
Istotne czynniki mające wpływ na wyniki leczenia 

chirurgicznego chorych na nowotwory 

25.05.2018 

Cancer surgery: the key factors that influence outcomes 
Susan Mayor  
Cancer World, 2018; 81: 39–45 
 

Wprowadzenie 

Dostępność leczenia chirurgicznego to istotny czynnik, który ma wpływ na wyniki leczenia szerokiej 

grupy chorych, w tym chorych na nowotwory. W opracowanym przez siebie raporcie, członkowie The 

Lancet Commission on Global Surgery podkreślają, że „dostęp do leczenia chirurgicznego ma 

zasadnicze znaczenie dla zmniejszenia śmiertelności i chorobowości z powodu chorób wymagających 

takiego leczenia” (Lancet, 2015; 386: 569–624). W kolejnym opracowaniu, dotyczącym chirurgii 

onkologicznej w skali światowej, oszacowali oni, że do 2030 roku zajdzie konieczność wykonania 45 

milionów zabiegów chirurgicznych (Lancet Oncol., 2015; 16: 1193–1224). „Jednak nadal mniej niż 45% 

chorych na nowotwory na całym świecie ma zapewnione bezpieczne leczenie chirurgiczne w zasięgu 

ich możliwości finansowych oraz w odpowiednim czasie”, ostrzegają autorzy. 

Członkowie wspomnianej komisji wskazują następujące czynniki odpowiedzialne za niewystarczający 

dostęp do chirurgii onkologicznej wysokiej jakości: brak nakładów na publiczne systemy opieki 

chirurgicznej, niskie nakłady na badania naukowe i szkolenie w dziedzinie chirurgii oraz luki                                      

w wykształceniu. Wśród zalecanych środków zaradczych znalazły się: 

• stworzenie lepszych regulacji w zakresie publicznych systemów opieki chirurgicznej, zwłaszcza 

w odniesieniu do szkolenia i uzyskiwania uprawnień przez chirurgów;  

• programy międzynarodowej współpracy partnerskiej;  

• supercentralizacja usług chirurgicznych;  

• nowatorskie badania kliniczne z dziedziny chirurgii;  

• nowe metody poprawy jakości i rozszerzenie systemów opieki w zakresie chirurgii 

onkologicznej o edukację i szkolenia praktyczne. 

 

Członkowie komisji potwierdzili, że osiąganie satysfakcjonujących wyników leczenia w nowoczesnej 

chirurgii onkologicznej wymaga wykorzystania wielu technik operacyjnych oraz zwrócili uwagę na fakt, 

iż wyniki leczenia ulegają poprawie, gdy leczenie chirurgiczne jest prowadzone przez wyspecjalizowane 

zespoły pracujące w ośrodkach, w których wykonuje się dużą liczbę określonych procedur rocznie; 

dotyczy to zwłaszcza skomplikowanych przypadków oraz trudniejszych zabiegów operacyjnych. 

Dla chirurgów chcących leczyć chorych na nowotwory podstawowe znaczenie ma dostęp do 

kształcenia wysokiej jakości, potwierdzonej przez odpowiednie akredytacje i kontrolę jakości. Jednak 

zapewnienie tego dostępu nadal stanowi wyzwanie dla właściwych organów w wielu krajach. Kraje o 

wysokim dochodzie brutto na osobę, w tym Stany Zjednoczone i wiele państw europejskich, wymagają 

węższej specjalizacji, lecz potrzebne jest także szkolenie chirurgów ogólnych w szerszym zakresie. 

Komisja zaleca, aby towarzystwa naukowe zrzeszające chirurgów odgrywały główną rolę w procesie 

kształcenia. Radzi także, aby kraje o dużym i średnim dochodzie udostępniły swoje programy 

edukacyjne z zakresu chirurgii onkologicznej krajom o niskim dochodzie poprzez dwustronną wymianę 

i szersze wykorzystanie działalności edukacyjnej wspieranej technologiami (technology-enhanced 

learning) oraz programy współpracy partnerskiej, jak również uwzględnienie odpowiednich 



programów nauczania o nowotworach w ramach szkolenia specjalizacyjnego z dziedziny chirurgii 

ogólnej. 

