy danych powinny być stale poddawane ponownej ocenie 
i w razie potrzeby aktualizowane zgodnie z najnowszymi dowodami.

Niniejsze badanie jest wynikiem współpracy pomiędzy Uniwersytetem w Southampton i or-
ganizacją The Health Value Alliance (HVA) i  jest sponsorowane przez All.Can International 
oraz wspierane przez grupę roboczą All.Can Research and Evidence Working Group. Ce-
lem badania była ocena aktualnych dowodów naukowych i publikacji nierecenzowanych 
w dążeniu do zidentyfikowania podstawowego zestawu możliwych do zastosowania w skali 
międzynarodowej wskaźników, które zostały zatwierdzone jako odpowiednie do pomiaru 
efektywności opieki onkologicznej. Wskaźniki te mogłyby być następnie wykorzystane przez 
interesariuszy do zdefiniowania wartości bazowych, na podstawie których można by moni-
torować efektywność opieki onkologicznej zgodnie z  indywidualnymi uwarunkowaniami 
i w sposób, który najlepiej odpowiada ich specyficznym potrzebom. Ponadto przedstawio-
ne miary mogą być wykorzystywane szerzej, aby wyraźniej dostrzec, na czym systemy opie-
ki zdrowotnej mogłyby skupić większą uwagę podczas oceny efektywności ich świadczeń.

W kolejnych częściach przedstawione zostanie podsumowanie koncepcji i metodologii ba-
dania. Po nich nastąpi szczegółowe omówienie obszarów tematycznych wskaźników oraz 
konkretnych wskaźników, które pochodzą z  literatury klinicznej, danych z  rejestrów i wy-
wiadów z interesariuszami, dzięki którym możliwe było objęcie licznych płaszczyzn opieki 
onkologicznej.

Niniejszy raport ma na celu przedstawienie opartego na dowodach na-
ukowych spojrzenia na wskaźniki służące do oceny efektywności terapii 
nowotworów, zgodnej z  definicją efektywności All.Can. W  raporcie po-
łączono przegląd dowodów naukowych, ocenę głównych wskaźników 
rejestrów nowotworów oraz opinie interesariuszy z  całego ekosystemu 
opieki onkologicznej. Opisano w nim, co literatura mówi o tym, jak może-
my mierzyć efektywność, aby poprawić wyniki na całej ścieżce opieki on-
kologicznej. Raport prezentuje również zestaw wskaźników, które, według 
uznania użytkownika, mogą być wykorzystane do pomiaru i optymalizacji 
efektywności i poprawy wyników. Na koniec raport oferuje przegląd moż-
liwości rozwinięcia tego badania i zajęcia się obszarami, które wykraczają 
poza przedstawiony w nim zakres.

O niniejszym raporcie
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1.2 Zakres raportu i jego ograniczenia

Celem niniejszego raportu nie jest wyczerpująca ocena efektywności opieki onkologicznej, 
czegoś, co jest zarówno wieloaspektowe, jak i wielowymiarowe i obejmuje zróżnicowane 
obszary takie jak: świadczenie, dostęp, kwestie społeczno-demograficzne i społeczno-poli-
tyczne, zasoby finansowe i finansowanie, świadczenie usług i dystrybucja, przepisy prawne 
i  inne specyficzne elementy związane z  łańcuchem dostaw i operacyjnymi aspektami in-
frastruktury usługowej. Niniejsze sprawozdanie ma raczej na celu przedstawienie zestawu 
wskaźników, które prawdopodobnie nie są gromadzone na bieżąco w opiece zdrowotnej, 
ale które przedstawiają wystarczające dowody na to, że należałoby rozważyć ich regularne 
gromadzenie.

Chociaż dokładny przegląd zakresu literatury pozwolił na określenie, jakie wskaźniki są obecnie 
związane z efektywnością opieki onkologicznej zgodnie z kryteriami włączenia/wyłączenia 
to ocena czy te środki są właściwe dla każdej z zainteresowanych stron, w szczególności dla 
pacjenta/świadczeniobiorcy, nie wchodziła w zakres tego sprawozdania. Zalecane są dalsze 
badania w celu przeprowadzenia oceny przedstawionych wskaźników, a w szczególności 
nawiązania współpracy z pacjentami/świadczeniobiorcami i grupami reprezentującymi pa-
cjentów, aby zweryfikować zidentyfikowane wskaźniki oraz ich znaczenie i wagę dla tych 
grup.

Ponadto zakres niniejszego raportu został ograniczony do efektywności opieki onkologicz-
nej, od momentu konsultacji objawów lub podejrzenia diagnozy, aż do ostatecznego wyniku 
terapii. Dlatego też badanie wskaźników związanych z wydajnością profilaktyki nowotwo-
rowej, która uważana jest za kwestię niezmiernie ważną i bardzo interesującą dla All.Can,  
to uznano, że leży poza zakresem tego raportu.

Niniejszy raport nie koncentruje się na rutynowo zbieranych wskaźnikach, ale raczej dąży 
do zidentyfikowania zestawu wskaźników, które wykraczają poza zakres danych gromadzo-
nych standardowo przez służby medyczne. W związku z tym rutynowo zbierane wyniki te-
rapii, takie jak życie po zakończeniu leczenia i jakość życia (QoL) zostały wyłączone.

Niniejszy raport nie został opracowany jako instruktaż stosowania wskaźników efektywności 
opieki onkologicznej. Służy on raczej jako punkt odniesienia dla zainteresowanych stron, 
które mogą z niego skorzystać, jeśli chcą ustanowienia własnych ram, zestawu rzeczywi-
stych miar i punktów odniesienia, a następnie wdrożyć progresywny system oceny efek-
tywności opieki onkologicznej służący ich własnym organizacyjnym lub osobistym celom 
i założeniom.

Należy również dodać, że niniejszy raport jest inicjatywą tworzącą fundamenty, które będą 
stanowić potencjał do rozwoju.
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2. Metodologia

2.1 Metodologia przeglądu naukowego

Metodologia zastosowana do identyfikacji wskaźników i  dostarczenia rzeczywistych do-
wodów na efektywność opieki onkologicznej obejmowała systematyczne przeszukiwanie 
medycznych baz danych wraz z badaniem internetowych rejestrów nowotworów. Takie po-
dejście zaowocowało pozyskaniem obszernej literatury klinicznej oraz publikacji nierecen-
zowanych, z których znaczna część mieściła się w zakresie raportu.

Kryteria kwalifikujące do włączenia literatury zostały opracowane na podstawie definicji 
efektywności All.Can [73], jak również i celu, jakim jest uwzględnienie tylko podstawowych 
miar rzeczywistych, tj., wskaźników, które mogą być uzyskane ze standardowych danych 
dotyczących zdrowia i pacjentów zbieranych w ramach pomiaru efektywności opieki obej-
mującej wszystkie rodzaje nowotworów.

Szeroko zakrojone wyszukiwanie publikacji pozwoliło na wychwycenie literatury skupionej 
na opiece onkologicznej, która była opublikowana w ciągu ostatnich pięciu lat. Informacje 
wyodrębnione z pełnych artykułów uznanych za kwalifikujące się do przeglądu, obejmowały:

a) indywidualną charakterystykę badań
b) wskaźniki i rodzaje wskaźników
c) dowody pochodzące z zastosowania w świecie rzeczywistym
d) znaczenie dla konkretnych nowotworów i obszarów opieki onkologicznej lub zagadnień
e) zgodność z definicjami efektywności All.Can.

Równolegle przeprowadzono przegląd audytów klinicznych rozpoznanych w bazach da-
nych i w internetowych rejestrach nowotworów różnych krajów, aby wesprzeć opracowanie 
zagadnień, zagadnień cząstkowych i powiązanych wskaźników.

• 83 artykuły naukowe
• 43 publikacje literatury szarej

• 15 rejestrów krajowych
• 1 rejestr międzynarodowy

W wyniku zastosowania zintegrowanej strategii wyszukiwania 
uzyskano łącznie 126 publikacji, które zostały włączone do 
przeglądu, wraz z informacjami z 16 rejestrów internetowych. 
Podział był następujący:

Wyniki przeglądu
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Szczegółowa metodologia przyjęta dla tego badania znajduje się w załącznikach do niniej-
szego raportu: załącznik 1 (Metodyka przeglądu zakresu literatury) oraz załącznik 2 (schemat 
PRISMA dot. strategii wyszukiwania stosowanej do identyfikacji wskaźników efektywności 
opieki onkologicznej w świecie rzeczywistym).

Artykuły naukowe:
W wyniku przeszukiwania elektronicznych baz danych uzyskano wstępnie 2 109 publikacji 
dotyczących opieki onkologicznej. Wieloetapowy proces oceny oparty na kryteriach kwali-
fikacji wyłonił 83 pełne artykuły, które ostatecznie zostały włączone do przeglądu.

Publikacje nierecenzowane:
Publikacje nierecenzowane (ang. grey literature) są tu zdefiniowane jako informacje, które 
powstają poza tradycyjnymi kanałami wydawniczymi i dystrybucyjnymi lub indeksującymi 
bazami danych. Ocena publikacji nierecenzowanych związanych z rejestrami nowotworów, 
jak również stopniowo rozrastające się spisy bibliograficzne publikacji z baz danych, dopro-
wadziły do identyfikacji dodatkowych 43 kwalifikujących się publikacji.

Rejestry:
Informacje o  rejestrach przeanalizowanych na potrzeby niniejszego raportu znajdują się 
w załączniku 4. W niniejszym raporcie kategorie wskaźników efektywności, obszary tema-
tyczne wskaźników efektywności i wskaźniki efektywności pochodzą z 15 krajowych reje-
strów nowotworów – z Wielkiej Brytanii (Anglia, Szkocja i Irlandia Północna), Europy (Belgia, 
Cypr, Estonia, Irlandia, Słowenia i Szwecja), Ameryki Północnej (USA i Kanada) oraz Australazji 
(Australia i Nowa Zelandia), a także jednego rejestru międzynarodowego.

2.2 Metodologia wywiadów z interesariuszami

Równolegle z  przeglądem naukowym przeprowadzono ustrukturyzowany program wy-
wiadów z małą grupą 20 uczestników reprezentujących kluczowych interesariuszy z całego 
spektrum opieki onkologicznej pochodzących z wielu kontynentów.
Należeli do nich pacjenci (3), klinicyści (3), szpitale (3), płatnicy (3), firmy farmaceutyczne 
oferujące terapie onkologiczne (3), firmy medyczno-technologiczne działające w branży 
onkologicznej (2), służby diagnostyczne (1), naukowcy (1), instytucje polityczne (1) (patrz 
rozdział 5).

Zestaw 11 pytań do wywiadu został opracowany przez badaczy w porozumieniu z grupą ro-
boczą All.Can Research and Evidence Working Group i zatwierdzony przez Komitet Etyczny 
Uniwersytetu w Southampton. 9 z tych pytań dotyczyło wszystkich interesariuszy, natomiast 
2 pytania były skierowane konkretnie do organizacji lub interesariuszy związanych z prze-
mysłem (patrz załącznik 5). Uzyskanie odpowiedzi na te pytania miało pomóc badaczom 
w określeniu, jaką opinię mają interesariusze na temat najlepszych metod mierzenia i śledze-
nia efektywności opieki onkologicznej stosowanych w sposób, który jest dla nich najbardziej 
znaczący.
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Odpowiedzi udzielone przez respondentów zostały następnie przepisane i przeanalizowane 
pod kątem kluczowych wniosków, przy zachowaniu zgodności z definicjami All.Can doty-
czącymi efektywności opieki, jak i kategoriami wskaźników efektywności, obszarami tema-
tycznymi wskaźników efektywności i wskaźnikami efektywności zidentyfikowanymi w prze-
glądzie naukowym.
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3. Główne wnioski

3.1 Podsumowanie

Mimo, że nasze badania uchwyciły szerokie spektrum materiału dowodowego, szczególną 
uwagę zwróciliśmy na zdef iniowanie głównych obszarów tematycznych. Zostały one ziden- 
tyfikowane na podstawie pokrywających się dowodów z badań z danymi z  rejestrów/
audytów i wywiadów z interesariuszami. Jak widać poniżej, proces ten ostatecznie dopro-
wadził do wyłonienia ośmiu głównych wskaźników (szczegółowe informacje znajdują się 
w rozdziale 6):

2,109
publikacji

15 
rejestrów

20 
wywiadów

8 
wskaźników

137 
wskaźników 

efektywności

24 
obszary 

tematyczne 
wskaźników

13 
kategorii 

wskaźników

 83 artykułów naukowych
• 43 publikacji nierecenzowanych 

• 15 krajowych rejestrów
• 1 międzynarodowy rejestr
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3.2 Kategorie wskaźników efektywności 

13 kategorii wskaźników efektywności zidentyfikowanych w niniejszym raporcie to:

Terminowość opieki: umożliwia szybką diagnozę dzięki prostszej procedurze, sprawnie kie-
ruje na konsultację specjalistyczną i zapewnia wczesne rozpoczęcie leczenia

Jakość opieki: zapewnia przestrzeganie wytycznych krajowych przez lekarzy, koordynuje 
specjalistów i zasoby, zapewnia dostępność zespołów interdyscyplinarnych oraz rutynowe 
gromadzenie wyników terapii i opinii pacjentów dotyczących opieki

Sojusz terapeutyczny: reprezentuje relacje pomiędzy pacjentami, opiekunami i klinicystami 
oraz ich rozumienie czynników prognostycznych, angażuje ponadto każdą z zainteresowa-
nych stron, która jest w odpowiednim stopniu poinformowana o możliwościach leczenia, 
a także zapewnia, że są one zgodne z potrzebami pacjenta

Ciągłość opieki: optymalizuje drogi dostępu do opieki i zapewnia odpowiednią obserwację 
po zakończeniu leczenia oraz poprawia ogólne doświadczenie pacjenta w zakresie ciągło-
ści opieki

Opieka paliatywna i  opieka w  ostatniej fazie życia: poprawia postrzeganie jakości opieki 
wśród pacjentów i ich rodzin i monitoruje intensywność opieki w końcowej fazie życia (pol. 
uporczywa terapia, ang. aggresiveness of care, AOC)*

Onkologia psychospołeczna: zapewnia psychospołeczne badania przesiewowe i  leczenie 
pacjentów z grupy wysokiego ryzyka oraz ocenia wpływ choroby nowotworowej na relacje 
rodzinne

Informacja, wsparcie i wspólne podejmowanie decyzji: usprawnia komunikację lekarzy z pa-
cjentami, wzmacnia rolę pacjenta w podejmowaniu decyzji oraz poprawia relacje i zrozu-
mienie pomiędzy pacjentami, opiekunami i onkologami

Doświadczenie pacjenta i zaangażowanie w terapię: angażuje pacjentów w ich własną tera-
pię i wykorzystuje ich opinie do poprawy jakości świadczeń

Życie po zakończeniu leczenia: zapewnia holistyczną analizę potrzeb oraz odpowiednie 
wsparcie psychiczne i społeczne dla pacjentów i ich rodzin, a także uwzględnia obawy i od-
czucia osób żyjących z rakiem lub po przebyciu choroby (osoby, które pokonały chorobę) 
związane z opieką

Dotkliwość finansowa: zajmuje się zarówno bezpośrednim wpływem finansowym choroby 
nowotworowej na pacjentów i ich rodziny, a także uwzględnia inflację kosztów opieki on-
kologicznej

*Uporczywa terapia (ang. aggressiveness of care , AOC) jest definiowana przez następujące czynniki: 1) roz-

poczęcie nowego schematu chemioterapii w  ostatnim miesiącu życia, 2) leczenie chemioterapeutyczne 

w ciągu 14 dni przed zgonem, 3) więcej niż jedna wizyta na oddziale ratunkowym w ostatnim miesiącu życia, 

4) ponad 14-dniowa hospitalizacja w ciągu ostatniego miesiąca życia, 5) więcej niż jedno przyjęcie do szpi-

tala w ciągu ostatniego miesiąca życia oraz 6) przyjęcie na oddział intensywnej terapii w ciągu ostatniego 

miesiąca życia [53].
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Wyniki zdrowotne zgłaszane przez pacjentów: zapewnia terminową, ustrukturyzowaną oce-
nę towarzyszących procesowi leczenia potrzeb holistycznych, jakości życia, właściwej dla 
danego stanu zdrowia i objawów

Otoczenie społeczne i postawa pacjenta: dotyczy cechy społeczno-demograficznych takich 
jak: piśmienność i ubóstwo, nastawienie do życia, własne możliwości uzyskania wsparcia

Innowacja: wprowadza nowe technologie, leki, procedury itp.

3.2.1 Znaczenie kategorii

Spośród 13 wyodrębnionych kategorii wskaźników, najbardziej wyróżniającymi się, tzn. taki-
mi, w które najbardziej pokrywały się z kategoriami zidentyfikowanymi w badaniach i kate-
goriami najczęściej wymienianymi w wywiadach z interesariuszami były:

• Terminowość opieki (34 wskazania w wywiadach z interesariuszami): odnosi się do szyb-
kiej diagnozy, optymalizacji ścieżek prowadzących do uzyskania diagnozy, właściwej i kli-
nicznie potwierdzonej diagnozy, skutecznego kierowania na konsultacje specjalistyczne 
oraz wczesnego rozpoczęcia leczenia

• Jakość opieki (34 wskazania w wywiadach z interesariuszami): odnosi się do koordynacji 
specjalistów oraz roli zespołów interdyscyplinarnych

• Dotkliwość finansowa (30 wskazań w wywiadach z interesariuszami): odnosi się do prob-
lemów pacjenta związanych z kosztami leczenia

Te wnioski z rozmów z interesariuszami są również zgodne z ankietą przeprowadzoną przez 
All.Can wśród pacjentów na temat efektywności opieki onkologicznej [71], w której podkre-
ślono cztery kluczowe obszary, gdzie respondenci doświadczali braku skuteczności, a za-
tem stanowiły one pole do poprawy istniejącej praktyki dzięki zastosowaniu powyższych 
wskaźników, a mianowicie:

• Szybka, dokładna i odpowiednio przekazana diagnoza
• Informacja, wsparcie i wspólne podejmowanie decyzji
• Zintegrowana opieka interdyscyplinarna
• Wpływ choroby nowotworowej na finanse.

3.3 Obszary tematyczne wskaźników

Opierając się na 13 najistotniejszych kategoriach wskaźników określono 24 obszary tema-
tyczne wskaźników:
• Szybka diagnoza
• Optymalizacja ścieżek prowadzących do uzyskania diagnozy
• Odpowiednia i klinicznie potwierdzona diagnoza
• Sprawne kierowanie na konsultacje specjalistyczne
• Wczesne rozpoczęcie leczenia
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• Przestrzeganie przez lekarzy krajowych wytycznych
• Koordynacja specjalistów
• Rola zespołów interdyscyplinarnych (ang. multidisciplinary teams, MDT)
• Wyniki zdrowotne relacjonowane przez pacjentów (ang. Patient-reported outcomes, PRO) 

w opiece standardowej
• Postrzeganie jakości opieki przez pacjentów
• Adekwatność metod obserwacji po zakończeniu leczenia
• Doświadczenia pacjentów dotyczące ciągłości opieki (ang. continuity of care, COC)
• Postrzeganie opieki paliatywnej i opieki w końcowej fazie życia przez chorych i ich rodziny
• Uporczywa terapia w końcowej fazie życia
• Psychospołeczne badania przesiewowe wśród chorych z grupy wysokiego ryzyka
• Wpływ choroby nowotworowej na relacje między rodziną a pacjentem
• Postrzeganie przez pacjentów komunikacji z lekarzem
• Doświadczenia pacjentów związane z podejmowaniem decyzji
• Relacje między pacjentami, opiekunami i onkologami
• Zadowolenie, odczucia i zaangażowanie pacjentów w opiekę
• Współpraca z pacjentami w celu poprawy jakości opieki
• Wsparcie społeczne dla pacjentów i ich rodzin
• Obawy osób, które pokonały chorobę i ich postrzeganie wsparcia
• Wpływ choroby nowotworowej na finanse pacjentów

3.4 Wskaźniki efektywności

Ostatecznie w wyniku przeglądu naukowego i rozmów z zainteresowanymi stronami ziden-
tyfikowano 137 wskaźników związanych z efektywnością opieki onkologicznej. Załącznik 3 
zawiera informacje na temat całego zestawu kategorii wskaźników, obszarów tematycznych 
i wskaźników, w tym szczegóły dotyczące oryginalnych źródeł danych oraz tego czy dany 
wskaźnik jest oparty na rzeczywistych i (lub) klinicznie potwierdzonych danych.

Spośród 137 wskaźników wyodrębnionych z  artykułów pochodzących z  recenzowanych 
czasopism 67 opierało się na danych ze świata rzeczywistego, a 14 na danych uzyskanych 
za pomocą klinicznie zweryfikowanych pomiarów wyników zgłaszanych przez pacjentów 
(ang. patient-reported outcome measurements, PROMs). 34 wskaźniki zostały zaczerpnię-
te z publikacji nierecenzowanych i wiadomo już, że pochodzą z klinicznie wiarygodnych 
pomiarów, ponieważ systemy opieki zdrowotnej i rejestry w krajach półkuli północnej sy-
stematycznie je gromadzą w celu monitorowania statystyk dotyczących wyników terapii, 
jakości i efektywności opieki.

Wskaźniki te zostały wybrane z uwagi na łatwość przełożenia ich na różne rodzaje nowo-
tworów oraz tam, gdzie dowody wskazywały na możliwość wykorzystania ich w standar-
dowej opiece w celu zmierzenia i podniesienia obecnych poziomów efektywności opieki 
onkologicznej w skali zarówno lokalnej, jak i globalnej.
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4. Analiza dowodów 

4.1 Podsumowanie

Jak już wspomniano, analiza dowodów i rozmowy z zainteresowanymi stronami doprowa-
dziły do powstania 13 kategorii wskaźników efektywności.

W pierwszej części tego rozdziału dokładniej przeanalizowano siedem z tych kategorii. Te 
siedem to kategorie, które pojawiły się ZARÓWNO w analizie dowodów, jak i w wywiadach 
z zainteresowanymi stronami.

W drugiej części omówionych zostanie pozostałych sześć kategorii, które, choć ważne, to 
wyłonione zostały tylko w jednym ze źródeł – w analizie bądź w wywiadach – nie w obu.

4.2 Kategorie wskaźników efektywności zawierające spójne materiały dowodowe 

Przegląd kategorii wskaźników efektywności, obszarów tematycznych wskaźników efek-
tywności i powiązanych wskaźników efektywności w przeglądach rejestrów, literaturze ba-
dawczej i wywiadach z  interesariuszami wykazał, że w siedmiu z 13 kategorii wskaźników 
pokrywały się powszechnie występujące dowody z ich istotnością dla respondentów. Każda 
z nich zostanie omówiona indywidualnie w kolejnych podrozdziałach:

4.2.1 Terminowość opieki

a) Szybka diagnoza

Badania. Uwzględnione publikacje, w których wykorzystano rzeczywiste dane pacjentów 
do oceny czynników leżących u podstaw wydłużenia odstępów czasu do diagnozy, tj. czasu 
do postawienia diagnozy, w odniesieniu do wielu nowotworów zawierają audyt kliniczny [3], 
cztery badania retrospektywne [4-7], dwa badania kohortowe [8, 9] i dwa badania przekro-
jowe [10, 11].

W dwóch hiszpańskich badaniach oceniono dane z rejestrów nowotworów w celu określe-
nia zmiennych występujących w okresie od wystąpienia pierwszych objawów do rozpozna-
nia w odniesieniu do raka płuc [3] i chłoniaków [5]. Badania te wykazały, że wydłużenie od-
stępów czasu do diagnozy raka płuc w Hiszpanii przekraczało międzynarodowe wytyczne, 
odzwierciedlając nieefektywność działań operacyjnych – oraz, że tryb postępowania ambu-
latoryjnego, w porównaniu z drogą szpitalną, zapewnia wolniejszą, ale bardziej efektywną 
kosztowo diagnostykę, co nie odbywa się ze szkodą dla pacjentów.

Ozawa et al. [4], badając odstępy czasu do diagnozy u chorych na raka mózgu wykorzystali 
„czas konsultacji objawów”, „skierowanie od lekarza ogólnego” i „konsultację u specjalisty” 
jako mierniki oceny „odstępów na całej ścieżce”. Wykazali, że odstępy czasu do diagnozy 
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były dłuższe w  przypadku pacjentów zgłaszających się do lekarzy pierwszego kontaktu 
z niespecyficznymi objawami, takimi jak bóle głowy i problemy z pamięcią, w porównaniu 
z pacjentami zgłaszającymi bardziej podejrzane symptomy, takie jak „drgawki, omdlenia lub 
upadki”.

Inne czynniki wpływające na szybkość diagnostyki dotyczą tego czy opóźnienia występują 
na poziomie pacjenta, czy na poziomie systemu. Van Erp et al. [6] ocenili ścieżki prowadzące 
do diagnozy w przypadku chorób przełyku w Holandii i zwrócili uwagę na fakt, że wydłu-
żone odstępy czasu pomiędzy konsultacją pierwszych objawów, a momentem postawienia 
diagnozy były odpowiedzialne za opóźnienia diagnostyczne.

Podobna analiza rejestrów interdyscyplinarnej rady ds. leczenia onkologicznego (ang. mul-
tidisciplinary tumour board, MTB) oraz danych pacjentów z afiliowanych instytucji w USA [7] 
wykazała, że regularna i skuteczna aktywność rad MTB była powiązana zarówno z „szybko-
ścią diagnozy”, jak i „szybkością leczenia”.

Inne zastępcze wskaźniki odnoszące się do „czasu do diagnozy”, które zastosowano do 
danych rzeczywistych w celu zmierzenia efektywności opieki onkologicznej w przypadku 
raka płuc [12], a także raka trzustki [11], raka jajnika [8], raka przełyku [9], raka jelita grubego 
[13, 14] i raka w ogóle [10], obejmowały: „czas od wykrycia podejrzanych zmian w wyniku 
obrazowania do ostatecznego zdiagnozowania stadium choroby”; „dni od pierwszego nie-
prawidłowego obrazu do biopsji i  rozpoczęcia leczenia” oraz „zestawienie obaw pacjenta 
z podejrzeniami lekarza pierwszego kontaktu”.

Publikacje nierecenzowane. Znaczniki wcześniejszego wykrywania raka zostały zidentyfiko-
wane w dwóch brytyjskich audytach [15, 16] oraz sześciu rejestrach nowotworów i zwią-
zanych z nimi raportach statystycznych (Canadian Cancer Registry (CCR); National Cancer 
Registration and Analysis Service (NCRAS); Cancer Registry of Republic of Slovenia; National 
Program of Cancer Registries; Australian Cancer Database (ACD); oraz New Zealand Cancer 
Registry) [77, 79, 81, 86, 89, 92].

W dwóch audytach brytyjskich wykorzystano odstęp czasu do diagnozy (ang. Diagnostic 
Interval – DI), zdefiniowany jako „liczba dni od pierwszej właściwej konsultacji objawów do 
daty rozpoznania w rejestrze nowotworów” jako parametr stanowiący część ścieżki diagno-
stycznej pacjenta w podstawowej opiece zdrowotnej w Anglii [16] i w Szkocji [15].

