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Onkologia kliniczna jest jedna z trzech gl6wnych dziedzin medycyny - opr6cz chirurgii
i radioterapii w leczeniu chor6b nowotworowych. W onkologii klinicznej stosuje siq
chemioterapiq, chemioimmunoterapiq, immunoterapiq, leczenie ukierunkowane
molekularnie i hormonoterapiq. Pandemia koronawirusa nie przerwala ciqgfo5ci opieki nad
Pacjentami onkologicznymi poza tymi, kt6rzy nie zgfaszali siq do diagnostyki i leczenia z obawy
przed zaka2eniem koronawirusem.
W naszym Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. 5w. lana z Dukli mamy pefny dostqp
do test6w wykrywajqcych zaka2enie SARS CoV-2, co umo2liwia wlaiciwe postepowanie we
wdraianiu leczenia systemowego - w dziedzinie onkologii klinicznej. Pacjenci zakaieni SARS
CoV-2 majq przerwe w leczeniu onkologicznym do momentu ustqpienia infekcji (z wyjqtkiem
nagtych przypadk6w indywidualnie kwalifikowanych do leczenia ratunkowego).
Szczepienie przeciwko SARS CoV-2 chroni przed zakaieniem, ciqikim przebiegiem
oraz p6iniejszymi powiklaniami zwiqzanymi z COVID-l9 i zapewnia ciqgfo6d w diagnostyce
i leczeniu chor6b nowotworowych naszym Pacjentom.

Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej zachqca Pacjent6w do szczepieri przeciwko SARS
CoV-2 zgodnie z zaleceniami Ministra Zdrowia oraz zaleceniami Konsultanta Krajowego
w dziedzinie Onkologii Klinicznej Pana Profesora dr hab. n. med. Macieja Krzakowskiego.
Chorzy leczeni immunoterapiq, hormonoterapiq lub leczeniem ukierunkowanym
molekularnie mogq byi szczepieni bez ograniczeri, o ile nie majq aktualnie objaw6w infekcji.
Pacjenci, u kt6rych stosujemy chemioterapie o r6inym poziomie immunosupresji
kwalifikowani sq indywidualnie do szczepief przeciwko SARS CoV-2. O szczepieniu decyduje
do5wiadczony onkolog kliniczny oraz - o ile jest taka moiliwoid - immunolog kliniczny.
W leczeniu radykalnym (chemioterapia adjuwantowa lub neoadjuwantowa) rozwa2amy
szczepienie przeciwko SARS CoV-2 po zakoriczeniu leczenia systemowego. W leczeniu
paliatywnym: przykladowo pierwsza dawka szczepionki podawana jest przed/lub po nadirze,
a wznowienie chemioterapii nastqpuje okoto 2 tygodnie po drugiej dawce szczepionki.
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