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STRESZCZENIE:    Wprowadzenie: Celem pracy była analiza profilu pacjentów zgłaszających się na bezpłatne badania profilaktycz-
ne w ramach IV Europejskiego Tygodnia Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi (NGiSz) do Oddziału Otolaryngologii 
Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie (ORL MSS). 

  Materiał i metody: Badaniami objęto 225 pacjentów. Wiek pacjentów wynosił od 26 do 92 lat (średnio 63 lata). Kobie-
ty stanowiły 66% zgłaszających się (149), a mężczyźni 34% (76). Każdy pacjent wypełniał ankietę przygotowaną przez 
Europejskie Towarzystwo Nowotworów Głowy i Szyi, oceniającą czynniki ryzyka NGiSz, w tym zgłaszane objawy oraz 
styl życia. Następnie u każdego chorego przeprowadzono pełne badanie laryngologiczne. 

  Wyniki: Wśród badanych pacjentów, na podstawie analizy ankiety, stwierdzono następujące czynniki ryzyka NGiSz 
związane ze stylem życia: nikotynizm u 22% chorych, spożywanie alkoholu częściej niż raz na tydzień u 12%, uprawia-
nie seksu oralnego u 17%, wielu partnerów seksualnych u 10%, rzadkie kontrole stomatologiczne u 24%, uzupełnie-
nia protetyczne u 45%. Objawem, który najczęściej skłaniał pacjentów do udziału w tygodniu profilaktyki NGiSz była 
przewlekła chrypa (64%), suchość w jamie ustnej (39%), zaburzenia połykania (37%), niedrożność nosa (6%), guz szyi 
(5%). Na badania obrazowe skierowano 7% chorych (15 osób), na fiberoskopię 11% (25 osób), na wycięcie zmiany 8% 
(18 osób). Do dalszego leczenia onkologicznego skierowano 17 pacjentów, z czego u 13 wykryto nowotwór łagodny, 
a u 4 chorych nowotwór złośliwy. 

  Wnioski: Program profilaktyki NGiSz zwiększa świadomość społeczeństwa i powinien obejmować w sposób syste-
matyczny osoby z grup ryzyka. Wprowadzenie go w Oddziale ORL MSS umożliwiło wykrycie i i wdrożenie leczenia róż-
nego rodzaju zmian rozrostowych (w tym zmian nowotworowych) u 7,5% pacjentów, którzy zgłosili się do programu. 
Zastosowanie odpowiedniej diagnostyki i leczenia wymaga jednak odpowiednich środków finansowych, a poprzez to 
odpowiednich rozwiązań systemowych dla jego szerokiego wdrożenia.

SŁOWA KLUCZOWE:   Europejski Tydzień Profilaktyki, nowotwory głowy i szyi

Wkład autorów:
A – Projekt badań
B – Zbieranie danych
C – Analiza statystyczna
D – Interpretacja danych
E – Przygotowanie manuskryptu
F – Analiza literatury
G – Zbieranie funduszy



WWW.OTOLARYNGOLOGYPL.COM36

artykuł oryginalny / original article

WPROWADZENIE

Europejski Tydzień Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi 
realizowany jest w ramach międzynarodowej kampanii Make 
Sense, którą prowadzi Europejskie Stowarzyszenie Głowy 
i Szyi (EHNS – European Head and Neck Society). EHNS jest 
międzynarodową organizacją non-profit z siedzibą w Belgii, 
której członkami są stowarzyszenia krajowe i międzynarodo-
we oraz grupy naukowców zajmujących się szkoleniami, bada-
niami oraz leczeniem nowotworów głowy i szyi (NGiSZ) [1]. 
Intencją EHNS jest szerzenie wiedzy na temat choroby, a tak-
że promowanie najwyższych standardów badań naukowych, 
edukacji społeczeństwa i szkolenia środowiska medycznego, 
profilaktyki oraz opieki nad pacjentem [2]. 

