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a b s t r a c t

Introduction: Late effects of anticancer treatment during childhood could develop when

the patient is under the medical care of adult specialists. Therefore, it is relevant to

provide the interdisciplinary system of long-term follow-up for every childhood cancer

survivor transitioning to adults. Aim of the Study: To evaluate methods and process of

transition to adults performed among patients treated for neoplastic diseases in the

childhood in all pediatric oncology departments in Poland. Materials and Methods: Data

were obtained from pediatric oncology centers in Poland (n = 17) on the basis of the

questionnaire, consisting of 20 questions that concerned on the method of transition.

Results: The study revealed that age of children being informed about long-term side

effects of the antineoplastic treatment is >10 years old (y.o.), most frequently at the

beginning of the treatment (in 16 centers), then repeatedly at the end of the treatment in

12 departments (70%), and finally before transition to adults – in 15 centers (88%). Final

education is performed by leading doctor (11/17), leading doctor with psychologist (5/17),

and doctor with psychologist and nurse (1/17). Pediatric follow-up finishes when survivor

turns 18 y.o. in 9 centers; on the other hand, it is continued in 8 centers (but only in

4 above 21 y.o.). In 11/17 centers, transition to adults is one-time transmission; in the

remaining departments, it lasts several weeks. In 10 departments, survivors are sent to

the specialist only when the side effects occur during hospitalization; 7% of the depart-

ments provide specialists care before demonstration of complications. In 14 centers, fol-

low-up is conducted by specialists and family medicine doctors, and in one department,

only by primary care physician. Conclusions: Our study indicates the lack of homoge-

nous principles of transition to adults performed among young adults treated for neo-

plastic diseases in the childhood. Transition is mainly non-fluent, one-time procedure.
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The process does not prepare survivors to take the responsibility for their future life.

Improving the methods of survivors medical care by organization of multidisciplinary

clinics for adolescents and young adults and systematic, frequent education might ame-

liorate the quality of follow-up and improve the quality of life.

© 2017 Published by Elsevier Sp. z o.o. on behalf of Polish Pediatric Society.
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Wprowadzenie

W minionym 30-leciu, dzięki innowacyjnej, często celowanej
i wielolekowej chemioterapii, oraz rozwojowi radioterapii
i chirurgii w leczeniu wspomagającym znaczącej poprawie
uległy wyniki leczenia nowotworów wieku dziecięcego.
Obecnie ponad 80% pacjentów zostaje wyleczonych bądź
uzyskuje wieloletnią remisję [1]. Oznacza to, że na 750
dorosłych w Europie przypada 1 osoba leczona w dzie-
ciństwie z powodu choroby nowotworowej [2]. Liczba ozdro-
wieńców systematycznie wzrasta, co pozwala na analizę
stanu ich zdrowia, jakości życia i występowania odległych
następstw choroby i leczenia, a w dalszych etapach � na
modyfikowanie protokołów leczniczych, indywidualizację
leczenia i działania profilaktyczne.

Odległe następstwa leczenia przeciwnowotworowego są
powszechnie znane lekarzom onkologom dziecięcym, ale
nadal nie zawsze lekarzom podstawowej opieki zdrowotnej,
internistom, a przede wszystkim pacjentom i ich rodzinom.
Rodzaj i rozległość powikłań po leczeniu przeciwnowotworo-
wym zależy od szeregu czynników: zastosowanego leczenia,
lokalizacji pierwotnego procesu nowotworowego, stanu
zdrowia i przewlekłych schorzeń przed rozpoznaniem nowo-
tworu, wieku, płci, skłonności genetycznych do występowa-
nia powikłań terapii przeciwnowotworowej, czynników śro-
dowiskowych i behawioralnych oraz możliwości napraw-
czych ustroju [3]. Skutki uboczne terapii mogą zarówno
prowadzić do wzrostu śmiertelności, jak i do pogorszenia
jakości życia oraz skrócenia czasu przeżycia ozdrowieńców
[4, 5]. Według największego badania prowadzonego nad
ozdrowieńcami w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie –

