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a b s t r a c t

Systematic improvement of treatment of neoplastic diseases in childhood resulted in

a growing population of survivors which are threatened by a number of late effects of

therapy. The possibility of organ damage, which can occur even after several years off the

therapy, is known to paediatric oncologists, but not always to other specialists and pri-

mary care physicians, and neither to the patients. A major problem is the transition of

young cancer survivors from paediatric to adult multidisciplinary care. Adolescent or

young adult is faced with taking responsibility for their own health and the need for self-

control, which requires knowledge about disease, treatment and the possible long-term

effects. This process of transition must be gradual, needs to be initiated early, with the

systematic transition plan and education on the diagnosis, treatment and possible conse-

quences or risk factors of treatment, and sometimes the possibility of prevention. The

survivorship ‘passport’ should be given at the end of treatment and should be available to

general practitioners and other specialists, under whose care the patient will be treated.

Paediatric oncologists have to create a program of active transition of adolescents/

young adults to adult health care, which will systematically broad their knowledge, awa-

reness and responsibility. Organization of out-patient clinic for young adult survivors,

education of general practitioners and other specialists on the late- effects of anticancer

therapy will ensure the optimal quality of life and health of childhood cancer survivors.
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Ostatnie dziesięciolecia są okresem znaczącego postępu
w leczeniu nowotworów u dzieci. Jest to wynikiem wprowa-
dzenia nowych protokołów wielolekowej chemioterapii, coraz
częściej celowanej, postępu w chirurgii, radioterapii, anestez-
jologii, leczeniu wspomagającym, zwłaszcza przeciwgrzybi-
czym i preparatami krwi. Aktualnie ok. 80% młodych pacjen-
tów zostaje trwale wyleczonych lub uzyskuje wieloletnią
remisję, tworząc coraz większą populację tzw. ozdrowieńców.
Ich stan zdrowia, problemy psychologiczne i społeczne są
w kręgu zainteresowań wielu badaczy. W Stanach Zjedno-
czonych szacuje się, że populacja ozdrowieńców wynosi
przeszło 270 tysięcy osób, co oznacza, że w grupie 640
dorosłych powyżej 40. roku życia jest jedna osoba leczona
w dzieciństwie z powodu nowotworu [1, 2]. Biorąc pod
uwagę, że w Polsce co roku diagnozuje się chorobę nowotwo-
rową u 1000–1200 dzieci, a wyniki leczenia nie odbiegają
zasadniczo od tych uzyskiwanych w innych krajach wysoko
rozwiniętych, należy przypuścić, że corocznie w naszym
społeczeństwie przybywa ok. 800 osób, które były leczone
w wieku rozwojowym z powodu nowotworu [3]. Ich stan
zdrowia i jakość życia jest wyzwaniem do działań lekarzy,
psychologów, socjologów. Prowadzone na szeroką skalę
badania w wielu krajach, a przede wszystkim w Stanach
Zjednoczonych (Childhood Cancer Survivor Study; CCSS)
i w Wielkiej Brytanii (British Childhood Cancer Survivor Study;
BCCSS) wykazały zwiększone ryzyko występowania u ozdro-
wieńców przewlekłych problemów zdrowotnych i zwiększo-
nej śmiertelności w porównaniu ze zdrowym rodzeństwem
[4–7]. Szacuje się, że u ok. 66,8% osób po upływie 25 lat od
zakończenia leczenia przeciwnowotworowego w dzieciństwie
występuje dysfunkcja co najmniej jednego narządu, a u
33,1% – ciężkie lub zagrażające życiu powikłanie, zaś po 30
latach od diagnozy – 18,1% umiera [8]. Jest to przyczynkiem
do systematycznego monitorowania, opieki i podejmowania
działań prozdrowotnych, zarówno w okresie dzieciństwa, jak
i w ich dorosłym życiu.

