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Cele badania

• Określenie potencjału lekarzy pod względem liczby i struktury pacjentów 
z HL po ASCT; 

• Określenie potencjału ośrodków pod względem liczby i struktury pacjentów 
z HL po ASCT; 

• Ustalenie skali przepływu chorych na HL między ośrodkami, jeśli chodzi o 
zakres opieki na etapie leczenia przed ASCT, wykonania ASCT i monitorowania 
po ASCT;

• Rozpoznanie standardów dotyczących monitorowania pacjentów z HL w 
okresie remisji całkowitej po ASCT, w tym wytycznych / zaleceń oraz gradacji 
znaczenia negatywnych czynników rokowniczym oczekiwanego stanu pacjenta 
po pierwszym zabiegu ASCT;

• Określenie skali stosowania radioterapii konsolidacyjnej;

• Ustalenie liczby wizyt kontrolnych oraz rodzaju i liczby wykonywanych badań 
diagnostycznych i monitorujących; 

• Rozpoznanie stosowanych farmakologicznych i niefarmakologicznych terapii 
wspomagających po ASCT; 

• Rozpoznanie skali występowania oraz stosowanych terapii zdarzeń 
niepożądanych III lub IV stopnia (ciężkich lub bardzo ciężkich), związanych 
z prowadzeniem leczenia choroby podstawowej;

• Określenie skali i powodów hospitalizacji pacjentów w remisji po ASCT;

• Ocena sytuacji pacjentów z HL w remisji po ASCT .

• Podstawowe dane nt. pacjenta (płeć, wiek, wzrost, waga, data rozpoznania 
choroby, liczba wykonanych ASCT, stan po ASCT);

• Informacje dotyczące rozpoznania choroby (typ histologiczny, stopień 
zawansowania, czynniki rokownicze, objawy systemowe, PET, IPS, ECOG);

• Informacje o stanie pacjenta w okresie bezpośrednio poprzedzającym 
pierwszy zabieg ASCT (czynniki rokownicze, PET, ECOG, dotychczasowa liczba 
linii leczenia, stan wg. kryterium odpowiedzi na leczenie poprzedzające ASCT);

• Informacje o leczeniu stosowanym w okresie remisji całkowitej po 
pierwszym ASCT (radioterapia konsolidacyjna, ECOG, liczba konsultacji 
hematologicznych, badania diagnostyczne, terapia wspomagająca, zdarzenia 
niepożądane III/IV stopnia oraz ich terapia, hospitalizacje pacjenta – terminy, 
powody, wykonane procedury diagnostyczne, wykonane procedury 
lecznicze).

Analiza dokumentacji medycznejAnkieta lekarska
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METODOLOGIA

Badanie ankietowe oraz analiza dokumentacji medycznej pacjentów, 
realizowane wśród lekarzy hematologów techniką CAWI.

DOBÓR PRÓBY

A. Badanie ankietowe: dobór celowy 15 spośród 23 wskazanych przez Klienta 
ośrodków prowadzących leczenie pacjentów z Chłoniakiem Hodgkina. 
W każdym z ośrodków do udziału w badaniu zapraszany był 1 lekarz.

Weryfikowane kryteria kwalifikacji ośrodka do badania:
Ośrodek przeprowadza procedury ASCT u pacjentów z HL i obecnie pod jego 
opieką znajdują się pacjenci:
- u których kiedykolwiek wykonano ASCT z powodu HL
- którzy znajdowali się w remisji całkowitej po pierwszym ASCT

Weryfikowane kryteria kwalifikacji lekarza do badania:
Lekarz pracuje obecnie w danym ośrodku jako hematolog (lub onkolog) oraz 
osobiście zajmuje się:
- kwalifikowaniem pacjentów z HL do zabiegu ASCT
- monitorowaniem pacjentów z HL bezpośrednio przed zabiegiem ASCT
- monitorowaniem pacjentów z HL po zabiegu ASCT
i ma obecnie pod opieką pacjentów z rozpoznaniem HL.

B. Analiza dokumentacji medycznej: 13 z 15 zaproszonych do udziału w badaniu lekarzy 
opisało łącznie dla 58 pacjentów (ostatnich według kolejności przyjęć) trwający 
maksymalnie do 2 lat okres remisji całkowitej po pierwszym zabiegu ASCT.

Weryfikowane kryteria kwalifikacji pacjenta do analizy:
1. Rozpoznanie chłoniaka Hodgkina
2. Wiek 18 lub więcej lat w momencie rozpoznania chłoniaka Hodkina
3. U pacjenta przeprowadzono przynajmniej jeden zabieg ASCT
4. Po pierwszym zabiegu ASCT pacjent znajdował lub znajduje się w remisji całkowitej
5. W okresie do 2 lat po pierwszym zabiegu ASCT pacjent znajdował się wyłącznie lub 

głównie pod opieką objętego badaniem ośrodka. 
6. Znane są wszystkie następujące daty związane z historią leczenia pacjenta:

a. data wykonania pierwszego zabiegu ASCT (rok, miesiąc, dzień)
b. data rozpoznania nawrotu choroby po pierwszym ASCT, jeśli nastąpił on w ciągu 2   

pierwszych lat od zabiegu (rok, miesiąc)
c. data zgonu pacjenta, jeśli w okresie do 2 lat po pierwszym ASCT pacjent zmarł bez 

wystąpienia nawrotu po przeprowadzonym zabiegu (rok / miesiąc).

WIELKOŚĆ PRÓBY
• 15 ośrodków / lekarzy
• 58 opisanych na podstawie dokumentacji medycznej pacjentów

(1 lekarz opisał 3 pacjentów, 10 - 4 p-tów, 1 - 7 p-tów, 1 - 8 p-tów)

CZAS REALIZACJI

Czerwiec – lipiec 2018 r.

LOKALIZACJA

Ogólnopolska, zgodna z umiejscowieniem wytypowanych do badania 
ośrodków.
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Podsumowanie: Potencjał lekarza
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Zaproszeni do udziału w badaniu lekarze hematolodzy mają
obecnie pod opieką od 2 do 50 pacjentów z rozpoznaniem HL
(średnio 17). Z kolei biorąc pod uwagę pacjentów z wykonanym
kiedykolwiek zabiegiem ASCT, ich liczba pod opieką lekarzy waha
się od 1 do 15 (średnio 7).

Zdecydowana większość tych pacjentów przeszła wyłącznie jeden
zabieg tego typu (żaden nie przeszedł więcej niż 2-óch) i zazwyczaj
znajdowali się oni po nim w remisji całkowitej (średnio 5
pacjentów na 7). U ponad połowy tych pacjentów okres remisji
całkowitej po pierwszym ASCT utrzymuje się już przynajmniej od 2
lat.

Wg. szacunków lekarzy, od momentu rozpoznania u pacjenta HL
do pierwszego zabiegu ASCT upływa zazwyczaj ok. 2 lat.

Pacjenci z HL i przeprowadzonym kiedykolwiek ASCT)
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Pacjenci z rozpoznaniem HL

Pacjenci z wykonanym kiedykolwiek ASCT

Średnia Mediana

17 15

7 6
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A1. Ilu pacjentów z rozpoznaniem HL znajduje się obecnie pod Pana/i opieką, jako lekarza hematologa?
A2. U ilu z tych ……. pacjentów: 
A3. U ilu z tych ……. pacjentów, u których kiedykolwiek został przeprowadzony zabieg ASCT:

1. Potencjał lekarza
1.1. Liczba pacjentów z HL i przeprowadzonym kiedykolwiek ASCT

Liczba pacjentów z rozpoznaniem HL i przeprowadzonym kiedykolwiek zabiegiem ASCT, 
znajdujących się obecnie pod opieką lekarza
Pokazano liczbę pacjentów; n=15 lekarzy

Liczba wykonanych zabiegów ASCT
Pokazano średnią liczbę pacjentów; n=15 lekarzy

Liczba pacjentów

1 zabieg 6

2 zabiegi 1

OGÓŁEM 7
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A4. Ilu z tych ……. pacjentów, u których przeprowadzono wyłącznie jeden zabieg ASCT, znajdowało się po nim w: | A8. Ilu z tych ……. pacjentów, u których przeprowadzono więcej niż jeden zabieg ASCT, po pierwszym 
z nich znajdowali się oni w: | A5. U ilu z tych ……. pacjentów, u których przeprowadzono wyłącznie jeden zabieg ASCT i znajdowali się oni po nim w remisji całkowitej: | A6. U ilu z tych ……. pacjentów, u których
przeprowadzono wyłącznie jeden zabieg ASCT i znajdowali się oni po nim w całkowitej, trwającej obecnie remisji: | A7. U ilu z tych ……. pacjentów, u których przeprowadzono wyłącznie jeden zabieg ASCT i znajdowali
się oni po nim w remisji całkowitej, zakończonej jednak nawrotem: | A12. Ile czasu, według Pana/i wiedzy i doświadczenia, upływa szacunkowo od rozpoznania HL do pierwszego zabiegu ASCT? 

1. Potencjał lekarza
1.2. Liczba pacjentów wg. stanu po ASCT

Stan pacjenta po wykonaniu pierwszego ASCT
Pokazano średnią liczbę pacjentów; n=15 lekarzy

Okres remisji całkowitej po wykonaniu pierwszego ASCT
Pokazano średnią liczbę pacjentów; n=15 lekarzy

Liczba pacjentów

Remisja całkowita 5,3

Remisja częściowa 0,5

Stabilizacja choroby 0,9

Inny stan 0,3

OGÓŁEM 7,0

Liczba pacjentów

Remisja trwa obecnie ≥ 2 lata 3,0

Remisja trwa obecnie < 2 lat 0,7

Remisja trwała ≥ 2 lata 0,6

Remisja trwała < 2 lat 0,9

OGÓŁEM 5,2

Okres od rozpoznania HL do pierwszego zabiegu ASCT
Pokazano odsetek lekarzy i czas w latach; n=15

13%
40% 27%

13%
0% 7%

Mniej niż
rok

<1 - 2) <2 - 3) <3 - 4) <4 - 5) <5 - 6)

Min. 0,75

Średnia 1,9

Mediana 1,5

Max. 5,5
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Pod opieką ośrodków, w których pracują zaproszeni do udziału
w badaniu lekarze hematolodzy, znajduje się obecnie od 5 do 150
pacjentów z rozpoznaniem HL (średnio 55). Z kolei biorąc pod
uwagę pacjentów z wykonanym kiedykolwiek zabiegiem ASCT, ich
liczba pod opieką ośrodków waha się od 4 do 40 (średnio 19).

Zdecydowana większość tych pacjentów przeszła wyłącznie jeden
zabieg tego typu (żaden nie przeszedł więcej niż 3-ech) i zazwyczaj
znajdowali się oni po nim w remisji całkowitej (średnio 13
pacjentów na 19). U połowy tych pacjentów okres remisji
całkowitej po pierwszym ASCT utrzymuje się już przynajmniej od 2
lat, natomiast u pozostałych, w podobnych proporcjach, remisja
całkowita trwa obecnie krócej niż 2 lata; trwała 2 lata lub dłużej
(nawrót); trwała krócej niż 2 lata (nawrót).

Pacjenci z HL i przeprowadzonym kiedykolwiek ASCT

Wśród pacjentów, którzy po pierwszym ASCT znajdowali się
w remisji całkowitej (stanowią oni większość pacjentów po
pierwszym ASCT), większość z nich (ok. 2/3) znajdowała się
w remisji całkowitej również w momencie kwalifikacji do zabiegu,
ok. 1/3 w remisji częściowej, natomiast marginalnie w chorobie
stabilnej.

Liczba pacjentów wg. stanu na moment kwalifikacji do 
pierwszego ASCT vs stanu po zabiegu

Pomijając stan, w jakim znajdowali się pacjenci po pierwszym
ASCT (remisja całkowita, remisja częściowa, choroba stabilna) oraz
moment oceny stanu sprawności wg. skali ECOG (moment
rozpoznania HL, bezpośrednio przed pierwszym ASCT, moment
zakończenia okresu rekonwalescencji po pierwszym ASCT), średnia
ocena stanu ich sprawności wahała się między 0,5 pkt. a 1,1 pkt.
w skali ECOG. Generalnie średnia ocena sprawności w momencie
zakończenia okresu rekonwalescencji po ASCT zawsze była nieco
lepsza niż w momencie rozpoznania HL.

Liczba pacjentów wg. skali ECOG na wybranych etapach 
leczenia

Biorąc pod uwagę pacjentów znajdujących się po pierwszym ASCT
w remisji całkowitej, zdecydowana większość z nich była przed tym
zabiegiem leczona 2 liniami (chociaż marginalnie zdarzali się nawet
pacjenci leczeni co najmniej 5 liniami).

Relatywnie najczęściej skutkiem leczenia pierwszą linią była
oporność na leczenie / brak całkowitej remisji, następnie nawrót
w okresie dłuższym niż 12 m-cy, a najrzadziej nawrót w okresie
krótszym niż 12 m-cy.

Z kolei analizując skutki leczenia ostatnią linią, relatywnie
najczęściej występowała oporność na leczenie, następnie nawrót
w okresie dłuższym niż 12 m-cy, a najrzadziej nawrót w okresie
krótszym niż 12 m-cy.

Liczba pacjentów wg. leczenia poprzedzającego ASCT
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Analizując pacjentów w remisji całkowitej po pierwszym ASCT,
u ponad połowy z nich, w okresie bezpośrednio poprzedzającym
zabieg, uzyskano ujemny wynik badania PET, natomiast u średnio
co czwartego pacjenta uzyskano wynik dodatni.

Natomiast biorąc pod uwagę obecność zmian pozawęzłowych
w momencie rozpoczęcia przedtransplantacyjnej chemioterapii
ratunkowej, zostały one stwierdzone u ok. 1/5 pacjentów.

Liczba pacjentów wg. kryteriów oceny leczenia przed 
ASCT: PET, zmiany pozawęzłowe

Udział kobiet i mężczyzn wśród pacjentów w remisji całkowitej po
pierwszym ASCT, znajdujących się pod opieką badanych ośrodków,
jest praktycznie porównywalny.

Różnice można natomiast zaobserwować w przypadku udziału
pacjentów z poszczególnych grup wiekowych – przeważają
pacjenci młodsi, w wieku od 18 do 39 lat, których jest 4-krotnie
więcej niż pacjentów w wieku 50-69 lat.

Struktura pacjentów w remisji całkowitej po pierwszym 
ASCT wg. płci i wieku

Biorąc pod uwagę wszystkich obecnych i dotychczasowych
pacjentów z HL, znajdujących się w okresie maksymalnie ostatnich
5 lat pod opieką objętych badaniem ośrodków, którzy po
pierwszym wykonanym ASCT znajdowali się w remisji całkowitej,
u 61% z nich remisja ta trwa lub trwała 2 lata lub dłużej, u 20%
remisja trwa krócej niż 2 lata (pacjenci są nadal w trakcie remisji),
u 14% remisja trwała krócej niż 2 lata (nastąpił nawrót), natomiast
u 5% remisja trwała krócej niż 2 lata z powodu zgonu (bez
nawrotu).

Relatywnie najczęściej powodem zgonu w takich przypadkach były
powikłania infekcyjne / zakażenie / sepsa, następnie choroby
układu krążenia lub ogólnie choroby współistniejące.

Struktura pacjentów ze względu na okres remisji 
całkowitej po pierwszym ASCT 
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Pacjenci z rozpoznaniem HL

Pacjenci z wykonanym kiedykolwiek ASCT

Średnia Mediana

55 50

19 15
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B1. Ilu pacjentów z rozpoznaniem HL znajduje się obecnie pod opieką Pana/i ośrodka?
B2. U ilu z tych ……. pacjentów:
B3. U ilu z tych ……. pacjentów, u których kiedykolwiek został przeprowadzony zabieg ASCT: 

2. Potencjał ośrodka
2.1. Liczba pacjentów z HL i przeprowadzonym kiedykolwiek ASCT

Liczba pacjentów z rozpoznaniem HL i przeprowadzonym kiedykolwiek zabiegiem ASCT, 
znajdujących się obecnie pod opieką ośrodka
Pokazano liczbę pacjentów; n=15 lekarzy

Liczba wykonanych zabiegów ASCT
Pokazano średnią liczbę pacjentów; n=15 lekarzy

Liczba pacjentów

1 zabieg 15,4

2 zabiegi 3,2

3 zabiegi 0,5

OGÓŁEM 19,1
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B4. Ilu z tych ……. pacjentów, u których przeprowadzono wyłącznie jeden zabieg ASCT, znajdowało się po nim w: | B8. Ilu z tych ……. pacjentów, u których przeprowadzono więcej niż jeden zabieg ASCT, po pierwszym 
z nich znajdowali się oni w: | B5. U ilu z tych ……. pacjentów, u których przeprowadzono wyłącznie jeden zabieg ASCT i znajdowali się oni po nim w remisji całkowitej: | B6. U ilu z tych ……. pacjentów, u których
przeprowadzono wyłącznie jeden zabieg ASCT i znajdowali się oni po nim w całkowitej, trwającej obecnie remisji: | B7. U ilu z tych ……. pacjentów, u których przeprowadzono wyłącznie jeden zabieg ASCT i znajdowali
się oni po nim w remisji całkowitej, zakończonej jednak nawrotem:

2. Potencjał ośrodka
2.2. Liczba pacjentów wg. stanu po ASCT

Stan pacjenta po wykonaniu pierwszego ASCT
Pokazano średnią liczbę pacjentów; n=15 lekarzy

Okres remisji całkowitej po wykonaniu pierwszego ASCT
Pokazano średnią liczbę pacjentów; n=15 lekarzy

Liczba pacjentów

Remisja całkowita 13,5

Remisja częściowa 3,1

Stabilizacja choroby 1,5

Inny stan 1,0

OGÓŁEM 19,1

Liczba pacjentów

Remisja trwa obecnie ≥ 2 lata 6,5

Remisja trwa obecnie < 2 lat 2,1

Remisja trwała ≥ 2 lata 2,7

Remisja trwała < 2 lat 2,3

OGÓŁEM 13,5
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B9c. Proszę wziąć pod uwagę ……. pacjentów, u których kiedykolwiek został przeprowadzony zabieg ASCT i pomyśleć o pierwszym z tych zabiegów. U ilu z tych pacjentów miała miejsce wymieniona niżej relacja między 
stanem pacjenta na moment kwalifikacji do pierwszego ASCT, a stanem po wykonaniu tego zabiegu. 

