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„Szybka diagnostyka i kompleksowe leczenie onkologiczne 
– perspektywy dla mieszkańców Radomia i okolic.”

KOMUNIKAT PRASOWY

W odpowiedzi na potrzeby zdrowotne mieszkańców Radomia i okolic w zakresie onkologii, powstaje

Centrum Onkologii Ziemi Radomskiej. W promieniu 75 km od Centrum Onkologii Ziemi Radomskiej

mieszka 1,4 mln osób.  Liczba nowych zachorowań odnotowanych na tym obszarze przez Krajowy

Rejestr Nowotworów (KRN) wynosi 4,8 tys. rocznie.

„Pacjenci  z  nowotworami  potrzebują  szybkiej  diagnostyki  oraz  dostępu  do  kompleksowego  

i  nowoczesnego leczenia jak  również  realizacji  tych świadczeń w pobliżu miejsca  zamieszkania.

Właśnie dlatego Centrum Onkologii Ziemi Radomskiej jest placówką wysoce oczekiwaną przez lokalną

społeczność.” - mówi Iwona Liżewska - Prezes Stowarzyszenia "Amazonki - Dana" Radom.

Pierwszy etap inwestycji został już ukończony. Obecnie placówka dysponuje bazą 38 łóżek, posiada

dwie sale operacyjne i nowoczesną bazę diagnostyczną w postaci: PET/CT (TK 64 rzędowy), USG, RTG,

mammografii,  aparatu  do  biopsji  stereotaktycznej  piersi,  jak  również  endoskopii  przewodu

pokarmowego i dróg oddechowych.

W styczniu 2015 roku szpital zmienił właściciela, a nowy Zarząd rozpoczął rozbudowę istniejącego

przedsięwzięcia tak, aby dostosować je do współcześnie istniejących standardów opieki nad chorymi 

z nowotworami.  Obecny zarząd placówki za kluczowe przyjmuje zapewnienie chorym onkologicznie 

z Radomia i  okolic SZYBKIEJ DIAGNOSTYKI I  KOMPLEKSOWEGO LECZENIA ONKOLOGICZNEGO NA

NAJWYŻSZYM ŚWIATOWYM POZIOMIE.

W drugim, zaawansowanym już etapie inwestycji, zbudowane zostaną bunkry pod trzy przyspieszacze

liniowe dla oddziału radioterapii oraz dwa aparaty do brachyterapii, powstanie oddział chemioterapii,

zakład  medycyny  nuklearnej,  diagnostyka  laboratoryjna  wraz  z  histopatologią.  Na  bazie  tych

oddziałów planujemy stworzyć Breast Cancer Unit - co dla pacjentek z nowotworami piersi oznacza

szybką  diagnostykę  i  kompleksowe  leczenie  prowadzone  przez  najbardziej  doświadczonych

specjalistów. 



Trwa również rozbudowa diagnostyki  obrazowej,  tworzone jest  szerokie zaplecze usługowe (m.in.:

apteka,  sterylizatornia).  Aktualnie  rozpoczynają  się  również  prace  adaptacyjne  w  hostelu

zlokalizowanym tuż obok placówki, który będzie pełnił funkcję centrum noclegowego dla chorych i ich

rodzin. 

Celem nowego Zarządu jest utworzenie pełnoprofilowego, kompleksowego szpitala onkologicznego,

w którym chorzy z nowotworami będą mogli przejść wysokospecjalistyczne leczenie począwszy od

podejrzenia  choroby,  poprzez  postawienie  diagnozy  po  nowoczesne leczenie  wraz  z  rehabilitacją.

Docelowo ośrodek będzie  dysponował  100  łóżkami  przeznaczonymi  dla  pacjentów wymagających

hospitalizacji oraz 40 łóżkami znajdującymi się w położonym na terenie szpitala hostelu.

W chwili obecnej szpital jest przygotowany do świadczenia Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej -

zwłaszcza  poradni  onkologicznej,  hospitalizacji  pacjentów,  prowadzania  leczenia  operacyjnego,  jak

również wykonywania wysokospecjalistycznej diagnostyki obrazowej.

Marek Jutkiewicz - Prezes Zarządu Centrum zapewnia:  „Budowa drugiej części inwestycji postępuje

zgodnie z planem, sukcesywnie kończone są jej kolejne etapy. Jednocześnie prowadzimy intensywne

prace  nad  ostatecznym  kształtem  merytorycznym  placówki,  pozyskaniem  profesjonalnej  kadry,

zakupem nowoczesnej  aparatury  medycznej.  Ukończenie  inwestycji  planowane  jest  na  koniec  b.r.

