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Materiały pomocnicze dla personelu medycznego oraz dla pacjenta



Spis treści

 Prawa pacjenta onkologicznego

  Etapy szybkiego leczenia onkologicznego

Szpitale, w których obowiązuje karta DiLO

Pierwsza chemioterapia

Pierwsza radioterapia

Uciążliwe skutki terapii onkologicznych

Pomoc i wsparcie psychologa

Lecznicza moc wysiłku fizycznego

Organizacje pacjentów onkologicznych

Produkty niezbędne pacjentom onkologicznym

Badania kliniczne nowych leków

Od 1 stycznia 2015 r. osoby z podejrzeniem czy wstępnie  
zdiagnozowanym nowotworem złośliwym już nie muszą czekać miesiącami  

na konsultację u specjalisty i rozpoczęcie leczenia.  
Mogą skorzystać z tzw. szybkiej terapii onkologicznej. 

W praktyce szybka terapia onkologiczna oznacza  
priorytetowy dostęp do diagnostyki i leczenia,  

co znacznie zwiększa pacjentowi szansę na powrót do zdrowia. 

W leczeniu onkologicznym czas jest jednym z najważniejszych  
czynników sukcesu.
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Prawa pacjenta onkologicznego
- czego można się domagać?

   Każdy, u kogo podejrzewa się lub rozpozna nowotwór złośliwy, ma prawo do 
skorzystania z tzw. Pakietu Onkologicznego (szczegółowe informacje znajdują 
się na stronie: www.pakietonkologiczny.gov.pl). Chodzi tutaj o szybką ścieżkę 
badań i leczenia onkologicznego, która rozpoczyna się od razu po wydaniu  
specjalnego dokumentu, tzw. karty Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego,  
w skrócie DiLO (potocznie nazywanej przez lekarzy zieloną kartą).  
Po jej otrzymaniu pacjent nie musi się obawiać, że na pomoc będzie czekać  
wiele miesięcy. Z kartą DiLO można szybko zapisać się do onkologa. 
Karta DiLO jest własnością pacjenta. Zawiera unikalny numer identyfikacyjny  
(ważny przy rejestracji pacjenta), datę założenia karty, dane tego, kto wydał 
kartę, informacje o posiadaczu karty DiLO (dane pacjenta), ewentualne dane 
przedstawiciela ustawowego albo opiekuna faktycznego, kod jednostki choro-
bowej, nazwę jednostki chorobowej i wskazanie dalszego postępowania (gdzie 
pacjent ma się udać w celu dalszej diagnostyki lub leczenia).

   Od momentu otrzymania karty DiLO wszystkie terminy badań, konsultacji,  
zabiegów i terapii powinny być dotrzymane. Prawem pacjenta jest wymaganie 
tego od szpitala i lekarzy, a obowiązkiem placówek medycznych i personelu 
jest przestrzeganie tego prawa. 

 UWAGA! 
Od daty zgłoszenia się z kartą DiLO pierwszy raz w rejestracji poradni  
onkologicznej, czyli dnia zapisania się na pierwszą wizytę u lekarza 
specjalisty, do daty postawienia diagnozy nie powinno upłynąć więcej 
niż 7 tygodni!
W tym czasie musi zostać też opracowany i przedstawiony pacjentowi  
szczegółowy plan i harmonogram leczenia! 

* W niektórych przypadkach rozpoczęcie  
badań pogłębionych może opóźnić się o tydzień.
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http://www.rpp.gov.pl/dla-pacjenta/prawa-pacjenta/



Etapy szybkiego leczenia onkologicznego
- co i w jakiej kolejności należy zrobić?      

   Krok 1. Wizyta u lekarza rodzinnego (tzw. lekarza pierwszego kontaktu). 

     W przypadku jakichkolwiek podejrzeń dotyczących istnienia choroby nowotwo-
rowej należy udać się do lekarza. Niekiedy wystarczy rozmowa z pacjentem, 
by lekarz, który podejrzewa nowotwór złośliwy, od razu wystawił kartę DiLO. 

     Od tego momentu pacjent może rozpocząć szybką diagnostykę lub 
leczenie onkologiczne. Zwykle jednak lekarz rodzinny zleca jeszcze dodat-
kowe badania i dopiero, gdy otrzyma wyniki potwierdzające przypuszczenia, 
wystawia kartę DiLO.