Szereg organizacji, między innymi amerykańskie Society of Surgical Oncology, a także European Society 

of Surgical Oncology, British Association for Cancer Surgery, European Society for Medical Oncology, 

American Society of Clinical Oncology oraz założona w Stanach Zjednoczonych organizacja Health 

Volunteers Overseas, bierze udział w opracowywaniu ogólnoświatowych programów kształcenia z 

zakresu chirurgii onkologicznej. 

Co wpływa na wyniki leczenia? 

Praca zespołowa. Obecnie w Stanach Zjednoczonych u niemal wszystkich chorych na nowotwory 

stosuje się więcej niż jedną metodę leczenia, co sprawia, że w dzisiejszych czasach opieka nad tymi 

chorymi to praca zespołowa, łącząca wiedzę i doświadczenie chirurgów, onkologów klinicznych, 

radioterapeutów i patomorfologów. 

Leczenie choroby przewlekłej. Rozwój skutecznych metod leczenia systemowego oznacza, że choroby 

nowotworowe stają się chorobami przewlekłymi lub wyleczalnymi, co wymaga optymalizacji metod 

postępowania z osobami wyleczonymi oraz w przypadku wystąpienia drugiego pierwotnego 

nowotworu, a także motywowania chorych do przestrzegania zaleceń. 

Kształcenie ustawiczne. Onkologia to jedna spośród najszybciej rozwijających się dyscyplin w 

medycynie, podkreślająca konieczność walidacji nowych osiągnięć w ramach prawidłowo 

prowadzonych badań klinicznych oraz potrzebę edukacji i szkolenia wysokiej jakości przez cały okres 

kariery zawodowej chirurgów. 

Lekarze specjaliści a telemedycyna. Chirurdzy, którzy wykonują dużą liczbę określonych zabiegów 

rocznie osiągają lepsze wyniki leczenia chorych na nowotwory w stopniu zaawansowanym oraz w 

skomplikowanych przypadkach, zaś zarówno sami chorzy, jak i społeczeństwo domagają się 

zapewnienia optymalnej opieki chorym na nowotwory przez specjalistów oraz wielospecjalistyczne 

ośrodki onkologiczne. Nie oznacza to jednak, że wszyscy chorzy na nowotwory wymagają leczenia 

przez specjalistów, zwłaszcza jeśli rozpoznanie ustalono u nich we wczesnym stopniu zaawansowania 

choroby, a leczenie jest nieskomplikowane. Innowacje takie jak telemedycyna mogą pozwolić na 

leczenie chorych w lokalnych szpitalach, przy udziale specjalistów, jeśli jest to konieczne. 

Utrzymywanie wysokich standardów w chirurgii ogólnej. Specjaliści chirurgii onkologicznej powinni 

być liderami w zakresie edukacji i badań naukowych wśród chirurgów ogólnych. Towarzystwa naukowe 

powinny odgrywać główną rolę w opracowywaniu standardów leczenia chirurgicznego chorych na 

nowotwory oraz organizacji edukacji i szkolenia, w celu zapewnienia optymalnej opieki nad chorymi 

na nowotwory. Programy współpracy partnerskiej pomiędzy towarzystwami naukowymi i instytucjami 

medycznymi, także na szczeblu międzynarodowym, spowodują przyspieszenie postępu, pogłębienie 

specjalizacji oraz zaowocują poprawą jakości opieki nad chorymi.  

Dlaczego chirurdzy leczący chorych na nowotwory powinni 

posiadać odpowiednie specjalizacje i podspecjalizacje 

Obserwujemy szybki i znaczący postęp w zakresie badań naukowych nad nowotworami, nowych 

technik diagnostycznych i biomarkerów oraz nowych metod leczenia systemowego, w tym 

chemioterapii, hormonoterapii, leczenia ukierunkowanego, a w ostatnim czasie także immunoterapii. 

Jego konsekwencją jest opracowywanie nowych metod przeciwnowotworowego leczenia 

skojarzonego i sekwencyjnego, w tym leczenia neoadiuwantowego i adiuwantowego chorych 

leczonych chirurgicznie. 



Dokonał się również olbrzymi postęp w zakresie technologii wykorzystywanych na sali operacyjnej, 

takich jak chirurgia laparoskopowa, chirurgia robotowa oraz techniki obrazowania śródoperacyjnego. 

