Zalecenia dla pacjentów onkologicznych w związku
z sytuacją epidemiologiczną w kraju
16 marca 2020
W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 oraz mając na względzie fakt, że
chorzy na nowotwory w trakcie leczenia mają często obniżoną odporność, w szpitalach
wprowadzono wzmożone systemy ochrony pacjentów i personelu medycznego. Prosimy
pacjentów i ich rodziny do stosowania do nowych procedur.
Według informacji podawanych przez Ministerstwo Zdrowia, najbardziej narażone na
rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze, a także z obniżoną
odpornością, którym towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe. Dotyczy to
również pacjentów onkologicznych.
W przypadku podejrzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wszystkim osobom zaleca się
pilny kontakt pod numerem telefonu - 800 190 590 - infolinia Narodowego Funduszu
Zdrowia dotycząca postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem.
Wszystkich pacjentów prosimy o stosowanie się do zaleceń ogólnych Ministra Zdrowia.
Pacjenci onkologiczni leczeni w trybie szpitalnym
1. Szpitale wprowadziły całkowity zakaz odwiedzin pacjentów onkologicznych. Zakaz
obowiązuje do odwołania.
2. Pacjenci hospitalizowani mają bezwzględny zakaz opuszczania szpitali, gdyż
przebywając poza szpitalem mogą zarazić się wirusem. Dotyczy to również spotkań
z rodziną.
3. Personel medyczny dokłada wszelkich starań, aby pacjenci przebywający na
oddziałach byli bezpieczni.
Pacjenci leczeniu w trybie ambulatoryjnym / wizyty kontrolne
1. Pacjent przed wizytą w centrum onkologii powinien zmierzyć sobie temperaturę.
Jeśli wynik pomiaru będzie równy 38 stopni C lub wyższy, występują objawy, takie
jak: kaszel, duszność oraz pacjent znajduje się w grupie ryzyka (pobyt w okresie
ostatnich 14 dni w rejonie aktywnej transmisji koronawirusa SARS CoV-2 lub
kontakt z osobą zakażoną) – NIE POWINIEN PRZYCHODZIĆ DO CENTRUM
ONKOLOGII, ponieważ stanowi potencjalne zagrożenie dla innych pacjentów
przebywających w szpitali.
2. Pacjent, jeśli to możliwe powinien przyjechać do szpitala sam lub w towarzystwie
maksymalnie jednej osoby. Szpitale proszą o ograniczenie przychodzenia do
szpitala z osobami towarzyszącymi – nie dotyczy to pacjentów, którzy potrzebują
wsparcia opiekuna. Osoba towarzysząca musi być zdrowa – jej również zostanie
zmierzona temperatura i zebrany wywiad medyczny.
3. Wejścia do szpitali onkologicznych mogą być ograniczone – w celu
minimalizowania ryzyka szpitale zamykają wejścia do szpitali, pozostawiając tylko
specjalne śluzy. Prosimy o stosowanie do informacji na drzwiach szpitali.
4. Ponadto, niektóre szpitale mogą wprowadzić zmiany w wizytach kontrolnych –
zalecamy, aby zadzwonić wcześniej do szpitala i zapytać, czy planowana wizyta
jest aktualna. Jeśli wizyta nie została odwołana – prosimy stosować się do ww.
procedur bezpieczeństwa.
5. Pacjenci proszeni są o przychodzenie na wyznaczoną godzinę, którą mają Państwo
w karcie pacjenta. Nie ma potrzeby by przychodzili Państwo wcześniej i narażali się
na ryzyko infekcji.
Apelujemy o odpowiedzialność i zrozumienie.
Informacje o zmianach w organizacji pracy centrów onkologii, dostępne są na
stronach internetowych placówek:
! Narodowy Instytut Onkologii-Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie
! Narodowy Instytut Onkologii-Państwowy Instytut Badawczy oddział w Krakowie
! Narodowy Instytut Onkologii-Państwowy Instytut Badawczy oddział w Gliwicach
! Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie
! Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie
! Zachodniopomorskie Centrum Onkologii
! Świętokrzyskie Centrum Onkologii SP ZOZ w Kielcach
! Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu

Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M.
Kopernika w Łodzi
! Samodzielny Publiczny ZOZ MSW z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w
Olsztynie
! Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie
! Szpital Specjalistyczny w Brzozowie
! Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu
! Centrum Onkologii w Bydgoszczy
! Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku
! Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. w Gdyni
! Beskidzkie Centrum Onkologii Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Bielsku Białej
! Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze
! Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie
! SP ZOZ Opolskie Centrum Onkologii w Opolu
! Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej w Lublinie
Zalecenia zostały opracowane na podstawie procedur wdrożonych w specjalistycznych
szpitalach onkologicznych.
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