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1' Imię i nazwisko: Urszula wojciechowska

2. Posiadane dlplomy i stopnie naukowe

a) W 2005 roku lLzyska]am t}tuł doktora nauk medycznyclr. P.uewód doktorski prŻeprowadzony

został w Centrum onkologii - InsĘtut im. Marii Skłodowskiej-Curje w walsza\łie. Data

obrony : l 4- l 2-200 5 ' T!,tu l rozprawy doktorsk iej: .,WspółZależność między wyksz1ałcęn iem a

umicfa]nością na \łybrane nowotlor} Złośliwe t! Polsce w latach ]994-] 996''

b) W l997 roku uzyskałam dyp]om magistra Da WydŻiale Matcmatyki i Informatyki

Uniwęrs}tetu Warszawskiego'

Pozostałe dyplomy

1992 CaDcer Epidemiology - Cerman Cancer Rescarch Center '
1998 - Geograplrical analysjs meńods for cancor registries - Internationa] Agency for Researclr on

Cancer

2000 Population based cancer regist.ation - Intęrnationa] Agency for Research on cancor. Lyon,

2002 - Advanced statistical course on latest Drethods in prediclion oF incidencc and mortality

lnternational Agency for Research on Cancer, Ianpere School oFPublic Health, Finland

2003 - AutoDrated caDcer regislration - lntemational Agency for Rcscarch on Cancer, Lyon, France

2005 Summęr school on Tobacco control aDd Public Heal1h' Warsaw

2007 Cancer mapping and spatial sta1istics iD cancer epideniology' Ljubljana' slovęnia

20]5 SASvisual Analltics: Repońing and data exploration, sAs lnstifute. Warszawa

20l5 sAs Visual statistics. SAs Institute' WarsŻawa

2016 - SAS EDterprise Cukle. SAS IDstitute, Warszawa

2016 Statislical models. SAS lnslilute, Wa.szawa

2016 Data Mining techniques and applioations, SAS Institute, Warszawa

]. Informacje o dotychcz.lsowym zatrudnieDiu w jednostkach nauko\łych

od ]99] roku do dziś jęstem zatrudnioDa w Zakładzie Epidemiologii i Prewencji Nowotwońw'
cenlrum onkologii Instytut im' Marii Skłodowskie.j-Curie w Walszawie, w latach 199]-1998na
starrowisku aslsle la, w latach 1998-2006 na stanowisku starszego asystenta oraz od 2006 roku na

stanowiskll adiunkta.



'l. Wykazanie osiągnięcia rłyrrikającego 7' ań. Ust. 2 ustawy z dnia ].1 marca 2003 r. o
stopniach naLLkowych i tytule naŃowyn oraz slopniach i tytule W zakesie sztŃi (Dz'U'
2003 m ó5 poz' 595)

a) Dorobek aukowy:
ł,ączna punktacja: IF = 87,3l4 KBN/MNiSW =3rl{l'50
PUnktacja dotycząc^ badali wieloośrodkowych: l1l: ]55.766

Liczba c}towań na du ień 08'03'20l9 r'

Węb ofScience: 2 l29
Scopus: 2 222

Indeks Hirscha na dzień 08'0]'20]9 r'

web olScience: l0
Scopus: l2

b) Jestem autorem i współautoren]:

. 5 orygina]nych pę]notekstonych prac naukowych

28 pmc w czasopismach nie posiadającycb Impact Factor

6 publikacji z badali lvieklośroclkorłych

l2 rozdziałów w monografiach i podręcznikach

]6 monografii i podręcznikó$

7 publikacji jako redaktor wieloautorskich podręcznikórł

49 doniesieli zj azdo\\ yclr nriędzynarodo\l]'ch

28 doniesieri zjazdorvlch krajowych

c) T).tuł osjągnjęcia naukowego: monografia pt.| Różnice stadium zaawanŚowania
nowotworu lv momencie diagnozy i lvskaźników prŻeżyć mieszkańcórł' miast i wsi
w Po|Ścc rl' lataĆh 2008-20l6_ Warszawa 2019. ISBN 978-83- 953881-0-1

omówienie cclu naukowego \Ą'W' monogralii wru z omówicniom ich erł'entualnego

\łykorzystania'