Wyzwanie stanowi dziś leczenie operacyjne chorych na nowotwory w taki sposób, który umożliwia 

osiąganie bardziej satysfakcjonujących wyników oraz lepszą kontrolę lokoregionalną, poprawę 

bezpieczeństwa i zmniejszenie częstości występowania powikłań. Ponadto zwiększyła się świadomość 

znaczenia rehabilitacji i zachowania czynności operowanych narządów. 

Zachodzą również liczne zmiany w zakresie organizacji opieki nad chorymi na nowotwory, takie jak 

tworzenie regionalnych centrów onkologii oraz powoływanie zespołów specjalistów z wielu dziedzin 

onkologicznych. Wśród nich są także chirurdzy, którzy część swojego czasu poświęcają na pracę w 

takich zespołach, biorąc udział w planowaniu leczenia chorych wspólnie ze specjalistami w dziedzinie 

onkologii klinicznej, radioterapii, patomorfologii i radiologii. 

Dowody naukowe potwierdzające lepsze wyniki leczenia 

chorych w specjalistycznych ośrodkach onkologicznych 

Odpowiednio wyszkoleni specjaliści chirurgii ogólnej mogą osiągać dobre wyniki leczenia chorych na 

nowotwory, lecz powinni mieć świadomość, że w skomplikowanych przypadkach można uzyskać lepsze 

rezultaty, jeśli leczenie operacyjne poprowadzą specjaliści pracujący w ośrodkach, w których wykonuje 

się dużą liczbę określonych zabiegów rocznie. Na przykład wyniki przeprowadzonego w Wielkiej 

Brytanii badania dotyczącego raka piersi wykazały, że ryzyko niezadowalającego leczenia w obrębie 

gruczołu piersiowego wśród chorych leczonych przez specjalistów było o połowę mniejsze niż u 

chorych leczonych w oddziałach niespecjalistycznych (24% vs. 47%, p <0,001), przy czym 

„niezadowalające leczenie” zdefiniowano jako zastosowanie leczenia oszczędzającego pierś w 

przypadku guzów większych niż 30 mm lub uzyskanie dodatnich marginesów resekcji czy pominięcie 

radioterapii (Br. J. Cancer, 2004; 90: 1920–1925). 

Podczas tego samego badania wykazano, że leczenie przez specjalistów wiązało się także z 

pięciokrotnie mniejszym ryzykiem nieodpowiedniej oceny stopnia zaawansowania choroby w obrębie 

dołu pachowego (8% vs. 40%, p <0,001) oraz dziewięciokrotnie mniejszym ryzykiem niezadowalającego 

leczenia w obrębie dołu pachowego (4% vs. 38%, p <0,001). Odsetek wznów miejscowych, będący 

miernikiem wyników leczenia chirurgicznego, okazał się o 57% mniejszy po 8 latach (13% vs. 23%, p 

<0,001), a ryzyko zgonu z powodu raka piersi (po uwzględnieniu zróżnicowania badanych grup i 

leczenia adiuwantowego) o 20% mniejsze u kobiet leczonych w oddziałach specjalistycznych. Autorzy 

wywnioskowali, że właściwe postępowanie chirurgiczne miało fundamentalne znaczenie dla poprawy 

wyników leczenia chorych na raka piersi, niezależnie od tego, gdzie je prowadzono. Przytoczone 

badanie przeprowadzono w 2004 roku, zaś od tego czasu National Health Service stworzyła w Wielkiej 

Brytanii lepsze ośrodki onkologiczne. 

Wyniki badań przeprowadzonych w Stanach Zjednoczonych wskazują, że zarówno liczba zabiegów 

określonego rodzaju wykonywanych przez chirurga w ciągu roku (tj. liczba operowanych przypadków), 

jak i odpowiednia specjalizacja miały niezależny wpływ na przeżywalność operowanych chorych. 

Wyniki badania dotyczącego raka piersi wskazały, że odsetek osób przeżywających 5 lat leczonych 

przez chirurgów, którzy wykonywali rocznie więcej niż 15 operacji z powodu raka piersi osiągnął 

wartość 84%, natomiast jego wartość wyniosła 75% w przypadku tych, którymi zajmowali się chirurdzy 

wykonujący 1–5 takich operacji w ciągu roku. Ryzyko zgonu po 5 latach było o ponad jedną trzecią 

(36%) mniejsze wśród chorych leczonych przez specjalistę chirurgii onkologicznej niż wśród leczonych 

przez chirurga ogólnego, nawet po skorygowaniu zarówno o liczbę zabiegów wykonywanych rocznie 

w danym ośrodku, jak i przez danego chirurga, a także rodzaj ośrodka, wiek, stopień zaawansowania i 

rasę (Ann. Surg. Oncol., 2003; 10: 606–615). 