Raki głowy i szyi występują w obrębie wszystkich narzą-
dów głowy i szyi z wyjątkiem mózgu i stanowią 6% wszyst-
kich zarejestrowanych w Polsce nowotworów złośliwych, 
na które rocznie umiera 6000 pacjentów [3, 4]. Są to głów-
nie raki: wargi, dna jamy ustnej, języka, migdałków, gardła, 
krtani, nosa i zatok przynosowych, tarczycy, skóry twarzy 
i szyi [5]. Ta homogenna grupa nowotworów złośliwych ma 
wspólne czynniki ryzyka i podobne cechy patologiczne. Po-
nad 95% z nich to raki płaskonabłonkowe, których punk-
tem wyjścia jest błona śluzowa górnych dróg oddechowych 
i górnego odcinka drogi pokarmowej [6]. Raki tego regionu 
występują najczęściej po 45. roku życia, u osób eksponowa-
nych na czynniki kancerogenne, takie jak: dym tytoniowy 
[7], wysokoprocentowy alkohol czy przewlekłe mechanicz-
ne drażnienie błon śluzowych [8]. Ponadto w całej Europie 

obserwuje się obecnie tzw. „fenomen epidemiologiczny”, 
czyli wzrost zachorowań na NGiSz u młodych pacjentów 
poniżej 40. roku życia, którzy nigdy nie nadużywali alko-
holu ani nie palili papierosów [9, 10]. Badania wykazują, że 
czynnikiem ryzyka w tej grupie jest infekcja wirusem bro-
dawczaka (HPV) [11, 12]. 

Niecharakterystyczne objawy NGISZ (tj. ból gardła, trudno-
ści w przełykaniu, chrypka), przypominające infekcje górnych 
dróg oddechowych, powodują, że nowotwór rozpoznawany 
jest w późnym stadium, co ogranicza możliwości leczenia [13, 
14]. Ponad 60% pacjentów w momencie postawienia diagnozy 
znajduje się w zaawansowanym stopniu choroby, a 60% z tej 
grupy umiera w ciągu 5 lat [15, 16]. Jeżeli nowotwór z tego 
obszaru zostanie zdiagnozowany we wczesnym etapie za-
awansowania, stopień przeżywalności wynosi nawet 80–90% 
[17, 18]. Stąd działania profilaktyczne i wczesna diagnostyka 
mają tu podstawowe znaczenie.  

Dlatego też w dniach 19–23 września 2016 roku odbyła 
się już czwarta edycja Europejskiego Tygodnia Profilakty-
ki Nowotworów Głowy i Szyi. Pod hasłem „Wierni naszym 
celom” w całej Polsce została przeprowadzona kampania, 
której celem była profilaktyka NGiSz, ze szczególnym ukie-
runkowaniem na osoby młode. W Polsce do programu przy-
stąpiło ponad 40 ośrodków z 14 województw. Przeprowa-
dzono szeroką ogólnopolską i lokalną kampanię medialną, 
której celem było poinformowanie pacjentów z grup ryzy-
ka (NGiSz) o możliwości skorzystania z bezpłatnych badań 
profilaktycznych. Zorganizowano także liczne szkolenia 

ABSTRACT:   Introduction: The aim of the study was to analyze the profile of patients who reported  for free screening examina-
tions during the 4th European Head and Neck Cancer Awareness Week to the Department of Otolaryngology, Mied-
zylesie Specialist Hospital, Warsaw, Poland. 

  Material and methods: We enrolled 225 patients, aged 26-92 years (mean, 63 years). There were 149 women (66%) and 
76 men (34%). All patients filled out a survey regarding risk factors of head and neck cancer (HNC), including symp-
toms and lifestyle characteristics. Subsequently, all participants underwent a complete laryngological examination. 

  Results: Among the studied patients, we found the following lifestyle-related risk factors of HNC: tobacco use (22%), 
alcohol use more than 1 time per week (12%), oral sex (17%), multiple sexual partners (10%), rare dental checkups 
(24%), and dental prostheses (45%). The most frequent symptoms that prompted the patients to report for screen-
ing exams were as follows: chronic hoarseness (64%), xerostomia (39%), dysphagia (37%), nasal congestion (6%), and 
neck tumor (5%). Further imaging studies were ordered in 15 patients (7%), fiberoscopy in 25 (11%), and lesion exci-
sion in 18 (8%). Among the studied patients, 17 were referred for further oncological treatment, of whom 14 had be-
nign tumors and 4 malignant tumors. 

  Conclusions: The Head and Neck Cancer Awareness campaign increased the awareness of HNC, and it should sys-
tematically encompass people at increased risk. By implementing this program in our department, we were able to 
detect and initiate early treatment in 7.5% of the screened people. However, appropriate workup and treatment re-
quire funding and therefore systemic measures should be taken to enable a wide implementation of such screening 
programs. 