Krajowe rejestry nowotworów zbierają informacje o zdiagnozowaniu stadium choroby jako 
część standardowego zbioru danych. W 15 analizowanych rejestrach sześć podaje informa-
cje o  stadium zaawansowania w  momencie diagnozy. W  Kanadzie „odsetek przypadków 
[raka] według płci i stadium” jest raportowany w dwóch infografikach poświęconych rakowi 
płuc (Statistics Canada 2019) oraz rakowi piersi i trzustki (Statistics Canada 2018) w kontek-
ście przedstawienia, jak zaawansowany jest nowotwór w momencie diagnozy.

Krajowy serwis rejestracji i  analizy nowotworów National Cancer Registration and Ana-
lysis Service (NCRAS ) w  Anglii zawiera m.in. wskaźnik stadium w  momencie diagnozy 
(„procent wszystkich nowotworów pozwalających na zdiagnozowanie stadium, które są 
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zarejestrowane jako prezentujące stadium I i II w przeciwieństwie do stadium III lub IV”), któ-
ry ma mierzyć postępy w realizacji ambitnego celu, jakim jest zdiagnozowanie 75% wszyst-
kich nowotworów pozwalających na zdiagnozowanie stopnia zaawansowania w stadium 
I lub II do 2028 roku [81].

Raport szkockiego rejestru nowotworów i serwisu analitycznego Scottish Cancer Registry 
and Intelligence Service (SCRIS) mówi o „odsetku ustalenia stopnia zaawansowania nowo-
tworu w całkowitej liczbie stwierdzonych przypadków”, z wyłączeniem nowotworów niein-
wazyjnych [88].

W dwóch audytach dotyczących ścieżki diagnostycznej w ramach podstawowej opieki zdro-
wotnej w Anglii [16] i Szkocji [15] poddano ocenie odstępy czasu od wizyty w podstawowej 
opiece zdrowotnej (ang. primary care interval, PCI), zdefiniowane jako „dni od daty pierwszej 
konsultacji w podstawowej opiece zdrowotnej objawów wskazujących na ostateczne roz-
poznanie raka do daty pierwszego skierowania z podstawowej opieki zdrowotnej”. Ocena 
miała na celu zrozumienie przyczyn opóźnień na ścieżce do rozpoznania raka w podsta-
wowej opiece i wykazała, że negatywny wpływ na to miały typ nowotworu i płeć pacjenta.

Podobnie jak roczny raport SCRIS z 2018 r. słoweńskiego rejestru Cancer Registry of Repub-
lic of Slovenia [17] informuje o „zachorowalności na raka według stadium”. Ponadto w USA 
Narodowy Program Rejestrów Nowotworów (Amerykańskie Centrum Kontroli i Zapobiega-
nia Chorób 2021) informuje o nowotworach inwazyjnych według „liczby przypadków w da-
nym stadium rozpoznania” w kontekście czynników takich jak typ i stopień zaawansowania 
nowotworu wpływających na leczenie i życie po zakończeniu leczenia [92].

Natomiast raport australijskiego instytutu zdrowia i opieki społecznej Australian Institute of 
Health and Welfare Canberra na temat nowotworów w Australii [111], który opiera się na ba-
zie danych Australian Cancer Database (ACD) [77], nie informuje o „stadium choroby w mo-
mencie diagnozy”, ale uwzględnia stadium choroby podczas diagnozy w kontekście życia 
po zakończeniu leczenia (Australian Institute of Health and Welfare 2021).

Oprócz stadium choroby w momencie rozpoznania dwa rejestry informują o nowotworach, 
które zostały „zdiagnozowane wcześnie, w stadium I/II”. W Kanadzie i Anglii „odsetek przy-
padków raka zdiagnozowanych w stadium I  i  II” jest raportowany dla raka płuc (Statistics 
Canada 2019) oraz raka piersi i raka prostaty (Statistics Canada 2018), jak również dla wszyst-
kich nowotworów w ogóle (NCRAS – Anglia, CancerStats).

b) Optymalizacja drogi pacjenta do diagnozy

Badania. Uwzględnione publikacje, które wykazały potrzebę poprawy drogi pacjenta cho-
rego na nowotwór do diagnozy obejmowały dwa badania retrospektywne [18, 19], badanie 
przekrojowe [11], badanie kohortowe [20] i badanie populacyjne [21].

Kuiper et al. [20] sugerują, że diagnoza nowotworu może być bardziej skuteczna, jeśli zwróci 
się uwagę na pacjentów wykazujących „zachowanie dążące do uzyskania pomocy zdro-
wotnej” w miesiącach poprzedzających diagnozę, jak na przykład:
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• „Korzystanie z podstawowej opieki zdrowotnej” (skala według populacji) oraz
• „Średnia miesięczna liczba konsultacji u lekarza pierwszego kontaktu” (z uwzględnieniem 

całkowitych odstępów czasowych).

Wpływ drogi pacjenta do rozpoznania choroby na skuteczność diagnostyki nowotworów 
został wykazany w innych badaniach przeprowadzonych w warunkach rzeczywistych, które 
dotyczyły raka jelita grubego [21], jak również wszystkich rodzajów nowotworów w ogól-
nym ujęciu [19, 22], w tym również nowotworów dziecięcych [18]. Powiązane czynniki, które 
mogłyby sygnalizować nieefektywność w tych obszarach obejmują:

• „Odsetek pacjentów otrzymujących pierwszą diagnozę po zgłoszeniu się w trybie nagłym” 
„Odsetek nagłych konsultacji po wypadku i skierowaniu do szpitala przez pogotowie ra-
tunkowe vs. skierowanie od lekarza pierwszego kontaktu” 

• „Nowotwory zdiagnozowane w wyniku konsultacji z lekarzem w trybie nagłym” 
• „Pierwszy punkt kontaktu w przypadku wystąpienia objawów” 
• „Współczynnik skierowań międzyszpitalnych”

Publikacje nierecenzowane. Zgłoszono 5 głównych mierników efektywności w kontekście 
zrozumienia dróg prowadzących do rozpoznania raka i monitorowania postępów w zakre-
sie wcześniejszej wykrywalności. 4 krajowe rejestry nowotworów i 2 opublikowane audyty 
przyczyniły się do opracowania tego zagadnienia.

W Anglii na stronie portalu NCRAS [81] Cancerstats stosowany jest wskaźnik „odsetek przy-
padków według ścieżki do diagnozy”. Wskaźnik ten jest podawany w kontekście tego, jak 
poszczególne drogi mogą prowadzić do opóźnionego rozpoznania raka i obniżenia długoś-
ci życia po zakończeniu leczenia. Jedna nie najkorzystniejsza ścieżka „konsultacja w trybie 
nagłym” okazała się czynnikiem sprzyjającym niskiej rocznej przeżywalności netto. W tym 
kontekście portal NCRAS Cancerstats oferuje specjalny wskaźnik do monitorowania „odsetka 
nowotworów zdiagnozowanych w trybie nagłym w ciągu roku”.

Szwedzki Krajowy Rejestr Nowotworów wraz z  Krajowym Rejestrem Pacjentów Szwedz-
kiej Krajowej Rady ds. Zdrowia i Opieki Społecznej (Swedish National Board of Health and 
Welfare National Patient Register) wspierają sprawozdawczość dotyczącą rozpoznań nowo-
tworów w ramach opieki szpitalnej poprzez dane takie jak „długość pobytu”, „liczba przyjęć” 
oraz „liczba pacjentów”.

Nieoptymalne i  wysoce nieefektywne  
drogi do uzyskania diagnozy, takie jak 
nagła konsultacja na pogotowiu, 
okazały się czynnikami sprzyjającymi  
niskiej rocznej przeżywalności netto.
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c) Właściwa i uzasadniona klinicznie diagnoza

Większość rejestrów nowotworów gromadzi dane dotyczące „podstawy rozpoznania”. 
W odniesieniu do właściwej diagnozy dwa audyty oceniające angielską [24] i szkocką [15] 
ścieżkę diagnostyczną w  podstawowej opiece zdrowotnej wykorzystały „badania prze-
prowadzane w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, zlecane przez lekarza pierwszego 
kontaktu jako część oceny diagnostycznej przed wystawieniem skierowania”. Przyjęto ten 
wskaźnik w założeniu, że bezpośredni dostęp lekarzy pierwszego kontaktu do badań diag-
nostycznych może przyczynić się do osiągnięcia rozstrzygającej diagnozy w ciągu 28 dni od 
skierowania [16].

W USA w audycie dotyczącym obrazowania piersi zastosowano trzy wskaźniki w ramach 
ustalenia, jaka jest wykrywalność raka i wskaźnik skierowań na badania:

1. „Odsetek nieprawidłowych wyników badań przesiewowych, które skutkują rozpoznaniem 
raka w ciągu roku”

2. „Odsetek wszystkich badań diagnostycznych z zaleceniem wykonania biopsji i rozpozna-
niem nowotworu w ciągu roku”

3. „Diagnoza tkanki niezłośliwej, w której nie stwierdza się nowotworu na przestrzeni roku” [25].

d) Skuteczne kierowanie do specjalistów

W kilku krajach istnieją programy badań przesiewowych w kierunku raka piersi, szyjki macicy 
i  jelita grubego mające na celu wcześniejsze wykrycie nowotworu w grupach wysokiego 
ryzyka.

Szkocki rejestr SCRIS informuje o swoich trzech programach badań przesiewowych realizo-
wanych przez publiczną służbę zdrowia (Public Health Scotland) [88]. Jednym z kluczowych 
parametrów skuteczności jest uczestnictwo w badaniach przesiewowych, które jest definio-
wane jako „odsetek osób z wynikiem testu przesiewowego spośród osób zaproszonych do 
badania”.

Podobnie w  Anglii (NCRAS) [81] uczestnictwo w  badaniach przesiewowych definiowane 
jako „odsetek osób kwalifikujących się do badań przesiewowych, które zostały przebadane” 
jest jednym z kluczowych wskaźników stosowanych do pomiaru skuteczności badań prze-
siewowych w Anglii. 

W rejestrach nowotworów innych krajów np. w estońskim rejestrze onkologicznych badań 
przesiewowych Estonian Cancer Screening Registry [83], holenderskim rejestrze nowotwo-
rów Netherlands Cancer Registry [109] oraz australijskim instytucie Australian Institute of 
Health and Welfare [110] wskaźniki uczestnictwa są monitorowane poprzez „liczbę osób 
poddanych badaniu przesiewowemu w ciągu roku jako odsetek populacji kwalifikującej się 
do danego programu”.

Badania. Uwzględnione publikacje wykorzystujące rzeczywiste dane pacjentów do ilościo-
wej oceny czynników dotyczących skierowań do specjalistów różnych specjalności (w tym 
na badania diagnostyczne, leczenie i operacje oraz do opieki paliatywnej) obejmują dwie 
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analizy retrospektywne [26] [27], randomizowane badanie kontrolowane (ang. randomised 
controlled trial, RCT) [28], analizę obliczeniową [29], artykuł wstępny czasopisma [30] oraz 
badanie przekrojowe [10].

W randomizowanym badaniu kontrolowanym Peabody’ego et al. [28] określono „odsetek 
badań przesiewowych i skierowań” jako wskaźnik służący do wykazania wykorzystywania 
kolonoskopii jako narzędzia wczesnej diagnostyki przesiewowej w kierunku raka jelita gru-
bego. W badaniu podkreślono, że tylko jedna trzecia pacjentów chorych na raka jelita grube-
go została skierowana na kolonoskopię, wykazując, że dwie trzecie pacjentów, dla których 
wytyczne zalecały skierowanie na kolonoskopię w  celu wykrycia raka jelita grubego, nie 
zostało skierowanych. Niedawny artykuł w British Medical Journal dotyczący pilnych skiero-
wań [30] zasugerował, że stosowanie się lekarzy do wytycznych powinno być monitorowa-
ne poprzez mierzenie liczby i częstotliwości skierowań.

W 2015 roku 40% pacjentów w Wielkiej Brytanii zgłaszających się z sześcioma „alarmują-
cymi” objawami raka zostało skierowanych do specjalistów w ciągu 14-dniowego okresu 
zalecanego przez instytut NICE (The National Institute for Health and Care Excellence). Prze-
strzeganie wytycznych od tego czasu wzrosło, podobnie jak ilość skierowań (na podstawie 
na podstawie dowodów z roku 2018/19 mówiących o 10% wzroście wskaźnika skierowań 
w okresie dwutygodniowym).

Muller et al. [26] ujawnili dysproporcje etniczne w zakresie realizacji badań genetycznych 
w całych USA, gdzie mniejszości etniczne zdawały się napotykać na barierę związaną z diag-
nostyką zespołu Lyncha (dziedziczny rodzaj raka jelita grubego), gdyż rzadziej były kierowa-
ne na badania markerów w kierunku nowotworów zarodkowych po biopsji tkanki guza, co 
jest standardowym wskazaniem dla pacjentów wysokiego ryzyka.

Uwidoczniło to potencjał dla wykorzystania wskaźników określających „ilość lub odsetek 
różnych grup etnicznych” w badaniach przesiewowych, aby wykazać dysproporcje etniczne 
w programach badań przesiewowych.

Potrzeba kontynuowania oceny skuteczności i  równości w obszarze skierowań na świad-
czenia opieki onkologicznej ma kluczowe znaczenie i może być realizowana poprzez wielo-
etniczne, ogólnokrajowe lub regionalne porównania wskaźników takich jak:

• „odsetek pacjentów otrzymujących pilne skierowanie w ciągu 14 dni od zgłoszenia”
• „zgodność z krajowymi wytycznymi praktyk dotyczących kierowania pacjentów”

W 2015 r. tylko 40% pacjentów w Wielkiej Brytanii 
zgłaszających się z sześcioma „alarmującymi” obja- 
wami raka ostało skierowanych do specjalistów 
w ciągu 14-dniowego okresu zalecanego przez kra- 
jowy instytut NICE.
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Inne krajowe badanie kohortowe w Wielkiej Brytanii [31] wykazało, że w okresie pięciu lat pac- 
jenci w Anglii korzystających z placówek o najwyższej liczbie skierowań, u których zdiag-
nozowano jeden z najczęściej występujących nowotworów (płuca, jelita grubego, piersi lub 
prostaty) dotyczyło „niższe ryzyko zgonu”, niezależnie od rodzaju nowotworu; placówki te 
przyjmowały niski odsetek pacjentów należących do mniejszości etnicznych. Sugeruje to, 
że wskaźnik taki jak „ilość skierowań wśród grup etnicznych” mógłby pomóc w identyfikacji 
różnic w wydawaniu skierowań.

W brytyjskim audycie klinicznym dotyczącym raka płuc (UK National Lung Cancer Audit, 
UK NLCA) wykorzystano „odsetek chorych objętych specjalistyczną opieką paliatywną” do 
monitorowania znaczenia wpływu wczesnego standardowego włączenia świadczeń opieki 
paliatywnej dla chorych na raka płuc (a także na potrzeby przyszłych audytów) [32].

Agencja oceny działania systemu opieki zdrowotnej w Belgii (Health System Performance 
Assessment) proponuje wskaźnik dotyczący opieki paliatywnej i  opieki w  końcowej fazie 
życia „odsetek chorych, którzy zmarli w ciągu tygodnia od rozpoczęcia opieki paliatywnej”, 
który jest używany do monitorowania opóźnień w świadczeniu opieki paliatywnej chorym 
w terminalnym stadium choroby nowotworowej.

Publikacje nierecenzowane. Wskaźniki wnoszące wkład do rozwoju tego tematu pochodziły 
z trzech audytów z Wielkiej Brytanii i Australii oraz z dwóch rejestrów z Holandii i Belgii.

„Proces przechodzenia  
z podstawowej opieki zdrowotnej 

do opieki specjalistycznej
lub do opieki paliatywnej jest powolny. 

Nie ma efektywnej dokumentacji medycznej – 
trzeba powtarzać badania na każdym etapie, 

a to pochłania czas.

Świadczeniodawca usług klinicznych
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e) Wczesne rozpoczęcie leczenia

Znaczenie podjęcia leczenia w odpowiednim czasie i oceny jego terminowości za pomocą 
wskaźników, a także oceny wyników leczenia pacjentów onkologicznych zostało przedsta-
wione w trzech badaniach retrospektywnych [33], [34], [35], jednym badaniu oceniającym 
program [36], w badaniu obserwacyjnym [37], raporcie panelu ekspertów [38] i w jednym 
streszczeniu [40].

W USA w krajowej bazie nowotworów (National Cancer Database) wykazano, że „czas do 
rozpoczęcia leczenia” (ang. time to treatment initiation, TTI) był związany z istotnym wzro-
stem bezwzględnego ryzyka śmiertelności pacjentów przy wczesnym rozpoznaniu wielu 
nowotworów (w tym piersi, nerki, trzustki i jelita grubego). Znalazło to również odzwiercied-
lenie w badaniach przeprowadzonych w Australii, Kanadzie, Europie i Wielkiej Brytanii [39] 
[40].

W retrospektywnym badaniu amerykańskich pacjentów chorych na raka krtani przeprowa-
dzonym przez Swegal et al. [35] przedstawiono „czas do rozpoczęcia radioterapii po ope-
racji” oraz „czas od diagnozy na podstawie badania materiału tkankowego do leczenia raka 
płuc” jako wskaźniki „umieralności w ciągu 30 dni po zakończeniu leczenia”. Zostały one 
potwierdzone przez panel ekspertów ds. wskaźników w opiece onkologicznej nad chorymi 
na raka płuc przeprowadzony przez Kim et al. [38].

Aas et al. [33] zastosowali „czas od rozpoznania do radykalnej prostatektomii” do retrospek-
tywnej oceny leczenia na przestrzeni ośmiu lat, wykorzystując odstępy między zabiegami 
na podstawie danych pacjentów w norweskich rejestrach Cancer Registry of Norway i Nor-
wegian Prostate Cancer Registry.

Różnice w  odstępach między kolejnymi zabiegami terapeutycznymi mierzone „medianą 
czasu od rozpoznania do operacji” zaobserwowano wśród amerykańskich pacjentów cho-
rych na raka trzustki. Azap et al. [34] wykazali, że różnice w odstępach między zabiegami 
wśród pacjentów Medicare w USA wydają się być zależne od „wieku pacjenta” i „płci” i zwró-
cili uwagę na tendencyjność wobec pacjentów starszych i kobiet.

W odniesieniu do procedur przesiewowych Stawinski et al. [36] ocenili program bezpośred-
niego dostępu do kolonoskopii (ang. Direct Access Colonoscopy) w celu określenia czy był  
on „efektywny czasowo”, wykorzystując wskaźnik „czas od skierowania do zabiegu”.

W Belgii przy skomplikowanych operacjach przełyku stosuje się „czas pomiędzy datą za-
chorowania, a datą rozpoczęcia początkowego leczenia onkologicznego” [78]. W Holandii 
Santeon wprowadza kolejne podkategorie dotyczące odstępu czasu między diagnozą, a le-
czeniem dzieląc go na dwa wskaźniki procesu: „czas od rozpoznania do omówienia planu 
leczenia” oraz „czas od omówienia planu leczenia do rozpoczęcia leczenia” [104].

W międzynarodowym audycie klinicznym dotyczącym radioterapii raka gruczołu krokowe-
go w sześciu szpitalach w Polsce, Portugalii, Włoszech i Hiszpanii podstawowy wskaźnik 
jakości „odsetek pacjentów, którzy ukończyli leczenie w wyznaczonym czasie” został wyko-
rzystany do zrozumienia opóźnień i przerw w leczeniu [41].
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4.2.2. Jakość opieki

Wskaźniki zaczerpnięte z  literatury klinicznej i  rejestrów, które mogłyby być powszechnie 
przyjęte przez pracowników służby zdrowia, organy regulacyjne i decydentów w celu moni-
torowania i poprawy jakości opieki onkologicznej wykazały już skuteczność w ocenie koor-
dynacji zasobów opieki i roli zespołów interdyscyplinarnych (MDT) (załącznik 3).

a) Koordynacja specjalistów

Badania. W badaniu przeprowadzonym metodą delficką przez Benito et al. [42], podkreślo-
no, że okresowa ocena i doskonalenie ciągłości i koordynacji opieki, która obejmuje koor-
dynację specjalistów, jest „...kluczowa dla poprawy jakości i powinna umożliwić stworzenie 
systemu pomiaru, który pozwoliłby na porównanie wyników wszystkich populacyjnych pro-
gramów badań przesiewowych w kierunku nowotworów.” [42].

Nowy zestaw najważniejszych wskaźników oparty na konsensusie ekspertów odnośnie tego, 
jakie elementy należy zaktualizować do systematycznego gromadzenia danych obejmuje:

• „adekwatność kierowania populacji docelowej z programu badań przesiewowych do in-
nych świadczeń”

• „czas oczekiwania na skierowanie do innych świadczeń”
• „zrozumienie programu badań przesiewowych przez pracowników służby zdrowia”
• „skuteczny przepływ informacji między pracownikami służby zdrowia”.

Publikacje nierecenzowane. Jak podano w międzynarodowym audycie klinicznym przepro-
wadzonym przez Lopes de Castro et al. [41], jednym ze wskazań pochodzących z audytów 
i innych publikacji nierecenzowanych był: „odsetek pacjentów włączonych do badania kli-
nicznego”.

b) Rola zespołów interdyscyplinarnych (MDTs)

Badania. W przeglądzie wskaźników jakości opieki nad chorymi na raka pochodzących z re-
jestrów, wykonanym przez Takes et al. [40], „obecność zespołu interdyscyplinarnego” uzna-
no za „prosty, ale kluczowy wskaźnik dotyczący efektywności i jakości opieki.

Podkreślenie istotności i  podejście do wprowadzenia zespołów interdyscyplinarnych do 
opieki onkologicznej są różne w różnych krajach, przy czym niektóre nadal próbują powo-
łać zespoły interdyscyplinarne w tej dziedzinie.
Koordynacja spotkań zespołów interdyscyplinarnych, podczas których wszyscy decyden-
ci zaangażowani w opiekę nad pacjentem mogą prowadzić dyskusje i uzgadniać najlepsze 
strategie opieki, powinna być standardem w placówkach ochrony zdrowia. Pozwala to na 
osiągnięcie poprawy efektywności i  jednolitości opieki onkologicznej, pod warunkiem, że 
zespoły interdyscyplinarne spotykają się w regularnych odstępach czasu, ich spotkania cha-
rakteryzuje wysoka jakość i nieodzownie biorą w nich udział różnorodni specjaliści (np. wy-
kwalifikowane pielęgniarki kliniczne) [47].
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We Francji znaczenie zespołów interdyscyplinarnych zostało podkreślone przez Patrikidou 
et al. [43] w badaniu oceniającym interdyscyplinarne kliniki onkologiczne dla pacjentów cier-
piących na raka prostaty. Stwierdzono, że obecność zespołów interdyscyplinarnych wiązała 
się z poprawą wielu wskaźników relacjonowanych przez pacjentów, w tym: „zadowolenia 
pacjenta”, „odsetku aktywnego uczestnictwa”, „odsetku wspólnego podejmowania decyzji” 
oraz „odsetek potwierdzających, że zespół interdyscyplinarny miał wpływ na ostateczne de-
cyzje”.

W związku z tym wykazano, że włączenie konsultacji z zespołem interdyscyplinarnym na 
wczesnym etapie ścieżki pacjenta przyczynia się do zapewnienia efektywności jakości opie-
ki i poprawy wyników zgłaszanych przez pacjentów na całej ścieżce świadczenia opieki.

Publikacje nierecenzowane. Znaleziono pięć wskaźników w publikacjach nierecenzowanych 
w tym w czterech rejestrach nowotworów i pięciu audytach dotyczących roli zespołów in-
terdyscyplinarnych, które zostały podzielone na dwa obszary: rola zespołu interdyscyplinar-
nego jako element ścieżki opieki onkologicznej oraz rola pielęgniarki klinicznej.

W  kontekście zaangażowania zespołów interdyscyplinarnych głównym wskaźnikiem był: 
odsetek pacjentów, których przypadek był omawiany na spotkaniu zespołu interdyscypli-
narnego” [32, 41] oraz Ministerstwo Zdrowia Nowej Zelandii 2019.

W Holandii „odsetek pacjentów, których przypadek był omawiany na spotkaniu zespołu in-
terdyscyplinarnego przed rozpoczęciem leczenia” [48] [49] [50].

„Musimy rozważyć, co jest ważne dla pacjenta: 
Czy leczenie coś zmieniło?  

Czy moje leczenie przyniosło mi korzyści?  
Czy poprawiło jakość mojego życia /  

 / zmieniło dalsze życie po zakończeniu 
leczenia? Czy dało mi więcej czasu?

Ubezpieczyciel zdrowotny 
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c) Pielęgniarka kliniczna i zespoły interdyscyplinarne

Materiały pochodzące z publikacji i rejestrów potwierdzają zaangażowanie pielęgniarki kli-
nicznej w opiekę interdyscyplinarną. Badania przeprowadzone przez Kerr et al. [44] oraz Sa-
lamanca-Balen et al. [46] podkreślają, że zaangażowanie pielęgniarki klinicznej przyczyniło 
się do z poprawy doświadczeń pacjenta, np. z łatwiejszym dostępem do opieki i łatwiejszym 
i  sprawniejszym otrzymywaniem skierowań, rzadszym korzystaniem z  opieki zdrowotnej 
i mniejszymi kosztami opieki zdrowotnej niezależnie od rodzaju nowotworu.
Sugeruje to, że gromadzenie statystyk dotyczących „dostępności pielęgniarki klinicznej” lub 
„poziomu zatrudnienia pielęgniarek klinicznych” w całej służbie zdrowia może służyć jako 
prosty podstawowy wskaźnik do oceny jakości opieki [45].

Publikacje nierecenzowane. Cztery wskaźniki, które informują o postępie w kierunku zapew-
nienia udziału pielęgniarki klinicznej w leczeniu to:

• „odsetek pacjentów, którym podano nazwisko pielęgniarki klinicznej, aby mieli wsparcie 
w trakcie leczenia”

• „odsetek pacjentów zgłaszających, że ich pielęgniarka kliniczna była łatwo dostępna”
• „odsetek pacjentów, u których udokumentowano, że spotkali się z pielęgniarką kliniczną”
• „odsetek pacjentów, u których pielęgniarka kliniczna była obecna podczas przekazywania 

diagnozy”

„Patrząc na procesy działań
w systemie zdrowia publicznego tutaj

(Brazylia), proces przechodzenia
z podstawowej opieki zdrowotnej 
do opieki specjalistycznej opieki 

wynosi do 6 miesięcy; to jest zbyt długo. 
Musimy ustalić, gdzie jest wąskie gardło.

