
CHIRURGIA ONCOLOGICĂ
Clarificări despre o componentă esențială a îngrijirii oncologice

Care este importanța chirurgiei 
oncologice, ca parte a tratamentului 
oncologic?

Chirurgia oncologică este esențială pentru un tratament 
oncologic de calitate 

din pacienții oncologici 
vor necesita 
intervenție chirurgicală 
în timpul bolii

<25%
din totalul pacienților 
oncologici beneficiază 
de tratament chirurgical 
sigur, accesibil și la timp

Chirurgia oncologică 
este cost-eficientă

Pentru majoritatea tumorilor solide 
non-metastatice, chirurgia este 
tratamentul cel mai eficient din 
punct de vedere al costurilor, cu 
cel mai bun raport calitate-preț

Chirurgia oncologică are mai multe roluri pentru 
pacienții oncologici

Rezecția chirurgicală 
rămâne cea mai 
bună metodă de 

tratament a tumorilor 
solide diagnosticate  

timpuriu

Chirurgia oncologică 
poate vindeca majoritatea 
tipurilor prevalente de 
cancer, inclusiv:Reducerea riscului oncologic în cadrul 

sindroamelor ereditare 

Diagnosticarea și stadializarea cancerului

Tratarea cancerului local avansat și a 
bolii metastatice

Păstrarea calității vieții și ameliorarea 
simptomelor

Chirurgia oncologică ține 
pasul cu inovația 

Cercetarea continuă să 
perfecționeze tehnologiile, 
tehnicile și procesele chirurgiei 
oncologice pentru a permite unui 
număr mai mare de pacienți să 
beneficieze de un tratament 
eficient, sigur, minim invaziv și 
rentabil din punct de vedere al 
costurilor

Inovații precum chirurgia 
robotică, imagistica funcțională 
și inteligența artificială (AI) 
deschid noi orizonturi pentru 
îmbunătățirea chirurgiei 
oncologice
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Cancerele operabile 
cauzează pierderea a

2.7milioane 
de ani de viață

la nivel mondial

� www.essoweb.org � info@essoweb.org ESSO        @essonews  

80% 45mil
de intervenții 
chirurgicale vor fi 
necesare la nivel 
mondial până în 2030

COSTURI CHIRURGIE ONCOLOGICĂ
 COSTURI TRATAMENT SISTEMIC 

Mamar Cutanat Pulmonar

Hepatic     Colon



În ciuda potențialului ridicat de 
vindecare, cercetarea în chirurgia 
oncologică rămâne subfinanțată    
în comparație cu studiile clinice 

efectuate de companiile 
farmaceutice

� www.essoweb.org � info@essoweb.org ESSO        @essonews  

Valorificarea potențialului chirurgiei 
oncologice în Europa: recomandările ESSO
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Recunoașterea chirurgiei oncologice ca specialitate medicală distinctă și 
armonizarea curricumului de pregătire medicală în Europa

Recunoașterea 
chirurgiei oncologice ca 
specialitate medicală 
distinctă în țările din 
Uniunea Europeană

Asigurarea accesului la o 
formare uniformă și de înaltă 
calitate, dezvoltată și oferită 
de societățile de chirurgie 
oncologică, în funcție de 
fiecare țară în parte

Transformarea educației 
medicale continue și a 
certificării chirurgilor 
oncologi într-o practică 
standard
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Recunoașterea 
chirurgiei oncologice 
ca specialitate și 
armonizarea formării în 
întreaga Europă vor 
ajuta la:

Reducerea disparităților în ceea ce 
privește specializarea, practicile și 
rezultatele

Abordarea inegalităților în ceea ce 
privește accesul la îngrijiri 
oncologice de înaltă calitate

Sprijinirea cercetării și inovării în chirurgia oncologică

Redirecționarea eforturilor 
de cercetare și a fondurilor 
către tratamentul local al bolii 
non-metastatice, care va 
avea un impact semnificativ 
asupra supraviețuirii

Dezvoltarea și evaluarea 
inovației tehnicilor 
chirurgicale care permit 
conservarea funcțiilor și 
a calității vieții pacienților 
oncologici

Încurajarea implicării 
chirurgilor oncologi în 
dezvoltarea schemelor de 
tratament multimodal
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Promovarea rolului chirurgiei oncologice în îngrijirea oncologică multidisciplinară

Asigurarea îngrijirii 
multidisciplinare, din cadrul 
căreia chirurgia oncologică 
este o componentă integrantă, 
în mod consecvent, tuturor 
pacienților oncologici din 
Europa

Managementul echipelor 
multidisciplinare de către 
chirurgi oncologi și 
coordonarea îngrijirii 
pacienților oncologici cu 
tumori solide

Armonizarea certificării și 
acreditării chirurgilor oncologi 
și a unităților multidisciplinare 
oncologice din toată Europa, 
pentru a asigura un nivel 
ridicat și uniform de îngrijire
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CERCETAREA FARMACEUTICĂ

CERCETAREA ÎNCHIRURGIA ONCOLOGICĂ

Finanțarea cercetării

€