     UWAGA!
     Kartę DiLO może również wystawić lekarz specjalista w poradni specjali-

stycznej (ambulatoryjnej), a także lekarz w dowolnym szpitalu, jeśli zdiagno-
zuje u pacjenta nowotwór złośliwy. Karty DiLO nie może wystawić specja-
lista, przyjmujący w prywatnym gabinecie bez podpisanej umowy z NFZ. 
Skierowanie do lekarza onkologa nie jest wymagane. Pacjent z podejrzeniem 
choroby nowotworowej może zgłosić się bezpośrednio do specjalisty. Karta 
DiLO wystawiana jest również w przypadku, gdy pacjent bierze udział w pro-
gramie zdrowotnym, np. programie wczesnego wykrywania raka piersi, oraz  
w wyniku przeprowadzonych badań przesiewowych podejrzewa się u niego 
lub zdiagnozuje nowotwór złośliwy. 

   Krok 2. Rejestracja do specjalisty. 

     Po otrzymaniu karty DiLO należy jak najszybciej umówić wizytę u onkologa,  
najlepiej w poradni w szpitalu lub klinice onkologicznej. 

     UWAGA!
     Termin pierwszej konsultacji musi być wyznaczony w ciągu 14 dni od 

daty pierwszego zgłoszenia się z kartą DiLO w rejestracji. Należy pa-
miętać, że z kartą DiLO pacjent może zapisać się do spcjalisty tylko w jednej, 
konkretnej przychodni czy poradni przyszpitalnej, w której ta karta zostanie 
zarejestrowana. Od tego momentu pacjent jest przypisany do danego szpitala 
czy kliniki. Potem karta DiLO nie może być wykorzystana u innego specjalisty, 
przyjmującego w zupełnie innej placówce, np. w prywatnym szpitalu onkolo-
gicznym, nawet jeśli ma podpisaną umowę z NFZ.
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   Krok 3. Wizyty u onkologa i diagnoza.

     Na pierwszą konsultację konieczne jest zabranie ze sobą karty DiLO i wyni-
ków badań potwierdzających diagnozę (jeśli pacjent je posiada) oraz wyników 
innych badań i analiz, zwłaszcza gdy pacjent choruje na poważne choroby, 
np.  cukrzycę, astmę, choroby serca itp. Warto zabrać ze sobą opakowania 
leków, które pacjent przyjmuje regularnie. 

     Zwykle onkolog zleca i od razu ustala terminy dodatkowych badań  
(np. tomografię kompu terową lub biopsję guza) i konsultacje, także  
u innych specjalistów, by w ciągu maksymalnie 4 – 5 tygodni zebrać  
komplet niezbędnych wyników.

     Wyznacza też termin wizyty, na której omówi te wyniki i wykluczy lub rozpozna 
nowotwór złośliwy.

     UWAGA!
     Konsultacja, na której zostanie postawiona ostateczna diagnoza, musi 

odbyć się przed upływem 7 tygodni od daty pierwszego zgłoszenia się 
pacjenta z kartą DiLO w rejestracji poradni onkologicznej!

  Krok 4. Konsylium lekarskie i plan terapii.

     Przed końcem 7. tygodnia od daty zgłoszenia się z kartą DiLO w rejestracji poradni 
onkologicznej odbywa się konsylium. To spotkanie kilku specjalistów (np. chi-
rurgów onkologicznych, onkologów klinicznych, radioterapeutów), w trakcie 
którego wszystkie wyniki są analizowane, ustalany jest plan leczenia i wyznacza-
ny tzw. koordynator, czyli lekarz, który będzie prowadził pacjenta (może to być 
chirurg onkolog lub specjalista onkolog kliniczny). Na konsylium wyznacza się 
także koordynatora administracyjnego (najczęściej pielęgniarkę onkologiczną), 
który koordynuje logistycznie proces diagnostyczny i terapeutyczny pacjenta.  
Każdy pacjent powinien wiedzieć, kiedy obraduje konsylium, bo zgodnie  
z prawem nie musi, ale może być na nim obecny i zadawać pytania.  
Jeśli pacjent nie uczestniczy w konsylium, onkolog (lub wyznaczony koordy-
nator) na kolejnej wizycie w poradni omawia dokładny plan i harmonogram 
leczenia. 