W Polsce brakuję populac)'jnych opraco!vań epidclniologicznych poruszająoych problelrr różnic

w zdrowiu mieszkańców rnias1 i rvsi' Głównym rlicrnikiem' jakim posługują się atltorZy nielicznyclr
pub]ikaoji są negatywlre micmiki zdlowotne. czyli umieralność' Analiza różnic zachorolvalności.

stadium Zaawansowania nowot\voru podczas cliagnozy oraz wskaŹniki przeżyć \łzględnych chorych

onko]ogicznych analizowaDe w mollografii poz\łajaią prześlędzic wszystkie etapy choroby począ$szy

od diagnory. poprzez leczenia ż do oceny skuteczności leczenia'

Celem pracyjest porównanie stadium zaa\łanso[allia no\łotworu *' momencie diagnoz} oraz

prześledzenie różnic l roc7nych, 3-letDich i 5Jetniclr wskaźników przeżyć względnych chorych

onkologiczn-vch w zależności od jch mieisca zamieszkaDia' Wyrriki analizy ułat\łią wskazanie



potencialn}'ch obszarów nierów ości w zdrowiu mieszknliców miast i\\'si wymagającyclr dzia]ań ze

strony Państwa w co]u ich ograniczenia-

Wskźniki l rocznyclr przeżyć wzglęClDych Śą pośrednią miarą.iakości diagnostyki i opieki klinicznej.

3 1etnie lniarą szybkości wdrożenia jeczcnia, a 5-lętnię miarą skuteczności zastoso\\'anego leczenia (m'

in.: dostęp do iowoczesnyclr tcrapii). wskaźniki przeŻyć są po\łsuechnie wykorŻysrywanym

narzędzicm do ocęny.jakości opieki zdlowotne.j oraz skutec7ności leozeDia no\łoN\'orów. Są ftiwnież

narzędzięm do oceny nieri)wności \ł Zdrowiu będącym pochodn4 czynników wp\wających na wartośó

wskaźnikórv plleżyć takich .jak: stadjum 7aa\lansowan;a choroby w momencie diagnozy. szybkie

rozpoczęcie lecŻenia oraŻ zastoso\łanie nąiskuteczniejszych terapii'

Nowot\łory w]ącuone do lalizy (rak żołądka. p]uca' czerniak skóry, rak pierci' szyiki macic]',

trzonu macicy, jajnika, gruczołu krokowego, nerki, pęcherza moczowego) stanowią ponad 660%

wszystkich Zachofowali i bIisko 70% ws7-ystkich zgoDó\ł no!łotworowych mężczyzn oraz ponad 65%

Żachorowań i podobny odsetek zgonów nowot olowyclr kobiet. cŹery spośród analizowanych

nowot\łoró*': rak płuca'jelita grubego' szyjki macicy iczerniak skóry są nowot$'ofalni Ż$ią7an'\m z

dobrze rozpozDaDymi. modyfikowalnymi czynnikami ry21'ka (paleDie lytoniLr, picio alkoholu, dieta,

akrywność tizyczna' s7czępięnia' promieniowanie UV)' oraz rak piersi'.jelita grubego oraŻ szyjki

macicy są nowotlvorami w1ączonymi do populac)'jnych programów przesiewowych w Po]sce'

Eliminacja wynienionych czynnjkóW ryzylQ oraz programy pr7€siewowe są działaniami z zakresu

prcfilaktyki pierwotnej i wtómej, którc powinny być kierowane y równym stopniu do nrieszkańców

wsi i miast.