Childhood Cancer Survivor Study (CCSS), ponad 60% wyleczo-
nych wykazuje co najmniej jedno odległe powikłanie terapii,
a aż 27% � następstwo zagrażające bezpośrednio życiu [6,
7]. Śmiertelność 30 lat po zakończonym leczeniu przekracza
18% [8, 9]. Badania CCSS wykazały większą śmiertelność
i większy odsetek problemów zdrowotnych u ozdrowieńców
w porównaniu z ich zdrowym rodzeństwem [5, 10]. Do
najczęstszych odległych następstw leczenia przeciwnowo-
tworowego zastosowanego w dzieciństwie należą drugie
nowotwory, w tym guzy ośrodkowego układu nerwowego,
rak tarczycy, skóry, piersi, białaczki, zespoły mielodysplas-
tyczne, uszkodzenia narządowe � kardiomiopatia, włóknie-
nie płuc, obturacyjna choroba płuc, nefropatia, zaburzenia
endokrynne (otyłość, zespół metaboliczny, niedoczynność
tarczycy, osteoporoza, dysfunkcja gonad), neuropatia, uszko-
dzenia wzroku i słuchu, choroby układu pokarmowego [4, 9,
11]. Wiele z wymienionych następstw ujawnia się w wieku
późniejszym, kiedy pacjent nie jest już pod kontrolą onko-
loga dziecięcego; prowadzi do pogorszenia jakości życia,
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powodu chorób nowotworowych do systemu opieki dla dorosłych. Pedia
a część z nich bezpośrednio skraca przeżycie i przyspiesza
proces starzenia się ustroju [2, 4–9].

Wyniki leczenia przeciwnowotworowego w Polsce nie
odbiegają od uzyskiwanych w innych krajach europejskich.
Rocznie diagnozuje się nowotwory złośliwe u 1000�1200
dzieci, można więc przypuszczać, że każdego roku
w polskiej populacji przybywa około 800 ozdrowieńców [12].
Powyższe liczby i rozważania wskazują, jak szerokim
i złożonym problemem są odległe następstwa leczenia
przeciwnowotworowego zastosowanego w dzieciństwie.
W tym aspekcie należy podkreślić konieczność systematycz-
nego monitorowania, opieki i edukacji pacjentów – zarówno
młodocianych, jak i dorosłych. Edukacja i uświadamianie
pacjentów i ich rodzin powinna zostać rozpoczęta już na
etapie rozpoznania choroby i wprowadzania leczenia.

Właściwa kontynuacja opieki nad ozdrowieńcami
w dużej mierze jest zależna od wiedzy ich oraz ich opieku-
nów. Poziom i zakres świadomości jest bezpośrednim od-
zwierciedleniem jakości edukacji przeprowadzonej przez
onkologa dziecięcego i psychologów w trakcie leczenia, po
zakończeniu i przed przekazaniem do systemu opieki dla
dorosłych. Świadomość ta w sposób kluczowy determinuje
właściwe podejście ozdrowieńców do istoty ich choroby i jej
powikłań, a co za tym idzie – do potrzeby regularnych
kontroli. Wraz z momentem osiągnięcia pełnoletności pa-
cjent/ozdrowieniec staje się osobą autonomiczną, odpowie-
dzialną za swoje zdrowie i decyzje wpływające na jego
przyszłość – tym samym nie pozostaje już pod ochronnym
parasolem, jakim otaczali go opiekunowie w trakcie cho-
roby. Liczne analizy wskazują na niedostateczną wiedzę
zarówno dorosłych ozdrowieńców, jak i ich rodziców
o przebytym leczeniu oraz o jego odległych następstwach
[13–17].

Cel

Celem badania była analiza metod, procedur i sposobu
organizacji przekazywania z systemu opieki pediatrycznej
do dorosłych pacjentów/ozdrowieńców leczonych w dzie-
ciństwie z powodu chorób nowotworowych we wszystkich
klinikach onkologii i hematologii dziecięcej w Polsce.

Materiał i metody

Dane do badania zostały pozyskane z kwestionariusza pt.
„Ankieta dotycząca przekazywania pacjenta pełnoletniego
po leczeniu przeciwnowotworowym w dzieciństwie do dal-
szej opieki medycznej”, składającego się z 20 pytań na temat
realizacji procesu przekazania ozdrowieńców pod opiekę
szkowska A. Przekazywanie pacjentów leczonych w dzieciństwie z
tr Pol. (2017), http://dx.doi.org/10.1016/j.pepo.2017.05.014
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dorosłych. W badaniu wzięły udział wszystkie kliniki/
oddziały onkologii dziecięcej (n = 17; 100%). Dane przeanali-
zowano, uwzględniając pytania, które dotyczyły:
1. Czy i kiedy pacjenci informowani są o odległych następ-

stwach choroby i jej leczenia;
2. Sposobu edukacji i rodzaju/zasobu przekazywanych infor-

macji na temat powikłań;
3. Organizacji procesu przekazywania pacjenta do systemu

opieki dla dorosłych;
4. Rodzaju dalszej opieki, w tym specjalistycznej dla ozdro-

wieńców;
5. Utrzymywania kontaktów z dorosłymi ozdrowieńcami.