KEYWORDS:  European Head and Neck Cancer Awareness Week, head and neck tumors



37

artykuł oryginalny / original article

OTOLARYNGOL POL 2017; 71 (6): 35-39

dla uczniów szkół gimnazjalnych i liceów, które dotyczyło 
czynników ryzyka NGISZ. Na terenie województwa mazo-
wieckiego do programu przystąpił między innymi Oddział 
Otolaryngologii Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego 
(MSS) w Warszawie. Honorowy patronat nad kampanią ob-
jęła Prezydent m.st. Warszawy. 

Materiał: Zbadano 225 pacjentów. Wiek pacjentów wynosił od 
26 do 92 lat (średnio 63 lata). Kobiety stanowiły 66% chorych 
(149), a mężczyźni 34% (76). 

Metoda: Każdy pacjent wypełniał ankietę oceniającą czyn-
niki ryzyka NGiSz, w tym zgłaszane objawy oraz styl życia - 
z uwzględnieniem higieny jamy ustnej, nałogów i sfery życia 
seksualnego. Pełne badania laryngologiczne prowadzili przez 
5 dni – jednoczasowo na dwóch stanowiskach –specjaliści la-
ryngologii. Po wstępnym badaniu otolaryngologicznym oraz 
analizie ankiety część pacjentów kierowano do dalszej diagno-
styki i ewentualnego leczenia.

Wyniki: Wśród zbadanych pacjentów stwierdzono następu-
jące czynniki ryzyka NGiSz związane ze stylem życia: nikoty-
nizm u 22% chorych, spożywanie alkoholu częściej niż raz na 
tydzień u 12%, uprawianie seksu oralnego u 17%, wielu part-
nerów seksualnych u 10%, rzadkie kontrole stomatologiczne 
u 24%, uzupełnienia protetyczne uzębienia  u 45% (wykres 
1). Objawem, który najczęściej skłaniał pacjentów do udziału 
w tygodniu profilaktyki NGiSz była przewlekła chrypa (64%), 
suchość w jamie ustnej (39%), zaburzenia połykania (37%), 
niedrożność nosa (6%), guz szyi (5%). Zależności te przedsta-
wia wykres 2. Dodatni wywiad rodzinny w kierunku chorób 
nowotworowych stwierdzono u 53% chorych. 

Spośród badanych do dalszej diagnostyki skierowano co piąte-
go pacjenta, w tym na badania obrazowe 7% chorych (15 osób), 
na ocenę fiberoskopową 11% (25 osób), na wycięcie i ocenę hi-
stopatologiczną zmiany 8% (18 osób). Dalszego leczenia on-
kologicznego wymagało 17 pacjentów , z czego u 11 wykry-
to nowotwór łagodny, u 2 stan przedrakowy, a u 4 nowotwór 
złośliwy (tab. 1).

DYSKUSJA

Rak głowy i szyi jest szóstym pod względem częstości wystę-
powania nowotworem na świecie [19]. Niestety większość pa-
cjentów zgłasza się do lekarza otolaryngologa w zaawanso-
wanym stadium choroby, co zmniejsza szanse na skuteczne 
leczenie lub też skutkuje okaleczającymi operacjami znacznie 
obniżającymi jakość życia chorych [20]. Powstanie efektywne-
go programu profilaktyki NGiSz ma na celu wczesne wykry-

wanie i leczenie zmian onkologicznych w tym rejonie. Już po 
raz czwarty w całej Europie odbywał się Tydzień Profilaktyki 
NGiSz. W Polsce jedynie 40 ośrodków wzięło udział w kam-
panii. W samym województwie mazowieckim do programu 
przystąpiły jedynie 3 placówki, a w województwie małopol-
skim i podkarpackim żadna. Mały odzew placówek medycz-
nych spowodowany był prawdopodobnie brakiem rozwiązań 
systemowych, a co za tym idzie – brakiem środków finanso-
wych potrzebnych na realizację zadań programu. W Mię-
dzyleskim Szpitalu Specjalistycznym badania i cała kampa-
nia finansowała była ze środków szpitala. Wśród osób, które 
zgłosiły się do programu, jedynie 10% stanowiły te poniżej 
45. roku życia i u żadnej z nich nie stwierdzono zmian onko-
logicznych. U wielu chorych objawy zgłaszane podczas kwa-
lifikacji do programu nie potwierdzały się podczas badania 
laryngologicznego. Duża część pacjentów – mimo braku ob-
jawów wzbudzających niepokój onkologiczny – wykorzystała 
program do przyśpieszenia porady laryngologicznej z powo-
du chorób przewlekłych. Na badania częściej  zgłaszały się 
kobiety, stanowiąc 75% pacjentów. Mężczyźni palący tytoń, 
nadużywający alkoholu – a więc będący w grupie najwyższe-
go ryzyka – stanowili zaledwie 5% pacjentów. 

