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Leczenie chorych z przerzutami do otrzewnej raka jelita 
grubego – zabiegi cytoredukcyjne i dootrzewnowa 
chemioterapia perfuzyjna w hipertermii (HIPEC). 
Aspekt finansowy
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StreSzczenie:    U około 10–15% chorych z rakiem jelita grubego w momencie rozpoznania nowotworu stwierdza się obecność przerzutów do 
otrzewnej. We wczesnych przypadkach, gdy przerzuty raka jelita grubego do otrzewnej są ograniczone do jamy otrzewnej i nie 
stwierdza się cech przerzutów drogą krwi, możliwe jest ich skuteczne leczenie w oparciu o rozległe zabiegi cytoredukcyjne  (CRS) 
oraz dootrzewnową chemioterapie perfuzyjną w hipertermii (HIPEC) Leczenie to pozwala uzyskać nawet 50% 5-letnich przeżyć. Wy-
niki te są powodem coraz szerszego stosowania tej metody leczenia.  Ze względu na zakres zabiegów cytoredukcyjnych (CRS), czas 
trwania procedury chirurgicznej, konieczność opieki pooperacyjnej na oddziale intensywnej terapii oraz koszty leków i sprzętu do 
HIPEC optymalne leczenie przerzutów do otrzewnej generuje większe koszty aniżeli większość procedur chirurgicznych. Ze względu 
na niedoszacowanie procedury w ramach refundacji realne pokrycie kosztów wynosi około 40% - 80%. W większości przypadków 
zabiegi CRS + HIPEC są deficytowe i stanowią obciążenie finansowe dla szpitala.  W pracy przedstawiono aspekty finansowe proce-
dury chirurgicznego leczenia chorych z przerzutami do otrzewnej w połączeniu z HIPEC na podstawie wyników własnych z dwóch 
ośrodków (Gdańsk, Wrocław) a także omówiono zagadnienia refundacji kosztów tej procedury w różnych ośrodkach na świecie wy-
konujących te zabiegi. Omówiono także możliwości zmniejszenia kosztów procedury, zależne od odpowiedniej kwalifikacji chorych 
oraz doświadczenia zespołu medycznego.

Słowa kluczowe:   przerzuty do otrzewnej, HIPEC, koszty leczenia

abStract:   About 10% to 15% of patients with colon cancer have intraperitoneal metastases at diagnosis. The patients with intraperito-
neal metastases and without distant metastases can benefit from cytoreductive surgery (CRS) and hyperthermic intraperito-
neal chemotherapy (HIPEC). Because up to a half of patients live for at least 5 years after this treatment, the treatment is used 
more and more often. The treatment of patients with intraperitoneal metastases with CRS and HIPEC costs more than the 
majority of other medical procedures, because CRS is extensive and takes a lot of time, and after surgery, patients need inten-
sive care and expensive medications and equipment. Currently, only 40% to 80% of costs of CRS and HIPEC are reimbursed in 
Poland. Because CRS and HIPEC mean a financial loss to hospitals, they are rarely performed. We analyzed the costs of treat-
ing patients with peritoneal metastases by CRS and HIPEC in two centers (Gdank, Wroclaw) and showed how this treatment 
is reimbursed outside Poland. We discussed whether adequate qualification of patients and experience of the teams giving 
the treatment could reduce the costs. 

keywordS:  metastases to the peritoneum, HIPEC, medical costs. 

wStęp

U około 10–15% chorych z rakiem jelita grubego w momencie roz-
poznania nowotworu stwierdza się obecność przerzutów do otrzew-
nej. Jeszcze większy odsetek rozsiewu do otrzewnej, bowiem sięga-
jący 40%, występuje w przypadku wznowy miejscowej. Przy rocznej 
zachorowalności na raka okrężnicy i wewnątrzotrzewnowej części 
odbytnicy wynoszącej w Polsce około 15 tys. osób, liczba chorych 
z przerzutami do otrzewnej stanowi bardzo dużą liczebnie grupę. 

Rokowanie w nieleczonej (lub leczonej jedynie objawowo) rozsia-
nej postaci przerzutów do otrzewnej jest niekorzystne. Średnia 
długość życia wynosi 6–12 miesięcy. We wczesnych przypadkach, 
gdy przerzuty raka jelita grubego do otrzewnej są ograniczone i nie 

stwierdza się cech przerzutów drogą krwi, możliwe jest ich sku-
teczne leczenie, które pozwala na osiągnięcie przeżyć 5-letnich 
na poziomie 50%. Wyniki te są porównywalne z wynikami chi-
rurgicznego leczenia przerzutów raka jelita grubego do wątroby.

