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OGÓLNOPOLSKIE PROJEKTY DLA PACJENTÓW ONKOLOGICZNYCH

• Pakiet  onkologiczny  -  w związku z  wejściem w życie  dnia 01 stycznia  2015 r.  przepisów

znanych pod nazwą – pakiet  onkologicznych informujemy,  że  wszelkie informacje  na ten

temat znajdują się pod adresem:  http://pakietonkologiczny.gov.pl/

NOWINKI „TECHNICZNE” W LECZENIU 

• Badanie PET – Pozytonowa Tomografia  Emisyjna - Wrocław - Od marca 2015 r. Wrocławskie

Centrum Medycyny Nuklearnej zaopatrzone zostało w najnowszy w Polsce skaner PET-CT.

Jest to najnowocześniejsze urządzenie do lokalizowania niewielkich ognisk nowotworowych.

Nowy  skaner  jest  pierwszym  tak  nowoczesnym  urządzeniem  w  Polsce  i  w  Europie

Wschodniej,  a  czwartym w samej  Europie.  Rozpoznaje  zmiany nowotworowe o  wielkości

nawet  3  mm.  Dotychczas  badanie  trwało  20  min  obecnie  do  5  minut.  Każdy  pacjent  ze

skierowaniem może w terminie ok. 2 tygodni mieć wyznaczone badanie. Diagnostykę można

wykonać bez skierowania od specjalisty. Wtedy jednak trzeba by zapłacić za jedno badanie

ok. 4 tys. PET/CT jest bardzo dokładną metodą diagnozowania również chorób serca i układu

nerwowego.  Adres:  Pracownia PET-CT  (na terenie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im.  Jana  Mikulicza-Radeckiego),  ul.  Borowska  213,  50-556  Wrocław

Tel. +48 22 44 11 111, Fax +48 71 750 40 49, E-mail: pet-ct@affidea.com

• Sanatorium Uzdrowiskowe „Zacisze”  - od kwietnia 2015 roku w ośrodku zaczęły się turnusy

rehabilitacyjne  dla  osób  z  obrzękiem  limfatycznym  w  części  refundowane  przez  PFRON.

Rehabilitacja  obejmuje  m  in.  manualny  i  pneumatyczny  drenaż  limfatyczny  oraz

kompresoterapia zwane razem Kompleksową Terapią Przeciwobrzękową (KTP). Konsultacje

angiologiczne prowadzi prof. dr  hab. Andrzej Szuba.  

Adres: Sanatorium Uzdrowiskowe „Zacisze” EWA – MED 

Ul. Okrężna 1, 58-310 Szczawno Zdrój 

Tel. +48 Tel: 797 027 671, Tel/fax 74 849  94 00, , E-mail:  szczawno@ewa-med.pl

• Świdnica -  Po blisko dwóch latach pracy na zwolnionych obrotach pełną parą ruszył
pododdział  chirurgii  onkologicznej  działający  przy  oddziale  chirurgii  ogólnej
kierowany przez  dr  n.  med.  Adama Biernackiego. W kwietniu  2015 r.  pododdział
chirurgii onkologicznej szpitala „Latawiec” w Świdnicy został wyposażony m. in. 
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w gammakamerę. Wśród pierwszych przeprowadzonych zabiegów była biopsja węzła
wartowniczego.  Dzięki  temu urządzeniu kolejne zabiegi  są  bezpieczniejsze i  mniej
inwazyjne ponieważ gammakamera  pozwala na odnalezienie w organizmie pacjenta
tak  zwanego  „węzła  wartownika”,  czyli  pierwszego  węzła  chłonnego,  w  którym
pojawia się  przerzut  choroby nowotworowej.  Dzięki  precyzyjnemu zlokalizowaniu
zmian pacjentowi zapewnia się precyzyjny zakres operacji chirurgicznej.  

