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Analizie poddano 51.693 zachorowa ń 
dotycz ących chorych na nowotwory 
złośliwe z lat 2000-2004, dane 
przygotowano zgodnie ze standardem i 
metodyk ą europejskiego badania 
EUROCARE. 

Weryfikacja w Biurze Ewidencji Ludno ści 
po pi ęciu latach w 2010 roku pozwoliła 
okre ślić vital status (Ŝyje lub data zgonu) 
50.657 chorych. Straconych z obserwacji 
zostało   1.036 osób (2%).



PrzeŜycia wzgl ędne (relative survival) = 
uwzgl ędniaj ące tablice dalszego trwania 
Ŝycia w zale Ŝności od wieku w chwili 
stwierdzenia nowotworu.

Poni Ŝsza tabela pokazuje pełne dane 
warto ści wzgl ędnych prze Ŝyć 5-letnich dla 
wszystkich dolno śląskich nowotworów 
oraz wybranych umiejscowie ń dla obu płci 
z lat 1985-2004 w 5-letnich okresach.

Pokazano tak Ŝe trendy liniowe zmian.
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Porównanie warto ści prze Ŝyć chorych 
dolno śląskich z lat 2000-2004 z danymi dla 
Polski wskazuje na lepsze wska źniki na 
Dolnym Śląsku dla wi ększo ści 
umiejscowie ń.

Najwi ększe ró Ŝnice dotycz ą n.z. pęcherza 
moczowego (+9,4%), nerki (+7,5%) i płuca 
(+6,8%). 

Gorsze rokowanie (o około 2%) 
stwierdzili śmy dla czerniaka zło śliwego i 
chłoniaków nieziarniczych.
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Porównanie z danymi dla Europy wypada 
znacznie gorzej, rokowanie nowotworów 
ogółem u obu płci jest w woj. dolno śląskim 
o 3,4% mniejsze. 

Najwi ększe ró Ŝnice dotycz ą czerniaka 
złośliwego skóry (-27,6%), krtani (-12%) i 
szyjki macicy (-11,4%).

Lepsze rokowanie w woj. dolno śląskim, ni Ŝ 
w Europie stwierdzamy dla n.z. mózgu, 
jajnika, płuca, nerki, trzustki i w ątroby - od 
3 do 8%.
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Porównuj ąc warto ści prze Ŝyć względnych dla 
Europy z dolno śląskimi przy dodatkowym  
uwzgl ędnieniu trendu z lat 1985-2004 
otrzymujemy cztery grupy nowotworów:

1. Nowotwory, w których rokowanie na Dolnym Śląsku jest 
gorsze, ni Ŝ w Europie oraz trend jest niekorzystny.

2. Nowotwory, w których rokowanie na Dolnym Śląsku jest 
gorsze, ni Ŝ w Europie trend korzystny, ale pozwoli on osi ągnąć 
sukces po wielu latach.

3. Nowotwory, w których rokowanie na Dolnym Śląsku jest 
gorsze, ni Ŝ w Europie ale trend wskazuje, Ŝe juŜ, lub wkrótce 
zostanie osi ągnięty poziom europejski.

4. Nowotwory, w których rokowanie na Dolnym Śląsku jest 
lepsze, ni Ŝ w Europie.



Nowotwory, dla których prze Ŝycia 5-letnie dla Europy 
są lepsze od stwierdzanych dla Dolnego Śląska 

oraz trend zmian 1985-2004 na Dolnym Śląsku jest ujemny
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Nowotwory, dla których prze Ŝycia 5-letnie dla Europy 
są lepsze od stwierdzanych dla Dolnego Śląska, trend zmian jest dodatni, 

ale przy dotychczasowym trendzie ró Ŝnica długo nie zostanie 
zniwelowana 

*  średnia zmiana co 5 lat
** Błaszczyk J., Jagas M., Hudziec P.: Nowotwory złośliwe w woj. dolnośląskim w roku 2007. Wrocław, 2009.
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Nowotwory, dla których prze Ŝycia 5-letnie dla Europy 
są lepsze od stwierdzanych dla Dolnego Śląska 

oraz trend jest dodatni i ró Ŝnica ju Ŝ, lub wkrótce zniknie

* średnia zmiana co 5 lat
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Nowotwory, dla których prze Ŝycia 5-letnie dla Europy 
są gorsze od stwierdzanych dla Dolnego Śląska 

* średnia zmiana co 5 lat
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Wnioski
1. Rokowania m ęŜczyzn chorych na nowotwory zło śliwe w woj. 

dolno śląskim wzrosły z 26,5% w latach 1985-1989 do 37,5% w 
latach 2000-2004, a kobiet z 42,5% do 52,3%. Trend wzrostu 
wska źnika wzgl ędnych prze Ŝyć 5-letnich to +3,7% dla 
męŜczyzn co 5 lat oraz dla kobiet +3,3%. 

2. Najwy Ŝsze warto ści wzrostu warto ści prze Ŝyć 5-letnich 
stwierdzili śmy u m ęŜczyzn dla n.z. gruczołu krokowego (9,1%), 
nerki (7,7%) i odbytnicy (7,6%), u kobiet p ęcherza moczowego 
(7,4%), odbytnicy (7,1%) oraz sutka i nerki (6,8%).  

3. Porównanie warto ści prze Ŝyć chorych dolno śląskich z lat 
2000-2004 z danymi dla Polski wskazuje na lepsze ws kaźniki 
na Dolnym Śląsku dla wi ększo ści umiejscowie ń, najwyra źniej 
dla pęcherza moczowego (+9,4%), nerki (+7,5%) i płuca 
(+6,8%). Gorsze rokowanie (o około 2%) stwierdzili śmy dla 
czerniaka zło śliwego i chłoniaków nieziarniczych. 

4. Porównanie z danymi dla Europy wypada znacznie go rzej, 
rokowanie wszystkich nowotworów u obu płci jest w w oj. 
dolno śląskim o 3,4% mniejsze. Najwi ększe ró Ŝnice dotycz ą 
czerniaka zło śliwego skóry (-27,6%), krtani (-12%) i szyjki 
macicy (-11,4%). 



Wnioski
5.      W grupie nowotworów, dla których stwierdzamy 

niekorzystne rokowanie w porównaniu z Europ ą oraz 
trend malej ący (czyli ró Ŝnica si ę powi ększa) są rak szyjki 
macicy (ró Ŝnica -11,4% oraz trend -2,5%), nowotwory 
jamy ustnej (ró Ŝnica -7% oraz trend -2,4%) oraz krtani 
(róŜnica -3,3% oraz trend -0,9%). Ł ącznie w tych 
umiejscowieniach stwierdzamy rocznie 600 zachorowa ń. 

6.    Czerniak zło śliwy, chłoniaki oraz nowotwory zło śliwe 
gardła, krtani i Ŝołądka stanowi ą grup ę nowotworów, 
gdzie przy utrzymaniu obecnego trendu ró Ŝnica od 
Europy zostanie zniwelowana w ci ągu 30-60 lat. 

7.     W grupie nowotworów, dla których ju Ŝ, lub jak wskazuje 
trend w ci ągu kilku lat osi ągniemy poziom europejski, s ą 
nowotwory zło śliwe jelita grubego, gruczołu krokowego, 
jądra, sutka, trzonu macicy,  p ęcherza moczowego oraz 
białaczki i choroba Hodgkina. 

8.    Nowotwory mózgu, jajnika, płuca, nerki, trzus tki i w ątroby
wykazuj ą od 3 do 8% lepsze rokowanie w woj. 
dolno śląskim, ni Ŝ w Europie. 
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