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StreSzczenie:    Wstęp: Wskaźniki zachorowalności, chorobowości i 5-letnich przeżyć obrazują sytuację epidemiologiczną raka jelita grube-
go oraz oceniają efektywność podejmowanych działań leczniczych. W Polsce płatnikiem świadczeń jest Narodowy Fundusz 
Zdrowia (NFZ). Dane NFZ dotyczące zachorowalności, chorobowości i 5-letnich przeżyć mogą być uzupełnieniem wyników 
epidemiologicznych Krajowego Rejestru Nowotworów.

  cel: Analiza udzielonych świadczeń przez NFZ w Bydgoszczy osobom z rozpoznanym rakiem jelita grubego w latach 
2006–2011 w tym ocena zachorowalności, chorobowości i 5-letnich przeżyć chorych wśród populacji województwa kujawsko-
-pomorskiego. 

  Materiał i metody: W pracy przeanalizowano świadczenia zarejestrowane w bazie danych Narodowego Funduszu Zdrowia w 
Bydgoszczy w latach 2006–2011, które zostały udzielone chorym na raka jelita grubego. Do określenia prawdopodobieństwa 
przeżycia wykorzystano metodę Kaplana-Meiera oraz stopę hazardu. 

  Wyniki: W latach 2006–2011 mężczyznom udzielono o 10,1% więcej świadczeń niż kobietom. Najczęściej świadczenia udzie-
lano chorym na raka okrężnicy (48,9%), raka odbytnicy (43,8%) i raka zgięcia esiczo-odbytniczego (7,2%). W sumie udzielono 
50 410 świadczeń. Pomimo większej liczby kobiet w populacji, na raka okrężnicy zachorowało o 388 więcej mężczyzn. Prawdo-
podobieństwo przeżycia wyniosło 46,8% i 42,6% odpowiednio dla kobiet i mężczyzn oraz 41,8%, 44,2% i 48,9% odpowiednio 
dla raka okrężnicy, zgięcia esiczo-odbytniczego i odbytnicy. 

  Wnioski: W województwie kujawsko-pomorskim w latach 2006–2011 liczba rozpoznanych raków jelita grubego wzrastała 
wraz z ogólną liczbą udzielanych świadczeń, które z kolei mają trend malejący w stosunku do zachorowań. Współczynniki 
zachorowalności i chorobowości są zmienne, wzrastały stopniowo w kolejnych latach i wynosiły 59 i 67 oraz 355 i 408 odpo-
wiednio w 2010 roku i 2011 roku. Prawdopodobieństwo 5-letniego przeżycia wynosi 45,2%, a rozpoznanie choroby powyżej 
66. roku życia zwiększa ryzyko zgonu.

SłoWa kluczoWe:   rak jelita grubego, zachorowalność, chorobowość, przeżycia 5-letnie

abStract:   introduction: Incidence, morbidity and 5-year survival rates illustrate the epidemiological situation of colorectal cancer and 
assess effectiveness of the treatment. In Poland, the National Health Fund is the payer of services. The data related to morbid-
ity, incidence, and 5-year survival may be supplementary to the epidemiological data of the National Cancer Registry. 

  objective: Analysis of services granted by NHF in Bydgoszcz to persons with diagnosed colorectal cancer in 2006–2011 includ-
ing the assessment of incidence, morbidity and 5-year survival of the population in the Kujawsko-Pomorskie province. Materi-
al and methods: The study analyzed the services recorded in the database of the National Health Fund in Bydgoszcz in 2006-
2011 given to patients with colorectal cancer. The Kaplan-Meier method and the gambling rate were used to determine the 
probability of survival. 

  results: In 2006–2011, men were offered 10.1% more services than women. The most frequent services regarded colorectal 
cancer (48.9%), rectal cancer (43.8%) and esophageal cancer (7.2%). In total, 50410 services were provided. Despite increase in 
the number of women in the population, 388 more men died than women. The probability of survival was 46.8 % and 42.6% 
for men and women, respectively, furthermore 41.8%, 44.2% and 48.9% for colon cancer and esophageal and rectal folds can-
cer, respectively. 

  conclusions: In the Kujawsko-Pomorskie province during the period of 2006–2011, the number of diagnosed colorectal can-
cers increased as did the overall number of services provided. There was also a downward trend for the total number of ser-
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Materiał i Metoda 

Organizacja badań

Na podstawie wniosku o udostępnienie danych z systemu RUM-
-NFZ złożonego do ministra zdrowia uzyskano zgodę na wyko-
rzystanie zasobów informatycznych (MZ-UZ-PR-074-27879-1/
AKL/12). Po pozytywnej ocenie Komisji Bioetycznej Collegium 
Medicum w Bydgoszczy – 11.09.2012 roku – zwrócono się z proś-
bą do dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkie-
go NFZ w Bydgoszczy o udostępnienie danych niezbędnych do 
przeprowadzenia badań. Zgodę uzyskano 12 marca 2013 roku (02 
NFZ/ABI/072-7/13).

12 marca 2014 roku z bazy informatycznej Kujawsko-Pomorskiego 
Oddziału Wojewódzkiego NFZ otrzymano dane z lat 2005–2011, a 
także informację, że oddział nie dysponuje wystarczającymi dany-
mi dotyczącymi dat i przyczyn zgonów dla chorych na RJG. W celu 
określenia 5-letnich przeżyć chorych niezbędne było pozyskanie 
dat zgonów. Po wielu próbach i uzyskiwanych odpowiedziach od-
mownych, po raz kolejny z wnioskiem o udostępnienie dat zgonów 
chorych pochodzących ze zbioru PESEL wystąpiono do Urzędu 
Miasta Wydziału Spraw Obywatelskich w Bydgoszczy. Pozytyw-
ną odpowiedź i dane na ten temat otrzymano 31.10.2016 roku.