Kroki milowe w chorobie nowotworowej dzieci

Pierwszym krokiem jest diagnoza choroby nowotworowej,
wejście w system opieki zdrowotnej, omówienie przyczyn
choroby, objawów, zaplanowanie terapii i określenie jej
oddziaływania na stan zdrowia, związane w terapią zagroże-
nia i edukacja promująca zachowania prozdrowotne.
W zależności od wieku pacjentów w omówieniu ww. proble-
mów uczestniczą tylko opiekunowie (dotyczy to małych
dzieci) lub opiekunowie wraz z pacjentem. Już wówczas
przekazywane są informacje o możliwych, wczesnych
i odległych, działaniach toksycznych poszczególnych leków
i radioterapii oraz o możliwościach zmniejszenia niekorzyst-
nych skutków terapii. Szczególną uwagę zwraca się na
wpływ terapii na przyszłą płodność pacjenta i możliwości jej
zachowania. W trakcie leczenia pacjent i opiekunowie są
systematycznie informowani o kolejnych etapach leczenia,
działaniach ubocznych leków.

Kolejnym krokiem jest zakończenie leczenia przeciwno-
wotworowego. W tym czasie powinno nastąpić podsumowa-
nie przebiegu terapii, wyszczególnienie możliwych oddziały-
wań jej elementów (chemio- i radioterapii) na następne
etapy życia. Jest to często okres krytyczny, kiedy rodzice
przejawiają szczególny niepokój w obawie o nawrót cho-
roby, zaś część pacjentów pragnie „uwolnić się” od szpitala,
choroby, złych wspomnień. Jest to również czas powrotu
części dzieci do szkoły, swoich dotychczasowych obowiąz-
ków, a także do grona kolegów. Zazwyczaj w pierwszym
okresie 2–5 lat po zakończeniu leczenia opieka medyczna
skupiona jest na monitorowaniu remisji choroby zasadni-
czej, ale już wówczas rozpoczyna się ocenę odległych
skutków terapii. Pacjent i opiekunowie, związani dotąd
z lekarzem prowadzącym, zespołem lekarzy i pielęgniarek
oddziału, przekazywani są pod opiekę ambulatoryjną, która
oznacza często zupełnie nowy zespół ludzi, co może budzić
niepokój i konieczność budowania zaufania do nich [9].

Zakończenie terapii i okresu monitorowania bezpośred-
nio (2–5 lat po leczeniu) stanowi wyzwanie dla pacjenta,
który powinien rozpocząć (lub kontynuować edukację nt.
choroby i leczenia), rodziców (często nadopiekuńczych)
i zespołu medycznego. Zarówno rodzice, jak i pacjenci
potrzebują wówczas wskazówek dotyczących stylu życia,
czynników zagrażających pogorszeniem stanu zdrowia,
wsparcia psychologicznego [10]. Powinni zrozumieć i być
przekonani o konieczności kontynuowania opieki specjalis-
tycznej, wykonywania systematycznych badań kontrolnych
[9]. Podsumowanie procesu leczniczego i opracowanie infor-
macji dotyczących dalszej opieki medycznej należy przed-
stawić w sposób usystematyzowany, najlepiej w formie tzw.
paszportu ozdrowieńca. Zadaniem paszportu jest zbiorcza
informacja o chorobie, leczeniu i powikłaniach przezna-
czona zarówno dla pacjenta, jak i dla lekarzy, którzy
w kolejnych latach będą się nim opiekowali. Ma to szczegól-
ne znaczenie dla przyszłości pacjenta, jego usamodzielnia-
nia się, zarówno przed uzyskaniem pełnoletności, jak
i później, a także dla kolejnych lekarzy, m.in. wobec
możliwości zmiany miejsca zamieszkania [11, 12]. Ponadto
w tym czasie należy kontynuować edukację nt. konieczności
dalszego systematycznego monitorowania stanu zdrowia,
stylu życia, działań prozdrowotnych. Zazwyczaj na tym
etapie pacjent przekazywany jest do dalszej opieki ambula-
toryjnej – wizyt kontrolnych oceniających jego stan zdrowia
( follow-up) [13].