Wiele nowotworó\ł można sku1ecznie lecŻyć l b przcdłużyć Życje choremu jeśli Zostaną

ZdiagnoZowane !łe WcŻcsnym stadium zaawansowania' co Dla ri]wnież wpływ na popu]ac}ljnę

obniżenie umicrahości z powodu nowotworów' opóźnienia diagnozy częścio\ło za]eŻą od pacjenta, a

częściowo od organizacji systemu opieki zdrowo1nej. skutkiem opóźnieli często.iest wykrycie choroby

*.wyższym staclium zaawansowania. co znniejsza szanse na przeżycic chorego. opóŹnienie diagDozy

u nieszkariców !łsijest prawdopodob|c' o czym świadcry niższa częstość diaglozowania lokalnego

stadium nowotworu iw},ższa częStość diagnozowania uogó1nitllego stadium nowotwolu u pacientó\ł

ze *'si rv porórvnaniu do paojeDtów z ]niasl (szcŻególnie w populacji mężczyzn). ArgumeDtem za

optiźnieniern cliagnozy mogą być równieŹ różnice 1 rccznych wskaźników p'ężyć. będące pośrednią

miarąiakości diagnostyki i opieki klinicznei. które równięż są niższe ll chorych Ze wsj.

Ważną przyczyną \łyższego ryzyka zgonu z porłodu Dowotworu. potwierdŻoną w wielll
badaniach na święcie jest ubóst\ło, które ogranicza dos1ęp do wysokiej jakości opieki zdro\łotnęj'

Według rapońu cUs w latach 2005_20] 5 roku dochody mieszkańcó\ł miast by1y *.yższe ocl dochodórv

mieszkańca wsi o około 4ó%. Na polskicj wsi obsęnł o\ł ana .iest większa skala ubós1wa oraz niŹszy
poziom wyksŹałcenia- Brak środków nźl wizytę lekarską b}ł najcŻęściej podawaną przyczyną

re4'gnacji z wizyty lekarskiej wśród mieszkańców wsi, co pmwdopodobnie przyczyniło się do

gorszych w)łikóW leczelria pacje|tów zc wsi mieŹonych 5'letnimi \\,skaźnikami przeż)c'

Inną waŻrą pżyczyrą nrającą rvpł1w.rra wyniki leczenia nowotworówjest odległość od miejsca

zamięszkania pacjenta do ośrodkórv rnedyoznych. zlokalizowanych zrvykle w dużyclr miastach, oraz

czas itrudnośoi \ł Clotaroiu Clo nich' Wiele badań potwierdza' że koniecŻność dojazdrr z odległych

niejscowości do mje.jsca ]eczenia przyczynia się do \łyższęgo stadium uaawansowane choroby.

będąccgo skutkiom opóŹnienia diagnozy oraz do pogorszenia p'€żyć chorych'
W Polsce podobniejak w iDnych krajach cen1ra onkologii umiejscowione są $ dużych miastach,

toleż mieszkańcy wsi nuszą wielokrotiie pokonywać dUże odleglości podczas diagnostyki i leczenia



choroby rro\łotworowej. Duża odległośó od ośrodka Zdro\łia i brak środka traisportu były jednym z
najczęścici podawanych przyczyn rezygnacji z wiz}ty lekarskioj \łśród mieszkańcó\ł \łsi. To
potencjaln;e .jedna z ważniejsz]'ch przvczyn diagnozorvarlia nowotworó\\, \ł \łyżs7łm stadium

za^wa]lsowania u pacjenlów ze wsi' szczególnie w przypadku nlężczyzn i niŻszych lvskźników przeżyć

w porówna iu do pacjentów z miast.