Materiał

W pracy wykorzystano dane z zasobów bazy informatycznej K-P 
OW NFZ w Bydgoszczy. Łącznie uzyskano 74 280 rekordów – 
świadczeń udzielonych chorym na RJG z podziałem na: pierwsze, 
kolejne i ostatnie. Pierwsze świadczenie – to takie, które zarejestro-
wano po raz pierwszy dla RJG. Kolejne – to świadczenie udzielane 
pacjentowi w trakcie procesu leczenia (jedno lub więcej). Ostat-
nie – to świadczenie udzielone pacjentowi po raz ostatni z powo-
du wyleczenia, zgonu lub zaprzestania leczenia. Zaobserwowano 
dużą rozbieżność w liczbie zarejestrowanych świadczeń dla RJG 
w roku 2005 w stosunku do lat kolejnych. Po analizie oraz konsul-
tacjach z przedstawicielami K-P OW NFZ, przyczyny zaistniałej 
sytuacji powiązano ze zmianą płatnika świadczeń – z kas chorych 
(1997–2003) na NFZ (od 2004 roku) ‒ oraz ze zmianą uregulowań 
prawnych dotyczących obowiązku rejestracji i sprawozdawczości w 
zakresie finansowania świadczeń zdrowotnych. Dane z 2005 roku 
wyłączono z dalszej analizy. Informacje o zachorowaniach na raka 
jelita grubego zarejestrowanych w latach 2005–2011 dla ICD10: 
C-18, C-19, C-20 były zawarte w czterech plikach:

•	 „zachorowania, rok urodzenia, płeć” – liczba peseli, rok 
urodzenia, płeć pacjenta;

•	 ,,po raz pierwszy w rodzaju świadczeń” – liczba peseli, płeć, 
zakres, w którym po raz pierwszy udzielono pacjentowi 
świadczenia;

•	 ,,występowanie w rodzaju świadczeń” – liczba peseli, płeć, 
zakres, w którym udzielono pacjentowi świadczenia;

Dane przedstawione przez GLOBOCAN (WHO) wskazują, że w 
ciągu roku na świecie odnotowuje się około 1,2 mln nowych za-
chorowań na raka jelita grubego (RJG), co stanowi 11,3% wszyst-
kich nowych zachorowań na nowotwory. W 2008 roku z powodu 
RJG w państwach Unii Europejskiej zarejestrowano 333 000 no-
wych zachorowań oraz 14 800 zgonów [1]. Obecnie w Polsce pod 
względem zachorowalności na nowotwory złośliwe RJG zajmuje 
trzecie miejsce wśród mężczyzn oraz drugie wśród kobiet. Według 
danych Krajowego Rejestru Nowotworów (KRN) w 2013 roku od-
notowano 17 180 zachorowań u obu płci (9 461 mężczyzn i 7 719 
kobiet) oraz 11 052 zgonów (6 103 mężczyzn i 4 949 kobiet) [2].

Przeżycia 5-letnie chorych na raka okrężnicy między rokiem 1995 
a 1999 w Polsce wynosiły 38,7%, na raka odbytnicy 30,9%, a w 
Europie Zachodniej odpowiednio 54,5% i 49,2% [3]. Dla porów-
nania odsetek przeżyć 5-letnich dla pacjentów z rozpoznanym 
RJG w latach 1978–1989 w Polsce wynosił 25%, a w Europie 47% 
[4]. Wskaźniki 5-letnich przeżyć względnych u chorych na raka 
okrężnicy w Polsce – wg KRN – w pierwszych 10 latach XXI wie-
ku wzrosły u mężczyzn z 44,3% do 48,8% , a u kobiet z 44,6% do 
48,8% . Ten sam trend obserwujemy w analizie przeżyć 5-letnich 
dla raka odbytnicy, gdzie odsetek ten wzrósł u mężczyzn z 43,6% 
do 46,9%, zaś u kobiet z 43,6% do 47,7% [5].

Polska jest jednym z nielicznych krajów, w których istnieją dwa 
scentralizowane i powszechne systemy rejestracji zdarzeń zwią-
zanych z nowotworami. Są to Krajowy Rejestr Nowotworów, gro-
madzący dane o zachorowaniach w celu prowadzenia analizy 
epidemiologicznej, oraz Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ), do 
którego trafiają informacje o interwencjach medycznych wykona-
nych na rzecz chorych ze zdiagnozowanym rakiem. Współpraca 
KRN z NFZ w zakresie pozyskiwania i gromadzenia informacji 
dawałaby wymierne korzyści dla obu instytucji, ale przede wszyst-
kim systematyzowałaby stan wiedzy na temat nowotworów i ich 
leczenia w Polsce [5]. 

W związku z zachodzącymi zmianami demograficznymi zarówno 
w Polsce, jak i na świecie, dotyczącymi wzrostu odsetka osób w 
starszym wieku, przeciętnej długości życia oraz z rosnącym tren-
dem zapadalności na raka jelita grubego, analiza tych informacji 
jest priorytetowym zadaniem współczesnej ochrony zdrowia. W 
związku z tym podjęto próbę analizy danych Kujawsko-Pomor-
skiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia 
w Bydgoszczy w latach 2006–2011 dla RJG wśród populacji woje-
wództwa kujawsko-pomorskiego. 

cel pracy 

Celem pracy była analiza świadczeń medycznych i ocena zachoro-
walności, chorobowości i prawdopodobieństwa 5-letniego przeży-
cia chorych na raka jelita grubego wśród populacji województwa 
kujawsko-pomorskiego w latach 2005–2011 w oparciu o dane Od-
działu Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. 

vices granted in relation to the increase in the number of new diagnosed cases. Incidence and morbidity rates were variable, 
gradually increasing in subsequent years and amounted to 59/100000 and 67/100000, 355/100000 and 408/100000 in 2010 
and 2011, respectively. The probability of 5-year survival was 45.2%. Diagnosis of a disease in patients above 69 years of age in-
creased the likelihood of death.

keyWordS:  colorectal cancer, incidence, morbidity, 5-year survival
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i ryciny wykonano w programie Statistica 10.0 i arkuszu kalku-
lacyjnym Microsoft Excel, wykorzystując standardowe funkcje.

Wyniki 

•	 Zarejestrowane świadczenia dla chorych na RJG przez K-P 
OW NFZ w Bydgoszczy w latach 2006–2011.