Doradca ds. Polityki zdrowotnej
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4.2.3 Ciągłość opieki (ang. Continuity of care, CoC)

Wskaźniki rzeczywistych pomiarów ciągłości opieki onkologicznej uzyskane z literatury kli-
nicznej i rejestrów mogą być stosowane w odniesieniu do różnych nowotworów w celu za-
pewnienia adekwatności zasad obserwacji po przebytym leczeniu i poprawy doświadczeń 
pacjentów w zakresie ciągłości opieki (załącznik 3).

a) Adekwatność zasad obserwacji po zakończeniu leczenia 

Badania. Ogólnokrajowe badanie przeprowadzone wśród lekarzy pierwszego kontaktu 
przez Hurtaud et al. [51] wykazało lukę w zakresie ciągłości opieki w ośrodkach we Francji, 
gdzie prawie 27% pacjentów zgłaszało „utratę ciągłości opieki” w pierwszym roku, a prawie 
22% ujawniło dalsze braki w roku następnym. Badanie to pokazuje, że ocena adekwatności 
ciągłości – która wcześniej była definiowana jako wyniki zdrowotne relacjonowane przez 
pacjentów [52] – może zostać dokonana w sposób efektywny i stanowić część standardo-
wego audytu praktyk w  podstawowej opiece zdrowotnej używając pomiaru wskaźników 
operacyjnych takich jak powyższe.

b) Doświadczenie pacjenta związane z ciągłością opieki

Szwedzkie badanie chorych na raka piersi przeprowadzone przez Plate et al. [52] wykazało, 
że ciągłość opieki jest silnie związana z  globalną jakością życia pacjentów wynikającą ze 
stanu ich zdrowia.

Publikacje nierecenzowane. Angielskie ogólnokrajowe badanie ankietowe dotyczące do-
świadczeń pacjentów w  opiece onkologicznej (ang. National Cancer Patient Experience 
Survey, NCRAS) [81] stawia chorym pytanie, „czy przekazano im jasne, pisemne informacje 
na temat tego, co należy lub nie należy robić po opuszczeniu szpitala”. Ten wskaźnik daje 
możliwość identyfikacji pacjentów poszukujących wsparcia od wskazanych podmiotów 
oraz określenie zaangażowania tych podmiotów, gdy pacjenci się do nich zwracają. Może to 
umożliwić ocenę tego, czy efektywność lub pogorszenie efektywności opieki jest związane 
z jej ciągłością w takich przypadkach.

4.2.4 Opieka paliatywna i w końcowej fazie życia 

W poprzednim rozdziale wykazano, że ciągłość opieki jest ważna dla poprawy efektywno-
ści opieki po rozpoznaniu choroby nowotworowej, jednakże nadmierna realizacja strategii 
opieki aktywnej na innych etapach opieki, takich jak opieka paliatywna i w końcowej fazie 
życia (ang. end-of-life, EoL), może nie wnosić wartości dodanej dla pacjentów, a w rzeczy-
wistości może przynosić im szkodę. Sugerują to dwie publikacje [53, 54] oraz agencja kon-
troli opieki zdrowotnej (Healthy Belgium) [90], która oceniła uporczywą terapię w końcowej 
fazie życia chorych na nowotwory.

W badaniu przekrojowym przeprowadzonym w wysoce specjalistycznym ośrodku komplek-
sowej opieki onkologicznej w Niemczech Tönnies et al. [53] przeanalizowali częstotliwość 
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zgłaszania przez opiekunów „uporczywej terapii” (ang. aggressiveness of care, AoC), suge-
rując, że agresywność opieki nad terminalnie chorymi pacjentami można oszacować za po-
mocą wskaźników takich jak:

• „Nowy schemat chemioterapii rozpoczęty mniej niż 30 dni przed śmiercią” 
• „Ostatnia dawka chemioterapii w ciągu 14 dni przed śmiercią”
• „Więcej niż jednodniowy pobyt na oddziale intensywnej terapii w ciągu ostatniego mie-

siąca życia”

Jak wynika z doniesień, „uporczywa terapia” jest „często występującym” zjawiskiem w Eu-
ropie. 30% pacjentów doświadcza jej w ostatnich miesiącach życia, przy czym 20% rozpo-
czyna w tym czasie nowy cykl chemioterapii. Doświadczenie agresywności opieki wśród 
opiekunów wiązało się z  ubolewaniem z  powodu podjętych decyzji – psychospołeczny 
wskaźnik określający „ból lub wyrzuty sumienia po podjęciu decyzji dotyczącej opieki zdro-
wotnej”, które mogą wiązać się ze stratą, depresją i lękiem [55].

Sugeruje to, że ciągłość opieki w postaci przedłużonej opieki leczniczej w ostatnim stadium 
choroby może nie tylko pogorszyć jakość życia i jakość odchodzenia pacjentów, ale rów-
nież mieć szkodliwy wpływ na dobrostan psychiczny opiekunów (i prawdopodobnie także 
rodzin pacjentów).

Ponadto uporczywa terapia może wiązać się z istotnymi implikacjami dotyczącymi zasobów 
i kosztów dla systemu opieki onkologicznej. Mullins et al. [54] w badaniu Bice-Boxerman 
Continuity of Care Index zauważyli związek między ciągłością i uporczywością opieki, wy-
kazując, że wskaźniki dotyczące tej ostatniej, jak „chemioterapia w ostatnich dwóch tygo-
dniach życia” i „niezgłaszanie się do opieki hospicyjnej” wiązały się z wyższymi wartościami 
wskaźników dotyczącymi ciągłości opieki onkologicznej. 

„Wpływ raka na zdrowie psychiczne
 jest przeogromny, musisz gonić 

za wszystkim, powtarzać się
w kółko; to jest frustrujące i potem 

prowadzi do utraty zaufania 
i niewłaściwych zachowań u wszystkich 

zaangażowanych w chorobę. 

Pacjent
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4.2.5 Informacja, wsparcie i proces podejmowania decyzji

Sposób, w  jaki nowi pacjenci otrzymują wiadomość o diagnozie lub informacje na temat 
możliwości leczenia może zdecydować o tym, w jakim stopniu czują się oni poinformowani 
i wpływa na ich chęć oraz zdolność do podejmowania decyzji dotyczących terapii. Dlatego 
też zadbanie, aby informacje były przekazywane w odpowiednim czasie, z uwzględnieniem 
potrzeb pacjenta i w sposób dla niego zrozumiały, ma kluczowe znaczenie dla sojuszu tera-
peutycznego między lekarzami a pacjentami.

Z przeglądanych publikacji i danych rejestrowych wyłoniły się wskaźniki dotyczące postrze-
gania komunikacji z lekarzem i zostały zebrane jako wyniki, wyniki relacjonowane przez pa-
cjentów elektronicznie oraz wskaźniki dotyczące doświadczeń.

a) Postrzegania komunikacji z lekarzem

Badania. W dwóch publikacjach [56] [57] wykazano, że wyniki zgłaszane przez pacjentów 
(ang. patient-reported outcomes, PROs) mogą być przełożone na wskaźniki do pomiaru od-
powiedniej jakości komunikacji z lekarzem. 

W  badaniu przeprowadzonym w  USA przez Barkin et al. [56] dotyczącym rzeczywistych 
doświadczeń pacjentów z enzymatyczną terapią zastępczą stwierdzono, że 28% i 31% pa-
cjentów uznało odpowiednio, że szczegółowe informacje na temat dostępnych terapii i ich 
działania nie zostały przekazane przez onkologów, a 83% pacjentów twierdziło, że szukali 
informacji w Internecie. W oparciu o te wyniki „odsetek pacjentów czujących, że szczegó-
łowych informacji udzielał ich lekarz” oraz „odsetek pacjentów, którzy stwierdzili, że szukali 
informacji online” zostały określone jako wskaźniki, które mogłyby zostać włączone do ruty-
nowej oceny zadowolenia pacjentów z jakości komunikacji na wszystkich odcinkach ścieżki 
opieki onkologicznej.

Komunikacja z  lekarzami była oceniana za pomocą elektronicznie zgłaszanych wyników 
przez pacjenta (ang. electronic patient-reported outcomes, ePRO) jako część klinicznego 
badania randomizowanego z  zastosowaniem klasteryzacji (PRO-TECT) badającego uży-
teczność kliniczną i postrzeganie cyfrowego systemu do obsługi pacjentów chorych na za-
awansowanego i  przerzutowego raka objętych leczeniem w  środowiskowych ośrodkach 
onkologicznych w USA [2]. Badanie to wykazało, że dla 70% pacjentów” korzystanie z elek-
tronicznego systemu raportowania wyników leczenia (ePRO) poprawiło ich doświadczenie 
związane z komunikacją z  lekarzami, a 77% stwierdziło, że system leczenia objawów po-
zwolił im poczuć większą kontrolę nad własnym zdrowiem. Wyniki te nie tylko uzasadnia-
ją włączenie cyfrowych systemów pomiaru wyników zgłaszanych przez pacjentów PROM 
(ang. patient-reported outcome measurement) do monitorowania objawów w standardo-
wej opiece, ale również wykazały, że dane jakościowe relacjonowane przez pacjentów, np. 
ocena „jakości rozmów z klinicystami” i  „poczucia kontroli nad własną opieką”, mogą być 
wykorzystane do uzyskania wskaźników dotyczących jakości opieki skoncentrowanej na pa-
cjencie i uwzględnione w regularnym gromadzeniu pomiarów PROM w obszarze chorób 
nowotworowych.
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Publikacje nierecenzowane. Jedną z kluczowych miar dotyczących doświadczenia pacjen-
tów zgłoszoną przez szkocki rejestr nowotworów [88], opartą na badaniu Scottish Cancer 
Patient Experience Survey, był: „odsetek pacjentów, którzy zgłosili, że otrzymali plan terapii”. 
Zostało to potwierdzone przez agencję oceniającą wydajność systemu ochrony zdrowia 
The Health System Performance Assessment w Belgii, która zbadała odsetek pozytywnych 
odpowiedzi na pytanie: „lekarz udzielił zrozumiałych wyjaśnień” [92].

4.2.6 Głos pacjenta w procesie świadczenia opieki

Stwierdzono, że zarówno publikacje, jak i rejestry dostarczają przykładów opartych na da-
nych rzeczywistych, które mogą ocenić, czy pacjenci są zadowoleni i czy są wystarczająco 
zaangażowani we własną opiekę, ponadto koncentrują się na doświadczeniach pacjentów 
i poziomie ich zaangażowania w podejmowanie decyzji klinicznych.

a) Satysfakcja i doświadczenie pacjenta i jego zaangażowanie w opiekę

Badania. W dwóch publikacjach określono istotne wskaźniki zadowolenia pacjentów i  ich 
zaangażowania w opiekę: badaniu przekrojowym [58] oraz przeglądzie dotyczącym jakości 
opieki onkologicznej autorstwa Takes et al. [40].

W Holandii badanie przeprowadzone przez Birkeland et al. [58] wśród męskiej populacji Ho-
lendrów sugerowało, że „zaangażowanie pacjenta w podejmowanie decyzji” powinno być 
stosowane jako wskaźnik siły sojuszu terapeutycznego pomiędzy pacjentem a onkologiem, 
określający skuteczność wspólnie podejmowanych decyzji. 

Zgodnie z przeglądem dokonanym przez Takes [40], pomiary relacjonowanego przez pa-
cjentów doświadczenia/zadowolenia (PREMs) powinny być standaryzowane jako wskaźniki 
jakości świadczenia opieki onkologicznej, co można osiągnąć wykorzystując istniejące zwe-
ryfikowane kwestionariusze.

Publikacje nierecenzowane. W  Szkocji miernik doświadczenia pacjenta „jak ogólnie oce-
niasz swoją opiekę medyczną?” (% pozytywnych ocen) pochodzi z  badania ankietowego 
Cancer Patient Experience Survey [15]. Angielski NCRAS [81] posiada serię wskaźników do-
świadczenia pacjenta, które pochodzą z badania National Cancer Patient Experience Survey; 
badanie to śledzi następujące wskazania: „ogólne doświadczenie związane z opieką (średnia 
ocena w skali 0-10)”, „pacjent traktowany jest z godnością i szacunkiem (odsetek odpowiedzi 
pozytywnych)” oraz „udział pacjenta w podejmowaniu decyzji dotyczących opieki i lecze-
nia (odsetek pozytywnych odpowiedzi)”. W Belgii agencja The Health System Performance 
Assessment [92] analizuje następujące elementy: „lekarz angażujący pacjentów w decyzje 
dotyczące opieki i (lub) leczenia (odsetek respondentów)” oraz lekarz dający możliwość za-
dawania pytań lub zgłaszania wątpliwości (odsetek respondentów)”.
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4.2.7 Dotkliwość finansowa i wpływ choroby nowotworowej na sytuację finansową

Według Narodowego Instytutu Onkologii (ang. National Cancer Institute, NCI) [107], dotkli-
wość finansowa (lub stres finansowy) opisuje „problemy pacjenta chorego na nowotwór 
związane z kosztami leczenia”. Zależy to od statusu socjoekonomicznego/finansowego pa-
cjenta, stopnia zaawansowania choroby oraz systemu opieki zdrowotnej zapewniającego 
opiekę onkologiczną. Dodatkowe czynniki obejmowały ubezpieczenie, konieczność korzy-
stania z usług prawnych lub nawet utratę zatrudnienia. Zasadniczo dodatkowe koszty zwią-
zane ze zdiagnozowaniem nowotworu mogą mieć poważne skutki finansowe dla pacjenta 
i dramatycznie pogorszyć jego jakość życia.
Zgodnie z recenzowanymi publikacjami i rejestrami wskaźniki, które monitorują finansowy 
wpływ raka na pacjentów są istotne i zostały opisane poniżej.

a) Wpływ raka na sytuację finansową

Badania. Tajwańska baza danych Labor Insurance Database and Taiwan Cancer Registry [59] 
służy gromadzeniu wskaźników dotyczących dotkliwości finansowej wynikającej z  otrzy-
mania diagnozy nowotworu w  przypadkach, gdy nowotwór jest bezpośrednim skutkiem 
„zawodowego” (w miejscu pracy) narażenia na czynniki rakotwórcze. Podstawowym odno-
towywanym wskaźnikiem była „zmiana statusu zatrudnienia”, obejmująca zmianę działu lub 
stanowiska pracy, zawieszenie stosunku pracy lub korektę wynagrodzenia.

Badania przeprowadzone przez fundację Macmillan Cancer Care UK (ang. UK – United King-
dom, Zjednoczone Królestwo, nazwa odnosi się do czterech krajów: Anglii, Szkocji, Irlan-
dii Północnej i Walii) [68] podkreśliły, że 4 na 5 pacjentów chorych na raka mieszkających 
w Walii ponosi średnio koszt 570 funtów miesięcznie z powodu swojej diagnozy. Jest to 
kwota porównywalna z miesięczną ratą kredytu hipotecznego. Inny artykuł online fundacji 

„Musimy wyeliminować szkodliwe
zachęty napędzające zachowania,

które niszczą finansową 
stabilność opieki onkologicznej.

Prywatny lekarz kliniczny
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Macmillan zatytułowany „Cured, but at what cost?” („Wyleczony, ale jakim kosztem?”) [69] 
podkreśla, że pacjenci pozostają narażeni na kolejne koszty, informując, że około 500 000 
osób w Wielkiej Brytanii zmaga się ze złym stanem zdrowia lub niepełnosprawnością po 
przebytym leczeniu onkologicznym.

Newton et al. [96-97] oraz Slavova-Azmanova et al. [98] pokazują, że osoby u których zdiag-
nozowano raka na wiejskich obszarach Australii Zachodniej poniosły po diagnozie znaczne 
wydatki z własnej kieszeni.

Casilla-Lennon et al. [60] wykorzystali rejestr medyczny Uniwersytetu Północnej Karoliny, 
aby pokazać, że dotkliwość finansowa była udziałem pacjentów chorych na raka pęche-
rza moczowego, gdzie 24% pacjentów zgłosiło, że „muszą płacić za opiekę medyczną wię-
cej, niż ich na to stać”. Ponadto autorzy stwierdzili, że pacjenci ci również częściej zgłaszali 
konieczność odłożenia terapii na później z powodu problemów z zasobami finansowymi 
i  czasowymi. Co ważne, pacjenci zgłaszający dotkliwość finansową odnotowali również 
znacząco niższe wyniki w standardowych pomiarach PROM, zarówno w podzakresie sa-
mopoczucia fizycznego, jak i sprawności czynnościowej, co sugeruje, że wskaźniki dotyczą-
ce dotkliwości finansowej powinny być standardowo włączane do systemów ocen PROM 
i HQOL (Health and Quality of Life; pol. zdrowie i jakość życia).

Publikacje nierecenzowane. Opracowany model wykazał, że szacowane obciążenie budże-
tu związane z opieką onkologiczną w USA osiągnęło w 2019 roku 21,1 mld dolarów [61]. 
Amerykańskie stowarzyszenie onkologiczne American Cancer Society, narodowy instytut 
onkologii National Cancer Institute, Amerykańskie Centrum Kontroli i Zapobiegania Cho-
rób (CDC) oraz północnoamerykańskie stowarzyszenie centralnych rejestrów nowotworów 
North American Association of Central Cancer Registries obliczyły przy użyciu pomiarów 
obciążenie finansowe pacjenta oceniając: „koszty własne pacjenta” oraz „czas pacjenta wy-
datkowany na podróż do ośrodka w celu skorzystania ze świadczenia w ramach opieki on-
kologicznej”. [61].

„4 na 5 pacjentów chorych na raka mieszkających 
w Walii ponosi średnio koszt 570 funtów miesięcznie 
w następstwie swojej diagnozy – kwota porównywal-
na z miesięczną ratą kredytu hipotecznego”.
Macmillan Cancer Care UK
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4.3 Kategorie wskaźników efektywności z niedostatkami dowodowymi

Analiza kategorii wskaźników, obszarów tematycznych wskaźników i  powiązanych z  nimi 
wskaźników w ramach przeglądów rejestrów, literatury badawczej i wywiadów z interesa-
riuszami wykazała, że niekiedy występuje luka pomiędzy identyfikacją tematów związanych 
z aspektem efektywności, a łatwo dostępnymi źródłami dowodów i wskaźnikami do ich 
pomiaru. Tak było w przypadku sześciu poniższych zagadnień. Ponadto w przypadku wy-
wiadów z interesariuszami kategoria „sojuszu terapeutycznego” w ogóle się nie pojawiła.

Każde z tych sześciu zagadnień zostanie omówione indywidualnie w kolejnych podrozdziałach:

• Życie po przebytym leczeniu: w szczególności dotyczy wsparcia społecznego pacjentów 
i ich rodzin oraz obaw i postrzegania wsparcia przez osoby, które przeżyły chorobę 

• Onkologia psychospołeczna: psychologiczne i  społeczne konsekwencje rozpoznania 
raka w tym wspieranie pacjentów na ścieżce opieki onkologicznej oraz w życiu po zakoń-
czeniu leczenia

• Sojusz terapeutyczny: osobista więź, zaufanie, wspólne cele terapeutyczne oraz zrozu-
mienie pomiędzy pacjentem, jego opiekunem i klinicystą w zakresie wszystkich aspektów 
związanych z diagnozą, prognozą i opieką 

• Wyniki zgłaszane przez pacjentów: w szczególności zastosowanie elektronicznych metod 
pomiaru PROM (ePROs) do zdalnego monitorowania objawów i proaktywnego (inicjowa-
nego przez pacjenta) zaangażowania po zakończeniu doświadczenia z terapią, do zdalne-
go monitorowania potrzeb w dłuższym okresie 

• Innowacje: dostarczanie nowatorskich terapii i urządzeń medycznych, technologie zdal-
nego monitorowania pacjentów i zaangażowanie cyfrowe, a  także poprawa w zakresie 
świadczenia opieki 

• Środowisko społeczne pacjenta oraz postawy społeczne i indywidualne: dotyczy zróżni-
cowanych środowisk społeczno-ekonomicznych, infrastruktury służby zdrowia oraz styg-
matyzacji, mitów i tabu, które wpływają na ciągłość opieki nad chorymi na raka i wyniki 
leczenia

4.3.1 Życie po przebytym leczeniu – życie w dobrym zdrowiu bez nowotworu 

W przypadku chorób onkologicznych życie po zakończeniu leczenia skupia się na długo-
trwałym zachowaniu zdrowia i dobrego samopoczucia pacjentów. W tym obszarze ciągłe 
monitorowanie holistycznych potrzeb – w tym zajęcie się lękiem przed nawrotem nowo-
tworu – oraz wsparcie zapobiegające izolacji i  samotności są kluczowe dla zmniejszenia 
negatywnych konsekwencji psychospołecznych. Strach przed nawrotem choroby nowo-
tworowej jest jedną z konsekwencji psychologicznych, która jest szeroko opisywana w lite-
raturze i jeśli nie zostanie zredukowana, może spowodować długotrwałe pogorszenie wa-
runków życia i funkcjonowania pacjentów.
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Ponadto późne następstwa choroby nowotworowej (objawy, skutki uboczne i  choroby 
współistniejące będące wynikiem choroby nowotworowej i  jej leczenia), które mogą wy-
stąpić miesiące lub lata po zakończeniu leczenia, potencjalnie stanowią znaczne obciążenie 
dla pacjentów, ich rodzin i (lub) ich opiekunów. Są to m.in. zaburzenia erekcji, nietrzymanie 
moczu, zmiany neurokognitywne, neuropatie i problemy z sercem, aby wymienić tylko kilka. 
Późne następstwa mogą nie tylko być osłabiające fizycznie, ale także mogą poważnie wpły-
nąć na jakość życia pacjenta, jego rodziny i opiekunów, relacje z innymi, a także na zdolność 
osoby do wykonywania pracy lub zwykłych codziennych czynności, do których była zdolna 
przed postawieniem diagnozy i rozpoczęciem leczenia.

4.3.2 Onkologia psychospołeczna

Onkologia psychospołeczna dotyczy psychologicznych i społecznych konsekwencji diag-
nozy nowotworu i obejmuje wsparcie pacjentów będących na ścieżce opieki onkologicznej 
i po zakończeniu leczenia, polegające na zapewnieniu przesiewowych badań psychologicz-
nych i interdyscyplinarnej opieki wspomagającej.

Obecnie brakuje potwierdzenia, że skuteczność opieki onkologicznej jest monitorowana 
i zachowywana. Wczesne badania przesiewowe ryzyka dotyczącego zagrożeń psycholo-
gicznych i psychospołecznych po rozpoznaniu choroby nowotworowej (tj. prawdopodo-
bieństwa wystąpienia negatywnych objawów psychologicznych, np. depresji i lęku oraz izo-
lacji) okazały się mieć związek z poprawą jakości życia i wyników psychospołecznych. Ma to 
szczególne zastosowanie w grupach pacjentów, którzy są szczególnie narażeni, takich jak 
młodzież i młodzież dorosła, dzieci i osoby starsze [62–66].

„Po zakończeniu leczenia byłem po prostu
jakby pozostawiony sam sobie. Strach przed nawrotem 

jest bardzo realny, a ja byłem przerażony. 
Każdy guzek, zgrubienie i kaszel napawał mnie przerażeniem.

Potrzebowałem nadzoru mojego stanu zdrowia 
oraz wsparcia, ale tego po prostu nie było.

Pacjent 
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4.3.3 Sojusz terapeutyczny

Sojusz terapeutyczny dotyczy osobistej więzi, zaufania, wspólnych celów terapeutycznych 
i zrozumienia między pacjentem, jego opiekunem i klinicystą odnośnie wszystkich aspektów 
diagnozy, prognozy i opieki [108].

Zgodność (wspólne podejmowanie decyzji, wsparte świadomą zgodą na terapię) na każdym 
etapie procesu opieki i zapewnienie, że decyzje wszystkich osób są zgodne z najlepszym 
interesem pacjenta, to idealny scenariusz. Jednak, aby to osiągnąć muszą zaistnieć odpo-
wiednie systemy informacyjne, a to oznacza regularne zbieranie pomiarów PROM.

4.3.4 Pomiary wyników zgłaszanych przez pacjentów (ang. Patient reported outco-
mes measures, PROMs)

Głównym tematem publikacji i  wywiadów z  interesariuszami była potrzeba zwiększenia 
wykorzystania pomiarów PROM w  bieżącej opiece – zostało nawet stworzone pojęcie 
„PRO-cision medicine” (przyp. medycyna PRO-cyzyjna), gdzie PROM są uznawane zarówno 
za mierniki diagnostyczne, jak i predykcyjne [67].

Z niektórych rejestrów i audytów uzyskano potwierdzenie rutynowego zbierania pomiarów 
PROM. Jednak jest potrzebne szersze zastosowanie bardziej kompleksowego zestawu da-
nych PROM związanych z zarówno psychospołecznymi, jak i fizycznymi aspektami dobro-
stanu pacjenta w świecie rzeczywistym, aby poprawić inicjowane przez pacjenta monitoro-
wanie i kontrolę objawów oraz, aby zaspokoić holistyczne potrzeby pacjentów (tj. poczucie 
własnej sprawczości).

Wprowadzenie przetestowanych systemów cyfrowych do regularnego zbierania pomiarów 
PROM umożliwiających zgłaszanie objawów i zdarzeń niepożądanych (np. wersja ePRO sy-
stemu PRO-CTCAE [57]) oraz aplikacji dla pacjentów rejestrujących te dane, mogą umoż-
liwić lekarzom zdalne monitorowanie pacjentów. Dzięki temu klinicyści mogliby wcześniej 
reagować na zgłaszane przez pacjentów zdarzenia niepożądane, objawy lub obawy (np. 
poprzez proponowanie osobistej wizyty lub wystawienie odpowiedniego skierowania), za-
miast czekać, aż pacjenci sami wystąpią o skierowanie lub zgłoszą się z poważnymi nieza-
spokojonymi potrzebami, zwłaszcza w trybie nagłym.

4.3.5 Innowacja

Innowacja jest pojęciem szerokim i wieloaspektowym, obejmującym dostarczanie nowych 
terapii i urządzeń medycznych, technologii zdalnego monitorowania pacjentów i zaanga-
żowanie w cyfrową komunikację, np. elektroniczne relacjonowanie wyników przez pacjen-
ta (ePRO), poprawę jakości świadczenia usług opieki zdrowotnej oraz innowacje związane 
z poprawą wydajności, takie jak nowe struktury kodowania świadczeń medycznych.

Monitorowanie skuteczności innowacji stanowi wyzwanie i zależy od a) przyjętej innowacji 
oraz b) celu przyjętej innowacji. Monitorowanie może obejmować na przykład wskaźniki 
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wdrożenia i  wykorzystania, koszty i  zwrot z  inwestycji oraz czas do zwrotu z  inwestycji, 
wpływ na korzystanie z systemu opieki przez pacjentów, np. wskaźniki readmisji i wizyt na 
oddziale ratunkowym. Ponadto subiektywne miary, takie jak poziom zadowolenia pacjen-
tów i poprawa wyników zgłaszanych przez pacjentów, wymieniając tylko niektóre z nich.

4.3.6 Środowisko społeczne pacjentów oraz postawy społeczne i indywidualne 

W różnych krajach istnieją różne środowiska społeczno-ekonomiczne i infrastruktura służ-
by zdrowia. Infrastruktura służby zdrowia, jej istnienie i dostęp do niej mogą mieć ogromny 
wpływ na ciągłość opieki onkologicznej i  jej wyniki, co często znajduje odzwierciedlenie 
w korzystaniu ze świadczeń opieki onkologicznej na świecie oraz w tabelach wyników te-
rapii. Ponadto w niektórych częściach świata rak jest obarczony znacznym piętnem, mitami 
i tabu. Mogą one wpływać na: [70]

• świadomość pacjentów, która często jest dodatkowo obniżona przez brak edukacji
• osobiste postawy zdrowotne, np. używanie tytoniu
• zachowania związane z poszukiwaniem świadczeń zdrowotnych, jeśli są one dostępne.

