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Radom, 14.06.2016 r.

Uroczyste otwarcie Radomskiego Centrum Onkologii

KOMUNIKAT PRASOWY

W dniu 14 czerwca 2016 r.  miała miejsce uroczystość otwarcia Radomskiego Centrum Onkologii.  

W  wydarzeniu  uczestniczyli  przedstawiciele  władz  rządowych,  wojewódzkich,  samorządowych,

miejskich,  powiatowych,  gminnych,  i  kościelnych.  Na  uroczystość  przybyli  dyrektorzy  szpitali,

konsultanci krajowi, lekarze, pielęgniarki oraz pacjenci.  Patronat Honorowy nad otwarciem szpitala

objął  Pan  Zdzisław  Sipiera  –  Wojewoda  Mazowiecki. Patronatów  nad  uroczystością  udzieliły

organizacje  wspierające  pacjentów  z  nowotworami:  Polska  Koalicja  Pacjentów  Onkologicznych,

Stowarzyszenie  Gladiator,  Stowarzyszenie  Amazonki  Dana Radom,  Fundacja  NopasaRak.  Placówka

została  poświęcona  przez  Jego  Ekscelencję  Piotra  Turzyńskiego  -  Biskupa  Pomocniczego  Diecezji

Radomskiej. 

Radomskie  Centrum  Onkologii  jest  jednym  z  najnowocześniejszych  szpitali  onkologicznych  

w Polsce. Centrum jest obecnie gotowe do prowadzenia kompleksowej diagnostyki onkologicznej 

i skojarzonego leczenia chorych we wszystkich stadiach choroby nowotworowej. Szpital wyposażony

jest  w  nowoczesny  sprzęt  i  zatrudnia  kadrę  medyczną  z  wysokimi  kwalifikacjami  

i wieloletnim doświadczeniem w onkologii. W Centrum mogą być leczone m.in.: nowotwory piersi,

przewodu  pokarmowego,  nowotwory  głowy  i  szyi,  nowotwory  układu  moczowego,  prostaty,

narządów rodnych, nowotwory płuc oraz nowotwory mózgu. 

Marek Jutkiewicz, pomysłodawca i główny inwestor Szpitala mówi: „Radomskie Centrum Onkologii

powstało  by  zaspokoić  potrzeby  mieszkańców  Radomia  i  okolic  w  zakresie  onkologii.  Radom

i przyległe powiaty to biała plama w zakresie kompleksowej diagnostyki i leczenia onkologicznego.

Pacjenci z  nowotworami czekali  na ten szpital.  Centrum Onkologii  w Radomiu to największe i  jak

dotąd najtrudniejsze wyzwanie w moim życiu.  Cieszę się,  że placówka została ukończona i  będzie

służyć chorym”.
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Chorzy  z  Radomia  i  okolic  zyskali  unikatową w skali  kraju,  kompleksową i  nowoczesną  placówkę

onkologiczną,  w  której  dostępna  jest  pełna  diagnostyka  i  leczenie  onkologiczne  metodą  chirurgii

onkologicznej,  radioterapii,  chemioterapii  oraz leczenie guzów mózgu i  chorób układu nerwowego

przy użyciu „Leksell Gamma Knife”(dostępny w warszawskiej placówce spółki). 

„Pacjent  jest  dla  nas  najważniejszy.  Łączymy  wiedzę,  doświadczenie  i  nowoczesne  technologie

medyczne by pomagać chorym. Wierzę,  że nasz szpital  będzie  dobrze służył  chorym w myśl  słów

Hipokratesa:  „Zdrowie  chorego  najwyższym  prawem”  -  podkreśla  Dorota  Ząbek,  Dyrektor

Zarządzająca RCO. 

W trosce o pacjentów Radomskie Centrum Onkologii zainicjowało akcję edukacyjną pt. „Akademia

Onkologiczna”, która ma na celu podniesienie wiedzy na temat chorób nowotworowych. W ramach

projektu, na terenie szpitala, organizowane są cykliczne seminaria i konferencje dedykowane nie tylko

pacjentom i ich rodzinom, ale również lekarzom i wszystkim osobom zainteresowanym onkologią. 

Obecnie placówka dysponuje trzema oddziałami: onkologii,  radioterapii (z możliwością świadczenia

usług chemioterapii), chirurgii onkologicznej. W ramach oddziału radioterapii funkcjonuje pracownia

teleradioterapii wyposażona w trzy nowoczesne akceleratory oraz pracownia brachyterapii z dwoma

aparatami HDR. 

Radomskie Centrum Onkologii posiada OIOM, dwie sale operacyjne, USG z wszystkimi niezbędnymi

głowicami,  pracownię  endoskopii  przewodu pokarmowego.  Centrum dysponuje  nowoczesną  bazą

diagnostyczną:  PET/CT  (CT  64  -  rzędowy),  tomograf  komputerowy  (16  -  rzędowy),  rezonans

magnetyczny, mammograf, aparat do biopsji stereotaktycznej piersi. 

Motto Radomskiego Centrum Onkologii:

Każdy pacjent jest dla nas ważny. Jesteśmy po to by pomagać chorym.
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