Wyniki kilku badań przeprowadzonych w Stanach Zjednoczonych wykazały również związek pomiędzy 

liczbą określonych procedur wykonywanych w ośrodku (liczbą chorych wymagających danej procedury 



rocznie) oraz śmiertelności okołooperacyjnej (definiowanej jako odsetek zgonów przed wypisaniem ze 

szpitala lub w ciągu 30 dni od wykonania analizowanej procedury) w zależności od rodzaju operacji. 

Nie zaobserwowano różnic zależnych od liczby zabiegów wykonywanych w danym ośrodku dla 

standaryzowanego współczynnika śmiertelności w przypadku resekcji okrężnicy, która należy do 

standardowych operacji. Jednak stwierdzono znamienną różnicę w zależności od liczby zabiegów 

wykonanych w danym ośrodku rocznie dla śmiertelności związanej z gastrektomią, resekcją przełyku i 

trzustki (patrz ryc. w oryginalnym tekście – przyp. red.). 

Wyniki kolejnego badania, tym razem dotyczącego liczby zabiegów wykonywanych rocznie przez 

chirurga (NEJM, 2003; 349: 2117–2127) wykazały, że w przypadku niektórych procedur, w tym resekcji 

z powodu nowotworu płuca lub cystektomii, różnice w standaryzowanym współczynniku śmiertelności 

okołooperacyjnej pomiędzy chirurgami wykonującymi różną liczbę tych zabiegów w ciągu roku były 

małe, lecz w przypadku innych – w tym resekcji przełyku i trzustki – różnice te były bardzo znamienne 

(patrz ryc. w oryginalnym tekście – przyp. red.). 

Kolejne badanie wykazało wysoce znamienne różnice w śmiertelności okołooperacyjnej (w ciągu 30 

dni od zabiegu) u chorych poddanych pankreatektomii, zarówno w zależności od liczby zabiegów 

wykonywanych w danym ośrodku, jak i przez danego chirurga (NEJM, 2003; 349: 2117–2127). 

Śmiertelność wyniosła 18% w ośrodkach operujących mniej niż 1 chorego rocznie, natomiast 4% w 

ośrodkach operujących co najmniej 16 chorych w każdym roku. Śmiertelność była trzykrotnie mniejsza 

wśród chorych leczonych przez chirurgów, którzy wykonywali ponad 4 zabiegi rocznie w porównaniu z 

tymi, którzy zajmowali się 1 chorym rocznie (5% vs. 15%). 

Czynniki ryzyka związane z chorym 

Stopień zaawansowania klinicznego w momencie rozpoznania oraz choroby współistniejące, zwłaszcza 

u chorych w starszym wieku, to najważniejsze czynniki, które mają wpływ na wyniki leczenia chorych 

na nowotwory, ważniejsze niż liczba podobnych chorych leczonych przez danego chirurga lub w danym 

ośrodku w ciągu roku. 

Wyniki badań porównujących śmiertelność pooperacyjną w ośrodkach specjalistycznych oraz innych 

ośrodkach akademickich i lokalnych szpitalach w Stanach Zjednoczonych wykazały, że prowadzenie 

leczenia w ośrodku specjalistycznym miało szczególnie istotne znaczenie dla chorych jedynie na 

niektóre rodzaje nowotworów i należących do grupy dużego ryzyka (wznowy – przyp. tłum.) (patrz ryc. 

w oryginalnym tekście – przyp. red.). 

Wyniki leczenia chorych na nowotwory pęcherza moczowego, okrężnicy, żołądka, wątroby, płuca, 

odbytnicy i nerki, którzy należeli do grupy dużego ryzyka były lepsze, gdy leczenie operacyjne odbywało 

się w ośrodku specjalistycznym niż wówczas, gdy miało miejsce w szpitalu lokalnym, natomiast nie 

stwierdzono różnic u chorych z grupy pośredniego i małego ryzyka (patrz ryc. w oryginalnym tekście – 

przyp. red.). Nie zaobserwowano także różnic w wynikach leczenia chorych z grupy dużego ryzyka na 

czerniaka, nowotwory piersi, jajnika, gruczołu krokowego, tarczycy i macicy (patrz ryc. w oryginalnym 

tekście – przyp. red.). Z kolei w przypadku chorych na nowotwory trzustki i przełyku leczenie w 

ośrodkach specjalistycznych wiązało się z mniejszą śmiertelnością pooperacyjną niż leczenie w innych 

szpitalach, niezależnie od grupy ryzyka (patrz ryc. w oryginalnym tekście – przyp. red.).  