Informacje zawarte w pytaniach zostały zbiorczo ujęte
w tabeli I.

Wyniki

Analizy dokonano na podstawie odpowiedzi na pytania
zawarte w ankiecie (Tab. I)

Edukacja

Badanie wykazało, że zazwyczaj pacjenci są informowani
o potencjalnych odległych następstwach leczenia przeciw-
nowotworowego po 10. roku życia. W 11 ośrodkach informa-
cje udzielane są pacjentom przez lekarzy w indywidualnych
rozmowach i przekazywane wówczas, gdy istnieje pewność,
że zostaną one właściwie zrozumiane. W siedmiu ośrodkach
wykorzystuje się w tym celu dodatkowo książeczki eduka-
cyjne. Wiadomości dotyczące odległych powikłań leczenia
przeciwnowotworowego przekazywane są na początku le-
czenia w 16 ośrodkach (94%), w tym w pięciu z nich (29%)
pacjenci informowani są kompleksowo o wszystkich możli-
wych skutkach ubocznych terapii, niezależnie od możliwych
do wystąpienia podczas leczenia, a w jedenastu (65%) �
tylko o wybranych, najbardziej prawdopodobnych następ-
stwach, związanych z zastosowanym protokołem terapeu-
tycznym. Informacje te w 12 ośrodkach (70%) przekazywane
są ponownie po zakończeniu intensywnego leczenia;
w trzech (18%) odstępuje się od ponownej edukacji, a w
dwóch (12%) powtarza się ją tylko w wybranych przypad-
kach. W 15 ośrodkach (88%) przekazuje się kolejny raz
wiadomości dotyczące możliwości i rodzaju wystąpienia
powikłań bezpośrednio przed przekazaniem do systemu
opieki dla dorosłych. Informacji końcowych udziela lekarz
prowadzący (w 11 ośrodkach), wraz z psychologiem
(w 5 ośrodkach), zaś w 1 ośrodku jest utworzony zespół
edukacyjny (lekarz, pielęgniarka, psycholog).

Przekazywanie do systemu opieki dla dorosłych

W 9 spośród 17 klinik (53%) opieka nad ozdrowieńcami
kończy się wraz z ukończeniem 18. roku życia. W ośmiu
klinikach (47%) kontynuuje się opiekę po osiągnięciu pełno-
letności, ale tylko w czterech (23,5%) powyżej 21. roku życia.
Jeżeli kontrole sprawowane są po 18. roku życia, to w pięciu
spośród ośmiu klinik nie obejmują wszystkich ozdrowieńców.
Monitorowanie ( follow-up) po 18. roku życia zależy w głównej
mierze od wieku w trakcie rozpoznania, czasu od zakończe-
Artykuł w formie in press proszę cytować jako: Krawczuk-Rybak M, Pas
powodu chorób nowotworowych do systemu opieki dla dorosłych. Pedia
nia terapii, ciężkości powikłań zaobserwowanych w czasie
leczenia bądź bezpośrednio po nim, a także od zasad orga-
nizacyjnych w szpitalu. Opiekę nad niepełnoletnim ozdro-
wieńcem, w okresie powyżej 5 lat od zakończonego leczenia,
we wszystkich ośrodkach sprawuje lekarz onkolog dziecięcy
w poradni onkologicznej – zawsze ten sam (n = 9; 53%) bądź
różni (n = 8; 47%) lekarze pracujący w poradni.

W dwóch ośrodkach przygotowanie do przekazania
ozdrowieńców do systemu opieki dla dorosłych z reedukacją
ma charakter długofalowy i rozpoczyna się ponad 1 rok
przed planowanym przekazaniem (1 ośrodek) lub 0,5�1 roku
wcześniej; natomiast w 3 ośrodkach (18%) � mniej niż 0,5
roku przed zakończeniem obserwacji pediatrycznej. W po-
zostałych klinikach (n = 11; 65%) przekazanie do systemu
opieki dla dorosłych jest jednorazowym wydarzeniem
po osiągnięciu 18. roku życia. W jednym z ośrodków pacjent
onkologiczny powraca pod opiekę lekarza podstawowej
opieki zdrowotnej (POZ) na wiele miesięcy/lat przed osią-
gnięciem pełnoletności.