Uzyskanie tak dobrych efektów leczenia chorych z przerzutami 
do otrzewnej raka jelita grubego jest zależne od wielu czynników. 
Podstawowym jest rozległość zaawansowania określona według 
skali PCI (Peritoneal Cancer Index) na nie więcej niż 20 pkt., oraz 
możliwość wykonania zabiegu CRS – całkowitej cytoredukcji ma-
kroskopowej (CC-0) w połączeniu z dootrzewnową chemioterapią 
perfuzyjną w hipertermii (HIPEC).

Pozytywne wyniki leczenia chorych z przerzutami do otrzewnej 
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medycznego, w tym wynagrodzenie chirurga-operatora oraz chi-
rurga-asysty, a także koszt pobytu na oddziale szpitalnym (tab. I).

Refundacja kosztów chirurgicznego leczenia przerzutów do otrzew-
nej w raku jelita grubego jest w tej chwili oparta o refundację wy-
konanej pojedynczej procedury chirurgicznej, bez uwzględnienia 
zakresu resekcji narządów i otrzewnej. Przykładowo wycena proce-
dury jest taka sama dla zabiegu częściowej resekcji jelita grubego, 
który trwa 1,5–2 godziny, jak i dla zabiegu radykalnej resekcji prze-
rzutów do otrzewnej raka jelita grubego, która polega na wycięciu 
części jelita grubego, części jelita cienkiego, całkowitym wycięciu 
otrzewnej ściennej, wycięciu pęcherzyka żółciowego, śledziony, 
torebki wątroby, a zabieg trwa średnio 6–8 godzin. Do kosztów 
procedury chirurgicznej należy dodać koszty kilkugodzinnego 
znieczulenia, sali operacyjnej oraz opieki pooperacyjnej na oddzia-
le intensywnego nadzoru pooperacyjnego, koniecznego w przy-
padku chorych poddanych tak rozległemu i długiemu zabiegowi.

Średni całkowity koszt leczenia szpitalnego wynosi 14 650 zł. Re-
fundacja kosztów procedur chirurgicznych jest niepełna w sto-
sunku do tych kosztów i wynosi 41–81% realnych kosztów pro-
cedury. Zakres refundacji w zależności od wykonanej procedury 
cząstkowej podano w tabeli II.

koSzty leczenia chirurGiczneGo 
przerzutów do otrzewnej raka jelita 
GrubeGo – dane z piśmiennictwa

Coraz częściej stosowane jest leczenie przerzutów do otrzewnej 
u chorych bez klinicznych cech rozsiewu poza jamę otrzewną 
(tzn. drogą naczyń krwionośnych) za pomocą zabiegów cytore-
dukcyjnych w połączeniu z dootrzewnową chemioterapią perfu-
zyjną w hipertermii. Wpływ na to mają wyniki leczenia, które są 
powtarzalne w materiałach licznych ośrodków. Związana z tym 
coraz częstsza akceptacja stosowania tej metody – zmierzająca w 

zachęciły wiele ośrodków, w tym także w Polsce, do coraz szer-
szego stosowania tej metody terapii. Analizie poddawanych jest 
wiele czynników wpływających na wyniki leczenia, w tym zwią-
zanych z odpowiednią kwalifikacją chorych, diagnostyką, logisty-
ką postępowania w kwalifikacji do terapii adiuwantowej, a także 
kosztami leczenia.

Te ostatnie są wysokie w aspekcie kosztów i wartości refundacji 
pojedynczych procedur, lecz relatywnie niskie w aspekcie uzy-
skiwanych wyników i holistycznych kosztów leczenia pacjenta.

