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cancer de pancreas:
detectarea precoce salvează vieţi
România trebuie să-şi pregătească medicii în vederea detectării
precoce a cancerului!
Bruxelles, 18 martie 2014
Primul studiu comparativ efectuat vreodată în
Europa asupra tratării cancerului de pancreas arată
că majoritatea ţărilor nu acordă suficientă atenţie
bolii. Deşi acesta provoacă la fel de multe decese
european
precum cancerul mamar, cancerul de pancreas
pancreatic
cancer
este neglijat de autorităţile medicale. În 4 din 5 ţări,
index
datele privind rezultatele tratamentelor nu sunt
monitorizate şi nu s-a convenit asupra practicilor
recomandate; una dintre aceste 4 ţări este România. Acestea sunt concluziile Indicelui
european privind cancerul de pancreas (EPCI), publicat astăzi de organizaţia de
cercetare Health Consumer Powerhouse (HCP), cu sediul în Suedia.
– România trebuie să se axeze pe aspectele fundamentale în asistenţa medicală pentru
cancerul de pancreas: pregătirea medicilor în vederea detectării precoce a cancerului şi
monitorizarea datelor fundamentale privind tratamentul, afirmă dr. Arne Bjornberg, director
de producţie la HCP Index. O documentare slabă împiedică tratarea eficientă a cancerului.
Prin neurmărirea performanţelor, sunt omise aspecte importante. În România,
diagnosticarea şi accesul la medicamente par să dea în continuare rezultate, însă
tratamentul paliativ este într-o stare evident regretabilă.
Cancerul de pancreas are pe bună dreptate reputaţia de „ucigaş tăcut”. Cancerul este de
regulă detectat prea târziu, iar tratamentul devine aproape imposibil. Medicii au nevoie de o
pregătire mai bună pentru a detecta din timp boala. Ca frecvență, este a patra cauză a
deceselor provocate de cancer în UE, omorând peste 100.000 de europeni anual. Spre
deosebire de alte tipuri de cancer, această cifră este în creştere! Multe persoane
diagnosticate cu cancer de pancreas mor în primul an de la diagnosticare.
În ciuda prevalenţei bolii, multe ţări nu dispun de practici recomandate de tratament. 4 din 5
ţări nu pot prezenta date privind rezultatele tratamentului. EHCI arată că şansele de
supravieţuire sunt de două ori mai ridicate în ţările europene cu performanţe ridicate faţă de
cele cu performanţe reduse.
– Imaginea de ansamblu nu este deloc îmbucurătoare, însă există modele demne de urmat
în tratarea cancerului pancreatic, explică Anne-Marie Yazbeck, manager de proiect la EPCI.
Ţările de Jos, Danemarca, Franţa şi Irlanda sunt nişte exemple bune. Medicii par să
cunoască mai bine boala, iar rezultatele tratamentului sunt mai bine monitorizate şi
documentate în comparaţie cu alte ţări. Un alt aspect încurajator este că putem identifica

	
  
măsuri strategice de progres. Monitorizarea şi documentarea tratamentului pentru cancer de
pancreas sunt arii în care România are nevoie de îmbunătăţiri semnificative!
Necesitatea practicilor recomandate
Indicele conturează bazele unei posibile practici paneuropene recomandate pentru cancerul
de pancreas:
•

Medici primari pregătiţi în aşa fel încât să observe cancerul de pancreas şi să
recunoască simptomatologia vagă.

•

Detectarea precoce este absolut esenţială pentru un tratament eficient.

•

Accesul rapid la servicii de diagnosticare şi chirurgie specializate.

•

Rezultatele tratamentului trebuie să fie monitorizate şi documentate într-un
mod sistematic şi imediat accesibil.

•

Informarea pacientului privind opţiunile de tratament, cu liste de chirurgi
autorizaţi şi specializaţi în cancerul de pancreas şi posibilităţi de asistenţă
medicală transfrontalieră.

Indicele - prima comparaţie din istorie asupra asistenţei medicale pentru cancerul de
pancreas din Europa - acoperă următoarele arii, folosind 30 de indicatori: Drepturile
pacienţilor, informarea şi accesul la asistenţa medicală, prevenţia, rezultatele tratamentului,
diagnosticarea, produse farmaceutice şi tratament paliativ.
Aşa cum arată studiul comparativ EPCI pe ţări, rezultatele sunt puternic diversificate, iar
jumătatea superioară a Indicelui conţine un amestec neobişnuit de ţări cu venit mediu şi
înalt.
Ţările de Jos sunt pe primul loc (la fel ca la mulţi alţi indici HCP) cu 879 de puncte din totalul
de 1.000, urmate de Danemarca (872), Franţa (812), Irlanda (807) şi Regatul Unit pe un
onorabil loc 5 (800), deşi are printre cele mai slabe rate de supravieţuire din Europa!
România (576) se situează pe locul 23.

	
  

Prezentarea EPCI completă, cu raportul, matricea şi comunicatele de presă individuale
pentru 30 de ţări, pot fi obţinute gratuit la adresa www.healthpowerhouse.com. Precizaţi
sursa când utilizaţi materialul.
EPCI 2014 a beneficiat de un grant nelimitat de la Celgene.
Pentru întrebări despre EPCI:
Arne Bjornberg, telefon mobil: +46 705848451, arne.bjornberg@healthpowerhouse.com
Anne-Marie Yazbeck: telefon mobil: +386 40859278, info@healthpowerhouse.com
Pentru alte informaţii despre Indicele european privind cancerul de pancreas şi Health
Consumer Powerhouse, vizitaţi Site-ul Health Consumer Powerhouse sau contactaţi-ne la
adresa info@healthpowerhouse.com. Ne puteţi urmări pe Facebook şi pe Twitter:
@HCPhealthindex.
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