 
Łączna liczba świadczeń udzielonych chorym na RJG w latach 
2006–2011 wyniosła 50 410, przy czym różnice w ilości świad-
czeń udzielonych kobietom i mężczyznom były znamienne staty-
stycznie (p = 0,001). Najwięcej świadczeń udzielono w 2008 roku 
– 12010 (23,8%) oraz w 2006 roku – 9212 (18,3%). Najmniej – 6859 
(13,6%) – w 2009 roku oraz 6401 (12,7%) – w 2007 roku. Mężczy-
znom w latach 2006–2011 udzielono 27 763 (55,1%) świadczeń, 
czyli o 5116 (10,1%) więcej niż kobietom. Największa różnica w 
liczbie świadczeń wystąpiła w 2006 roku i 2010 roku – odpowied-
nio 1030 (11,2%) i 812 (11%), natomiast najmniejsza w 2011 roku 
– 866 (10,1%) i w 2008 roku – 974 (8,1%). W latach 2006–2011 
było najwięcej „kolejnych” świadczeń – 37 082 (73,6%), zaś naj-
mniej świadczeń „ostatnich” – 6524 (12,9%). Przez następne lata 
liczba „ostatnich” świadczeń zwiększała się, natomiast zmniejsza-
ła się liczba świadczeń „kolejnych”. W 2006 roku odnotowano 828 
(9%) „pierwszych” świadczeń, natomiast do roku 2011 ich liczba 
wzrosła do 1406 (16,4%) (tab. I). 

Świadczenia najczęściej otrzymywali chorzy na raka okrężnicy – 
24 673 (48,9%). Najmniej liczną grupą, której udzielono świadczeń 
byli chorzy na raka zgięcia esiczo-odbytniczego – 3633 pacjentów 
(7,2%). Najczęściej świadczenia otrzymywali mężczyźni chorzy na 
raka okrężnicy – 12 937 (46,6%) oraz na raka odbytnicy – 12 844 
(46,3%). Podobnie w grupie kobiet; najliczniejszą grupę stanowiły 
chore na raka okrężnicy – 11 736 (51,8%) i chore na raka odbytnicy 
9260 (40,9%). Zarówno w grupie kobiet, jak i mężczyzn najmniej 
świadczeń udzielono chorym z rozpoznanym rakiem zgięcia esi-
czo-odbytniczego, odpowiednio 1651 kobietom (7,3%) i 1982 męż-
czyznom (7,1%). Ogólnie częściej świadczenia w lokalizacjach RJG 
okrężnicy i odbytnicy udzielano mężczyznom (p = 0,001) (tab. II). 

•	 Nowe rozpoznania raka jelita grubego w województwie ku-
jawsko-pomorskim w latach 2006–2011. 

W latach 2006–2011 zarejestrowano 6804 nowych rozpoznań RJG. 
Najwięcej z nich stwierdzono w 2008 roku – 1566 (23%), następnie 
w 2011 roku – 1407 (20,7%). Najmniej, bo 828 przypadków RJG 
(12,2%), zarejestrowano w 2006 roku, a potem w 2007 roku – 676 
(9,9%) . W latach 2006–2011 u mężczyzn częściej rozpoznawano 
RJG, ogółem 3596 przypadków, co stanowiło 52% nowych rozpo-
znań (p <0,002). Największą różnicę w liczbie nowych rozpoznań 
pod względem płci odnotowano w 2006 roku (różnica 96 przypad-
ków) i 2009 roku (różnica 77 przypadków). Jedynie w 2008 roku 
zanotowaliśmy 28 więcej rozpoznań u kobiet. Porównywalna róż-
nica wystąpiła w latach 2007, 2010 i 2011, odpowiednio 66, 60 i 61 
z przewagą mężczyzn (tab. III). 

Średnia wieku pacjentów chorujących na RJG w latach 2006–2011 
wyniosła 66,3 lata i była podobna przez cały analizowany okres. Śred-
nia wieku kobiet i mężczyzn różniła się i wyniosła odpowiednio 67,1 
i 65,5 lata (p = 0,001). W kolejnych latach wiek kobiet chorujących na 
RJG  był wyższy od wieku od mężczyzn. Szczególnie zauważalne było 

•	 „zgony” – liczba peseli, zgon, który wystąpił przed 
1 stycznia 2012 roku. 

 
Pliki, które zawierały zestawienia opatrzone słowem ,,zakres”, obej-
mowały wszystkie świadczenia dla RJG, zarejestrowane w bazie 
danych K-P OW NFZ w Bydgoszczy i udzielone w zakresie dia-
gnostyki oraz leczenia przez ambulatoryjną opiekę specjalistycz-
ną, opiekę szpitalną, opiekę długoterminową, opiekę paliatywną 
i hospicyjną, podstawową opiekę zdrowotną, świadczenia pielę-
gnacyjne i opiekuńcze, świadczenia zdrowotne kontraktowane 
odrębnie, świadczenia wykonane w innym OW NFZ oraz inne 
(brak informacji, która umożliwiłaby precyzyjne określenie ro-
dzaju udzielonych świadczeń).

Pozyskane i zapisane w plikach informacje obejmowały dane dla 
wszystkich badanych lat, w których zarejestrowane zostały RJG 
pod kodami ICD 10 dla następujących rozpoznań: C18 – nowo-
twór złośliwy okrężnicy; C18.0 – jelito ślepe; C18.1 – wyrostek 
robaczkowy; C18.2 – okrężnica wstępująca; C18.3 – zgięcie wą-
trobowe; C18.4 – okrężnica poprzeczna; C18.5 – zgięcie śledzio-
nowe; C18.6 – okrężnica zstępująca; C18.7 – okrężnica esowata; 
C18.8 – zmiana przekraczająca granice okrężnicy; C18.9 – okręż-
nica nieokreślona; C19 – nowotwór złośliwy zgięcia esiczo-odbyt-
niczego; C19.1 – nowotwór złośliwy okrężnicy z odbytnicą; C19.2 
– nowotwór złośliwy zgięcia krzyżowego okrężnicy esowatej; C20 
– nowotwór złośliwy odbytnicy; C20.1 – nowotwór złośliwy bańki 
odbytnicy. Rozpoznania rejestrowano zgodnie z Międzynarodo-
wą Statystyczną Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych. 

Po wstępnej weryfikacji danych podjęto decyzję o wyłączeniu 
przypadków innych nowotworów złośliwych jelita grubego niż 
RJG. Przeprowadzono analizę w zakresie zachorowalności, cho-
robowości i prawdopodobieństwa przeżycia w RJG dla ICD10: 
C18 – raka okrężnicy, C19 – raka zgięcia esiczo-odbytniczego i 
C20 – raka odbytnicy. 