   Krok 5. Rozpoczęcie leczenia onkologicznego.

     Operacja, a może chemio- lub radioterapia? Wszystko zależy od planu le-
czenia ustalonego i zaakceptowanego podczas konsylium. Warto wiedzieć, 
że obecnie spektrum dostępnych terapii stale się poszerza. Kiedyś poda-
wanie leku było możliwe jedynie drogą dożylną, dziś lekarze dysponują już 
preparatami podawanymi podskórnie czy doustnie. Schemat leczenia dopa-
sowany jest do pacjenta tak, aby maksymalnie zwiększyć jego komfort.  
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Pacjent ma prawo do przedyskutowania dostępnych opcji z lekarzem. 
Opiekunem, który troszczy się o chorego i nadzoruje terapię, jest koordynator.  
W razie jakichkolwiek pytań czy wątpliwości pacjent może skontaktować się  
z nim telefonicznie (numer telefonu do koordynatora może zostać wpisany  
do karty DiLO). Dopóki trwa leczenie koordynator powinien podpowiadać,  
gdzie i kiedy zgłosić się na badania czy zabiegi lub po poradę, wyjaśniać na czym  
polegają terapie, ułatwiać kontakty z lekarzami. Powinien też pilnować, aby 
karta DiLO i historia choroby były sukcesywnie uzupełniane i kompletne. Po za-
kończonym leczeniu pacjent przechodzi znów pod opiekę lekarza rodzinnego.



Szpitale, w których obowiązuje karta DiLO
- gdzie należy zgłosić się na terapię?

TELEFONICZNA INFORMACJA PACJENTA | 800 19 05 90 

Pacjent ma prawo wyboru placówki, w której chce przejść leczenie.  
Może to być również prywatna placówka, pod warunkiem, że ma podpisany 
kontrakt z NFZ. Jednak nie każdy szpital prowadzi szybką terapię onkologiczną, 
ponieważ nie każdy spełnia wymagania tzw. Pakietu Onkologicznego i karty DiLO. 
Kryteria, jakie musi spełniać placówka, to:

   musi zapewniać pacjentom możliwość poddania się chemioterapii; 

   musi mieć własny lub współpracować z oddziałem radioterapii, w którym  
przeprowadza się napromieniowania; 

  musi dysponować oddziałem zabiegowym (lub z nim współpracować);

   oprócz lekarzy musi także zatrudniać innych specjalistów – fizjoterapeutę,  
dietetyka, psychologa lub psychoonkologa, z których pomocy można skorzy-
stać w trakcie leczenia; 

   przy szpitalu czy klinice powinien działać hostel, gdzie pacjenci mieszkają-
cy daleko (np. w innym mieście czy województwie) mogą nieodpłatnie 
nocować (osobom mieszkającym w okolicy, w której znajduje się szpital, nie 
przysługuje hostel). O tym, kto może zamieszkać w hostelu, decyduje lekarz, 
który najlepiej zna stan zdrowia swojego pacjenta. Należy pamiętać, że refun-
dacja zakwaterowania oraz transportu przysługuje wyłącznie pacjentom ubez-
pieczonym w NFZ.

WAŻNE INFORMACJE: 

   Lista placówek realizujących Pakiet Onkologiczny znajduje się na:  
http://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/pakiet-onkologiczny/. 

   Pacjenci mogą konsultować się z Rzecznikiem Praw Pacjenta, jeśli chcą  
dowiedzieć się więcej na temat przysługujących praw i przepisów czy po-
rozmawiać o niepokojących sytuacjach, które zdarzyły się w trakcie leczenia 
onkolo gicznego. Więcej informacji można znaleźć na stronie:

     http://www.rpp.gov.pl/dla-pacjenta/prawa-pacjenta/ lub skorzystać z infolinii 
Telefonicznej Informacji Pacjenta: 800 19 05 90, czynnej od poniedziałku do 
piątku w godz. 8.00 – 16.00.

http://pakietonkologiczny.gov.pl/
http://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/pakiet-onkologiczny/
http://www.rpp.gov.pl/dla-pacjenta/prawa-pacjenta/



Pierwsza chemioterapia
- jak się do niej przygotować?