Szkolenie specjalistów chirurgii onkologicznej oraz 

specjalistów chirurgii ogólnej w zakresie chirurgii 

onkologicznej  

Society of Surgical Oncology oraz European Society of Surgical Oncology opublikowały w ostatnim 

czasie dwa ważne artykuły na temat kształcenia chirurgów leczących chorych na nowotwory. Pierwszy 

spośród nich dowodzi istnienia bardzo dużych różnic w procesie szkolenia specjalistów chirurgii 



onkologicznej na całym świecie (Ann. Surg. Oncol., 2016; 23: 1769–1781). Natomiast w drugim 

zaproponowano ogólnoświatowy program kształcenia w dziedzinie chirurgii onkologicznej, który 

można byłoby wykorzystać nie tylko na potrzeby szkolenia specjalistów chirurgii ogólnej, lecz także 

jako zbiór zaleceń dotyczących programów kształcenia specjalistów chirurgii onkologicznej, którzy na 

poziomie krajowym odgrywają bardzo duża rolę w procesie leczenia skomplikowanych przypadków 

oraz realizacji programów szkoleniowych dla chirurgów ogólnych (Ann. Surg. Oncol., 2016; 23: 1782–

1795). 

Zarówno amerykańskie, jak i ogólnoświatowe programy kształcenia określają cechy wyróżniające 

specjalistę chirurgii onkologicznej, jako doskonałego chirurga, który: 

• potrafi w bezpieczny sposób leczyć chorych na nowotwory, wykonując skomplikowane zabiegi 

operacyjne oraz dokonywać właściwego wyboru rodzaju operacji;  

• będąc członkiem zespołu specjalistów z wielu dziedzin wie, w jaki sposób włączyć 

postępowanie chirurgiczne do procesu leczenia, wybierając odpowiedni rodzaj i czas leczenia 

operacyjnego po przedoperacyjnym leczeniu systemowym i/lub leczeniu napromienianiem;  

• będąc przedstawicielem jednej z dyscyplin onkologicznych uczestniczy w sprawowaniu 

długoterminowej opieki nad chorymi na nowotwory. 

Wpływ leczenia przedoperacyjnego na zmianę roli chirurgii 

onkologicznej 

Ważnym aspektem w kontekście leczenia chirurgicznego chorych w 3. stopniu zaawansowania 

klinicznego jest coraz powszechniejsze stosowanie leczenia przedoperacyjnego, w tym chemioterapii, 

leczenia ukierunkowanego i immunoterapii. Będzie ono miało wpływ na przebieg leczenia 

chirurgicznego chorych. W Stanach Zjednoczonych oraz w wielu ośrodkach w Europie leczenie 

systemowe stanowi obecnie pierwszą metodę leczenia większości chorych na raka piersi w 2. i 3. 

stopniu zaawansowania klinicznego, zaś operacja – drugą. Takie postępowanie wymaga współpracy z 

onkologami klinicznymi w zakresie planowania czasu wykonania operacji oraz określenia roli węzła 

wartowniczego, która jest odmienna w omawianych okolicznościach. Takie postępowanie to przyszłość 

leczenia chorych na wiele rodzajów nowotworów, dla których rak piersi stanowi modelowy przykład. 

W oryginalnym tekście przedstawiono (patrz ryc. w oryginalnym tekście – przyp. red.) przykład chorego 

na nieoperacyjnego zaawansowanego czerniaka o dużych rozmiarach zlokalizowanego w pachwinie i 

miednicy, któremu podano immunoterapię przeciwko receptorowi programowanej śmierci komórki 

typu 1 (programmed cell death receptor type 1 – PD-1). Zmniejszenie się guza pod wpływem 

immunoterapii pozwoliło na przeprowadzenie operacji. Na podstawie badania patomorfologicznego u 

chorego stwierdzono wystąpienie odpowiedzi całkowitej, której nie można byłoby ocenić bez 

wykonania resekcji pierwotnie wykrytych guzów. 