Nasze  najważniejsze  założenie  to  KOMPLEKSOWOŚĆ. Chcemy  zapewnić  wszystkim  pacjentom  

z  nowotworami  bezpłatne  korzystanie  z  szybkiej  diagnostyki  i  kompleksowego  leczenia

onkologicznego na  zasadzie  kontraktowania  świadczeń  z  NFZ.  Wierzymy,  że  zrealizujemy  nasze

zamierzenia.”

W dniu 3 września 2015 roku w Radomskim Centrum Onkologii  odbyła się konferencja prasowa.  

W spotkaniu, w obecności przedstawicieli mediów, udział wzięli: Marek Jutkiewicz - Prezes Zarządu

COZR, Dorota Ząbek – Dyrektor Zarządzający i Członek Zarządu COZR, prof. Mirosław Ząbek – Dyrektor

Centrum Gamma Knife w Warszawie, prof. Tadeusz Pieńkowski - prezes Polskiego Towarzystwa do

Badań nad Rakiem Piersi, dr Jerzy Gryglewicz - ekspert ochrony zdrowia z Uczelni Łazarskiego, Barbara

Chojnicka - Przedstawicielka Stowarzyszenia "Amazonki - Dana" Radom. 

Podczas konferencji Marek Jutkiewicz - Prezes Zarządu, poinformował o planach połączenia Centrum

Onkologii  Ziemi  Radomskiej  z  Centrum Gamma Knife w Warszawie podkreślając jednocześnie,  że:

„Pacjenci z Radomia i okolic zyskają unikatową w skali kraju, kompleksową placówkę onkologiczną,

w której, poza leczeniem nowotworów metodą chirurgii onkologicznej, radioterapii i chemioterapii,

dostępne będzie również leczenie przy użyciu Leksell Gamma Knife”.

W dalszej części spotkania Prof. Mirosław Ząbek wyjaśnił: „idea leczenia „nożem gamma” polega na

wykorzystaniu  promieniowania  gamma,  jako  źródła  energii  terapeutycznej,  którą  ogniskuje  się  



w obszarze  zmienionego chorobowo mózgu.  Pojedyncze  wiązki  promieni  gamma niosą  niewielką

energię oraz nie powodują uszkodzenia tkanki, przez którą przechodzą zaś skupiając się w jednym,

centralnym  miejscu  ich  energia  sumuje  się  prowadząc  do  zniszczenia  nieprawidłowych  komórek

nowotworowych. To ogromna korzyść dla chorych a dla nas pacjent jest najważniejszy”

Podczas konferencji  zwrócono szczególną uwagę na rosnącą liczbę zachorowań na nowotwory, jak

również wynikającą z niej konieczność systematycznego dostosowywania infrastruktury w zakresie

diagnostyki i leczenia onkologicznego. Podkreślono również, że wczesne rozpoznanie raka i szybkie

rozpoczęcie  terapii  zwiększa  szansę  na  zahamowanie  rozwoju  choroby  lub  nawet  całkowite  jej

wyleczenie.  Przedstawiciele  pacjentów obecnych na konferencji  zaznaczyli,  że  powstanie ośrodka  

w Radomiu zapewni chorym z tego regionu diagnostykę i kompleksowe leczenie onkologiczne bez

konieczności uciążliwych dojazdów do placówek zlokalizowanych w Warszawie czy Kielcach.

Podczas spotkania Zarząd Centrum Onkologii Ziemi Radomskiej przedstawił nową

nazwę i logo szpitala. Począwszy od września br. placówka nosi nazwę

Radomskie Centrum Onkologii 

oraz posiada nową identyfikację wizualną

 (prezentacja znaku poniżej).  

Więcej informacji:

Ewa Godlewska

Radomskie Centrum Onkologii

tel.: +48 720 871 777; e-mail: e.godlewska@onkologiaradom.pl



Marek Jutkiewicz - Prezes Zarządu Centrum Onkologii Ziemi Radomskiej

Absolwent   Wydziału  Elektroniki  PW,  współtwórca  i  były  udziałowiec  Spółki  Hoop  S.A.  Pod  jego

kierownictwem Spółka Hoop została wprowadzona na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

Od 2007 roku uczestniczył w rozwijaniu sieci klinik kardiologicznych Allenort. 

Obecnie właściciel Centrum Gamma Knife w Warszawie, a także  zarządzający własną  firmą  Bewa 

Sp. z o.o., która jest jednym z największych producentów wody w Polsce. Ponadto udziałowiec firmy

Gold  Finance  -  piątego  pod  względem  ilości  sprzedawanych  kredytów  hipotecznych  pośrednika

finansowego.


