
Nasza misja brzmi:

„Każdy pacjent jest dla nas ważny.

Jesteśmy po to, by pomagać chorym.”

Radomskie Centrum Onkologii to szpital XXI wieku, oparty na dwóch filarach: 
ludziach i technologii. 

Wysokiej klasy specjaliści wielu dziedzin medycyny mają do dyspozycji 
nowoczesny sprzęt do diagnostyki i kompleksowego leczenia nowotworów.

Celem, który przyświeca placówce jest profesjonalizm, dobro i komfort 
pacjenta.

Szpital dysponuje 150 łóżkami.  Współpracuje także z kameralnym, przyjaznym 
pacjentom i ich rodzinom hotelem. Osoby, których stan zdrowia nie wymaga 
hospitalizacji, mogą korzystać z bezpłatnego pobytu w hotelu.



Radomskie Centrum Onkologii 
ściśle współpracuje z Centrum 
Gamma Knife w Warszawie, 
gdzie leczone są guzy mózgu, 
przerzuty do mózgu oraz 
niektóre choroby nienowo- 
tworowe mózgu przy użyciu 
noża gamma. Pacjenci leczeni 
są w ramach kontraktu z NFZ.

W ramach kontraktów z Naro-
dowym Funduszem Zdro- 
wia w Radomskim Centrum 
Onkologii leczone są wszystkie 
najczęściej występujące nowo- 
twory.

Szpital ma możliwość wyko-
nywania pełnej diagnostyki, 
badań obrazowych, PET-CT, 
endoskopii, jak również badań 
molekularnych, pozwalających 
na ustalenie optymalnego 
i kompleksowego leczenia.

W Radomskim Centrum 
Onkologii prowadzone są 
badania kliniczne oraz pro-
gramy profilaktyczne.

W szpitalu organizowane są 
również wykłady i warsztaty dla 
pacjentów.

SZYBKA DIAGNOSTYKA I KOMPLEKSOWE LECZENIE ONKOLOGICZNE
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SZYBKA DIAGNOSTYKA I KOMPLEKSOWE LECZENIE ONKOLOGICZNE STRUKTURA RADOMSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII

PORADNIE SPECJALISTYCZNE:
• onkologiczna
• chemioterapii
• chirurgii onkologicznej
• radioterapii
• gastroenterologiczna
• nefrologiczna
• urologiczna
• otolaryngologiczna
• kardiologiczna z pracownią echo
• psychologiczna
• ginekologii onkologicznej
• profilaktyki chorób piersi
• leczenia bólu
• stomijna

W skład Radomskiego Centrum Onkologii, zatrudniającego ponad 330 osób, 
wchodzą poradnie specjalistyczne, oddziały szpitalne i zakłady terapeutyczne.
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Oddział przeznaczony dla pacjentów po zabiegach chirurgicznych. Chorzy 
przebywają w kameralnych salach.

Oddział Chirurgii Onkologicznej

ODDZIAŁY SZPITALNE  RADOMSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII

Oddział dysponuje nowoczesnymi stanowiskami do podawania systemowego 
leczenia przeciwnowotworowego, które wyposażone są w pompy infuzyjne 
i urządzenia do monitorowania funkcji życiowych pacjenta.

Oddział dedykowany chorym, którzy wymagają leczenia w warunkach szpital- 
nych. Działa w połączeniu z Zakładem Radioterapii i Pracownią Brachyterapii.

Oddział przeznaczony dla chorych, u których występują wskazania do leczenia 
systemowego i hospitalizacji.

Dzienny Oddział Chemioterapii

Oddział Radioterapii

Oddział Onkologii
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Oddział zajmujący się leczeniem pacjentów wymagających intensywnej terapii, 
zarówno w przebiegu choroby nowotworowej, jak i ciężkich zakażeń oraz 
schorzeń wielonarządowych.