Stale rosnąca liczba skutecznych metod leczenia systemowego będzie wywierała wpływ na przebieg 

leczenia chirurgicznego chorych. Wiele spośród nowych leków podaje się doustnie i wiele 

charakteryzuje się mniejszą toksycznością niż tradycyjna chemioterapia. Wśród nowych leków 

podawanych doustnie i podskórnie, które są dostępne w leczeniu różnych rodzajów nowotworów 

należy wymienić: anastrozol, kapecytabinę, gefitynib i sunitynib. Na różnych etapach badań klinicznych 

znajduje się ponad 1000 nowych leków przeciwnowotworowych. Zaobserwowano już spektakularne 

przypadki zmniejszenia rozmiarów guza pod wpływem takich leków jak ukierunkowany inhibitor BRAF 

– wemurafenib, stosowany u chorych na czerniaka z mutacją V600E z przerzutami. Kolejny ważny krok 

naprzód to opracowanie immunoterapii, między innymi inhibitorów punktów kontrolnych odpowiedzi 

immunologicznej, których skuteczność udowodniono w odniesieniu do ponad 17 różnych rodzajów 

nowotworów. Te leki będą coraz częściej stosowane u chorych leczonych chirurgicznie, a już 

uzyskiwane, czasem spektakularne odpowiedzi na leczenie chorych na nowotwory w stopniu 



zaawansowanym wskazują, że przełożą się one również na korzyści u chorych na nowotwory we 

wczesnym stopniu zaawansowania. 

Przykład ilustrujący, jaki będzie wpływ nowych leków na chirurgię onkologiczną pokazano w 

oryginalnym tekście (patrz ryc.– przyp. red.), omawiając odpowiedź na podanie pojedynczej dawki 

immunoterapii skojarzonej z powodu bardzo dużego przerzutu czerniaka. U chorej stwierdzono 

wystąpienie odpowiedzi całkowitej na podstawie badania patomorfologicznego pozostałych tkanek 

usuniętych chirurgicznie (NEJM, 2015; 372: 2073–2074). Bardziej znany przykład stanowi 92-letni były 

prezydent Stanów Zjednoczonych Jimmy Carter, u którego przez ponad 14 miesięcy (stan na lipiec 2017 

roku) utrzymywała się całkowita remisja po leczeniu pojedynczą dawką inhibitora punktu kontrolnego 

przeciwko PD-1 z powodu wystąpienia przerzutów czerniaka w wątrobie i w mózgu. 

Jak nadążyć za postępem? 

Kształcenie ustawiczne chirurgów aktywnych zawodowo ma zasadnicze znaczenie. Można je zapewnić 

na wiele sposobów, między innymi poprzez spotkania na żywo, takie jak organizowane przez 

towarzystwa naukowe onkologii klinicznej w Stanach Zjednoczonych, Europie i Wielkiej Brytanii, 

Society of Surgical Oncology, European Society of Surgical Oncology oraz British Association of Surgical 

Oncology, a także poprzez współpracę z ośrodkami wysokospecjalistycznymi, na przykład jak ta 

pomiędzy szpitalami lokalnymi i MD Anderson Cancer Center. Istnieją również programy kształcenia 

ustawicznego w medycynie (continuing medical education – CME) prowadzone między innymi przez 

czasopisma, takie jak „Annals of Surgical Oncology” oraz „European Journal of Surgical Oncology”, oba 

zarówno w Internecie, jak i w wersji drukowanej, a także inne szkolenia, jak seminaria internetowe na 

żywo organizowane przez European School of Oncology. Society of Surgical Oncology prowadzi 

obecnie obowiązkowy program samokształcenia, aby pomóc chirurgom w nadążaniu za postępem w 

ich dziedzinie. 

Coraz częściej wykorzystuje się telemedycynę, zarówno w procesie szkolenia, zwłaszcza lekarzy 

pracujących w ośrodkach lokalnych i na terenach wiejskich, a także na potrzeby konsultacji 

specjalistycznych, zwłaszcza w zakresie podejmowania decyzji dotyczących konkretnych chorych, 

udzielanych przez lekarzy pracujących w różnych ośrodkach, a nawet w różnych krajach. 

