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?wi?tokrzyskie Centrum Onkologii realizuje projekt „Szczepienia dla chorych onkologicznie”. To pierwszy w Polsce
i w Europie projekt profilaktyczny, którego celem jest zmniejszenie zapadalno?ci na chorob? pneumokokow? u
chorych z najcz?stszymi nowotworami litymi i hematologicznymi. 25 kwietnia 2019 r. marsza?ek województwa
?wi?tokrzyskiego Andrzej B?tkowski podpisa? umow? o dofinansowanie tego przedsi?wzi?cia z dyrektorem
?wi?tokrzyskiego Centrum Onkologii prof. Stanis?awem Gó?dziem.
Projekt „Szczepienia dla chorych onkologicznie” RPSW. 08.02.02.-26-0006/18 ma na celu zmniejszenie
zapadalno?ci na inwazyjn? i nieinwazyjn? chorob? pneumokokow? o co najmniej 10% poprzez podanie szczepionki
przeciwko pneumokokom chorym z najcz?stszymi nowotworami litymi i hematologicznymi, mieszkaj?cym na
terenie województwa ?wi?tokrzyskiego. Zaplanowano równie? dzia?ania informacyjno – edukacyjne w?ród osób
leczonych onkologicznie i ich rodzin z terenu województwa ?wi?tokrzyskiego. To pionierskie w skali Polski i Europy
rozwi?zanie zosta?o opracowane w ?wi?tokrzyskim Centrum Onkologii i zatwierdzone przez Agencj? Oceny
Technologii Medycznych i Taryfikacji.
Leczenie chorych na nowotwory sprowadza si? do obni?ania ich odporno?ci. Jest to ci??ki okres w ich ?yciu,
poniewa? bardzo cz?sto ulegaj? infekcjom i musz? przebywa? w szpitalach walcz?c o ?ycie. Rozwi?zaniem tego
problemu s? szczepienia, które zosta?y przeprowadzone i udokumentowane w chorobach hematologicznych.
Badania nad nowym schematem szczepie? trwa?y 6 lat, uczestniczy?o w nich ponad 100 pacjentów Kliniki
Hematologii i Transplantacji Szpiku ?CO. Uzyskano u tych pacjentów odpowied? immunologiczn? rz?du 60 %. Dla
porównania poprzedni schemat szczepie? dawa? zaledwie 20 % skuteczno??.
Jak wyja?nia prof. dr hab. Marcin Pasiarski – kierownik Kliniki Hematologii i Transplantacji Szpiku w ?wi?tokrzyskim
Centrum Onkologii, który opracowa? nowatorski schemat szczepie? przeciwko pneumokokowemu zapaleniu p?uc
dla chorych z przewlek?? bia?aczk? limfocytow?, osoby z rozpoznaniem choroby nowotworowej maj? upo?ledzony
uk?ad odporno?ciowy. Dodatkowo leczenie przeciwnowotworowe oparte o chemioterapi? i/lub radioterapi?
pog??bia stan dysfunkcji uk?adu immunologicznego. Wi??e si? z tym zwi?kszona zapadalno?? chorych
onkologicznie na gro?ne dla zdrowia i ?ycia zaka?enia miejscowe i uogólnione, co pogarsza skuteczno?? leczenia,
nara?a chorego na przerwanie terapii, a nawet na ryzyko przedwczesnej ?mierci. Najcz?stsz? przyczyn? zapalenia
p?uc u chorych na schorzenia onkologiczne s? pneumokoki. Wywo?ane przez pneumokoki bakteryjne zapalenie
p?uc u doros?ych w 5-10% przypadków ko?czy si? ?mierci?, a u osób o obni?onej odporno?ci, w tym chorych
onkologicznie, wspó?czynniki ?miertelno?ci mog? si?ga? nawet 20%. Najefektywniej mo?na zapobiega?
pneumokokom poprzez stosowanie powszechnych szczepie? ochronnych. Zgodnie z Regionalnym Programem
Zdrowotnym chorzy onkologicznie powinni by? brani pod uwag? jako priorytetowa grupa do wykonania szczepie?
ochronnych przeciwko pneumokokom.

Dzia?ania w projekcie
1. Bezp?atne szczepionki przeciwko pneumokokom
Z programu bezp?atnych szczepie? przeciwko pneumokokom szczepionk? 13 walentn? (PCV – 13) b?d? mogli
skorzysta? mieszka?cy województwa ?wi?tokrzyskiego, którzy:

uko?czyli 18 rok ?ycia
maj? rozpoznane nowotwory z?o?liwe, takie jak – rak p?uca, rak piersi, rak trzonu macicy, rak szyjki
macicy, rak jelita grubego, rak odbytnicy, rak p?cherza moczowego, przewlek?a bia?aczka
limfocytowa
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nie rozpocz?li jeszcze leczenia radykalnego immunochemioterapi?
nie byli szczepieni szczepionk? przeciwko pneumokokom
nie posiadaj? przeciwskaza? lekarskich do szczepienia, w tym przeciwskaza? wskazanych przez lekarza
prowadz?cego leczenie onkologiczne
wyra?? pisemn? zgod? na udzia? w badaniu
W ramach programu 5 400 osób (2955 kobiet i 2445 m??czyzn) b?dzie mog?o otrzyma? 13-walentn? szczepionk?
przeciwko pneumokokom (PCV-13), która daje szerok? ochron? przed wyst?puj?cymi w Polsce serotypami
pneumokoka. U?ycie tej szczepionki ma uzasadnienie zarówno w rejestracji leku, dost?pno?ci na polskim rynku
oraz rekomendacjach ekspertów (CDC 2017, NACI 2016, IDSA 2013, ACIP 2012, ESMO 2015, ASCO 2015).
2. Dzia?ania edukacyjno - informacyjne
W ramach projektu minimum 7 200 osób (min. 3940 kobiet i 3260 m??czyzn) zostanie obj?tych wsparciem w
postaci dzia?a? informacyjno-edukacyjnych. Wsparcie w postaci dzia?a? informacyjno-edukacyjnych - zgodnie z
Regionalnym Programem Zdrowotnym -b?dzie tak?e zapewnione rodzinom osób chorych onkologicznie w celu
zwi?kszenia ich ?wiadomo?ci i zach?cenia do wykonania szczepie? ochronnych najbli?szych cz?onków rodziny
(tworzenie kokonu ochronnego).

Okres realizacji projektu: 1 maja 2019 - 30 czerwca 2023 roku.
Warto?? projektu: 2 568 244, 58 z?. Dofinansowanie z UE: 2 311 420, 58 z?

?CO realizuje jedyny taki program polityki zdrowotnej w Polsce - wywiad z dr hab. n. med. Marcinem Pasiarskim,
prof. UJK, kierownikiem Kliniki Hematologii i Transplantacji Szpiku ?CO [3]

Media o projekcie:
https://kielce.tvp.pl/48931644/mozliwa-druga-fala-koronawirusa-zlagodzic-ja-moga-szczepienia-na-inne-choroby [4]
https://www.rynekzdrowia.pl/Serwis-Szczepienia/Kielce-centrum-onkologii-wznawia-programszczepien,207290,1018.html [5]
https://wiadomosci.onet.pl/kielce/kielce-sco-wznawia-program-szczepien-dla-chorych-onkologicznie/twmxkn6 [6]
https://starachowicka.pl/2020/05/07/w-sco-powraca-program-szczepien-dla-pacjentow-onkologicznych/ [7]
https://medicalpress.pl/aktualnosci/witokrzyskie-centrum-onkologii-wznawia-program-szczepie-dla-chorychonkologicznie_olGywQdvEw/ [8]
https://www.eska.pl/kielce/sco-wznawia-program-bezplatnych-szczepien-przeciwko-pneumokokom-aa-DQpt-SPiwmMJQ.html [9]
https://www.spottedalert.pl/powiat-starachowicki/starachowice/powraca-program-szczepien-dla-chorychonkologicznie/ [10]
https://kielce.wyborcza.pl/kielce/7,47262,25928306,chorzy-onkologicznie-beda-znow-szczepieni-przeciwkogroznym.html [11]
http://em.kielce.pl/region/38131-sco-reaktywuje-program-szczepien-dla-chorych-onkologicznie [12]
https://www.swietokrzyskie.pro/sco-reaktywuje-program-szczepien-dla-chorych-onkologicznie/ [13]
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https://kielce.tvp.pl/47888703/szczepienia-w-sco-wracaja-reaktywacja-programu-dla-chorych-onkologicznie [14]
https://kielce.tvp.pl/47893956/szczepienia-w-sco-wracaja-reaktywacja-programu-dla-chorych-onkologicznie [15]
http://www.radio.kielce.pl/pl/post-89738 [16]
http://em.kielce.pl/region/sierpniowe-spotkanie-z-profilaktyka-w-sco [17]
https://kielce.tvp.pl/43925819/profilaktyka-przede-wszystkim-zapobiegaj-z-glowa-podpowiada-sco [18]
https://radiofama.com.pl/aktualnosci/przed-nami-akcja-edukacyjno-profilaktyczna-pn-zapobiegaj-z-glowasierpniowe-spotkanie-z-profilaktyka-onkologiczna [19]
https://www.tvswietokrzyska.pl/wiadomosci/kielce/item/32237-zapobiegaj-z-glowa-profilaktyka-w-sco.html [20]
https://echodnia.eu/swietokrzyskie/w-swietokrzyskim-centrum-onkologii-odbyla-sie-akcja-zapobiegaj-z-glowaspotkanie-z-profilaktyka-onkologiczna/ar/c1-14347909 [21]
http://www.radio.kielce.pl/pl/post-87004 [22]
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