W 14 ośrodkach (82%) dalszą opiekę medyczną prowadzą
lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, onkolog dorosłych
i inni specjaliści; w dwóch ośrodkach (12%) � tylko onkolog
dla dorosłych, a w jednym (6%) � tylko lekarz POZ. W 14
(82%) ośrodkach pacjenci otrzymują zbiorczą informację na
temat leczenia, powikłań, koniecznej opieki specjalistycznej.
Do lekarzy specjalistów ozdrowieńcy są kierowani w sied-
miu (41%) ośrodkach w przypadku prawdopodobnego wystą-
pienia powikłań – z uwagi na wcześniejsze leczenie.
Natomiast w 10 (59%) jednostkach pacjenci są kierowani
do specjalistów tylko wtedy, gdy stwierdzono u nich
powikłania narządowe w trakcie leczenia i obserwacji pedia-
trycznej.

Obserwację dalszych losów ozdrowieńców po przekaza-
niu ich pod opiekę dla dorosłych deklaruje 11 na 17 klinik
(65%), jednakże kontakt nie jest utrzymywany ze wszystkimi
pacjentami. W sześciu ośrodkach (35%) nie prowadzi się
takich obserwacji. Natomiast pięć klinik onkologii dziecięcej
(29%) organizuje regularne spotkania z dorosłymi ozdro-
wieńcami, a w tym dwa ośrodki � razem z młodszymi
ozdrowieńcami.

Omówienie

Przeprowadzona analiza wskazuje, że przekazywanie pa-
cjentów leczonych z powodu chorób nowotworowych
w dzieciństwie do systemu opieki dla dorosłych jest
w Polsce często procesem nieciągłym, najczęściej jednorazo-
wym, niejednorodnym, wymagającym licznych modyfikacji
i opracowania schematów postępowania.

Edukacja pacjentów na temat odległych następstw lecze-
nia nowotworów przebiega zazwyczaj wieloetapowo. Pierw-
szym etapem jest moment rozpoznania i początek leczenia
intensywnego, gdzie dominują informacje o toksyczności le-
czenia i możliwościach zapobiegania niektórym skutkom
terapii. Ten etap to zazwyczaj kompleksowa edukacja rodzica,
ale także i pacjenta – w zależności od jego wieku. Drugim
kluczowym momentem jest zakończenie leczenia intensyw-
nego. Wówczas uwaga onkologa dziecięcego jest skupiona
głównie na monitorowaniu remisji choroby zasadniczej.
zkowska A. Przekazywanie pacjentów leczonych w dzieciństwie z
tr Pol. (2017), http://dx.doi.org/10.1016/j.pepo.2017.05.014
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Tabela I – Odpowiedzi ankietowanych polskich ośrodków onkologii dzieciecej (n = 17) na pytania zawarte w ankiecie
dotyczącej długoterminowej kontroli ozdrowieńców i ich przekazania pod opiekę dla dorosłych
Table I S Responses of Polish pediatric oncology centres (n = 17) to questionnaire survey considering long-term follow-up of
survivors and transition to adult health care

% n

EDUKACJA

Przekazywanie informacji o odległych następstwach na początku leczenia
TAK, o wszystkich możliwych powikłaniach 29% 5
TAK, tylko o najbardziej prawdopodobnych powikłaniach 65% 11
NIE 6% 1
Przekazywanie informacji o odległych następstwach na końcu leczenia
TAK 70% 12
NIE 18% 3
tylko w wybranych przypadkach 12% 2
Przekazywanie informacji o odległych następstwach tuż przed przekazaniem do dorosłych
TAK 88% 15
NIE 6% 1
tylko w wybranych przypadkach (nasilone powikłania w trakcie leczenia) 6% 1
Koniec leczenia S forma przekazywania informacji (wielokrotny wybór)
edukacja indywidualna 13
edukacja zespołowa 0
książeczka edukacyjna 7
strony internetowe 0
Wiek wprowadzenia edukacji
10.�12. roku życia 12% 2
13.�14. roku życia 6% 1
15.�16. roku życia 12% 2
przed przekazaniem pod opiekę dorosłych 6% 1
brak danych 41% 7
indywidualnie, w zależności od etapu rozwoju intelektualnego pacjenta 23% 4
Osoba szkoląca ozdrowieńców przed przekazaniem do dorosłych
lekarz prowadzący 65% 11
lekarz prowadzący + psycholog 29% 5
specjalny zespół edukujący (lekarz, psycholog, pielęgniarka) 6% 1

