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STANOWISKO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO ANESTEZJOLOGÓW
dotyczące Projektu Strategii Walki z Rakiem w Polsce 2015 – 2024
Związek Zawodowy Anestezjologów w związku z konsultacjami społecznymi Projektu
Strategii Walki z Rakiem w Polsce 2015 - 2024 wyraża uznanie dla środowiska onkologicznego z
powodu opracowania kierunków zmian mających na celu wdrożenie nowego systemu organizacji
opieki onkologicznej.
Strategia Walki z Rakiem w Polsce 2015-2024 zawierająca kompleksowe rozwiązania nowego
modelu opieki onkologicznej powinna być wzorcem dla innych dziedzin medycyny
opracowywania podobnych strategicznych długofalowych programów.
Związek Zawodowy Anestezjologów jest współinicjatorem powołania w bieżącym roku przez
Ministra Zdrowia Rady do spraw Anestezjologii i Intensywnej Terapii, która ma wypracować
rozwiązania związane rozwojem dziedziny anestezjologii i intensywnej terapii w naszym kraju i
niewątpliwie Projekt Strategii będzie dla nas dokumentem inspirującym.
Szczegółowe uwagi i propozycje:
1. Działanie 4.3. Opracowanie koncepcji kształcenia koordynatorów leczenia
onkologicznego
ZZA uważa, że propozycja utworzenia nowego zawodu - "koordynatora opieki onkologicznej”
jest trudna w realizacji i dodatkowo spowoduję wzrost wydatków administracyjnych w systemie
ochrony zdrowia. Organizacją i koordynacją opieki onkologicznej dla każdego z pacjentów
powinien kierować lekarz onkolog.
2. Działanie 6.2. Weryfikacja i aktualizacja programu nauczania z zakresu onkologii na
uczelniach medycznych
ZZA uważa „Zintegrowana bazy edukacyjnej" powinna zawierać nie tylko obejmującą wszystkie
specjalności onkologiczne (chirurgie i radioterapie), ale także inne istotne zagadnienia takie jak
leczenie przeciwbólowe, żywienie, rehabilitację i psychoonkologię
3. Działanie 26.2. Promowanie wielodyscyplinarnego planu leczenia przed rozpoczęciem
terapii
ZZA uważa, że w ramach wielospecjalistycznej konsultacji przeprowadzonej przez
zaproponowany zespół składający się z lekarza chirurga, onkologa i radioterapeuty niezbędne jest
uwzględnienie i powiększenie jego składu o specjalistę z zakresu anestezjologii i intensywnej
terapii w celu poprawy optymalizacji leczenia i zwiększenia bezpieczeństwa pacjenta.
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