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Sprawozdanie z działalności Sekcji Onkoneurologii Polskiego Towarzystwa Neurologicznego 

 

Podczas XXVIII posiedzenia Krajowej Rady do spraw Onkologii, które odbyło się w dniu 29 maja 

2019 r. w Ministerstwie Zdrowia grupa inicjatywna w osobach Prof. Jerzego Waleckiego 

(neuroradiolog), Prof. Ewy Iżyckiej-Świeszewicz (neuropatolog) i Prof. Sławomira Michalaka (neurolog) 

przedstawiła problematykę związaną z onkoneurologią oraz „Projekt opieki nad chorymi z objawami 

ze strony ośrodkowego układu nerwowego w przebiegu choroby nowotworowej i jej leczenia.”  

Przedstawione zagadnienia zyskały aprobatę Prof. dr hab. med. Macieja Krzakowskiego – 

Przewodniczącego Rady i Konsultanta krajowego w dziedzinie onkologii klinicznej oraz Członków Rady. 

Krajowa Rada zapewniła o wsparciu projektu w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób 

Nowotworowych. 

 W skład interdyscyplinarnego Zespołu ds. Onkoneurologii wchodzą:  

- neurolodzy: 

  Prof. Sławomir Michalak 

  Prof. Przemysław Nowacki 

- neuroradiolodzy / radiolodzy: 

Prof. Jerzy Walecki 

Dr hab. Katarzyna Katulska 

Prof. Agata Majos 

Prof. Edyta Szurowska 

Prof. Barbara Bobek-Bilewicz 

Dr. hab. Katarzyna Sklinda 

Prof. Monika Bekiesińska -Figatowska  

Prof. Andrzej Cieszanowski  

- neuropatolodzy 

Prof. Ewa Iżycka-Świeszewska 

- onkolodzy: 

Prof. Jan Walewski 

Prof. Tadeusz Pienkowski  

 

 „Projekt opieki nad chorymi z objawami ze strony ośrodkowego układu nerwowego w 

przebiegu choroby nowotworowej i jej leczenia” obejmuje : 
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- edukację podyplomową w zakresie diagnostyki i leczenia zespołów paranowotworowych oraz 

naczyniowych,  metabolicznych i autoimmunologicznych zaburzeń w oun w przebiegu choroby 

nowotworowej – lekarzy POZ, lekarzy neurologów pracujących w Poradniach Specjalistycznych, 

onkologów, radiologów - „Szkoła Onkoneurologiczna”, 

- popularyzację zagadnień związanych z onkoneurologią poprzez, przygotowane przez neurologów, 

neuroradiologów, neuropatologów i onkologów, publikacje prac przeglądowych dotyczących wpływu 

choroby nowotworowej na ośrodkowy układ nerwowy, neurotoksyczności leków 

przeciwnowotworowych i zespołów paranowotworowych,  

- analizę epidemiologiczną na podstawie modyfikacji istniejących narzędzi - MZ/N-1a KARTA 

ZGŁOSZENIA NOWOTWORU ZŁOŚLIWEGO oraz elektroniczna karta zgłoszenia nowotworu poprzez 

dodanie modułu –  

      „objawy z oun: 

         - udar mózgu 

         - zaburzenia pamięci 

         - zespół móżdżkowy 

         - napady padaczkowe”, 

- zdefiniowanie czynników ryzyka wystąpienia objawów ze strony oun w przebiegu choroby 

nowotworowej i jej leczenia poprzez przeprowadzenie wieloośrodkowego badania oraz założenie 

Krajowego Rejestru Onkoneurologicznego, 

- utworzenie przy Polskim Towarzystwie Neurologicznym Sekcji Onkoneurologii, która skupiać będzie 

specjalistów neurologów, neuroradiologów, neuropsychologów, neuropatologów zajmujących się 

zagadnieniami wpływu choroby nowotworowej i jej leczenia na układ nerwowy, 

- opracowanie procedur diagnostycznych i terapeutycznych dla chorych z objawami ze strony   

ośrodkowego układu nerwowego w przebiegu choroby nowotworowej z rozdzieleniem na : 

  a/ opiekę ambulatoryjną – zaburzenia czynności poznawczych, napady padaczkowe,  

zaburzenia osobowości,  zaburzenia charakterologiczne, zaburzenia snu (bezsenność/nadmierna 

senność),  objawy psychopatologiczne, objawy pozapiramidowe 

  b/ wskazania do hospitalizacji – deficyt neurologiczny o nagłym początku, stan padaczkowy, 

zaburzenia świadomości, 

- wskazanie stanów klinicznych wymagających pilnej diagnostyki i leczenia przez specjalistyczne 

ośrodki neurologiczne, które wspierałyby w tym zakresie monospecjalistyczne centra onkologiczne : 