Środowisko społeczne oraz postawy społeczne i indywidualne mogą mieć również zasadni-
czy wpływ na zachorowalność i śmiertelność z powodu nowotworów w niektórych regio-
nach i populacjach [71]. Jednak zakres i złożoność oraz wieloczynnikowy charakter wskaźni-
ków dotyczących środowiska pacjenta sprawiły, że włączenie tych wskaźników związanych 
z tym raportem było nierealistyczne. Zalecane są tu dalsze badania.
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Musimy nieustannie wprowadzać 
innowacje ponieważ jest to 
niekończąca się biologiczna 

gra w szachy, gdzie nasze strategie  
i narzędzia onkologiczne próbują  

walczyć na biologicznych ścieżkach,  
którymi rak próbuje uciec 
przed wyeliminowaniem.  

Sfinansowanie tego jest wyzwaniem.

Clinician – Pharma
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5. Wnioski z rozmów z interesariuszami 

5.1 Podsumowanie

Celem wywiadów z interesariuszami było zebranie opinii niektórych kluczowych grup inte-
resariuszy z całego ekosystemu opieki onkologicznej i porównanie ich z wnioskami z prze-
glądu literatury. Takie podejście miało pomóc w ustaleniu czy istnieją dowody naukowe 
potwierdzające poglądy interesariuszy i wskazać ewentualne luki. Ponadto wywiady dały 
badaczom możliwość zidentyfikowania wszelkich dodatkowych wyłaniających się obsza-
rów tematycznych wskaźników efektywności i związanych z nimi wskaźników efektywności, 
które nie wynikły z przeglądu naukowego.

5.2 Metodologia wywiadu

Zaangażowano małą, dobraną pod kątem potrzeb próbę uczestników wywiadów, repre-
zentującą interesariuszy z całego ekosystemu opieki onkologicznej, obejmującą dziewięć 
kluczowych grup reprezentowanych przez następujące podmioty:

• pacjenci*, klinicyści, szpitale, płatnicy (w tym zarówno rynek ubezpieczeniowy, jak i pań-
stwo), farmacja onkologiczna, branża medyczno-technologiczna oferująca terapie onko-
logiczne, służby diagnostyczne, naukowcy, projektodawcy ustaw.

Do udziału w badaniu wybrano co najmniej dwóch interesariuszy z każdej kategorii, przy 
czym każdy z nich reprezentował odrębny obszar geograficzny (kraj lub kontynent).

Należy zauważyć, że większość wywiadów z  interesariuszami została przeprowadzona 
z przedstawicielami sektora rozwoju, zaopatrywania i  świadczenia usług w zakresie opie-
ki onkologicznej. Pacjenci, choć są kluczową grupą interesariuszy, nie byli zaangażowani 
w większym stopniu niż inne grupy interesariuszy (pod względem liczby uczestników) (patrz 
rozdział 1.2 – Zakres raportu i jego ograniczenia). Po przeprowadzeniu przeglądu naukowe-
go i wywiadów dostrzeżono możliwość poddania bezpośredniej ocenie wskaźników efek-
tywności przez pacjentów i opiekunów, aby poznać punkt widzenia osób korzystających ze 
świadczeń, co zostało szerzej omówione w rozdziale 8 – Możliwości.

* Termin „pacjenci” odnosi się do osób, u których zdiagnozowano raka i które były w trakcie lub zakończyły 

leczenie onkologiczne w momencie przeprowadzania wywiadu, włączonych do badania za pośrednictwem 

organizacji pacjenckich / grup wspierających świadczeniobiorców.
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5.3 Zestaw pytań do wywiadu

Zestaw 10 pytań do wywiadu został opracowany przez badaczy w porozumieniu z grupą 
roboczą All.Can REWG i zatwierdzony przez Komisję Etyczną Uniwersytetu w Southampton. 
Dziewięć z tych pytań dotyczyło wszystkich interesariuszy, a dwa pytania były skierowane 
w szczególności do interesariuszy związanych z organizacją lub branżą (patrz załącznik 5). 
Pytania te były następujące:

Pytania do wywiadu z interesariuszami

1 Jaka jest definicja efektywności opieki onkologicznej w Pana(-ni) organizacji?

2
Czy efektywność opieki onkologicznej jest dla Pana(-ni) organizacji ważna?  
Jeśli tak, to dlaczego?

3
Jakie miary uważa Pan(i) osobiście za najważniejsze, które powinny być 
gromadzone i analizowane w celu zbadania i poprawy efektywności  
opieki onkologicznej?

4
(tylko ankietowani reprezentujący organizacje/branżę) 
Jakie pomiary, jeśli w ogóle, są obecnie analizowane i wykorzystywane przez 
Pana(-ni) organizację do zbadania i poprawy efektywności opieki onkologicznej?

5
(tylko ankietowani reprezentujący organizacje/branżę)  
Czy któryś z pomiarów, które uważa Pan(i) za ważne, nie są analizowane/
wykorzystane przez Pana(i) organizację. Jeśli nie są, to dlaczego?

6
Jakie występują według Pana(-ni) deficyty, które wpływają na świadczenie 
optymalnie wydajnej opieki onkologicznej?

7
Co Pana(-ni) zdaniem można zrobić, aby zniwelować te deficyty?  
I czy Pana(-ni) organizacja realizuje obecnie któreś z tych działań?

8
Kto jeszcze, Pana(-ni) zdaniem, jest odpowiedzialny za zniwelowanie  
tych deficytów i w jaki sposób powinno się to przeprowadzić?

9
Jakich trzech słów/zwrotów użył(a)by Pan(i), aby opisać, jak miałaby wyglądać 
optymalna opieka onkologiczna?

10
Czy jest coś jeszcze, co Pana(-ni) zdaniem powinniśmy wziąć pod uwagę w tym 
wywiadzie, aby lepiej zrozumieć, czym jest efektywność opieki onkologicznej?
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5.4 Liczba wywiadów i reprezentacja interesariuszy

Przeprowadzono łącznie 20 wywiadów w dziewięciu grupach interesariuszy, w następują-
cym podziale:

Interesariusz Ilość 
respondentów

% w całej grupie  
respondentów

Pacjenci 3 15%

Klinicyści 3 15%

Szpitale 3 15%

Płatnicy, np. firmy ubezpieczeniowe 3 15%

Farmacja onkologiczna 3 15%

Firmy medyczno-technologiczne  
działające w branży onkologicznej 2 10%

Służby diagnostyczne 1 5%

Naukowcy 1 5%

Projektanci ustaw 1 5%

Razem 20 100%

5.5 Odpowiedzi z wywiadów według kategorii wskaźników efektywności 

Odpowiedzi z wywiadów zostały dopasowane do głównych kategorii wskaźników efektyw-
ności, które wyłoniono z przeglądu literatury naukowej i szarej. Kategoria „sojuszu terapeu-
tycznego” w ogóle nie pojawiła się w wywiadach. Pojawiły się natomiast trzy nowe katego-
rie wskaźników. Były to:

• Wyniki zgłaszane przez pacjentów (PROs, w tym jakość życia)

• Środowisko społeczne i  postawa pacjenta, w  tym: samopoczucie (emocjonalne i  psy-
chiczne), pozytywne/negatywne nastawienie, opieka dostosowana do potrzeb oraz nie-
umiejętność odnalezienia się w systemie i brak rzeczywistego korzystania z niego

• Innowacje: wdrożenie i dostępność technologii, leków, procesów itp.
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Ilość wypowiedzi, w których dana kategoria została wymieniona w wywiadzie zestawiono 
w następujący sposób:

Tabela na następnej stronie przedstawia, ile razy rozmówca z każdej grupy interesariuszy 
wymienił daną kategorię w odpowiedziach udzielanych w wywiadzie.

Ilościowy udział interesariuszy w wywiadzie był ograniczony, a zatem też wartość pomiaru 
statystycznego odpowiedzi, natomiast mapowanie kategorii wskaźników według ich liczby 
wskazań (ilość razy, kiedy wskaźnik został wymieniony przez respondentów) przy łącznym 
rozpatrzeniu odpowiedzi dało pewien wgląd w to, co interesariusze uważają za ważne.

Jednak istotnie większa liczba wywiadów pozwoliłaby na uzyskanie bardziej ugruntowa-
nych statystycznie spostrzeżeń. Co więcej, znacznie większy udział pacjentów/osób korzy-
stających z systemu opieki umożliwiłby uzyskanie większej jasności co do tego, na ile w po-
strzeganiu pacjentów/osób korzystających z systemu dany temat jest powszechny i ważny 
(patrz rozdział 8 – Możliwości).

Całkowita liczba wskazań kategorii wskaźników efektywności  
w wywiadach ze wszystkimi interesariuszami

Jakość opieki

Terminowość opieki

Dotkliwość finansowa

Otoczenie społeczne i postawa pacjenta

Wyniki zdrowotne zgłaszane przez pacjentów

Ciągłość opieki

Informacja, wsparcie i wspólne podejmowanie decyzji

Głos pacjenta w procesie leczenia

Innowacja

Życie po przebytym leczeniu

Onkologia psychospołeczna

Opieka paliatywna i opieka w końcowej fazie życia

0 40302010 3525155

34
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6
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2

18

10

2

34

12

5
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Kategoria wskaźników Obszar tematyczny wskaźników Pacjenci Klinicyści
Świadczeniodawcy 
kliniczni

Szpitale
Rynek 
ubezpie-
czeniowy

Naukowcy
Firmy  
med.-techn. 
w branży onkol.

Firmy 
farmakol.

Projektanci 
ustaw

Razem

Terminowość opieki

Szybka diagnoza (odstępy w czasie itd.)

Dokładność diagnozy (rozpoznanie  
stadium w badaniu histologicznym, 
obrazowanie itd.)

Ścieżka do diagnozy (tryb nagły, 
skierowanie z POZ itd.)

Skierowanie do specjalisty (na badanie 
przesiewowe, leczenie, opiekę paliatywną)

Przyspieszenie leczenia (odstępy czasu, 
stadium raka podczas leczenia)

Jakość opieki

Przestrzeganie celów dotyczących 
jakości opieki (cele ogólnokrajowe)

Przestrzeganie krajowych wytycznych 
(przez lekarzy, usług)

Poprawa koordynacji opieki (wiedza lekarza 
o świadczeniach)

Zespoły interdyscyplinarne (MDTs)

Postrzeganie jakości opieki przez 
pacjenta (PROMs)

Sojusz terapeutyczny

Działania w planie dwójkowym 
(pacjent-opiekun, opiekun–onkolog)

Działania w planie trójkowym (pacjent– 
–opiekun-onkolog, pomiary TA)

Rozumienie prognozy

Ciągłość opieki

Zasady obserwacji po zakończeniu 
leczenia (wizyta na oddziale ratunkowym, 
skierowanie na wizytę od lekarza 
rodzinnego, drogi ustalania priorytetów) 

Terminowość obserwacji 
po zakończeniu leczenia

Rola pielęgniarki klinicznej  
(wszystkie adekwatne pomiary)

Opieka paliatywna 
i w końcowej fazie życia

Percepcja jakości opieki wśród  
pacjentów i rodziny 

Postrzeganie opieki przez opiekuna 
(rozpacz, żal, rola onkologa)

Agresywność opieki

Onkologia  
psychospołeczna

Wczesne badanie przesiewowe pacjentów 
dot. ryzyka psychospołecznego

Badanie przesiewowe rodziny i opiekunów

Wpływ choroby na pacjentów  
i rodzinę (włączając pomiary PROM)

Strata bliskiej osoby dla rodziny  
i opiekuna

Informacja, wsparcie 
i wspólne podejmowanie 
decyzji

Adekwatność informacji i biegłość 
w kwestiach zdrowotnych

Jakość komunikacji z lekarzem (w tym 
postrzeganie pacjenta)

Proces podejmowania decyzji i preferencje 
pacjenta (włączając pomiary PROM)

Doświadczenia pacjenta 
i zaangażowanie 
w opiekę

Zadowolenie pacjenta, doświadczenia 
i zaangażowanie we własna opiekę 
(z innych źródeł niż pomiary PROM)

Współpracowanie z pacjentami w celu 
poprawy jakości opieki

Wyniki zgłaszanie 
przez pacjenta

Regularne pomiary PROM/PREM

Walidowane klinicznie pomiary PROM/PREM

Włączenie pomiarów PROM do bieżącej 
opieki (z uwzględnieniem barier) 

ePRO i samodzielna kontrola pacjenta

Życie po przebytym 
leczeniu

Społeczne wsparcie dla pacjentów i rodziny

Obawy po zakończeniu leczenia 
i postrzeganie wsparcia

Lęk przed nawrotem

Dotkliwość finansowa

Efektywność kosztowa opieki

Wpływ na sytuację finansową pacjenta

Potrzeby pacjenta

Nieradzenie sobie w systemie 
i niekorzystanie ze świadczeń

Samopoczucie (emocjonalne, psychiczne) 
pozytywne lub negatywne nastawienie, 
opieka dostosowana do potrzeb

Innowacje Nowe technologie, leki, procesy itd.
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6. Wskaźniki efektywności

Podczas gdy określono 137 poszczególnych wskaźników, filtrowanie ich w celu zidentyfi-
kowania tylko tych, które były wielokrotnie omawiane we wszystkich trzech źródłach ba-
dań (przegląd literatury, przegląd baz danych i wywiady z interesariuszami) doprowadziło do 
określenia ośmiu kluczowych wskaźników efektywności opieki onkologicznej.

• Czas do postawienia diagnozy
• Odsetek nowotworów rozpoznanych w trybie nagłym
• Okres po konsultacji w podstawowej opiece zdrowotnej*
• Czas od rozpoznania histologicznego do podjęcia leczenia
• Odsetek pacjentów, u których udokumentowano wizytę 

u wykwalifikowanej pielęgniarki klinicznej (ang. Clinical 
Nurse Specialist, CNS)

• Odsetek pacjentów, którzy otrzymali chemioterapię 
w ciągu ostatnich 14 dni życia

• Doświadczenia pacjenta
• Udział pacjentów w podejmowanie decyzji

* Okres po konsultacji w podstawowej opiece zdrowotnej: liczba dni od 
daty pierwszej konsultacji w podstawowej opiece zdrowotnej objawów 
odpowiadających ostatecznemu rozpoznaniu nowotworu do daty 
pierwszego skierowania z podstawowej opieki zdrowotnej.

Pełna lista wszystkich wskaźników zawartych w badaniu znajduje się na kolejnych stronach.
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Kategorie 
wskaźników

Obszary tematyczne 
wskaźników

Wskaźniki

Terminowość 
opieki

Szybka diagnoza • Czas do diagnozy (np. ilość dni)

• Nowotwory zdiagnozowane w stadium I-II (np. w %)

• Stadium choroby w momencie diagnozy  
(np. średnia oraz (całkowita) ilość pacjentów według stadium)

Optymalizacja ścieżki 
pacjenta do diagnozy *

• Odsetek pacjentów otrzymujących pierwszą diagnozę  
po zgłoszeniu się w trybie nagłym

• Odsetek nagłych konsultacji po skierowaniu do szpitala 
przez pogotowie ratunkowe vs. skierowanie od lekarza 
pierwszego kontaktu 

• Odsetek nowotworów zdiagnozowanych w wyniku 
konsultacji z lekarzem w trybie nagłym

• Pierwszy punkt kontaktu w sprawie konsultacji objawów  
(np. % pacjentów na kontakt) 

• Współczynnik skierowań między szpitalnych  
(np. n=x pacjentów skierowanych do szpitala)

• Odsetek przypadków według drogi do diagnozy

• Odsetek pacjentów otrzymujących diagnozę w warunkach 
szpitalnych

• Korzystanie z badań przesiewowych; zakres badań 
przesiewowych (np. % populacji)

• Możliwość poddania się leczeniu po otrzymaniu diagnozy 
(np. ilość lub odsetek pacjentów zdiagnozowanych)

Właściwa i klinicznie 
uzasadniona diagnoza

• Odsetek przypadków według podstawy rozpoznania

• Odsetek pacjentów zdiagnozowanych przez mikroskopową 
weryfikację nowotworu 

• Wartość predykcyjna dodatnia (PPV)  
(np. PPV według populacji)

Skuteczne kierowanie 
do specjalistów

• Współczynnik przesiewowych badań diagnostycznych/ 
/genetycznych  
(np. n=x pacjentów skierowanych)

• Odsetek pacjentów otrzymujących pilne skierowanie 
w ciągu 14 dni od konsultacji objawów

• Ryzyko zgonu w krótkim czasie  
(np. % pacjentów zdiagnozowanych)

• Współczynnik porad dotyczących opieki paliatywnej  
(np. % n=x populacji objętej opieką paliatywną)

• Współczynnik skierowań do hospicjum  
(np. bezwzględna wartość lub % określonej populacji)

• Ilość dni spędzonych pod opieką hospicyjną  
(bezwzględna wartość, np. dni)

• Okres czasu po konsultacji w podstawowej opiece 
zdrowotnej  
(wartość bezwzględna, np. liczba dni od daty pierwszej 
konsultacji w podstawowej opiece zdrowotnej objawów 
odpowiadających ostatecznemu rozpoznaniu nowotworu 
do daty pierwszego skierowania z podstawowej opieki 
zdrowotnej na badania diagnostyczne)
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• Pacjenci, który skorzystali ze specjalistycznej opieki 
paliatywnej  
(np. wartość bezwzględna lub % określonej populacji)

• Skierowanie na pierwszą wizytę w poradni  
(np. wartość bezwzględna lub % określonej populacji)

• Czas od pierwszej wizyty w poradni do otrzymania diagnozy 
(wartość bezwzględna, np. n=x dni)

• Odsetek pacjentów, którzy zmarli w ciągu jednego tygodnia 
od objęcia opieką paliatywną  
(np. wartość bezwzględna lub % określonej populacji)

• Nadmiarowe badania przesiewowe w kierunku nowotworu 
(np. wartość bezwzględna lub % określonej populacji)

Wczesne rozpoczęcie 
leczenia

• Czas od skierowania do rozpoczęcia postępowania  
(wartość bezwzględna np. n=x dni)

• Czas do leczenia chirurgicznego  
(wartość bezwzględna np. n=x dni)

• Śmiertelność w ciągu 30 dni po zakończeniu leczenia 
(wartość bezwzględna np. n=x dni lub ilość pacjentów  
lub % określonej populacji)

• Czas do rozpoczęcia leczenia  
(wartość bezwzględna np. n=x dni)

• Czas do rozpoczęcia leczenia pooperacyjnego  
(wartość bezwzględna np. n=x dni)

• Pacjenci, którzy zakończyli leczenie w ustalonym czasie 
(wartość bezwzględna)

• Czas od diagnozy do omówienia planu leczenia  
(wartość bezwzględna np. n=x dni)

• Czas od omówienia planu leczenia do rozpoczęcia leczenia 
(wartość bezwzględna np. n=x dni)

Jakość opieki Przestrzeganie 
krajowych wytycznych 
przez lekarza

• Zgodność praktyk związanych z kierowaniem pacjentów 
z krajowymi wytycznymi  
(np. % określonej populacji)

• Przestrzeganie wytycznych dotyczących leczenia  
(np. % określonej populacji i schematów leczenia)

• Stosunek rzeczywistego do oczekiwanego przestrzegania 
wytycznych dotyczących leczenia; właściwe leczenie  
(np. % lub ilość – wymaga punktu odniesienia)

• Współczynnik zgodnych z wytycznymi badań 
przesiewowych  
(np. % lub ilość – wymaga punktu odniesienia)

Koordynacja 
specjalistów

• Kierowanie populacji docelowej po badaniach 
przesiewowych na inne świadczenia  
(np. wartość bezwzględna, n=x lub % określonej populacji)

• Czas oczekiwania na skierowanie na inne świadczenia  
(np. wartość bezwzględna, n=x dni)

• Rozumienie programów badań przesiewowych przez 
specjalistów opieki  
(np. ilość lub % pacjentów udzielających odpowiedzi tak/nie 
w kwestionariuszu dot. zadowolenia lub ocena 1-10)
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• Skuteczny przepływ informacji pomiędzy specjalistami 
opieki  
(kategoryczna zmienna dychotomiczna, np. tak/nie)

• Pacjenci leczeni z zastosowaniem nowych technologii (%)

• Pacjenci włączeni do badań klinicznych  
(kategoryczna zmienna dychotomiczna, np. tak/nie)

Rola zespołów 
interdyscyplinarnych 
(MDTs)

• Obecność zespołu interdyscyplinarnego  
(wartość bezwzględna, np. tak/nie)

• Doświadczenia pacjenta związane z konsultacją zdrowotną 
z zespołem interdyscyplinarnym  
(ocena doświadczenia pacjenta dotycząca zadowolenia 
z działania zespołu interdyscyplinarnego, np. w skali 1-10)

• Dostępność wykwalifikowanej pielęgniarki klinicznej (CNS) 
(kategoryczna zmienna dychotomiczna, np. tak/nie)

• Zaufanie pielęgniarek klinicznych do zespołów 
interdyscyplinarnych  
(ocena doświadczenia pielęgniarki dotycząca zadowolenia 
z działania zespołu interdyscyplinarnego, np. w skali 1-10)

• Odsetek pacjentów, którzy otrzymali nazwisko 
wykwalifikowanej pielęgniarki klinicznej; ilość przypadków, 
którymi zajmuje się pielęgniarka w ciągu roku

• Osoba kontaktowa dedykowana nadzorowi nad opieką 
pacjenta, znana pacjentowi  
(wartość bezwzględna, np. tak/nie lub % określonej populacji)

• Odsetek pacjentów, których przypadek był omawiany 
na spotkaniu zespołu interdyscyplinarnego przed 
rozpoczęciem leczenia

• Odsetek pacjentów, których przypadek był omawiany  
na spotkaniu zespołu interdyscyplinarnego; łatwy kontakt 
z pielęgniarką kliniczną

• Pacjenci, u których udokumentowano, że spotkali się 
z pielęgniarką kliniczną  
(% lub wartość bezwzględna n=x)

• Pielęgniarka kliniczna była obecna podczas przekazania 
diagnozy

Wyniki relacjonowane 
przez pacjenta (PRO) 
w standardowej opiece

• Wizyty na oddziale ratunkowym (n=x)

• Częstotliwość hospitalizacji  
(n=x lub/i % określonej populacji)

• Wizyty w ramach opieki paliatywnej  
(n=x lub/i % określonej populacji)

• Wizyty w ramach opieki psychoonkologicznej  
(n=x lub/i % określonej populacji)

• Natężenie dziewięciu z powszechnych fizycznych 
i psychicznych objawów; nasilenie objawów  
(ocena stopnia nasilenia)

• Jakość życia pacjentów chorych na nowotwór  
(np. skala ocen lub % pacjentów oceniających n=x na skali)

• Uzasadnione cierpienie  
(np. skala ocen lub % pacjentów oceniających n=x na skali)
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• Stan odżywienia  
(np. specjalne narzędzie oceny lub % pacjentów ceniających 
n=x na skali)

• Natężenie bólu  
(np. skala ocen lub % pacjentów oceniających n=x na skali)

• Zdrowie fizyczne i samopoczucie psychospołeczne  
(np. specjalne narzędzie oceny lub % pacjentów 
oceniających n=x na skali)

• Przestrzeganie zaleceń według pacjenta  
(np. specjalne narzędzie oceny lub % pacjentów oceniających 
n=x na skali)

• Nieprzestrzeganie zaleceń  
(np. specjalne narzędzie oceny lub % pacjentów oceniających 
n=x na skali)

• Ryzyko nieprzestrzegania zaleceń  
(np. specjalne narzędzie oceny lub % pacjentów oceniających 
n=x na skali)

• Zadowolenie z leczenia  
(np. specjalne narzędzie oceny lub % pacjentów oceniających 
n=x na skali)

• Współczynnik readmisji w ciągu 30 dni  
(wartość bezwzględna lub % określonej populacji)

• Aktywizacja pacjenta  
(np. specjalne narzędzie oceny lub % pacjentów oceniających 
n=x na skali)

• Obawy pacjenta  
(np. specjalne narzędzie oceny lub % pacjentów oceniających 
n=x na skali)

• Postrzeganie wsparcia społecznego  
(np. specjalne narzędzie oceny lub % pacjentów oceniających 
n=x na skali)

Postrzeganie jakości 
opieki przez pacjenta

• Kompetencje medyczno-techniczne  
(np. specjalne narzędzie oceny lub % pacjentów oceniających 
n=x na skali)

• Warunki techniczne  
(np. specjalne narzędzie oceny lub % pacjentów oceniających 
n=x na skali)

• Podejście indywidualne  
(np. specjalne narzędzie oceny lub % pacjentów oceniających 
n=x na skali)

• Atmosfera społeczno-kulturowa  
(np. specjalne narzędzie oceny lub % pacjentów oceniających 
n=x na skali)

Ciągłość opieki 
(COC)

Adekwatność zasad 
obserwacji po 
zakończeniu leczenia

• Obserwacja z inicjatywy pacjenta  
(wartość bezwzględna n=x lub % określonej populacji)

• Częstotliwość wizyt u lekarza pierwszego kontaktu  
(np. n=x dni)

• Odstępy czasu pomiędzy wizytami u lekarza pierwszego 
kontaktu  
(np. wartość absolutna, n=x dni)
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• Pacjenci podlegający regularnej kontroli po zakończeniu 
leczenia  
(np. n=x pacjentów)

Doświadczenia pacjenta 
dot. ciągłości opieki

• Poziom ciągłości w doświadczeniu pacjenta  
(np. specjalne narzędzie oceny lub % pacjentów oceniających 
n=x na skali)

• Przekazanie danych kontaktowych po zakończeniu pobytu 
w szpitalu  
(wartość bezwzględna n=x pacjentów udzielających 
odpowiedzi tak/nie)

• Wsparcie lekarza pierwszego kontaktu w trakcie leczenia

Opieka 
paliatywna 
i opieka nad 
pacjentem 
w stanie 
terminalnym

Postrzeganie opieki 
paliatywnej i opieki nad 
pacjentem w stanie 
terminalnym przez 
pacjentów i rodziny

• Dostępność opieki paliatywnej  
(odpowiedź tak/nie świadczeniodawcy klinicznego  
wraz uszczegółowieniem, skorelowane z pomiarami  
dot. opieki wśród pacjentów/rodzin)

• Ocena jakości opieki przez rodziców  
(np. specjalne narzędzie oceny lub % pacjentów oceniających 
n=x na skali)

• Zadowolenie rodziców  
(np. specjalne narzędzie oceny lub % pacjentów oceniających 
n=x na skali)

• Możliwość zdecydowania o miejscu zgonu  
(np. specjalne narzędzie pomiaru doświadczeń pacjenta, 
wartość bezwzględna n=x i/lub % populacji)

• Dostępność lekarza  
(np. specjalne narzędzie pomiaru doświadczeń pacjenta, 
wartość bezwzględna n=x i/lub % populacji)

• Dostępność wsparcia psychospołecznego  
(odpowiedź tak/nie świadczeniodawcy klinicznego  
wraz uszczegółowieniem, skorelowane z pomiarami  
dot. opieki wśród pacjentów/rodzin)

• Ilość pobytów w szpitalu w ostatnim miesiącu życia  
(wartość bezwzględna n=x dni)