Leczenie przerzutów do otrzewnej raka jelita grubego jest postępo-
waniem zalecanym w wytycznych Konsultanta Krajowego w zakre-
sie chirurgii onkologicznej [1], a także zalecanym przez wytyczne 
narodowe w wielu krajach [2, 3]. Zalecenia ESMO opublikowane 
w ostatnim czasie zalecają ten sposób leczenia, wskazując, że ze 
względu na wyniki uzyskiwane po zabiegach CRS+HIPEC jest on 
na granicy uznania go za standard postępowania [4].

koSzt chirurGiczneGo leczenia chorych 
z przerzutami do otrzewnej

Analizie poddano koszty leczenia chorych, operowanych w Klinice 
Chirurgii Onkologicznej UCK w Gdańsku oraz w Klinice Chirurgii 
Onkologicznej Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu. 
Informację o kosztach uzyskano ze szpitalnych wydziałów rozliczeń. 
Do analizy włączono kolejnych 10 chorych operowanych w każdej 
z klinik, co stanowiło reprezentacyjny przedział kosztów leczenia.

W celu porównania poszczególnych składowych kosztów związa-
nych z wykonaniem procedury leczniczej oraz kosztów pośrednich, 
ocenie poddano wyceny: jednorazowego sprzętu medycznego, le-
ków, badań laboratoryjnych, badań diagnostycznych nie związanych 
z diagnostyką przedoperacyjną ( przedszpitalną), bloku operacyj-
nego, usług anestezjologicznych oraz koszty osobowe personelu 

tab. i. Wyniki oceny kosztów procedury leczenia chorych z przerzutami do otrzewnej.

rodzaj koSztu średnia wartość (zł) zakreS (zł)

Sprzęt jednorazowy 8517 7896–9114

Leki 1536 998–2072

Koszty osobowe 1796 1350-2040

chirurg-operator

Gdańsk:  5% refundacji procedury 
+ 35zł/godz. (umowa kontraktowa)

Wrocław:  zabieg wykonywany w ramach umowy 
o pracę.

300–590 + 35 x liczba godzin

chirurg-asysta

Gdańsk:  3% refundacji procedury 
+ 35zł/godz. (umowa kontraktowa)

Wrocław:  zabieg wykonywany w ramach umowy 
o pracę.

18–354 + 35 x liczba godzin

Badania laboratoryjne 349 278-458

Badania diagnostyczne 133 0-430

Konsultacje 100 100

Koszt bloku operacyjnego 1157 1051–1283

Koszt usług anestezjologicznych 3937 2686–3.352

Koszty pobytu na oddziale szpitalnym 5804 5370–6444

Koszty całkowite 22 150 17 558–23 307

Koszt sprzętu jednorazowego do procedury HIPEC 7500 7500

Koszty całkowite bez sprzętu do HIPEC 14 650 10 058–16 263
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wotnego, choroby współistniejące, ilość utraconej krwi, rozległość za-
biegu cytoredukcji, stan ogólny według ECOG oraz przeżycie ogólne.

Kwalifikacja do opieki pooperacyjnej na OIOM według umiejsco-
wienia punktu wyjścia przerzutów do otrzewnej przedstawiono 
w tabeli III.

Nie stwierdzono różnic statystycznych pomiędzy odsetkiem cho-
rych kwalifikowanych do opieki na oddziale szpitalnym w porów-
naniu z opieką na OIOM w poszczególnych typach nowotworów 
(p=0,077). Odsetek chorych, którzy nie wymagali opieki poopera-
cyjnej na OIOM wynosił od 17% do 35% (średnio 23%).

W analizie jednoczynnikowej wykazano wpływ obniżonej przed-
operacyjnej wartości albuminy na częstość kwalifikacji chorych 
do opieki na OIOM (p<0,0001). Analiza wieloczynnikowa nie po-
twierdziła tej zależności (p=0,183), aczkolwiek we wnioskach au-
torzy zalecają, by brać pod uwagę stopień odżywienia w kwalifi-
kacji do miejsca opieki pooperacyjnej. Ocena BMI nie była istotna 
statystycznie w analizie jedno- i wieloczynnikowej (odpowiednio 
p=0,7535 i p=0,3716).

Analiza długości życia po zabiegu CRS+HIPEC wykazała lepsze ro-
kowanie u chorych, u któtych nie było potrzeby prowadzenia opieki 
pooperacyjnej na OIOM lub opieka ta była krótsza niż 48 godzin. 

