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СТРАНИЦА 1

РАЗХОДИ ЗА ОПЕРАЦИЯ ПРИ РАК
РАЗХОДИ ЗА СИСТЕМНА ТЕРАПИЯ

   подлежат на операция

години живот

на гърдата на кожата на белия дроб

на черния дроб на дебелото черво

от пациентите с рак
ще се нуждаят от
хирургична намеса
в хода на заболяването.

хирургически процедури
ще бъдат необходими
в световен мащаб
годишно до 2023г.

от пациентите с рак
действително получават безопасна,
достъпна или своевременна
операция в цял свят

За повечето не-метастазирали
солидни тумори, операцията е най-
изгодното лечение с

Намалява риска от заболяване от рак
като част от наследствени синдроми

Диагностицира и определя стадия на рака

Лечение на локално напреднал рак &
метастатично заболяване

Запазва качеството на живот и
облекчава симптомите

Изследванията продължават да усъвършенстват
технологиите за хирургична онкология,
техники и процеси, за да се позволи
повече пациенти да се възползват от
ефективно, безопасно, минимално
инвазивно и изгодно лечение

Иновации като роботиката,
функционални изображения и
изкуствен интелект (АI)
откриват нови хоризонти към
подобряването на
онкологичната хирургия

Хирургичната онкология може
да лекува най-разпространените
и смъртоносни ракови
заболявания, включително:

Хирургичната резекция
остава най-добрият

шанс за излекуване на
   солидни ракови
заболявания, когато

са рано диагностицирани

Хирургичната онкология е от изключително значение за

Хирургичната онкология е от решаващо значение
за осигуряване на висококачествено лечение на рака

Хирургична онкология
е изгодна

Хирургичната онкология има множество приложения

Хирургичната онкология е
в крак с иновациите

2.7 милиона

<25%80% 45млн.

Какво е значението на хирургичната онкология
като част от лечението на раковите заболявания?

ХИРУРГИЧНА ОНКОЛОГИЯ

Ракови заболявания, които

се смята, че причиняват
             загуба на

      поради увреждания
        в световен мащаб

най-голяма полза за съответните разходи

осигуряването на висококачествени грижи в лечението на рака

при онкологични пациенти
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СТРАНИЦА 2

Хирургичната онкология
трябва да бъде призната

Достъпът до висококачествено и
единно обучение, разработено и

провеждано от дружества по хирургична
онкология, следва да бъде осигурен
в зависимост от конкретната държава.

Непрекъснатото медицинско
обучение и сертифициране
на хирургичните онколози
трябва да бъде
редовна практика

Усилията и средствата
за научни изследвания трябва
да се пренасочат към локално

лечение на неметастатичното заболяване,
което ще окаже значително
влияние върху преживяемостта.

Трябва да се разработят и
оценят иновации в хирургичните
техники, които позволяват
запазване на функциите и
качеството на живот
при пациенти с рак.

Трябва да се насърчи активното
участие на хирургичните
онколози в разработването
на оптимални схеми за
мултимодално лечение.

Мултидисциплинарните грижи, Хирургичните онколози
трябва да ръководят

и да координират грижите за
пациентите с повечето
солидни тумори.

Преодоляване на неравнопоставеността по
отношение на достъпа до
висококачествени онкологични грижи

Намали различията в квалификацията,
практиката и резултатите

Финансиране на изследвания

Признаването на
хирургичната онкология
като специалност и
хармонизирането на
обучението в цяла
Европа би помогнало да:

Признаване на хирургичната онкология като специалност
и хармонизиране на образованието в Европа

Популяризиране на значението на хирургичната онкология в
многодисциплинарните грижи за онкоболните

Въпреки потенциала си да лекува,
изследванията в областта на
хирургичната онкология остават

Разкриване на потенциала на хирургичната онкология
в Европа: Препоръките на ESSO

за самостоятелна
специалност в ЕС

мултидисциплинарни екипи

Подкрепяне на изследвания и иновации в областта
на хирургичната онкология

хирургичната онкология,
трябва да се предоставят

пациенти с рак в Европа.

чиито неразделен компонент е

непрекъснато на всички

Сертифицирането и
акредитацията на хирургичните

многопрофилните онкологични
отделения онкологични отделения в
ЕС следва да бъдат хармонизирани,
за да се осигури еднакво високо
ниво на грижи.

фармацевтични
изследвания

изследване
на хирургичната

онкология

крайно недостатъчно финансирани
в сравнение с проучванията,
провеждани от фармацевтичната индустрия.