Różnicę stadium zaarlansowania nowotworu \\,mollencie diagnozy \! Znac7nym stopniu są

zl,iązane również z dbałością o zdrowie oraz udzialem w dostępnych populacyjnych programach

przesielłowych' Z badania stanu Zdrowia Polaków wynika. że \ł Polsce mieszlGlic}' niast częściej

odwiedzają lekarza PoZ ofaz lekarza specialistę. Micszkańcy miast częścici \\ykonują badania

profilaktycznę m. in-: c},tologię. mamnlograf'ię badaDie na kre\Ą utajon4. kobnoskopię, badanie prostaty'

W populacji nęŻczyZn Zachorowalność na więksŻość anłlizowanych no\łotworóu (rak

żołądka,.ie]ita grubego, gruczołu krokorvego, pęcherza moczorvego, czerniak skóry oraz nowotNory

ogółem).ięSt niższa !L mieszkańcólv wsi rv porównaniu do mieszkairoórv miast. a umieralność jest Da

porólvnywalnym poziomie w obu subpopUlacjaclr lUbjest wyższa na wsi' Wyjątek s1anowi rak płuca' W

prz}padku którego Zacho.o!łalność i ulniera]nośćjesl wyżsŻa u mężczyzn na wsi' W populacji kobiet

zaclrorowalność na \łiększość analizowanych nowotworó\\, jest niższa u mieszkanek wsi niż miast, a

umieralność jest na porórvnylvalnym pozitlllie lub równieżjest niższa l1a \łsi niż w miastach'

Wykazano róŻr ice wskaŹrików pżcŻyó oraz stadium, w.iakim choroba została Zdiagno7o\\,ana

w podliale na mie.jsce zamicszkania pacjenta' A|aliza wskazuję obs7aly nierólvności rv leczeniu

nowotworó\! rv Polsce oraz stanowi .iedęn z punktólv rvidzeiia dotyczących ocen} społeczn}ch

nieńwności w zdrow;u, które są w ostatnich latach przedrnioten projektów rządowych ZmieLających
do ich ograDiczenia.

Wnioski
l' W latach 2008 20]0 lokalne stadium zaauansowania choroby diagnozorvano częściej wśród

clroryclr na raka ż_ołądka. czerniaka sktiry. raka piersi u kobiet' raka nefki i Pęchcrza moczowogo u

mężczy7'n ola7' raka gruozołu krokowego u miesŻlQliców miast, a uogólnione stadium

zaawansolvania podczas diagnoŻ)r wymienionych nowotworów częściej u mieszkaliców wsi. W

pozostałych prŻypadkach nic obsonvowano Znac7ących różnic s1adium Zaawansowania choroby w
Żależności od miqisca zamieszkźDia pacjentów'

PlzeżyciżI mężczyzn ńieszkańców wsi byb w przypadku \lszystkich alralizowanych nowotworów

Diższe Diż przeżycia mę żcz.vzn z ńiast.
Nie zaobsclwowano różnic wskaźniktiw przeżyć kobiet chor!'cl) na raka płuca' żołądka. trzoDu

macicy' norki i pecherza moczowego w Zależności od miqjsca Zalnięszkania. W przypadku

pozostałych nowotwoń\ł przeżycia pacjentek ze wsi były nizsze od przeŻyć pacjentek z miast'

Pomimo braku różnic cŻęstości wykrywaoia choroby \\.poszczególn}ch stadiaclr zaa$anso\\ania

wśród mężczyzn z miast i wsichorych na rakajelita grubcgo j płuca obsęrwowano niższe wskaźniki

1 rocznych. 3lętnch i 5Jetnich wskaŹników przożyć chorych mieszkaliców ws;' co moŻe wyrikaó
z różnio \! dostępie do diagnostyki i skutecznego leczenia pacjentów w zależności od miejsca

zamieszkania. Podobne obser$,acię dołczą kobie1chorych na rakajelita grubęgo'

Niższe wskaźniki pveżyo kobiet mieszkanek wsi chorych na raka piersi, wynikające cŻęścio\o z

roŻpozra\\ania choroby \ł wyższym stadium zaawansowania w tej subpopu]acji, rnogą być
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g

10.

skutkiom 7arówno gorszego doslępu do prcgranó\ł profilakt}cŻnycb (skrining).jak inień\łnego
dostępu do no$oczesnych metod ]ęczenia.