2. Potencjał ośrodka
2.3. Liczba pacjentów wg. stanu na moment kwalifikacji do pierwszego ASCT vs stanu po zabiegu

Struktura pacjentów wg. ich stanu określonego na moment kwalifikacji do pierwszego ASCT 
vs stanu po wykonaniu zabiegu
Pokazano średnią liczbę pacjentów; n=15 lekarzy

Stan pacjenta na moment 

kwalifikacji do pierwszego ASCT

Stan pacjenta 

po wykonaniu pierwszego ASCT
Liczba pacjentów OGÓŁEM

Remisja całkowita Remisja całkowita 8,3

Remisja częściowa Remisja całkowita 4,4

Choroba stabilna Remisja całkowita 0,4

Remisja całkowita Remisja częściowa 0,5

Remisja częściowa Remisja częściowa 1,2

Choroba stabilna Remisja częściowa 0,8

Remisja całkowita Choroba stabilna 0,3

Remisja częściowa Choroba stabilna 0,4

Choroba stabilna Choroba stabilna 0,7

2,1 2,1

13,1

2,5

1,3

19,1

Inny wariant

OGÓŁEM
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B10a. Proszę wziąć teraz pod uwagę ……. pacjentów, którzy po pierwszym zabiegu ASCT znajdowali się w remisji całkowitej i określić, jaki był ich stan sprawności wg. skali ECOG:
B10b. Proszę wziąć teraz pod uwagę ……. pacjentów, którzy po pierwszym zabiegu ASCT znajdowali się w remisji częściowej i określić, jaki był ich stan sprawności wg. skali ECOG:
B10c. Proszę wziąć teraz pod uwagę ……. pacjentów, którzy po pierwszym zabiegu ASCT znajdowali się w stanie stabilizacji choroby i określić, jaki był ich stan sprawności wg. skali ECOG:

2. Potencjał ośrodka
2.4. Liczba pacjentów wg. skali ECOG na wybranych etapach leczenia

Struktura pacjentów wg. skali ECOG na wybranych etapach leczenia
Pokazano średnią liczbę pacjentów; n=15 lekarzy

0 pkt. 1 pkt. 2 pkt. 3 pkt. 4 pkt.
Średnia

pkt.

Rozpoznanie HL 3,0 8,6 1,9 0,0 0,0 0,9

Bezpośrednio przed pierwszym ASCT 2,7 7,9 2,8 0,1 0,0 1,0

Zakończenie okresu rekonwalescencji po pierwszym ASCT 4,1 8,3 1,1 0,1 0,0 0,7

Rozpoznanie HL 0,5 1,7 0,9 0,0 0,0 1,1

Bezpośrednio przed pierwszym ASCT 0,3 2,1 0,7 0,0 0,0 1,1

Zakończenie okresu rekonwalescencji po pierwszym ASCT 0,4 2,3 0,3 0,0 0,0 0,8

Rozpoznanie HL 0,2 0,8 0,5 0,0 0,0 0,6

Bezpośrednio przed pierwszym ASCT 0,3 0,8 0,4 0,0 0,0 0,5

Zakończenie okresu rekonwalescencji po pierwszym ASCT 0,3 0,9 0,3 0,0 0,0 0,5

18,1OGÓŁEM

Remisja 

całkowita

Ogółem

(n)

Pacjenci wg. stanu 

po pierwszym ASCT

Moment oceny stanu sprawności 

wg. skali ECOG

Pacjenci wg. stanu sprawności w skali ECOG

Remisja

 częściowa

Choroba 

stabilna

3,1

1,5

13,5
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B11A/B12A/B13A. Proszę wziąć pod uwagę ……. pacjentów, którzy po pierwszym zabiegu ASCT znajdowali się w …… i określić, ilu z nich przed tym ASCT było leczonych: 
B11B/B12B/B13B. Proszę wziąć pod uwagę ……. pacjentów, którzy po pierwszym zabiegu ASCT znajdowali się w ……  i określić, u ilu z nich w związku z pierwszą linią leczenia wystąpił/a:
B11C/B12C/B13C. Proszę wziąć pod uwagę ……. pacjentów, których przed pierwszym zabiegiem ASCT leczono więcej niż jedną linią, a po ASCT znajdowali się oni w ……. i określić, u ilu z nich w związku z ostatnią linią
leczenia przed pierwszym ASCT wystąpił/a: 

2. Potencjał ośrodka
2.5. Liczba pacjentów wg. leczenia poprzedzającego ASCT

Liczba linii leczenia przed pierwszym ASCT
Pokazano średnią liczbę pacjentów; n=15 lekarzy

Remisja całkowita 

po pierwszym ASCT

Remisja częściowa 

po pierwszym ASCT

Stabilizacja choroby 

po pierwszym ASCT
OGÓŁEM

1 linia 1,6 0,3 0,0 1,9

2 linie 9,1 1,3 0,5 10,9

3 linie 2,2 1,1 0,5 3,8

4 linie 0,4 0,3 0,3 1,1

5 i więcej l inii 0,3 0,1 0,1 0,5

OGÓŁEM 13,5 3,1 1,5 18,1

Liczba pacjentów

Skutek leczenia pierwszą linią przed pierwszym ASCT
Pokazano średnią liczbę pacjentów; n=15 lekarzy

Skutek leczenia ostatnią linią przed pierwszym ASCT
Pokazano średnią liczbę pacjentów; n=15 lekarzy

Remisja 

całkowita 

po 

pierwszym 

ASCT

Remisja 

częściowa 

po 

pierwszym 

ASCT

Stabilizacja 

choroby 

po 

pierwszym 

ASCT

O
G

Ó
ŁE

M

Oporność na leczenie / brak całkowitej remisji 5,3 1,2 1,1 7,6

Nawrót w okresie krótszym niż 12 m-cy 2,0 0,7 0,1 2,8

Nawrót w okresie dłuższym niż 12 m-cy 3,7 0,7 0,2 4,6

Żadne z powyższych 2,3 0,5 0,0 2,9

Brak danych 0,1 0,0 0,1 0,2

OGÓŁEM 13,5 3,1 1,5 18,1

Liczba pacjentów

Remisja 

całkowita 

po 

pierwszym 

ASCT

Remisja 

częściowa 

po 

pierwszym 

ASCT

Stabilizacja 

choroby 

po 

pierwszym 

ASCT

O
G

Ó
ŁE

M

Oporność na leczenie / brak całkowitej remisji 4,2 0,6 0,5 5,3

Nawrót w okresie krótszym niż 12 m-cy 1,5 0,5 0,1 2,1

Nawrót w okresie dłuższym niż 12 m-cy 3,3 0,6 0,2 4,1

Żadne z powyższych 2,7 1,1 0,7 4,5

Brak danych 0,3 0,0 0,0 0,3

OGÓŁEM 11,9 2,8 1,5 16,2

Liczba pacjentów
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B11D. Proszę wziąć pod uwagę ……. pacjentów, którzy po pierwszym zabiegu ASCT znajdowali się w remisji całkowitej i określić, u ilu z nich:
B12D. Proszę wziąć pod uwagę ……. pacjentów, którzy po pierwszym zabiegu ASCT znajdowali się w remisji częściowej i określić, u ilu z nich:
B13D. Proszę wziąć pod uwagę ……. pacjentów, którzy po pierwszym zabiegu ASCT znajdowali się w stanie stabilizacji choroby i określić, u ilu z nich:   

2. Potencjał ośrodka
2.6. Liczba pacjentów wg. kryteriów oceny leczenia przed ASCT: PET, zmiany pozawęzłowe

Badanie PET w okresie bezpośrednio poprzedzającym pierwszy ASCT
Pokazano średnią liczbę pacjentów; n=15 lekarzy

Remisja całkowita 

po pierwszym ASCT

Remisja częściowa 

po pierwszym ASCT

Stabilizacja choroby 

po pierwszym ASCT
OGÓŁEM

Wynik ujemny 8,2 0,5 0,0 8,7

Wynik dodatni 3,5 1,7 0,7 5,9

Wynik niejednoznaczny 0,9 0,5 0,4 1,7

Brak danych 0,1 0,2 0,1 0,4

Nie wykonano 0,9 0,3 0,3 1,4

OGÓŁEM 13,5 3,1 1,5 18,1

Liczba pacjentów

Obecność zmian pozawęzłowych w momencie rozpoczęcia przedtransplantacyjnej chemioterapii ratunkowej, 
poprzedzającej pierwszy ASCT
Pokazano średnią liczbę pacjentów; n=15 lekarzy

Remisja całkowita 

po pierwszym ASCT

Remisja częściowa 

po pierwszym ASCT

Stabilizacja choroby 

po pierwszym ASCT
OGÓŁEM

Tak 2,7 1,0 0,3 4,0

Nie 10,1 1,9 1,1 13,2

Brak danych 0,7 0,1 0,0 0,9

OGÓŁEM 13,5 3,1 1,5 18,1

Liczba pacjentów
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B14. Proszę teraz wziąć pod uwagę okres maksymalnie ostatnich 5 lat Pana/i pracy w ośrodku, i pomyśleć ogólnie o wszystkich obecnych i dotychczasowych pacjentach z HL, znajdujących się pod opieką Pana/i 
ośrodka, którzy po pierwszym wykonanym ASCT znajdowali się w remisji całkowitej (z lub bez radioterapii konsolidacyjnej). U jakiego odsetka takich pacjentów, którzy po pierwszym zabiegu ASCT znajdowali się 
w remisji całkowitej (z lub bez radioterapii konsolidacyjnej): 
B15. Jakie są najczęstsze przyczyny zgonu pacjentów, u których remisja całkowita po pierwszym ASCT trwała krócej niż 2 lata i zakończyła się zgonem pacjenta (bez nawrotu)? 

2. Potencjał ośrodka
2.7. Struktura pacjentów ze względu na okres remisji całkowitej po pierwszym ASCT 

Struktura pacjentów ze względu na okres remisji całkowitej
po pierwszym ASCT 
Obecni i dotychczasowi pacjenci z HL znajdujący się w okresie 
maksymalnie ostatnich 5 lat pod opieką ośrodka, którzy po 
pierwszym wykonanym ASCT znajdowali się w remisji całkowitej 
Pokazano % pacjentów; n=15 lekarzy

61%

20%

14%

5%

0%

20%

40%

60%

80%

100%
Remisja trwała krócej niż 2 lata
z powodu zgonu pacjenta (bez
nawrotu)

Remisja trwała krócej niż 2 lata
(u pacjenta nastąpił nawrót)

Remisja trwa krócej niż 2 lata
(pacjent jest nadal w trakcie tej
remisji)

Remisja trwa lub trwała 2 lata
lub dłużej

Najczęstsze przyczyny zgonu pacjentów, u których remisja całkowita po pierwszym ASCT 
trwała krócej niż 2 lata i zakończyła się zgonem pacjenta (bez nawrotu)
Pokazano % lekarzy; n=9

44%

22%

11%

22%

11%

0% 25% 50% 75% 100%

Powikłania infekcyjne / zakażenia / sepsa

Choroby układu krążenia

Choroby współistniejące (ogólnie)

[Odpowiedź nieadekwatna do treści pytania]

Trudno powiedzieć
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Z Pana/i wcześniejszych odpowiedzi wynika, że obecnie pod opieką Pana/i ośrodka znajduje się następująca liczba pacjentów w trakcie remisji całkowitej po pierwszym ASCT: A. ….. pacjentów z remisją całkowitą 
trwającą już 2 lata lub dłużej; B.  ….. pacjentów z remisją całkowitą trwającą dotychczas krócej niż 2 lata:
D1. Proszę rozdzielić liczbowo każdą z powyższych grup pacjentów ze względu na PŁEĆ: 
D2. Proszę rozdzielić liczbowo każdą z powyższych grup pacjentów ze względu na WIEK:   

2. Potencjał ośrodka
2.8. Struktura pacjentów w remisji całkowitej po pierwszym ASCT wg. płci i wieku

Struktura pacjentów w remisji całkowitej po pierwszym ASCT pod opieką ośrodka ze względu na PŁEĆ
Pokazano średnią liczbę pacjentów; n=15 lekarzy

Pacjenci z remisją całkowitą po 

ASCT trwającą już 

2 lata lub dłużej

Pacjenci z remisją całkowitą po 

ASCT trwającą 

krócej niż 2 lata

OGÓŁEM

Kobieta 3,4 1,1 4,5

Mężczyzna 3,1 1,0 4,1

OGÓŁEM 6,5 2,1 8,6

Liczba pacjentów

Struktura pacjentów w remisji całkowitej po pierwszym ASCT pod opieką ośrodka ze względu na WIEK
Pokazano średnią liczbę pacjentów; n=15 lekarzy

Pacjenci z remisją całkowitą po 

ASCT trwającą już 

2 lata lub dłużej

Pacjenci z remisją całkowitą po 

ASCT trwającą 

krócej niż 2 lata

OGÓŁEM

18-29 2,1 0,9 2,9

30-39 2,3 0,7 3,0

40-49 1,0 0,3 1,3

50-59 0,9 0,3 1,1

60-69 0,2 0,1 0,3

OGÓŁEM 6,5 2,1 8,6

Liczba pacjentów



3.
Przepływ pacjentów między ośrodkami
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Podsumowanie: Przepływ pacjentów między ośrodkami
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Uwzględniając chorych z HL, którzy po pierwszym ASCT znajdowali
się w remisji całkowitej i są obecnie lub kiedykolwiek byli
w okresie stażu pracy lekarza pacjentami objętych badaniem
ośrodków na którymkolwiek z następujących etapów: leczenie
przed pierwszym ASCT, wykonanie pierwszego ASCT, obserwacja
po pierwszym ASCT – 74% z nich, na każdym
z wymienionych etapów, znajdowało się pod opieką tego samego
ośrodka.

Powody, dla których u części pacjentów (23%) ASCT wykonywane
było w innym ośrodku niż prowadzone wcześniej leczenie HL, to
brak dostępności / możliwości wykonania ASCT w ośrodku
macierzystym, preferencje pacjenta, krótszy czas oczekiwania na
zabieg lub lokalizacja ośrodka.

Powody, dla których u części pacjentów (18%) monitorowanie
po ASCT odbywało się w innym ośrodku niż wykonujący zabieg, to
duża odległość od miejsca zamieszkania pacjenta, preferencje
pacjenta lub powrót pod opiekę ośrodka macierzystego
(prowadzącego leczenie przed ASCT).

Przemieszczanie się chorych na HL między ośrodkami, 
jeśli chodzi o zakres opieki na etapie leczenia 
przed ASCT, wykonania ASCT i monitorowania po ASCT
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C1. Proszę potraktować teraz jako 100% chorych z HL, którzy po pierwszym ASCT znajdowali się w remisji całkowitej (w tym również wymagających radioterapii konsolidacyjnej zmian resztkowych po przeszczepie) i 
którzy są obecnie lub kiedykolwiek byli pacjentami Pana/i ośrodka na którymkolwiek z następujących etapów: leczenie przed pierwszym ASCT, wykonanie pierwszego ASCT, obserwacja po pierwszym ASCT. Proszę 
wziąć pod uwagę cały Pana/i dotychczasowy staż pracy w tym ośrodku. Proszę rozdzielić procentowo tych pacjentów między wymienione niżej scenariusze, opisujące, który ośrodek (Pana/i czy inny) pełnił nad nimi
opiekę podczas kluczowych etapów terapii. 

3. Przepływ pacjentów między ośrodkami
3.1. Przemieszczanie się chorych na HL między ośrodkami, jeśli chodzi o zakres opieki na etapie leczenia 
przed ASCT, wykonania ASCT i monitorowania po ASCT

Struktura pacjentów, którzy po pierwszym ASCT znajdowali się w remisji całkowitej i którzy są obecnie lub kiedykolwiek byli 
pacjentami ośrodka na którymkolwiek z następujących etapów: leczenie przed pierwszym ASCT, wykonanie pierwszego ASCT, 
obserwacja po pierwszym ASCT, ze względu na miejsce opieki podczas kluczowych etapów terapii 
Pokazano % pacjentów; n=15 lekarzy

Miejsce leczenia bezpośrednio 

przed pierwszym ASCT

Miejsce wykonania 

pierwszego ASCT

Wyłączne lub główne miejsce 

obserwacji pacjenta w remisji 

całkowitej po pierwszym ASCT

Ośrodek lekarza Ośrodek lekarza Ośrodek lekarza 74%

Ośrodek lekarza Inny ośrodek Ośrodek lekarza 7%

Inny ośrodek Ośrodek lekarza Ośrodek lekarza 8%

Inny ośrodek Inny ośrodek Ośrodek lekarza 0%

Ośrodek lekarza Ośrodek lekarza Inny ośrodek 3%

Ośrodek lekarza Inny ośrodek Inny ośrodek 0%

Inny ośrodek Ośrodek lekarza Inny ośrodek 8%

Odsetek pacjentów

Ogółem

11%

89%

100%
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C2a. Jakie są najczęstsze powody, dla których u części pacjentów z HL, leczonych bezpośrednio  przed pierwszym ASCT w Pana/i ośrodku, ASCT jest wykonywane w innym ośrodku? 
C2b. Jakie są najczęstsze powody, dla których u części pacjentów z HL, leczonych bezpośrednio  przed pierwszym ASCT w innym ośrodku, ASCT jest wykonywane w Pana/i ośrodku? 

