Jak skorzystać z programu?
Krok 1:
Poproś swojego onkologa o weryﬁkację, czy możesz zostać
zakwaliﬁkowany do projektu.
Krok 2:
Po zakwaliﬁkowaniu do programu i pozyskaniu skierowania,
zgłoś się do Poradni Kardiologicznej Szpitala Klinicznego
Przemienienia Pańskiego przy ul. Długiej 1/2 w Poznaniu
(wejście od strony ul. Garbary, okienko nr 4 Rejestracji
Poradni Kardiologicznej) lub przy ul. Szamarzewskiego 84
(pok. nr 079 A na parterze budynku A).

Miej serce
do raka!
Leczysz nowotwór?
Jesteś bliski sercu naszych
kardiologów!

KARDIOONKOLOGIA

Zadbamy o proﬁlaktykę
Twojego serca!

Warunki, jakie musi spełnić Pacjent:
� wiek od 18 do 74 lat,

Terapie onkologiczne mogą
przyczynić się do uszkodzenia
mięśnia sercowego i jego
niewydolności.

� miejsce zamieszkania, pracy bądź nauki
na terenie Wielkopolski,
� zdiagnozowany nowotwór złośliwy,

Dziś, dzięki środkom unijnym,
możemy zadbać o diagnostykę
i leczenie proﬁlaktyczne
Twojego serca.

� leczenie chemioterapią,
� aktywność zawodowa lub gotowość
do podjęcia zatrudnienia.

Zadzwoń, a my zbadamy Twoje serce:
690 396 987
Rejestracja telefoniczna:

Rejestracja na badania:

poniedziałek – piątek w godzinach 10:00-14:00

w godzinach 10:00-14:00

od poniedziałku do piątku

nr telefonu: 690 396 987

Chcemy zadbać
o Twoje serce!
www.mapadotacji.gov.pl

Doﬁnansowanie ze środków UE:
3 794 251, 96 zł w tym 1 525 820,00 zł na
działania związane z przeciwdziałaniem
i łagodzeniem skutków epidemii
COVID-19

Tytuł projektu: KARDIOONKOLOGIA
program prewencji niewydolności serca
u pacjentów onkologicznych
realizowany przez Szpital Kliniczny
Przemienienia Pańskiego
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KARDIOONKOLOGIA
Postęp, jaki dokonał się w ostatnich latach w leczeniu onkologicznym
sprawił, że rokowania Pacjentów onkologicznych uległy znacznej poprawie. Jednakże część Pacjentów onkologicznych może zostać zdyskwaliﬁkowana z dalszego leczenia choroby nowotworowej ze względu na współistniejącą chorobę serca. Ponadto, u pewnego odsetka osób po leczeniu
onkologicznym występują powikłania – i to najczęściej kardiologiczne.
Niestety powikłania te mogą wpłynąć negatywnie, a wręcz spowodować
wzrost śmiertelności.
Ważnym jest zatem, aby nie lekceważyć stanu zdrowia serca podczas
leczenia nowotworu.
Mówi się, że do wszystkiego najlepiej "podchodzić z sercem". Dotyczy to
także walki z nowotworem - aby organizm miał siłę skutecznie zwalczyć
nowotwór musi być sprawny - w tym również wydolny kardiologicznie.
Wiadomo także, że lepiej zapobiegać niż leczyć - na tej zasadzie opiera się
idea kardioonkologii.
Kardioonkologia łączy opiekę onkologiczną oraz wykrywanie i leczenie powikłań kardiologicznych u osób z chorobą nowotworową. Współdziałanie
kardiologów i onkologów w ramach kardioonkologii daje szansę na
bezpieczną kontynuację leczenia onkologicznego bez uszczerbku dla serca.
Wśród powikłań leczenia onkologicznego dotyczących układu krążenia wyróżniamy:

dysfunkcję mięśnia
sercowego i niewydolność serca (HF)

zaburzenia rytmu serca,
zwłaszcza wywołane
lekami wydłużającymi
odstęp QT

chorobę wieńcową
(CAD)

nadciśnienie tętnicze

wady zastawkowe

choroby zakrzepowo-zatorowe

choroby naczyń
obwodowych
i udary mózgu

powikłania
osierdziowe

nadciśnienie
płucne

Podczas leczenia onkologicznego niekorzystnym działaniem na układ
sercowo-naczyniowy cechują się np. cytostatyki, przeciwciała monoklonalne, a także promieniowanie jonizujące stosowane m.in. w nowotworach piersi czy chłoniakach. Objawy niewydolności serca mogą zostać
błędnie odczytywane jako symptomy typowe dla zastosowanego leczenia onkologicznego, tzw. „chemii”.
Co powinno zaniepokoić?
ciągłe uczucie zmęczenia,
problemy z pokonaniem schodów,
obrzęki kostek,
nocny kaszel,
duszności podczas wysiłku.
Szczególnie narażeni na wystąpienie niewydolności serca są pacjenci
powyżej 65 roku życia, z chorobą wieńcową, nadciśnieniem tętniczym
lub wcześniej stwierdzonymi wadami zastawek serca.

Podejrzewasz, że opisane problemy mogą dotyczyć właśnie Ciebie?
Chcemy zadbać o Twoje serce poprzez skoordynowaną opiekę
proﬁlaktyczną!

Nie czekaj – zgłoś się do programu!