Regionalny Szpital Specjalistyczny "LATAWIEC" w Świdnicy , 
ul. Leśna 27-29, 58-100 Świdnica 
Centrala tel.: +48 74 851 7 100; tel.: +48 074 851 3 333; tel.: +48 074 851 3 303

Opinia: W 2011 roku w Poradni Onkologicznej Szpital "Latawiec" w Świdnicy wykonałam 

badanie genetyczne i badanie na określenie zawartości selenu we krwi. To badanie 

genetyczne pozwoliło ustalić czy choroba była uwarunkowana czynnikami genetycznymi, 

co w znaczący sposób może wpływać  na dalsze postępowanie - leczenie i profilaktykę 

również pozostałych członków rodziny. Badania wykonywano we współpracy z Pomorską

Akademią Medyczną w Szczecinie. Ania Sz. 

• Geny   Kiedy badanie genu BRCA1 jest rekomendowane? U każdej pacjentki z rozpoznanym
rakiem piersi lub jajnika, w szczególności jest ono konieczne, jeśli zachorowanie wystąpiło w
młodym wieku,  nowotwór  jest  obustronny lub  w rodzinie występowały  zachorowania na
nowotwory złośliwe. 
Dlaczego?    Szacuje się, że około 30 proc. wszystkich nowotworów złośliwych powstaje w
wyniku predyspozycji genetycznej, co oznacza, że dziedziczna predyspozycja do nowotworów
stanowi jeden z najbardziej istotnych czynników ryzyka. 
Klinicznie silna genetyczna predyspozycja do raka sutka i/lub jajnika jest na ogół związana z
mutacjami  w genach BRCA1 lub BRCA2. Badanie krwi obwodowej polega na sprawdzeniu
nosicielstwa jednej z trzech najczęściej występujących mutacji genu w polskiej populacji. 
Cena: 230 zł (wynik do 14 dni). Gdzie? 

Pracownia Genetyki Molekularnej i Onkologicznej Centrum Genetyki Medycznej GENESIS,
ul. Grudzieniec 4, 60-601 Poznań, 
Infolinia: +48 601305 306,  e-mail: cgm@genesis.pl. 

POLECANE OŚRODKI

• DCO –  Dolnośląskie  Centrum  Onkologii  (DCO)  pełni  rolę  Regionalnego  Ośrodka

Onkologicznego  –  CCC  (Comprehensive  Cancer  Center).  Ośrodek  dysponuje  możliwością

pełnego  skojarzonego  leczenia  z  zastosowaniem  chirurgii  onkologicznej,  chemioterapii,

radioterapii, ginekologii onkologicznej, genetyki onkologicznej. W ośrodku prowadzony jest

rejestr  regionalny  nowotworów,  wykonuje  się  programy  profilaktyczne,  prowadzone  są
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badania kliniczne i opieka paliatywna. Jest to również najlepszy ośrodek w kraju w leczeniu

raka piersi.  

Adres: DCO Pl. Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław

rejestracja ogólna budynek H Tel. tel. +48 71 36 89 270, +48  71 36 89 571, 

tel. +48 71 36 89 572,  www.dco.com.pl

• Izerskie  Centrum  Pulmunologii   i  Chemioterapii  "IZER-MED"  Spółka  z  o.  o. mieści  się  w

Szklarskiej  Porębie  w  miejscu  dawnego  kurortu.   Mieści  oddział  Chorób  Płuc,  Oddział

Onkologii  Klinicznej  oraz  Oddział  Opiekuńczo-Leczniczy  z  pododdziałem  wentylowanych

mechanicznie. Na miejscu znajdują się pracownie: bronchoskopii, spirometrii, EKG, RTG, USG,

 Pracownia polisomnograficzna, która  prowadzi diagnostykę i leczenie zaburzeń oddychania

podczas snu, m.in. diagnostykę i leczenie obturacyjnego bezdechu śródsennego (OBŚ), oraz

pracownia tomografii komputerowej. Badania można wykonać z refundacją NFZ lub bez.