3. Przepływ pacjentów między ośrodkami
3.2. Powody wykonywania ASCT w innym ośrodku niż macierzysty

Najczęstsze powody, dla których u części pacjentów z HL, leczonych 
bezpośrednio przed pierwszym ASCT w ośrodku lekarza, ASCT jest wykonywane 
w innym ośrodku
Pacjenci w remisji całkowitej po pierwszym ASCT
Pokazano liczbę lekarzy; n=3

2

1

0 1 2 3

Brak dostępności ASCT w ośrodku
(w przeszłości)

Preferencje pacjenta

Najczęstsze powody, dla których u części pacjentów z HL, leczonych 
bezpośrednio przed pierwszym ASCT w innym ośrodku, ASCT jest wykonywane 
w ośrodku lekarza
Pacjenci w remisji całkowitej po pierwszym ASCT
Pokazano % lekarzy; n=11

73%

18%

9%

9%

9%

0% 25% 50% 75% 100%

Brak możliwości wykonania ASCT w
ośrodku macierzystym

Preferencje pacjenta

Krótki czas oczekiwania na ASCT w
ośrodku, w którym pracuje lekarz

Lokalizacja ośrodka, w którym
pracuje lekarz

Trudno powiedzieć
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C3a. Jakie są najczęstsze powody, dla których część pacjentów z HL po pierwszym ASCT w Pana/i ośrodku, przechodzi pod opiekę innego ośrodka na okres monitorowania remisji? 
C3b. Jakie są najczęstsze powody, dla których część pacjentów z HL po pierwszym ASCT w innym ośrodku, przechodzi pod opiekę Pana/i ośrodka na okres monitorowania remisji? 

3. Przepływ pacjentów między ośrodkami
3.3. Powody monitorowania pacjenta po ASCT w innym ośrodku niż wykonującym zabieg

Najczęstsze powody, dla których część pacjentów z HL po pierwszym ASCT 
w ośrodku lekarza, przechodzi pod opiekę innego ośrodka na okres 
monitorowania remisji całkowitej
Pacjenci w remisji całkowitej po pierwszym ASCT
Pokazano % lekarzy; n=8

63%

38%

38%

13%

0% 25% 50% 75% 100%

Duża odległość od miejsca
zamieszkania pacjenta

Preferencje pacjenta

Powrót pacjenta pod opiekę ośrodka
macierzystego

Trudno powiedzieć

Najczęstsze powody, dla których część pacjentów z HL po pierwszym ASCT 
w innym ośrodku, przechodzi pod opiekę ośrodka lekarza na okres 
monitorowania remisji całkowitej
Pacjenci w remisji całkowitej po pierwszym ASCT
Pokazano liczbę lekarzy; n=4

1

1

1

2

0 1 2 3 4

Preferencje pacjenta

Duża odległość od miejsca
zamieszkania pacjenta

Powrót pacjenta pod opiekę ośrodka
macierzystego

Trudno powiedzieć



4.
Monitorowanie pacjentów w remisji całkowitej 
po pierwszym ASCT
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Podsumowanie: Monitorowanie pacjentów w remisji całkowitej po pierwszym ASCT
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Negatywne czynniki rokownicze oczekiwanego stanu pacjenta po
pierwszym zabiegu ASCT, którym według standardów stosowanych
w badanych ośrodkach przypisuje się największe znaczenie, to:
- nawrót w okresie krótszym niż 12 miesięcy po zakończeniu
leczenia ostatnia linią;
- oporność na leczenie ostatniej linii / brak całkowitej remisji;
- nawrót w okresie krótszym niż 12 miesięcy po zakończeniu
leczenia pierwszą linią;
- oporność na leczenie pierwszej linii / brak całkowitej remisji.

Znaczenie wybranych czynników rokowniczych

Wg. deklaracji badanych lekarzy, w 60% ośrodków obowiązują
konkretne wytyczne / zalecenia dotyczące monitorowania
pacjentów z HL w okresie remisji całkowitej po ASCT.

Główne instytucje, których wytyczne / zalecenia najczęściej
obowiązują w tych ośrodkach we wskazanym zakresie, to
wewnętrzne standardy ośrodka (89%) lub NCCN (56%).

Wytyczne / zalecenia dotyczące monitorowania 
pacjentów



100%

100%

100%

93%

80%

73%

47%

47%

47%

33%

47%

33%

33%
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E0. Proszę ocenić, na podstawie standardów stosowanych w Pana/i ośrodku, jakie znaczenie przypisuje się wymienionym niżej negatywnym czynnikom rokowniczym oczekiwanego stanu pacjenta po pierwszym 
zabiegu ASCT. Proszę użyć skali 1-5, gdzie 1 oznacza „brak lub bardzo małe znaczenie”, a 5 – „bardzo duże znaczenie”. Jeśli na liście pominięto ważne Pana/i zdaniem czynniki, proszę je dopisać i ocenić ich znaczenie.

4. Monitorowanie pacjentów w remisji całkowitej po pierwszym ASCT
4.1. Znaczenie wybranych czynników rokowniczych

Ocena znaczenia przypisywanego negatywnym czynnikom rokowniczym oczekiwanego stanu pacjenta po pierwszym zabiegu ASCT 
(na podstawie standardów stosowanych w ośrodku lekarza
Pokazano średnie oceny; n=15 lekarzy; skala: 1 (Brak lub bardzo małe znaczenie) - 5 (Bardzo duże znaczenie)

4,8

4,8

4,6

4,5

4,1

3,8

3,5

3,4

3,3

3,3

3,3

3,1

3,1

0 1 2 3 4 5

Nawrót w okresie krótszym niż 12 miesięcy po zakończeniu leczenia ostatnią linią

Oporność na leczenie ostatniej linii / brak całkowitej remisji

Nawrót w okresie krótszym niż 12 miesięcy po zakończeniu leczenia pierwszą linią

Oporność na leczenie pierwszej linii / brak całkowitej remisji

Stadium III/IV wg. Ann Arbor w nawrocie po ostatniej linii

Obecność zmian pozawęzłowych w momencie rozpoczęcia przedtransplantacyjnej chemioterapii
ratunkowej poprzedzającej ASCT

Nawrót w miejscach uprzednio napromienianych

Wiek > 45 lat

Stężenie albumin w surowicy 40 g/l

Stężenie hemoglobiny 10,5 g/dl

Liczba limfocytów 0,6 g/l lub 8% w rozmazie krwi obwodowej

Liczba leukocytów > 15 g/l

Płeć męska

Brak lub bardzo 
małe znaczenie

Bardzo duże 
znaczenie

Odsetek ocen
4 – 5 pkt.
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E1. Czy w Pana/i ośrodku obowiązują jakieś konkretne wytyczne/zalecenia, dotyczące monitorowania pacjentów z HL w okresie remisji całkowitej po ASCT? 
E2. Proszę wymienić główne instytucje, których wytyczne/zalecenia, dotyczące monitorowania pacjentów z HL w okresie remisji całkowitej po ASCT, stosowane są w Pana/i ośrodku.

4. Monitorowanie pacjentów w remisji całkowitej po pierwszym ASCT
4.2. Wytyczne / zalecenia dotyczące monitorowania pacjentów

Obowiązywanie w ośrodku konkretnych wytycznych / 
zaleceń, dotyczących monitorowania pacjentów z HL 
w okresie remisji całkowitej po ASCT
Pokazano % lekarzy; n=15

60%

33%

7%

Tak Nie Trudno powiedzieć

Główne instytucje, których wytyczne / zalecenia, dotyczące monitorowania 
pacjentów z HL w okresie remisji całkowitej po ASCT, stosowane są w ośrodku
Pokazano % lekarzy; n=9

89%

56%

33%

22%

22%

11%

11%

22%

0% 25% 50% 75% 100%

Wewnętrzne standardy ośrodka

National Comprehensive Cancer Network
(NCCN)

MASCC/ESMO

Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej

American Society of Clinical Oncology
(ASCO)

National Health Service (NHS)

Cancer Care Ontario (CCO)

Inne
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W grupie pacjentów, objętych analizą dokumentacji medycznej,
76% stanowią osoby bez nawrotu w okresie do 2 lat po pierwszym
ASCT, 22% to pacjenci z nawrotem w okresie do 2 lat po
pierwszym ASCT, a w pozostałych 2% przypadków (1 pacjent)
nastąpił zgon w okresie do 2 lat po pierwszym ASCT (bez
wystąpienia nawrotu).

W przypadku pacjentów z nawrotem w okresie do 2 lat po
pierwszym ASCT, okres do rozpoznania nawrotu wynosił średnio
10 miesięcy.

W przypadku pacjenta, u którego doszło do zgonu w okresie do 2
lat po pierwszym ASCT, nastąpił on po 6 miesiącach.

W przypadku pacjentów bez nawrotu w okresie do 2 lat po
pierwszym ASCT, analizowany był okres pierwszych 24 miesięcy.

Ogółem średnia długość objętego analizą okresu, uwzględniając
wszystkie wymienione grupy pacjentów, to 21 miesięcy.

Typ pacjenta ze względu na okres remisji całkowitej po 
pierwszym ASCT Wyraźna większość analizowanych pacjentów (72%) uzyskała

w rozpoznaniu typ histologiczny NS – stwardnienie guzkowe.
Zaawansowanie HL w momencie rozpoznania (klasyfikacja Ann
Arbor) określono u 41% pacjentów jako stopień II/IIE, u 33% jako
stopień IV, a u 24% jako stopień III/IIIE/IIIS.

W przypadku 53% pacjentów w momencie rozpoznania
stwierdzono występowanie niekorzystnych czynników
rokowniczych, takich jak niedokrwistość / anemia, obecność zmian
pozawęzłowych, płeć męską, hipoalbuminemię, stopień
zaawansowania choroby, podwyższony wynik OB., etc.

U blisko 2/3 pacjentów w momencie rozpoznania obecne były
objawy systemowe (gorączka, poty nocne, utrata 10% wagi),
natomiast u 43% zmiany pozawęzłowe.

71% pacjentów w momencie rozpoznania uzyskało dodatni wynik
PET (u 26% nie przeprowadzono badania), 29% na podstawie IPS
zakwalifikowano do grupy wysokiego ryzyka (55% do niskiego),
a 74% uzyskało ocenę stanu sprawności 0-1 pkt. w skali ECOG
(19% - 2 pkt.), przy średniej 1,1 pkt.

Rozpoznanie HL

Udział kobiet i mężczyzn w analizowanej grupie pacjentów był
równy. Średni wiek pacjentów wyniósł 35 lat, wzrost – 172 cm,
natomiast waga (ostatni pomiar) – 75 kg.

Płeć, wiek, wzrost, waga

95% pacjentów przeszło wyłącznie jeden zabieg ASCT, a 5% dwa
takie zabiegi (po drugim ASCT każdy pacjent również znajdował się
w remisji całkowitej). Okres od rozpoznania HL do pierwszego
ASCT wyniósł średnio ok. 3 lat.

Liczba zabiegów ASCT i okresy między nimi
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U blisko co 4 pacjenta stwierdzono w okresie bezpośrednio
poprzedzającym pierwszy zabieg ASCT występowanie
niekorzystnych czynników rokowniczych, takich jak
chemiooporność / brak całkowitej remisji po chemioterapii (50%),
wiek (ogólnie) – 21%, płeć męską (21%), płeć (ogólnie) – 14%.

Badanie PET we wskazanym okresie wykonano u 76% pacjentów
(przeciętnie między PET a ASCT upływały 3 miesiące), którego
wynik w 66% przypadków okazał się ujemny (18% - dodatni, 16% -
niejednoznaczny).

We wskazanym okresie stan sprawności 76% pacjentów wynosił
1 pkt. w skali ECOG (12% - 0 pkt., 7% - 2 pkt.).

Jedną linię leczenia przed pierwszym ASCT zastosowano u 17%
pacjentów, natomiast 2 linie – u 52%. Pięć lub więcej linii
zastosowano u 3% pacjentów.

W związku z pierwszą, zastosowaną u pacjentów linią leczenia,
w 67% przypadków wystąpiła oporność na to leczenie, w 12%
przypadków nawrót w okresie krótszym niż 12 m-cy po
zakończeniu leczenia, a w 14% przypadków nawrót w okresie
dłuższym niż 12 m-cy.

Dla ostatniej zastosowanej linii leczenia oporność na leczenie
wystąpiła u 38% pacjentów, nawrót w okresie krótszym niż
12 m-cy u 2%, a w okresie dłuższym niż 12 m-cy u 10%.

Stan pacjenta w okresie bezpośrednio poprzedzającym 
pierwszy ASCT

Obecność zmian pozawęzłowych w momencie rozpoczęcia
przedtransplantacyjnej chemioterapii ratunkowej stwierdzono
u 21% pacjentów.

Ogólnie stan pacjentów w momencie kwalifikacji do pierwszego
ASCT (wg. kryterium odpowiedzi na leczenie poprzedzające),
u 53% określono jako całkowitą remisję, u 40% jako częściową
remisję, u 2% jako stabilizację choroby, u 2% jako nawrót.
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A5. TYP PACJENTA | A5b. Data rozpoznania nawrotu choroby  | A5c. Data zgonu pacjenta
A6. Data wykonania pierwszego zabiegu ASCT

5. Profil pacjentów objętych analizą dokumentacji medycznej
5.1. Typ pacjenta ze względu na okres remisji całkowitej po pierwszym ASCT

Typ pacjenta ze względu na okres remisji po pierwszym ASCT
Pokazano % pacjentów; n=58

76%

22%

2%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Pacjent zmarł w okresie do
2 lat po pierwszym ASCT
(bez wystąpienia nawrotu)

Pacjent z nawrotem w
okresie do 2 lat po
pierwszym ASCT

Pacjent bez nawrotu w
okresie do 2 lat po
pierwszym ASCT

Okres do rozpoznania nawrotu po pierwszym ASCT
Pokazano % pacjentów i czas w miesiącach; n=13

15% 8% 8%
23% 15% 8% 8% 8% 8%

3 5 7 8 10 15 18 22 Brak
danych

Min. 3

Średnia 10

Mediana 8

Max. 22

Okres do zgonu pacjenta po pierwszym ASCT (bez wystąpienia nawrotu)
Pokazano czas w miesiącach; n=1

OGÓLNA DŁUGOŚĆ ANALIZOWANEGO OKRESU
Pokazano % pacjentów i czas w miesiącach; n=58

3% 2% 2% 2% 5% 3% 2% 2% 2%

76%

2%

3 5 6 7 8

1
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Min. 3

Średnia 21

Mediana 24

Max. 24

• 6 m-cy
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B1. Płeć pacjenta | B2. Data urodzenia pacjenta | A6. Data wykonania pierwszego zabiegu ASCT | B3. Wzrost pacjenta | B4. Waga pacjenta (ostatni pomiar)

5. Profil pacjentów objętych analizą dokumentacji medycznej
5.2. Płeć, wiek, wzrost, waga

Wzrost pacjenta
Pokazano % pacjentów i wzrost w cm; n=58

9%

28% 29% 22%
12%

poniżej 160 cm 160 - 169 cm 170 - 179 cm 180 - 189 cm Brak danych

Min. 157

Średnia 172

Mediana 170

Max. 184

Wiek pacjenta w momencie pierwszego ASCT
Pokazano % pacjentów i wiek w latach; n=58

Min. 19

Średnia 35

Mediana 34

Max. 58

50%50%

Kobieta

Mężczyzna

Płeć pacjenta
Pokazano % pacjentów; n=58

Waga pacjenta (ostatni pomiar)
Pokazano % pacjentów i wagę w kg; n=58

12% 21% 22% 19% 10% 3% 12%

poniżej
60 kg

60 - 69 kg 70 - 79 kg 80 - 89 kg 90 - 99 kg 100 kg i
więcej

Brak
danych

Min. 50

Średnia 75

Mediana 77

Max. 138

3%

31% 31% 24%
10%

poniżej 20 lat 20 - 29 lat 30 - 39 lat 40 - 49 lat 50 - 59 lat
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C1. Typ histologiczny chłoniaka Hodgkina
C2. Stopień zaawansowania (klasyfikacja Ann Arbor) w momencie rozpoznania

5. Profil pacjentów objętych analizą dokumentacji medycznej
5.3. Rozpoznanie HL
5.3.1. Typ histologiczny i stopień zaawansowania HL

Typ histologiczny HL
Pokazano % pacjentów; n=58

72%

16%

3%

3%

2%

2%

2%

0% 25% 50% 75% 100%

NS – stwardnienie guzkowe

MC – typ o mieszanej komórkowości

LR – typ bogaty w limfocyty

LD – typ ubogi w limfocyty

NLPHL – typ guzkowaty z przewagą 
limfocytów

Nieokreślony

Inny

Stopień zaawansowania HL w momencie rozpoznania 
(klasyfikacja Ann Arbor)
Pokazano % pacjentów; n=58

31%

10%

16%

2%

7%

33%

2%

0% 25% 50% 75% 100%

II

II E

III

III E

III S

IV

Brak danych

41%

24%

Zajęcie dwóch lub więcej okolic 
limfatycznych po tej samej stronie 
przepony lub ograniczone zajęcie jednego 
narządu lub okolicy pozalimfatycznej + 
zmiany węzłowe po tej samej stronie 
przepony

Zajęcie okolic limfatycznych po obu 
stronach przepony, także ograniczone 
zajęcie narządu lub okolicy 
pozalimfatycznej, także zajęcie śledziony

Rozlane lub uogólnione zajęcie jednego 
lub więcej narządów pozalimfatycznych
z lub bez zajęcia okolic limfatycznych
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C3. Występowanie niekorzystnych czynników rokowniczych w momencie rozpoznania

Występowanie niekorzystnych czynników rokowniczych 
w momencie rozpoznania
Pokazano % pacjentów; n=58

53%
34%

12%

Tak Nie Brak danych

Niekorzystne czynniki rokownicze w momencie rozpoznania
Pokazano % pacjentów; n=31

29%

23%

19%

19%

16%

16%

13%

13%

10%

10%

10%

10%

10%

6%

3%

0% 25% 50% 75% 100%

Niedokrwistość / anemia

Obecność zmian pozawęzłowych

Płeć męska

Hipoalbuminemia

Stopień zaawansowania choroby

Podwyższony wynik OB.