Uporczywa terapia 
u pacjenta w stanie 
terminalnym

• Nowy schemat chemioterapii rozpoczynający się do 30 dni 
przed śmiercią  
(np. wartość bezwzględna tak/nie lub n=x dni)

• Więcej niż 1-dniowy pobyt na OIOM-ie w OBOP-ie ostatnim 
miesiącu życia  
(np. wartość bezwzględna tak/nie lub n=x dni)

• Odsetek pacjentów, którzy otrzymali chemioterapię w ciągu 
14 dni przed śmiercią  
(np. wartość bezwzględna n=x (%), nb. wysoki odsetek 
wskazywałby na wysoki poziom agresywności, a więc 
i niskiej efektywności

Psychospołeczne 
badania przesiewowe 
pacjentów z grupy 
wysokiego ryzyka

• Ryzyko psychospołeczne  
(np. n=x % populacji skonfrontowanej)

• Konsekwencje badania przesiewowego  
(np. n=x % populacji skonfrontowanej z określonym 
problemem psychospołecznym)

• Uzasadnione cierpienie  
(np. n=x populacji skonfrontowanej)
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• Konsultacja psychiatryczna  
(np. n=x % populacji, która odbyła konsultację)

• Odsetek pacjentów potwierdzających możliwość 
omówienia swoich obaw

Onkologia 
psychospo- 
łeczna

Wpływ nowotworu  
na relacje między 
rodziną a pacjentem

• Postrzeganie opieki i wsparcia psychospołecznego 
(np. wartość bezwzględna, np. % populacji udzielającej 
odpowiedzi tak/nie w odniesieniu do przejścia 
psychospołecznego badania przesiewowego lub  
otrzymania odpowiedniego wsparcia psychospołecznego)

• Jakość życia aktualnego opiekuna  
(np. specjalne narzędzie oceny n=x na skali)

• Radzenie sobie z sytuacją przez partnera  
(np. specjalne narzędzie oceny n=x na skali)

• Postrzeganie aktualnego bezpieczeństwa finansowego  
(np. wartość bezwzględna, np. tak/nie lub %)

• Obawy rodzicielskie  
(np. wartość bezwzględna, np. % populacji odpowiadających 
tak/nie wraz z uszczegółowieniem)

• Obciążenie relacji  
(np. wartość bezwzględna, np. % populacji odpowiadających 
tak/nie wraz z uszczegółowieniem)

• Ograniczenia społeczne  
(np. wartość bezwzględna, np. % populacji odpowiadających 
tak/nie wraz z uszczegółowieniem)

• Wpływ wydarzenia  
(np. wartość bezwzględna, np. % populacji odpowiadających 
tak/nie wraz z uszczegółowieniem)

• Przystosowanie diadyczne  
(np. określona ocena na skali przystosowania diadycznego 
(ang. Dyadic Adjustment Scale – DAS))

• Rozwiązywanie problemów społecznych  
(np. % określonej populacji zgłaszającej trudność 
z rozwiązywaniem problemów społecznych)

• Strata rodzeństwa  
(np. % populacji zgłaszającej śmierć jednego z rodzeństwa 
lub trudność w radzeniu sobie z jego śmiercią) 

Informacja, 
wsparcie i proces 
podejmowania 
decyzji

Postrzegania 
komunikacji z lekarzem 
przez pacjentów

• Odsetek pacjentów czujących, że szczegółowych informacji 
udzielał ich lekarz

• Odsetek pacjentów poinformowanych o tym, jak działa ich 
terapia

• Odsetek pacjentów poszukujących informacji online

• Postrzeganie przez pacjenta jakości rozmowy z klinicystami 
(np. konkretne pytanie i ocena (np. 1-10) w kwestionariuszu 
zadowolenia pacjenta)

• Poczucie kontroli nad własnym leczeniem  
(np. konkretne pytanie i ocena (np. 1-10) w kwestionariuszu 
zadowolenia pacjenta)

• Postrzeganie przez pielęgniarkę efektywności rozmów 
z pacjentem  
(np. konkretne pytanie i ocena (np. 1-10) w kwestionariuszu 
zadowolenia personelu medycznego)
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• Odsetek pacjentów, którzy pozytywnie ocenili poziom ich 
komunikacji z lekarzem

• Doświadczenia pacjenta ze sprawowaniem opieki nad nim 
(np. konkretne pytanie i ocena (np. 1-10) w zestawie pytań 
dot. zadowolenia pacjenta)

• Pacjenci, którzy otrzymali plan terapii  
(np. wartość bezwzględna (n=x) lub % pacjentów 
udzielających odpowiedzi tak/nie w kwestionariuszu 
zadowolenia pacjenta)

Doświadczenia 
pacjentów w procesie 
podejmowania decyzji

• Żałowanie decyzji  
(np. lub % pacjentów udzielających odpowiedzi tak/nie 
w kwestionariuszu zadowolenia pacjenta)

• Preferencja pacjenta dot. roli lekarza  
(np. konkretne pytanie i ocena (np. 1-10) w zestawie pytań 
dot. zadowolenia pacjenta)

Relacje między 
pacjentami, opiekunami 
i onkologami

• Sojusz terapeutyczny (np. konkretne pytanie i ocena  
(np. 1-10) w zestawie pytań dot. zadowolenia pacjenta)

• Dysonans dot. celów leczenia pomiędzy pacjentem 
a lekarzem (np. konkretne pytanie i ocena  
(np. 1-10) w zestawie pytań dot. zadowolenia pacjenta 
i uszczegółowienie w pytaniu otwartym) 

Głos pacjenta 
w procesie 
świadczenia 
opieki

Zadowolenie, 
doświadczenia pacjenta 
i jego zaangażowanie 
w świadczoną opiekę

• Doświadczenia pacjenta  
(np. zaangażowanie pacjenta w proces podejmowania 
decyzji lekarzem); (np. konkretne pytanie i ocena (np. 1-10) 
w zestawie pytań dot. zadowolenia pacjenta)

• Pacjent traktowany był z godnością i szacunkiem  
(np. konkretne pytanie i ocena (np. 1-10) w zestawie pytań 
dot. zadowolenia pacjenta)

Współpracowanie 
z pacjentami w celu 
poprawy jakości 
świadczonej opieki

• Zaangażowanie pacjenta w udzielane mu wsparcie, 
organizację opieki i poprawę procesów administracyjnych 
(np. konkretne pytanie(-nia) i ocena (np. 1-10) w zestawie 
pytań dot. zadowolenia pacjenta)

• Współpraca z organizacjami pacjenckimi

Życie po 
zakończeniu 
leczenia

Społeczne wsparcie dla 
pacjentów i ich rodzin

• Potrzeby w zakresie opieki wspierającej  
(np. konkretne pytanie i uszczegółowienie (które można 
sklasyfikować) w zestawie pytań dot. zadowolenia pacjenta)

Obawy osób, które 
pokonały chorobę i ich 
postrzeganie wsparcia

• Postrzeganie ryzyka nawrotu i śmiertelności choroby  
(np. konkretne pytanie i ocena (np. 1-10) w kwestionariuszu 
pomiaru wyników relacjonowanych przez pacjenta (PROM))

• Lęk przed nawrotem nowotworu  
(np. konkretne pytanie i ocena (np. 1-10) w kwestionariuszu 
pomiaru wyników relacjonowanych przez pacjenta (PROM))

• Korzystanie i zadowolenie z opieki psychospołecznej  
(np. konkretne pytanie (mierzące ilość wizyt) i ocena (1-10) 
w kwestionariuszu zadowolenia pacjenta)

Dotkliwość 
finansowa

Wpływ nowotworu 
na sytuację finansową 
pacjentów

• Zmiana statusu zatrudnienia  
(np. konkretne pytanie i odpowiedź tak/nie 
w kwestionariuszu pomiaru wyników relacjonowanych 
przez pacjenta (PROM))
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• Relacjonowana przez pacjenta dotkliwość finansowa  
(np. konkretne pytanie i odpowiedź tak/nie 
w kwestionariuszu pomiaru wyników relacjonowanych 
przez pacjenta (PROM))

• Obciążenie budżetu pacjenta  
(koszty własne i wydatkowany czas netto); (np. konkretne 
pytanie i odpowiedź tak/nie i/lub szacowana wartość 
pieniężna w kwestionariuszu pomiaru wyników 
relacjonowanych przez pacjenta (PROM))
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7.Poza zakresem badań

7.1 Brakujące wskaźniki

Przeprowadzenie krzyżowej analizy rejestrów, badań naukowych i wywiadów z interesariu-
szami umożliwiło dopasowanie wynikających z nich ustaleń do kategorii wskaźników efek-
tywności, obszarów tematycznych wskaźników i wskaźników. Nie znaleziono wskaźników 
dla takich obszarów tematycznych jak „środowisko pacjenta i jego postawa” oraz „innowa-
cja” w żadnym z badań ani wywiadzie z  interesariuszami, mimo że były one wymienione 
jako ważne obszary wymagające rozważenia.

7.2 Tradycyjne wskaźniki kliniczne

W tym badaniu celowo wykluczono takie miary, jak całkowity czas życia po zakończeniu 
leczenia (np. Survival Index) [95], życie wolne od choroby (ang. disease-free-survival, DFS), 
jakość życia i inne tradycyjne wskaźniki kliniczne ze względu na to, że:

1. zostały one już obszernie zbadane i  są rutynowo zbierane jako minimalne standardy 
w służbie zdrowia (np. w brytyjskim NHS); oraz

2. na te wyniki mogą wpływać czynniki niezwiązane ze skutecznością, w szczególności ro-
dzaj nowotworu. Dlatego nie można ich łatwo uogólnić na wszystkie typy nowotworów, 
a więc nie mogą służyć jako uogólnione wskaźniki efektywności opieki onkologicznej (na 
przykład mediana przeżycia będzie się znacznie różnić w przypadku raka trzustki i raka 
piersi).

7.3 Koszty i korzyści oraz efektywność kosztowa

Podczas gdy „stosunek korzyści do kosztów” ma na celu określenie czy korzyści z danej po-
lityki zdrowotnej przewyższają koszty, to „efektywność kosztowa” odnosi się tutaj do kosz-
tów osiągnięcia danego celu. Osiągnięte cele mogą być szersze niż same korzyści i mogą 
mieć różną wartość w zależności od tego, kto je ocenia.

Obie analizy finansowe są użyteczne w odniesieniu do opieki medycznej, ponieważ stano-
wią fundamentalne podstawy finansowo zrównoważonego ekosystemu opieki zdrowotnej. 
Co więcej, wiadomo, że na wyniki obu analiz wpływ mają wyniki leczenia pacjentów. Ponad-
to tradycyjne wskaźniki kliniczne, stosunek korzyści do kosztów oraz efektywność kosztowa 
są wskaźnikami, które są rutynowo gromadzone w całym ekosystemie opieki zdrowotnej, 
począwszy od oceny interwencji do zmiany polityki zdrowotnej. Z tego powodu niniejszy 
raport koncentruje się przede wszystkim na wskaźnikach, które odnoszą się do tego, co 
pacjenci zgłaszają i  postrzegają jako ważne i  które mogą stanowić uzupełnienie bardziej 
konwencjonalnych wskaźników efektywności (takich jak stosunek korzyści do kosztów, uży-
teczności do kosztów i efektywność kosztowa).
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8. Możliwości 

8.1 Podsumowanie

Współpraca badawcza pomiędzy All.Can International, organizacją HVA (Health Value 
Alliance) i  Uniwersytetem Southampton, której celem było zidentyfikowanie opartego na 
dowodach zestawu podstawowych wskaźników efektywności opieki onkologicznej, do-
prowadziła do określenia kategorii wskaźników, obszarów tematycznych wskaźników 
i 137 wskaźników. Dodatkowo wyniki badań stały się źródłem bogatej bazy dowodowej dla 
podstawowych rzeczywistych wskaźników, które mogą być stosowane, choć w różny spo-
sób, w różnych krajach. 

Poprzez zagregowanie wyłonionych w  wyniku badań danych dotyczących wskaźników 
efektywności i  instrumentów oraz pochodzących z  badań i  wywiadów z  interesariusza-
mi obszarów tematycznych związanych z efektywnością, staraliśmy się określić kluczowe 
wskaźniki efektywności, które mogłyby być z powodzeniem stosowane w warunkach kli-
nicznych przez pracowników służby zdrowia (na przykład poprzez rejestrowanie oświad-
czeń pacjentów i ich zgłoszeń dotyczących wyników leczenia PRO). Mogłyby być one także 
poddane retrospektywnej analizie statystycznej na podstawie rutynowo gromadzonych da-
nych dotyczących pacjentów i opieki zdrowotnej, jako część standardowej kontroli przepro-
wadzanej przez rejestry lub organy regulacyjne.

8.2 Wdrożenie

Wszystkie wskaźniki określone w tym raporcie mogą być przełożone na wiele typów nowo-
tworów i ostatecznie wdrożone do rutynowej praktyki. Przedstawione wskaźniki stanowią 
dla zainteresowanych stron podstawę do ustanowienia własnego standardowego zestawu 
wskaźników efektywności, który najlepiej będzie odpowiadał ich potrzebom i  ambicjom, 
korzystając przy tym z opartego na dowodach naukowych uzasadnienia dla włączenia każ-
dego wskaźnika.

Wykorzystanie tych wskaźników w ten sposób posłużyłoby do podniesienia obecnych stan-
dardów opieki skoncentrowanej na pacjencie poprzez rozpoznanie następujących możli-
wości:

a) Poprawa wyników leczenia pacjentów: świadczenie dostępnej, skoncentrowanej na pa-
cjencie, opartej na dowodach naukowych, wysokiej jakości opieki onkologicznej pozwala na 
osiągnięcie najlepszych możliwych wyników u wszystkich pacjentów chorych na raka (przy 
wykorzystaniu istniejących zasobów)

b) Optymalizacja alokacji zasobów: wykorzystanie dostępnych zasobów w taki sposób, aby 
osiągnąć optymalne wyniki równomiernie rozłożone w całym systemie i populacji
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c) Wykorzystywanie danych do ciągłego uczenia się: wykorzystywanie nowo dostępnych 
danych, aby wspomagać rozwój zdolnego do adaptacji i uczenia się systemu opieki zdro-
wotnej, który dąży do ciągłego doskonalenia, które przyniesie korzyści pacjentom chorym 
na raka i ich rodzinom.

8.3 Możliwości

8.3.1 Przestarzałe pomiary

Przedstawiona lista wskaźników może być wykorzystana do zidentyfikowania przestarza-
łych pomiarów, które mogą nie być już użyteczne lub właściwe w obecnej opiece onkolo-
gicznej oraz obszarach, z których te pomiary mogły by być wycofane lub zastąpione przez 
bardziej odpowiedni, aktualny i znormalizowany zestaw wskaźników, takich jak te przedsta-
wione w niniejszym raporcie.

8.3.2 Wskazanie nieoptymalnej efektywności

Ocena efektywności obejmuje również identyfikację obszarów lub praktyk w opiece on-
kologicznej, które prowadzą do spadku efektywności. Może to paradoksalnie obejmować 
działania, które mają na celu poprawę efektywności z perspektywy organizacji, ale mają nie-
korzystny wpływ na świadczenie opieki skoncentrowanej na pacjencie i mogą negatywnie 
wpływać na wyniki i efektywność kosztową świadczonej opieki, np. nadmierne skupienie się 
na efektywności operacyjnej stymulowanej przez cele organizacyjne w zakresie świadczo-
nych usług lub liczby obsłużonych pacjentów. 

Ponadto nieoptymalna efektywność może być związana z „reakcyjną opieką zdrowotną”, 
tj. opieką, która jest podejmowana tylko z powodu zgłoszenia problemu przez pacjenta, 
zwłaszcza w  trybie nagłym. Dodatkowo istnieje możliwość pomiaru całej ścieżki diag-
nozy nowotworów w celu ustanowienia optymalnej drogi pacjenta do diagnozy, rozpo-
znając pierwotne przyczyny opóźnień i nieoptymalne sposoby uzyskania konsultacji oraz 
uwzględniając czynniki lokalne i regionalne, np. uwarunkowania socjodemograficzne, in-
frastrukturę, dostępność i wykorzystanie badań przesiewowych oraz podstawową opie-
kę zdrowotną i usługi diagnostyczne. Angielska inicjatywa National Awareness and Early 
Diagnosis Initiative (NAEDI) [99] miała na celu wykazanie, że opóźnienia w  diagnostyce 
prowadzą do tego, że pacjenci są diagnozowani w  bardziej zaawansowanym stadium 
choroby i mają słabsze – rok i 5 lat – szanse na przeżycie, odnosi się to zwłaszcza do pa-
cjentów z mniejszości etnicznych.

8.3.3 Promowanie opieki prewencyjnej i proaktywnej

Rozpoznanie opieki „reaktywnej”, tzn. takiej, która wiąże się i skupia jedynie na zgłoszonym 
problemie, a nie na przyczynie lub zapobieganiu, może wskazać, gdzie potrzebne jest przy-
jęcie lub poprawa wartości predykcyjnej i proaktywnej w opiece.
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Ponadto w przypadku zidentyfikowania ryzyka, np. poprzez analizę wyników zgłoszonych 
przez pacjenta można dokonać oceny pewnej formy środków zapobiegawczych i ich po-
tencjalną skuteczność.

8.3.4 Nierówności w finansowaniu w organizacjach

Jak podkreśliło dwóch ankietowanych interesariuszy, przychody generowane przez oddziały 
onkologiczne potrafią być znacznie większe niż generowane przez inne oddziały szpitalne i dla-
tego mogą służyć szpitalowi jako „dojna krowa”. Przychody z onkologii mogą być zatem wyko-
rzystywane do finansowania oddziałów ratunkowych lub nowych projektów budowlanych. 

W  obecnej sytuacji ekonomicznej, w  której mieszane lub jednolite modele finansowania 
stają się coraz bardziej powszechne (w tym ograniczenia zwrotu kosztów przez ubezpieczy-
cieli), niektórzy interesariusze czerpią korzyści finansowe z modeli refundacji, które wspierają 
typ rozliczania za każde świadczenie (ang. fee-for-service, FFS) i wszelkie nieuzasadnione 
AoC (uporczywe terapie). Sugeruje się dalsze badania poświęcone AoC i zatwierdzeniom 
finansowym, określając przy tym kluczowe wskaźniki.

8.3.5 Ocena środowiska i postaw społecznych

Środowisko społeczne i postawy jednostek w różnych regionach i populacjach mogą mieć 
zasadniczy wpływ na zachorowalność i śmiertelność z powodu raka. Jednak obszerność, 
złożoność i wieloczynnikowy charakter wskaźników związanych ze środowiskiem społecz-
nym i postawami jednostek sprawiły, że uwzględnienie odpowiednich wskaźników w tym 
raporcie było nierealistyczne. Zalecane są dalsze badania w tym zakresie, na przykład prze-
prowadzenie badania wśród kluczowych interesariuszy w  poszczególnych środowiskach 
społecznych w celu wyodrębnienia tego, co jest istotne dla danego interesariusza w tym 
konkretnym środowisku.

Wiemy, że istnieją ogromnedysproporcje 
w opiece zdrowotnej. Próbując zaprojektować 

optymalne ścieżki pacjenta w opiece onkologicznej 
musimy najpierw zrozumieć, co jest przyczyną 

tych dysproporcji.

Firma medyczno-technologiczna z branży onkologicznej
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8.3.6 Ocena wpływu innowacji na efektywność

Jak omówiono w głównej części raportu, śledzenie skuteczności innowacji stanowi wyzwa-
nie. Można jednak przyjąć znormalizowane modele od instytucji, które opracowują, testują 
i dostarczają innowacje na rynek, wykorzystując standardowy zestaw wskaźników w tym 
pomiary PROM, zdrowie i jakość życia (ang. Health and Quality of Life, HQoL), długość ży-
cia skorygowana o jego jakość (ang. Quality Adjusted Life Years, QALYs) i inne zdefiniowane 
punkty krańcowe, aby pokazać ich wpływ na efektywność opieki onkologicznej. Mogłoby 
to zostać dostosowane do wskaźników efektywności, ocenione pod kątem ważności i upo-
wszechnione w celu potencjalnego zaadaptowania jako standardowego podejścia do oce-
ny wartości innowacji, w szczególności z perspektywy pacjenta.

8.3.7 Implikacje dla rejestrów nowotworów

Rejestry nowotworów gromadzą dane dotyczące charakterystyki pacjentów. Informacje te 
są wykorzystywane do informowania o aspektach takich jak krajowe obciążenie nowotwo-
rami dotyczące różnych grup w obrębie populacji, wiek, płeć, położenie geograficzne i inne 
cechy osobowe. W Kanadzie i Nowej Zelandii na przykład rejestry nowotworów wskazują na 
określone grupy etniczne w populacji w celu monitorowania dysproporcji w zakresie obcią-
żenia nowotworami w tych grupach i informowania o odpowiednich inicjatywach dotyczą-
cych ochrony zdrowia.

Przegląd rejestrów podkreślił potrzebę większego uwzględnienia mniejszości etnicznych, 
występowania chorób współistniejących oraz bardziej kompleksowego gromadzenia zgła-
szanych przez pacjentów wyników i konkretnych potrzeb w zakresie opieki, jeśli monitoro-
wanie skutecznej opieki onkologicznej miałoby ulec poprawie.

Musimy wyeliminować szkodliwe
zachęty, które napędzają zachowania

naruszające finansową
stabilność systemu opieki onkologicznej.

Prywatny lekarz kliniczny
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9. Potencjalne kolejne kroki

9.1 Podsumowanie

Ograniczenia zakresu tego przeglądu sprawiły, że nie mógł być on wyczerpujący. W związku 
z tym, potencjalne kolejne kroki w zakresie wdrażania i dalszego opracowywania wskaźni-
ków omówionych w niniejszym raporcie mogą być następujące:

9.2 Międzynarodowa współpraca ekspertów

Zaleca się zwołanie panelu ekspertów do badań metodą delficką (złożonego m.in. z pa-
cjentów i grup wsparcia pacjentów) lub przyjęcie poprzednich koncepcji [74] do między-
narodowych konsultacji w celu uzyskania konsensusu wśród lekarzy, płatników, przemysłu 
i badaczy w sprawie najlepszych wskaźników i najbardziej reprezentatywnych wskaźników, 
które należy włączyć do istniejących zbiorów danych. 

9.3 Podjęcie kwestii jakości życia (Quality of life, QoL)

Jakość życia (QoL) może mieć znaczący wpływ na pacjentów, ich rodziny, opiekunów i cały 
ekosystem opieki zdrowotnej. Jednak jakość życia była jednym z obszarów, w którym uzna-
no, że konieczna jest głębsza analiza. Wskazana jest dalsza ocena wielu zestawów narzędzi 
pomiaru QoL (w tym pytań zawartych w kwestionariuszach PROM i dotyczących doświad-
czeń pacjenta) oraz znaczenia QoL jako wskaźnika efektywności opieki onkologicznej. Na 
przykład ocena QoL jako wskaźnika prognostycznego lub tego, jak QoL wpływa na powrót 
do pracy, korzystanie ze świadczeń zdrowotnych, koszty, korzyści płynące z innowacji lub 
nawet kwestię życia po zakończeniu leczenia.

9.4 Zbadanie perspektywy odbiorców usług medycznych

Wskaźniki przedstawione w  niniejszym raporcie stanowią listę opracowaną na podstawie 
doświadczeń zainteresowanych stron i dokładnego przeglądu naukowego, jednak bardziej 
szczegółowe zbadanie klientów opieki onkologicznej, tj. pacjentów, ich rodzin i opiekunów, 
mogłoby przedstawić inny wymiar i stanowić dodatkowe potwierdzenie ustalonego zesta-
wu wskaźników. Pozwoliłoby to na wyróżnienie tych wskaźników efektywności, które mają 
największe znaczenie dla pacjentów i potencjalne uszeregowanie ich w kolejności według 
ważności. Kwestie poruszone w punktach 9.5 i 9.6 mogłyby to usprawnić.
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9.5 Współpraca z pacjentami i grupami reprezentującymi interesy pacjentów

Współpraca z grupami pacjentów i grupami reprezentujących interesy pacjentów, takimi jak 
koalicja European Cancer European Patients Coalition (ECPC) mająca na celu promowanie 
angażowania pacjentów w  poprawę efektywności i  jakości opieki onkologicznej, np. po-
przez wprowadzenie bardziej solidnego komponentu, jakim jest zaangażowanie pacjentów 
i  społeczeństwa (ang. patient and public Involvement, PPI) w politykę i badania naukowe 
mogłaby przynieść kolejne korzyści. Takie podejście zastosowała organizacja National In-
stitutes of Health and Care Research (NIHR) w Wielkiej Brytanii [94], wspierając tym samym 
proces decyzyjny w sektorze opieki, aby zapewnić, że potrzeby społeczeństwa są brane pod 
uwagę, a polityka i usługi badawcze ewoluują.

9.6 Przyporządkowanie wskaźników do doświadczeń pacjentów

Rozpatrując perspektywę świadczeniobiorcy, przyporządkowanie wskaźników do doświad-
czenia pacjenta mogłoby pozwolić na lepsze rozeznanie sposobu, w  jaki dany wskaźnik 
wpływa lub nie wpływa na doświadczenie i vice versa. Może to poprawić nasze zrozumienie 
znaczenia korelacji pomiędzy wskaźnikami, a zadowoleniem pacjenta, tzn. ich wzajemny 
wpływ na siebie. Ponadto analiza ta pozwala na zdobycie wiedzy na temat tego, w jaki spo-
sób dany wskaźnik jest związany z podejmowaniem decyzji przez klientów opieki zdrowot-
nej i w jaki sposób z niej korzystają, np. czy mieli możliwość podejmowania decyzji wspólnie 
z lekarzem i jaki był wpływ odpowiedzi Tak lub Nie na inne wskaźniki.

9.7 Uczenie się na przykładzie innych chorób

Ocena danych zebranych w obrębie innych chorób oraz tego, co można by z pożytkiem 
uwzględnić w ocenach efektywności opieki onkologicznej, mogłaby stworzyć dodatkowe 
możliwości uczenia się. Zapewniłoby to na przykład uwzględnianie potrzeb osób cierpią-
cych na wiele przewlekłych schorzeń (istniejących przed zachorowaniem na nowotwór, 
zaostrzonych w wyniku leczenia nowotworu lub występujących z powodu leczenia nowo-
tworu). Takie podejście pomogłoby również rejestrom w ulepszeniu gromadzonych przez 
nie danych i  wymianie danych z  rejestrami różnymi chorób, a  także wsparłoby bardziej 
szczegółową analizę populacji.
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Załącznik 1

Metodyka przeglądu zakresu literatury i kryteria doboru wskaźników

Przeprowadzono systematyczne przeszukiwanie baz danych w  połączeniu z  metodą kuli 
śnieżnej oraz przeglądem internetowych rejestrów nowotworów w celu pozyskania artyku-
łów z czasopism i innych publikacji. Przygotowanie wyników do raportu naukowego odbyło 
się zgodnie z zalecaną metodyką przeglądu literatury [100, 101], która obejmowała: 1) okre-
ślenie celu przeglądu i pytań badawczych;
2) identyfikację odpowiednich publikacji i  literatury; 3) wielokrotną selekcję odpowiednich 
publikacji poprzez przegląd tytułów, streszczeń i pełnych tekstów; 4) wyodrębnienie i zesta-
wienie danych z publikacji; 5) zebranie, podsumowanie i przekazanie wyników oraz 6) dys-
kusje z ekspertami, którzy nie byli zaangażowani w pozyskiwanie i podsumowanie danych, 
na temat istotności, dokładności wyników i ich weryfikacji.

