
 

 

Zjednoczenie pracowników ochrony zdrowia na ESMO 2014 na 
rzecz wspierania opieki wielospecjalistycznej dla chorych z 

nowotworami głowy i szyi w Europie   
 

 
 Drugi „Dzień Informacji dla Pracowników Ochrony Zdrowia” Europejskiego Towarzystwa 

Nowotworów Głowy i  Szyi (European Head and Neck Cancer Society) zamyka tegoroczny udany 

tydzień świadomości nowotworów głowy i szyi odbywający się w ramach kampanii Make Sense. 

 Wczesne rozpoznanie, wielospecjalistyczne leczenie i dalsza opieka po leczeniu mają kluczowe 

znaczenie dla poprawy rokowania u pacjentów z nowotworami głowy i szyi. 

 Pracownicy ochrony zdrowia dołączają do walki z chorobą, która każdego roku zabija w Europie 

ponad 62000 osób.  

Madryd, Hiszpania: 26 września 2014 roku – Europejskie Towarzystwo Nowotworów Głowy 

i Szyi (European Head and Neck Society; EHNS) ogłasza dziś szczegóły dotyczące 

tegorocznego “Dnia Informacji dla Pracowników Ochrony Zdrowia”, odbywającego się dziś, 

w piątek, 26 września, w trakcie drugiego Tygodnia Świadomości Nowotworów Głowy i Szyi  w 

ramach kampanii „Make Sense”. Celem tego dnia informacji jest dostarczenie szerokiemu 

gronu specjalistów pracujących w ochronie zdrowia informacji i środków pomagających w 

skutecznym rozpoznawaniu nowotworów głowy i szyi w jak najwcześniejszym stadium. 

Obecnie 60% przypadków nowotworów w obrębie głowy i szyi jest rozpoznawanych w 

momencie, gdy choroba jest już w zaawansowanym stadium i w związku z tym 60% tych 

pacjentów umiera w ciągu 5 lat.  

Obecny dzień informacji jest kontynuacją udanej kampanii zainaugurowanej rok temu, która 

wzbudziła szerokie zainteresowanie nowotworami głowy i szyi wśród pracowników ochrony 

zdrowia, decydentów, organizacji działających na rzecz pacjentów i w całym społeczeństwie.  

Priorytetowe znaczenie ma wczesne rozpoznawanie choroby, ale tegoroczna kampania 

Make Sense dodatkowo koncentruje się na kluczowej roli, jaką odgrywa standaryzowana 

opieka wielospecjalistyczna nad chorymi z nowotworami głowy i szyi w Europie, w tym 

opieka po zakończeniu leczenia. Obecnie opiekę wielospecjalistyczną oferują jedynie 4 kraje 

członkowskie Unii Europejskiej (Francja, Belgia, Holandia i Wielka Brytania). 

Pracownicy ochrony zdrowia są zapraszani do odwiedzania stoiska kampanii Make Sense na 

kongresie ESMO, gdzie będą mieć okazję spotkania się z komisją nadzorującą EHNS.  

Dostępne będą bezpłatne materiały edukacyjne, w tym ulotki opisujące podmiotowe i 

przedmiotowe objawy nowotworu w obrębie głowy i szyi i nowo wydane broszury na temat 

opieki po leczeniu.  

 



 

 

“Z pomocą naszych europejskich kolegów lekarzy EHNS wzywa do realizacji inicjatywy, która 

zapewni każdemu choremu z nowotworem w obrębie głowy i szyi w Europie możliwość 

leczenia  przez wielospecjalistyczny zespół w ośrodku o najwyższych standardach,” 

powiedział profesor René Leemans, przewodniczący EHNS, kierownik Kliniki Otolaryngologii 

– Chirurgii Głowy i Szyi Uniwersyteckiego Centrum Medycznego VU. “Leczenie przez 

wielospecjalistyczny zespół daje pacjentowi wiele korzyści, takich jak szybsze rozpoznanie 

choroby we wcześniejszym stadium, lepszy dostęp do najnowszych metod leczenia, lepszą 

koordynację i ciągłość opieki przez cały okres leczenia i opieki po leczeniu.”  

 

Zespół wielospecjalistyczny łączy umiejętności, doświadczenie i wiedzę wszystkich 

pracowników ochrony zdrowia zaangażowanych w leczeniu chorego, w tym również w 

opiekę po leczeniu. Bardzo ważne jest, aby wszyscy chorzy, którzy przeszli leczenie 

nowotworu w obrębie głowy i szyi pozostawali pod wielospecjalistyczną opieką przez co 

najmniej 5 lat po leczeniu. 

“Skuteczna wielospecjalistyczna opieka po leczeniu może wspomóc  pacjentów w procesie 

rehabilitacji, zapewnić wcześniejsze rozpoznanie nawrotu choroby i zwiększyć zadowolenie 

chorych,” powiedział profesor Wojciech Golusiński, kierownik Kliniki Chirurgii Głowy i Szyi w 

Wielkopolskim Centrum Onkologii w Poznaniu, w Polsce. “Bardzo ważne jest, aby 

pracownicy opieki zdrowotnej w Europie nadal starali się zwiększać świadomość na temat 

nowotworów głowy i szyi i promowali opiekę wielospecjalistyczną, poprawiając w ten sposób 

rokowanie pacjentów.”  

Jak się zaangażować:  

Jeśli chcesz się zaangażować i pomóc w zwiększaniu świadomości społecznej na temat 

nowotworów głowy i szyi, możesz: 

 Odwiedzić nasze stoisko znajdujące się w obszarze organizacji działających na rzecz 

pacjentów PA9 na ESMO 2014, aby dowiedzieć się więcej na temat nowotworów głowy i 

szyi od członków EHNS 

 Wziąć kopię newslettera kampanii Make Sense 2014 ze stoiska ESMO lub pobrać ją ze 

strony internetowej http://makesensecampaign.eu/downloads 

 Pobrać naszą ulotkę na temat opieki po leczeniu i inicjować wśród ludzi rozmowy na 

temat opieki wielospecjalistycznej http://makesensecampaign.eu/downloads 

 Nakłaniać ludzi do rozmów – ściągnąć z internetu nasze ulotki i plakaty, aby promować 

kampanię i skłonić ludzi do mówienia o objawach „jeden-z-trzech”   

http://makesensecampaign.eu/downloads  

 Udostępniać nasz film – obejrzeć i udostępnić innym nasz film edukacyjny na temat 

nowotworów głowy i szyi http://makesensecampaign.eu/video-content  

http://makesensecampaign.eu/downloads
http://makesensecampaign.eu/downloads
http://makesensecampaign.eu/downloads
http://makesensecampaign.eu/video-content


 

 

 Podpisać petycję kampanii „Make Sense” – okazać wraz z parlamentarzystami 

europejskimi swoje wsparcie dla kampanii „Make Sense” 

http://makesensecampaign.eu/petition  

 Dołączyć do rozmów na Twitterze – skorzystać z naszego hasła #makesense i odwiedzić 

naszą stronę internetową www.makesensecampaign.eu  

 

Więcej informacji można znaleźć na www.makesensecampaign.eu. 
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