   Przed pierwszą chemioterapią warto porozmawiać z onkologiem klinicznym.  
Istotne jest przygotowanie listy pytań, np. co jeść, a czego unikać w trakcie 
terapii, jak radzić sobie z higieną i pielęgnacją ciała. Ważne, by zapytać o ko-
nieczność przybycia na czczo. Sporządzoną listę najlepiej zabrać ze sobą na 
wizytę. 

   Niezbędne jest wyleczenie ubytków i higiena stomatologiczna przed rozpoczę-
ciem terapii. W trakcie chemioterapii niewskazane są zabiegi stomatologiczne.  

  Należy właściwie przygotować mieszkanie. Chemioterapia obniża odporność,  
więc zaleca się stałe utrzymywanie czystości i porządku. W niektórych przy-
padkach pacjent powinien oddać zwierzęta domowe pod opiekę bliskich.

  Warto zrealizować wszystkie recepty z wyprzedzeniem. Niektóre leki mogą  
okazać się trudno dostępne, dlatego, aby uniknąć stresu z tym związanego, 
należy je wcześniej kupić.

  Niezbędne jest zapoznanie się z zalecanymi dietami i odpowiednie przygo-
towanie na ewentualne zmiany w jadłospisie. Uwaga! Przykładowe zalecenia 
dietetyczne dostępne są w osobnych broszurach.

   Na zabieg należy przybyć w ubraniu niekrępującym ruchów, komfortowym. 
Należy zdjąć biżuterię, zwłaszcza obrączkę i pierścionki. Dobrym rozwiąza-
niem są też bezuciskowe skarpety i wygodne, miękkie obuwie.  

  Ważne jest wsparcie bliskiej osoby. Jeśli to możliwe, pacjent powinien poprosić 
o pomoc w transporcie do domu po terapii. W dniu po chemioterapii należy 
unikać samodzielnego prowadzenia pojazdów. Przed wyjazdem ze szpitala naj-
lepiej skorzystać z toalety, a w drodze powrotnej do domu zaplanować ewen-
tualne postoje. 

lek. med. Krzysztof Daszyński



Pierwsza radioterapia
- jak się do niej przygotować?

rzystać z toalety w poczekalni. Pacjent powinien wziąć pod uwagę możliwe 
parcie na pęcherz w drodze powrotnej do domu i zaplanować odpowiednie 
miejsca postoju.

     WAŻNA RADA! 
     Miejsc na skórze, które są naświetlane nie należy myć, nawet czystą 

wodą bez mydła, ponieważ mycie i kontakt z wodą nasilają odczyn po-
promienny (np. silne zaczerwienienie, swędzenie). 

     W żadnym przy padku nie zaleca się ciepłych, a tym bardziej gorących 
kąpieli w wannie. Najlepszym rozwiązaniem jest letni prysznic. Popa-
rzoną skórę można smarować i pielęgnować wyłącznie specjalnymi 
dermokosmetykami dla osób w trakcie radioterapii, które są dostępne 
w aptekach.

     UWAGA! 
     Radioterapia nie powoduje radioaktywności.
     Pacjent nie promieniuje i nie stanowi zagrożenia dla innych.

  Za każdym razem na naświetlania należy zabierać:

       ręcznik do higieny,

       cienki, nieco większy ręcznik do podłożenia pod plecy podczas napromienio-
wania,

       jeśli przez czas terapii pacjent pozostaje w szpitalu, powinien też mieć ze sobą 
hipoalergiczne, delikatne kosmetyki do mycia, np. szare mydło, oraz bieliznę, 
piżamę i inne niezbędne ubrania. 

  Przez cały cykl radioterapii i przez kilka tygodni po zakończeniu należy:

      nawadniać się, najlepiej wodą niegazowaną,

      odpoczywać,

      unikać alkoholu oraz palenia papierosów.

  Istnieją specjalne zalecenia dla pacjentów, w przypadku konkretnych miejsc 
naświetlania.

       Okolice głowy i szyi – W tym przypadku szczególnie ważne jest leczenie sto-
matologiczne przed rozpoczęciem terapii. Poza tym przez cały czas leczenia  
nie zaleca się używania alkoholowych płukanek do ust. Mężczyznom zaś po-
leca się golenie na sucho.

       Okolice pach – Zabronione jest używanie wszelkiego typu dezodorantów  
i antyperspirantów. 