Kryteria kwalifikacji

Kryteria kwalifikacji opracowano na podstawie konsensusu pomiędzy autorami i doradzają-
cymi ekspertami w temacie kluczowych definicji zawartych w pytaniu badawczym: „Jakie 
zasadnicze pomiary w świecie rzeczywistym są związane z efektywnością opieki onkolo-
gicznej?”, przy czym: 
• najważniejsze reprezentowane dane pochodzą z baz danych lub analiz, które już są lub 

mogą być realnie stosowane przy leczeniu wielu/wszystkich typów nowotworów. 
• świat rzeczywisty reprezentuje „dane odnoszące się do stanu zdrowia pacjenta i/lub 

świadczenia opieki zdrowotnej” [104], które są standardowo zbierane z różnych źródeł dla 
celów klinicznych, badawczych, audytowych lub politycznych.

• pomiary reprezentują dane ilościowe/obserwacyjne, które można przełożyć na proste 
wskaźniki jakości lub efektywności opieki onkologicznej. Obejmuje to klinicznie zweryfi-
kowane pomiary, które można łatwo i skutecznie włączyć do rutynowej opieki.

• skuteczność reprezentuje definicję skuteczności skoncentrowaną na pacjencie, pocho-
dzącą z badania ankietowego pacjentów All.Can [72], które koncentruje się na poprawie 
wyników leczenia pacjentów, optymalizacji alokacji zasobów i wykorzystaniu danych do 
ciągłego uczenia się.

Z konieczności wynikającej z pytania badawczego wyszukiwanie publikacji musiało być roz-
ległe; jednakże, aby zachować pragmatyczność i zapewnić możliwość wykonania zadania, 
rozległość wyszukiwania została ograniczona do dokumentów opublikowanych w  ciągu 
ostatnich pięciu lat (2017-2022). Mimo wszystko wiele z tych dokumentów odnosiło się do 
kluczowych pomiarów, które przed 2018 r. były rutynowo stosowane w opiece onkologicz-
nej i jako takie pomiary te znajdują odzwierciedlenie w tym przeglądzie.
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Kryteria włączenia

Publikacje musiały być napisane w języku angielskim i pochodzić z krajów anglojęzycznych 
z półkuli północnej (w tym Europy) oraz Australazji.

Uwzględniono publikacje dotyczące nowotworów u ludzi, jeśli koncentrowały się na któ-
rymś z następujących aspektów opieki onkologicznej: ścieżka pacjenta (objawy i skierowa-
nie, badania przesiewowe i diagnoza, leczenie i rehabilitacja, obserwacja i życie po zakoń-
czeniu leczenia, opieka paliatywna i opieka u kresu życia); opieka interdyscyplinarna (sojusz 
zespołów opieki zdrowotnej i opiekunów); opieka psychospołeczna i wzajemne wspieranie 
chorych; komunikacja i wspólne podejmowanie decyzji; wytyczne i ich przestrzeganie oraz 
wpływ choroby na finanse. Oryginalne publikacje naukowe nie były ograniczone rodza-
jem badania, ale musiały zawierać rzeczywiste pomiary dotyczące chorób nowotworo-
wych zebrane w warunkach klinicznych/kontrolowanych (np. badania kliniczne, kohortowe, 
przekrojowe) lub analizowane retrospektywnie na postawie danych pacjentów, takich jak 
elektroniczna dokumentacja zdrowotna, zestawy danych rejestrów, dane powiązane, dane 
z audytu i wyniki badań ogólnokrajowych. Uwzględniano analizy wtórne badań klinicznych, 
jeśli w wynikach wyszukiwania brakowało oryginalnej dokumentacji badania. Włączono ar-
tykuły niebędące przedmiotem badań, które wykorzystują dane ze świata rzeczywistego 
(ang. real-world data, RWD), takie jak opublikowane audyty, raporty szpitalne, opinie eks-
pertów klinicznych (np. artykuły wydawnicze, opracowania dodatkowe). Badania delfickie 
były włączane, jeśli zawierały wymierne dane dotyczące wskaźników jednomyślnie przyjęte 
przez pracowników służby zdrowia.

Włączenie pomiarów opieki onkologicznej (określanych w przeglądzie jako wskaźniki) opie-
rało się na dowodach na ich rzeczywiste zastosowanie lub weryfikację w warunkach kli-
nicznych. Starano się w jak największym stopniu skupić na (a) podstawowych wskaźnikach 
(tj. tych, które są lub mogą być bez większych trudności przeniesione na leczenie wszyst-
kich typów nowotworów), (b) pomiarach operacyjnych lub procesowych, które odnoszą się 
bezpośrednio do obaw związanych z wydajnością ścieżek opieki wyrażonych w ankiecie 
przeprowadzonej wśród pacjentów przez All.Can [72], oraz (c) pomiarach odzwierciedlają-
cych doświadczenia, spostrzeżenia i preferencje pacjentów, rodzin i opiekunów. Przykłady 
powyższych obejmują (a) wyniki efektywności kosztowej, (b) wskaźniki jakości opieki oraz 
(c) wyniki relacjonowane przez pacjentów. Wskaźniki oparte na skali (np. Likerta, dychoto-
micznej) reprezentowane przez lub pochodzące z przyjętych kwestionariuszy pacjenta lub 
instrumentów oceny (np. Psychosocial Assessment Tool) także zostały włączone, jak rów-
nież klinicznie zatwierdzone kwestionariusze lub instrumenty oceny, które mogą być łatwo 
włączone do rutynowej praktyki. Wskaźniki strukturalne, takie jak wielkość szpitala zostały 
wyłączone, ponieważ zasoby infrastrukturalne są poza zakresem tego przeglądu.

Kryteria wyłączenia

Wykluczono publikacje napisane w  innym języku niż angielski lub pochodzące z  kra-
jów nie anglojęzycznych, z wyjątkiem jednego badania [5] opublikowanego w Journal of 
Occupational and Environmental Medicine, które zawierało jedyny dowód pochodzący 
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z  rzeczywistego świata zaczerpnięty z  krajowego rejestru osób, które przeżyły chorobę 
nowotworową związaną z  pracą zawodową. Rejestr ten monitoruje i  zapewnia wsparcie 
danymi dotyczącymi wpływu nowotworu na zatrudnienie. Streszczenia z konferencji/sym-
pozjów, protokoły kliniczne, odpowiedzi na leczenie kliniczne i oceny wyników klinicznych 
(Cochrane Library) zostały wyłączone z opracowania. Wykluczono opisy przypadków lub 
zestawy przypadków, ponieważ brakuje w nich wystarczających dowodów statystycznych 
na skuteczność/ogólną skuteczność. Ponadto wykluczono badania niejednoznaczne lub 
badania, w których stwierdzono małą próbę, błąd metodologiczny, niespójność albo niski 
lub umiarkowany poziom rygoru. Wykluczono badania w toku, badania pilotażowe i spra-
wozdania początkowe.

Badania kliniczne koncentrujące się bardziej na medycynie klinicznej niż opiece w chorobie 
nowotworowej, np. na skuteczności interwencji, badania skuteczności lub rezultatów zosta-
ły wyłączone, chyba że zawierały wskaźniki dotyczące opieki onkologicznej w streszcze-
niach. Badania dotyczące strategii zapobiegania nowotworom (np., biomarkery, szczepionki 
przeciwko HPV) i badania epidemiologiczne zostały pominięte ze względów praktycznych 
oraz z uwagi na dążenie do jak najściślejszego zawężenia zakresu opracowania do drogi 
pacjenta. Wyłączono publikacje analizujące skargi na błędy w  sztuce lekarskiej, ubezpie-
czenia zdrowotne, opiekę opartą na wartościach, metodologię badań klinicznych i udział 
w próbach klinicznych, jak również specyficzne programy terapii, badania dotyczące chorób 
wtórnych, badania dotyczące zaprzestania palenia (w przypadku raka płuc) oraz badania do-
tyczące opieki onkologicznej w czasie pandemii Covid-19. Wyłączono również jakościowe 
badania obserwacyjne wykorzystujące pytania półotwarte w kwestionariuszach lub badania 
ankietowe generujące dane, które były zbyt rozproszone (np. nie oparte na skali), aby można 
je było przełożyć na wskaźniki opieki onkologicznej mające zastosowanie kliniczne i nada-
jące się do powielania.

Jeśli chodzi o wskaźniki, celowo wyłączyliśmy z naszego przeglądu badania, które analizowa-
ły takie miary jak jakość życia i związane z nią długość życia skorygowana o jego jakość (ang. 
Quality Adjusted Life Years , QALYs) oraz długość życia skorygowana o jego jakość i zdrowie 
(ang. Health and Quality Adjusted Life Years, HQALY), statystyki takie jak przeżywalność i inne 
tradycyjne wskaźniki kliniczne, ponieważ: (i) zostały one już szeroko zbadane i są już rutyno-
wo zbierane jako minimalny standard opieki zdrowotnej (np. NHS) oraz (ii) na te wyniki mogą 
mieć wpływ czynniki endogeniczne i nie można ich łatwo uogólnić na wszystkie nowotwory, 
więc nie mogą służyć jako ogólne wskaźniki efektywności opieki onkologicznej (na przykład 
mediana przeżycia będzie się znacznie różnić w przypadku raka trzustki i raka piersi – mimo że 
znany jest nam najnowszy indeks przeżywalności chorych na nowotwory opracowany przez 
Amerykańskie Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorób (CDC), które uwzględnia szereg za-
kłócających czynników, takich jak wiek, płeć i typ nowotworu (Johnson et al. 2017, CDC [103]). 
Wskaźniki zebrane za pomocą narzędzi, które nie zostały wystarczająco zweryfikowane pod 
kątem rzetelności (metoda test-retest, analiza spójności wewnętrznej, zawartość/kryteria itp.) 
w warunkach klinicznych zostały wykluczone. Ostatnim wyłączonym z badania elementem 
były podstawowe wskaźniki ekonomiczne, takie jak koszty leczenia i opieki, nie uwzględnia-
jące dalszej analizy mającej na celu odzwierciedlenie efektywności lub dotkliwości finansowej 
(np. efektywność kosztowa, inkrementalny współczynnik efektywności kosztów – ICER).
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Chcemy wyraźnie zaznaczyć, iż wiele wskaźników efektywności zdrowotnej, które są ru-
tynowo zbierane w innych obszarach opieki zdrowotnej mogą znaleźć realne zastosowa-
nie w opiece onkologicznej (zwłaszcza w celu rozwiązania problemu nieefektywności lub 
niezaspokojonych potrzeb), jednakże wszelkie wskaźniki, które nie zostały przeanalizowane 
w kontekście specyficznym dla chorób nowotworowych (np. pochodzące z dowodów kon-
centrujących się bardziej na zapaleniu trzustki niż na raku trzustki) musiały zostać wyłączone 
z przeglądu, ponieważ nie byłyby poparte rzeczywistymi dowodami na możliwość ich za-
stosowania w odniesieniu do choroby nowotworowej.

Strategia wyszukiwania

Systematyczne przeszukiwanie baz danych przeprowadzono w okresie od lutego do kwiet-
nia 2022 roku. Aby przetestować frazy i słowa kluczowe, przeprowadzono zawężone wy-
szukiwanie w bazach danych Embase i Cochrane Library celem sprawdzenia dostępności 
i adekwatności tytułów i streszczeń. W oparciu o to opracowano kombinacje fraz wyszu-
kiwania i słów kluczowych, które następnie zostały wielokrotnie przetestowane pod kątem 
szerokiego spektrum wyszukiwania.

Strategia wyszukiwania obejmowała hasła w tezaurusie MeSH (Medical Subject Headings) 
dotyczące raka, nowotworu i onkologii oraz dodatkowe frazy służące identyfikacji publikacji 
istotnych dla drogi pacjenta i opieki skoncentrowanej na pacjencie. Zastosowano konkretne 
strategie wyszukiwania zgodnie z zasadami poszczególnych baz (na przykład kwalifikatory 
wyszukiwania takie jak „leczenie” i „pielęgnacja” były stosowane do terminologii nowotwo-
rowej w celu zawężenia wyszukiwania w bazie Cochrane Library). Zastosowano filtry, aby 
wyszukać publikacje (a) w języku angielskim, (b) które obejmowały wyłącznie ludzi, (c) opub-
likowane w ciągu ostatnich pięciu lat (2018-2022) i (d) połączone ze źródłami pełnoteksto-
wymi. Tam, gdzie było to możliwe rozdziały książek i powiązane dane zostały wyłączone 
z przeglądu.

Elektroniczne bazy danych wykorzystane do pełnego wyszukiwania publikacji to Embase, 
Medline, PubMed oraz Cochrane Library przedstawione poniżej. Wykorzystano również Go-
ogle Scholar, aby dotrzeć do publikacji – szczególnie szarej literatury – które mogą nie być 
dostępne w innych bazach danych, przy czym strategia wyszukiwania została odpowiednio 
dostosowana, aby odnaleźć tytuły i streszczenia artykułów („snippets”). Strategia wyszukiwa-
nia zastosowana dla baz danych i Google Scholar jest przedstawiona w tabeli 1.

Wybór publikacji

Cytaty znalezione w elektronicznej bazie danych zostały wyeksportowane do Endnote 20 
(Clarivate, UK) wraz z tytułem i streszczeniem, gdzie usunięto powtórzenia. Wyniki wyszu-
kiwania były sprawdzone pod kątem kryteriów kwalifikacji przez zespoły KC i KEL, najpierw 
na podstawie tytułu i  streszczenia, a  następnie, jeśli się kwalifikowały, na podstawie peł-
no-tekstowych artykułów. Zgodność między uczestnikami (obliczona dla 10% podwójnie 
sprawdzonych pozycji) wynosiła 94%, a wszelkie nieporozumienia dotyczące włączenia lub 
wyłączenia danego tekstu rozwiązano w drodze dyskusji i konsensusu.
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Pozyskiwanie danych i analiza

Ustrukturyzowany formularz ekstrakcji danych został opracowany w programie Microsoft 
Excel i przetestowany na dwóch publikacjach pod kątem przydatności i zasobności danych. 
Dane z każdego pełno-tekstowego artykułu zostały wyodrębnione przez KC i obejmowały 
informacje o: a) autorach, roku publikacji i  kraju głównego autora, b) o  rodzaju publikacji 
i  typie badania (jeśli dotyczy badań), c) o konkretnych wskaźnikach i  typach wskaźników,  
d) tym, czy wskaźniki były oparte na RWD, e) rodzaju nowotworu, oraz d) obszarze związa-
nym z chorobą nowotworową (np. diagnoza, sojusz terapeutyczny). Wyodrębniono również 
informacje wspierające oszacowanie danych, w  tym a) czy dane są istotne dla sformuło-
wanych przez All.Can definicji efektywności opieki onkologicznej (i dowody na to), b) czy 
autorzy odnieśli się do efektywności opieki onkologicznej, f) czy wskaźniki zostały użyte od-
powiednio do kontekstu badań (i dowody na to), d) linki do zbiorów danych rzeczywistych 
(jeśli dotyczy), oraz e) czy na podstawie powyższego publikacja powinna zostać włączona 
do przeglądu. W  przypadkach, gdy publikacje zostały wykluczone, informacje uznane za 
istotne w punktu widzenia kontekstu lub potrzeby omówienia zostały wykorzystane.

Szeroki zakres tematu badań i inkluzyjność skoncentrowanej na osobie definicji efektywno-
ści opieki onkologicznej opracowanej przez All.Can [73], która została włączona do strate-
gii wyszukiwania, oznaczały, że pomimo ustalenia pięcioletniego ograniczenia daty publi-
kacji wyszukiwanie literatury wygenerowało znacznie większą liczbę wyników (>2000) niż 
normalnie oczekuje się w przypadku przeglądu zakresu literatury. Aby zagwarantować, że 
wyszukiwanie i ekstrakcja danych są możliwe do wykonania, ale jednocześnie zachowują 
wysoki rygor w wyznaczonym czasie, kontynuowano pozyskiwanie poszczególnych pełno-
tekstowych artykułów do momentu osiągnięcia „nasycenia” – tj. do momentu, w którym nie 
można było wyodrębnić już żadnych nowych wskaźników, a wszystkie pozostałe artykuły 
przytaczały wskaźniki, które zostały już wyodrębnione w konkretnych rzeczywistych wa-
runkach. W tym momencie pozostała literatura, jeśli się kwalifikowała, była pobierana częś-
ciowo (autor, data, typ artykułu, wskaźnik, w tym czy pochodzący ze świata rzeczywistego, 
typ nowotworu i obszar opieki onkologicznej) w celu poparcia głównych wniosków w ni-
niejszym raporcie. Jeśli podczas tego procesu w tytułach/streszczeniach publikacji ziden-
tyfikowano nowe pochodzące ze świata rzeczywistego wskaźniki, publikacje te były w peł-
ni wyodrębniane. Ponieważ w  momencie osiągnięcia nasycenia badania pozostała tylko 
mała część kwalifikujących się publikacji (~14%), a tylko 26 zostało następnie włączonych dla 
uzasadnienia wniosków z przeglądu, nie uznano, że ta metoda pozyskiwania spowodowała 
uszczerbek dla rzetelności dowodów w raporcie.

Zebranie pełnego zestawu wskaźników cytowanych w publikacjach i szarej literaturze (tabe-
la 1, załącznik 3) obejmowało import wyodrębnionych danych z programu Excel do tabeli 
w programie Microsoft Word. Nagłówki kolumn były następujące: obszar tematyczny, pod-
zbiór obszaru tematycznego, wskaźnik, typ wskaźnika, źródła danych dotyczących wskaźni-
ka, świat rzeczywisty (ang. real-world, RW) lub walidowany klinicznie, bibliografia (z raportu 
głównego). Tam, gdzie było to możliwe, określone wskaźniki pochodzące z literatury uogól-
niano na potrzeby ujęcia ich w tabeli. Liczby w indeksie górnym zostały użyte przy każdym 
wskaźniku w celu wskazania odpowiadającego im typu wskaźnika, źródła danych, informacji 
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czy jest to wskaźnik RW, czy walidowany oraz odnośnika. W odniesieniu do wskaźników 
pozyskanych z rejestrów lub publikacji (przy zastosowaniu poniższej strategii wyszukiwania) 
linki do stron internetowych konkretnych rejestrów zostały wymienione w raporcie głów-
nym. W przypadku wskaźników pochodzących z publikacji, uwzględniono oryginalne źród-
ła danych (np. rejestry, systemy opieki zdrowotnej, organizacje, badania krajowe, audyty).

Audyty

Aby zidentyfikować potencjalnie użyteczne audyty wykorzystujące dane z rejestrów nowo-
tworów, w kwietniu 2022 roku przeszukano bazę danych Pubmed. Szukane frazy zostały 
przetestowane w celu sprawdzenia dostępności oraz trafności tytułów i streszczeń. Użyto 
słów kluczowych i pozycji z MeSH headings, aby zmodyfikować strategię wyszukiwania, któ-
ra następnie została sprawdzona w bazach MEDLINE i Embase, dzięki czemu wypracowano 
ostateczną strategię wyszukiwania. Ostateczną strategię wyszukiwania w bazach Pubmed, 
Ovid MEDLINE (R: 1996 do 3 tygodnia kwietnia 2022) i Ovid

Embase (1996 do 15 tygodnia 2022) można znaleźć w  tabeli 2 poniżej. Zastosowano filtr 
wyszukiwania, aby uzyskać tylko dokumenty a) opublikowane w ciągu ostatnich pięciu lat 
(2017-2022), b) napisane w języku angielskim, c) dotyczące badań z udziałem ludzi i d) które 
miały streszczenie.
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Tabela 1.  
Strategia systematycznego wyszukiwania publikacji w bazach danych i Google Scholar

Frazy wyszukiwania Wyszukiwarka

1 Tytuł tematu: nowotwór LUB rak* LUB onkolog*

ORAZ

2 Tytuł tematu: preferencje pacjenta LUB zadowolenie LUB ocena wyników 
LUB wyniki relacjonowane przez pacjenta* LUB opieka skoncentrowana na 
pacjencie LUB wyniki zorientowane na pacjenta* LUB badanie dotyczące wy-
ników zorientowanych na pacjenta LUB jakość LUB uczestnictwo pacjenta 
LUB akceptacja świadczeń opieki zdrowotnej przez pacjenta

ORAZ

3 Słowa kluczowe: jakość opieki LUB konsultacja ze specjalistą LUB zaanga-
żowanie pacjenta LUB komunikacja zorientowana na pacjenta LUB leczenie 
objawów LUB zarządzanie opieką nad pacjentem LUB nawrót raka LUB ob-
serwacja po zakończeniu leczenia LUB ciągłość leczenia UB czas do diagno-
zy LUB czas do skierowania LUB psychologia LUB psychologia rodzinna LUB 
psychospołeczna LUB opiekun-onkolog LUB pacjent-onkolog LUB opieka 
społeczna LUB system wsparcia społecznego* LUB wydatki zdrowotne LUB 
koszty opieki LUB skuteczność ((ORAZ opieka ORAZ wskaźnik LUB świat rze-
czywisty (ORAZ opieka ORAZ wskaźnik))

Filtry: streszczenie, pełny tekst, badanie kliniczne, metaanaliza, randomizowana pró-
ba kontrolna, przegląd, systematyczny przegląd, w ostatnich 5 latach, język angiel-
ski, ludzie

Embase,  
Medline,  
PubMed

Zob. 1 i 2 i 3 powyżej

Kwalifikatory: diagnoza DI, pielęgniarstwo NU, psychologia PX, terapia TH, wtórna 
SC, standardy ST, prawo & orzecznictwo LJ, edukacja ED 

Filtr tematyczny: rak

W  przypadku wyszukiwania w  rejestrze badań próbnych Cochrane, zamiast filtru 
tematycznego: 1 i 2 i 3 i „rak”

Filtry: przeglądy i badania, ostatnie 5 lat, zezwól na zróżnicowanie słów, brak ograni-
czenia dla grupy w Cochrane, język angielski

Cochrane  
Library

Znajdź artykuły
1. zawierające dokładną frazę: [słowo kluczowe z 3]
2. zawierające przynajmniej jedno z tych słów: rak LUB onkologia LUB nowo-

twór LUB guz
3. w którym pojawiają się moje słowa: gdziekolwiek w artykule
4. Podaj artykuły datowane pomiędzy 2018-2022
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Tabela 2. 
Strategia wyszukiwania audytów opublikowanych w bibliometrycznych bazach danych

Frazy wyszukiwania Baza danych

1. Nagłówek główny: nowotwór.sh LUB nowotwo*.ab,ti LUB rak.ab, ti

ORAZ

2. Nagłówek główny: (rejestry.sh LUB rejestr*.ab, ti) I (kliniczny audyt.sh LUB 
audyt.ab.ti)

FILTRY: ostatnie pięć lat (2017-2022); język angielski; streszczenia; ludzie

PubMed, 
Medline,  
Embase

Wyniki wyszukiwania wyeksportowano do Endnote 20 (Clarivate, UK) i usunięto z nich po-
wtórzenia.

Wyniki wyszukiwania zostały sprawdzone pod kątem kryteriów kwalifikujących przez KEL 
najpierw na podstawie tytułu i streszczenia, a następnie na podstawie pełnego tekstu, jeśli 
był dostępny.

Wskaźniki zostały wyekstrahowane przez KEL do ustrukturyzowanego arkusza w programie 
Microsoft Excel, w którym odnotowano następujące dane: a) rok publikacji, b) właściwy kraj/
kraje, c) cytat, d) źródło danych, e) cytowane wskaźniki, f) rodzaj nowotworu, g) wskaźniki 
spełniające kryteria włączenia oraz h) uzasadnienie autorów dla zastosowania (jeśli zostało 
podane).

Rejestry nowotworów

Krajowe i międzynarodowe rejestry nowotworów z Europy, Ameryki Północnej i Australazji 
zostały sprawdzone przez KEL pod kątem odpowiednich wskaźników. W przypadku Europy 
użyto Europejskiej Sieci Rejestrów Nowotworów (ang. European Network of Cancer Regi-
stries, ENCR) jako podstawy do znalezienia odpowiednich rejestrów. Inne ważne rejestry 
zostały wyłonione na podstawie dyskusji w zespole lub metodą kuli śnieżnej z wyszukiwań 
literatury / stron internetowych rejestrów międzynarodowych / internetowych. Strona syste-
mu European Cancer Information System (ECIR) podaje, że istnieje prawie 200 populacyj-
nych rejestrów nowotworów w większości krajów europejskich. Dlatego też z niniejszego 
przeglądu wyłączono określone rejestry nowotworów, jak również niektóre regionalne i lo-
kalne, aby zachować właściwą proporcję zadań w stosunku do ram czasowych dla realizacji 
przeglądu. Zastrzegamy, że nie zostały tu wyodrębnione wskaźniki odnoszące się do świata 
rzeczywistego i związane z efektywnością w opiece onkologicznej, zgodnie z definicją All.
Can, pochodzące z regionalnych i lokalnych rejestrów nowotworów. Jednak ze względu na 
charakter tego przeglądu opartego na mieszanej metodyce jest prawdopodobne, że zosta-
nie to ograniczone do minimum. Pozostałą literaturę znaleziono w drodze przeszukiwania 
metodą kuli śnieżnej stron internetowych rejestrów.



75

Strony internetowe rejestrów i związana z nimi szara literatura zostały sprawdzone pod kątem 
dostępności wszelkich audytów lub raportów zawierających wskaźniki. Tam, gdzie wskaźniki 
były dostępne, zostały one pobrane w programie Microsoft Excel do dwóch ustrukturyzo-
wanych formularzy ekstrakcji danych dotyczących rejestrów i  literatury.

W formularzu dotyczącym rejestru zapisano następujące dane: a) nazwa rejestru, b) wskaź-
niki wymienione lub zgłoszone, c) wskaźniki będące w zakresie niniejszego przeglądu oraz 
d) dalsze istotne informacje o rejestrze, takie jak uzasadnienie użycia wskaźnika. W formu-
larzu dotyczącym szarej literatury odnotowano: a) tytuł pozycji, b) cytat, c) obszar opieki 
onkologicznej, d) wymienione wskaźniki, e) wskaźniki istotne z punktu widzenia kryteriów 
włączenia oraz d) dalsze szczegóły dotyczące przesłanek lub rozważań.

Zatwierdzenie etyczne

Wniosek o  zatwierdzenie etyczne wywiadów z  interesariuszami przeprowadzonych przez 
członków zespołu projektowego HVA z komisji wydziału Etyki Medycznej (Faculty of Medicine 
Ethics Committee) (ID 71286) był napisany, przygotowany i koordynowany przez zespół KEL.