Metody StatyStyczne

W analizie opisowej wyników zastosowano tabele, w których przed-
stawiono liczebność i procent. Obliczono również średnią wraz z 
odchyleniem standardowym. Współzależność pomiędzy dwoma 
zmiennymi obliczono za pomocą współczynnika korelacji Spe-
armana. W pracy zastosowano nieparametryczny test rang Kru-
skala-Wallisa, używany do porównania wielu prób niezależnych 
(grup), oraz wykorzystano statystykę chi-kwadrat. Przyjęto hipo-
tezę zerową (Ho), że nie ma różnicy w badanych grupach. Wartość 
p poniżej 0,05 uznano za znamienną statystycznie. 

Opisany w pracy współczynnik zapadalności (zachorowalności) 
dotyczy częstości zgłaszanych po raz pierwszy w danym roku no-
wych zachorowań. Natomiast współczynnik chorobowości okre-
ślono, sumując liczbę osób już chorujących oraz nowych przy-
padków zachorowań w danym roku w zależności od liczebności 
populacji zamieszkującej województwo kujawsko-pomorskie w 
latach 2006–2011 (w tym celu posiłkowano się danymi Głównego 
Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy). Współczynniki te wyliczo-
no na 100 000 mieszkańców. Do określenia prawdopodobieństwa 
przeżycia wykorzystano metodę Kaplana-Meiera. Prawdopodobień-
stwo przeżycia chorych pod względem płci oraz umiejscowienia 
RJG porównano za pomocą testu log-rank. Wszystkie obliczenia 
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Współczynniki surowe zachorowalności na RJG, powstałe w opar-
ciu o dane K-P OW NFZ do roku 2009 dla populacji województwa 
kujawsko-pomorskiego, były zmienne. Wśród kobiet były niższe, 
systematycznie wzrastały od roku 2009 i wynosiły odpowiednio 
w 2009, 2010 i 2011 roku – 48,08, 54,13 oraz 62,23. Wśród męż-
czyzn były wyższe 59,3, 64,2 oraz 72,1 i – podobnie jak u kobiet 
– wzrastały od 2009 roku. Nie odnotowano istotnej różnicy w su-
rowych współczynnikach zachorowalności dla kobiet i mężczyzn 
(p = 0,298) (tab. V). 

W latach 2006–2009 współczynniki surowe chorobowości cecho-
wały się niestabilnością zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn. 
W 2006 roku i 2008 roku wyniosły dla kobiet – odpowiednio – 
382,7 i 515,4, dla mężczyzn – 513,5 i 651. Współczynniki suro-
we chorobowości na RJG dla obu płci – począwszy od roku 2009 
roku – zmniejszyły się do 285,8 dla kobiet i 380,6 dla mężczyzn. 
W kolejnych latach wzrastały, osiągając w 2011 roku odpowied-
nio wskaźniki 356,5 i 464,1 (p = 0,128) (tab. V).

•	 Współczynniki surowe zachorowalności na raka odbytnicy 
były niestabilne dla obu płci.  

W 2006 roku dla kobiet współczynnik ten wyniósł 12,25, w kolej-
nym roku obniżył się do 9,4, następnie – w 2008 roku – wzrósł do 
27, po czym w kolejnym obniżył się do 14,9 oraz ponownie wzrósł 
do 18,8 i był równy w 2010 i 2011 roku. Dla mężczyzn współczyn-
niki surowe zachorowalności w 2006 roku wyniosły 18,4, w 2007 

to w roku 2007 – różnica ta wynosiła średnio 3 lata (p = 0,005), oraz 
w latach 2008 i 2011 – średnio 2 lata (p = 0,002 i p = 0,001) (tab.III). 

W latach 2006–2011 u chorych rozpoznano najwięcej raków 
okrężnicy – 3844 (56,5%), następnie – raków odbytnicy – 2417 
przypadków (35,5%) i raków zgięcia esiczo-odbytniczego – 543 
przypadki (8%). Stwierdzono różnice w liczbie zachorowań wśród 
kobiet i mężczyzn dotyczące umiejscowienia raka w jelicie gru-
bym. Odnotowano tylko znamiennie większą liczbę rozpoznań 
RJG w poszczególnych umiejscowieniach u mężczyzn w latach 
2009 i 2011 (p = 0,0008 i p = 0,0044). Taką samą liczbę zachoro-
wań dla obu płci stwierdzono w 2009 roku – po 313 przypadków 
raków okrężnicy i w 2011 roku – po 59 59 przypadków raków  
zgięcia eisiczo-odbytniczego (tab. IV).

W latach 2006–2011 liczba nowych rozpoznań RJG rosła (trend 
wzrostowy R2 = 0,4128; p = 0,002), natomiast liczba udzielonych 
świadczeń malała (trend malejący R2 = 0,0203 p = 0,872) (ryc. 1). 

•	 Współczynniki zachorowalności i chorobowości na raka 
jelita grubego w województwie kujawsko-pomorskim w la-
tach 2006–2011.

 
W latach 2006–2011 w województwie kujawsko-pomorskim miesz-
kało więcej kobiet (w 2006 roku stanowiły 51,7% populacji woje-
wództwa i 51,5% w 2011 roku) niż mężczyzn (w 2006 roku stano-
wili 48,3% populacji województwa i 48,5% w 2011 roku) (p = 0,001). 

tab. i.  Liczba wszystkich świadczeń udzielonych przez K-O OW NFZ w Bydgoszczy w latach 2006–2011.