Płeć (ogólnie)

CS IV

Wiek (ogólnie)

Objawy B

Cecha X / masa guzowa w śródpiersiu

Bulky disease

Zajęcie chorobą trzech lub więcej grup
węzłowych

Limfopenia

Podwyższony poziom LDH

5. Profil pacjentów objętych analizą dokumentacji medycznej
5.3. Rozpoznanie HL
5.3.2. Niekorzystne czynniki rokownicze
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C4. Obecność objawów systemowych w momencie rozpoznania
C5. Obecność zmian pozawęzłowych w momencie rozpoznania

Obecność objawów systemowych w momencie rozpoznania
Pokazano % pacjentów; n=58

64%

31%

5%

Z objawami systemowymi (gorączka, poty nocne, utrata 10% wagi)

Bez objawów systemowych

Brak danych

Obecność zmian pozawęzłowych w momencie rozpoznania
Pokazano % pacjentów; n=58

43%

52%

5%

Tak Nie Brak danych

5. Profil pacjentów objętych analizą dokumentacji medycznej
5.3. Rozpoznanie HL
5.3.3. Obecność objawów systemowych i zmian pozawęzłowych
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C6. Wynik badania PET w momencie rozpoznania
C7. IPS pacjenta w momencie rozpoznania
C8. Stan sprawności WHO/ECOG pacjenta w momencie rozpoznania

IPS pacjenta w momencie rozpoznania
Pokazano % pacjentów; n=58

55%
29%

16%

Grupa niskiego ryzyka (max 2 niekorzystne czynniki rokownicze)

Grupa wysokiego ryzyka (>2 niekorzystne czynniki rokownicze)

Brak danych

Wynik badania PET w momencie rozpoznania
Pokazano % pacjentów; n=58

71%

26%

3%

0% 25% 50% 75% 100%

Dodatni

Nie badano

Brak danych

Stan sprawności WHO/ECOG pacjenta w momencie rozpoznania
Pokazano % pacjentów; n=58

12%

62%

19%

7%

0% 25% 50% 75% 100%

0

1

2

Brak danych
Średnia
1,1 pkt

5. Profil pacjentów objętych analizą dokumentacji medycznej
5.3. Rozpoznanie HL
5.3.4. IPS, PET, ECOG
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A6. Data wykonania pierwszego zabiegu ASCT | B5. Data rozpoznania chłoniaka Hodgkina
B6. Liczba wykonanych u pacjenta ASCT | B7. Data wykonania kolejnych ASCT

5. Profil pacjentów objętych analizą dokumentacji medycznej
5.4. Liczba zabiegów ASCT i okresy między nimi

Liczba wykonanych u pacjenta ASCT
Pokazano % pacjentów; n=58

95%

5%

0% 25% 50% 75% 100%

1

2

Okres od rozpoznania HL do pierwszego ASCT
Pokazano % pacjentów i czas w latach; n=58

16% 45% 10% 7% 12% 10%

Do 1 roku (1 - 2> (2 - 3> (3 - 4> Powyżej 4
lat

Brak
danych

Min. 0,4

Średnia 2,7

Mediana 1,5

Max. 16,8

Okres między pierwszym a drugim ASCT
Pokazano % pacjentów i czas w latach; n=3

• 0,5 roku
• 2,6 roku
• 9 lat
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5. Profil pacjentów objętych analizą dokumentacji medycznej
5.5. Stan pacjenta w okresie bezpośrednio poprzedzającym pierwszy ASCT
5.5.1. Niekorzystne czynniki rokownicze 

X0. Występowanie niekorzystnych czynników rokowniczych w okresie bezpośrednio poprzedzającym pierwszy ASCT

Występowanie niekorzystnych czynników rokowniczych 
w okresie bezpośrednio poprzedzającym pierwszy ASCT
Pokazano % pacjentów; n=58

24%
66%

10%

Tak Nie Brak danych

Niekorzystne czynniki rokownicze w okresie bezpośrednio poprzedzającym pierwszy ASCT
Pokazano % pacjentów; n=14

50%

21%

21%

14%

0% 25% 50% 75% 100%

Chemiooporność / brak remisji całkowitej po
chemioterapii

Wiek (ogólnie)

Płeć męska

Płeć (ogólnie)
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X1a. Czy w okresie bezpośrednio poprzedzającym pierwszy ASCT wykonano u pacjenta badanie PET? | X1b. Wynik badania PET wykonanego w  okresie bezpośrednio poprzedzającym pierwszy ASCT
X2. Stan sprawności WHO/ECOG pacjenta w okresie bezpośrednio poprzedzającym pierwszy ASCT

Wykonanie badania PET w okresie bezpośrednio 
poprzedzającym pierwszy ASCT
Pokazano % pacjentów; n=58

76%

21%
3%Tak

Nie

Brak danych

Okres od wykonania badania PET w okresie bezpośrednio poprzedzającym pierwszy ASCT 
do wykonania zabiegu
Pokazano % pacjentów i czas w miesiącach; n=44

2%

57%
23%

9% 9%

Mniej niż 1
miesiąc

1 - 2 m-ce 3 - 4 m-ce 5 - 6 m-cy 7 m-cy i
więcej

Min. 0,1

Średnia 3

Mediana 2

Max. 27

Wynik badania PET wykonanego w okresie bezpośrednio poprzedzającym 
pierwszy ASCT 
Pokazano % pacjentów; n=44

66%

18%

16%

0% 25% 50% 75% 100%

Ujemny

Dodatni

Niejednoznaczny

Stan sprawności WHO/ECOG pacjenta w okresie bezpośrednio 
poprzedzającym pierwszy ASCT
Pokazano % pacjentów; n=58

12%

76%

7%

5%

0% 25% 50% 75% 100%

0

1

2

Brak danych
Średnia
1,0 pkt

5. Profil pacjentów objętych analizą dokumentacji medycznej
5.5. Stan pacjenta w okresie bezpośrednio poprzedzającym pierwszy ASCT
5.5.2. PET, ECOG
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X3. Liczba linii leczenia przed pierwszym ASCT
X3A. Czy w związku z pierwszą, zastosowaną u pacjenta przed pierwszym ASCT, linią leczenia, wystąpiły: 
X3B. Czy w związku z ostatnią, zastosowaną u pacjenta przed pierwszym ASCT, linią leczenia, wystąpiły: 

Liczba linii leczenia przed pierwszym ASCT
Pokazano % pacjentów; n=58

17%

52%

19%

9%

3%

0% 25% 50% 75% 100%

Jedna linia

Dwie linie

Trzy linie

Cztery linie

Pięć lub więcej linii

Skutek leczenia pierwszą linią przed pierwszym ASCT
Pokazano % pacjentów; n=58

67%

12%

14%

7%

0% 25% 50% 75% 100%

Oporność na leczenie pierwszej linii / brak
całkowitej remisji

Nawrót w okresie krótszym niż 12 miesięcy po
zakończeniu leczenia pierwszą linią

Nawrót w okresie dłuższym niż 12 miesięcy po
zakończeniu leczenia pierwszą linią

Żadne z powyższych

Skutek leczenia ostatnią linią przed pierwszym ASCT
Pokazano % pacjentów; n=48

38%

2%

10%

50%

0% 25% 50% 75% 100%

Oporność na leczenie tej linii / brak całkowitej
remisji

Nawrót w okresie krótszym niż 12 miesięcy po
zakończeniu leczenia tą linią

Nawrót w okresie dłuższym niż 12 miesięcy po
zakończeniu leczenia tą linią

Żadne z powyższych

5. Profil pacjentów objętych analizą dokumentacji medycznej
5.5. Stan pacjenta w okresie bezpośrednio poprzedzającym pierwszy ASCT
5.5.3. Leczenie poprzedzające
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X4. Obecność zmian pozawęzłowych w momencie rozpoczęcia przedtransplantacyjnej chemioterapii ratunkowej poprzedzającej pierwszy ASCT
X5. Stan pacjenta w momencie kwalifikacji do pierwszego ASCT (wg. kryterium odpowiedzi na leczenie poprzedzające)

Obecność zmian pozawęzłowych w momencie rozpoczęcia 
przedtransplantacyjnej chemioterapii ratunkowej 
poprzedzającej pierwszy ASCT
Pokazano % pacjentów; n=58

21%

72%

7%

Tak Nie Brak danych

Stan pacjenta w momencie kwalifikacji do pierwszego ASCT 
(wg. kryterium odpowiedzi na leczenie poprzedzające)
Pokazano % pacjentów; n=58

53%

40%

2%

2%

3%

0% 25% 50% 75% 100%

Całkowita remisja

Częściowa remisja

Choroba stabilna

Nawrót

Brak danych

5. Profil pacjentów objętych analizą dokumentacji medycznej
5.5. Stan pacjenta w okresie bezpośrednio poprzedzającym pierwszy ASCT
5.5.4. Zmiany pozawęzłowe; kryterium odpowiedzi na leczenie poprzedzające
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Leczenie pacjentów w remisji całkowitej 
po pierwszym ASCT
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Analiza dokumentacji medycznejAnkieta lekarska

... w okresie nie dłuższym niż 2 lata tej remisji 

• jeśli u pacjenta remisja całkowita trwała lub 
trwa dłużej niż 2 lata, analizę ograniczono do 
okresu pierwszych 2 lat remisji

• jeśli u pacjenta remisja całkowita trwała lub 
trwa krócej niż 2 lata, analizą objęto 
cały okres remisji

Uwzględniono pacjentów, którzy w okresie tej 
remisji znajdowali się lub znajdują pod opieką 
objętego badaniem ośrodka. 

W rozdziałach 6 – 8 raportu opisane zostało postępowanie terapeutyczne u pacjentów w trakcie 
REMISJI CAŁKOWITEJ PO PIERWSZYM ASCT …

… w okresie nie dłuższym niż 2 lata tej remisji, 
w szczególności trwającym od momentu 
wykonania pierwszego ASCT do:

• 24 miesiąca po zabiegu [dla pacjentów bez 
nawrotu w okresie do 2 lat po ASCT]

• momentu nawrotu [dla pacjentów z nawrotem 
w okresie do 2 lat po ASCT]

• momentu zgonu [dla pacjentów, którzy zmarli 
w okresie do 2 lat po ASCT (bez wystąpienia 
nawrotu)]

W analizie pominięto wszystkie zdarzenia terapeutyczne mające miejsce 
w okresie rekonwalescencji pacjenta po ASCT

6. Leczenie pacjentów w remisji całkowitej po pierwszym ASCT
Definicja objętego analizą okresu leczenia, występowania zdarzeń niepożądanych III i IV stopnia 
oraz hospitalizacji (rozdziały 6 – 8 raportu)
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Wg. szacunków lekarzy biorących udział w badaniu, 24%
pacjentów znajdujących się w remisji całkowitej po pierwszym
ASCT wymagało zastosowania radioterapii konsolidacyjnej zmian
resztkowych po przeszczepie. Przeciętnie przeprowadza się 10
takich zabiegów u pacjenta.

Wg. analizy dokumentacji medycznej radioterapii konsolidacyjnej
wymagało 16% pacjentów i przeprowadzono u nich średnio 9
takich zabiegów.

Radioterapia konsolidacyjna

Wg. deklaracji lekarzy, najpowszechniej wykonywane badania
diagnostyczne / monitorujące wykonywane u pacjentów w remisji
całkowitej po pierwszym ASCT, to morfologia krwi (91% pacjentów
zarówno w pierwszym jak i drugim roku po ASCT), biochemia krwi
(85% w pierwszym roku i 83% w drugim roku), PET (odpowiednio
72% i 49%), OB (51% i 47%) oraz TK (47% i 46%). Żadnego badania
w tym celu nie wykonano u 1% pacjentów.

Wg. analizy dokumentacji medycznej u największej frakcji
pacjentów wykonano morfologię krwi (78% pacjentów),
biochemię krwi (74%), PET (62%), TK (47%), OB (41%), TSH (41%).
Żadnego badania w tym celu nie wykonano u 16% pacjentów.

Badania diagnostyczne / monitorujące 

Wg. deklaracji lekarzy, w okresie pierwszych 2 lat remisji całkowitej
po pierwszym ASCT, żadnej terapii wspomagającej nie
zastosowano u połowy pacjentów, wyłącznie terapię
farmakologiczną zastosowano u 37%, zarówno terapię
farmakologiczną jak i niefarmakologiczną u 6%, wyłącznie terapię
niefarmakologiczną u pozostałych 6%.

Wg. analizy dokumentacji medycznej żadnej terapii
wspomagającej nie zastosowano u 57% pacjentów, wyłącznie
terapię farmakologiczną zastosowano u 36%, zarówno terapię
farmakologiczną jak i niefarmakologiczną u 3%, wyłącznie terapię
niefarmakologiczną u pozostałych 3%.

Terapia wspomagająca po ASCT 

Wg. analizy dokumentacji medycznej okres rekonwalescencji
pacjenta po pierwszym ASCT wynosił średnio 70 dni (przy
medianie równej 29 dni).

Stan sprawności w skali ECOG, w momencie zakończenia okresu
rekonwalescencji, u 26% pacjentów określono na 0 pkt., u 55% na
1 pkt., u 12% na 2 pkt. Średnio pacjenci uzyskali 0,9 pkt. w tej skali.

Okres rekonwalscencji

Wg. szacunków lekarzy biorących udział w badaniu, w ciągu
pierwszego roku remisji całkowitej po pierwszym ASCT pacjenci
odbywają średnio 7 kontrolnych wizyt hematologicznych,
natomiast w ciągu drugiego roku średnio 4 takie wizyty.

Wg. analizy dokumentacji medycznej, w analizowanym okresie
pacjenci odbyli średnio 8 takich wizyt. Stan sprawności w skali
ECOG, w momencie ostatniej z tych wizyt, u 47% pacjentów
określono na 0 pkt., u 29% na 1 pkt., u 2% na 2 pkt (średnio 0,4
pkt.).

Konsultacje hematologiczne
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Wg. deklaracji lekarzy, w okresie pierwszych 2 lat remisji całkowitej
po pierwszym ASCT, niefarmakologiczną terapię wspomagającą
zastosowano średnio u 12% pacjentów. Zbliżony wynik (7%)
uzyskano w przypadku analizy dokumentacji medycznej.

Wg. deklaracji lekarzy, relatywnie najczęściej stosowane
niefarmakologiczne terapie wspomagające u pacjentów, to kolejno
terapia przeciwbólowa, zarządzanie cierpieniem w formie
poznawczej terapii behawioralnej, hematopoetyczne czynniki
wzrostu oraz preparaty krwi / produkty krwiopochodne.

Wg. analizy dokumentacji medycznej, oprócz wymienionych wyżej
terapii, stosowanych u pojedynczych pacjentów, również
jednostkowo stosowano jeszcze szczepienia profilaktyczne
i profilaktykę przeciwgrzybiczą.

Niefarmakologiczna terapia wspomagająca po ASCT 

Wg. deklaracji lekarzy, w okresie pierwszych 2 lat remisji całkowitej
po pierwszym ASCT, farmakologiczną terapię wspomagającą
zastosowano średnio u 43% pacjentów. Podobny wynik (40%)
uzyskano w przypadku analizy dokumentacji medycznej.

Wg. deklaracji lekarzy, najczęściej stosowane w ramach tej terapii
leki, to acyklowir (wymieniony przez wszystkich lekarzy, u których
w ośrodku stosowano farmakoterapię wspomagającą),
kotrimoksazol (89%) i flukonazol (44%).

Także wg. analizy dokumentacji medycznej wymienione 3 leki były
stosowane najczęściej w tej terapii. W szczególności acyklowir
u 91% pacjentów, kotrimoksazol - u 78% pacjentów i flukonazol –
u 48% pacjentów.