Udostępnianie i konsultacje

Strategia wyszukiwania i wnioski z przeglądu okresowego zostały przedstawione organiza-
cjom HVA i All.Can w celu uzyskania informacji zwrotnej na temat kryteriów kwalifikujących 
i oceny dowodów. Podczas całego etapu projektowania i realizacji przeglądu miały miejsce 
cotygodniowe konsultacje z ekspertami. Ostateczny projekt został przekazany do akceptacji 
wszystkim zainteresowanym.
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Załącznik 2

Schemat blokowy PRISMA przedstawia strategię wyszukiwania zastosowaną w celu wyło-
nienia wskaźników efektywności opieki onkologicznej

Identyfikacja wpisów do rejestrów za pomocą baz danych i zaawansowanego wyszukiwania

Wpisy wyłączone ręcznie:
w innym języku niż angielski, nie mające 
związku z opieką onkologiczną lub 
związanymi z nią wskaźnikami (n=1960)

Artykuły pełno-tekstowe nie odnalezione (n=2)

Artykuły wyłączone:
wskaźniki lub badania niekwalifikujące się 
z powodu braku: związku z danymi ze świata 
rzeczywistego i(lub) możliwości uogólnienia 
i(lub) walidacji i(lub) wartości ilościowych 
i(lub) łatwości zastosowania w rutynowej 
opiece i(lub) poprawności metodologicznej. 
Wskaźniki to tradycyjne mierniki, np. jakość 
życia (n = 64)

Artykuły wyłączone:
wskaźniki dotyczące efektywności kosztowej 
oparte na niewystarczających danych  
ze świata rzeczywistego (n = 2)

Suma publikacji włączonych do przeglądu (n = 125)
Ilość źródeł internetowych rejestrów włączonych do przeglądu (n = 34)

Identyfikacja wpisów do rejestrów za pomocą innych metod
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Wpisy usunięte przed selekcją:
powtarzające się i niekwalifikujące się  
(n = 1306) 

Wpisy znalezione w bazach danych  
i Google Scholar (n = 3415)

Wpisy wybrane (tytuł i streszczenie) 
(n=2109)

Wpisy sprawdzone pod kątem 
dostępności dokumentów  
pełno-tekstowych (n=149)

Pełno-tekstowe artykuły ocenione 
pod względem zgodności  
z kryteriami (n = 147)

Pełno-tekstowe artykuły pobrane  
do analizy (n = 84)

Szara literatura (n = 39)
Strony internetowe rejestrów (n = 54)
Metoda kuli śnieżnej (n = 4)

Wyłączone źródła internetowe (n = 20)
Strona nie działa lub informacja w innym 
języku niż angielski
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Załącznik 3

Wyczerpujący zestaw rzeczywistych wskaźników efektywności opieki onkologicznej 

Tabela 1 
Kompleksowy zestaw wskaźników uzyskanych w wyniku przeglądu dowodów.

Liczby w indeksie górnym (X) oznaczają informację odnosząca się do każdego wskaźnika, 
w tym rodzaj wskaźnika, pierwotne źródła danych wskaźnika, informacje czy są to wskaźniki 
rzeczywiste, czy walidowane klinicznie oraz odnośniki. Gwiazdki (*) oznaczają zagadnienia 
pokrywające się w publikacjach i rejestrach. Krzyżyki (†) wskazują na nakładanie się wskaźni-
ków pochodzących z publikacji i rejestrów.

Kategoria 
wskaźnika

Obszar 
tematyczny 
wskaźnika

Wskaźnik Rodzaj 
wskaźnika

Źródła danych wskaźnika Ze świata 
rzeczywiste-
go (RW) lub 
walidowany 
klinicznie

Odnośniki 
(z głównego raport)

Terminowość 
opieki*

Szybka 
diagnoza

1-5Czas do 
diagnozy †;

6Nowotwory 
zdiagnozowane 
w stadium I-II;

Stadium  
w momencie 
diagnozy

1-5 Wyniki;

6Wskaźniki 
dot.  
procesu

1Oddział szybkiej diagnozy raka płuc 
(Hiszpania); 2Krajowy audyt diagno-
styki nowotworowej w  POZ National 
Audit of Cancer Diagnosis in Prymarny 
Care; Holenderski rejestr Netherlands 
Cancer Registry; rejestr Multitumour 
board registry (USA); dane kohorto-
we szpitala Addenbrooke’s Hospi-
tal sporządzone przez Christopher 
et al.; międzynarodowe partnerstwo 
na rzecz analizy porównawczej no-
wotworów – International Cancer 
Benchmarking Partnership (cancer-
researchuk.org); 3program skierowań 
Thoracic Triage Panel (Kanada); 

4Duński rejestr pacjentów Danish Na-
tional Patient Register;

5szkockie i angielskie praktyki w opie-
ce podstawowej oraz szkocki rejestr 
nowotworów Scottish and English 
General Practices and Scottish Cancer 
Registry; zbiory danych dot. statystyk 
przypadków hospitalizacji i  czasu 
oczekiwania na leczenie nowotwo-
rów Hospital Episodes Statistics and 
Cancer Waiting Times;

6kanadyjski rejestr Canadian Cancer 
Registry (CCR); krajowy serwis reje-
stracji i  analiz National Cancer Regi-
stration and Analysis Service (NCRAS); 
słoweński rejestr Cancer Registry of 
Republic of Slovenia; narodowy pro-
gram rejestrów nowotworów National 
Program of Cancer Registries; austra-
lijska baza danych Australian Cancer 
Database (ACD); nowozelandzki re-
jestr New Zealand Cancer Registry; 
krajowy program rejestrów National 
Program of Cancer Registries; kana-
dyjski rejestr Canadian Cancer Regi-
stry (CCR)

1-6 RW 1Leiro-Fernandez et 
al. 2019; 

2Ozawa et al. 2018; 
Barun et al. 2019; 
Bosch et al. 2018; 
Cavalin et al. 2018; 
van Erp et al. 2020; 
Muthukrishnan et al. 
2020; Virgilsen et al. 
2022; Christopher et 
al. 2019; Price et al. 
2020; 

3Common et al. 2018

4Virgilsen et al. 2021;

5Murchie et al. 2020; 
Swann et al. 2018;

6Linki do określonych 
stron internetowych 
rejestrów w raporcie 
głównym
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Optymali-
zacja drogi 
pacjenta  
do diagnozy

1% pacjentów 
otrzymujących 
pierwszą 
diagnozę po 
wizycie na 
pogotowiu;

2%konsultacji 
w trybie nag- 
łym po skie-
rowaniu na 
SOR vs. pilne 
skierowanie od 
lekarza pierw-
szego kontaktu; 
% nowotworów 
zdiagnozowa-
nych w trybie 
nagłym†;

3Działania zwią-
zane z poszuki-
waniem opieki 
medycznej;

4Pierwszy 
punkt kontak-
tu związany 
z konsultacją 
objawów;

5Wskaźnik skie-
rowań między 
szpitalnych;

6Odsetek 
przypadków 
według drogi d 
diagnozy;

7Diagnoza 
podczas hospi-
talizacji;

8Korzystanie 
z badań prze-
siewowych;

9Możliwość 
poddania się 
leczeniu po 
otrzymaniu 
diagnozy

1,3,5,6,7Wy-
niki

2,8,9Wskaź-
niki do-
tyczące 
procesu

1Wydział Psychologii Dziecięcej Uni-
wersytetu Sapienza;

2Routes to Diagnosis (Anglia) (przyp. 
Drogi do diagnozy); krajowy serwis 
rejestracji i  analizy nowotworów Na-
tional Cancer Registration and Analy-
sis Service – Anglia;

3Holenderska baza rejestrów National 
Cancer Registry-PHARMO GP Data-
base (Niderlandy);

4Duński rejestr pacjentów Danish Na-
tional Patient Register;

5holenderski audyt Dutch ColoRectal 
Audit;

6krajowy serwis rejestracji i analiz no-
wotworów National Cancer Registra-
tion and Analysis Service (Anglia);

7Szwedzki rejestr Swedish National 
Cancer Registry;

8krajowy serwis rejestracji i  analizy 
nowotworów National Cancer Regis-
tration and Analysis Service (Anglia); 
szkocki rejestr nowotworów i  serwis 
analityczny Scottish Cancer Registry 
and Intelligence Service (SCRIS); sto-
warzyszenie rejestrów Australasian 
Association of Cancer Registries; 
estoński rejestr badan przesiewowych 
Estonian Cancer Screening Regis-
try; holenderski rejestr Netherlands 
Cancer Registry;

9National Cancer Registration and 
Analysis Service (Anglia)

1-9RW 1Schiavetti et al. 2022

2Herbert et al. 2019; 
Torring et al. 2019;

3Kuiper et al. 2021;

4Virgilsen et al. 2022;

2-8Linki do 
określonych stron 
internetowych 
rejestrów w raporcie 
głównym

Właściwa 
i uzasadnio-
na klinicznie 
diagnoza

1Odsetek przy-
padków we-
dług podstawy 
do diagnozy;

2%nowotworów 
zweryfikowa-
nych mikrosko-
powo;

3Badania prze-
prowadzanie 
przez POZ 
przed skie-
rowaniem na 
leczenie

4Dodatnia 
wartość pre-
dykcyjna

1-4Wskaź-
niki do-
tyczące 
procesu

1cypryjski rejestr Cyprus Cancer Regis-
try; estoński rejestr

Estonia Cancer Registry; szwedzki re-
jestr

Swedish National Cancer Registry;

2maltański rejestr Malta Cancer Regis-
ter; irlandzki rejestr i  stowarzyszenie 
rejestrów National Cancer Registry 
Ireland & The United Kingdom and Ir-
land Association of Cancer Registries, 
słoweński rejestr Cancer Registry of 
Republic of Slovenia;

3szkockie i angielskie praktyki w opie-
ce podstawowej oraz szkocki rejestr 
nowotworów Scottish and English 
General Practices and Scottish Can-
cer Registry; bazy danych Hospital 
Episodes Statistics and Cancer Waiting 
Times;

4 baza danych mammograficznych 
i  konsorcjum badań przesiewowych 
w  kierunku raka piersi – National 
Mammography Database and Breast 
Cancer Screening Consortium

1-5RW 1Pavlou i Demetriou 
2016;

3Murchie et al. 2020

Swann 2018; 

4D’Orsi 2020

1-2Linki do 
określonych stron 
internetowych 
rejestrów w raporcie 
głównym
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Skuteczne 
skierowanie 
na kon-
sultacje ze 
specjalistą

1Współczynnik 
skierowań na 
diagnostyczne/
genetyczne 
badanie prze-
siewowe;

2% pacjentów 
otrzymujących 
pilne skierowa-
nie w ciągu 14 
dni od konsul-
tacji objawów;

3Ryzyko zgonu 
w krótkim ter-
minie; współ-
czynnik porad 
w ramach opie-
ki paliatywnej; 
współczynnik 
skierowań do 
hospicjum; dni 
pod opieką 
hospicyjną

4odstępy od 
wizyty w POZ†;

5konsultacje 
pacjentów 
ze specjalistą 
opieki palia-
tywnej;

6Skierowanie na 
pierwszą wizytę 
w poradni;

7Okres od 
pierwszej wizy-
ty w poradni do 
diagnozy;

8% pacjentów, 
którzy umarli 
w ciągu jedne-
go tygodnia od 
rozpoczęcia 
opieki palia-
tywnej;

9Nadmierne 
badania prze-
siewowe w kie-
runku raka

1-4Wyniki

5-9Wskaź-
niki do-
tyczące 
procesu

1dane z  randomizowanych badań 
kontrolowanych (RCT) opracowanych 
przez Peabody et al. 2019; dane me-
dyczne Uniwersytetu w Chicago, Rush 
University, Uniwersytetu w  Miami 
i Uniwersytetu Pensylwanii (USA); 

2wytyczne NICE

3klinika Northwest Medical Specialties 
(USA); baza danych rejestru nowo-
tworów przy klinice Watson Clinic LLP 
cancer and Research Center;

4duński rejestr pacjentów Danish Na-
tional Patient Register; szkockie i  an-
gielskie praktyki w opiece podstawo-
wej oraz szkocki rejestr nowotworów 
Scottish and English General Practices 
and Scottish Cancer Registry; baza da-
nych Hospital Episodes Statistics and 
Cancer Waiting Times (Anglia);

5brytyjski audit UK National Lung Can-
cer Audit i ośrodek onkologiczny Vic-
torian Comprehensive Cancer Centre 
oraz zrzeszony ośrodek Western and 
Central Melbourne Cancer Service;

6,7dane grupy szpitali Santeon Dutch 
Hospital Group;

8,9 agencja Healthy Belgium

1-9RW 1Peabody et al. 2019;

Muller et al. 2018;

2Keenan et al. 2022;

3Gajra et al. 2022;

Mulville et al. 2018;

4Virgilsen et al. 2021; 
Murchie et al. 2020;

Swann et al. 2018;

5Mileshkin et al. 
2019;

Keane et al. 2018;

6,7Santeon 2017;

8,9 Healthy Belgium

Rozpo-
częcie 
wczesnego 
leczenia

1Czas od skie-
rowania do 
leczenia; czas 
do świadczenia 
chirurgicznego;

2Czas od 
badania histo-
logicznego to 
terapii†; zgon 
w ciągu 30 dni 
od zakończenia 
leczenia; czas 
do rozpoczęcia 
leczenia; 

3Czas do roz-
poczęcia lecze-
nia pooperacyj-
nego;

4Pacjenci, 
którzy zakoń-
czyli leczenie 
w przewidzia-
nym czasie

Wskaźniki;

4-6Wskaź-
niki do-
tyczące 
procesu

2dane Medicare (USA); ocena wyni-
ków leczenia nowotworów rejestru 
Barwon South West Registry; baza 
danych National Cancer Database; 
baza danych National Cancer Data-
base; partnerstwa w  zakresie analizy 
porównawczej nowotworów Cancer 
Benchmarking Partnerships; baza da-
nych badań praktyki klinicznej - Clinical 
Practice Research Datalink; dane ko-
hortowe szpitala Addenbrooke’s Hos-
pital sporządzone przez Christopher 
et al.; belgijski rejestr Belgium Cancer 
Registry; 

3Dane związane z Medicare (USA)

4Wielkopolskie Centrum Onkologii 
(Polska); portugalski instytut Instituto 
Portugues de Oncologia (Portugalia); 
uniwersytet Univarsita degli Studi del 
Piemonte Orientale (Włochy) oraz 
trzy szpitale intytutu Institut Catala 
d’Oncologia (Hiszpania): ICO-Hospi-
talet, ICO-Badalona i ICO-Girona; 

1-6RW 1Stawinski et al. 2021;

2Kim et al. 2019; 
Khorana et al. 2019; 
Menon et al. 2019; 
Aas et al. 2019; 2020; 
Price et al. 2020; 
Takes et al. 2020; 
Azap et al. 2020; 
beligijski rejestr 
Belgium Cancer 
Registry;

3Swegal et al. 2020;

4Lopes de Castro et 
al. 2021;
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5Czas od diag-
nozy do omó-
wienia planu 
leczenia;

6Czas od omó-
wienia planu 
leczenia do 
rozpoczęcia 
leczenia;

5,6dane grupy szpitali Santeon Dutch 
Hospital Group

Jakość opie-
ki*

Przestrze-
ganie 
krajowych 
wytycznych 
przez le-
karza

1Zgodność 
praktyk doty-
czących skiero-
wań z krajowy-
mi wytycznymi;

2Przestrzeganie 
wytycznych 
dotyczących 
leczenia

3Stosunek 
obserwacji 
do oczekiwań 
w zakresie 
przestrzegania 
wytycznych 
dotyczących 
leczenia; właś-
ciwe leczenie;

4Współczynnik 
zgodności 
badań przesie-
wowych z wy-
tycznymi

1-4Wyniki

2Wskaźniki 
dotyczące 
procesu

3Wskaźnik 
jakości

1wytyczne NICE; 

2Światowa Organizacja Zdrowia;

fundacja amerykańskiej Akademii 
Otolaryngologii – Chirurgii Głowy 
i  Szyi – American Academy of Oto-
laryngology – Head and Neck Surgery 
Foundation;

instytut medycyny i międzynarodowa 
sieć wytycznych – Institute of Medi-
cine and Guidelines International Net-
work;

3Dane związane z Medicare (USA);

3dane z  badania US National Health 
Interview przeprowadzonego przez 
Suk et al.

1-4RW 1Keenanet et al. 2021;

2Takes et al. 2020;

Christopher et al. 
2019;

3Swegal et al. 2020;

4Suk et al. 2022;

Koordyna-
cja specjali-
stów

1Adekwatność 
skierowań 
populacji doce-
lowej z badań 
przesiewowych 
do innych 
świadczeń; 
czas ocze-
kiwania na 
skierowanie do 
innych świad-
czeń; rozumie-
nie programów 
przesiewowych 
przez pracow-
ników służby 
medycznej; 
skuteczny 
przepływ infor-
macji między 
pracownikami 
służby medycz-
nej;

2Leczenie 
pacjenta z uży-
ciem nowych 
technologii (%);

3Pacjenci ob-
jęci badaniem 
klinicznym

1Wskaźnik 
jakości 
opieki

2,3Wskaźn-
kiki dot. 
procesów 
i jakości 
opieki

1badanie delfickie wśród pielęgniarek 
z  programu badań przesiewowych 
w  kierunku raka (Hiszpania) i  instytut 
Catalan Institute of Oncology (Kata-
lonia);

2,3Wielkopolskie Centrum Onkologii 
(WCO) w  Poznaniu, Polska; portu-
galski instytut Instituto Portugues de 
Oncologia (Portugalia); uniwersytet 
Univarsita degli Studi del Piemonte 
Orientale (Włochy) oraz trzy szpitale 
intytutu Institut Catala d’Oncologia 
(Hiszpania): ICO-Hospitalet, ICO-
-Badalona i  ICO-Girona; krajowy ser-
wis rejestracji i  analizy nowotworów  
National Cancer Registration and 
Analysis Service, Public Health Eng-
land, portal CancerStats

1-3RW 1Benito et al. 2018;

2Lopes de Castro et 
al. 2021;

3Lopes de Castro 
et al. 2021; Public 
Health England 2018

Rola zespo-
łów interdy-
scyplinar-
nych

1Obecność ze-
społu interdy-
scyplinarnego

2Doświadcze-
nie pacjenta 
z konsultacją 
z zespołem 
interdyscypli-
narnym;

1Wskaźn-
kiki dot. 
procesów

2Wyniki 
relacjo-
nowane 
przez 
pacjenta;

3Statysty-
ka;

1Europejskie jednostki zespołów inter-
dyscyplinarnych;

2Klinika Gustave Roussy Prostate Can-
cer Multidisciplinary Clinic (Francja);

3Angielski system opieki NHS (Anglia)

4Angielski audyt English National Lung 
Cancer Audit;

1-9RW 1Takes et al. 2020;

2Patrikidou et al. 
2018;

3Kerr et al. 2021;

4Stewart et al. 2021; 
5Taylor et al. 2019; 
Santeon 2017
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3Dostępność 
pielęgniarki 
klinicznej;

4Pielęgniarka 
kliniczna wyra-
ziła zaufanie do 
pracy zespołu 
interdyscypli-
narnego;

5% pacjentów, 
którym poda-
no nazwisko 
pielęgniarki† 
klinicznej;  
roczna ilość 
przypadków 
nowotworów 
w pracy pielęg-
niarki klinicznej; 
dedykowana 
osoba kontak-
towa nadzoru-
jąca pacjenta 
znana pacjen-
towi (%);

6% pacjentów, 
których przypa-
dek był oma-
wiany na spot-
kaniu zespołu 
interdyscypli-
narnego przed 
rozpoczęciem 
leczenia; % 
pacjentów, któ-
rych przypadek 
był omawiany 
na spotkaniu 
zespołu inter-
dyscyplinar-
nego; 

7Łatwy kontakt 
z pielęgniarką;

8% pacjentów, 
u których udo-
kumentowano, 
że spotkali się 
z pielęgniarką 
kliniczną;

9Pielęgniarka 
kliniczna obec-
na podczas 
przekazywania 
diagnozy

4Wynik 
zgłaszany 
samo-
dzielnie;

5Wyniki

6Proces

7Doświad-
czenie

8Proces

5Krajowe badanie doświadczeń pa-
cjentów onkologicznych National 
Cancer Patient Experience Survey 
2017 (UK); krajowy serwis rejestracji 
i  analizy nowotworów National Can-
cer Registration and Analysis Service 
(NCRAS England); dane grupy szpitali 
Santeon Dutch Hospital Group;

6Holenderskie audyty Dutch Lung 
Cancer Audit i  Dutch National Breast 
Cancer Audit; brytyjski audyt UK Na-
tional Lung Cancer Audit i ośrodek on-
kologiczny Victorian Comprehensive 
Cancer Centre oraz zrzeszony ośro-
dek Western and Central Melbourne 
Integrated Cancer Service; Wielkopol-
skie Centrum Onkologii (Polska); por-
tugalski instytut Instituto Portugues 
de Oncologia (Portugalia); uniwersy-
tet Univarsita degli Studi del Piemonte 
Orientale (Włochy); oraz trzy szpitale 
intytutu Institut Catala d’Oncologia 
(Hiszpania): ICO-Hospitalet, ICO-
-Badalona i  ICO-Girona; krajowy ser-
wis rejestracji i  analizy nowotworów  
National Cancer Registration and 
Analysis Service; Public Health Eng-
land, portal CancerStats; północnoir-
landzki rejestr Northern Ireland Can-
cer Registry;

7NCRAS (Anglia); szkocki rejestr no-
wotworów i  serwis analityczny Scot-
tish Cancer Registry and Intelligence 
Service;

8,9brytyjski audyt UK National Lung 
Cancer Audit i  ośrodek onkologicz-
ny Victorian Comprehensive Cancer 
Centre oraz zrzeszony ośrodek We-
stern and Central Melbourne Inte-
grated Cancer Service, krajowy ser-
wis rejestracji i  analizy nowotworów  
National Cancer Registration and Ana-
lysis Service, Public Health England, 
portal CancerStats

6Beck et al. 2018; 
Spronk et al. 2017; 
Ismail et al. 2020; 
Mileshkin et al. 2019;

Lopes de Castro et 
al. 2021;

5,7Linki do 
określonych stron 
internetowych 
rejestrów w raporcie 
głównym

Hawkins et al. 2021

8,9Mileshkin et al. 
2019; PHE 2018

Wyniki zgła-
szane przez 
pacjenta 
(PROs) 
w rutynowej 
opiece

1Wizyty na 
oddziale ra-
tunkowym; 
częstotliwość 
hospitalizacji; 
wizyty w opie-
ce paliatywnej; 
wizyty u psy-
choonkologa;

2Nasilenie 
dziewięciu 
powszech-
nych objawów 
fizycznych 
i psychicznych;

3Jakość życia 
pacjentów 
chorych na 
nowotwór;

1,7Wyniki

2,3,4,5,6,8,9,10 

PROs 
i elektro-
niczne 
ePROs

1dane z  randomizowanych badań 
kontrolowanych (RCT) opracowanych 
przez Howell et al.; rejestr Ontario 
Cancer Registry;

2system oceny objawów Edmonton 
Symptom Assessment System. Cancer 
Care Ontario (cancercareontario.ca);

powszechne kryteria terminologiczne 
dla zdarzeń niepożądanych Common 
Terminology Criteria for Adverse Event 
programu National Cancer Institute 
Cancer Therapy Evaluation Program 
(ctep.cancer.gov);

3kwestionariusz AORT QLQ-C30, 
EORTC – Jakość życia (qol.eortc.org); 

4Pomiar cierpienia Distress Thermo-
meter krajowej sieci onkologicznej 
National Comprehensive Cancer Net-
work (nccn.org);

1,2,3,4,5,7,8,9RW;

6Walido-
wane; 10RW 
i walidowane

1Howel et al. 2020; 
Hildenbrand et al. 
2022;

2,3,4,5recenzowane 
przez Anatchkova et 
al. 2018; Hildenbrand 
et al. 2022; Tojan et 
al. 2021; Plate et al. 
2018; Poudel et al. 
2021;

6Hershman et al. 
2021; Pandey et al. 
2019;

7Hildenbrand et al. 
2022

8Lidington et al. 
2020;

9Rogers et al. 2018;

10Poudel et al. 2021
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4Uzasadnione 
cierpienie; stan 
odżywienia; 
natężenie bólu;

5Zdrowie 
fizyczne, psy-
chospołeczne;

6Przestrzeganie 
relacjonowane 
przez pacjenta; 
nieprzestrze-
ganie; ryzyko 
związane 
z nieprze-
strzeganiem; 
zadowolenie 
z leczenia;

7Współczynnik 
readmisji w cią-
gu 30 dni;

8Aktywacja 
pacjenta;

9Obawy pa-
cjenta

10Postrzeganie 
psychologicz-
nego wsparcia 
i opieki

Mini ocena stanu odżywienia Mini 
Nutrition Assessment instytutu Nestle 
Nutrition Institut (mna-elderly.com); 
kwestionariusz bólu Brief Pain Inven-
tory, lek. med. Anderson z ośrodka on-
kologicznego (mdanderson.org);

4Pomiary zdrowotne PROMIS, Health 
Measures (healthmeasures.net);

6kwestionariusz Beliefs About Medici-
nes Questionnaire opracowany przez 
Home et al.;

dane z randomizowanych badań kon-
trolowanych (RCT) opracowanych 
przez Hershman et al. 2021;

7ośrodek Duke Cancer Center (USA);

8badanie ankietowe Patient Activation 
Survey, Insignia Health (insigniahealth.
com); dane z  randomizowanych ba-
dań kontrolowanych (RCT) opracowa-
nych przez Lidington et al. 2020;

9kwestionariusz Patient Concerns In-
ventory. Edge Hill University (UK);

10kwestionariusz DUKE-UNC Fun-
ctional Social Support Questionnaire 
(sabi.unc.edu)

Postrzega-
nie jakości 
opieki przez 
pacjenta

1Kompetencje 
medyczno-
-techniczne; 
warunki tech-
niczne; 
Podejście 
indywidualne; 
atmosfera 
społeczno-
-kulturowa

1Wyniki 
zgłaszane 
przez 
pacjenta

1dane z  randomizowanych badań 
kontrolowanych (RCT) opracowa-
nych przez Singer et al. 2019; kliniki 
onkologii radiologicznej przy ośrodku  
Memorial Sloan Kettering Cancer 
Center (USA)

1RW 1Singer et al. 2019; 
Shaverdian et al. 
2021

Ciągłość 
opieki (COC)*

Właściwość 
zasad ob-
serwacji 

1Obserwacja 
inicjowana 
przez pacjenta

2Częstotliwość 
wizyt u lekarza 
pierwszego 
kontaktu; od-
stępy czasu 
pomiędzy wi-
zytami u leka-
rza pierwszego 
kontaktu;

3Pacjenci ob-
jęci regularną 
obserwacją po 
zakończeniu 
leczenia 

1ścieżka 
opieki 
zdrowot-
nej

1angielski system opieki NHS;

2ogólnokrajowe badanie wśród leka-
rzy pierwszego kontaktu National GP 
Survey (Francja);

3Wielkopolskie Centrum Onkologii 
(Polska); portugalski instytut Instituto 
Portugues de Oncologia (Portugalia); 
uniwersytet Univarsita degli Studi del 
Piemonte Orientale (Włochy); oraz 
trzy szpitale intytutu Institut Catala 
d’Oncologia (Hiszpania): ICO-Hospi-
talet, ICO-Badalona i ICO-Girona; 

