
ONKOLOGIA  
w czasie pandemii COVID-19

na przykładzie działalności Ośrodka Profilaktyki, Diagnostyki i Terapii  
Nowotworów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu

W tym roku mamy do czynienia z wyjątkową sytuacją epidemiczną 
w kraju i na Świecie. Wynika ona z wykrycia nowego typu wirusa, po-
twierdzonego i opisanego w grudniu 2019 roku w środkowych Chinach.  
COVID-19 jest ostrą chorobą zakaźną układu oddechowego. 11 marca 2020 
roku Światowa Organizacja Zdrowia (ang. WHO, World Health Organiza-
tion) uznała serię zachorowań na COVID-19 za pandemię.

 Sytuacja epidemiczna związana z zachorowaniami na COVID-19 
wzbudza w nas lęk, co jest naturalną reakcją na występowanie nieznanego 
dotąd patogenu, zagrażającego naszemu zdrowiu, a w niektórych przypad-
kach nawet życiu.

 Jednocześnie zauważalnie zmniejszyła się zgłaszalność pacjentów 
na badania diagnostyczne, wizyty lekarskie, kontrolne, jak również zabiegi 
lecznicze. Dotyczy to także pacjentów onkologicznych, co jest zjawiskiem 
bardzo niepokojącym. Z obawy przed zakażeniem pacjenci rezygnują z za-
planowanych badań, czy wizyt lekarskich, odwlekają niejednokrotnie termi-
ny procedur leczniczych, co przyczynia się do opóźnienia samej diagnozy, 
jak też zmniejsza efekty leczenia onkologicznego. Dlatego specjaliści apelu-
ją, aby zgłaszać się terminowo na badania diagnostyczne i wizyty lekarskie.

Ośrodek Profilaktyki, Diagnostyki i Terapii 
Nowotworów Wojewódzkiego Szpitala Specja-
listycznego we Wrocławiu przy ul. Henryka Mi-
chała Kamieńskiego 73a przyjmuje pacjentów 
jak wcześniej, przed wystąpieniem pandemii. 
Planowo odbywają się wizyty lekarskie, konsy-
lia, zabiegi operacyjne, chemioterapie. Dyrekcja 
oraz personel Ośrodka dokładają wszelkich starań,  
aby pacjenci byli bezpieczni, mając za priorytet fakt, iż pacjenci onkologicz-
ni są grupą podwyższonego ryzyka zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2,  
a także związanych z nim powikłań zdrowotnych. Dlatego w Ośrodku wpro-
wadzono szereg restrykcji sanitarnych, a także (w określonych przypadkach) 
możliwość skorzystania z teleporad.

Wejście do przychodni,  
fot. Joanna Misztal-Dadacz
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W ramach ograniczeń, dla bezpieczeństwa na-
szych pacjentów wprowadzono całkowity zakaz 
odwiedzin, zakaz opuszczania szpitala podczas po-
bytu w Oddziale (zwiększałoby to ryzyko zakażenia). 
Personel medyczny Ośrodka przestrzega bezwzględnie 
procedur bezpieczeństwa. Dodatkowym atutem Ośrodka 
jest odrębne wejście do budynku, co także redukuje moż-
liwość transmisji wirusa.

Przed wizytą pacjent jest informowany o podstawo-
wych zasadach bezpieczeństwa obowiązujących w Ośrod-
ku, w tym zasłanianiu nosa i ust maseczką ochronną, a tak-
że używaniu rękawic, częstym myciu i dezynfekcji rąk. Pacjenci proszeni są 
również o przybycie do ośrodka na określoną godzinę. Przed przyjęciem na 
Oddział Chirurgii Onkologicznej pacjent poddawany jest testowi na obec-
ność SARS-CoV-2, cyklicznie badany jest również personel Ośrodka.

Pacjent, przed każdą wizytą w Ośrodku Profilaktyki, Diagnostyki i Terapii 
Nowotowrów, powinien dokonać pomiaru temperatury ciała. W przypadku, 
gdy wynik będzie wynosił 38˚C lub więcej i wystąpią objawy, takie jak ka-
szel, 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 SZPITALA ONKOLOGICZNEGO, ponieważ stanowi potencjalne za-
grożenie dla innych pacjentów przebywających w szpitalu.

Pamiętajmy, że pomimo trwającej pandemii, zachorowalność  
na choroby przewlekłe utrzymuje się na tym samym poziomie,  

a późniejsze ich wykrycie zmniejsza szanse powodzenia leczenia.  
Dlatego apelujemy o nierezygnowanie z diagnostyki i terapii chorób  

nowotworowych, jak również badań profilaktycznych.  
Dokładamy wszelkich starań, aby Pacjenci czuli się u nas bezpiecznie.
Nawiązując do ogłoszonej niedawno przez Polską Ligę Walki z Rakiem 

akcji społecznej lekarze apelują – RAK NIE POCZEKA NA KONIEC 
EPIDEMII! Odwoływanie wizyt, niezgłaszanie na diagnostykę i leczenie 
może mieć bardzo poważne konsekwencje, a każdy dzień opóźnienia diag-
nostyki, czy leczenia działa na naszą niekorzyść!

Opisane powyżej procedury obowiązują w Ośrodku Profilaktyki, Diagnostyki i Terapii 
Nowotworów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu. Nadmienić jed-
nak należy, że wszystkie szpitale i ośrodki onkologiczne działają na podobnych zasadach, 
na pierwszym miejscu dbając o bezpieczeństwo pacjentów, zachowując reżim sanitarny  
i stosując się do rekomendacji Polskiego Towarzystwa Onkologicznego.

Pacjent onkologiczny jest u nas bezpieczny!

Personel medyczny,
fot. Danuta Cymerman

6