PRZEKAZANIE DO SYSTEMU OPIEKI NAD DOROSŁYMI

Zakończenie opieki pediatrycznej nad ozdrowieńcami
do 18. rż. 53% 9
18.�21. rż. 23,5% 4
>21. rż. 23,5% 4
Czy kontrole sprawowane po 18. rż. obejmują wszystkich ozdrowieńców?
TAK 37,5% 3
NIE 62,5% 5
Jeśli kontrole są sprawowane po 18. rż., to od czego to zależy? (wielokrotny wybór)
od wieku rozpoznania 8
od czasu od zakończenia terapii 7
od rodzaju diagnozy i terapii 2
od ciężkości powikłań w trakcie i po terapii 5
od miejsca zamieszkania 2
inne (rodzaje finansowania, zmiana miejsca edukacji, podanie rodziców o kontynuację opieki) 4
Kto sprawuje opiekę nad niepełnoletnim ozdrowieńcem >5 lat od zakończenia leczenia?
onkolog dziecięcy, zawsze ten sam 53% 9
onkolog dziecięcy, różni lekarze 47% 8
Rozpoczęcie procedury przekazania do dorosłych
>1 roku przed osiągnięciem pełnoletności 6% 1
0,5�1 roku przed osiągnięciem pełnoletności 6% 1
<0,5 roku przed osiągnięciem pełnoletności 18% 3
pacjent jest już wcześniej pod opieką POZ 6% 1
jednorazowa procedura po osiągnięciu pełnoletności 64% 11
Dokąd przekazywany jest dorosły ozdrowieniec?
POZ + onkolog dorosłych + specjalista 82% 14
tylko onkolog dorosłych 12% 2
tylko POZ 6% 1
Czy przekazaniu do dorosłych towarzyszy zbiorcza informacja o odległych powikłaniach?
TAK 82% 14
NIE 12% 2
tylko w wybranych przypadkach (na życzenie ośrodka przejmującego opiekę) 6% 1
Czynniki warunkujące przekazanie ozdrowieńca do specjalisty/ów
prawdopodobne wystąpienie powikłań 41% 7
powikłania już stwierdzone 59% 10

FOLLOW-UP

Obserwacja ozdrowieńca po przekazaniu do dorosłych
TAK, ale tylko w wybranych przypadkach 65% 11
NIE 35% 6
Organizacja spotkań z dorosłymi ozdrowieńcami
TAK 30,5% 5
NIE 70,5% 12
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Obowiązkiem zespołu jest podsumowanie przebiegu leczenia,
określenie potencjalnych niepożądanych skutków terapii.
Pacjent i jego opiekunowie powinni otrzymać informacje na
temat czynników zagrażających, profilaktyki, zapoznać się
z zaleceniami dotyczącymi dalszego postępowania, a także
być przekonani o konieczności kontynuowania systematycz-
nej opieki specjalistycznej, wykonywaniu badań kontrolnych,
zgłaszaniu się na wizyty, nawet mimo braku jakichkolwiek
objawów. Wiadomości te należy przekazywać w sposób zro-
zumiały zarówno dla rodziców, jak i dla pacjenta. Wyniki
ankiety wskazują, że lekarze rozpoczynają edukację pacjen-
tów zazwyczaj po 10. roku życia, kiedy są przekonani, iż
wiadomości zostaną przez dziecko właściwie zrozumiane.
Przedstawienie na zakończenie leczenia dokładnego opisu
choroby, sposobu terapii, potencjalnych następstw powinno
mieć charakter dokumentu, tzw. paszportu i rekomendacji
dla poszczególnych grup ozdrowieńców [18, 19]. Paszport
stanowi zbiór informacji niezbędnych nie tylko ozdrowień-
cowi, ale także pomocnych każdemu lekarzowi POZ i innym
specjalistom. W 14/17 ośrodków pacjenci otrzymują zbiorcze
karty podsumowujące przebieg choroby i leczenia oraz wska-
zania dotyczące dalszej opieki specjalistycznej.

W kolejnych od 2 do 5 lat po zakończeniu leczenia
rozpoczyna się proces monitorowania ( follow-up) odległych
powikłań terapii. Jak wskazują wyniki badania ankietowego,
w znacznej większości ośrodków przekazywane są pacjen-
tom informacje dotyczące możliwości wystąpienia odległych
skutków terapii na wszystkich trzech powyżej wymienio-
nych etapach. Pacjenci szkoleni są indywidualnie, czasem
(w 7 ośrodkach) również z wykorzystaniem książeczek
edukacyjnych. Najczęściej (11/17 ośrodków) przekazywana
wiedza dotyczy powikłań, które bezpośrednio zagrażają
pacjentowi.