Częstość i sposób prowadzenia badań kontrolnych zależy
w głównej mierze od rodzaju nowotworu i jego terapii.
Również stan zdrowia przed zachorowaniem, przebieg
i powikłania w trakcie leczenia, wiek dziecka oraz istniejące
predyspozycje genetyczne wpływają na częstość i rodzaj
badań kontrolnych.

Modele opieki po zakończonym leczeniu choroby
nowotworowej

Istnieje kilka modeli monitorowania stanu zdrowia po
zakończonym leczeniu przeciwnowotworowym dzieci. Okre-
sowe kontrolne badania prowadzone mogą być we wspom-
nianych powyżej specjalistycznych ośrodkach, zgodnie
z opracowanym wzorcami dla poszczególnych chorób
i sposobów terapii. System taki jest propagowany w Stanach
Zjednoczonych, Kanadzie i niektórych krajach europejskich
(Long Term Follow-up programs; LTFU) i jest zorganizowany
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w oparciu o kliniki i poradnie utworzone tylko w tym celu.
Stanowi on przedłużenie specjalistycznej opieki onkolo-
giczno-pediatrycznej poprzez wyedukowany, specjalnie
w tym celu utworzony zespół pracowników: lekarzy onkolo-
gów dziecięcych i przy współpracy innych specjalistów,
rehabilitantów, pielęgniarek, psychologów, pracowników
socjalnych monitorujących stan zdrowia i jakość życia
ozdrowieńców, uwzględniając uprzednie leczenie przeciw-
nowotworowe, czynniki ryzyka wystąpienia następstw
narządowych (genetyczne, środowiskowe) [14, 15]. Ozdro-
wieńcy i ich opiekunowie uzyskują wsparcie w problemach
zdrowotnych, socjalnych, psychologicznych, a także infor-
macje dotyczące zachowań prozdrowotnych, m.in. wpływu
odpowiedniej diety, aktywności fizycznej, używek, narażenia
na czynniki szkodliwe dla zdrowia. Należy pamiętać, że
w tym okresie rzadko ujawniane są odległe powikłania
narządowe – pojawiają się one zazwyczaj po upływie
kilkunastu i więcej lat. Wizyty w ramach programów follow-
up są najczęściej coroczne lub rzadsze; wyjątek stanowią
pacjenci po leczeniu guzów ośrodkowego układu nerwo-
wego, przeszczepie szpiku kostnego, radioterapii, którzy
mogą potrzebować częstszych kontroli z uwagi na większe
zagrożenie wystąpieniem niekorzystnych następstw terapii.
Jednakże z wielu powodów (finansowych, odległości od
miejsca zamieszkana, organizacyjnych, niechęci do powrotu
do wspomnień), a także braku zrozumienia potrzeby i istoty
kontroli po leczeniu przeciwnowotworowym, istnieje grupa
pacjentów/rodziców, którzy preferują pozostanie tylko pod
dalszą opieką lekarzy rodzinnych [14, 16].

Innym modelem po zakończonym leczeniu przeciwno-
wotworowym jest kontynuacja opieki przez lekarzy podsta-
wowej opieki zdrowotnej. Zazwyczaj opieką objęte są osoby
po mniej intensywnym leczeniu przeciwnowotworowym,
np. po leczeniu guzów Wilmsa w niższych stadiach zaawan-
sowania. Jednakże często niedostateczna znajomość przez
lekarzy rodzinnych problemów zdrowotnych, konieczność
zapewnienia konsultacji innych specjalistów, brak czasu
i finansów, zła komunikacja z onkologami dziecięcymi,
mogą stanowić znaczącą barierę w zapewnieniu właściwej
opieki dla tej grupy pacjentów. Dlatego bardziej właściwy
wydaje się być model hybrydowy łączący współpracę lekarza
podstawowej opieki zdrowotnej i jednostki specjalizującej
się w monitorowaniu zdrowia po leczeniu przeciwnowotwo-
rowym. Taki model wydaje się być wskazany dla ozdrowień-
ców z umiarkowanym ryzykiem wystąpienia odległych
następstw. Wymaga jednak dobrej współpracy pomiędzy
zespołami [14, 17].

