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• Liczba nowych przypadków nowotworów podwoiła się na świecie w ciągu 

ostatnich 30 lat. 

• Według szacunków WHO w 2012 roku na świecie zanotowano ponad 14 

milionów nowych przypadków nowotworów oraz 8 milionów osób umarło 

z tej przyczyny.  

• Starzenie się populacji świata spowoduje wzrost zagrożenia 

nowotworami. Według prognoz w 2030 roku na świecie zanotujemy 27 

milionów nowych nowotworów, 17 milionów osób umrze z powodu 

nowotworu oraz 75 milionów osób będzie żyło z chorobą nowotworową 

zdiagnozowaną w ciągu 5 poprzedzających lat 

Nowotwory: fakty 2014 

Źródło: World Cancer Report 2014, WHO 



Zagrożenie nowotworami w Polsce 
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Zgony 

M: 51,5 tys. (173,5/105) 
 K:  40,6 tys. ( 97,6/105) 

M: 71,7 tys. (251,5/105) 
 K:  72,5 tys. (207,3/105) 



Nowotwory: wzrastające obciążenie 
społeczeństw 
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• Gwałtowny przyrost chorób nowotworowych może spowodować 

kryzys zdrowia publicznego oraz systemów ochrony zdrowia na 

świecie. 

• Głównym wyzwaniem dla wielu krajów (nawet tych najbogatszych) 

w następnych dziesięcioleciach będzie podjęcie działań w celu 

ograniczenia zachorowań i zgonów na nowotwory oraz znalezienie 

środków na leczenie chorób nowotworowych oraz finansowanie 

opieki paliatywnej i terminalnej dla rosnącej liczby pacjentów 

onkologicznych 



Rejestr nowotworów 
źródło danych o zagrożeniu chorobami nowotworowymi 
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• Rejestry nowotworowe to instytucje, które zajmują się gromadzeniem 

danych o zachorowaniach na nowotwory złośliwe, ich analizą oraz 

interpretacją.  

• W ciągu ostatnich 20 lat rola rejestrów rozszerzyła się znacząco obejmując: 

  planowanie i ocenę działań w zakresie kontroli raka i opieki nad 

pacjentami onkologicznymi,  

 budowanie przyszłych strategii ochrony zdrowia w tym zakresie  

 rozwój wysokospecjalistycznych badań naukowych w powiązaniu z 

innymi źródłami danych medycznych. 



System rejestracji do czerwca 2013 roku 
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16 Wojewódzkich Rejestrów Nowotworów 

Krajowy Rejestr Nowotworów 

1 raz w roku 

• KRN powołany w 1956 roku 
• Podstawy prawne: Ustawa o statystyce publicznej (Dz. U. nr 88 z 1995 r poz. 439 art. 31) 
• Wypełnianie papierowego formularza – Karta Zgłoszenia Nowotworu Złośliwego 
• Ręczne wprowadzanie KZNZ do lokalnych baz danych 



Nowe podstawy prawne 

Ustawa o systemie informacji w ochronie zdrowia 
(Dz. U. nr 113 z 2011 r poz. 657) obowiązująca od 
stycznia 2012 roku. 
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Projekt nowego systemu KRN 

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka  

Działanie 2.3 Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki  

 

Utworzenie pierwszej w Polsce informatycznej platformy 

naukowej do wymiany wiedzy o zagrożeniu nowotworami 

złośliwymi w Polsce 



Projekt nowoczesnego rejestru 

• Centralna baza: stworzenie zintegrowanej bazy dla 16 Wojewódzkich 
Biur Rejestracji Nowotworów oraz Biura Krajowego 

• Elektroniczny obieg informacji:  

– Elektroniczna KZNZ 

– Interoperacyjność - możliwość integracji bazy KRN z systemami zewnętrznymi  

• Zaawansowane narzędzia analityczne: wyposażenie bazy w narzędzia 
umożliwiające generowanie wieloprzekrojowych raportów i statystyk 

• Otwarcie na badania kliniczne: umożliwienie tworzenia rejestrów 
narządowych w oparciu o bazę danych KRN 

• Portal wiedzy: stworzenie portalu wiedzy oferujący raporty 
epidemiologiczne oraz wiedzę na temat nowotworów 
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Zintegrowany system system KRN 

Dane osobowe 
Hurtownia danych 

dane medyczne 

Raporty, analizy 

Moduł wprowadzania danych, e-KZNZ 

Portal wiedzy 
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www.onkologia.org.pl 
 

(działa od 1 sierpnia 2013 roku) 



www.onkologia.org.pl 

Liczba odwiedzin: 65721 od dnia 8.09.2013 



13 

O nowotworach 
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Profilaktyka 
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Epidemiologia 
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Baza danych  
on-line 
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Portal wiedzy 

System  
rejestracji nowotworów 

KRN 



Nowoczesny system rejestracji nowotworów  
w Polsce 

•  Moduł wprowadzenia danych (certyfikowane, bezpieczne łącze) 

 

18 



Nowoczesny system rejestracji nowotworów  
w Polsce 

• Elektroniczna Karta Zgłoszenia Nowotworu Złośliwego 

• Walidacja danych w trakcie wprowadzania (słowniki, wewnętrzne reguły 
poprawności, szerszy zakres informacji o statusie karty) 
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Nowoczesny system rejestracji nowotworów  
w Polsce 

 Zmiana zakresu gromadzonych danych (szerszy zakres, większa precyzja)  
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Poprzednio Obecnie 

pacjent epizod 
pacjent 

epizod 



Nowoczesny system rejestracji nowotworów  
w Polsce 
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• Duża niezależność administratorów bazy KRN w 

konfiguracji systemu: modyfikacji słowników, 

wprowadzana własnych reguł walidacji danych, 

tworzenie własnych raportów analitycznych 

• Niezależność w administracji bazą na poziomie 

lokalnym: administrator lokalny (tworzenie kont 

użytkowników, nadawanie uprawnień) 

• Wewnętrzny system komunikacji między 

użytkownikami, pozwalający na weryfikację 

niezgodności bez naruszania bezpieczeństwa 

danych 



Nowoczesny system rejestracji nowotworów  
w Polsce 
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• Narzędzia umożliwiające generowanie wieloprzekrojowych raportów i 
statystyk (SAS Web Report Studio, SAS Enterprise Guide, SAS Enterprise 
Miner,  SAS Data Integration Studio) 



Moduł dla lekarzy 
Elektroniczna KartaZgłoszeniaNowotworuZłośliwego 
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Interoperacyjność 
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HIS 

HIS 

HIS 

NFZ 

GUS 

PESEL 

Protokół  
wymiany danych 

Elektroniczna 
KZNZ 



Podsumowanie 
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Krajowy Rejestr Nowotworów: 

• Jeden z najnowocześniejszych systemów rejestracji nowotworów w Europie 

• Wysoki poziom bezpieczeństwa przechowywania i przetwarzania danych 

• Zaawansowane narzędzia do szerokiego zakresu analiz (epidemiologiczne, 

szacowanie wskaźników jakości i skuteczności leczenia) 

• Możliwość elektronicznej wymiany danych z innymi instytucjami 

gromadzącymi dane medyczne 

• Rozbudowana o możliwość współpracy klinicystami 



Dziękuję za uwagę. 
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