Standardowa ankieta, którą wypełniał chory, a przygotowana 
przez Towarzystwo Nowotworów Głowy i Szyi, wzbudzała licz-
ne pytania i kontrowersje wśród pacjentów, głównie w zakre-
sie pytań dotyczących życia seksualnego i używanej pasty do 

Ryc. 1. Częstość zgłaszanych czynników ryzyka NGiS

Ryc. 2. Częstość zgłaszanych objawów
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WNIOSKI

• Program profilaktyki NGiSz zwiększa świadomość 
społeczeństwa i powinien obejmować w sposób 
systematyczny osoby z grupy ryzyka. 

• Wprowadzenie Programu Profilatyki NGiSz w Oddziale 
ORL MSS umożliwiło wykrycie i wczesne leczenie zmian 
podejrzanych onkologicznie u 7,5% osób, które zgłosiły się 
do programu. 

• Zastosowanie odpowiedniej diagnostyki i leczenia wymaga 
odpowiednich środków finansowych oraz odpowiednich 
rozwiązań systemowych dla ich szerokiego wdrożenia.

• Wzrost częstości występowania NGiSz wśród młodych 
dorosłych oraz fakt, że stanowili oni jedynie 10% 
przebadanych chorych, mimo że to właśnie do tej grupy 
kierowany był program, powinien skłonić organizatorów 
do stworzenia kampanii społecznej dedykowanych tej 
grupie pacjentów. 

zębów (co kończyło się oskarżeniami o sponsoring badania ze 
strony którejś z firm produkujących preparaty stomatologicz-
ne). Stąd wydaje się, że w przyszłości forma ankiety powinna 
zostać zmodyfikowana. 

Podkreślić należy również fakt, że w organizacji i nagłaśnianiu 
programów profilaktyki brakuje zaangażowania ze strony lokal-
nych czy ogólnopolskich władz. Fundusze na organizację wy-
darzenia zostały pozyskane z budżetu szpitala, lekarze badający 
chorych pracowali bez wynagrodzenia. Zespół oddziału z wła-
snej inicjatywy informował o wydarzeniu media, szkoły, placów-
ki POZ. Brak rozwiązań systemowych w dużym stopniu przy-
czynia się do ograniczenia dostępności tego typu programów. 

Mimo tych wszystkich zastrzeżeń efektem programu było zdiagno-
zowanie i dalsze leczenie onkologiczne 17 z 225 pacjentów, czyli 
7,5% osób, które skorzystały z programu. Odsetek ten wskazuje 
na potrzebę prowadzenia podobnych akcji w skali ogólnopolskiej. 

Tab. I. Pacjenci ze zmianami wymagającymi leczenia onkologicznego.

PŁEĆ WIEK ROZPOZNANIE WYNIK HISTOLOGICZNY

1 K 76 Guz języka Włókniak

2 K 65 Guz nosogardła Gruczolak onkocytrany

3 M 72 Guz szyi Przewlekłe zapalenie ślinianki podżuchwowej

4 M 61 Zmiana egzofityczna bocznej powierzchni języka Leukoplakia

5 K 53 Guz migdałka podniebiennego Łagodna torbiel

6 K 62 Guz wargi górnej Łagodna torbiel 

7 K 58 Guz szyi Przewlekłe zapalenie ślinianki podżuchwowej

8 K 69 Guz ślinianki przyusznej Gruczolak wielopostaciowy

9 M 64 Guz migdałka podniebiennego Łagodna torbiel

10 M 62 Zmiana podniebienia miękkiego Leukoplakia

11 K 60 Guz języka Włókniak

12 K 72 Guz ślinianki przyusznej Gruczolak wielopostaciowy

13 M 69 Zmiana łuku podniebiennego Brodawczak

14 M 48 Guz ślinianki podżuchwowej Gruczolak wielopostaciowy

15 M 79 Guz krtani Rak płaskonabłonkowy T2N0M0

16 M 60 Guz tarczycy Rak brodawkowaty

17 K 57 Guz szyi Gruczolakorak (meta raka piersi)

18 M 67 Guz języka Rak płaskonabłonkowy T3N1M0
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