rok razeM kobiety Mężczyźni p ŚWiadczenie

n/% pierWSze n/% kolejne n/% oStatnie n/%

2006 9 212/18,3 4 091/44,4 5 121/55,6 0,001 828/9,0 7 549/81,9 835/9,1

2007 6 401/12,7 2 852/44,6 3 549/55,4 0,001 676/10,6 5 294/82,7 431/6,7

2008 12 010/23,8 5 518/45,9 6 492/54,1 0,001 1 566/13,0 9 299/77,4 1 145/9,5

2009 6 859/13,6 3 061/44,6 3 798/55,4 0,001 1 107/16,1 4 942/72,1 810/11,8

2010 7 356/14,6 3 272/44,5 4 084/55,5 0,001 1 221/16,6 5 224/71,0 911/12,4

2011 8 572/17,0 3 853/44,9 4 719/55,1 0,001 1 406/16,4 4 774/55,7 2 392/27,9

Razem 50 410/ 100 22 647/44,9 27 763/55,1 0,001 6 804/13,5 37 082/73,6 6 524/12,9

ryc. 1.  Trajektorie zachorowania na raka jelita grubego i udzielanych przez NFZ świadczeń w  latach 2006–2011.
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u mężczyzn. Liczba zachorowań począwszy od 2006 roku syste-
matycznie wzrasta dla obu płci, wyjątek stanowi rok 2008, gdzie 
liczba ta jest o 9% wyższa niż w 2009 roku [6, 7]. Różnica w liczbie 
rejestracji nowych zachorowań między K-P OW NFZ a KRN była 
duża i wyniosła w 2006 roku 95 przypadków, w 2008 roku – 727 
przypadki, w 2009 roku – 337 przypadków, w 2010 roku – 355 
przypadków i w 2011 roku – 424 przypadków. Wyjątek stanowił 
rok 2007, w którym to w KRN zarejestrowano o 60 więcej zacho-
rowań na RJG niż w K-P OW NFZ. Począwszy od roku 2009 KRN 
osiąga zadawalające wyniki w zakresie kompletności rejestracji 
nowotworów złośliwych (89%; wzrost o 4 pkt. procentowe) [8]. 

Niedoszacowanie rejestracji może być przyczyną rozbieżności 
danych KRN oraz K-P OW NFZ w Bydgoszczy w zakresie zacho-
rowalności i chorobowości na RJG wśród ludności zamieszkałej 
w województwie kujawsko-pomorskim. Ogółem surowy współ-
czynnik zachorowalności na podstawie danych K-P OW NFZ w 
latach 2006–2011 wyniósł 54 (blisko 50 dla kobiet i 54 dla męż-
czyzn).Natomiast dane z Krajowego Rejestru Nowotworów przed-
stawiają niższy współczynnik, który wynosi 40 (dla kobiet ponad 
34, niespełna 46 dla mężczyzn) [6]. 

Według KRN współczynnik surowy zachorowalności w Polsce w 
latach 2005–2010 jest niższy i wynosi 38 – u kobiet przekracza 
30, u u mężczyzn 43 [9, 10]. Z innych danych wynika, że współ-
czynniki zachorowalności na nowotwory jelita grubego w Polsce 
w 2011 roku są podobne do danych przedstawianych przez KRN 
i wynoszą blisko 20 dla kobiet i prawie 40 dla mężczyzn [11]. Po-
cząwszy od roku 2009 zaobserwowano systematyczny wzrost su-

roku obniżyły się do 13,3, w roku 2008 roku wzrosły do 31, w 2009 
roku obniżyły się do 22,5, po czym w 2011 roku ponownie wzro-
sły do 25,7. Począwszy od 2009 roku współczynniki surowe za-
chorowalności na raka okrężnicy ustabilizowały się dla obu płci 
(p = 0,229) (tab. VI).

Surowe współczynniki chorobowości na raka okrężnicy w latach 
2006–2011 były niższe wśród kobiet. Dla obu płci najwyższe były 
w roku 2008 i wyniosły: 259 dla kobiet i 295,4 dla mężczyzn. Naj-
niższe natomiast były w 2007 roku i wyniosły: 122,9 dla kobiet 
i 144,7 dla mężczyzn (p = 0,231). Współczynniki chorobowości 
na raka zgięcia esiczo-odbytniczego były niestabilne dla obu płci. 
W roku 2006 wyniosły – odpowiednio dla kobiet i mężczyzn – 
30,3 i 36,9, następnie – w 2007 roku –obniżyły się odpowiednio 
do 19,9 i 23,6. W roku 2008 nastąpił ponowny wzrost – 36,9 i 42,7 
dla kobiet i mężczyzn, w 2009 roku obniżył się do 21,8 i 29,3. Po-
cząwszy od 2009 roku nastąpił systematyczny wzrost współczyn-
nika surowego chorobowości (p = 0,127). Współczynniki  surowe 
chorobowości na raka odbytnicy wśród populacji zamieszkałej w 
województwie kujawsko-pomorskim począwszy od 2009 roku były 
stabilne, wzrastały z roku na rok i wyniosły w latach 2009, 2010, 
2011 odpowiednio 104,0; 110; 132,7 – dla kobiet i 159,9; 167,2; 
193,5 – dla mężczyzn (p = 0,066) (tab. VI).

•	 Prawdopodobieństwo 5-letniego przeżycia chorych na raka 
jelita grubego w województwie kujawsko-pomorskim w la-
tach 2006–2011.

 
Prawdopodobieństwo przeżycia 5-letniego dla chorych na raka 
jelita grubego wyniosło 45,2% (ryc. 2) i było podobne dla kobiet 
i mężczyzn – odpowiednio 46,8% i 42,6%. Prawdopodobieństwo 
przeżycia na raka okrężnicy wyniosło 41,81%, na raka zgięcia esi-
czo-odbytniczego – 44,2%, na raka odbytnicy – 48,99%. 

W latach 2006–2011 najwięcej zgonów odnotowano w grupie 
chorych na raka okrężnicy – 2037 (53%). Kolejne pozycje wśród 
częstotliwości zgonów zajmowały: raki zgięcia esiczo-odbytnicze-
go 273 przypadki (50,3%) oraz raki odbytnicy 1146 przypadków 
(47,4%). Średnia wieku była wyższa w grupie pacjentów zmarłych 
(69,3 lat) niż wśród żyjących (63,2 lata) (p = 0,001). Średnia wieku 
wszystkich chorych to 66,3 lat. Tak więc rozpoznanie RJG w 66. 
roku życia, i powyżej, zwiększało prawdopodobieństwo zgonu.

dySkuSja

W latach 2006–2011 K-P OW NFZ w Bydgoszczy udzieliło pa-
cjentom chorym na raka jelita grubego prawie 51 000 świadczeń. 
Ich liczba była różna – w 2007 spadła, w kolejnych latach stop-
niowo wzrastała. Najwięcej świadczeń udzielono chorym na raka 
okrężnicy, następnie na raka odbytnicy i na raka zgięcia esiczo-od-
bytniczego. Podobnie jak w ogólnej liczbie świadczeń, również w 
poszczególnych umiejscowieniach, świadczeń częściej udzielano 
mężczyznom niż kobietom.