Brak postępu we \\czesnej diagnostyce raka szyjki macicy w ]atach 2008-2016 dowodzi braku

skutec7ności obeonie działającego programu przesiewowego i rnoŹe wpłynąć na zahamo!\allie

trendu wzrostu wskaż1ików przcŻyć zaró\łno !L pacjentek Z miastjak i wsi.

Znacząco Wyższe wskażniki pr7'ęż'\Jć lj|ężcz'zn Ż miast chorych na rakźl gruczołu klokowego mogą

Wynikaó z częstszego \łykonywania testu PSA i wiążącego się z rym efektJ lead time bias-

7'nacząco niższe WskaŹniki pżeżyć mężczy7n mieszkańcó\ł wsi chorych na czerniaka skóry

wymagaj4 zwrócenia uNagi na wczesną diagnostykę tych nowotworó\ł w popu]acji wsi'

Poprawa rvczesne.j diagnostyki nol'otworów ogółem \ł 20] 6 roku w porównani do lat 2008-20] 0

u mieszkańców miast i wsi może być uważana za sukces opieki onkologicznci \ł Polscę idaje
pods1awę do oczeki\Yania dalszego \łzrostu wskaźników pżeżyć w przyszłych latach'

Podclas Żmian olganiuacii opieki onkologioznej w PoIsce naloży uwzg]ędnić potrzeby pacjentów

związal1e 7. ich nriejscenl zamieszkania oraz barierami fizycznylli dostępności do us]ug

zdro\łotnyoh'

5' omó\Ą'ienie pozostałych osiągnięć naukowo-badau,cŻych i plojektów o charakterze

badal'czo wdrożen iov-l m

tjdział w projektach

Do naiwaŻriojsz,'-ch proiektów, w których brałam udział należą:

. Projekt,.HEM Closing tbe Cap - Reducing promature mo.tality. Baseline for nonitoring health

evolution fol]owing enlargemena' (EC 200] l2l) współfinansowanym przez Komisję Europejską

oraz Ministerstwo Nauki i szkolnictwa W}'żsŻego;20l0 2013' Proiekt miał na celu ocenę rozm iaru

i prz}czyn różnio zdro\łohlych lniędzy wschodnimi a zaclrodnimi kraiami Unii Europejskiej' Jego

\łyniki pokaŻały. iż nrimo gwahownego ekonomicznęgo ispołecznego rozwoju w Polsce'
obsenvuie się istotne róŻrice w zdrowiu i zachorowalDości rv porównaniu do kajów Europy
Zachodniej. Szczególną urvagę Żwrócił Znacznie wyższy współcrynnik przedwczesnej

ullieralności'
. Plojekt The Intęrnational lncidence of childhood canc$ edycja 3 2017 (IICC-3). Projękt

obejmuje analiZą Zachorowa]ności na nowot\łory złośliwe u dzieci do lat ]9. Dzięki współpracy Ż

Krajowyl Rejestrem Nowot$,orów w 2017 roku do analizy włączon€ zostały dzieci chore na

nowot\łory hematologicznę, no\rotwory układu trawielnego' 1kanek miękkich i kości' żeńskich i

męskich narządólv płciowych oraz sys1emu nerwowego i móZgu'

. Projekt EURoCARE' którego szósta edycia.iest właśnie w toku' Zakres projektu obejńuje ana1izę

p'€żyć pacjentów chorych na nowotwory złośliwe w krajach l]uropy' Do alralizy Nłączeni zostaną

pacjenci z blisko 30 krajów europejskiclr choży na ponad 40 typóN nowotworów. W projekcie

zostaną oszacowane róŃnicż średni.3 wskaŹniki regiorralne (dla Europy Północnej. Południowej'

Centmlnei i Wschodniej) oraz średni wskaźnik dla ca1ej Europy' co pozwoli na obiekty'lvno

porównania regionalnych różDic w opiece orrkologicŻnej W tym regionic świata' Po raz pienvszJ
rr'skaźnikiprzeżyć dla Polskizostaną oszacowane napodsla\łie ogól opolskiego zbioru pacientó\\,.