Ważna jest osoba, która sprawuje opiekę nad niepełno-
letnim ozdrowieńcem (>5 lat od zakończonego leczenia).
Zgodnie z wynikami ankiety, we wszystkich ośrodkach
monitorowaniem stanu zdrowia dziecka po leczeniu prze-
ciwnowotworowym zajmuje się lekarz onkolog dziecięcy
w poradni onkologicznej – zawsze ten sam (n = 9; 53%) bądź
różni (n = 8; 47%).

W Polsce od 2008 roku monitorowanie stanu zdrowia
dzieci i młodzieży po zakończonym leczeniu przeciwnowot-
worowym realizowane jest w ramach Narodowego Programu
Zwalczania Chorób Nowotworowych. Objęci są nim pacjenci
co najmniej 5 lat po leczeniu, ale nie starsi niż 24 lata.
Częstość wizyt w ramach follow-up uzależniona jest od stanu
pacjenta, wcześniej stwierdzonych powikłań, zastosowanego
leczenia. Zgodnie z danymi uzyskanymi z polskich dziecię-
cych klinik onkologicznych, w 53% (9 na 17) opieka nad
ozdrowieńcami kończy się wraz z ukończeniem 18. roku
życia; tylko 8 klinik (47%) deklaruje opiekę po osiągnięciu
pełnoletności, a jedynie cztery (23,5%) � powyżej 21. roku
życia. Co więcej � tam, gdzie kontrole sprawowane są po
18. roku życia, tylko w trzech placówkach objęci są opieką
wszyscy ozdrowieńcy. Wczesne zakończenie follow-up tuż po
18. roku życia w ośrodku posiadającym dokładną wiedzę na
temat pacjenta zmniejsza jego szanse na wczesne wykrycie
powikłań i podjęcie leczenia, a także obniża jakość profilak-
tyki późnych powikłań. W związku z tym należy w Polsce
dążyć do wydłużenia czasu monitorowania ozdrowieńców
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powodu chorób nowotworowych do systemu opieki dla dorosłych. Pedia
przez pediatrów-onkologów poza granicę 18. roku życia, np.
do 24. lub 25. roku życia. Według kwestionariusza, decyzja
o odstąpieniu od follow-up w klinikach w Polsce zależy
w głównej mierze od wieku pacjenta w czasie rozpoznania,
czasu od zakończenia terapii i ciężkości powikłań zaobser-
wowanych podczas leczenia bądź tuż po nim. Należy jednak
pamiętać, że odsetek powikłań rośnie wraz z upływem
czasu, który upłynął od rozpoznania [9], a niepojawienie się
dotychczas żadnego z odległych następstw bądź pojawienie
się ich w lekkim stopniu nie gwarantuje, że u niektórych
ozdrowieńców ciężkie powikłania nie rozwiną się w naj-
bliższej przyszłości.

Niewątpliwie należy dążyć do ujednolicenia opieki nad
dziećmi, które zakończyły leczenie przeciwnowotworowe.
Specjalnie w tym celu utworzony zespół, a nawet jeden
wybrany lekarz nadzorujący proces monitorowania, znający
historię pacjenta i dotychczasowy przebieg choroby, zagwa-
rantuje większe prawdopodobieństwo wczesnego rozpozna-
wania powikłań niż zmieniający się lekarze. Znaczącą rolę
w edukacji można przypisać pielęgniarkom, które mogłyby
również pełnić rolę koordynatora i edukatora. Należy także
rozważyć oddzielenie procedury follow-up od tradycyjnych
poradni przyklinicznych dla dzieci na rzecz wielospecjali-
stycznych jednostek, których zadaniem byłoby zajmowanie
się wyłącznie ozdrowieńcami [20]. Poradnie takie i oddziały
funkcjonują w wielu krajach Europy Zachodniej oraz
w Stanach Zjednoczonych. W ich działanie zaangażowani są
zarówno onkolodzy dziecięcy i pielęgniarki edukacyjne,
często koordynujące proces monitorowania, lekarze wielu
specjalności (endokrynolodzy, kardiolodzy, gastrolodzy, neu-
rolodzy, okuliści), rehabilitanci, psychologowie, pracownicy
socjalni. Takie jednostki stanowić mogą pomost pomiędzy
specjalistyczną opieką pediatryczną, lekarzem rodzinnym
i innymi specjalistami zaangażowanymi w problematykę
odległych następstw. Możliwość konsultacji wielu specjali-
stów w jednej jednostce będzie ułatwieniem pracy zarówno
dla lekarzy, jak i pacjentów/ozdrowieńców. Z danych prze-
prowadzonej ankiety wynika, że tylko w jednej z klinik
w Polsce jest utworzony zespół (lekarz-onkolog dziecięcy,
psycholog, pielęgniarka) zajmujący się monitorowaniem
stanu zdrowia ozdrowieńców. W jego składzie nie ma
jednak innych specjalistów ani pracownika socjalnego.