W Polsce monitorowanie stanu zdrowia dzieci i młodzieży
po zakończonym leczeniu przeciwnowotworowym realizo-
wane jest od 2008 roku w ramach Narodowego Programu
Zwalczania Chorób Nowotworowych. Dotyczy dzieci i mło-
dzieży, co najmniej 5 lat po zakończonym leczeniu przeciw-
nowotworowym. Częstość wizyt uzależniona jest od stanu
pacjenta, uprzedniego leczenia, występujących i możliwych
odległych następstw narządowych; ozdrowieńcy tylko po
chemioterapii kontrolowani są rzadziej (zazwyczaj co 2 lata),
natomiast po radioterapii i przeszczepieniu komórek
macierzystych oraz leczeniu guzów ośrodkowego układu
nerwowego – znacznie częściej. Są objęci nie tylko opieką
pediatry-onkologa, ale i innych specjalistów, w zależności od
istniejących lub możliwych dysfunkcji narządowych. Powyż-
szy program umożliwia prowadzenie kontroli funkcji narzą-
dów, konsultacji i części badań specjalistycznych do 24. roku
życia. Jednakże, z uwagi na fakt, że opieka pediatryczna
i możliwość badań specjalistycznych kończy się po ukończe-
niu 18. roku życia, znacząca część pacjentów jest wówczas
przekazywana do poradni dla dorosłych – specjalistycznych
lub do podstawowej opieki lekarskiej [18].

Osiągnięcie pełnoletności to kolejny krok milowy w ich
życiu. Proces przejścia spod opieki pediatrycznej do systemu
opieki dla dorosłych w języku angielskim nosi nazwę „trans-
ition”. Zgodnie z definicją Society for Adolescence Medicine, jest
to celowy, zaplanowany proces skierowany na potrzeby
medyczne, psychosocjalne i edukacyjne młodzieży z cho-
robami przewlekłymi, który pozwoli na przejście od opieki
pediatrycznej do systemu opieki nad osobami dorosłymi [6].
Odzwierciedla to jego pewien czas trwania, a nie jako
jednorazowe zjawisko, czyli transfer. Jest to proces zaplano-
wany, przebiegający stopniowo, z którym mamy do czynienia
w przypadku osób dotkniętych przewlekłą chorobą, jaką
mogą być powikłania po leczeniu przeciwnowotworowym.
Podobny proces „przechodzenia”/przekazywania pacjenta pod
dalszą opiekę internistyczno-specjalistyczną powinien mieć
miejsce w przypadku pacjentów z innymi przewlekłymi
schorzeniami, m.in. pacjentów z cukrzycą, przewlekłą
chorobą nerek, mukowiscydozą. O ile opieka medyczna nad
dzieckiem ma charakter czynny, pielęgnacyjny, to w odniesieniu
do dorosłych – oparta jest na współpracy i wiedzy [14, 19].

Czynniki wpływające na stan zdrowia po leczeniu
przeciwnowotworowym

Dobrostan osób leczonych w dzieciństwie z powodu nowo-
tworu jest zależny od wielu czynników. Od lat 40. ubiegłego
wieku, kiedy zasadniczo stawiano pierwsze kroki w chemio-
terapii u dzieci, do chwili obecnej zakres terapii zmienił się
zasadniczo – poznawano nowe cytostatyki, rozwijano wielo-
lekową chemioterapię, ulepszano metody radioterapii, chi-
rurgii, diagnostyki, leczenia wspomagającego. Skutkiem tego
była stopniowa poprawa efektów leczenia – obecnie przeszło
80% dzieci uzyskuje wieloletnią remisję. Coraz dłuższe prze-
życie dało możliwość obserwacji odległych następstw lecze-
nia, jakości życia oraz procesu starzenia się ozdrowieńców.
Poznawanie wpływu chemio- i radioterapii na czynność
poszczególnych narządów nawet po kilkunastu, kilkudziesię-
ciu latach od terapii przy jednoczesnym ogromnym postępie
w technice, przyczyniło się do modyfikacji dotychczasowych
sposobów leczenia, tak aby ich skuteczność była coraz
lepsza, a skutki uboczne jak najmniejsze.