       Okolice brzucha – Na czas radioterapii zaleca się specjalną dietę,
       tzw. BM – bezmleczną i bez spożywania surowych warzyw i owoców.

  W przypadku naświetlania dolnych partii brzucha bardzo ważne przed radio- 
terapią jest wypełnienie pęcherza moczowego, aby ochronić go przed popa-
rzeniem. Dlatego na 30 minut przed radioterapią należy wypić 5 szklanek nie-
gazowanej wody. Zaleca się zrobienie tego w ciągu pierwszych 15 minut, aby 
później móc swobodnie i o czasie wejść do przebieralni. Jeżeli pacjent obawia 
się, że nie utrzyma moczu w trakcie naświetlania, powinien zapobiegawczo 
założyć pieluchomajtki. Po zakończeniu naświetlania i ubraniu się warto sko-

lek. med. Krzysztof Daszyński



Przy wystąpieniu jakichkolwiek działań niepożądanych, przede wszystkim należy 
o nich porozmawiać z lekarzem.
Przedstawione poniżej rady są tylko podstawowymi, najważniejszymi zaleceniami 
i nie zastąpią konsultacji ze specjalistą. 

Biegunka

Niezbędne jest prawidłowe nawodnienie organizmu. Zaleca się przyjmowanie 
2 – 3 litrów napojów na dobę, najlepiej niegazowanej wody mineralnej lub płynów 
z dodatkiem elektrolitów. Naturalnym sposobem na zatrzymanie biegunki jest picie 
naparu z suszonych czarnych jagód. Poleca się też czarną herbatę (bez cukru 
i cytryny), kakao na wodzie, buliony warzywne oraz kleiki z siemienia lnianego. 

UWAGA! 
Przykładowe zalecenia dietetyczne znajdują się w osobnej broszurze.

Uciążliwe skutki terapii onkologicznych
- jak je łagodzić? Zaparcia

Zalecane jest przyjmowanie dużej ilości płynów (2 – 3 litry dziennie), najlepiej 
przegotowanej lub niegazowanej wody. Dodatkowo warto pić kompot z suszo-
nych śliwek, który ułatwia wypróżnianie. Należy unikać produktów zapierają-
cych, takich jak kakao, gorzka czekolada oraz tłustych i ciężkostrawnych potraw. 
Wskazane są owoce i warzywa bogate w błonnik, ale tylko te, które nie powodują 
wzdęć, natomiast warzyw strączkowych powinno się unikać. Bardzo istotny jest 
ruch. Odpowiednie ćwiczenia, marsz czy spacer pobudzają jelita do pracy i uła-
twiają trawienie. 

Stany zapalne jamy ustnej

  Bardzo ważna jest dokładna higiena jamy ustnej po każdym posiłku. Szczoteczka 
powinna być wyposażona w miękkie włosie. Wskazane jest również płukanie 
jamy ustnej łagodnymi płynami do higieny. Dobrze sprawdzają się napary z anty-
septycznych ziół (szałwia, rumianek) lub gotowe, antyseptyczne, ziołowe prepa-
raty do płukania, dostępne w aptece. 

  Potrawy powinny być delikatne, najlepiej zmiksowane. Powinny też mieć tempe-
raturę pokojową – nie mogą być ani zimne, ani gorące. 

  Przy wystąpieniu grzybicy poleca się ssanie plasterków ananasa.

UWAGA! 
Warto zapytać lekarza o dostępne na rynku gotowe bezresztkowe posiłki dla  
pacjenta onkologicznego.

Suchość w ustach

  Istotne jest częste nawadnianie. Należy zrezygnować z napojów z dużą zawar-
tością cukru, kawy, herbaty czy napojów gazowanych.

  Zaleca się pobudzanie wydzielania śliny poprzez żucie gumy, ssanie cukierków  
lub lizaków. 



Zaburzenia smaku

  Potrawy powinny mieć wyraźny smak. Przyprawy i dodatki najlepiej komponować 
tak, aby dominował jeden z nich, np. słony.
  Przy uczuciu metalicznego posmaku warto zrezygnować z metalowych sztućców 
a używać plastikowych.

 Nudności i wymioty

  Aby zapobiec odwodnieniu, należy pamiętać o przyjmowaniu dużej ilości płynów.
  Nie należy popijać posiłków, bo to potęguje mdłości.
  Imbir to najskuteczniejszy, naturalny środek przeciwwymiotny. Starty, świeży  
korzeń imbiru należy zalać gorącą wodą lub herbatą i taki napój pić powoli.