Kolejnym, milowym etapem w życiu ozdrowieńca jest
moment osiągnięcia pełnoletności i przejście pacjenta pod
opiekę dla dorosłych. Proces przejścia spod opieki pedia-
trycznej do systemu opieki dla dorosłych nosi w języku
angielskim nazwę transition. Zgodnie z definicją Society for
Adolescence Medicine jest to „celowy, zaplanowany proces
skierowany na potrzeby medyczne, psychosocjalne i edu-
kacyjne młodzieży z chorobami przewlekłymi, który pozwoli
na przejście od opieki pediatrycznej do systemu opieki nad
osobami dorosłymi” [10]. Definicja ta wskazuje, że nie jest to
transfer, czyli zjawisko jednorazowe, tylko proces zaplano-
wany, stopniowy, trwający w czasie – czyli taki, z którym
mamy do czynienia w przypadku choroby przewlekłej.
Świadomość i edukacja pacjenta w momencie przekazania
do systemu opieki dla dorosłych ma decydujący wpływ na
całe jego dalsze życie. Reedukacja dorosłego ozdrowieńca
powinna dotyczyć problemów ryzyka wynikającego
z zastosowanego leczenia, znajomości sytuacji
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podwyższających zagrożenie powikłań (palenie papierosów,
nierozważne opalanie, nadużywanie alkoholu), a także moż-
liwości ograniczania ryzyka niepożądanych następstw [21].
Jak wynika z przeprowadzonej ankiety, najczęstszą praktyką
(11/17 ośrodków onkologii dziecięcej w Polsce) jest przekaza-
nie ozdrowieńców do systemu opieki dla dorosłych jako
działanie jednorazowe. Znacznie rzadziej rozpoczyna prze-
kazanie do dorosłych kilka-, kilkanaście miesięcy przed
osiągnięciem pełnoletności. Równoczesne prowadzenie
pierwszych wizyt u lekarzy opieki dla dorosłych i u onkologa
dziecięcego mogą mieć istotne znaczenie dla przyszłości
pacjenta – pozwoli na komunikację „nowego” lekarza
z onkologiem dziecięcym, zapewni ciągłość leczenia, umoż-
liwi nowemu lekarzowi dokładne zapoznanie się z historią
pacjenta, da czas na uzupełnienie potrzebnej wiedzy,
a samemu onkologowi dziecięcemu zagwarantuje pewność,
że ozdrowieniec znajdzie się pod opieką przeszkolonego
lekarza opieki dla dorosłych. O ile w przypadku innych
schorzeń przewlekłych pacjent po uzyskaniu pełnoletności
kierowany jest do odpowiedniego specjalisty dla dorosłych,
to w odniesieniu do osoby po leczeniu przeciwnowotworo-
wym w dzieciństwie problem jest bardziej złożony, gdyż
osoby są zazwyczaj wyleczone z choroby nowotworowej lub
pozostają w długotrwałej remisji, natomiast wymagają
opieki wielu innych specjalistów. Najkorzystniejszą sytuacją
byłoby, aby pełnoletni pacjenci mogli kontynuować proces
follow-up przez wcześniej wspomniane wielospecjalistyczne
zespoły medyczne. W wielu krajach zajmują się one ozdro-
wieńcami do 25. lub 30. roku życia, a nawet dłużej [8, 20,
21]. Innym modelem opieki może być monitorowanie tylko
przez onkologa dorosłych. Istnieją jednak obawy co do
kompleksowości takiej opieki; populacja dorosłych chorych
onkologicznie jest niewspółmiernie większa w porównaniu
do ozdrowieńców, istnieją odrębności w leczeniu i w odleg-
łych jego następstwach. Trzecim i najczęściej stosowanym
w Polsce (14/17 ośrodków) modelem jest przekazanie pełno-
letniego pacjenta pod opiekę lekarza rodzinnego, przy współ-
udziale lekarzy innych specjalności. Taka organizacja opieki
wymaga regularnej edukacji lekarzy POZ, bowiem monitoro-
wanie stanu zdrowia ozdrowieńca będzie w takim modelu
zależało od ich wyszkolenia. Niestety, niewiadome pozostaje
wciąż, w jakim stopniu ci lekarze stworzą współpracującą
i komunikującą się grupę i prowadzić będą kontrolę ozdro-
wieńca indywidualnie. W naszej opinii, wyodrębnienie
samodzielnych, skupiających wielu specjalistów jednostek,
utworzonych tylko na potrzeby młodych ozdrowieńców
wydaje się procedurą najbardziej optymalną, zapewniającą
nie tylko monitorowanie stanu zdrowia, ale i prowadzącą
systematyczne kontrole, edukację i poradnictwo.