Średnia przeżycia wynosiła odpowiednio 5,4 oraz 2,12 lat. Trzy- i 
pięcioletnie przeżycie wynosiło odpowiednio 67% i 49% oraz 52% 
i 43%. Różnica była szczególnie istotna w przypadku raka jelita 
grubego (p=0,0386), raka jajnika (p=0,0054) i raka wyrostka ro-
baczkowego (p<0,0001).

kierunku ustanowienia jej jako standardu postępowania w wybra-
nych sytuacjach klinicznych [4], pomimo nielicznych badań ran-
domizowanych – spowodowała wzrost zainteresowania zabiega-
mi cytoredukcyjnymi i HIPEC. W ostatnim dziesięcioleciu ilość 
publikacji dotyczących tego zagadnienia wzrosła pięciokrotnie. 
Jednym z poruszanych aspektów tej metody są zagadnienia finan-
sowe. Niestety ilość publikacji w tym temacie nie jest duża, zaś w 
Polsce niniejsza praca jest pierwszą, która wycenia chirurgiczne 
leczenie chorych z przerzutami do otrzewnej. Zagadnienie to jest 
szczególnie ważne, kiedy musimy przeprowadzać szczegółową 
wycenę, ubiegając się o refundację kosztów procedur chirurgicz-
nych, wyliczonych często poniżej kosztów realnych. Zabiegi CRS 
i HIPEC wpisują się bowiem w koszty procedur już istniejących, 
mimo faktycznie większych kosztów związanych z licznymi czyn-
nikami obiektywnymi.

W piśmiennictwie światowym poruszane są zagadnienia kosztów 
procedury leczenia przerzutów do otrzewnej często w połączeniu 
nie tylko z wynikami terapii, ale także poszczególnymi elemen-
tami diagnostyki, kwalifikacji i stopnia zaawansowania choroby. 

Jednym z elementów, który bezpośrednio wpływa na zwiększenie 
kosztów leczenia jest pobyt na oddziale intensywnej opieki me-
dycznej (OIOM). Opublikowana w 2016 roku praca Mogal i wsp. 
[5] porusza m.in. aspekt kosztów związanych z pobytem chorych 
po zabiegach cytoredukcyjnych i HIPEC na OITM. Ocenie pod-
dano grupę 1064 chorych, z których 224 (23%) po zabiegu prze-
kazano bezpośrednio na oddział chirurgiczny. Pozostałych 840 
chorych po zabiegu było leczonych na OITM. 

Analiza obejmowała: dane demograficzne, umiejscowienie guza pier-

tab. ii. Zakres refundacji w zależności od wykonanej procedury cząstkowej.

nazwa procedury chirurGicznej średni zakreS reFundacji (zł) procent koSztów realnych (x/14 650 zł)

Częściowa resekcja jelita grubego 11 600 79%

Laparotomia + wycięcie otrzewnej 6000 41%

Laparotomia + splenektomia 6000 41%

Laparotomia + cholecystektomia 1550 10,5%

Laparotomia + resekcja żołądka 11 800 80,5%

Laparotomia + wycięcie sieci większej 6000 41%

Laparotomia + resekcja części ściany pęcherza moczowego 6000 41%

Laparotomia + resekcja części jelita cienkiego 7120 48,6%

Wycięcie jajników
Wycięcie macicy

Brak refundacji z powodu braku procedur realizowanych na oddziałach 
chirurgicznych. Refundacja jak za laparotomię (6000 zł = 41 % kosztów realnych)

Laparotomia + resekcja częściowa jelita grubego + resekcja częściowa jelita cienkiego 
+ cholecystektomia + splenektomia + resekcja górnej części odbytnicy + resekcja części 
ściany pęcherza moczowego + resekcja sieci większej i mniejszej + resekcja torebki 
wątroby + całkowite wycięcie otrzewnej ściennej + wycięcie jajników + wycięcie macicy

11 600 79%

tab. iii. Kwalifikacja do opieki pooperacyjnej na OIOM według umiejscowienia punktu wyjścia przerzutów do otrzewnej.

nowotwór ilość chorych 
na oddziale Szpitalnym/na oiom procent (%)

Rak jelita grubego 45/184 20/80

Mesothelioma 14/67 17/83

Rak jajnika 28/52 35/65

Rak wyrostka robaczkowego 128/409 24/76

Rak żołądka 7/26 21/79

Inne 22/82 21/79
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Hinkle i wsp. [8] zwracają uwagę na wysoki odsetek kosztów zwią-
zanych z salą operacyjną i kosztami znieczulenia, które w ich ma-
teriale wynoszą 45%. Koszty pobytu w szpitalu i leków wynosiły 
19% całości. Całkowity koszt leczenia był porównywalny do kosz-
tów pankreatoduodenektomii lub resekcji płata wątroby i wynosił 
25 917 USD. Autorzy zwracają uwagę, że w ośrodkach, które nie 
mają doświadczenia w leczeniu przerzutów do otrzewnej, selek-
tywna kwalifikacja chorych jest sposobem na ograniczenie kosz-
tów związanych z procedurą CRS +HIPEC.