Projękt,.Utworzenie pier\łszej w Polsce iDformatycznej platform rlaukowej do wymiany tviedz} o

zagrożeniu nowot},orami złoś]iwymi w Polsce"' finansowanym ze środków EFRR ]nno\Ąac).ina

Gospodarka WND-PoIG'02'03 '02-00-059/] 0" realizo\!any w lźltach 20l0-20l]. w którym
pe]niłam funkcję zastępcy koorclynatora- Prtljekt niał na celu niędzy innymi utworzenie pońalu

wiedZy o nowotwonclr złośIiwycb obeimująccgo publikowanic szcrokio8o zakrcsu danych i ana]iz

dotyczących epidemjologii nowot\\'oló\ł z1oślirvych w Polscę (httptrla]tq|ag!4qg4Il). Pońal

rviedzy oieszy się ogronrnym zaiiteresowanien szerokiego grona Użytkownikó\ł od pacjentólv do

profesjonalistów (około 3 niliony wejść na shonę od polowy 20]3 roku _ ponad 630 rysięcy
odwiedzin rocznie)' W ranraclr proicktu została lównież utworzona centralna baza danych

Kmjowego Rojcstru Nowotworów.

Projekl oNKo'sYs (20l3-20l5) kompleksowa infrastruktura intbrmatyczna dla badań nad

nowot*.ommi sfinansowana z f'undusz( operac}łnego IDnowac)'jna Cospodarka. Ćelern projektu

było utworzenie Do\\,oczesnej zintegrowanej platlormy świadczenia ŻaawansoNanych uslug

inlornacyjnyclr i analiĘcunyclr do celów badawcz}ch i naukowych, oraz optymalizacja działań

naukowyclr' translacyjnlch ipraktycznych w onkologii polskiej poprzez integrację zasobów

infornracji na temat palogenezy. cech kliniczno patologic^rych, molckulamych i

epidenriologiczn}ch chorób nowotworowyclr i powjąŻanic tych zasobów z dedykowanymi

narzędziami bioinformatycznymi.

6. Pozostałe inlolmacje

Działalność dydaktyczna i populaĄ.zująca wicdzę

. Wykładowca na kursach z zakresu wdmżania i utrzynania międzynarodowych standardów

rojestlacji nowotworów złoślilłych dla pracowniktilv wojelvódzkicb rejeslrów nowotwolów.

. Wyk]adowoa na ku.sach z epideniologii nowohvorów \v Polsco i na ś\łiecie dla lekarzy w

centrun Medyczrcgo Kształcenia Podyplomowego;
l Wykładorłoa z zaklesu epideniologii nowot\\,oró\ł na kursach atestacyjnych Polskiego

'Iowarzystwa onkologii Klinicznęil
r Wykładonca z zakresu epidemiologii dla studentów VI roku studiów lękarskich na WUM;

Członlostwo w organizacjach i stowarzyszeniach:

o członek Polskiej Unii onkologii,
. członek Polskiego Towarzysltva do Badań |a Rakiem Piorsi.

Działalność społecZna' zainteresowania pozazawodoWe:

. Prelekcje d]a nestoró\ł z dziennęj ś*'ietiicy wańZalva-sródmieście

. wspć'praca z organiŻalolanri akcji.'Su]achetna paczka"

. UdŻial w maratonach rowęrowych

. żeglarshvo norskie i śródlądowe

. Mozaika artystyczna


