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Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w Centrum Onkologii 
Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli funkcjonuje Porad-
nia Immunologiczna. 

Działalność Poradni jest ukierunkowana głównie 
na diagnostykę i leczenie pierwotnych oraz wtórnych 
zaburzeń odporności. 

Pacjenci, którzy powinni być kierowani do Porad-
ni Immunologicznej w celu oceny funkcji układu odpor-
nościowego to głównie chorzy z obecnością objawów 
wskazujących na występowanie niedoborów odporno-
ści:

• sześć lub więcej zakażeń w ciągu roku
• dwa lub więcej zakażenia zatok o ciężkim prze-

biegu w ciągu roku
• trwająca dwa miesiące lub dłużej antybiotyko-

terapia nie przynosząca poprawy
• dwa lub więcej zapalenia płuc w ciągu roku
• powtarzające się głębokie ropnie skórne lub 

narządowe
• przewlekająca się grzybica jamy ustnej i skóry
• konieczność długotrwałego stosowania anty-

biotyków dożylnych w celu opanowania zaka-
żenia

• dwa lub więcej ciężkie zakażenia takie jak: za-
palenia mózgu, kości, mięśni, skóry lub posocz-
nica

• wywiad rodzinny, wskazujący na pierwotne 
niedobory odporności
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 Opieką Poradni winni zostać również objęci cho-
rzy, u których należy ustalić zapotrzebowanie miesięcz-
ne na immunoglobuliny, niezbędne do utrzymania po-
ziomu, zabezpieczającego przed infekcjami, a także 
chorzy wymagający wprowadzenia i monitorowania 
terapii podskórnej immunoglobulinami.

Świadczenia w zakresie Immunologii 
obejmują rozpoznanie i terapię poniższych 
jednostek chorobowych:

• B20-B24 Choroba wywołana przez ludzki wirus 
upośledzenia odporności (HIV)

• B25- Cytomegalia
• B58- Toksoplazmoza
• B59 – Pneumocystoza
• B33- Choroby wirusowe niesklasyfikowane gdzie 

indziej
• B48- Inne grzybice niesklasyfikowane gdzie indziej
• I79- Zaburzenia czynności tętnic, tętniczek i na-

czyń włosowatych w chorobach niesklasyfiko-
wanych gdzie indziej

• J39 -Inne choroby dróg oddechowych
• K63- Inne choroby jelit
• K76-Inne choroby wątroby
• L80- Bielactwo
• M36- Układowe choroby tkanki łącznej w prze-

biegu schorzeń sklasyfikowanych gdzie indziej
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• M49- Spondylopatie w przebiegu schorzeń skla-
syfikowanych gdzie indziej

• N97- Niepłodność kobieca
• R69- Nieznane i niedokładnie określone przyczy-

ny chorobowości
• R 79- Inne nieprawidłowe wyniki badań bioche-

micznych
• D70 – D77- Inne choroby krwi i narządów krwio-

twórczych (bez D74),
• D80 – D89- Niektóre choroby dotyczące mecha-

nizmów immunologicznych.
• M60- Choroby mięśni
• M76- Inne nieprawidłowe wyniki badań immuno-

logicznych w surowicy krwi
• D59- Niedokrwistości autoimmunohemolityczne
• D69- Wtórne małopłytkowości autoimmunolo-

giczne
• P35 – P39- Zakażenie swoiste dla okresu okołopo-

rodowego
• P61- Inne okołoporodowe zaburzenia hematolo-

giczne
• P69.3- Samoistna plamica małopłytkowa
• Wtórne niedobory odporności po leczeniu immu-

nosupresyjnym, po przebytych ciężkich zakaże-
niach.
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Proponowany zakres badań immunologicz-
nych, w zależności od rodzaju objawów kli-
nicznych obejmuje: 

1. Układ odporności humoralnej - stężenie 
głównych klas immunoglobulin IgG, IgA, 
IgM, podklas IgG 1, 2, 3, 4, obecność swo-
istych przeciwciał bakteryjnych i wirusowych

2. Układ odporności komórkowej: odsetek i 
liczba bezwzględna subpopulacji limfocy-
tów T i B, test transformacji blastycznej 

3. Odsetek i liczba bezwzględna neutrofilów, 
test NBT 

4. Układ dopełniacza, kompleksy immunolo-
giczne 

Warunkiem objęcia chorego opieką Po-
radni Immunologicznej jest skierowanie od lekarza 
POZ, którego praktyka lekarska ujęta jest w reje-
strze Narodowego Funduszu Zdrowia. 

Rejestracja wymaga ustalenia telefonicznego:
tel. 81 747 75 11 wew. 324, tel. kom. 663 525 437 
lub pocztą elektroniczną 
e-mail:poradnia.immunologiczna@gmail.com

Wszelkie pytania oraz wątpliwości prosimy rów-
nież kierować pod powyższe numery telefonu i adres 
poczty elektronicznej. Poradnia mieści się w Budynku B 
Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej przy ul. Dr K. Jaczew-
skiego 7 w  Lublinie.
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Schemat diagnostyki niedoborów 
odporności:
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W przypadku wystąpienia trudności diagnostyc-
znych lub terapeutycznych poniżej zamieszczono dane 
teleadresowe do konsultanta wojewódzkiego w dziedzi-konsultanta wojewódzkiego w dziedzi-
nie immunologii klinicznej: 

Prof. dr hab. n. med. Jacek Roliński, 
Konsultant wojewódzki w dziedzinie immunologii klinicznej 
Katedra i Zakład Immunologii Klinicznej Uniwersytetu 
Medycznego w Lublinie
ul. Chodźki 6, 20-093 Lublin
tel. +48-81-756 48 41
fax. +48-81-756 48 40
tel. kom. 603-374-080 
e-mail: jacek.rolinski@gmail.com
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