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NOWOTWORY GŁOWY I SZYI – KOGO DOTYCZĄ?

Nowotwory głowy i szyi rozwijają się zwykle w błonie śluzowej górnych dróg oddechowych 
– najczęściej w jamie ustnej, gardle i krtani, ale dotyczą ponad 30 lokalizacji anatomicznych1. 
Wpływają na najważniejsze funkcje życiowe: połykanie, oddychanie oraz mowę.

Ryzyko zachorowania na nowotwory głowy i szyi jest największe pomiędzy 45. a 64. 
rokiem życia4. Z danych Ogólnopolskiego Programu Profilaktyki Nowotworów Głowy 
i Szyi wynika jednak, że nowotwory z tej grupy są coraz częściej diagnozowane u osób 
poniżej 40 r.ż., które nie paliły, ani nie nadużywały alkoholu. Czynnikiem ryzyka w tej 
populacji jest infekcja wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)5.

Społeczna świadomość na temat nowotworów głowy i szyi oraz ich objawów jest niska. 
W Polsce często są one diagnozowane zbyt późno. Skuteczność wdrożonej terapii zależy 
od wczesnego wykrycia nowotworu – w I stadium choroby szanse wyleczenia sięgają aż 95%8.

Jeśli cierpisz na jeden z poniższych objawów od minimum 3 tygodni, skontaktuj się 
z lekarzem pierwszego kontaktu lub laryngologiem9: 
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CZYNNIKI RYZYKA ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY
GŁOWY I SZYI

Nowotwory głowy i szyi stwarzają nie tylko zagrożenie dla życia pacjenta, ale również 
mogą istotnie obniżyć jakość życia. Mogą powodować: 

W przypadku zaawansowanych stadiów choroby często konieczne jest wykonanie 
zabiegów, w wyniku których może dojść do zaburzenia funkcji narządów oraz powstania 
zniekształceń i ubytków w obrębie twarzy. To dodatkowo pogarsza kondycję psychiczną 
chorych, powodując poczucie wykluczenia i ostracyzmu społecznego. U pacjentów 
z nowotworami głowy i szyi obserwuje się jedne z najwyższych wskaźników depresji 
i stanów lękowych, spowodowane poczuciem dyskomfortu i wstydu. W konsekwencji, 
chorzy wycofują się z życia społecznego i rynku pracy15,16.

Na całym świecie wzrasta częstość występowania nowotworów głowy i szyi związanych 
z wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV). Pacjenci zakażeni HPV są zazwyczaj młodzi, 
w dobrej kondycji zdrowotnej, nie palą tytoniu i nie nadużywają alkoholu. Na świecie szacuje 
się, że spośród wszystkich pacjentów chorych na raka jamy ustnej i gardła, HPV jest 
odpowiedzialny za od 18,5% do aż 90% przypadków14.
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SYTUACJA PACJENTÓW Z NOWOTWORAMI GŁOWY I SZYI

MOŻLIWOŚCI LECZENIA NOWOTWORÓW GŁOWY I SZYI

Szanse na potencjalne wyleczenie i długoletnie przeżycie w przypadku dwóch pierw-
szych stadiów nowotworów głowy i szyi sięgają nawet 90%, a leczenie jest nie tylko sku-
teczne, ale często pozwala na zachowanie pełnych funkcji narządów wcześniej zajętych 
przez nowotwór17.

W Polsce 5-letnie przeżycie pacjentów z nowotworami rejonu głowy i szyi w ciągu 1-szej 
dekady XXI wieku wynosiło od 29% do 42%, w zależności od płci20.

Celem nadrzędnym Narodowej Strategii Onkologicznej (NSO) na lata 2020-2030 jest wzrost 
odsetka osób przeżywających 5 lat od zakończenia terapii onkologicznej, a także zwiększenie 
wykrywalności nowotworów we wczesnych stadiach oraz poprawa jakości życia w trakcie i po 
ukończonym leczeniu21.

Główne metody leczenia nowotworów głowy i szyi w I i II stadium zaawansowania to 
chirurgiczne usunięcie zmiany i/ lub radioterapia. W leczeniu zaawansowanych nowotwo-
rów konieczne jest wdrożenie leczenia skojarzonego, czyli połączenie w różnej sekwencji, 
w zależności od sytuacji klinicznej22:

25-50% – 5-letnie odsetki 
przeżyć w III i IV stadium19 

radioterapiizabiegu 
chirurgicznego

immunoterapii
i terapii celowanej

chemioterapii

80-90% 25-50% 
Wśród pacjentów zdiagnozowanych 
we wczesnych etapach zaawansowania 
raka głowy i szyi, stopień przeżywalności 
wynosi 80-90%18



JAK SYSTEM OCHRONY ZDROWIA MOŻE ODPOWIEDZIEĆ
NA POTRZEBY PACJENTÓW?

Prognozy epidemiologiczne wskazują, że w ciągu najbliższych 10 lat nastąpi dalszy wzrost 
zachorowalności na nowotwory zlokalizowane w obrębie głowy i szyi23.

Działania na rzecz polepszenia sytuacji polskich pacjentów
z nowotworami głowy i szyi
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• Działamy na rzecz zdrowia pacjentów od ponad 130 lat na świecie i ponad 30 lat w Polsce. 
• Zatrudniamy ponad 68 000 pracowników, w tym 600 osób w Polsce. 
• Nieustannie inwestujemy w innowacje, ponad 25% naszych zysków przeznaczamy na 

badania i rozwój.
• Posiadamy status centrum badawczo-rozwojowego. Prowadzimy w Polsce w skali roku 

ponad 100 badań klinicznych w ponad 400 wiodących ośrodkach badawczych, w które 
angażujemy około 1600 pacjentów.

• Zlokalizowaliśmy w Warszawie Data Management Center – jedno z sześciu globalnych i drugie 
największe centrum przetwarzania danych klinicznych i danych ze zdarzeń niepożądanych.