Telemedycyna coraz częściej znajduje zastosowanie w amerykańskich szpitalach, oddziałach 

specjalistycznych, agencjach domowej opieki zdrowotnej, prywatnych gabinetach lekarskich oraz w 

pewnych przypadkach również do celów edukacyjnych w domu chorego lub jego miejscu pracy. Nowe 

technologie pozwalają na udostępnianie obrazów rentgenowskich, mikroskopowych, a nawet 

ultrasonograficznych w czasie rzeczywistym i w dużej rozdzielczości pomiędzy różnymi ośrodkami. 

Konsultacje specjalistyczne z wykorzystaniem telemedycyny oraz wirtualnych zespołów ekspertów 

umożliwiają spotykanie się specjalistów z wielu krajów w celu omówienia skomplikowanych 

przypadków chorób nowotworowych w dowolnym miejscu na świecie. Wyniki badania przedstawione 

podczas zjazdu ASCO 2016 wykazały, że 91% uczestników wirtualnych zespołów ekspertów uznało je 

za bardzo pomocne w postępowaniu z chorymi; 100% stwierdziło poprawę jakości opieki nad chorym, 

a także 100% – poprawę ich własnej pewności (JCO, 2016; 34: 211). 

Międzynarodowa współpraca, zarówno z poszczególnymi specjalistami, jak i organizacjami, może się 

okazać pomocna w przeprowadzaniu konsultacji, omawianiu skomplikowanych przypadków oraz w 

edukacji chirurgów w lokalnych społecznościach i na szczeblu krajowym. 

Wpływ programów poprawy jakości na jakość w chirurgii 

Przedsięwzięcie o nazwie National Surgical Quality Improvement Program (NSQIP), zainicjowane przez 

American College of Surgeons, jest realizowane obecnie w większości szpitali w Stanach Zjednoczonych 

(Ann. Surg., 2009; 250: 363–376). Wyniki oceny jego efektów dowodzą, jaką zmianę w skali całego 

kraju może spowodować tego typu program. W wyniku że działania programu dwa na trzy szpitale 



(66%), włączając szpitale lokalne, odnotowały mniejszy odsetek śmiertelności, natomiast ponad cztery 

na pięć szpitali (82%) – mniejszy odsetek chorobowości.  

Bardziej prawdopodobne było zaobserwowanie poprawy w ośrodkach osiągających najgorsze wyniki 

leczenia, w których wykonywano małą liczbę określonych zabiegów rocznie i zatrudniających 

chirurgów wykonujących małą liczbę tych zabiegów rocznie, lecz wystąpiła ona również w lepszych 

ośrodkach. Liczba ośrodków o najmniejszej wartości badanych parametrów (o małej 

śmiertelności/chorobowości) zwiększyła się, a liczba ośrodków o najwyższej wartości badanych 

parametrów (o dużej śmiertelności/chorobowości) zmniejszyła się, co stanowi bardzo zachęcającą 

perspektywę dla programu zainicjowanego na szczeblu krajowym. Oszacowano, że program pozwolił 

na uniknięcie przez każdy szpital średnio 250 powikłań rocznie. 

Działania na rzecz chirurgii onkologicznej wysokiej jakości 

Fachowe gremia oraz rządy wszystkich państw powinny kłaść nacisk na to, aby obywatele mieli 

zagwarantowaną opiekę wysokiej jakości. To oznacza zapewnienie kadry dobrze wyszkolonych 

chirurgów, dobrze zorganizowanej opieki nad chorymi na nowotwory na poziomie krajowym, na 

przykład za pośrednictwem specjalistycznych centrów onkologii, oraz rozwijanie współpracy z 

poszczególnymi specjalistami i organizacjami, które mogą udzielić potrzebnej pomocy. 

Chirurdzy pracujący w dużych zespołach powinni się dzielić wiedzą i doświadczeniem oraz wspierać 

młodych chirurgów zajmujących się onkologią, zachęcając ich do angażowania się we współpracę z 

liderami i organizacjami działającymi w tej dziedzinie. Rządy państw powinny oczekiwać zapewnienia 

obywatelom leczenia wysokiej jakości i włączanego w odpowiednim czasie, z wykorzystaniem 

dostępnych zasobów pozwalających zrealizować ten cel w miarę upływu czasu. 

Żródło : medycyna praktyczna, https://www.mp.pl/onkologia/artykuly/specjalne/187019,istotne-

czynniki-majace-wplyw-na-wyniki-leczenia-chirurgicznego-chorych-na-
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