Wiek podczas terapii, jej rodzaj, poznane dotychczas
specyficzne skutki działania poszczególnych cytostatyków,
radioterapia, predyspozycje genetyczne do występowania
nowotworów powodują, że częstość i zakres monitorowania
jest różny dla różnych pacjentów. W tym celu opracowy-
wane są wskazówki (guidelines) i rekomendacje dla osób
narażonych na wystąpienie szczególnie niekorzystnych
następstw, np. raka piersi, kardiomiopatii, niepłodności.
Informacje te są w jednej formie kierowane do lekarzy,
którzy będą kontynuować opiekę nad dorosłą osobą leczoną
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w dzieciństwie z powodu nowotworu, z drugiej strony inna
wersja jest przeznaczona dla ozdrowieńców, w celu infor-
macji, kiedy i jakie badania należy wykonywać [20].

Wraz z upływem lat od zakończenia leczenia systema-
tyczność kontroli wyraźnie zmniejsza się, zmniejsza się też
odsetek osób zgłaszających się na badania kontrolne. Doty-
czy to w głównej mierze młodzieży i młodych dorosłych,
którzy już sami stają się odpowiedzialni za swoje zdrowie.
Brak zaangażowania, a przede wszystkim wiedzy na temat
choroby, leczenia i jego skutków ogranicza możliwości
wczesnego wykrycia, prewencji, modyfikacji czynników ry-
zyka, a co za tym idzie, wpływa na jakość życia i długość
przeżycia. Dlatego etap przekazywania ozdrowieńca spod
opieki pediatrycznej do systemu opieki nad osobą dorosłą
wydaje się być momentem krytycznym [21–23].

Przejście pod opiekę medyczną dla osób dorosłych

Uzyskanie pełnoletności jest to okres szczególny, kiedy były
pacjent staje się dorosły, niezależny i odpowiedzialny za
swoje dalsze życie i zdrowie. Jest to okres stopniowego
uniezależniania się od dorosłych, emocjonalnego i finan-
sowego, pewności siebie, seksualności, indywidualizacji,
zmiany spojrzenia na życie. Jak jego wcześniejsze „doświad-
czenie” z chorobą nowotworową wpłynie na jego zachowa-
nia zdrowotne, np. stosowanie używek, tryb życia, aktyw-
ność fizyczną, poddawanie się okresowym kontrolom – jest
trudne do określenia. Świadomość i edukacja pacjenta oraz
opiekunów będą w dużym stopniu miały wpływ na jego
dalsze życie. Edukacja pacjenta powinna dotyczyć czynni-
ków ryzyka związanych z chorobą i jej leczeniem, zachowań
zwiększających ryzyko wystąpienia powikłań, jak naduży-
wanie alkoholu, palenie papierosów czy nadmierne opala-
nie, a także wyznaczyć strategie postępowania w celu ogra-
niczenia ryzyka następstw [9, 14, 24, 25].

W organizacji opieki i edukacji osoby pełnoletniej leczo-
nej w dzieciństwie z powodu nowotworu należy uwzględnić
następujące problemy:
1. Jakich grup pacjentów ma dotyczyć?
2. Dlaczego jest tak istotna?
3. Kto i gdzie będzie ją prowadzić?
4. Jak długo należy ją prowadzić?
5. Kto ją sfinansuje?
1. Zasadniczo wszyscy ozdrowieńcy wymagają dalszej

