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Pani 

Agnieszka Beniuk-Patoła 

Zastępca Dyrektora 

Departament Oceny Inwestycji 

Minister Zdrowia 

 

Dotyczy: OINSO.051.6.2021.MB 

 

 

 

Szanowna Pani Dyrektor, 

 

 

W odpowiedzi na pismo OINSO.051.6.2021.MB z dnia 11 czerwca w sprawie wytycznych 

dotyczących monitorowania stanu zdrowia w zakresie odległych powikłań leczenia onkologicznego 

wieku dziecięcego, uprzejmie informuję, że wytyczne dotyczące monitorowania stanu zdrowia 

pacjentów po przebytym leczeniu onkologicznym w dzieciństwie w zakresie odległych powikłań tego 

leczenia zostały opublikowane w:  

• Krawczuk-Rybak M. Monitorowanie odległych powikłań po leczeniu 

przeciwnowotworowym. W: Onkohematologia dziecięca – co nowego. Red. Kowalczyk JR. 

Cornetis. Wrocław. 2009, pp. 133-143. 

 

 

Inne publikacje na ten temat to: 

• Krawczuk-Rybak M. Objęcie młodzieży leczonej w dzieciństwie z powodu nowotworu opieką 

medyczną dla dorosłych. Pediatria Polska, 2016:91:516-520. 

• Krawczuk-Rybak M, Paszkowska A. Przekazywanie pacjentów leczonych w dzieciństwie z 

powodu chorób nowotworowych do systemu opieki dla dorosłych. Pediatria Polska, 2016:92: 
518-524. 

• Krawczuk-Rybak M. Wyleczeni z choroby nowotworowej - od dzieciństwa do starości. 

Onkologia Polska 2010;13:151-157. 

• Krawczuk-Rybak M. Leczenie onkologiczne w dzieciństwie - przejście z systemu opieki 

onkologa-pediatry do opieki medycznej dla dorosłych. Onkologia po Dyplomie 2016;13:04. 

 

 

W najbliższym czasie zostanie opublikowany przez wydawnictwo Medycyna Praktyczna: 

• podręcznik „Pediatria” pod redakcją J.J.Pietrzyka, w której będzie znajdować się rozdział 

„Odległe skutki leczenia przeciwnowotworowego”, autorstwa prof. Maryny Krawczuk-Rybak. 



 

Mając świadomość ograniczonej dostępności materiałów na ten temat: 

• Pani Prof. Maryna Krawczuk-Rybak, Przewodnicząc Polskiej Grupy Pediatrycznej ds. 

efektów odległych leczenia przeciwnowotworowego, została poproszona o przygotowanie 

artykułu z aktualizacją wiedzy na ten temat, do publikacji w łatwo dostępnym czasopiśmie 

krajowym. 

• Odpowiednie materiały zostaną wkrótce umieszczone na portalu „Onkologia-dziecieca.pl” 

 

 

Temat konieczności opracowania systemu monitorowania stanu zdrowia w zakresie odległych 

powikłań leczenia onkologicznego dzieci i dorosłych wchodzi też w zakres zagadnień poruszanych w 

ramach prac nad Narodową Strategią Onkologiczną. 

 

 

 

Z wyrazami szacunku 

 

Prof. dr hab. med. Jan Styczyński  

Konsultant Krajowy  

w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej 
(podpis elektroniczny) 
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