Należy pamiętać, że tylko w pełni świadomy pacjent
będzie postępował właściwie. Istnieje szereg czynników
obniżających jakość edukacji polskich pacjentów (brak
czasu, brak reedukacji po latach). Inaczej należy edukować
młodszych pacjentów, inaczej młodzież; młodsi powinni być
edukowani zdecydowanie częściej i w inny sposób. Należy
organizować spotkania dla pacjentów poświęcone wybra-
nym jednostkom chorobowym i ich powikłaniom, gdzie
pacjent miałby możliwość poradnictwa specjalistycznego
z różnych dziedzin, np. spotkania dotyczące płodności,
szkolenie dotyczące otyłości i zaburzeń hormonalnych, czy
Artykuł w formie in press proszę cytować jako: Krawczuk-Rybak M, Pa
powodu chorób nowotworowych do systemu opieki dla dorosłych. Pedia
też dotyczące wyboru przyszłych zawodów. Brak zaintereso-
wania odległymi następstwami to przede wszystkim wynik
braku świadomości zarówno części lekarzy, jak i samych
pacjentów. Zważywszy na wydłużający się czas przeżycia
ozdrowieńca, istnieje konieczność jego odpowiedniego przy-
gotowania do wejścia w dorosłość. Ulepszanie metod
i jakości follow-up oraz zaplanowanie procesu przekazywania
do dorosłych wydają się być kluczowymi działaniami mają-
cymi na celu wydłużenie i poprawę jakości życia ozdrowień-
ców w Polsce. Przekazanie do dorosłych powinno być
procesem opartym na edukacji pacjenta, rodziców, rodzeń-
stwa, lekarzy POZ, pielęgniarek, specjalistów. Dostęp do
opieki specjalistycznej dla dorosłych nie może odbiegać od
poziomu i jakości opieki pediatrycznej, należy wziąć pod
uwagę także preferencje ozdrowieńców co do kontynuacji
i charakteru follow-up [22, 23]. Nacisk należy położyć na
edukację lekarzy POZ – w tym celu konieczne są szkolenia,
materiały edukacyjne, opracowanie oddzielnych rekomenda-
cji dla różnych grup ozdrowieńców. Pozytywnymi aspektami
polskiej opieki onkologicznej w dzieciństwie są organizo-
wane przez niektóre ośrodki regularne spotkania ozdrowień-
ców, które aktualnie odbywają się w 5 klinikach. Rozszerze-
nie tej praktyki na pozostałe ośrodki onkologii dziecięcej
z pewnością zwiększy świadomość pacjentów na temat
odległych następstw leczenia, umożliwi wymianę doświad-
czeń i wzajemne wsparcie dotkniętych chorobą dziecka
rodzin. Bez wątpienia należy dążyć do utworzenia interdys-
cyplinarnego polskiego programu przekazania młodych,
dorosłych ozdrowieńców do dalszej kompleksowej, wielo-
specjalistycznej opieki, organizacji poradni dla ozdrowień-
ców, a także pogłębiania wiedzy i świadomości dotyczącej
istoty choroby i jej następstw. Wszystkie powyższe działania
pozwolą na poprawę jakości życia młodego dorosłego wyle-
czonego z choroby nowotworowej i pomogą w utrzymaniu
optymalnego stanu zdrowia.

Wnioski

Przeprowadzona analiza wskazuje na brak jednolitych zasad
przekazywania pacjentów leczonych z powodu chorób nowo-
tworowych w dzieciństwie do systemu opieki dla dorosłych;
najczęściej jest to postępowanie jednoetapowe, nieprzygoto-
wujące do podjęcia pełnej odpowiedzialności za swoje zdro-
wie. Systematyczna edukacja oraz organizacja wielospecjali-
stycznego zespołu dla młodzieży i młodych dorosłych mogą
mieć istotny wpływ na poprawę jakości ich życia.
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