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Stanowisko All.Can w sprawie ciągłości dostępu do opieki 
onkologicznej w czasie epidemii COVID 19 

 
 

 
 
Celem niniejszego dokumentu  jest przedstawienie zaleceń i praktycznych wskazówek, które 
służą zapewnieniu efektywnej opieki nad pacjentami z chorobą nowotworową w czasie 
kryzysu COVID-19. 
All.Can pragnie złożyć hołd i wyrazić swoje wsparcie wszystkim pracownikom służby 
zdrowia pracującym na pierwszej linii w walce z COVID-19 oraz wszystkim tym, którzy 
pomagają utrzymać ciągłość opieki medycznej w tym niespokojnym czasie. Łączymy się 
myślami ze wszystkimi osobami dotkniętymi pandemią. 
 
Wielu pacjentów z rakiem i tych, którzy przeżyli raka, należy do osób szczególnie 
zagrożonych powikłaniami związanymi  z zakażeniem  COVID-19.  
 
W wielu krajach, w których  pandemia nasila się, Europejskie Towarzystwo Onkologii 
Medycznej (ESMO)(1) informuje, że wprowadzono środki mające na celu ograniczenie liczby 
wizyt szpitalnych pacjentów z rakiem oraz nadanie priorytetu pacjentom otrzymującym 
aktywne leczenie, przy jednoczesnym odraczaniu wizyt kontrolnych. Ponadto ESMO 
informuje, że lekarze często podejmują indywidualne decyzje dotyczące tego, czy leczenie 
należy rozpocząć, czy kontynuować, czy wizyta jest naprawdę potrzebna, czy może zostać 
przełożona. Ponadto niektóre zabiegi planowe są odraczane w celu zwolnienia zasobów dla 
nieuchronnie rosnącej liczby pacjentów z COVID-19 oczekiwanych w nadchodzących 
tygodniach. 
 
Wytyczne w Polsce 
W celu zapewnienia najlepszej opieki nad pacjentami z nowotworami w czasach pandemii 
COVID-19 środowisko polskich onkologów wydało zalecenia w sprawie postępowania  
z pacjentami onkologicznymi mające na celu 
 
•Zapewnienie pacjentom chorym na raka i ich rodzinom jasnych, opartych na dowodach  
i aktualnych informacji na temat środków, jakie powinni podjąć, aby uniknąć COVID-19.  
• Zapewnienie informacji i wsparcia pacjentom chorym na raka obecnie poddawanym terapii 
oraz jasne wyjaśnienie wszelkich zmian w protokołach leczenia. 
 

 
1 https://www.esmo.org/newsroom/esmo-society-news/should-cancer-treatment-be-continued-
during-the-pandemic-a-case-by-case-discussion-is-required 



 

 
 
 
Zalecenia Polskiego Towarzystwa Onkologicznego i Polskiego Towarzystwa Chirurgii 
Onkologicznej w sprawie postępowania z pacjentami onkologicznymi 
https://pto.med.pl/aktualnosci/aktualnosci/zalecenia_polskiego_towarzystwa_onkologicznego_i_po
lskiego_towarzystwa_chirurgii_onkologicznej_w_sprawie_postepowania_z_pacjentami_onkologiczn
ymi  

Wiele istotnych informacji zostało również zawartych w wywiadach i nagraniach  
– zachęcamy do zapoznania się z zebranym materiałem. 
 
WYWIADY 

"Do szpitala można wejść przez specjalną śluzę" 

https://www.dorzeczy.pl/kraj/134259/do-szpitala-mozna-wejsc-przez-specjalna-sluze.html  

Szpitale i oddziały onkologiczne cały czas leczą pacjentów 

https://pulsmedycyny.pl/szpitale-i-oddzialy-onkologiczne-caly-czas-lecza-pacjentow-986657 

Leczenie onkologiczne w czasach pandemii 

https://www.radiowroclaw.pl/articles/view/94855/Leczenie-onkologiczne-w-czasach-pandemii 

NAGRANIA/WYWIADY 

Prof. Maciejczyk o wytycznych w sprawie postępowania z pacjentami onkologicznymi  
w czasie epidemii koronawirusa 

https://www.termedia.pl/mz/Prof-Maciejczyk-o-wytycznych-w-sprawie-postepowania-z-
pacjentami-onkologicznymi-w-czasie-epidemii-koronawirusa,37272.html  

TOK FM Chorzy na raka potrzebują szpitali korona-ujemnych. Apel o Krajową Sieć 
Onkologiczną 

https://audycje.tokfm.pl/podcast/87917,Chorzy-na-raka-potrzebuja-szpitali-korona-ujemnych-
Apel-o-Krajowa-Siec-Onkologiczna  

TOK FM Te osoby nie mogą czekać na koniec koronawirusa. O sytuacji pacjentów 
onkologicznych 

https://audycje.tokfm.pl/podcast/88236,Te-osoby-nie-moga-czekac-na-koniec-koronawirusa-
O-sytuacji-pacjentow-onkologicznych  

TOK FM Onkologia w czasach epidemii. Nie siejmy paniki, lekarze pracują 
https://audycje.tokfm.pl/podcast/88305,Onkologia-w-czasach-epidemii-Nie-siejmy-paniki-
lekarze-pracuja  
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NAGRANIA – ZALECENIA DLA PACJENTÓW – DO POBRANIA 

 

1. WIZYTY KONTROLNE W CZASACH PANDEMII 
http://pto.med.pl/content/download/13248/150741/file/4%20WIZYTY%20KONTROLN
E%20W%20CZASACH%20PANDEMII.mp3  

2. KORONAWIRUS U PACJENTA ONKOLOGICZNEGO 
http://pto.med.pl/content/download/13247/150738/file/3%20KORONAWIRUS%20U%
20PACJENTA%20ONKOLOGICZNEGO.mp3  

3. OPIEKA ONKOLOGICZNA W CZASACH PANDEMII 
http://pto.med.pl/content/download/13246/150735/file/2OPIEKA%20ONKOLOGICZN
A%20W%20CZASACH%20PANDEMII.mp3  

4. ZALECENIA PTO 
http://pto.med.pl/content/download/13244/150729/file/1%20ZALECENIA%20PTO.mp
3 
 

Materiały można wysłuchać na stronie www.dco.com.pl  

Wiele ważnych informacji publikowanych jest również na profilach Facebook organizacji 
pacjentów: 

https://www.facebook.com/KoalicjaPacjentow 

https://www.facebook.com/OnkoCafe 

https://www.facebook.com/ogolnopolskafederacjaonkologiczna 

https://www.facebook.com/FundacjaOmeaLife 

 
All.Can to międzynarodowa inicjatywa powstała w 2016 roku, której celem jest zwrócenie 
uwagi opinii publicznej oraz decydentów politycznych na konieczność poprawy efektywności 
i stabilności opieki onkologicznej oraz sytuacji pacjentów poprzez efektywne wykorzystanie 
dostępnych zasobów finansowych (https://www.all-can.org).  
All.Can Polska rozpoczął swoje działanie w 2016 roku. Wszystkie informacje na temat 
aktywności inicjatywy w Polsce można odnaleźć na stronie http://all-can.pl/. Zapraszamy  
do śledzenia profili na Facebook i Twitter. 
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