Farmakologiczna terapia wspomagająca po ASCT 



47

6. Leczenie pacjentów w remisji całkowitej po pierwszym ASCT
6.1. Radioterapia konsolidacyjna

E3. U jakiego odsetka pozostających pod opieką Pana/i ośrodka pacjentów z HL, którzy po pierwszym ASCT znajdowali się w remisji całkowitej, konieczne było zastosowanie radioterapii konsolidacyjnej zmian 
resztkowych po przeszczepie? | E4. Ile zazwyczaj przeprowadza się, u wymagających tego pacjentów, zabiegów radioterapii konsolidacyjnej zmian resztkowych po ASCT?
D0a. Czy w bezpośrednim okresie po pierwszym ASCT wykonano u pacjenta radioterapię konsolidacyjną zmian resztkowych po przeszczepie? | D0b. Liczba wykonanych u pacjenta w bezpośrednim okresie po 
pierwszym ASCT zabiegów radioterapii konsolidacyjnej zmian resztkowych po przeszczepie

Odsetek pacjentów wymagających 
zastosowania radioterapii konsolidacyjnej 
zmian resztkowych po pierwszym ASCT
Pokazano % pacjentów; n=15 lekarzy

24%

Wykonanie u pacjenta radioterapii 
konsolidacyjnej zmian resztkowych 
w bezpośrednim okresie po pierwszym ASCT
Pokazano % pacjentów; n=58 Liczba wykonanych u pacjenta w bezpośrednim okresie po pierwszym ASCT 

zabiegów radioterapii konsolidacyjnej zmian resztkowych po przeszczepie
Pokazano % pacjentów i liczbę zabiegów; n=9

44%
22% 22%

11%

1 15 17 Brak danych

Min. 1

Średnia 9

Mediana 8

Max. 17

16%

Liczba zazwyczaj przeprowadzanych, u wymagających tego pacjentów, zabiegów 
radioterapii konsolidacyjnej zmian resztkowych po ASCT
Pokazano % pacjentów i liczbę zabiegów; n=12

25%

8%

33%

8% 8% 8% 8%

1 7 10 12 15 17 20

Min. 1

Średnia 10

Mediana 10

Max. 20
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A6. Data wykonania pierwszego zabiegu ASCT | D0c. Data zakończenia okresu rekonwalescencji pacjenta po pierwszym ASCT
D0d. Stan sprawności WHO/ECOG pacjenta w momencie zakończenia okresu rekonwalescencji po pierwszym ASCT

Okres rekonwalescencji pacjenta po pierwszym ASCT
Pokazano % pacjentów i czas w dniach; n=58

34%

5% 5%
21% 34%

Do 30 dni 31 - 45 dni 46 - 60 dni 61 dni lub
więcej

Brak danych

Min. 11

Średnia 70

Mediana 29

Max. 384

Stan sprawności WHO/ECOG pacjenta w momencie zakończenia 
okresu rekonwalescencji po pierwszym ASCT
Pokazano % pacjentów; n=58

26%

55%

12%

7%

0% 25% 50% 75% 100%

0

1

2

Brak danych
Średnia
0,9 pkt

6. Leczenie pacjentów w remisji całkowitej po pierwszym ASCT
6.2. Okres rekonwalscencji
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6. Leczenie pacjentów w remisji całkowitej po pierwszym ASCT
6.3. Konsultacje hematologiczne

E5. Ile zazwyczaj kontrolnych wizyt hematologicznych odbywa pozostający pod opieką Pana/i ośrodka pacjenta z HL, w okresie remisji całkowitej po pierwszym ASCT:
D1a. Łączna liczba konsultacji / wizyt kontrolnych pacjenta u hematologa w analizowanym okresie (pomijając okres rekonwalescencji po ASCT), związanych z obserwacją po pierwszym ASCT
D1c. Stan sprawności WHO/ECOG pacjenta w momencie ostatniej, związanej z obserwacją po pierwszym ASCT, wizyty kontrolnej u hematologa w analizowanym okresie (pomijając okres rekonwalescencji po ASCT) 

Liczba kontrolnych wizyt hematologicznych odbywanych przez pacjentów 
w okresie remisji całkowitej po pierwszym ASCT: PIERWSZY ROK REMISJI
Pokazano % lekarzy i liczbę wizyt; n=15

7% 13% 13%
27%

13% 7% 7% 7% 7%

3 4 5 6 8 9 10 11 12

Min. 3

Średnia 7

Mediana 6

Max. 12

Liczba kontrolnych wizyt hematologicznych odbywanych przez pacjentów 
w okresie remisji całkowitej po pierwszym ASCT: DRUGI ROK REMISJI
Pokazano % lekarzy i liczbę wizyt; n=15

7% 7%

53%

13% 20%

2 3 4 5 6

Min. 2

Średnia 4

Mediana 4

Max. 6

Łączna liczba konsultacji / wizyt kontrolnych pacjenta u hematologa 
w analizowanym okresie, związanych z obserwacją po pierwszym ASCT 
Pokazano % pacjentów i liczbę wizyt; n=58

26% 48%
10% 5% 10%

1 - 5 6 - 10 11 - 15 16 - 20 Brak
danych

Min. 1

Średnia 8

Mediana 8

Max. 18

Stan sprawności WHO/ECOG pacjenta w momencie ostatniej, związanej 
z obserwacją po pierwszym ASCT, wizyty kontrolnej u hematologa 
w analizowanym okresie 
Pokazano % pacjentów; n=58

47%

29%

2%

22%

0% 25% 50% 75% 100%

0

1

2

Brak danych
Średnia
0,4 pkt
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6. Leczenie pacjentów w remisji całkowitej po pierwszym ASCT
6.4. Badania diagnostyczne / monitorujące [1/2]

E6. Proszę potraktować jako 100% pacjentów z HL, pozostających przez okres remisji całkowitej po pierwszym ASCT pod opieką Pana/i ośrodka. U jakiego odsetka z nich wykonano następujące badania diagnostyczne / 
monitorujące, związane z chorobą podstawową (z pominięciem leczenia zdarzeń niepożądanych)? Proszę pominąć okres rekonwalescencji po ASCT.
D2a. Czy badania diagnostyczne / monitorujące, związane z chorobą podstawową (z pominięciem leczenia zdarzeń niepożądanych), wykonane u pacjenta po pierwszym ASCT w analizowanym okresie (pomijając okres 
rekonwalescencji po ASCT)

Związane z chorobą podstawową badania diagnostyczne / monitorujące 
wykonywane u pacjentów w remisji całkowitej po pierwszym ASCT
Pokazano % pacjentów; n=15 lekarzy

91%

85%

72%

51%

47%

39%

24%

21%

14%

11%

1%

91%

83%

49%

47%

46%

25%

14%

17%

14%

5%

1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Morfologia krwi

Biochemia krwi

PET

OB

TK

TSH

RTG klatki piersiowej

Stężenie hormonów płciowych

Mammografia

Inne

NIE WYKONANO ŻADNEGO
BADANIA

W ciągu pierwszego roku remisji po ASCT

W ciągu drugiego roku remisji po ASCT

Związane z chorobą podstawową badania diagnostyczne / monitorujące 
wykonane u pacjenta po pierwszym ASCT w analizowanym okresie 
Pokazano % pacjentów i liczbę badań; n=58

78%

74%

62%

47%

41%

41%

22%

14%

9%

5%

5%

3%

3%

3%

2%

2%

2%

2%

16%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Morfologia krwi

Biochemia krwi

PET

TK

OB

TSH

Stężenie hormonów płciowych

RTG klatki piersiowej

USG

Mammografia

Echokardiografia

CMV DNA

MR

Badanie anty-HCV

Badanie CRP

Antygen HBs

EBV DNA

Badanie PTH

NIE WYKONANO ŻADNEGO BADANIA
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E7. Proszę wziąć pod uwagę pacjentów z HL, pozostających przez okres remisji całkowitej po pierwszym ASCT pod opieką Pana/i ośrodka, u których wykonano następujące badania diagnostyczne / monitorujące, 
związane z chorobą podstawową (z pominięciem leczenia zdarzeń niepożądanych). Ile zazwyczaj badań danego rodzaju wykonuje się u pacjenta z tego powodu? Proszę pominąć okres rekonwalescencji po ASCT.
D2b. Jakie badania diagnostyczne / monitorujące, związane z chorobą podstawową (z pominięciem leczenia zdarzeń niepożądanych), wykonane u pacjenta po pierwszym ASCT w analizowanym okresie (pomijając
okres rekonwalescencji po ASCT)

Liczba związanych z chorobą podstawową badań diagnostycznych / monitorujących 
wykonywanych u pacjentów w remisji całkowitej po pierwszym ASCT
Pokazano liczbę badań; n=4-12 lekarzy

Nazwa badania

Pierwszy rok remisji 
po ASCT

Drugi rok remisji 
po ASCT

M
in

.

Śr
e

d
n

ia

M
e

d
ia

n
a

M
ax

.

Li
cz

eb
n

o
ść

(n
 le

ka
rz

y)

M
in

.

Śr
e

d
n

ia

M
e

d
ia

n
a

M
ax

.

Li
cz

eb
n

o
ść

(n
 le

ka
rz

y)

Morfologia krwi 2 5 6 9 12 2 4 4 6 12

Biochemia krwi 1 5 6 9 12 2 4 4 6 11

OB 1 5 5 9 8 1 3 3 4 7

TK 1 2 2 4 9 1 2 2 3 9

Stężenie hormonów płciowych 1 2 1 4 5 1 2 1 3 3

RTG klatki piersiowej 1 2 2 2 2 1 1 1 2 3

TSH 1 1 1 4 9 1 1 1 3 7

PET 1 1 1 2 12 1 1 1 2 8

Mammografia 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4

Liczba związanych z chorobą podstawową badań diagnostycznych / 
monitorujących wykonanych u pacjentów po pierwszym ASCT 
w analizowanym okresie
Pokazano liczbę badań; n=1-38 pacjentów

Nazwa badania

M
in

.

Śr
e

d
n

ia

M
e

d
ia

n
a

M
ax

.

Li
cz

eb
n

o
ść

(n
 p

-t
ó

w
)

Morfologia krwi 2 8 8 16 38

Biochemia krwi 2 8 8 15 36

OB 1 7 6 14 22

Stężenie hormonów płciowych 1 6 6 12 11

TSH 1 4 1 12 19

TK 1 3 2 8 25

PET 1 2 2 8 35

Badanie CRP 2 2 2 2 1

USG 1 2 1 3 5

RTG klatki piersiowej 1 2 1 3 6

Echokardiografia 1 1 1 2 3

Mammografia 1 1 1 1 3

CMV DNA 1 1 1 1 2

MR 1 1 1 1 2

Badanie anty-HCV 1 1 1 1 2

Antygen HBs 1 1 1 1 1

EBV DNA 1 1 1 1 1

Badanie PTH 1 1 1 1 1

6. Leczenie pacjentów w remisji całkowitej po pierwszym ASCT
6.4. Badania diagnostyczne / monitorujące [2/2]
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6. Leczenie pacjentów w remisji całkowitej po pierwszym ASCT
6.5. Farmakologiczna terapia wspomagająca [1/6]

E8. U jakiego odsetka pacjentów z HL, pozostających przez okres remisji całkowitej po pierwszym ASCT pod opieką Pana/i ośrodka, zastosowano w tym czasie terapię wspomagającą po ASCT (z pominięciem leczenia 
zdarzeń niepożądanych)? Proszę wziąć pod uwagę okres maksymalnie pierwszych 2 lat remisji, ale pominąć okres rekonwalescencji po ASCT.
D3a. Czy farmakoterapia wspomagająca zastosowana u pacjenta po pierwszym ASCT (z pominięciem leczenia zdarzeń niepożądanych) w analizowanym okresie (pomijając okres rekonwalescencji po ASCT)
D4a. Czy, inna niż farmakologiczna, terapia wspomagająca zastosowana u pacjenta po pierwszym ASCT (z pominięciem leczenia zdarzeń niepożądanych) w analizowanym okresie (pomijając okres rekonwalescencji 
po ASCT)

Zastosowanie farmakologicznej terapii wspomagającej w okresie 
pierwszych 2 lat remisji całkowitej po pierwszym ASCT
Pokazano % pacjentów; n=15 lekarzy

37%

6%

6%

50%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Nie zastosowano żadnej
terapii wspomagającej

Wyłącznie wspomagająca
terapia niefarmakologiczna

Zarówno wspomagająca
terapia farmakologiczna,
jak i niefarmakologiczna

Wyłącznie wspomagająca
terapia farmakologiczna

Zastosowanie w analizowanym okresie u pacjenta
farmakologicznej terapii wspomagającej po pierwszym ASCT
Pokazano % pacjentów; n=58

43%
36%

3%
3%

57%
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Nie zastosowano żadnej
terapii wspomagającej

Wyłącznie wspomagająca
terapia niefarmakologiczna

Zarówno wspomagająca
terapia farmakologiczna,
jak i niefarmakologiczna

Wyłącznie wspomagająca
terapia farmakologiczna

40%
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E9. Proszę wziąć pod uwagę pacjentów z HL, pozostających przez okres remisji całkowitej po pierwszym ASCT pod opieką Pana/i ośrodka, u których zastosowano w tym czasie farmakologiczną terapię wspomagającą 
po ASCT (z pominięciem leczenia zdarzeń niepożądanych). Proszę wziąć pod uwagę okres maksymalnie pierwszych 2 lat remisji, ale pominąć okres rekonwalescencji po ASCT. Jakie leki najczęściej stosowano u tych 
pacjentów w ramach wspomagającej terapii farmakologicznej (proszę wymieć kolejno maksymalnie 3 wg. częstości stosowania)
D3b. Jaka farmakoterapia wspomagająca zastosowana u pacjenta po pierwszym ASCT (z pominięciem leczenia zdarzeń niepożądanych) w analizowanym okresie (pomijając okres rekonwalescencji po ASCT) 
D3b_1. Międzynarodowa nazwa leku

67%

22%

11%

33%

67%

100%

89%

44%

11%

11%

Acyklowir

Kotrimoksazol

Flukonazol

Allopurynol

Prednizon (Encorton)

Wymieniony jako PIERWSZY
Wymieniony jako DRUGI
Wymieniony jako TRZECI
Ogółem

Najczęściej stosowane leki w ramach wspomagającej terapii 
farmakologicznej u pacjentów w remisji całkowitej po pierwszym ASCT
Pokazano % lekarzy; n=9

Leki stosowane u pacjenta w analizowanym okresie w ramach wspomagającej 
terapii farmakologicznej po pierwszym ASCT 
Pokazano % pacjentów; n=23

91%

78%

48%

13%

13%

9%

4%

4%

4%

4%

4%

4%

4%

4%

4%

4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Acyklowir

Kotrimoksazol

Flukonazol

Kwas foliowy

Prednizon

Fenoksymetylopenicylina

Sulodeksyd

Metamizol

Megestrol

Itrakonazol

Lewofloksacyna

Tramadol

Witamina D

Filgrastym

Citalopram

Kwas alendronowy

6. Leczenie pacjentów w remisji całkowitej po pierwszym ASCT
6.5. Farmakologiczna terapia wspomagająca [2/6]



54

E9. Proszę wziąć pod uwagę pacjentów z HL, pozostających przez okres remisji całkowitej po pierwszym ASCT pod opieką Pana/i ośrodka, u których zastosowano w tym czasie farmakologiczną terapię wspomagającą 
po ASCT (z pominięciem leczenia zdarzeń niepożądanych). Proszę wziąć pod uwagę okres maksymalnie pierwszych 2 lat remisji, ale pominąć okres rekonwalescencji po ASCT. Jaka dawka danego leku najczęściej była 
stosowana?

Najczęściej stosowane leki w ramach wspomagającej terapii farmakologicznej u pacjentów w remisji całkowitej po pierwszym ASCT
- NAJCZĘŚCIEJ STOSOWANA DAWKA LEKU

6. Leczenie pacjentów w remisji całkowitej po pierwszym ASCT
6.5. Farmakologiczna terapia wspomagająca [3/6]

Nazwa leku Acyklowir Kotrimoksazol Flukonazol Allopurynol
Prednizon
(Encorton)

Najczęstsza dawka 
(średnio)

650 mg 960 mg 125 mg 100 mg 40 mg

Dawka / liczba 
lekarzy

Dawka 
[mg]

Liczba 
lekarzy

Dawka 
[mg]

Liczba 
lekarzy

Dawka 
[mg]

Liczba 
lekarzy

Dawka 
[mg]

Liczba 
lekarzy

Dawka 
[mg]

Liczba 
lekarzy

400 3 960 7 100 3 100 1 40 1

800 5 Brak danych 1 200 1 Ogółem 1 Ogółem 1

Brak danych 1 Ogółem 8 Ogółem 4

Ogółem 9
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E9. Proszę wziąć pod uwagę pacjentów z HL, pozostających przez okres remisji całkowitej po pierwszym ASCT pod opieką Pana/i ośrodka, u których zastosowano w tym czasie farmakologiczną terapię wspomagającą 
po ASCT (z pominięciem leczenia zdarzeń niepożądanych). Proszę wziąć pod uwagę okres maksymalnie pierwszych 2 lat remisji, ale pominąć okres rekonwalescencji po ASCT. Ile czasu zazwyczaj trwało stosowanie 
każdego z tych leków w okresie remisji

Najczęściej stosowane leki w ramach wspomagającej terapii farmakologicznej u pacjentów w remisji całkowitej po pierwszym ASCT
- ŁĄCZNY OKRES STOSOWANIA LEKU

6. Leczenie pacjentów w remisji całkowitej po pierwszym ASCT
6.5. Farmakologiczna terapia wspomagająca [4/6]

Nazwa leku Acyklowir Kotrimoksazol Flukonazol Allopurynol
Prednizon
(Encorton)

Okres w miesiącach
(średnio)

9,0 7,7 8,8 6,0 Brak danych

Liczba miesięcy / 
liczba lekarzy

Liczba 
miesięcy

Liczba 
lekarzy

Liczba 
miesięcy

Liczba 
lekarzy

Liczba 
miesięcy

Liczba 
lekarzy

Liczba 
miesięcy

Liczba 
lekarzy

Liczba 
miesięcy

Liczba 
lekarzy

3 1 2 2 2 1 6 1 Brak danych 1

6 3 6 2 3 1 Ogółem 1 Ogółem 1

12 2 12 1 12 1

18 1 18 1 18 1

Brak danych 2 Brak danych 2 Ogółem 4

Ogółem 9 Ogółem 8
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D3b. Jaka farmakoterapia wspomagająca zastosowana u pacjenta po pierwszym ASCT (z pominięciem leczenia zdarzeń niepożądanych) w analizowanym okresie (pomijając okres rekonwalescencji po ASCT)
D3b_2. Najwyższa zastosowana dawka

Stosowane w analizowanym okresie leki w ramach wspomagającej terapii farmakologicznej u pacjentów w remisji całkowitej po pierwszym ASCT
- NAJWYŻSZA STOSOWANA DAWKA LEKU

