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Szanowna Pani Prezes,
W związku z pismem z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie sytuacji szpitali i oddziałów
onkologicznych w czasie pandemii SARS-CoV-2, proszę przyjąć poniższe informacje.
Zapewnienie pacjentom onkologicznym ciągłości diagnostyki i leczenia to jeden
z głównych priorytetów w obecnej sytuacji epidemicznej w kraju.
W celu prowadzenia bezpiecznej diagnostyki oraz leczenia opracowane zostały
stanowiska i rekomendacje konsultantów krajowych, a także ekspertów towarzystw
onkologicznych.
Ministerstwo Zdrowia zwróciło się do Narodowego Funduszu Zdrowia o przekazanie
świadczeniodawcom za pośrednictwem Systemu Zarządzania Obiegiem Informacji:


wytycznych Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej i Konsultanta Krajowego
ds. onkologii klinicznej dotyczące leczenia systemowego chorych na nowotwory
w okresie epidemii COVID-19,



zaleceń i rekomendacji konsultanta krajowego w dziedzinie radioterapii
onkologicznej dla radioterapii w warunkach epidemii COVID-19.
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https://www.gov.pl/web/zdrowie/wytyczne-dla-poszczegolnych-zakresow-i-rodzajowswiadczen, na której udostępniono zalecenia przygotowane na czas epidemii przez
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Ministerstwo Zdrowia, Główny Inspektorat Sanitarny, Narodowy Fundusz Zdrowia oraz
konsultantów krajowych.
Dodatkowo, na wskazanej podstronie znajdują się także:


stanowisko konsultantów krajowych oraz Polskiego Towarzystwa Hematologów
i Transfuzjologów dotyczące opieki nad biorcami i dawcami komórek
krwiotwórczych podczas epidemii COVID-19,



stanowisko Konsultanta Krajowego oraz Polskiego Towarzystwa Hematologów
i Transfuzjologów dotyczące opieki nad chorymi hematologicznymi podczas
epidemii COVID-19.

Ponadto, zasady i tryb zapobiegania oraz zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych
u ludzi, w tym zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 określa ustawa z dnia 5 grudnia
2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Natomiast
obowiązki lekarza lub felczera w przypadku podejrzenia lub rozpoznania zakażenia lub
choroby zakaźnej powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji
w warunkach domowych, określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia
2020 r. w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji,
izolacji lub izolacji w warunkach domowych oraz obowiązku kwarantanny lub nadzoru
epidemiologicznego.
Mając

na

uwadze

powyższe,

wszyscy

świadczeniodawcy

zobowiązani

są do przestrzegania najwyższych standardów bezpieczeństwa, w tym korzystania
ze środków ochrony osobistej, a także wdrożenia dodatkowych procedur takich jak
wywiad w kierunku zakażenia wirusem SARS-CoV-2, czy pomiar temperatury ciała.

Z poważaniem,
Agnieszka Beniuk-Patoła
Zastępca Dyrektora
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