Blok operacyjny dysponuje klimatyzowanymi salami operacyjnymi, które 
są wyposażone w nowoczesny sprzęt anestezjologiczny i chirurgiczny 
umożliwiający prowadzenie leczenia małoinwazyjnego, endoskopowego i lapa-
roskopowego. 
Dzięki zastosowaniu najnowszych technologii możliwa jest transmisja obrazu 
wewnątrz sali zabiegowej, jak i poza nią oraz wykorzystanie jej do celów diag-
nostycznych, konsultacyjnych i edukacyjnych.

Zakład Teleradioterapii Radomskiego Centrum Onkologii dysponuje trzema 
najnowocześniejszymi przyśpieszaczami liniowymi, które oprócz standardowych 
metod napromieniania (trójwymiarowej radioterapii konformalnej oraz 
radioterapii z modulacją intensywności dawki – IMRT) umożliwiają 
przeprowadzenie radioterapii stereotaktycznej, radiochirurgii i radioterapii 
bramkowanej oddechem. 
Pracownia Brachyterapii
W pracowni znajdują się 2 wysokospecjalistyczne aparaty HDR.

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Blok Operacyjny

Zakład Radioterapii
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• Tomografia Komputerowa CT
• Rezonans Magnetyczny MRI
• Mammografia
• Biopsja mammotomiczna wspo- 
  magana próżnią
• Biopsja cienko- i gruboigłowa
• RTG
• USG

• Pozytonowa Tomografia Emisyjna   
  PET-CT

• Kolonoskopia
• Gastroskopia

Radomskie Centrum Onkologii po-
siada jedną z najnowocześniejszych 
Aptek Szpitalnych w kraju z pra- 
cownią leku cytostatycznego i pra- 
cownią żywienia pozajelitowego.

W aptece wykonywane są leki dla 
pacjentów Radomskiego Centrum 
Onkologii, a także dla chorych 
z innych placówek medycznych, po 
podpisaniu odpowiednich umów.

Apteka jako jedna z niewielu w kra-
ju, posiada specjalną usługę dla 
pacjentów - konsultacje farma- 
ceutyczne.

Hotel

Zakład diagnostyki obrazowej:

Zakład medycyny nuklearnej:

Pracownia endoskopii przewodu 
pokarmowego:

Apteka szpitalna

Pacjenci leczeni metodą radioterapii, nie wymagający hospitalizacji, mogą 
podczas leczenia mieszkać bezpłatnie w hotelu. Szpital zapewnia im 
całodzienne wyżywienie oraz transport do placówki na sesje napromieniania. 
Jest to niezwykle istotne udogodnienie dla pacjentów z dalszych rejonów 
Polski.

ZAKŁAD DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ

6



Centrum Gamma Knife 
w Warszawie to nowocześnie 
wyposażona placówka, w której 
znajduje się pierwsze w Polsce 
urządzenie Gamma Knife® Per-
fexion™. Służy ono do leczenia 
guzów nowotworowych mózgu, 
przerzutów do mózgu oraz niektó- 
rych chorób nienowotworowych 
mózgu. 
Metoda radiochirurgii stereotak-
tycznej z wykorzystaniem noża 
gamma przeprowadzana jest 
przez specjalistów z dziedziny ra-

dioterapii i neurochirurgii. W wielu 
przypadkach jest ona alternatywą 
dla operacji neurochirurgicznych, 
minimalnie inwazyjną dla pacjenta 
i niemal całkowicie bezbolesną. 

Od 2011 roku w centrum leczono 
ponad 8000 pacjentów. Placówka 
działa w ramach kontraktu z Naro-
dowym Funduszem Zdrowia.

CENTRUM GAMMA KNIFE WARSZAWA
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Radomskie Centrum Onkologii
Ul. Uniwersytecka 6a 
26-600 Radom

www.onkologiaradom.pl

Tel:  +48 48 377 90 20

e-mail: rejestracja @onkologiaradom.pl

Centrum Gamma Knife Warszawa
Ul. Kondratowicza 8, budynek H
(obok Szpitala Bródnowskiego)
03-242 Warszawa

www.gammaknife.pl

Tel:  +48 22 259 10 00

e-mail:  post@gammaknife.pl


