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Klinika Radioterapii [1]
Dane kontaktowe:
Sekretariat: 41 3674 740

Kierownik Kliniki:
lek. med. Jacek Sadowski, specjalista radioterapii

Zast?pca kierownika lek. med. Renata Borycka, specj. Radioterapii
Koordynator: mgr Szulwic Anna, mgr Michno Miros?aw
konsultant naukowy: prof. dr hab. n.med. Jacek Fijuth
Dzia?alno?? medyczna:
Zak?ad Radioterapii ?CO rozpocz?? dzia?alno?? 3.11.1997r. Od tego czasu systematycznie rozwija si? pod
wzgl?dem kadry i wyposa?enia. Obecnie Klinika Radioterapii obejmuje Poradni? Radioterapii, Zak?ad Radioterapii
gdzie realizowane s? procedury napromieniania pacjentów oraz Dzia? Radioterapii posiadaj?cy 92 ?ó?ka szpitalne.
Zak?ad Radioterapii dysponuje pi?cioma akceleratorami liniowymi, generuj?cymi promieniowanie fotonowe i
elektronowe, przy pomocy których mo?na realizowa? wi?kszo?? stosowanych obecnie technik teleradioterapii,
takich jak:
Page 1 of 3

Klinika Radioterapii
Published on ?CO Kielce (https://onkol.kielce.pl)

radioterapia z planowaniem trójwymiarowym (3D),
technika modulacji intensywno?ci dawki (IMRT),
napromienianie pod kontrol? obrazowania (IGRT),
radioterapia stereotaktyczna.
Wspó?pracujemy tak?e z Instytutem Fizyki J?drowej PAN w Krakowie w zakresie kwalifikacji i przygotowania
pacjentów do leczenia terapi? protonow?. Rocznie w Zak?adzie Radioterapii realizowanych jest ok. 2500 procedur
zwi?zanych napromieniania pacjentów. Prowadzimy tak?e leczenie skojarzone z chemioterapi?. Poradnia
Radioterapii, udziela ponad 9000 porad rocznie zwi?zanych z kwalifikacj? do napromieniania i kontrol? pacjentów
po zako?czonym leczeniu. Zapewnia równie? opiek? nad chorymi w trakcie radioterapii w zakresie piel?gnacji
odczynu popromiennego.
Przygotowanie napromieniania odbywa si? we wspó?pracy z Zak?adem Fizyki Medycznej wyposa?onym w
nowoczesne systemy planowania leczenia.
Dzia? Radioterapii uczestniczy w prospektywnych badaniach klinicznych oraz prowadzi dzia?alno?? dydaktyczn?
dla s?uchaczy Wydzia?u Elektroradiologii Studium Medycznego w Radomiu.
Pracownicy Dzia?u przedstawiaj? wyniki bada? w?asnych w formie publikacji w czasopismach krajowych i
zagranicznych oraz wyst?pie? i prezentacji plakatowych w trakcie konferencji naukowych.
Personel lekarski:
Specjali?ci radioterapii onkologicznej:
lek. med. Renata Borycka
dr n. med. Izabela Ciepiela
dr n. med. Agnieszka Florek
dr n. med. Piotr K?dzierawski
lek. med. Monika Pi?tkowska
dr n. med. Zdzis?awa Ruga?a
lek. med. El?bieta Sadowska
lek. med. Jacek Sadowski
lek. med. Marta Wasi?ska-Balcerzak
lek. med. Rafa? Stando
Specjali?ci radioterapii onkologicznej i onkologii klinicznej:
lek. med. Igor Ry?kiewicz
lek. med. Andrzej Salata
Lekarze w trakcie specjalizacji:
lek. med. Marlena Howorus
lek. med. Anna Huruk-Kuchinka
lek. med. Arkadiusz Jaro?
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Konsultant chorób wewn?trznych:
lek. med. Ma?gorzata Kra?niewska
personel piel?gniarski stanowi 39 piel?gniarek, w tym 23 z tytu?em magistra piel?gniarstwa.
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Radioterapia? Kilka informacji dla pacjenta … i nie tylko [3]
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