                               * udar mózgu 

                               * neurologiczne zespoły paranowotworowe 

                               * tylna odwracalna encefalopatia (PRES), 

- zorganizowanie w wojewódzkich ośrodkach onkologicznych przestrzeni dla ciągłych konsultacji 

neurologicznych z  możliwością utworzenia konsylium wielodyscyplinarnego, 

- organizowanie przy akademickich klinikach neurologicznych Poradni Onkoneurologicznych 

zajmujących się obserwacją odległą po leczeniu przeciwnowotworowym, 
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- współpracę w działaniach edukacyjnych oraz projektach badawczych z ośrodkami 

     reprezentującymi inne „onko”- obszary kliniczne:  

                                                      - onkokardiologia 

                                                      - onkolaryngologia  

                                                      - onkoendokrynologia 

- włączenie rehabilitacji neurologicznej do katalogu  świadczeń rehabilitacyjnych u chorych na 

nowotwory, 

- rozpowszechnienie i poprawa dostępności poradnictwa onkopsychologicznego. 

W dniu 30 maja 2019 roku na wniosek Prof. Sławomira Michalak Zarząd Główny Polskiego 

Towarzystwa Neurologicznego powołał Sekcję Onkoneurologii. Rozpoczęto wówczas przygotowania 

do konferencji naukowej „Onkoneurologia i jej miejsce w systemie kompleksowej opieki zdrowotnej”.  

Podjęto starania organizacyjne zmierzające do szerokiego przedstawienia problematyki związanej z 

zaburzeniami czynności układu nerwowego u chorych na nowotwory. 

 Tymczasowy Zarząd Sekcji Onkoneurologii ma następujący skład: 

Sławomir Michalak – przewodniczący 

Jerzy Walecki – wiceprzewodniczący 

Ewa Iżycka – Świeszewska – wiceprzewodnicząca 

Joanna Rybacka – Mossakowska – sekretarz 

Następnie podjęto przygotowania do konferencji naukowej zaplanowanej na 14 grudnia 2019 

roku, której tematyka związana była z onkoneurologią. Podjęto w tym celu działania zmierzające do 

zorganizowania warunków rozwoju nowej, interdyscyplinarnej gałęzi medycyny.  

Konferencja odbyła się w dniu 14 grudnia 2019 roku, a jej program obejmował następujące 

wystąpienia (w załączeniu plakat informacyjny): 

I. Sesja onkoneurologii 

1. Jerzy Walecki – Neuroobrazowanie zmian oun u chorych po chemioterapii 

2. Ewa Iżycka – Świeszewska - Zaburzenia ośrodkowego układu nerwowego   w przebiegu 

choroby nowotworowej i jej leczenia 

3. Sławomir Michalak -  Onkoneurologia – nowy obszar rozwiązywania starych problemów 

klinicznych 

4. Roman Jankowski – Rola neurochirurga w postępowaniu u chorych z przerzutami do 

kręgosłupa 

5. Wojciech Leppert - Ból neuropatyczny u chorego na nowotwór 

6. Dorota  Wierzbicka - Mańkowska - Żywienie u chorych na nowotwory. 

Podczas Lublińskiego „Neuroforum”, w dniu 3 października 2019 prof. Sławomir Michalak 

wygłosił wykład pt. „Onkoneurologia – nowy obszar rozwiązywania starych problemów klinicznych” ( 
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w załączeniu – program). W wystąpieniu tym przedstawiono zebranym neurologom założenia 

programu opieki onkoneurologicznej.  

Niestety sytuacja epidemiologiczna ograniczyła dalsze działania Sekcji. Obecnie planowane 

jest podjęcie dalszych działań zmierzających do realizacji założeń i celów Sekcji, w tym przygotowanie 

monografii poświęconej onkoneurologii. 

 

 

                                                     

Poznań, dnia 26.08.2021              Sławomir Michalak 