Z kolei Chua i wsp. [9] ocenili koszty leczenia przerzutów do 
otrzewnej w zależności od rodzaju nowotworu. Badaniem objęto 
136 chorych, u których wykonano 159 procedur CRS+HIPEC w 
latach 2002–2008. Ocenie poddano wyniki leczenia w odniesie-
niu do uzyskanych przeżyć. Średni koszt procedury SCR+HIPEC 
w zależności od guza pierwotnego wynosił:

•	 Rak wyrostka robaczkowego: 88 423 AUD  
(23 933–299 145)

•	 Rak jelita grubego: 66 148 AUD (26 079–409 666)
•	 Pseudomyxoma peritonei: 92 308 AUD (11 562–501 144)
•	 Mesothelioma peritonei: 55 062 AUD (23 261–94 104)
•	 Inne: 44 668 AUD (31 592–70 026)

We wniosku autorzy oceniają, że kompleksowe leczenie przerzu-
tów do otrzewnej znacząco zwiększa koszty leczenia tej trudnej 
do terapii jednostki chorobowej przy jednoczesnej poprawie jej 
wyników. Z tego powodu można stwierdzić, że koszty te są uza-
sadnione wynikami leczenia.

Naffouje i wsp. [10] zauważają, że połączenie CRS z HIPEC zyskało 
znaczące zainteresowanie chirurgów z powodu wyraźnej popra-
wy wyników leczenia przerzutów do otrzewnej i ich powtarzalno-
ści w licznych ośrodkach medycznych. Jednakże nadal procedura 
CRS+HIPEC nie doczekała się odpowiedniej wyceny ekonomicznej 
w USA, gdzie istnieją różne rodzaje ubezpieczeń medycznych. W 
pracy przedstawionej przez zespół chirurgów z Chicago Medical 
Center przedstawiono analizę kosztów szpitalnych, chirurga oraz 
refundację kosztów w szpitalach publicznych, nie akademickich. 
Do analizy włączono wszystkich chorych leczonych w okresie od 
czerwca 2013 roku do sierpnia 2014 roku. Dwudziestu pięciu cho-
rych przebyło CRS+HIPEC. Dwunastu z nich miało ubezpieczenia 
prywatne (A), 13 ubezpieczenia publiczne (B). Koszt procedury 
wynosił średnio 38 369 USD, odpowiednio dla A i B 37 093 USD 
i 39 463 USD (p=0,67). Średni czas pobytu w szpitalu wynosił dla 
A – 10 dni, dla B – 11 dni. Refundacja z ubezpieczenia prywatne-
go i publicznego była podobna i wynosiła odpowiednio dla A i B 
48 954 USD i 42 062 USD (p= 0,53), średnio dla obu grup razem 
45 243 USD. Średnia dopłata od pacjenta wynosiła 8126 USD (dla 
A – 9234 USD, dla B – 7176 USD)

Średni zysk z procedury dla chirurga wynosił 29 139 USD (dla A 
– 28 440 USD, dla B – 29 737 USD; p=0,80).

Mimo że oceniany materiał nie jest zbyt duży, we wniosku autorzy 
zauważają, że procedura CRS+HIPEC jest zyskowna zarówno dla 
szpitala, jak i dla chirurga. 

Następna praca – także z USA – przedstawiona została przez Squ-
iresa i wsp. [11]. Pomimo coraz szerszego wdrażania CRS i HIPEC 
istnieje niewiele danych dotyczących konsekwencji finansowych 
leczenia tą metodą. Autorzy poddali analizie koszty szpitalne, 

U chorych zakwalifikowanych do opieki pooperacyjnej na OIOM 
gorsze rokowanie stwierdzono u osób palących, ECOG >2, z ra-
kiem jelita grubego, żołądka i jajnika, a także u chorych, u któ-
rych obserwowano powikłania stopnia IV wg klasyfikacji Cla-
vien-Dindo.