opieki medycznej uwzględniającej rodzaj terapii, wiek
podczas leczenia, obciążenia genetyczne, środowiskowe,
płeć. Częstość i rodzaj badań kontrolnych waha się od
jednej wizyty co 5 lat, do wizyt corocznych. Sugestie na
ten temat należy opracować indywidulnie wraz z pacjen-
tem, który nie powinien doświadczać gorszej niż dotych-
czas opieki medycznej – powinna być ona co najmniej na
takim samym poziomie jak wcześniejsza opieka pedia-
tryczna. Należy pamiętać, że niektóre następstwa lecze-
nia przeciwnowotworowego (jak np. kolejne nowotwory,
włóknienie płuc) ujawniają się lub nasilają najczęściej
w wieku dorosłym. Badania Oeffinger i wsp. [8] wykazały,
że do 45. roku życia częstość występowania u ozdrowień-
ców przewlekłych schorzeń o ciężkości 3. stopnia dotyczy
57,1%, a 4. stopnia – 37,4%.
2. Kontynuowanie kontroli jest istotne dla pacjenta, gdyż
umożliwia prewencję, wczesne wykrycie i leczenie odleg-
łych następstw terapii, umożliwia uzyskiwanie porad
i prowadzenie edukacji prozdrowotnej, daje też pacjen-
towi poczucie bezpieczeństwa. Zespołowi medycznemu
umożliwia natomiast prowadzenie badań mających na
celu poprawę wyników leczenia i modyfikacji programów
terapeutycznych, daje satysfakcję zawodową oraz po-
zwala na uniknięcie procesów sądowych. Społeczeństwo
jest obciążone w mniejszym stopniu kosztami leczenia
w powodu przewlekłych chorób ozdrowieńców [14, 17].

3. Podobnie jak po zakończeniu leczenia przeciwnowotworo-
wego, w przypadku uzyskania pełnoletności istnieje kilka
modeli opieki nad ozdrowieńcem. Powinnny uwzględniać
preferencje pacjenta, ryzyko nawrotu choroby i możliwość
wystąpienia odległych skutków terapii, a także lokalne
możliwości systemowe [19].

Monitorowanie stanu zdrowia można kontynuować
w dotychczasowym ośrodku lub w specjalnie utworzo-
nym, specjalistycznym zespole kliniki/poradni dla osób
dorosłych po leczeniu przeciwnowotworowym, co jest
zalecane w wielu krajach, zwłaszcza w Stanach Zjedno-
czonych i w Kanadzie. Można też pozostać pod opieką
lekarzy rodzinnych lub, co jest szeroko praktykowane,
pozostać pod kontrolą zarówno grupy specjalistów, jak
i lekarzy rodzinnych (model hybrydowy) [19].

Powoływane w wielu krajach programy opieki nad
młodymi dorosłymi ozdrowieńcami leczonymi w dzie-
ciństwie z powodu nowotworu są stosunkowo nowym
modelem. Dotyczą osób w wieku od 18 do 25/30 lat.
Prowadzone są w oparciu o edukację i działania prewen-
cyjne w centrach onkologii dziecięcej lub w ośrodkach dla
młodzieży i młodych dorosłych, gdzie koordynator (najczę-
ściej pielęgniarka) przy współpracy onkologów dziecięcych
i wielu specjalistów dla dorosłych (w tym onkologów,
kardiologów, hepatologów, endokrynologów, psychologów)
kształtuje program opieki w zależności od potrzeb ozdro-
wieńców. Kolejną możliwością jest opieka przez onkologa
dla dorosłych. Jednakże wobec niewielkiej liczby pacjen-
tów leczonych w dzieciństwie w stosunku do populacji
dorosłych chorych na nowotwory i istnienia odrębności
w odległych następstwach leczenia przeciwnowotworo-
wego w dzieciństwie ta opieka „dorosłego” onkologa może
być niedostateczna [9, 14].

Najczęściej z chwilą uzyskania pełnoletności ozdro-
wieńcy przechodzą pod opiekę lekarzy rodzinnych. Znajo-
mość przez nich problemów zdrowotnych, zagrożeń, czyn-
ników ryzyka ozdrowieńców jest niezwykle istotna dla sku-
tecznego, właściwego monitorowania stanu zdrowia.
W tym celu konieczne są szkolenia, materiały edukacyjne,
opracowania rekomendacji dla różnych grup ozdrowieńców
[26, 27].