  Pomocna będzie rezygnacja z kawy i mięty (zarówno herbatka miętowa,  
jak i świeże listki mięty wrzucone do wody nasilają nudności).
  Posiłki powinny być małe, lekkostrawne i niezbyt ciepłe. Jako przekąskę,  
poleca się chrupkie pieczywo, sucharki czy tosty.

  Zaleca się unikania leżenia po posiłku. Pozycja pionowa zapobiega cofaniu się 
treści z żołądka.

Wypadanie włosów

  Poleca się grzebienie o szeroko rozstawionych zębach. Należy bardzo delikatnie 
rozczesywać włosy.

  Warto używać delikatnych, specjalistycznych szamponów dostępnych w aptekach.
  Należy powstrzymać się od farbowania włosów.

Podrażniona, sucha skóra (np. wysypka, przesuszenie, swędzenie)

  W aptekach dostępne są specjalistyczne dermokosmetyki dostosowane do kon-
kretnych problemów skórnych, więc warto poprosić personel medyczny o reko-
mendacje.

  Kobietom zaleca się unikanie makijażu i perfum, gdyż działają drażniąco.
  Mężczyźni powinni zrezygnować z perfumowanych płynów i kremów do i po 
goleniu.

  Kluczowe jest dodatkowe nawilżenie, o które można zadbać stosując odpo-
wiednie kosmetyki. Przykładowo, bezzapachowa oliwka dla dzieci dodana do 
kąpieli powinna poprawić stan skóry. Jeśli to możliwe, lepiej nie wycierać ciała 
ręcznikiem.

  Pacjenci powinni unikać promieni słonecznych. Pomocne w tym przypadku będą 
parasol lub kapelusz oraz wybieranie zacienionych miejsc.

Skłonność do infekcji

  Ważne jest dbanie o szczególną czystość w domu. Kuchnia, łazienka i sypialnia 
powinny być regularnie sprzątane, by zmniejszyć ryzyko rozwoju bakterii, grzy-
bów i wirusów. Dezynfekcję zaleca się w miejscach, w których gromadzi się 
najwięcej zarazków, np. klamki, włączniki świateł, blaty.

  W czasie terapii, jeśli to możliwe, należy unikać kontaktu z osobami chorymi.

  Warto dowiedzieć się, czy kontakty z trzymanymi w domu zwierzętami są dozwo-
lone. Niekiedy zaleca się oddanie zwierząt tymczasowo pod opiekę bliskich.

  Niezbędne jest przejście na dietę bogatą w produkty zawierające wiele 
witamin, mikro- i makroelementów czy kwasów omega-3. W apte-
kach dostępne są również preparaty wspomagające odporność, 
takie jak tran czy witamina D. Warto porozmawiać o odpo-
wiednich zaleceniach ze swoim lekarzem.

Piśmiennictwo:
1.  Kłęk S. et al. Clinical nutrition in oncology:  

Polish recommendations.  
Oncology in Clinical Practice 2015;  
11(4): 17-188.

2.  Kapała A. Dieta w Chorobie  
Nowotworowej. Bouchman.  
Warszawa, 2016.

3.  Jarosz M. Dietetyka. Żywność,  
Żywienie w Prewencji  
i Leczeniu.  
Warszawa, 2017.



Pomoc i wsparcie psychologa
- dlaczego warto z tego skorzystać?

Okres terapii to szczególny czas dla każdego pacjenta, który niekiedy potrze-
buje dodatkowego wsparcia psychologicznego, aby lepiej zrozumieć położenie,  
w jakim się znajduje i poradzić sobie z nową dla siebie sytuacją. To zupełnie natu-
ralne, dlatego warto prosić o dostępną pomoc.

  Gdzie szukać pomocy psychologicznej?

Pacjent ma prawo do darmowych konsultacji i seansów terapeutycznych, które 
gwarantuje Pakiet Onkologiczny. Psycholog lub psychoonkolog powi nien być do-
stępny w każdej placówce i wchodzić w skład tzw. zespołu medycznego. Warto 
poprosić lekarza koordynatora o informacje na temat psychologów/psychoonko-
logów pracujących w placówce i możliwości skorzystania z ich porad.