6. Leczenie pacjentów w remisji całkowitej po pierwszym ASCT
6.5. Farmakologiczna terapia wspomagająca [5/6]

Nazwa leku Acyklowir Kotrimoksazol Flukonazol Kwas foliowy Prednizon
Fenoksymetylo-

penicylina
Sulodeksyd Metamizol

Najwyższa 
dawka (średnio)

712 mg 933 mg 136 mg 12 mg 40 mg 125 jm 250 IU 500 mg

Dawka / liczba 
lekarzy

Dawka 
[mg]

Liczba 
p-tów

Dawka 
[mg]

Liczba 
p-tów

Dawka 
[mg]

Liczba 
p-tów

Dawka 
[mg]

Liczba 
p-tów

Dawka 
[mg]

Liczba 
p-tów

Dawka 
[jm]

Liczba 
p-tów

Dawka 
[IU]

Liczba 
p-tów

Dawka 
[mg]

Liczba 
p-tów

400 5 480 1 100 7 5 1 40 3 100 1 250 1 500 1

800 15 960 17 200 4 15 2 Ogółem 3 150 1 Ogółem 1 Ogółem 1

960 1 Ogółem 18 Ogółem 11 Ogółem 3 Ogółem 2

Ogółem 21

Nazwa leku Megestrol Itrakonazol Lewofloksacyna Tramadol Witamina D Filgrastym Citalopram Kwas alendronowy

Najwyższa 
dawka (średnio)

200 mg 100 mg 500 mg 100 mg 100 j 48 mg 20 mg 70 mg

Dawka / liczba 
lekarzy

Dawka 
[mg]

Liczba 
p-tów

Dawka 
[mg]

Liczba 
p-tów

Dawka 
[mg]

Liczba 
p-tów

Dawka 
[mg]

Liczba 
p-tów

Dawka 
[j]

Liczba 
p-tów

Dawka 
[mg]

Liczba 
p-tów

Dawka 
[mg]

Liczba 
p-tów

Dawka 
[mg]

Liczba 
p-tów

200 1 100 1 500 1 100 1 100 1 48 1 20 1 70 1

Ogółem 1 Ogółem 1 Ogółem 1 Ogółem 1 Ogółem 1 Ogółem 1 Ogółem 1 Ogółem 1
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E9. Proszę wziąć pod uwagę pacjentów z HL, pozostających przez okres remisji całkowitej po pierwszym ASCT pod opieką Pana/i ośrodka, u których zastosowano w tym czasie farmakologiczną terapię wspomagającą 
po ASCT (z pominięciem leczenia zdarzeń niepożądanych). Proszę wziąć pod uwagę okres maksymalnie pierwszych 2 lat remisji, ale pominąć okres rekonwalescencji po ASCT. Ile czasu zazwyczaj trwało stosowanie 
każdego z tych leków w okresie remisji

Stosowane w analizowanym okresie leki w ramach wspomagającej terapii farmakologicznej u pacjentów w remisji całkowitej po pierwszym ASCT
- ŁĄCZNY OKRES STOSOWANIA LEKU

6. Leczenie pacjentów w remisji całkowitej po pierwszym ASCT
6.5. Farmakologiczna terapia wspomagająca [6/6]

Nazwa leku Acyklowir Kotrimoksazol Flukonazol Kwas foliowy Prednizon
Fenoksymetylo-

penicylina
Sulodeksyd Metamizol

Okres w m-cach
(średnio)

6,6 5,6 4,2 8,3 3,0 5,0 Brak danych 0,1

Liczba miesięcy 
/ liczba lekarzy

Liczba 
miesięcy

Liczba 
p-tów

Liczba 
miesięcy

Liczba 
p-tów

Liczba 
miesięcy

Liczba 
p-tów

Liczba 
miesięcy

Liczba 
p-tów

Liczba 
miesięcy

Liczba 
p-tów

Liczba 
miesięcy

Liczba 
p-tów

Liczba 
miesięcy

Liczba 
p-tów

Liczba 
miesięcy

Liczba 
p-tów

2 3 2 3 1 3 6 1 3 3 1 1
Brak 

danych
1 0,1 1

3 4 3 3 2 1 9 1 Ogółem 3 9 1 Ogółem 1 Ogółem 1

4 1 4 1 3 1 10 1 Ogółem 2

6 4 6 6 4 1 Ogółem 3

7 2 7 1 6 3

8 1 9 2 7 1

9 2 10 1 9 1

10 1 11 1 Ogółem 11

11 1 Ogółem 18

13 1

18 1

Ogółem 21

Nazwa leku Megestrol Itrakonazol Lewofloksacyna Tramadol Witamina D Filgrastym Citalopram Kwas alendronowy

Okres w m-cach
(średnio)

4,0 9,0 4,0 1,0 10,0 1,0 3,0 3,0

Liczba miesięcy 
/ liczba lekarzy

Liczba 
miesięcy

Liczba 
p-tów

Liczba 
miesięcy

Liczba 
p-tów

Liczba 
miesięcy

Liczba 
p-tów

Liczba 
miesięcy

Liczba 
p-tów

Liczba 
miesięcy

Liczba 
p-tów

Liczba 
miesięcy

Liczba 
p-tów

Liczba 
miesięcy

Liczba 
p-tów

Liczba 
miesięcy

Liczba 
p-tów

4 1 9 1 4 1 1 1 10 1 1 1 3 1 3 1

Ogółem 1 Ogółem 1 Ogółem 1 Ogółem 1 Ogółem 1 Ogółem 1 Ogółem 1 Ogółem 1
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E8. U jakiego odsetka pacjentów z HL, pozostających przez okres remisji całkowitej po pierwszym ASCT pod opieką Pana/i ośrodka, zastosowano w tym czasie terapię wspomagającą po ASCT (z pominięciem leczenia 
zdarzeń niepożądanych)? Proszę wziąć pod uwagę okres maksymalnie pierwszych 2 lat remisji, ale pominąć okres rekonwalescencji po ASCT.
D4a. Czy, inna niż farmakologiczna, terapia wspomagająca zastosowana u pacjenta po pierwszym ASCT (z pominięciem leczenia zdarzeń niepożądanych) w analizowanym okresie (pomijając okres rekonwalescencji 
po ASCT)
D3a. Czy farmakoterapia wspomagająca zastosowana u pacjenta po pierwszym ASCT (z pominięciem leczenia zdarzeń niepożądanych) w analizowanym okresie (pomijając okres rekonwalescencji po ASCT)

Zastosowanie niefarmakologicznej terapii wspomagającej 
w okresie pierwszych 2 lat remisji całkowitej po pierwszym ASCT
Pokazano % pacjentów; n=15 lekarzy

37%

6%

6%

50%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Nie zastosowano żadnej
terapii wspomagającej

Wyłącznie wspomagająca
terapia niefarmakologiczna

Zarówno wspomagająca
terapia farmakologiczna,
jak i niefarmakologiczna

Wyłącznie wspomagająca
terapia farmakologiczna

Zastosowanie w analizowanym okresie u pacjenta 
niefarmakologicznej terapii wspomagającej po pierwszym ASCT
Pokazano % pacjentów; n=58

12%

36%

3%
3%

57%

0%

20%

40%

60%

80%

100%
Nie zastosowano żadnej
terapii wspomagającej

Wyłącznie wspomagająca
terapia niefarmakologiczna

Zarówno wspomagająca
terapia farmakologiczna,
jak i niefarmakologiczna

Wyłącznie wspomagająca
terapia farmakologiczna

7%

6. Leczenie pacjentów w remisji całkowitej po pierwszym ASCT
6.6. Niefarmakologiczna terapia wspomagająca [1/3]
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E10. Proszę wziąć pod uwagę pacjentów z HL, pozostających przez okres remisji całkowitej po pierwszym ASCT pod opieką Pana/i ośrodka, u których zastosowano w tym czasie niefarmakologiczną terapię 
wspomagającą po ASCT (z pominięciem leczenia zdarzeń niepożądanych). Proszę wziąć pod uwagę okres maksymalnie pierwszych 2 lat remisji, ale pominąć okres rekonwalescencji po ASCT. Jakie terapie 
niefarmakologiczne najczęściej stosowano u tych pacjentów w ramach terapii wspomagającej (proszę zaznaczyć kolejno maksymalnie 3 wg. częstości stosowania)
D4b. Jaka, inna niż farmakologiczna, terapia wspomagająca zastosowana u pacjenta po pierwszym ASCT (z pominięciem leczenia zdarzeń niepożądanych) w analizowanym okresie (pomijając okres rekonwalescencji po 
ASCT) | D4b_1. Nazwa terapii

57%

29%

14%

14%

29%

29%

14%

14%

14%

29%

29%

86%

71%

71%

43%

Przeciwbólowa

Zarządzanie cierpieniem w formie
poznawczej terapii behawioralnej

Hematopoetyczne czynniki wzrostu

Preparaty krwi / Produkty
krwiopochodne

Wymieniona jako PIERWSZA
Wymieniona jako DRUGA
Wymieniona jako TRZECIA
Ogółem

Najczęściej stosowane niefarmakologiczne terapie wspomagające 
u pacjentów w remisji całkowitej po pierwszym ASCT
Pokazano % lekarzy; n=7

Niefarmakologiczna terapia wspomagająca stosowana u pacjenta 
w analizowanym okresie po pierwszym ASCT 
Pokazano liczbę pacjentów; n=4

6. Leczenie pacjentów w remisji całkowitej po pierwszym ASCT
6.6. Niefarmakologiczna terapia wspomagająca [2/3]

1

1

1

1

1

1

0 1 2 3 4

Przeciwbólowa

Hematopoetyczne czynniki wzrostu

Zarządzanie cierpieniem w formie
poznawczej terapii behawioralnej

Preparaty krwi / Produkty
krwiopochodne

Szczepienia profilaktyczne

Profilaktyka przeciwgrzybicza
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E10. Proszę wziąć pod uwagę pacjentów z HL, pozostających przez okres remisji całkowitej po pierwszym ASCT pod opieką Pana/i ośrodka, u których zastosowano w tym czasie niefarmakologiczną terapię 
wspomagającą po ASCT (z pominięciem leczenia zdarzeń niepożądanych). Proszę wziąć pod uwagę okres maksymalnie pierwszych 2 lat remisji, ale pominąć okres rekonwalescencji po ASCT. Ile czasu zazwyczaj trwało 
stosowanie każdej z tych terapii w okresie remisji
D4b. Jaka, inna niż farmakologiczna, terapia wspomagająca zastosowana u pacjenta po pierwszym ASCT (z pominięciem leczenia zdarzeń niepożądanych) w analizowanym okresie (pomijając 
okres rekonwalescencji po ASCT) | D4b_2. Łączny okres stosowania terapii (lub liczba zdarzeń, np. przetoczeń, naświetlań, itp.)

Najczęściej stosowane niefarmakologiczne terapie wspomagające u pacjentów w remisji całkowitej po pierwszym ASCT
- ŁĄCZNY OKRES STOSOWANIA LUB LICZBA ZDARZEŃ / ZASTOSOWAŃ

6. Leczenie pacjentów w remisji całkowitej po pierwszym ASCT
6.6. Niefarmakologiczna terapia wspomagająca [3/3]

Nazwa terapii Przeciwbólowa
Zarządzanie cierpieniem w formie 
poznawczej terapii behawioralnej

Hematopoetyczne czynniki wzrostu
Preparaty krwi / 

Produkty krwiopochodne

Okres lub liczba zdarzeń 
(średnio)

5,5 
miesiąca

9,0 
miesiąca

3,4 
miesiąca

3,0
liczba przetoczeń

Liczba miesięcy lub zdarzeń / 
liczba lekarzy

Liczba miesięcy Liczba lekarzy Liczba miesięcy Liczba lekarzy Liczba miesięcy Liczba lekarzy Liczba przetoczeń Liczba lekarzy

1 1 3 1 0,2 1 2 3

3 1 6 1 0,3 1 6 1

6 1 12 3 1 1 Ogółem 4

12 1 Ogółem 5 12 1

Ogółem 4 Ogółem 4

Stosowane w analizowanym okresie niefarmakologiczne terapie wspomagające u pacjentów w remisji całkowitej po pierwszym ASCT
- ŁĄCZNY OKRES STOSOWANIA LUB LICZBA ZDARZEŃ / ZASTOSOWAŃ

Nazwa terapii Przeciwbólowa
Hematopoetyczne
czynniki wzrostu

Zarządzanie cierpieniem w 
formie poznawczej terapii 

behawioralnej

Preparaty krwi / 
Produkty krwiopochodne

Szczepienia 
profilaktyczne

Profilaktyka 
przeciwgrzybicza

Okres lub liczba 
zdarzeń (średnio)

0,2 
miesiąca

Brak danych
12,0 

miesięcy
Brak danych

5,0 
szczepień

3,0
miesiące

Liczba miesięcy lub 
zdarzeń / liczba 

lekarzy

Liczba 
miesięcy

Liczba 
p-tów

Liczba 
miesięcy

Liczba 
p-tów

Liczba 
miesięcy

Liczba
p-tów

Liczba 
przetoczeń

Liczba 
p-tów

Liczba 
szczepień

Liczba 
p-tów

Liczba 
miesięcy

Liczba 
p-tów

0,2 1 Brak danych 1 12 1 Brak danych 1 5 1 3 1

Ogółem 1 Ogółem 1 Ogółem 1 Ogółem 1 Ogółem 1 Ogółem 1



7.
Zdarzenia niepożądane III lub IV stopnia
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Analiza dokumentacji medycznejAnkieta lekarska

... w okresie nie dłuższym niż 2 lata tej remisji 

• jeśli u pacjenta remisja całkowita trwała lub 
trwa dłużej niż 2 lata, analizę ograniczono do 
okresu pierwszych 2 lat remisji

• jeśli u pacjenta remisja całkowita trwała lub 
trwa krócej niż 2 lata, analizą objęto 
cały okres remisji

Uwzględniono pacjentów, którzy w okresie tej 
remisji znajdowali się lub znajdują pod opieką 
objętego badaniem ośrodka. 

W rozdziałach 6 – 8 raportu opisane zostało postępowanie terapeutyczne u pacjentów w trakcie 
REMISJI CAŁKOWITEJ PO PIERWSZYM ASCT …

… w okresie nie dłuższym niż 2 lata tej remisji, 
w szczególności trwającym od momentu 
wykonania pierwszego ASCT do:

• 24 miesiąca po zabiegu [dla pacjentów bez 
nawrotu w okresie do 2 lat po ASCT]

• momentu nawrotu [dla pacjentów z nawrotem 
w okresie do 2 lat po ASCT]

• momentu zgonu [dla pacjentów, którzy zmarli 
w okresie do 2 lat po ASCT (bez wystąpienia 
nawrotu)]

W analizie pominięto wszystkie zdarzenia terapeutyczne mające miejsce 
w okresie rekonwalescencji pacjenta po ASCT

7. Zdarzenia niepożądane III lub IV stopnia związane z leczeniem choroby podstawowej
Definicja objętego analizą okresu leczenia, występowania zdarzeń niepożądanych III i IV stopnia 
oraz hospitalizacji (rozdziały 6 – 8 raportu)



Podsumowanie: Zdarzenia niepożądane III lub IV stopnia
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Wg. szacunków lekarzy biorących udział w badaniu, zdarzenia
niepożądane III lub IV stopnia, związane z prowadzeniem leczenia
choroby podstawowej, wystąpiły w okresie pierwszych 2 lat remisji
całkowitej po pierwszym ASCT u 12% pacjentów. Jako najczęściej
występujące zdarzenia niepożądane tego typu lekarze wymieniali
zmęczenie (27% pacjentów), ból stawów (19%), obwodową
neuropatię czuciową (19%), neutropenię (18%), nudności /
wymioty (18%), obwodową neuropatię ruchową (14%) oraz
infekcje (7%).

Wg. analizy dokumentacji medycznej, zdarzenia niepożądane tego
typu wystąpiły marginalnie – u 2% pacjentów (1 osoba).
Zidentyfikowane u tego pacjenta zdarzenia niepożądane, to
obwodowa neuropatia czuciowa i ruchowa oraz zmęczenie.