Pierwotnie na oddział chirurgiczny zostało przekazanych 244 cho-
rych. Dwunastu z nich wymagało powrotu na OIOM z powodu 
powikłań obrzękowych, oddechowych, sercowych, perforacji oraz 
krwawienia. Dwie osoby zmarły.

Chorzy, u których zastosowano cisplatynę jako lek w HIPEC (głów-
nie chorzy z mesotelioma) byli rutynowo przekazywani na OIOM 
w celu monitorowania funkcji nerek i odpowiedniego nawadniania.

We wnioskach autorzy zauważają, że nie ma żadnych danych uza-
sadniających rutynowe przekazywanie chorych po CRS+HIPEC 
na OIOM, gdyż to miejsce generuje koszty procedury i jest ogra-
niczone dostępnością. W USA koszt OIOM zwiększa koszt pro-
cedury o 20%. Pobyt na OIOM zwiększa koszt pobytu chorego w 
szpitalu średnio 2,5-krotnie.

Biorąc pod uwagę różnice w przeżyciach chorych uzależnione od 
stanu ogólnego i konieczności opieki pooperacyjnej na OIOM, 
niezwykle ważna jest odpowiednia kwalifikacja pacjentów do za-
biegu oraz przewidywanie kosztów związanych z leczeniem szpi-
talnym. Do tego celu bardzo przydaje się klasyfikacja PSDSS [6], 
obejmująca nie tylko ocenę stopnia zaawansowania przerzutów do 
otrzewnej według skali PCI (Peritoneal Cancer Index), ale także 
biorąca pod uwagę stopień zróżnicowania histologicznego nowo-
toworu i istniejące objawy kliniczne.

Odpowiednia kwalifikacja chorych spowodowała, że w ostatnich 
3 latach (praca opublikowana w 2013 roku), aż 35% chorych nie 
wymagało rutynowej opieki pooperacyjnej na OIOM. Wcześniej 
odsetek ten wynosił 19%. Autorzy nie polecają jednak rutynowego 
przekazywania chorych według przedstawionych przez nich kry-
teriów na oddziały chirurgiczne a nie na OIOM w ośrodkach nie 
mających doświadczenia w procedurach CRS i HIPEC [5].

Podobne wnioski podają autorzy kolejnej publikacji związanej z 
analizą kosztów leczenia chorych z przerzutami do otrzewnej. Va-
nonuonu i wsp. [7] zwracają uwagę na ograniczenie ilości powikłań 
pooperacyjnych, zmniejszenie ilości przetaczanej krwi, skrócenie 
czasu pobytu w szpitalu oraz skrócenie czasu pobytu na OIOM 
w miarę nabywania doświadczenia przez zespół. Krzywa uczenia 
w CRS+HIPEC jest porównywana z krzywą uczenia dla zabiegów 
Whipple’a, gdzie także w miarę nabierania doświadczenia znaczą-
co zmniejszają się powikłania i zgony pooperacyjne.

Zabiegi cytoredukcyjne w leczeniu przerzutów do otrzewnej są 
związane ze znacznym zakresem resekcji narządowych. W bada-
niach oceniających QoL stwierdzono początkowe obniżenie ja-
kości życia, które stopniowo wracało do wartości normalnych, w 
pełni osiągając powrót do wartości sprzed operacji po roku. We-
dług wyników badań oceniających QoL, CRS+HIPEC jako metoda 
leczenia nie powinna być odrzucana na podstawie oceny wyników 
QoL. W tym aspekcie kwalifikacji do zabiegu w ocenie kosztów 
procedury CRS+HIPEC zwraca się uwagę na wydłużenie czasu 
pobytu w szpitalu, koszt sali operacyjnej, koszt OIOM oraz koszt 
sprzętu używanego do zabiegu.



5POL PRZEGL CHIR, 2017: 89 (6), 1-6

artykuł oryginalny / oryginal article

W pracy pochodzącej z ośrodka włoskiego, przedstawionej przez 
Bagnoli’ego i wsp. [13] autorzy zauważają, że leczenie przerzutów 
do otrzewnej stanowi wyzwanie dla szpitali nie tylko z powodu 
kompleksowości sposobu leczenia, ale także kosztów procedury. 
Refundacja kosztów CRS+HIPEC oparta na systemie refundacji 
według rozpoznania choroby a nie rzeczywistych kosztów lecze-
nia, jak jest we Włoszech i innych krajach stosujących taki system, 
jest niedoszacowana.