W tym okresie zarejestrowano prawie 7000 nowych rozpoznań 
RJG, więcej u mężczyzn niż u kobiet. Największą liczbę zacho-
rowań odnotowano w 2008 roku. Począwszy od 2009 roku liczba 
zachorowań wzrastała dla obu płci. Odmiennie kształtują się dane 
zawarte w sprawozdaniach KRN, gdzie w omawianym okresie za-
rejestrowano niespełna 5000 nowych rozpoznań, również więcej 

tab. ii.  Liczba świadczeń dla chorych na RJG w poszczególnych umiejscowieniach.

uMiejScoWienie ogółeM n/% kobiety n/% Mężczyźni n/% p

rak okrężnicy 24 673/48,9 11 736/51,8 12 937/46,6 0,001

rak zgięcia esiczo-
-odbytniczego

3 633/7,2 1 651/ 7,3 1 982/7,1 0,408

rak odbytnicy 22 104/43,8 9 260/40,9 12 844/46,3 0,001

Razem 50 410/100 22 647/100 27 763/100 0,001

ryc. 2.  Prawdopodobieństwo 5-letniego przeżycia chorych na raka jelita grubego 
w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2006–2011.
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czyzn 19% i 16% [10]. Systematyczny wzrost liczby zachorowań 
jest porównywalny dla wszystkich województw Polski, ale rów-
nież dla krajów Unii Europejskiej [10, 11]. 

Biorąc pod uwagę umiejscowienie RJG, najwięcej zachorowań od-
notowano na raka okrężnicy, raka odbytnicy, a najmniej na raka 
zgięcia esiczo-odbytniczego. Nasze informacje potwierdzają dane 
epidemiologiczne dotyczące częstości występowania RJG w po-
szczególnych umiejscowieniach [9]. 

Średnia wieku chorych w momencie rozpoznania RJG była wyższa u 
kobiet niż u mężczyzn i wyniosła około 66 lat. Ryzyko zachorowania 
wzrastało wraz z wiekiem u obu płci, co potwierdza inne badanie, w 
którym 94% chorych na RJG miało powyżej 50 lat [11]. Według danych 
KRN ponad 60% zachorowań na RJG dotyczy osób starszych, po 65. 
roku życia, przy czym największa liczba zachorowań przypada na 7. i 8. 
dekadę życia [12]. Podobne dane wynikają z innego badania, w którym 
większość chorych z rozpoznanym RJG była powyżej 60. roku życia [13].

Współczynnik surowy chorobowości na RJG w województwie ku-

rowych współczynników zachorowalności dla obu płci. Dla kobiet 
w 2010 roku zanotowano wzrost o przeszło 12%, a w 2011 roku 
o 15%. Dla mężczyzn wzrost był niższy i w 2010 roku wyniósł 
roku nieco ponad 8%, a w 2011 roku – 9%. Podobne tendencje 
wzrostowe obserwujemy w zakresie danych KRN. W 2010 roku 
i 2011 roku wzrost ten wyniósł dla kobiet 6% i 14%, a dla męż-

tab. V.  Współczynniki surowe zachorowalności  i chorobowości na raka jelita grubego.

rok WSpółczynniki SuroWe 
zachoroWalnoŚci

WSpółczynniki SuroWe 
choroboWoŚci

ogółeM kobiety Mężczyźni ogółeM kobiety Mężczyźni

2006 40,07 34,23 46,33 445,8 382,7 513,5

2007 32,72 28,52 37,22 309,8 266,7 356,1

2008 75,73 71,83 79,92 580,8 515,4 651,0

2009 53,50 48,08 59,32 331,5 285,8 380,6

2010 59,00 54,13 64,23 355,4 305,4 409,2

2011 67,03 62,26 72,09 408,7 356,5 464,1

p - 0,298 - 0,128

tab. iii.  Liczba i średnia wieku kobiet i mężczyzn chorych na raka jelita grubego.

rok ogółeM n/% kobiety n/% Mężczyźni n/% p płeć Średnia 
Wieku /  lata

różnica p

2006 828/12,2 366/44,2 462/55,8 0,001 Kobiety 66,9 0,762 0,338

Mężczyźni 66,2

2007 676/9,9 305/45,1 371/54,9 0,011 Kobiety 68,7 2,868 0,005

Mężczyźni 65,8

2008 1 566/23 769/49,1 797/50,9 0,476 Kobiety 66,9 2,071 0,002

Mężczyźni 64,9

2009 1 107/16,3 515/46,5 592/53,5 0,020 Kobiety 66,6 1,152 0,083

Mężczyźni 65,4

2010 1 220/17,9 580/47,5 640/52,5 0,081 Kobiety 66,9 0,885 0,074

Mężczyźni 66,1

2011 1 407/20,7 673/47,8 734/52,2 0,116 Kobiety 67,2 2,028 0,001

Mężczyźni 65,2

Razem 6 804/100 3 208/47,1 3 596/52,9 0,002 Kobiety 67,1 1,603 0,001

Mężczyźni 65,5

tab. iV.  Liczba kobiet i mężczyzn z rozpoznanym rakiem jelita grubego w zależności od umiejscowienia.

uMiejScoWienie rok razem

2006 2007 2008 2009 2010 2011

n/%

Razem Rak okrężnicy 452/54,6 393/58,1 857/54,7 626/56,5 691/56,6 825/58,6 3 844/56,5

Rak zgięcia esiczo-
-odbytniczego

62/ 7,5 49/ 7,2 111/ 7,1 96/ 8,7 107/ 8,8 118/ 8,4 543/ 8,0

Rak odbytnicy 314/37,9 234/34,6 598/38,2 385/34,8 422/34,6 464/33,0 2 417/35,5

P 0,063 0,717 0,558 0,008 0,887 0,044 -

Kobiety Rak okrężnicy 216/47,8 178/46,5 427/49,8 313/50,0 331/47,9 411/49,8 1876/58,5