Zdarzenia niepożądane III lub IV stopnia związane 
z leczeniem choroby podstawowej
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7. Zdarzenia niepożądane III lub IV stopnia związane z leczeniem choroby podstawowej

E11. U jakiego odsetka pacjentów z HL, pozostających przez okres remisji całkowitej po pierwszym ASCT pod opieką Pana/i ośrodka, wystąpiły w tym czasie zdarzenia niepożądane III lub IV stopnia (ciężkie lub bardzo ciężkie), związane 
z prowadzeniem leczenia choroby podstawowej? Proszę wziąć pod uwagę okres maksymalnie pierwszych 2 lat remisji, ale pominąć okres rekonwalescencji po ASCT. | E1a. Czy w analizowanym okresie (pomijając okres rekonwalescencji po ASCT) 
u pacjenta wystąpiły zdarzenia niepożądane III lub IV stopnia (ciężkie lub bardzo ciężkie), związane z prowadzeniem leczenia choroby podstawowej? | E12. Proszę teraz potraktować jako 100% pacjentów z HL, pozostających przez okres remisji 
całkowitej po pierwszym ASCT pod opieką Pana/i ośrodka, u których w okresie maksymalnie pierwszych 2 lat remisji wystąpiły zdarzenia niepożądane III lub IV stopnia, związane z prowadzeniem leczenia choroby podstawowej. U jakiego odsetka 
tych pacjentów były to następujące zdarzenia niepożądane? Proszę pominąć okres rekonwalescencji po ASCT. | E1b. Jakie zdarzenia niepożądane III lub IV stopnia, związane z prowadzeniem leczenia choroby podstawowej, wystąpiły u pacjenta 
w analizowanym okresie (pomijając okres rekonwalescencji po ASCT)

Odsetek pacjentów, u których w okresie pierwszych 2 lat 
remisji całkowitej po pierwszym ASCT wystąpiły zdarzenia 
niepożądane III lub IV stopnia, związane z prowadzeniem 
leczenia choroby podstawowej
Pokazano % pacjentów; n=15 lekarzy

Odsetek pacjentów, u których w analizowanym okresie 
wystąpiły zdarzenia niepożądane III lub IV stopnia, związane 
z prowadzeniem leczenia choroby podstawowej
Pokazano % pacjentów; n=58

2%

12%

Zdarzenia niepożądane III lub IV stopnia, związane z prowadzeniem leczenia choroby 
podstawowej, które w analizowanym okresie wystąpiły u pacjentów
Pokazano liczbę pacjentów; n=1

Zdarzenia niepożądane III lub IV stopnia, związane z prowadzeniem leczenia choroby podstawowej 
które w okresie pierwszych 2 lat remisji całkowitej po pierwszym ASCT wystąpiły u pacjentów
Pokazano % pacjentów; n=9 lekarzy

27%

19%

19%

18%

18%

14%

7%

0,7%

0,3%

0,1%
0,1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Zmęczenie

Ból stawów

Obwodowa neuropatia czuciowa

Neutropenia

Nudności, wymioty

Obwodowa neuropatia ruchowa

Infekcje

Niedokrwistość

Małopłytkowość

Zapalenie płuc

Zapalenie zatok

• Obwodowa neuropatia czuciowa
• Obwodowa neuropatia ruchowa
• Zmęczenie
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Analiza dokumentacji medycznejAnkieta lekarska

... w okresie nie dłuższym niż 2 lata tej remisji 

• jeśli u pacjenta remisja całkowita trwała lub 
trwa dłużej niż 2 lata, analizę ograniczono do 
okresu pierwszych 2 lat remisji

• jeśli u pacjenta remisja całkowita trwała lub 
trwa krócej niż 2 lata, analizą objęto 
cały okres remisji

Uwzględniono pacjentów, którzy w okresie tej 
remisji znajdowali się lub znajdują pod opieką 
objętego badaniem ośrodka. 

W rozdziałach 6 – 8 raportu opisane zostało postępowanie terapeutyczne u pacjentów w trakcie 
REMISJI CAŁKOWITEJ PO PIERWSZYM ASCT …

… w okresie nie dłuższym niż 2 lata tej remisji, 
w szczególności trwającym od momentu 
wykonania pierwszego ASCT do:

• 24 miesiąca po zabiegu [dla pacjentów bez 
nawrotu w okresie do 2 lat po ASCT]

• momentu nawrotu [dla pacjentów z nawrotem 
w okresie do 2 lat po ASCT]

• momentu zgonu [dla pacjentów, którzy zmarli 
w okresie do 2 lat po ASCT (bez wystąpienia 
nawrotu)]

W analizie pominięto wszystkie zdarzenia terapeutyczne mające miejsce 
w okresie rekonwalescencji pacjenta po ASCT

8. Hospitalizacje z powodu choroby podstawowej lub zdarzeń niepożądanych związanych 
z jej leczeniem
Definicja objętego analizą okresu leczenia, występowania zdarzeń niepożądanych III i IV stopnia 
oraz hospitalizacji (rozdziały 6 – 8 raportu)
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Wg. szacunków lekarzy, w okresie pierwszych 2 lat remisji
całkowitej po pierwszym ASCT, hospitalizowanych z powodu
choroby podstawowej lub zdarzeń niepożądanych związanych z jej
leczeniem, było 26% pacjentów. Przynajmniej jedna hospitalizacja
spowodowana wyłącznie chorobą podstawową miała miejsce
w przypadku 11% pacjentów (średnio 1,2 hospitalizacji na
pacjenta); przynajmniej jedna spowodowana równolegle chorobą
podstawową i zdarzeniem niepożądanym – w przypadku 7%
(średnio 1,5 na pacjenta); a przynajmniej jedna spowodowana
wyłącznie zdarzeniem niepożądanym – w przypadku 16% (średnio
1,7 na pacjenta).

Wg. analizy dokumentacji medycznej, hospitalizowanych
z wymienionych wyżej powodów było 10% pacjentów (średnio 2,5
hospitalizacji na pacjenta). W przypadku 7% przynajmniej jedna
hospitalizacja spowodowana była wyłącznie chorobą podstawową
(średnio 3 na pacjenta), a w przypadku 3% przynajmniej jedna
spowodowana wyłącznie zdarzeniem niepożądanym (średnio 1,5
na pacjenta).

Skala występowania hospitalizacji

Wg. analizy dokumentacji medycznej, najbardziej typowe badania
diagnostyczne wykonane podczas hospitalizacji u pacjentów, to
biochemia krwi, morfologia krwi, TK oraz PET/CT.

Odnotowane procedury lecznicze dotyczyły z kolei wyłącznie
pojedynczych pacjentów i były to: chemioterapia, płukanie portu
naczyniowego, psychoterapia.

Procedury diagnostyczne i lecznicze wykonywane 
w trakcie hospitalizacji
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8. Hospitalizacje z powodu choroby podstawowej lub zdarzeń niepożądanych związanych 
z jej leczeniem
8.1. Skala występowania hospitalizacji

E14. Jaki odsetek pacjentów z HL, pozostających przez okres remisji całkowitej po pierwszym ASCT pod opieką Pana/i ośrodka, był hospitalizowany w tym czasie z powodu choroby podstawowej lub zdarzeń 
niepożądanych związanych z jej leczeniem? Proszę wziąć pod uwagę okres maksymalnie pierwszych 2 lat remisji, ale pominąć okres rekonwalescencji po ASCT.
F1. Łączna liczba hospitalizacji pacjenta po pierwszym ASCT, związanych z chorobą podstawową lub zdarzeniami niepożądanymi, w analizowanym okresie (pomijając okres rekonwalescencji po ASCT)
F2_1b. Powód …….. hospitalizacji pacjenta w analizowanym okresie (pomijając okres rekonwalescencji po ASCT), związanej z chorobą podstawową lub zdarzeniami niepożądanymi leczenia choroby podstawowej

Hospitalizacje z powodu choroby podstawowej lub zdarzeń niepożądanych 
związanych z jej leczeniem u pacjentów w okresie 2 lat remisji całkowitej po 
pierwszym ASCT 
Pokazano % pacjentów; n=15 lekarzy

Hospitalizacje w analizowanym okresie z powodu choroby podstawowej lub 
zdarzeń niepożądanych związanych z jej leczeniem u pacjentów po 
pierwszym ASCT 
Pokazano % pacjentów; n=58

11%

7%

16%

74%

0% 25% 50% 75% 100%

Przynajmniej jedna hospitalizacja
spowodowana wyłącznie chorobą

podstawową

Przynajmniej jedna hospitalizacja
spowodowana równolegle chorobą

podstawową i zdarzeniem
niepożądanym

Przynajmniej jedna hospitalizacja
spowodowana wyłącznie zdarzeniem

niepożądanym

Brak hospitalizacji spowodowanych
chorobą podstawową i/lub
zdarzeniami niepożądanymi

7%

0%

3%

90%

0% 25% 50% 75% 100%

Przynajmniej jedna hospitalizacja
spowodowana wyłącznie chorobą

podstawową

Przynajmniej jedna hospitalizacja
spowodowana równolegle chorobą

podstawową i zdarzeniem
niepożądanym

Przynajmniej jedna hospitalizacja
spowodowana wyłącznie zdarzeniem

niepożądanym

Brak hospitalizacji spowodowanych
chorobą podstawową i/lub
zdarzeniami niepożądanymi
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8. Hospitalizacje z powodu choroby podstawowej lub zdarzeń niepożądanych związanych 
z jej leczeniem 
8.2. Liczba hospitalizacji

E15. Proszę wziąć pod uwagę pacjentów z HL, pozostających przez okres remisji całkowitej po pierwszym ASCT pod opieką Pana/i ośrodka, u których doszło w tym czasie do któregoś typu wymienionych niżej 
hospitalizacji. Proszę wziąć pod uwagę okres maksymalnie pierwszych 2 lat remisji, ale pominąć okres rekonwalescencji po ASCT. Ile zazwyczaj hospitalizacji danego typu miało miejsce u takiego pacjenta?
F2_1b. Powód ….. hospitalizacji pacjenta w analizowanym okresie (pomijając okres rekonwalescencji po ASCT), związanej z chorobą podstawową lub zdarzeniami niepożądanymi leczenia choroby podstawowej

Liczba hospitalizacji, wg. powodu, u pacjentów w analizowanym okresie 
po pierwszym ASCT 
Pokazano liczbę hospitalizacji / pacjenta; n=6 pacjentów

Typ hospitalizacji

M
in

.

Śr
e

d
n

ia

M
e

d
ia

n
a

M
ax

.

Li
cz

eb
n

o
ść

(n
 p

-t
ó

w
)

Hospitalizacja spowodowana wyłącznie 
chorobą podstawową

1 3 1,5 8 4

Hospitalizacja spowodowana wyłącznie 
zdarzeniem niepożądanym

1 1,5 1,5 2 2

OGÓŁEM 1 2,5 1,5 8 6

Typ hospitalizacji
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Hospitalizacja spowodowana wyłącznie 
chorobą podstawową

1 1,2 1 2 5

Hospitalizacja spowodowana równolegle 
chorobą podstawową i zdarzeniem 
niepożądanym

1 1,5 2 2 4

Hospitalizacja spowodowana wyłącznie 
zdarzeniem niepożądanym

1 1,7 1 5 9

Liczba hospitalizacji, wg. powodu, u pacjentów w okresie 2 lat remisji całkowitej 
po pierwszym ASCT 
Pokazano liczbę hospitalizacji / pacjenta; n=4-9 lekarzy
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8. Hospitalizacje z powodu choroby podstawowej lub zdarzeń niepożądanych związanych 
z jej leczeniem 
8.3. Czas trwania hospitalizacji

E15. Proszę wziąć pod uwagę pacjentów z HL, pozostających przez okres remisji całkowitej po pierwszym ASCT pod opieką Pana/i ośrodka, u których doszło w tym czasie do któregoś typu wymienionych niżej 
hospitalizacji. Proszę wziąć pod uwagę okres maksymalnie pierwszych 2 lat remisji, ale pominąć okres rekonwalescencji po ASCT. Ile czasu zazwyczaj trwała pojedyncza hospitalizacja danego typu? 
F2_1a. Data rozpoczęcia i zakończenia …….hospitalizacji pacjenta w analizowanym okresie (pomijając okres rekonwalescencji po ASCT), związanej z chorobą podstawową lub zdarzeniami niepożądanymi leczenia 
choroby podstawowej 

Czas trwania pojedynczej hospitalizacji, wg. powodu, u pacjentów 
w analizowanym okresie po pierwszym ASCT 
Pokazano czas w dniach / pacjenta; n=6 pacjentów

Typ hospitalizacji
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Hospitalizacja spowodowana wyłącznie 
chorobą podstawową

1 1,8 1 10 4

Hospitalizacja spowodowana wyłącznie 
zdarzeniem niepożądanym

1 4,3 2 10 2

OGÓŁEM 1 2,4 1 10 6

Typ hospitalizacji
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Hospitalizacja spowodowana wyłącznie 
chorobą podstawową

3 8,6 10 10 5

Hospitalizacja spowodowana równolegle 
chorobą podstawową i zdarzeniem 
niepożądanym

7 13,3 13 20 4

Hospitalizacja spowodowana wyłącznie 
zdarzeniem niepożądanym

3 7,7 7 10 9

Czas trwania pojedynczej hospitalizacji, wg. powodu, u pacjentów w okresie 
2 lat remisji całkowitej po pierwszym ASCT 
Pokazano czas w dniach / pacjenta; n=4-9 lekarzy



71

8. Hospitalizacje z powodu choroby podstawowej lub zdarzeń niepożądanych związanych 
z jej leczeniem
8.4. Procedury diagnostyczne wykonywane w trakcie hospitalizacji

F2_2a. Procedury diagnostyczne wykonane w trakcie ……. hospitalizacji pacjenta w analizowanym okresie (pomijając okres rekonwalescencji po ASCT), związanej z chorobą podstawową lub zdarzeniami 
niepożądanymi leczenia choroby podstawowej

Liczba wykonań danej procedury diagnostycznej u pacjentów w trakcie 
hospitalizacji w analizowanym okresie po pierwszym ASCT 
Pokazano liczbę wykonań / pacjenta; n=6 pacjentów

Nazwa procedury diagnostycznej
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Biochemia krwi 1 1,7 1 3 3

Morfologia krwi 1 2 1 4 3

TK 1 1 1 1 2

PET/CT 1 1,5 1,5 2 2

Badanie moczu 1 1 1 1 1

Badanie poziomu hormonów 1 1 1 1 1

MR 1 1 1 1 1

Antygen HBs 1 1 1 1 1

Badanie CRP 1 1 1 1 1

CMV DNA 1 1 1 1 1

Badanie poziomu prokalcytoniny 1 1 1 1 1

EBV DNA 1 1 1 1 1

Badanie anty-HCV 1 1 1 1 1

Procedury diagnostyczne wykonane u pacjentów w trakcie hospitalizacji 
w analizowanym okresie po pierwszym ASCT 
Pokazano liczbę pacjentów; n=6
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MR
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Badanie CRP
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Badanie poziomu prokalcytoniny
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Brak danych dla przynajmniej jednej
hospitalizacji
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8. Hospitalizacje z powodu choroby podstawowej lub zdarzeń niepożądanych związanych 
z jej leczeniem
8.5. Procedury lecznicze wykonywane w trakcie hospitalizacji

F2_2b. Procedury lecznicze wykonane w trakcie ……….. hospitalizacji pacjenta w analizowanym okresie (pomijając okres rekonwalescencji po ASCT), związanej z chorobą podstawową lub zdarzeniami niepożądanymi 
leczenia choroby podstawowej

Liczba wykonań danej procedury leczniczej u pacjentów w trakcie hospitalizacji 
w analizowanym okresie po pierwszym ASCT 
Pokazano liczbę wykonań / pacjenta; n=3 pacjentów

Nazwa procedury leczniczej
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Chemioterapia 1 1 1 1 1

Płukanie portu naczyniowego 3 3 3 3 1

Psychoterapia 1 1 1 1 1

Procedury lecznicze wykonane u pacjentów w trakcie hospitalizacji 
w analizowanym okresie po pierwszym ASCT 
Pokazano % pacjentów; n=6
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Chemioterapia

Płukanie portu naczyniowego

Psychoterapia

Brak danych



ANEKS A -
Czynniki rokownicze u pacjentów 
z nawrotem / bez nawrotu w okresie 
do 2 lat po pierwszym ASCT
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C3. Występowanie niekorzystnych czynników rokowniczych w momencie rozpoznania

Niekorzystne czynniki rokownicze w momencie rozpoznania
Pokazano % pacjentów

36%

28%

20%

16%

16%

16%

12%

12%

12%

12%

12%

8%

8%

4%

4%

20%

40%

40%

20%

60%

0% 25% 50% 75% 100%

Niedokrwistość / anemia

Obecność zmian pozawęzłowych

Podwyższony wynik OB.