Autorzy poddali analizie koszty leczenia 24 chorych w okresie 
września 2010 roku do maja 2013 roku, ze szczególnym uwzględ-
nieniem kosztów sali operacyjnej, pobytu na OIOM, długości ho-
spitalizacji oraz refundacji kosztów. Całkowity koszt procedury 
obejmował wszystkie aspekty generowania kosztów szpitalnych.

Koszty procedury zwiększały się w przypadku wydłużenia czasu 
pobytu po zabiegu operacyjnym, kosztu leków i materiałów oraz 
kosztów sali operacyjnej.

Średnia długość hospitalizacji wynosiła 14 dni, średni pobyt na 
OIOM wynosił 2,4 dnia, średni czas wykorzystania sali operacyj-
nej – 585 min. Średni koszt leczenia wynosił 21 744 EUR. Śred-
nia wysokość refundacji wynosiła 8375 EUR (38,5% rzeczywi-
stych kosztów).

wnioSki

Leczenie chorych z izolowanymi przerzutami do otrzewnej raka 
jelita grubego za pomocą zabiegów cytoredukcyjnych i dootrzew-
nowej chemioterapii perfuzyjnej w hipertermii jest coraz częściej 
stosowane i zmierza do uznania tej metody jako standard postę-
powania (A4). Powodem wzrostu zainteresowania tą procedu-
rą są wyniki leczenia chorych, którzy dotychczas byli zazwyczaj 
kwalifikowani do leczenia paliatywnego, gdzie okres przeżycia nie 
przekraczał zazwyczaj 9–12 miesięcy, podczas gdy wykonanie ra-
dykalnego zabiegu operacyjnego w połączeniu z HIPEC pozwala 
uzyskać 5-letnie przeżycie nawet u połowy chorych.

Procedura chirurgiczna stosowana w leczeniu przerzutów do 
otrzewnej charakteryzuje się szerokim zakresem resekcji narzą-
dowych i wycięcia otrzewnej. Średni czas zabiegu wynosi 6–8 go-
dzin, zaś pacjent po zabiegu wymaga obserwacji na oddziale in-
tensywnej opieki medycznej. To wszystko wpływa na zwiększony 
koszt całkowitego leczenia szpitalnego w sytuacji, gdy refundacja 
pokrywa jedynie jego część. Zakres refundacji w stosunku do re-
alnych kosztów procedury CRS+HIPEC jest różny, w zależności 
od wykonania różnie wycenionych zakresów resekcji narządo-
wych, ale pokrywa jedynie 41–81% całkowitych kosztów realnych.

Czynnikami, które wpływają na koszty leczenia, poza zakresem 
operacji oraz długością zabiegu, jest koszt znieczulenia i pobytu na 
OIOM, całkowita długość hospitalizacji oraz wystąpienie poważ-
nych powikłań w stopniu III i IV. W celu ograniczenia kosztów nie-
zbędna jest odpowiednia kwalifikacja chorych, z uwzględnieniem 
stopnia zaawansowania miejscowego przerzutów do otrzewnej, co 
ma bezpośredni wpływ na wyniki leczenia. Niezwykle ważne jest 
doświadczenie ośrodka w tego typu zabiegach. Ma ono wpływ na 
przewidywanie powikłań związanych z procedurą i odpowiednią 
kwalifikację chorych do opieki pooperacyjnej na OIOM. W miarę 
nabywania doświadczenia u części chorych możliwa jest obserwacja 

refundację w kontekście typu ubezpieczenia oraz powikłań po-
operacyjnych. Analizowano wyniki finansowe leczenia chorych 
za pomocą metody CRS+HIPEC w latach 2009–2013. Procedurę 
CRS+HIPEC wykonano u 64 chorych, średni PCI wynosił 19 pkt., 
średni czas zabiegu 550 min. U 40 chorych zabieg wykonano w 
rozsiewie do otrzewnej raka wyrostka robaczkowego (62%), u 16 
pacjentów (25%) raka jelita grubego, guzów neuroendokrynnych 
(goblet-cell) u 5 chorych (8%), mesotheliomy u 3pacjentow (5%). 
Powikłania wystąpiły u 42 chorych (66%), w tym u 13 (20%) w 
stopniu III/IV wg Clavien-Dindo. Ubezpieczenie prywatne obej-
mowało 42 chorych, pozostałych 22 obejmowało ubezpieczenie 
powszechne Medicare/Medicaid. 

