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VI Tydzieñ Walki z Rakiem Szyjki Macicy
Od 6 lat profilaktyka raka szyjki
macicy jest jednym z g³ównych
tematów medycznych w Polsce.
I ci¹gle, mimo zaanga¿owania
Ministerstwa Zdrowia,
finansowania bezp³atnej
cytologii przez NFZ oraz licznych
akcji edukacyjnych wspieranych
przez rodowisko medyczne
oraz znanych artystów
 statystyki zachorowañ
i umieralnoci na tê chorobê
w Polsce s¹ zatrwa¿aj¹ce.

S

tyczniowy Tydzieñ Walki z Rakiem Szyjki Macicy by³ jednym
z wydarzeñ kampanii Chroniê
¿ycie przed rakiem szyjki macicy, w któr¹ zaanga¿owani s¹ zarówno lekarze, jak i znane polskie aktorki.
Akcjê koordynuje Polskie Towarzystwo Profilaktyki Zaka¿eñ HPV we wspó³pracy z Polskim Komitetem Zwalczania Raka, Polskim
Towarzystwem Ginekologicznym, Polskim
Towarzystwem Ginekologii Onkologicznej
i Polskim Towarzystwem Wakcynologii.
Rak szyjki macicy do lat 40. ub.w. by³ najczêstszym nowotworem u kobiet. Wprowadzenie skali Papanicolau w badaniach cytologicznych przyczyni³o siê do obni¿enia miertelnoci w regularnie badanych populacjach
o 99%, czyni¹c cytologiê najbardziej efektywnym testem przesiewowym w kierunku
choroby nowotworowej, jaki kiedykolwiek
wprowadzono. To proste badanie jest skuteczne i dzia³a w wielu europejskich krajach. Warunek jest jeden: kobiety musz¹ na badania
cytologiczne siê zg³aszaæ.
Zgodnie z danymi pochodz¹cymi z Krajowego Rejestru Nowotworów, w 2008 r. zmar³o z powodu raka szyjki macicy1745 Polek,
a u 3270 zdiagnozowano chorobê. Najwiêcej
by³o pacjentek w 6. dekadzie ¿ycia, których
dotyczy³o 34% zachorowañ (1119). Pod
wzglêdem zachorowañ we wszystkich grupach wiekowych dominowa³y województwa:
mazowieckie (424 zachorowania), l¹skie
(361) i wielkopolskie (290). Pod wzglêdem
liczby zgonów na 1. miejscu znajdowa³y siê
pacjentki w wieku 5059 lat (525 z 1745).
Choæ wczesne wykrycie nowotworu
umo¿liwia ca³kowite wyleczenie, to problemem jest nadal zg³aszalnoæ na badania cytologiczne. Zgodnie z raportem Centralnego