4. Proces przechodzenia pod opiekę dorosłych powinien
zostać opracowywany indywidualnie wraz z pacjentem
i opiekunami nie w momencie uzyskania pełnoletności,
lecz znacznie wcześniej – 12–18 miesięcy i tak, aby młody
dorosły był gotowy do dalszych, samodzielnych i odpo-
wiedzialnych decyzji. Poradnie i/lub oddziały dla mło-
dych dorosłych zazwyczaj obejmują opieką medyczną,
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psychologiczną, poradnictwem zawodowym osoby mło-
de do 30. a nawet 35. roku życia [14, 19].

5. Ich funkcjonowanie i finansowanie najczęściej oparte jest
w krajach zachodnich na programach rządowych.

Wady i zalety

Wymienione systemy mają wady i zalety. Kontynuowanie
opieki przez pediatrę-onkologa daje pacjentowi poczucie
bezpieczeństwa, zna on bowiem zazwyczaj personel zespołu,
zaś personel wyspecjalizowany jest w monitorowaniu odleg-
łych następstw. Jednak z wiekiem pojawiają się problemy
związane z nowymi schorzeniami, jak nadciśnienie, hiperli-
pidermia, których leczenie wymaga współpracy innych spe-
cjalistów – internistów. Również odległość od miejsca za-
mieszkania do ośrodka może stanowić przeszkodę z uwagi
na pracę czy też studia ozdrowieńca. Z kolei opieka tylko
lekarza rodzinnego, aczkolwiek bardziej dostępna dla pacjen-
ta, może by niewystarczająca z uwagi na jego niewielkie
doświadczenia lub ich brak, a także niedostateczne środki
finansowe w opiece nad tą grupą pacjentów. Model hybry-
dowy wymaga współpracy i zrozumienia problemu pomiędzy
zespołem monitorującym stan zdrowia i lekarzami rodzin-
nymi [28, 29].

Edukacja

Właściwa kontynuacja opieki nad ozdrowieńcami w dużej
mierze jest zależna od wiedzy i świadomości ich samych
oraz ich opiekunów. Problem dotyczy zarówno osób, które
były leczone we wczesnym dzieciństwie, nieświadome wów-
czas zagrożeń, jak i nastolatków, którzy powinni być eduko-
wani nt. swojej choroby. Badania Childhood Cancer Survivor
Study Group wykazały znaczne deficyty wiedzy o chorobie, jej
leczeniu i skutkach. Inne badania, w tym europejskie,
wskazują również na niedostateczne informowanie przez
zespół medyczny, zazwyczaj ustnie, często jednorazowo na
zakończenie leczenia. W dużej mierze lekarze skoncentro-
wani są na problemie choroby nowotworowej, a nie odleg-
łych następstwach terapii. Jak wskazują badania, pacjenci
i opiekunowie potrzebują zarówno ustnych, jak i pisemnych,
spersonalizowanych informacji. Wiele osób jest nieświado-
mych odległych skutków terapii (np. zagrożenia wystąpienia
kolejnego nowotworu, chorób serca, niepłodności) lub nie są
zainteresowani problemem. Wiele osób jednak wskazuje na
potrzebę prowadzenia systematycznych szkoleń, powtarza-
nia informacji, uzupełniania o nowe, związane z postępem
medycyny [19, 22, 25, 30].

Podsumowanie

Wzrastająca liczba osób leczonych w dzieciństwie z powodu
nowotworu stanowi wyzwanie dla systemu opieki medycz-
nej, psychologów, pracowników socjalnych. Proces przeka-
zywania pacjentów spod opieki pediatrycznej do systemu
opieki dla dorosłych powinien być procesem etapowym,
a nie jednorazowym, opartym na edukacji pacjentów oraz
zapewnieniu należytej, szerokiej dostępności do specjali-
stów, równorzędnej z opieką pediatryczną.
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