Rak zgięcia esiczo-
-odbytniczego

19/ 30,6 26/ 53,1 53/47,7 42/43,8 48/ 44,9 59/ 50,0 247/7,7

Rak odbytnicy 131/41,7 101/ 43,2 289/48,3 160/41,6 201/47,6 203/43,8 1085/33,8

Mężczyźni Rak okrężnicy 236/52,2 215/53,5 430/50,2 313/50,0 360/52,1 414/50,2 164 4/46,1 

Rak zgięcia esiczo-
-odbytniczego

43/69,4 23/46,9 58/52,3 54/56,3 59/55,1 59/50,0 296/8,3 

Rak odbytnicy 183/58,3 133/56,8 309/ 51,7 225/58,4 221/52,4 261/56,3 1628/45,6
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nowotwór w latach 2003–2005 w oparciu o bazę danych KRN. 
Wskaźniki 5-letnich przeżyć dla chorych na RJG (C18-C21) wyno-
szą już 49% u kobiet i 47% u mężczyzn [15]. Natomiast w naszym 
badaniu w latach 2006–2011 na podstawie danych K-P OW NFZ 
prawdopodobieństwo 5-letniego przeżycia chorych na RJG w wo-
jewództwie kujawsko-pomorskim wyniosło prawie 47% dla kobiet 
i niespełna 43% dla mężczyzn. Najwyższe prawdopodobieństwo 
5-letniego przeżycia chorych na RJG w zależności od umiejsco-
wienia zaobserwowano u osób chorych na raka odbytnicy (49%), 
raka zgięcia esiczo-odbytniczego (44%) i  na raka okrężnicy (42%). 
Stwierdzono również, że prawdopodobieństwo 5-letniego przeży-
cia dla raka okrężnicy jest o 7 punktów procentowych niższe niż 
dla raka odbytnicy, co jest wynikiem odmiennym od ogólnych da-
nych epidemiologicznych. 

Lepsze wyniki przeżyć dla raka odbytnicy można tłumaczyć ist-
nieniem w województwie kujawsko-pomorskim Kliniki Chirurgii 
Onkologicznej Centrum Onkologii w Bydgoszczy, która specja-
lizuje się w leczeniu raka odbytnicy we wszystkich stopniach za-
awansowania, wykorzystując dostępne na świecie metody lecze-
nia, spełniające wszystkie kryteria „Rectal cancer unit”. Według 
ministerstwa zdrowia średni odsetek przeżyć 5-letnich w latach 
2000–2007 dla Polski wynosi: 39% dla raka okrężnicy i dla raka 
zgięcia esiczo-odbytniczego oraz 38,4% dla raka odbytnicy [9]. W 
porównaniu do naszych danych przeżycia te są o 10 punktów pro-
centowych niższe dla raka odbytnicy oraz o 4 punkty dla okrężnicy. 

W kolejnym opracowaniu – przedstawiającym analizę zróżnico-
wania wyleczalności chorych, którzy w latach 2005–2009 zachoro-
wali na nowotwory złośliwe w Polsce – wskaźnik 5-letnich przeżyć 
jest nieznacznie wyższy dla raka okrężnicy – 50% i 47% dla raka 
odbytnicy. Wyniki na tym poziomie stawiają Polskę na odległym 
24. miejscu na tle krajów europejskich, przed Słowacją, Bułgarią 
i Łotwą. Opracowano tam również wskaźniki 5-letnich  przeżyć 
dla wybranych województw: dolnośląskiego, podkarpackiego, 
świętokrzyskiego i wielkopolskiego. Wyniosły one odpowiednio 
dla raka okrężnicy 49%, 47%, 48%, 49% oraz 46%, 46%, 46%, 49% 
dla raka odbytnicy [16]. 

Rokowanie chorych z rozpoznanym rakiem jelita grubego za-
równo w Polsce, jak też w mniejszym stopniu w Europie i na 
świecie, nadal jest niezadawalające. Pomimo wzrostu nakładów 
finansowych na programy profilaktyczne oraz szeroko pojętą 
edukację, RJG wciąż jest rozpoznawany w zaawansowanym 
stadium. Analizując dostępne dane epidemiologiczne, należy 
zwrócić uwagę na system finansowania w ochronie zdrowia. 
W latach 2006–2011 obowiązujące limity wykonań były nie-

jawsko-pomorskim latach 2006–2011 był zmienny. Ogółem wy-
niósł około 400 i był wyższy u mężczyzn. Najwyższy współczyn-
nik – bo 580,8 – odnotowano w 2008 roku. W kolejnych latach, 
począwszy od roku 2009, zauważono stabilny jego wzrost dla obu 
płci. Współczynnik chorobowości kształtował się – podobnie jak 
współczynnik zachorowalności – w zakresie umiejscowienia RJG. 
Najwyższy był dla raka okrężnicy i raka odbytnicy, a najniższy dla 
raka zgięcia esiczo-odbytniczego. W dostępnej literaturze nie-
zwykle rzadko podejmowany jest temat chorobowości. Średnia 
chorobowość 5-letnia na RJG dla lat 2006–2011 w województwie 
kujawsko-pomorskim wyniosła ponad 8401 przypadków – 3774 
dla kobiet i 4627 dla mężczyzn. Ocenę chorobowości 5-letniej ba-
dacze opracowali na podstawie danych z KRN w publikacji z 2011 
roku, przeprowadzając analizę dotyczącą 2006 roku [12]. Prezen-
towane przez autorów wyniki wskazują, że w 2006 roku w Polsce 
żyło około 320 000 chorych onkologicznych, w tym na raka jelita 
grubego około 19 000 kobiet i 22 000 mężczyzn (dane o kreślono 
łącznie dla C18, C19, C20 i C21) [13].

W latach 2006–2011 obserwowaliśmy niestabilny współczynnik 
zarówno zachorowalności, jak i chorobowości do 2008 roku. Na-
tomiast począwszy od roku 2009 stabilnie wzrastały współczynniki 
zapadalności i chorobowości na raka jelita grubego tak u kobiet, 
jak i u mężczyzn. Te różnice mogły być spowodowane niekomplet-
nością rejestracji udzielanych świadczeń, co wynika z uwarunko-
wań prawnych w zakresie płatnika oraz sposobu gromadzenia da-
nych. Podobny problem dotyczący kompletności danych w bazie 
NFZ sugerowano w pracy, w której autorzy upatrywali przyczyny 
zaistniałej sytuacji w budującym się systemie sprawozdawczym i 
informatycznym NFZ [5].