1-3RW 1Newton et al. 2019;

2Hurtaud et al. 2019;

3Lopes de Castro et 
al. 2021;

Doświad-
czenia 
pacjenta 
związane 
z ciągłością 
opieki

1Poziom otrzy-
manej ciągłości 
opieki;

2Przekazanie 
danych kon-
taktowych po 
hospitalizacji;

3Wsparcie leka-
rza pierwszego 
kontaktu pod-
czas leczenia

1Wyniki 
zgłaszane 
samo-
dzielnie;

2Współ-
czynnik 
dot. 
doświad-
czenia

1szewdzki rejestr jakości opieki Na-
tional Swedish Breast Cancer Quality 
Register i  ankietowe dane ze świata 
rzeczywistego opracowane przez  
Plate et al.;

2,3serwis rejestracji i  analiz nowotwo-
rów National Cancer Registration and 
Analysis Service (Anglia)

1-3RW 1Plate et al. 2018;

2,3Linki do 
określonych stron 
internetowych 
rejestrów w raporcie 
głównym

Opieka pa-
liatywna (PC) 
w końcowej 
fazie życia 
(EOL)*

Postrze-
ganie PC 
i EOL przez 
pacjentów 
i rodziny

1Dostępność 
opieki palia-
tywnej; ocena 
jakości opieki; 
zadowolenie 
rodziców;

1Wyniki 
zgłaszane 
samo-
dzielnie

1badanie ankietowe Survey of Caring 
of Children with Cancer i  dane dot. 
Onkologii dziecięcej (Niemcy); rejestr 
Nova Scotia Cancer Registry (Kanada)

1RW 1Zerikow et al. 2019; 
Lees et al. 2019
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możliwość 
zaplanowania 
miejsca zgonu;

dostępność 
lekarza; do-
stępność 
wsparcia psy-
chospołeczne-
go; ilość poby-
tów w szpitalu 
w ostatnim mie-
siącu życia

Opieka 
w końcowej 
fazie życia

1Nowy schemat 
chemioterapii 
rozpoczynający 
się do 30 dni 
przed śmier-
cią; więcej niż 
1-dniowy pobyt 
na OIOM-ie 
w ostatnim 
miesiącu życia; 

1,2% pacjentów, 
którzy otrzy-
mali chemio-
terapię w ciągu 
14 dni przed 
śmiercią†

1Wyniki 
zgłaszane 
przez 
opiekuna;

2Wyniki

1rejestr nowotworów krajowego 
ośrodka National Center for Tumour 
Diseases (Niemcy); dane Medicare 
(USA);

2Healthy Belgium

1,2RW 1Tonnies et al. 2021; 
Mullins et al. 2021; 

2Linki do określonych 
stron internetowych 
rejestrów w raporcie 
głównym

Onkologia 
psychospo-
łeczna

Psycho-
społeczne 
badania 
przesiewo-
we pacjen-
tów z grupy 
wysokiego 
ryzyka

1Ryzyko psy-
chospołeczne;

2Skutki badania 
przesiewowego;

3Uzasadnione 
cierpienie;

4Konsultacja 
psychiatryczna;

% pacjentów 
potwierdza-
jących możli-
wość omówie-
nia obaw; 

1-3Wyniki 
zgłaszane 
przez 
pacjenta;

4Wyniki

1narzędzie oceny psychospołecznej 
Psychosocial Assessment Tool (psy-
chosocialassessmenttool.org); dane 
z  randomizowanych badań kontrolo-
wanych (RCT) opracowanych przez 
Barrera et al.;

2dane z  randomizowanych badań 
kontrolowanych (RCT) opracowanych 
przez Bodtger et al.;

3Pomiar cierpienia Distress Ther-
mometer krajowej sieci onkolo-
gicznej National Comprehensive 
Cancer Network (nccn.org); dane 
pacjentów ośrodków Dana-Farber/
Boston Children’s Cancer and Blood 
Disorders Center

1RW i walido-
wane; 

2 walidowane; 

3,4RW

1Barrera et.al 2020;

2Bodtger et.al 2021;

3Draeger et.al 2018; 
Lally et.al 2019; 

4Zheng et.al 2021;

Wpływ 
nowotworu 
na relacje 
między ro-
dziną a pa-
cjentem

1Postrzeganie 
opieki i wspar-
cia psycho-
społecznego; 
jakość życia 
aktualnego 
opiekuna; 
radzenie so-
bie z sytuacją 
przez partnera; 
postrzeganie 
aktualnego 
bezpieczeń-
stwa finanso-
wego; obawy 
rodzicielskie; 
obciążenie 
relacji; 

2Ograniczenia 
społeczne; 
wpływ wyda-
rzenia;

3Przystosowa-
nie diadyczne; 
rozwiązywanie 
problemów 
społecznych;

3Strata rodzeń-
stwa

1Wyniki 
zgłaszane 
samo-
dzielnie; 
2Wyniki 
zgłaszane 
przez 
pacjenta;

3Wyniki 
zgłaszane 
samo-
dzielnie;

4Wyniki 
zgłaszane 
samo-
dzielnie;

1badanie ankietowe Social Support 
Survey RAND Medical Outcomes Stu-
dy (rand.org); skala indeksu Caregiver 
Quality of Life Index, baza danych na-
rzędzi pomiaru Measurement Instru-
ment Database for the Social Sciences 
(midss.org); kwestionariusze Coping 
Orientation to Problems Experienced 
Inventory, NovoPsych (novopsych.
com.au);

2skala barier społecznych Social Con-
straints Scale opracowana przez Le-
pore i Ituarte; skala wpływu zdarzenia 
Impact of Event Scale opracowana 
przez Horowitz et al.; 

3skala przystosowania diadycznego 
(ang. Dyadic Adjustment Scale) ośrod-
ka Addiction Research Center przy 
University of Winsconsin-Madison 
(arc.psych.wisc.edu); kwestionariusz 
Social Problem Solving Inventory-Re-
vised, MHS (mhs.com);

4lista kontrolna zachowań dziecka 
Child Behavioral Checklist amerykań-
skiego stowarzyszenia American Psy-
chological Association (apa.org)

1,4RW;

2,3 walido-
wane

1Borstelmann et 
al. 2020; linki do 
określonych stron 
internetowych 
rejestrów w raporcie 
głównym

2Lally et al. 2019; Lim 
et al. 2021;

3Malcarne et al. 2018;

4Hoffman et al. 2018;
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Informacja, 
wsparcie 
i proces po-
dejmowania 
decyzji*

Postrzega-
nia komuni-
kacji z leka-
rzem przez 
pacjentów

1% pacjentów 
czujących, że 
szczegółowych 
informacji 
udzielał ich 
lekarz; % pa-
cjentów poin-
formowanych 
o tym, jak działa 
ich terapia; 
% pacjentów 
poszukujących 
informacji 
online

2Postrzeganie 
przez pacjenta 
jakości rozmo-
wy z klinicysta-
mi; poczucie 
kontroli nad 
własnym lecze-
niem; postrze-
ganie przez 
pielęgniarkę 
efektywności 
rozmów z pa-
cjentem;

3% pacjentów, 
którzy pozy-
tywnie ocenili 
poziom ich 
komunikacji 
z lekarzem

4Doświadcze-
nia pacjenta ze 
sprawowaniem 
opieki nad nim;

5Pacjenci, któ-
rzy otrzymali 
plan terapii 

1Wyniki;

2Wyniki 
relacjo-
nowane 
elektro-
nicznie 
przez 
pacjenta;

3,4,5Wskaź-
niki dot. 
doświad-
czenia

1wyniki badania obejmującego dane 
ze świata rzeczywistego opracowane-
go przez Barkin et al.;

2program badawczy narodowego in-
stytutu onkologicznego PRO-CTCAE 
ITEM, National Cancer Institute He-
althcare Delivery Research Program 
(healthcaredelivery.cancer.gov)

3Badanie ankietowe wśród leka-
rzy pierwszego kontaktu GP Patent 
Survey (Anglia);

4,5szkocki rejestr nowotworów i serwis 
analityczny Scottish Cancer Registry 
and Intelligence Service (SCRIS)

1-3RW 1Barkin et al 2021;

2Basch et al 2020;

3Swann et al 2018;

4-5Linki do 
określonych stron 
internetowych 
rejestrów w raporcie 
głównym

Doświad-
czenia 
pacjentów 
w procesie 
podej-
mowania 
decyzji

1Żałowanie 
decyzji;

2Preferencja 
pacjenta dot. 
roli lekarza

1Wyniki 
zgłaszane 
przez 
pacjenta;

2Wyniki 

1skala pomiaru żałowania decyzji De-
cisional Regret Scale, pomoc w  po-
dejmowaniu decyzji szpitala Ottawa 
Hospital (decisionaid.orhi.ca); dane 
z badania ankietowego wśród pacjen-
tów intytutu Dana-Farber Cancer In-
stitute (Boston);

2wyniki badania obejmującego dane 
ze świata rzeczywistego opracowane-
go przez Radhakkrishnan et al.

1-2walido-
wane

1Bisselling et al. 2018;

2An et al. 2019;

Relacje 
między 
pacjentami, 
opiekunami 
i onkolo-
gami

1,2Sojusz tera-
peutyczny

3Dysonans dot. 
celów lecze-
nia pomiędzy 
pacjentem 
a lekarzem

1,2Wyniki 
zgłaszane 
samo-
dzielnie;

3Wyniki

1kwestionariusz Working Alliance In-
ventory (wai.profhovath.com); bada-
nie stowarzyszenia Society for Psy-
chotherapy Research;

2skala Human Connection opracowa-
na przez Mack et al.;

3skala wizualno-analogowa opraco-
wana przez Douglas et al.

1,2walido-
wane

1Bisseling et al. 2018;

2An et al. 2019;

3Douglas et al. 2019

Głos pacjenta 
w procesie 
świadczenia 
opieki*

Zadowo-
lenie, do-
świadczenia 
pacjenta 
i jego zaan-
gażowanie 
w świad-
czoną 
opiekę

1Ocena do-
świadczenia 
pacjenta†

2Zaangażowa-
nie pacjenta 
w proces po-
dejmowania 
decyzji†

3Pacjent 
traktowany 
z godnością 
i szacunkiem

1,2Wyniki 
3Pomiary 
doświad-
czenia 
zgłaszane 
przez 
pacjenta

1holenderska grupa audytowa Dutch 
Head and Neck Audit Group, ośrodek 
Maastricht University Medical Center 
(Niderlandy); badanie ankietowe 
wśród lekarzy pierwszego kontaktu 
GP Patent Survey (Anglia); krajowy re-
jestr nowotworów i serwis analityczny 
National Cancer Registry and Intelli-
gence Service (NCRAS Anglia); szko-
ckie badanie ankietowe doświadczeń 
pacjentów Scottish Cancer Patient 
Experience Survey;

1,2RW 1Takes et al. 2020; 
Swann et al. 2018;

2Birkeland et al. 2021;

1,3Linki do 
określonych stron 
internetowych 
rejestrów w raporcie 
głównym
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2wyniki badania obejmującego dane 
ze świata rzeczywistego opracowa-
nego przez Birkeland et al.; NCRAS 
Anglia;

3NCRAS Anglia;

Współpra-
cowanie 
z pacjenta-
mi w celu 
poprawy 
jakości 
świadczo-
nej opieki

1Zaangażowa-
nie pacjenta 
w udzielane mu 
wsparcie, orga-
nizację opieki 
i poprawę pro-
cesów admi-
nistracyjnych; 
współpraca 
z organizacjami 
pacjenckimi

1Wskaźniki 
jakości

1europejska organizacja Organisation 
of European Cancer Institutes i  eu-
ropejska koalicja European Cancer 
Patients Coalition; wyniki badania an-
kietowego opracowane przez Miqueu 
et al.

1RW 1 Miqueu et al. 2019

Życie po 
zakończeniu 
leczenia

Społeczne 
wsparcie dla 
pacjentów 
i ich rodzin

1Potrzeby w za-
kresie opieki 
wspierającej

2Wyniki 
zgłaszane 
samo-
dzielnie

1krótka ankieta Supportive Care Needs 
Survey Short Form 34 opracowana 
przez Boyes et al 2009

1walidowane 1Sender et al. 2020

Obawy 
osób, które 
pokonały 
chorobę 
i ich po-
strzeganie 
wsparcia

1Postrzeganie 
ryzyka nawrotu 
i śmiertelności 
choroby; 

2Lęk przed 
nawrotem 
nowotworu; 

3Korzystanie 
i zadowolenie 
z opieki psy-
chospołecznej

1,2 Wyniki 
zgłaszane 
przez 
pacjenta;

3Wyniki 
zgłaszane 
samo-
dzielnie

1wyniki badania programu Surveil-
lance, Epidemiology and End Results 
Program (USA);

2kwestionariusz Fear of Cancer Re-
currence Inventory opracowany przez 
Simard et al 2009; kwestionariusz Fear 
of Progression Questionnaire opra-
cowany przez Herschbach et al 2005; 
badanie delfickie opracowane przez 
Mutsaers et al.;

3wyniki ankietowego badania pacjen-
tów opracowanego przez Sender et al.

1RW

2walidowane

1Chen et al. 2020

2Butow et al. 2018;

Sarizadeh et al. 2018;

Jeppesen et al. 2018;

Mutsaers et al. 2020;

Gotze et al. 2019;

3Sender et al. 2020

Dotkliwość 
finansowa*

Wpływ 
nowotworu 
na sytuację 
finansową 
pacjentów

1Zmian statusu 
zatrudnienia;

2Relacjono-
wana przez 
pacjenta do-
tkliwość finan-
sowa;

3Obciążenie 
budżetu pa-
cjenta (koszty 
własne i wydat-
kowany czas 
netto)

1Wyniki;

2Wyniki 
zgłaszane 
przez 
pacjenta;

3Wyniki

1baza danych ubezpieczeniowych La-
bour Insurance Database i  tajwański 
rejestr Taiwan Cancer Registry;

2rejestr Uniwersytetu Karoliny Północ-
nej Health Registry/Cancer Survivor-
ship Cohort;

3badanie panelowe Surveillance, Epi-
demiology and End Results-Medicare 
and Medicare Expenditures Panel 
Survey

1-3RW 1Lim et al 2022;

2Casilla-Lennon et 
al 2018;

3Yabroff et al 2021
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Załącznik 4

Charakterystyka rejestrów nowotworowych badanych pod kątem wskaźników efektywno-
ści opieki w świecie rzeczywistym

Rejestr 
nowotworów Kraj Charakterystyka Linki do stron 

internetowych

Canada Cancer 
Registry

Kanada Rejestr Canada Cancer Registry gromadzi i przygo-
towuje sprawozdania na temat danych onkologicz-
nych pochodzących z  wojewódzkich/terytorial-
nych rejestrów nowotworowych (ang. provincial/
territorial cancer registires, PTCR) dotyczące osób, 
u  których zdiagnozowano raka, które mieszkają 
w Kanadzie. Rejestr składa sprawozdania do urzędu 
Statistics Canada, a jego głównym celem jest spo-
rządzanie znormalizowanych i  porównawczych 
w temacie zachorowalności danych, aby wspierać 
projektantów i twórców polityki zdrowotnej. 

The National 
Cancer 
Registration  
and Analysis 
Service  
(NCRAS)

Anglia NCRA stanowi część krajowego serwisu rejestra-
cji chorób National Disease Registration Service 
(NDSR) i  jest pod zarządem cyfrowego pionu na-
rodowej służby zdrowia National Health Servi-
ce (NHS) Digital. NCRA gromadzi dane z  całego 
obszaru opieki onkologicznej NHS obejmującej 
chorych mieszkających w  Anglii w  celu utworze-
nia populacyjnego rejestru wspierającego zdrowie 
publiczne i opiekę zdrowotną poprzez dostarcza-
nie audytów klinicznych, które mają przyczynić się 
do poprawy wyników osób, u których zdiagnozo-
wano nowotwór.

The Scottish 
Cancer Registry;

Scottish Cancer 
Registry and 
Intelligence 
Service  
(SCRIS)

Szkocja Rejestr nowotworów w Szkocji gromadzi dane do-
tyczące diagnoz nowotworów w  Szkocji, w  tym 
pierwotny nowotwór złośliwy, rak in situ, no-
wotwory o  niepewnym przebiegu i  łagodne no-
wotwory mózgu i  rdzenia kręgowego, aby na 
przestrzeni czasu monitorować zmiany w  zacho-
rowalności i  życiu po zakończeniu leczenia. The 
Scottish Cancer Registry and Intelligence Servi-
ce (SCRIS) to efekt współpracy między publiczną 
opieką zdrowotną Public Health Scotland i progra-
mem Innovative Healthcare Delivery Programme 
(IHDP) mającej na celu powiększenie zasobu da-
nych dla Scottish Cancer Registry, aby dostęp do 
danych onkologicznych w całej Szkocji oraz wyniki 
leczenia uległy poprawie.

Cancer Registry 
of Republic of 
Slovenia  
(CRS)

Słowenia Rejestr Cancer Registry of Republic of Slovenia 
(CSR) utworzono 1950 r. jako rejestr populacyjny, 
który stanowi część rejestru Epidemiology and 
Cancer Registry kierowany przez instytut onkolo-
giczny Oncology Institute Ljubljana. Rejestr gro-
madzi i  przetwarza dane dotyczące wszystkich 
nowych zachorowań na nowotwór i  życia po za-
kończeniu leczenia, monitoruje diagnozy i  wnosi 
wkład w monitorowanie leczenia poprzez tworzenie
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wskaźników oceniających jakość leczenia pacjen-
tów chorych na nowotwór.

Belgium Cancer 
Registry

Belgia Rejestr Belgium Cancer Registry gromadzi, zarzą-
dza, analizuje i  zestawia dane dotyczące opieki 
onkologicznej pochodzące z  belgijskich szpitali 
oferujących programy opieki onkologicznej oraz 
realizuje usługi na potrzeby patologii, anatomii 
i  funduszy ubezpieczeń zdrowotnych. Rejestr za-
pewnia dane na potrzeby sprawozdań dotyczących 
zachorowalności, występowania, przeżywalności, 
oceny programów badań przesiewowych i jakości 
leczenia, a także na potrzeby badań naukowych. 

Cyprus Cancer 
Registry

Cypr Rejestr Cyprus Cancer Registry gromadzi dane na 
temat nowych przypadków nowotworów na Cy-
prze wraz z  innymi danymi dotyczącymi leczenia 
i  terapii pochodzącymi z  ośrodka Bank of Cyprus 
Oncology Centre (BOCOC); obejmując przypadki 
w sektorze publicznym i prywatnym. Rejestr spo-
rządza sprawozdania na temat postępów w obsza-
rze poprawy jakości danych i  działań w  kierunku 
integracji nowych danych, jak również informuje 
o zachorowaniach.

Estonian Cancer 
Registry

Estonia Rejestr Estonian Cancer Registry zbiera dane doty-
czące zachorowań na raka od wszystkich lekarzy, 
którzy wykonują diagnozy lub leczą nowotwory 
w  Estonii, w  tym od biegłych z  zakresu patologii 
sądowej. Rejestr współpracuje z  rejestrem ludno-
ści Estonian Population Register i  rejestrem przy-
czyn zgonów Estonian Causes of Death Registry, 
aby obserwować pacjentów na przestrzeni czasu. 
Rejestr gromadzi dane na temat nowotworów zło-
śliwych, in situ, łagodnych/o niepewnym przebie-
gu, a  także nowotworach układu limfatycznego, 
krwiotwórczego i tkanek pokrewnych, przekazując 
informacje na ten temat do narodowego instytutu 
rozwoju służby zdrowia National Institute for He-
alth Development, urzędu Statistic Estonia i  baz 
międzynarodowych.

Estonian Cancer 
Screening 
Registry

Estonia Rejestr Estonian Cancer Screening Registry zapi-
suje dane z badań przesiewowych w kierunku raka 
piersi, szyjki macicy i  jelita grubego pochodzące 
z estońskiego krajowego systemu informacji zdro-
wotnej Estonian National Health Information Sy-
stem, który rejestruje informacje na temat uczest-
nictwa w  badaniach przesiewowych, wyników 
i  leczenia. Dane te są wykorzystywane do oceny 
skuteczności i  jakości programów przesiewowych 
oraz do realizacji badań epidemiologicznych, któ-
re mają mieć wpływ na kształt polityki zdrowotnej 
i planowanie zasobów.

National Cancer 
Registry Ireland  
(NCRI)

Irlandia Rejestr National Cancer Registry Ireland jest jed-
nostką publiczną, która gromadzi i klasyfikuje infor-
macje dotyczące wszystkich nowych przypadków 
raka w  Irlandii, a  także podstawowego schematu 
leczenia nowotworów, aby śledzić trendy i  wy-
niki leczenia onkologicznego, wspierać badania 
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naukowe oraz planowanie i zarządzanie świadcze-
niami; ponadto informuje o  statystykach nowo-
tworowych.

New Zealand 
Cancer Registry  
(NZCR)

Nowa 
Zelandia

Rejestr New Zealand Cancer Registry gromadzi 
informacje o diagnozach pierwotnego nowotwo-
ru złośliwego, poza rakiem płaskonabłonkowym 
i podstawnonabłonkowym skóry, w Nowej Zelan-
dii. Rejestr zapewnia informacje na temat zacho-
rowań i śmiertelności i współtworzy podstawy dla 
badań dotyczących życia po zakończeniu leczenia 
oraz programów badawczych, a także programów 
monitorowania badań przesiewowych, aby wspie-
rać kształtowanie polityki zdrowotnej. Rejestr nie 
zbiera danych dotyczących leczenia.

Northern Ireland 
Cancer Registry 
(NICR)

Irlandia 
Północna

Rejestr Northern Ireland Cancer Registry jest finan-
sowany przez agencję zdrowia publicznego Public 
Health Agency for Northern Ireland. Rejestr groma-
dzi informacje dotyczące złośliwych i  niektórych 
niezłośliwych nowotworów zdiagnozowanych 
w Irlandii Północnej, w tym informacje o leczeniu. 
Rejestr zapewnia aktualne informacje o nowotwo-
rach pojawiających się w populacji na potrzeby ba-
dań, planowania i edukacji w celu poprawy wyni-
ków leczenia.

Swedish National 
Cancer Registry

Szwecja Rejestr Swedish National Cancer Registry zbiera 
dane o  nowych przypadkach nowotworów zło-
śliwych diagnozowanych każdego roku w Szwecji 
od świadczeniodawców, którzy rejestrują diagnozy 
w  jednym z  sześciu regionalnych rejestrów zrze-
szonych z ośrodkami onkologicznymi w okręgach 
medycznych Szwecji. 

The United 
Kingdom 
and Ireland 
Association of 
Cancer Registries

Zjedno-
czone 
Królestwo 
i Irlandia

Związek rejestrów The United Kingdom and Ireland 
Association of Cancer Registries ma na celu pro-
mowanie i rozwój rejestracji nowotworów w Anglii, 
Walii, Szkocji, Irlandii Północnej i Republice Irlandii. 
Osiąga to poprzez tworzenie współpracy pomię-
dzy różnymi krajowymi rejestrami nowotworów, 
uzgadniając strategie, inicjatywy krajowe, proce-
dury informacyjne i  praktyki rejestracyjne w  celu 
poprawy spójności, dokładności, dostępności, za-
pewnienia jakości rejestracji nowotworów.

National Program 
of Cancer 
Registries  
(NCPR)

USA Narodowy program rejestrów nowotworów Na-
tional Program of Cancer Registries jest kierowa-
ny przez agencję Centers for Disease Control and 
Prevention. Program finansuje rejestry państwowe 
i terytorialne w USA i zbiera dane o zachorowalno-
ści, wstępnym leczeniu i wynikach leczenia. W wy-
niku współdziałania z programem National Cancer 
Institute’s Surveillance, Epidemiology and End Re-
sults (SEER) zbierane są dane obejmujące całą po-
pulację USA na potrzeby naukowców, klinicystów, 
decydentów, pracowników służby zdrowia i społe-
czeństwa, aby monitorować i informować o obcią-
żeniu nowotworami i właściwej prewencji, a także 
aby przeprowadzać oceny programów.
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Australian Cancer 
Database  
(ACD)

Australia Baza danych Australian Cancer Database (ACD) 
jest generowana przez australijski instytut zdrowia 
i  opieki społecznej Australian Institute of Health 
and Welfare i  gromadzi dane z  centralnych reje-
strów nowotworów z  poszczególnych jurysdykcji 
w  Australii, z  wyłączeniem płaskonabłonkowego 
i  podstawnonabłonkowego raka skóry. ACD in-
formuje w  publikacjach o  krajowych statystykach 
nowotworowych dotyczących zachorowalności, 
trendów, prognoz, przeżywalności i występowania 
nowotworów, aby wesprzeć wiedzę na temat za-
pobiegania, wykrywania i leczenia raka, a także, aby 
monitorować wyniki i wpływ polityki zdrowotnej. 
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Załącznik 5

Pytania do wywiadów z interesariuszami

Zestaw 10 pytań do wywiadu został opracowany przez badaczy w porozumieniu z All.Can 
REWG i zatwierdzony przez Komisję Etyczną Uniwersytetu w Southampton.
Pytania te miały pomóc badaczom w określeniu najlepszych sposobów pomiaru i moni-
torowania opieki onkologicznej, które są wymierne dla pacjentów z perspektywy różnych 
osób i organizacji.

Pytania do wywiadu z interesariuszami:

1 Jaka jest definicja efektywności opieki onkologicznej w Pana(-ni) organizacji?

2
Czy efektywność opieki onkologicznej jest dla Pana(-ni) organizacji ważna?  
Jeśli tak, to dlaczego?

3
Jakie miary uważa Pan(i) osobiście za najważniejsze, które powinny być 
gromadzone i analizowane w celu zbadania i poprawy efektywności  
opieki onkologicznej?

4
(tylko ankietowani reprezentujący organizacje/branżę) 
Jakie pomiary, jeśli w ogóle, są obecnie analizowane i wykorzystywane przez 
Pana(-ni) organizację do zbadania i poprawy efektywności opieki onkologicznej?

5
(tylko ankietowani reprezentujący organizacje/branżę) 
Czy któryś z pomiarów, które uważa Pan(i) za ważne, nie są analizowane/ 
/wykorzystane przez Pana(i) organizację. Jeśli nie są, to dlaczego?

6
Jakie występują według Pana(-ni) deficyty, które wpływają na świadczenie 
optymalnie wydajnej opieki onkologicznej?

7
Co Pana(-ni) zdaniem można zrobić, aby zniwelować te deficyty?  
I czy Pana(-ni) organizacja realizuje obecnie któreś z tych działań?

8
Kto jeszcze, Pana(-ni) zdaniem, jest odpowiedzialny za zniwelowanie  
tych deficytów i w jaki sposób powinno się to przeprowadzić?

9
Jakich trzech słów/zwrotów użył(a)by Pan(i), aby opisać, jak miałaby wyglądać 
optymalna opieka onkologiczna?

10
Czy jest coś jeszcze, co Pana(-ni) zdaniem powinniśmy wziąć pod uwagę w tym 
wywiadzie, aby lepiej zrozumieć, czym jest efektywność opieki onkologicznej?
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