Izerskie Centrum Pulmonologii i Chemioterapii Szpital , 
Adres: Sanatoryjna 1, 58-580 Szklarska Poręba
Telefon: + 48 75 643 64 00, E-mail: sekretariat@izer-med.com.pl

Opinia: W jednym miejscu pacjent  może  podczas leczenia choroby płuc 

uzyskać konsultację onkologa. Dalsze leczenie odbywa się wśród tych samych 

lekarzy. Badania wykonywane są błyskawicznie, a opis zdjęć TK zajmuje  2-3 

dni. Ośrodek jest pięknie położony z widokiem na Sudety.  Renata P.

• Nowogrodziec  - Kierownik Zakładu – dr Karol Łapot  specjalista medycyny paliatywnej oraz

leczenia bólu działa w Nowogrodźcu w zakładzie zapewniającym opiekę, której celem jest

poprawa jakości życia chorych w ostatnim okresie życia, a także poprawa jakości życia ich

rodzin,  rozumiana jako pomoc w sprawowaniu opieki  medycznej i  pielęgnacyjnej,  a także

pomoc psychologiczna. 

Zakład Opieki Paliatywno- Hospicyjnej (Hospicjum), 
ul. Cicha 4, 59-730 Nowogrodziec
Centrala tel.: +48  75 731 62 25, +48 75 731 62 09, kontakt@spzzoz.eu

Opinia: Jest to bardzo dobre hospicjum, z bardzo dobrą opieką, mam 

porównanie i mogę stwierdzić, że jest tam bardzo czysto, a pacjent jest 

zadbany. Robią to, co do nich należy, bo pacjent nie czuje bólu i przez to nie 

cierpi. Violetta S. 
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• Warszawa - Centrum Onkologii obchodziło w czerwcu 2015 roku 90- lecie istnienia. Wiosną

tego roku instytut podpisał umowę o współpracy z Instytutem Chirurgii  Cybernetycznej w

Wieliszewie. Na mocy umowy Centrum Onkologii zaoferuje niektórym pacjentom dostęp do

nowoczesnej  radiochirurgii  przy  użyciu  aparatu  CyberKnife.  Od  kwietnia  2015  roku

radiochirurgia Cyberknife znajduje się w koszyku świadczeń NFZ. Pozwala ona na leczenie w

trybie ambulatoryjnym wybranych nowotworów. W czasie jednej sesji można napromieniać

nie jedno, ale nawet kilka ognisk nowotworowych, przy niskim ryzyku powikłań. Cyberknife

jest technologią do potencjalnego zastosowania dla pacjentów z guzami niedostępnymi lub

trudno dostępnymi chirurgicznie w mózgu, płucach, wątrobie, prostacie czy trzustce. 

Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie,  
ul. Roentgena 5, 02-781 Warszawa 
Centrala ogólna tel.: +48  22 546 20 00, www.coi.pl 

Opinia: Miałam guza przestrzeni zaotrzewnowej na nerce. Leczyłam się we 

Wrocławiu na Hirszfelda. Po operacji skierowano mnie do Warszawy do kliniki 

tkanej miękkich i kości. Zabieg nazywa się brachoterapia Leczenie uzupełniono 

radioterapią. Skierowano mnie tam, bo właśnie w Warszawie stosują tą 

metodę. Irena M. 

• Curatum Bolesławiec  - Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Curatum” specjalizuje się w 

opiece nad osobami chorymi i niepełnosprawnymi w domu. Opieką otacza osoby w różnym 

wieku. Opieka pielęgniarska jest prowadzona w ramach hospicjum domowego w ramach 

refundacji NFZ lub odpłatnie. Pomoc obejmuje również rodzinę chorego. Opiekę medyczną 

nad pacjentami prowadzi dr Karol Łapot. 

Zakład NZOZ „CURATUM”
ul. Zygmunta Augusta 29, 59-700 Bolesławiec
tel.: +48 603 83 45 46,  tel./fax: +48 75 732 13 16, email: biuro@curatum.org 
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