Płeć męska

Hipoalbuminemia

CS IV

Stopień zaawansowania choroby

Objawy B

Cecha X / masa guzowa w śródpiersiu

Bulky disease

Zajęcie chorobą trzech lub więcej grup węzłowych

Wiek (ogólnie)

Limfopenia

Płeć (ogólnie)

Podwyższony poziom LDH

Pacjent bez nawrotu w okresie do 2 lat po pierwszym ASCT [n=25]

Pacjent z nawrotem w okresie do 2 lat po pierwszym ASCT [n=5]

5. Profil pacjentów objętych analizą dokumentacji medycznej
5.3. Rozpoznanie HL
5.3.2. Niekorzystne czynniki rokownicze

Występowanie niekorzystnych czynników rokowniczych 
w momencie rozpoznania
Pokazano % pacjentów

57%

38%

39%

23%

5%

38%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Pacjent bez nawrotu w okresie do
2 lat po pierwszym ASCT

[n=44]

Pacjent z nawrotem w okresie do
2 lat po pierwszym ASCT

[n=13]

Tak Nie Brak danych

Uwaga: mała baza

Odpowiedzi 
spontaniczne
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C4. Obecność objawów systemowych w momencie rozpoznania
C5. Obecność zmian pozawęzłowych w momencie rozpoznania

Obecność objawów systemowych w momencie rozpoznania
Pokazano % pacjentów

Obecność zmian pozawęzłowych w momencie rozpoznania
Pokazano % pacjentów

5. Profil pacjentów objętych analizą dokumentacji medycznej
5.3. Rozpoznanie HL
5.3.3. Obecność objawów systemowych i zmian pozawęzłowych

59%

77%

34%

23%

7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Pacjent bez nawrotu w okresie do
2 lat po pierwszym ASCT

[n=44]

Pacjent z nawrotem w okresie do 2
lat po pierwszym ASCT

[n=13]

Z objawami systemowymi (gorączka, poty nocne, utrata 10% wagi)

Bez objawów systemowych

Brak danych

50%

23%

43%

77%

7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Pacjent bez nawrotu w okresie do
2 lat po pierwszym ASCT

[n=44]

Pacjent z nawrotem w okresie do
2 lat po pierwszym ASCT

[n=13]

Tak Nie Brak danych
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C6. Wynik badania PET w momencie rozpoznania
C7. IPS pacjenta w momencie rozpoznania

IPS pacjenta w momencie rozpoznania
Pokazano % pacjentów

Wynik badania PET w momencie rozpoznania
Pokazano % pacjentów

5. Profil pacjentów objętych analizą dokumentacji medycznej
5.3. Rozpoznanie HL
5.3.4. IPS, PET

59%

46%

30%

23%

11%

31%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Pacjent bez nawrotu w okresie do
2 lat po pierwszym ASCT

[n=44]

Pacjent z nawrotem w okresie do 2
lat po pierwszym ASCT

[n=13]

Grupa niskiego ryzyka (max 2 niekorzystne czynniki rokownicze)

Grupa wysokiego ryzyka (>2 niekorzystne czynniki rokownicze)

Brak danych

82%

18%

31%

54%

15%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Dodatni

Ujemny

Niejednoznaczny

Nie badano

Brak danych

Pacjent bez nawrotu w okresie do 2 lat po pierwszym ASCT [n=44]

Pacjent z nawrotem w okresie do 2 lat po pierwszym ASCT [n=13]
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5. Profil pacjentów objętych analizą dokumentacji medycznej
5.5. Stan pacjenta w okresie bezpośrednio poprzedzającym pierwszy ASCT
5.5.1. Niekorzystne czynniki rokownicze 

X0. Występowanie niekorzystnych czynników rokowniczych w okresie bezpośrednio poprzedzającym pierwszy ASCT

Występowanie niekorzystnych czynników rokowniczych 
w okresie bezpośrednio poprzedzającym pierwszy ASCT
Pokazano % pacjentów

Niekorzystne czynniki rokownicze w okresie bezpośrednio poprzedzającym 
pierwszy ASCT
Pokazano % pacjentów

27%

8%

70%

54%

2%

38%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Pacjent bez nawrotu w okresie do
2 lat po pierwszym ASCT

[n=44]

Pacjent z nawrotem w okresie do
2 lat po pierwszym ASCT

[n=13]

Tak Nie Brak danych

58%

17%

17%

8%

100%

100%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Chemiooporność / brak remisji
całkowitej po chemioterapii

Wiek (ogólnie)

Płeć męska

Płeć (ogólnie)

Pacjent bez nawrotu w okresie do 2 lat po pierwszym ASCT [n=12]

Pacjent z nawrotem w okresie do 2 lat po pierwszym ASCT [n=1]

Uwaga: mała baza

Odpowiedzi 
spontaniczne
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X1a. Czy w okresie bezpośrednio poprzedzającym pierwszy ASCT wykonano u pacjenta badanie PET? | X1b. Wynik badania PET wykonanego w  okresie bezpośrednio poprzedzającym pierwszy ASCT

Wynik badania PET wykonanego w okresie bezpośrednio poprzedzającym 
pierwszy ASCT 
Pokazano % pacjentów

5. Profil pacjentów objętych analizą dokumentacji medycznej
5.5. Stan pacjenta w okresie bezpośrednio poprzedzającym pierwszy ASCT
5.5.2. PET

11%

57%

11%

16%

5%

15%

31%

15%

38%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Dodatni

Ujemny

Niejednoznaczny

Nie wykonano badania

Brak danych
(wykonanie badania i/lub wynik

badania)

Pacjent bez nawrotu w okresie do 2 lat po pierwszym ASCT [n=44]

Pacjent z nawrotem w okresie do 2 lat po pierwszym ASCT [n=13]
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X3. Liczba linii leczenia przed pierwszym ASCT
X3A. Czy w związku z pierwszą, zastosowaną u pacjenta przed pierwszym ASCT, linią leczenia, wystąpiły: 
X3B. Czy w związku z ostatnią, zastosowaną u pacjenta przed pierwszym ASCT, linią leczenia, wystąpiły: 

Liczba linii leczenia przed pierwszym ASCT
Pokazano % pacjentów

Skutek leczenia pierwszą linią przed pierwszym ASCT
Pokazano % pacjentów

Skutek leczenia ostatnią linią przed pierwszym ASCT
Pokazano % pacjentów

5. Profil pacjentów objętych analizą dokumentacji medycznej
5.5. Stan pacjenta w okresie bezpośrednio poprzedzającym pierwszy ASCT
5.5.3. Leczenie poprzedzające

11%

55%

18%

11%

5%

38%

38%

23%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Jedna linia

Dwie linie

Trzy linie

Cztery linie

Pięć lub więcej linii

Pacjent bez nawrotu w okresie do 2 lat po pierwszym ASCT [n=44]

Pacjent z nawrotem w okresie do 2 lat po pierwszym ASCT [n=13]

61%

18%

14%

7%

85%

0%

8%

8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Oporność na leczenie pierwszej linii / brak
całkowitej remisji

Nawrót w okresie dłuższym niż 12 miesięcy po
zakończeniu leczenia pierwszą linią

Nawrót w okresie krótszym niż 12 miesięcy po
zakończeniu leczenia pierwszą linią

Żadne z powyższych

Pacjent bez nawrotu w okresie do 2 lat po pierwszym ASCT [n=44]

Pacjent z nawrotem w okresie do 2 lat po pierwszym ASCT [n=13]

33%

13%

3%

51%

50%

50%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Oporność na leczenie tej linii / brak całkowitej
remisji

Nawrót w okresie dłuższym niż 12 miesięcy po
zakończeniu leczenia tą linią

Nawrót w okresie krótszym niż 12 miesięcy po
zakończeniu leczenia tą linią

Żadne z powyższych

Pacjent bez nawrotu w okresie do 2 lat po pierwszym ASCT [n=39]

Pacjent z nawrotem w okresie do 2 lat po pierwszym ASCT [n=8]
Uwaga: mała baza

Odpowiedzi 
wspomagane 

Odpowiedzi 
wspomagane 
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X4. Obecność zmian pozawęzłowych w momencie rozpoczęcia przedtransplantacyjnej chemioterapii ratunkowej poprzedzającej pierwszy ASCT
X5. Stan pacjenta w momencie kwalifikacji do pierwszego ASCT (wg. kryterium odpowiedzi na leczenie poprzedzające)

Obecność zmian pozawęzłowych w momencie rozpoczęcia 
przedtransplantacyjnej chemioterapii ratunkowej poprzedzającej 
pierwszy ASCT
Pokazano % pacjentów

Stan pacjenta w momencie kwalifikacji do pierwszego ASCT 
(wg. kryterium odpowiedzi na leczenie poprzedzające)
Pokazano % pacjentów

5. Profil pacjentów objętych analizą dokumentacji medycznej
5.5. Stan pacjenta w okresie bezpośrednio poprzedzającym pierwszy ASCT
5.5.4. Zmiany pozawęzłowe; kryterium odpowiedzi na leczenie poprzedzające

20%

23%

70%

77%

9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Pacjent bez nawrotu w okresie do
2 lat po pierwszym ASCT

[n=44]

Pacjent z nawrotem w okresie do
2 lat po pierwszym ASCT

[n=13]

Tak Nie Brak danych

57%

34%

2%

2%

5%

46%

54%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Całkowita remisja

Częściowa remisja

Choroba stabilna

Progresja

Nawrót

Brak danych

Pacjent bez nawrotu w okresie do 2 lat po pierwszym ASCT [n=44]

Pacjent z nawrotem w okresie do 2 lat po pierwszym ASCT [n=13]
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B. Analiza występowania wybranych niekorzystnych czynników rokowniczych
B.1.1. Zestawienie uwzględnionych w analizie niekorzystnych czynników rokowniczych

AETHERA Wersja A Wersja B Wersja C

X3A.1. Oporność na leczenie pierwszej linii / brak 
całkowitej remisji 

X3A.1. Oporność na leczenie pierwszej linii / brak 
całkowitej remisji 

X3A.1. Oporność na leczenie pierwszej linii / brak 
całkowitej remisji 

X3A.1. Oporność na leczenie pierwszej linii / brak 
całkowitej remisji 

X3A.2. Nawrót w okresie krótszym niż 12 miesięcy 
po zakończeniu leczenia pierwszą linią

X3A.2. Nawrót w okresie krótszym niż 12 miesięcy 
po zakończeniu leczenia pierwszą linią

X3A.2. Nawrót w okresie krótszym niż 12 miesiecy
po zakończeniu leczenia pierwszą linią

X3A.2. Nawrót w okresie krótszym niż 12 miesięcy 
po zakończeniu leczenia pierwszą linią

X4.1 Obecność zmian pozawęzłowych w momencie 
rozpoczęcia przedtransplantacyjnej chemioterapii 
ratunkowej poprzedzającej pierwszy ASCT

X4.1. Obecność zmian pozawęzłowych w 
momencie rozpoczęcia przedtransplantacyjnej
chemioterapii ratunkowej poprzedzającej pierwszy 
ASCT

X4.1. Obecność zmian pozawęzłowych w 
momencie rozpoczęcia przedtransplantacyjnej
chemioterapii ratunkowej poprzedzającej pierwszy 
ASCT

X4.1. Obecność zmian pozawęzłowych w 
momencie rozpoczęcia przedtransplantacyjnej
chemioterapii ratunkowej poprzedzającej pierwszy 
ASCT

X3.3/X3.4/X3.5. Trzy lub więcej linii leczenia przed 
pierwszym ASCT

X3.3/X3.4/X3.5. Trzy lub więcej linii leczenia przed 
pierwszym ASCT

X3.3/X3.4/X3.5. Trzy lub więcej linii leczenia przed 
pierwszym ASCT

X5.2/X5.3. Częściowa remisja lub choroba stabilna 
jako odpowiedź na leczenie poprzedzające w 
momencie kwalifikacji do pierwszego ASCT

X5.2/X5.3. Częściowa remisja lub choroba stabilna 
jako odpowiedź na leczenie poprzedzające w 
momencie kwalifikacji do pierwszego ASCT

X5.2/X5.3. Częściowa remisja lub choroba stabilna 
jako odpowiedź na leczenie poprzedzające w 
momencie kwalifikacji do pierwszego ASCT

X0. Występowanie objawów systemowych 
(objawów B) interpretowanych przez lekarza jako 
niekorzystnych czynników rokowniczych w okresie 
bezpośrednio poprzedzającym pierwszy ASCT  

X0. Występowanie objawów systemowych 
(objawów B) interpretowanych przez lekarza jako 
niekorzystnych czynników rokowniczych w okresie 
bezpośrednio poprzedzającym pierwszy ASCT  

X0. Występowanie objawów systemowych 
(objawów B) interpretowanych przez lekarza jako 
niekorzystnych czynników rokowniczych w okresie 
bezpośrednio poprzedzającym pierwszy ASCT  

C2.8. IV stopień zaawansowania HL (klasyfikacja 
Ann Arbor) w momencie rozpoznania 

*C2.5 - C2.8. III lub IV stopień zaawansowania HL 
(klasyfikacja Ann Arbor) w momencie rozpoznania 

X3B.1/X3B.2. Ostatnia zastosowana u pacjenta 
przed pierwszym ASCT linia leczenia: oporność na 
leczenie tej linii / brak całkowitej remisji lub 
nawrót w okresie krótszym niż 12 miesięcy po 
zakończeniu leczenia tą linią

X3B.1/X3B.2. Ostatnia zastosowana u pacjenta 
przed pierwszym ASCT linia leczenia: oporność na 
leczenie tej linii / brak całkowitej remisji lub 
nawrót w okresie krótszym niż 12 miesięcy po 
zakończeniu leczenia tą linią

B1.2. Płeć męska

B2/B5. Wiek pacjenta w momencie rozpoznania 
HL równy lub większy niż 45 lat

X0. Występowanie dowolnych, interpretowanych 
przez lekarza jako niekorzystnych, czynników 
rokowniczych w okresie bezpośrednio 
poprzedzającym pierwszy ASCT  

X2. Stan sprawności WHO/ECOG pacjenta w 
okresie bezpośrednio poprzedzającym pierwszy 
ASCT ≥2 pkt.

* Na pomarańczowo zaznaczono czynniki ryzyka uwzględnione w analizie ograniczonej wyłącznie do momentu rozpoznania HL
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B. Analiza występowania wybranych niekorzystnych czynników rokowniczych
B.1.2. Analiza dla poszczególnych scenariuszy występowania niekorzystnych czynników rokowniczych

Ogółem
Region 

centralny
Region 

południowy
Region 

północny
Region 

wschodni

N 58 11 23 8 16

Co najmniej 1 x czynnik ryzyka - tylko AETHERA 51 11 22 5 13

Co najmniej 2 x czynnik ryzyka - tylko AETHERA 7 1 5 0 1

Co najmniej 1 x czynnik ryzyka - wersja A 54 11 22 8 13

Co najmniej 1 x czynnik ryzyka - wersja B 56 11 22 8 15

Co najmniej 1 x czynnik ryzyka - wersja C 58 11 23 8 16

Co najmniej 2 x czynnik ryzyka - wersja A 34 8 12 5 9

Co najmniej 2 x czynnik ryzyka - wersja B 42 9 17 5 11

Co najmniej 2 x czynnik ryzyka - wersja C 51 10 20 7 14

Co najmniej 1 x czynnik ryzyka AETHERA + co najmniej 1 x czynnik ryzyka wersja A 32 8 10 5 9

Co najmniej 1 x czynnik ryzyka AETHERA + co najmniej 1 x czynnik ryzyka wersja B 42 9 17 5 11

Co najmniej 1 x czynnik ryzyka AETHERA + co najmniej 1 x czynnik ryzyka wersja C 47 10 20 5 12

Co najmniej 1 x czynnik ryzyka w momencie rozpoznania 39 5 18 4 12

Co najmniej 2 x czynnik ryzyka w momencie rozpoznania 10 2 5 0 3

Analiza dla poszczególnych scenariuszy występowania niekorzystnych czynników rokowniczych
Pokazano liczbę pacjentów
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B. Analiza występowania wybranych niekorzystnych czynników rokowniczych
B.1.2. Analiza dla poszczególnych scenariuszy występowania niekorzystnych czynników rokowniczych

Ogółem
Region 

centralny
Region 

południowy
Region 

północny
Region 

wschodni

N 58 11 23 8 16

Co najmniej 1 x czynnik ryzyka - AETHERA 87,9% 100,0% 95,7% 62,5% 81,3%

Co najmniej 2 x czynnik ryzyka - AETHERA 12,1% 9,1% 21,7% 0,0% 6,3%

Co najmniej 1 x czynnik ryzyka - wersja A 93,1% 100,0% 95,7% 100,0% 81,3%

Co najmniej 1 x czynnik ryzyka - wersja B 96,6% 100,0% 95,7% 100,0% 93,8%

Co najmniej 1 x czynnik ryzyka - wersja C 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Co najmniej 2 x czynnik ryzyka - wersja A 58,6% 72,7% 52,2% 62,5% 56,3%

Co najmniej 2 x czynnik ryzyka - wersja B 72,4% 81,8% 73,9% 62,5% 68,8%

Co najmniej 2 x czynnik ryzyka - wersja C 87,9% 90,9% 87,0% 87,5% 87,5%

Co najmniej 1 x czynnik ryzyka AETHERA + co najmniej 1 x czynnik ryzyka wersja A 55,2% 72,7% 43,5% 62,5% 56,3%

Co najmniej 1 x czynnik ryzyka AETHERA + co najmniej 1 x czynnik ryzyka wersja B 72,4% 81,8% 73,9% 62,5% 68,8%

Co najmniej 1 x czynnik ryzyka AETHERA + co najmniej 1 x czynnik ryzyka wersja C 81,0% 90,9% 87,0% 62,5% 75,0%

Co najmniej 1 x czynnik ryzyka w momencie rozpoznania 67,2% 45,5% 78,3% 50,0% 75,0%

Co najmniej 2 x czynnik ryzyka w momencie rozpoznania 17,2% 18,2% 21,7% 0,0% 18,8%

Analiza dla poszczególnych scenariuszy występowania niekorzystnych czynników rokowniczych
Pokazano % pacjentów
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B. Analiza występowania wybranych niekorzystnych czynników rokowniczych
B.2. Występowanie niekorzystnych czynników rokowniczych w okresie bezpośrednio poprzedzającym pierwszy ASCT

X0. Występowanie niekorzystnych czynników rokowniczych w okresie bezpośrednio poprzedzającym pierwszy ASCT

Występowanie niekorzystnych czynników rokowniczych w okresie bezpośrednio poprzedzającym pierwszy ASCT
Pokazano kolejno liczebności i odsetki pacjentów

Ogółem
Region 

centralny
Region 

południowy
Region 

północny
Region 

wschodni

Chemiooporność / brak remisji całkowitej po chemioterapii 7 4 0 3 0

Wiek (ogólnie) 3 0 3 0 0

Płeć męska 3 1 0 0 2

Płeć (ogólnie) 2 1 1 0 0

Brak niekorzystnych czynników rokowniczych 38 5 19 5 9

Brak danych 6 0 1 0 5

N ogółem* 58 11 23 8 16

Ogółem
Region 

centralny
Region 

południowy
Region 

północny
Region 

wschodni

Chemiooporność / brak remisji całkowitej po chemioterapii 12,1% 36,4% 0,0% 37,5% 0,0%

Wiek (ogólnie) 5,2% 0,0% 13,0% 0,0% 0,0%

Płeć męska 5,2% 9,1% 0,0% 0,0% 12,5%

Płeć (ogólnie) 3,4% 9,1% 4,3% 0,0% 0,0%

Brak niekorzystnych czynników rokowniczych 65,5% 45,5% 82,6% 62,5% 56,3%

Brak danych 10,3% 0,0% 4,3% 0,0% 31,3%

% ogółem* 102% 100% 104% 100% 100%

* Uwaga, liczebności i odsetki z poszczególnych wierszy tabeli nie muszą sumować się do podanej podstawy obliczeń ze względu na możliwość występowania u tego samego pacjenta więcej 
niż jednego niekorzystnego czynnika rokowniczego 
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