Zagadnieniem tak samo ważnym w epidemiologii raka jelita gru-
bego jak zapadalność i chorobowość jest ocena prawdopodobień-
stwa 5-letnich przeżyć. Wskaźniki przeżyć na RJG zależą od wielu 
czynników – biologicznych, demograficznych, społecznych i eko-
nomicznych. Decydującym jednak jest stopień zaawansowania 
histopatologicznego nowotworu oraz wiek pacjenta w momencie 
rozpoznania. Pierwszą populacyjną analizę przeżyć chorych na 
nowotwory w Polsce opublikowano w 2010 roku. W pracy przed-
stawiono wyniki przeżyć w oparciu o nowe zachorowania na no-
wotwory zgłoszone do KRN w latach 2000–2002. Przedstawiono 
tam również wskaźniki przeżyć dla Polski w porównaniu z kraja-
mi europejskimi. Polski wskaźnik 5-letnich przeżyć względnych 
dla osób, które zachorowały na RJG (dotyczy C18-C21) w latach 
2000–2003 wynosi ogółem nieco ponad 43% (dla kobiet 44% i 43% 
dla mężczyzn), w Europie – ponad 56% [14]. Ci sami autorzy prze-
prowadzili analizę przeżyć pacjentów, u których zdiagnozowano 

tab. Vi.  Współczynniki surowe zachorowalności i chorobowości na raka jelita grubego w zależności od jego umiejscowienia.

rok uMiejScoWienie

rak okrężnicy zachoroWalnoŚć/choroboWoŚć rak zgięcia eSiczo-odbytniczego zachoroWalnoŚć/
choroboWoŚć 

rak odbytnicy  zachoroWalnoŚć/choroboWoŚć

ogółeM kobiety Mężczyźni ogółeM kobiety Mężczyźni ogółeM kobiety Mężczyźni

2006 21,9/195,6 20,2/213,9 23,7/213,9 3/33,5 1,8/30,3 4,3/36,9 15,2/216,7 12,3/173,8 18,4/262,7

2007 19,0/133,4 17,5/122,9 21,6/144,7 2,4/21,7 2,4/19,9 2,3/23,6 11,3/154,7 9,4/123,9 13,3/187,8

2008 41,4/276,6 39,9/259 43,1/295,4 5,4/39,7 4,95/36,9 5,8/42,7 28,9/264,5 27/219,5 31/312,8

2009 30,3/175,2 29,2/160 31,4/191,4 4,6/25,4 3,9/21,8 5,4/29,3 18,6/131 14,9/104 22,5/159,9

2010 33,4/193,2 30,9/175,9 36,2/211,7 5,2/24,6 4,5/19,4 5,9/30,3 20,4/137,6 18,8/110 22,1/167,2

2011 39,3/216,1 38,0/198,1 40,6/235,4 5,6/30,4 5,5/25,7 5,8/35,3 22,1/162,1 18,8/132,7 25,7/193,5
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przesiewowych. Rozpoznanie choroby we wczesnym stadium ma 
wpływ na przebieg oraz wyniki leczenia. Obecne rozwiązania sys-
temowe, w tym karta onkologiczna, mogą wpłynąć na uzyskiwanie 
lepszych wyników w zakresie 5-letnich przeżyć chorych na RJG 
w przyszłości. Ciągły wzrost zachorowań na RJG wymaga dyna-
micznego rozwoju w zakresie profilaktyki, diagnostyki oraz za-
stosowania innowacyjnych metod leczenia, jak też monitorowa-
nia osiąganych wyników w celu wprowadzania zmian w zakresie 
realizacji świadczeń i ich finansowania.

WnioSki

1.  W województwie kujawsko-pomorskim w latach 2006–2011 
liczba rozpoznanych raków jelita grubego wzrosła, natomiast 
ogólna liczba udzielanych świadczeń wykazuje trend malejący 
w stosunku do zachorowań. 

2.  Współczynniki zachorowalności i chorobowości są zmienne. 
Wzrosły stopniowo w kolejnych latach i wynosiły odpowiednio 
w 2010 i 2011 roku 59 i 67 oraz 355 i 408.

3.  Prawdopodobieństwo 5-letniego przeżycia wynosi obecnie 
45,2%, a rozpoznanie choroby powyżej 66. roku życia zwiększa 
ryzyko wystąpienie zgonu.

wystarczające w stosunku do potrzeb onkologii, w tym rów-
nież w zakresie profilaktyki, diagnostyki i leczenia chorych na 
RJG. Dopiero od stycznia 2015 roku wprowadzono w Polsce 
algorytmy dotyczące diagnostyki i leczenia chorób nowotwo-
rowych – w tym RJG – w oparciu o zespoły multidyscyplinar-
ne w ośrodkach referencyjnych oraz z uwzględnieniem reżimu 
czasowego. Wydaje się, że w przyszłości można oczekiwać na 
efekty w zakresie poprawy jakości terapii i wyników przeżyć 
odległych. Według nas baza danych NFZ stanowi wiarygodne 
źródło informacji na temat zapadalności, chorobowości oraz 
prawdopodobieństwa 5-letnich przeżyć chorych na RJG. Moż-
na też z niej pozyskać szczegółowe dane zarówno w zakresie 
rodzaju udzielanych świadczeń, jak i ośrodków realizujących 
świadczenia zdrowotne na rzecz tej grupy chorych.

Dostępne prognozy wskazują na ciągły wzrost zachorowań na RJG. 
Przedstawiona prognoza wskazuje, że liczba nowych rozpoznań 
w roku 2025 przekroczy 15 000 u mężczyzn i 9000 u kobiet. Na-
tomiast w najbliższych dwóch dekadach liczba zgonów z powodu 
RJG wzrośnie 2–3 krotnie dla obu płci, a 80% tych zgonów będzie 
dotyczyło osób powyżej 65. roku życia [17].

W celu uzyskania poprawy wyników leczenia RJG należy zwró-
cić uwagę na realizację programów szeroko pojętej edukacji spo-
łeczeństwa w zakresie profilaktyki RJG oraz prowadzenie badań 
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