Średni koszt szpitalny (hospital cost) wynosił 49 248 USD. Refun-
dacja 63 771 USD, co dało średni zysk na pacjenta 14 523 USD. 
Ubezpieczenie prywatne zwracało większą kwotę za leczenie 
(80 747 USD) w porównaniu do ubezpieczenia powszechnego, 
które zwracało średnio 30 717 USD, co w stosunku do średnich 
kosztów powodowało stratę w wysokości 17 342 USD. Ubezpie-
czenie powszechne pokrywało 30 713/49 248 USD, co dawało 
62% całości kosztów. Cały zysk z procedury tworzyły ubezpie-
czenia prywatne.

We wnioskach autorzy zauważają, że głównym problemem zwią-
zanym z kosztami procedur są powikłania wymagające leczenia 
szpitalnego. Z tego względu zwraca się szczególną uwagę na moż-
liwości obniżenia kosztów leczenia i minimalizację częstości i ja-
kości powikłań. Autorzy zauważają znaczny wzrost ilości zabie-
gów CRS+HIPEC i coraz większą ilość ośrodków wykonujących 
ten zabieg, co powoduje jednocześnie wzrost zainteresowania 
kosztami tej procedury.

Squires podaje, że średni czas hospitalizacji wynosił 13 dni, w tym 
2 doby na OIOM, zaś średni czas zabiegu określono na 550 mi-
nut. Stopień zaawansowania według skali PCI wynosił średnio 19 
pkt., ale wahał się w zakresie 5–38 pkt., co zwraca uwagę na zbyt 
optymistyczne podejście autorów do możliwości uzyskania do-
brych wyników leczenia w zaawansowanej postaci przerzutów do 
otrzewnej. Do najczęstszych powikłań pooperacyjnych należały 
powikłania infekcyjne (30%) i konieczność transfuzji krwi (19%). 
Powikłania I/II stopnia nie zwiększały kosztów leczenia, ale powi-
kłania stopnia III/IV powodowały zwiększenie kosztów leczenia 
o 59 879–79 698 USD.

Z kolei w pracy oceniającej koszty procedury CRS i HIPEC w 
ośrodku greckim, przedstawionej przez Tentes i wsp. [12] analizie 
poddano koszty 108 zabiegów CRS+HIPEC wykonane u 105 cho-
rych, w latach 2006–2011. Zawierały one: koszt pobytu dzienne-
go, pobytu na OIOM, koszt materiałów i leków oraz badań przed-, 
śród- i pooperacyjnych. Średnia długość pobytu w szpitalu wy-
nosiła 23 dni, zaś średnia długość pobytu na OIOM – 5 dni. Po-
wikłania obserwowano u 48,1% pacjentów, zmarło 5,6% chorych. 
Średni koszt procedury wynosił 15 677 EUR (od 4258 do 95 990 
EUR). Autorzy podają, że czynnikami, które wpływały na zwięk-
szenie kosztów procedury były powikłania pooperacyjne (p=0,009) 
i przedłużający się pobyt na OIOM (p<0,001).

W Grecji do kosztów procedury nie dodaje się: kosztów sali ope-
racyjnej, wynagrodzenia zespołu, amortyzacji sprzętu, prepara-
tów krwi. W związku z tym realny koszt procedury jest większy 
niż podany w pracy.
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szpitali, ze względu na jej ujemny wymiar finansowy. Z drugiej stro-
ny wyniki leczenia metodą CRS+HIPEC uzasadniają jej szerokie 
stosowanie w przeciwieństwie do wyników leczenia paliatywnego.

Jako procedura, która jest zalecana w wytycznych Konsultanta 
Krajowego ds. Chirurgii Onkologicznej oraz wytycznych ESMO, 
niezbędna jest jej realna wycena i refundacja pokrywająca całko-
wite średnie koszty.

pooperacyjna na oddziale chirurgicznym z pominięciem OIOM.

Zabiegi cytoredukcyjne w połączeniu z dootrzewnową chemiote-
rapią perfuzyjną, jako wysoce specjalistyczna procedura medyczna, 
powinny być merytorycznie ocenione pod kątem korzyści długo-
terminowej dla chorych i odpowiednio skalkulowane pod wzglę-
dem realnej wysokości refundacji. Obecnie nie jest to procedura, 
która jest dobrze widziana przez decydentów administracyjnych 
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