Niekiedy w szpitalach odbywają się specjalne warsztaty dla pacjentów, na któ-
rych spotykają się osoby, które również mierzą się z nowotworem.

Istnieją fundacje, które oferują dostęp do wielu informacji, porad i wskazówek 
dotyczących również zachowania zdrowia psychicznego. Fundacje te posiadają 
swoje strony internetowe, do których każdy pacjent ma dostęp.

Każdy pacjent może skorzystać z infolinii onkologicznej: 800 49 34 94, urucho-
mionej przez Polską Unię Onkologii, czynnej od poniedziałku do czwartku w godzi-
nach 16.00 – 19.00. Dzwoniąc pod podany numer można porozmawiać z lekarzami 
onkologami. 

INFOLINIA ONKOLOGICZNA | 800 49 34 94 



Na świecie i w Polsce funkcjonują setki organizacji, zrzeszających pacjentów  
chorujących na różne rodzaje nowotworów. Udzielają one informacji i oferują  
chorym pomoc. Organizacje te zwykle posiadają oddziały w wielu miastach Polski.

Ich członkowie spotykają się, wyjeżdżają razem na wycieczki, kongresy naukowe, 
wymieniają się doświadczeniami na forach internetowych. Na stronach interne-
towych organizacji i podczas cyklicznych spotkań prezentowane są też najnowsze 
osiągnięcia medycyny w leczeniu danego nowotworu.

WAŻNA RADA:
Pomoc ze strony osób mierzących się z tą samą chorobą bywa bezcenna! 
Warto rozważyć kontakt z odpowiednią organizacją.

Na stronie internetowej (www.pkopo.pl) Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicz-
nych, która współpracuje z poszczególnymi organizacjami pacjentów, znajdują 
się adresy oraz kontakty. 
Dostępny jest też numer tel.: (22) 428 36 31 oraz e-mail (info@pkopo.pl).

Organizacje pacjentów onkologicznych
- co warto o nich wiedzieć?

Lecznicza moc wysiłku fizycznego
- dlaczego nie należy rezygnować  
z aktywności fizycznej?

Pacjenci nie powinni zapominać o wysiłku fizycznym, jeżeli tylko są w stanie  
go wykonać. Chorym na nowotwór złośliwy, zarówno podczas terapii, jak i po 
zakończeniu leczenia, zwykle zaleca się niewielką aktywność fizyczną. Szczegó-
łowe wskazówki, dostosowane do stanu zdrowia pacjenta, powinny zostać przed-
stawione przez lekarza lub fizjoterapeutę (bezpłatne konsultacje przysługują  
w ramach Pakietu Onkologicznego). 

  Korzyści wynikające z regularnych ćwiczeń:

        Pobudzają mięśnie do pracy, co pomaga zahamować utratę ich masy i spadek 
kondycji.

        Poprawiają krążenie, dzięki czemu organizm jest lepiej odżywiony i dotleniony, 
więc szybciej i sprawniej się regeneruje.

        Dodają energii, korzystnie wpływają na ogólną wydolność organizmu oraz 
samopoczucie.

       Rozładowują stres i napięcie.

Ważne jest zapewnienie sobie spokoju i regularnego trybu życia. Stres znacznie 
obniża odporność i sprzyja rozwojowi nowotworów.

lek. med. Krzysztof Daszyński



Produkty niezbędne pacjentom onkologicznym
- kiedy i w jaki sposób korzystać  
z refundacji NFZ?

Chorzy na nowotwory na co dzień potrzebują różnych dodatkowych produktów, 
takich jak pieluchomajtki czy pieluchy anatomiczne, podkłady higieniczne, cew-
niki, protezy, peruki i inne. Warto wiedzieć o istnieniu możliwości uzyskania re-
fundacji na produkty znajdujące się w wykazie sporządzanym przez Ministerstwo 
Zdrowia. Wykaz wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie jest dostępny na 
stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia. W przypadku wyrobów wydawanych 
na zlecenie nie wystarczy standardowa recepta, ale niezbędny specjalny wniosek, 
tzw. Zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne- część A oraz Karta zaopa-
trzenia – część B. 

  Krok 1. Należy poprosić lekarza o zlecenie.