Debata podczas VI Tygodnia Walki z Rakiem Szyjki Macicy

Orodka Koordynuj¹cego Populacyjny Program Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania
Raka Szyjki Macicy, w 2009 r. zaledwie
26,77% kobiet w wieku 2559 lat, uprawnionych do bezp³atnego badania cytologicznego,
skorzysta³o z mo¿liwoci jego wykonania,
a w ci¹gu 10 pierwszych miesiêcy 2010 r. odsetek ten wyniós³ jedynie 17,41%. Tymczasem, podkrela prof. S³awomir Majewski
z Kliniki Dermatologii i Wenerologii WUM,
kwesti¹ kluczow¹ jest regularnoæ i powszechnoæ badañ: Kwadrans, podczas którego pobrana zostanie cytologia, uratuje ¿ycie
wielu tysi¹com Polek. Nieznane s¹ szacunki
odnonie do badañ wykonywanych w zak³adach niepublicznych, natomiast nawet po
konsultacji w prywatnym gabinecie pacjentki
maj¹ prawo skorzystaæ z badañ refundowanych, o czym 19% z nich nie wie.
Powszechnie wiadomo natomiast o zwi¹zku pomiêdzy zaka¿eniem wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) a zachorowalnoci¹
na raka szyjki macicy. Szacuje siê, ¿e ponad
po³owa doros³ych mia³a w trakcie ¿ycia kontakt z wirusem, a dotyczy to tak¿e mê¿czyzn,
mog¹cych byæ nosicielami. U kobiet od chwili zaka¿enia do rozwoju raka inwazyjnego mija rednio 510 lat. To wystarczaj¹co du¿o
czasu, by wykryæ chorobê w testach przesiewowych i rozpocz¹æ skuteczne leczenie.
Uczestnicy konferencji podkrelili, ¿e
zdecydowana wiêkszoæ pacjentek zwraca
siê do lekarza zbyt póno, przez co leczenie
jest znacznie dro¿sze i mniej skuteczne. Dla
diagnozy C. 53 (rak szyjki macicy) wykonano w 2009 r. w Polsce 1334 zabiegów operacyjnych, 1276 razy zastosowano chemioterapiê. Poprzez napromienianie (brachy- i teleterapia) leczono w 3015 przypadkach. Procedury terapeutyczne kosztowa³y NFZ w sumie ponad 42 mln z³.
Od momentu wprowadzenia szczepionki
przeciwko HPV do obrotu, 27 pañstw zdecydowa³o o finansowaniu szczepieñ ze rodków
publicznych. W Polsce znajduj¹ siê one w ka-
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lendarzu zalecanych. Na w³asn¹ rêkê profilaktykê w formie szczepienia stosuj¹ samorz¹dy. Do 2010 r. program zosta³ zrealizowany w 150 z nich. Akcje profilaktyczne wspieraj¹ równie¿ fundacje, np. Fundacja dla Dzieci z Chorobami Nowotworowymi Krwinka
w £odzi czy Fundacja Ochrony Zdrowia i Pomocy Spo³ecznej w Jastrzêbiu-Zdroju.
Prowadzona od 2006 r. kampania Chroniê ¿ycie przed rakiem szyjki macicy ma
na celu uwiadomienie Polkom realnoci zagro¿enia i mo¿liwoci jego wyeliminowania
przez skuteczn¹ profilaktykê. Polskie Towarzystwo Profilaktyki Zaka¿eñ HPV stara siê
równie¿ docieraæ do rodowiska medycznego, gdy¿ w wielu przypadkach to lekarz
pierwszego kontaktu jest w stanie przekonaæ
pacjentki do badañ i zachêciæ do profilaktyki. Równolegle s¹ prowadzone programy
edukacyjne w szko³ach ponadgimnazjalnych. Akcjê w województwie mazowieckim
Wybierz ¿ycie  pierwszy krok a¿ 90%
uczniów uzna³o za potrzebn¹, a w okresie jej
realizacji zg³aszalnoæ na badania cytologiczne wzros³a w regionie o 77%.
Jest za o co walczyæ  wg danych z 2009 r.
42% Polek z miejscowoci poni¿ej 100 tys.
mieszkanców nie s³ysza³o nigdy o raku szyjki
macicy, a 38% ankietowanych nie wiedzia³o,
do czego s³u¿y badanie cytologiczne. Wród
kobiet, które w ci¹gu ostatniego roku wykona³y cytologiê, dominuj¹ pacjentki m³ode,
z wy¿szym wykszta³ceniem, st¹d koniecznoæ dotarcia do pozosta³ej czêci populacji.
Zdecydowanie korzystn¹ rolê w upowszechnianiu wiedzy o chorobie odgrywaj¹
media. Ambasadorkami Kampanii s¹ m. in.
Gra¿yna Wolszczak, Halina Mlynkova, Katarzyna Herman, Maja Ostaszewska, Danuta Stenka. Za³o¿enia s¹ proste: im wiêcej
rozg³osu, tym wiêcej Polek zainteresuje siê
problemem HPV i raka szyjki macicy, a to
bezporednio prze³o¿y siê na zwiêkszenie
prze¿ywalnoci i skutecznoci leczenia,
zmniejszaj¹c jego koszty. ■
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