     Tylko osoba uprawniona może wystawić „Zlecenie na zaopatrzenie  
w wyroby medyczne – Część A”. Wniosek można otrzymać od swojego 
lekarza specjalisty (np. onkologii klinicznej, chemioterapii nowotworów, geria-
trii, neuro logii, neurologii dziecięcej, urologii) czy lekarza opieki paliatywnej  
i hospicyjnej. Może go również wystawić lekarz w przychodni rejonowej 
(np. pierwszego kontaktu, medycyny rodzinnej, chorób wewnętrznych, pedia-
tra). Przedłużyć wniosek może także pielęgniarka lub położna. 

   Krok 2. Należy udać się do wojewódzkiego oddziału NFZ.

     „Zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne – Część A” zostaje zaak-
ceptowane i potwier dzone w oddziale NFZ . W przypadku konieczności  
zaopatrywania sie w wyroby cyklicznie, pacjent otrzymuje także drugi,  
niezbędny dokument, czyli „Kartę zaopatrzenia – Część B”, ważną 
przez maksymalnie 12 następnych miesięcy. Uwaga! Do oddziału NFZ 
pacjent może udać się osobiście lub poprosić kogoś, by to zrobił w jego imie-
niu, pod warunkiem, że wystawi tej osobie upoważnienie (przy odbiorze musi 
posiadać dokument tożsamości – dowód lub paszport). „Zlecenie na zaopa-
trzenie w wyroby medyczne– część A” może być też wysłane pocztą – wtedy 
po zaakceptowaniu przez NFZ wraz z „Kartą zaopatrzenia – część B” zostanie 
odesłane na adres pacjenta. 

    Krok 3. Należy udać się do apteki lub sklepu medycznego.

     Ważne, aby zabrać ze sobą oba wnioski: potwierdzone przez NFZ „Zle-

cenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne – Część A” i wydaną przez 
NFZ „Kartę zaopatrzenia – Część B”. Bez tych dokumentów nie będzie 
możliwy zakup ze zniżką. Jeśli pacjent będzie dokonywał zakupów cyklicz-
nie, przez długi okres, np. rok, należy pamiętać o konieczności pobierania od 
lekarza kolejnych wniosków (część A) na następne miesiące. Pacjent nie musi 
każdorazowo potwierdzać zlecenia w oddziale NFZ (część B jest ważna do 12 
miesięcy).

mgr farm. Karolina Skowron

http://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/zalatw-sprawe-krok-po-kroku/ 
jak-zrealizowac-zapotrzebowanie-na-srodki-pomocnicze-i-ortopedyczne/
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1061/1



Badania kliniczne nowych leków
- dlaczego warto o nich porozmawiać  
z lekarzem?

Na całym świecie prowadzone są badania kliniczne, dzięki którym pula leków 
i innowacyjnych terapii ciągle się powiększa. Zanim jednak staną się dostępne  
dla wszystkich pacjentów, przechodzą specjalne testy. Naukowcy muszą m.in. 
sprawdzić, jakie dawki są najskuteczniejsze i przeanalizować działania niepo-
żądane. Badania kliniczne są prowadzone również w wielu szpitalach i klinikach 
w Polsce. Pacjenci, którzy zdecydują się wziąć w nich udział, mogą otrzymać naj-
nowocześniejsze, całkowicie innowacyjne leki: albo jeszcze niedostępne w Polsce, 
albo już dostępne, tylko pełnopłatne, ponieważ nie refunduje ich NFZ. Czasami są 
one ostatnią szansą dla osób z zaawansowaną chorobą nowotworową, którym do 
tej pory nie pomogła żadna terapia. 

UWAGA! 
Warto porozmawiać ze swoim koordynatorem lub lekarzem na temat badań klinicz-
nych. Pacjenci mogą również sami śledzić informacje na temat prowadzonych 
badań na odpowiednich stronach internetowych (np. www.clinicaltrials.gov).

Autorzy poradnika:
mgr farm. Karolina Skowron, Roche Polska sp. z o. o.

lek. med. Krzysztof Daszyński, Roche Polska sp. z o. o.

konsultacja merytoryczna:
dr n. med. Katarzyna Pogoda 



Roche Polska Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 39B, 02-672 Warszawa
tel. (22) 345 18 88, fax (22) 345 18 74
www.roche.pl
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