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?wi?tokrzyskie Centrum Onkologii
?wi?tokrzyskie Centrum Onkologii jest nowoczesn?, kompleksow? i jedn? z najm?odszych placówek
onkologicznych w kraju. Zosta?o powo?ane dnia 01.02.1991 roku, najpierw jako szpital. Od marca 1995 r. po
zmianie nazwy i statusu, dzia?a jako ?wi?tokrzyskie Centrum Onkologii. Jest publicznym zak?adem opieki
zdrowotnej powsta?ym na podstawie: ustawy o Zak?adach Opieki Zdrowotnej z dnia 30.08.1991 roku (Dz. U. Nr 91
poz. 408), zarz?dzenia Wojewody Kieleckiego Nr 42/90 z dnia 25.07.1990 roku oraz innych przepisów dotycz?cych
jednostek bud?etowych. Obszar dzia?ania Centrum obejmuje teren ca?ego obecnego województwa
?wi?tokrzyskiego i terenów do niego przyleg?ych.
Wspomagamy pacjentów chorych, których dotkn??a choroba onkologiczna i ich rodziny. Zapewniamy
kompleksow? opiek? onkologiczn?. Diagnozujemy i leczymy, pozostajemy w sta?ym kontakcie z pacjentami po
zako?czonym leczeniu. Potrzeby w zakresie diagnostyki realizuj? znakomicie wyposa?one zak?ady: Patologii,
Diagnostyki Obrazowej, Panendoskopii, Medycyny Nuklearnej oraz laboratoria (Biochemiczne, Mikrobiologii,
Markerów Nowotworowych, Genetyki i Metod Fizycznych). Ka?dy dzia? kliniczny prowadzi oddzia? szpitalny i
poradni?. Opiek? nad pacjentem onkologicznym sprawuj? dzia?y: Chirurgii Onkologicznej, Chirurgii G?owy i Szyi,
Urologii Onkologicznej, Ginekologii Onkologicznej, Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Radioterapii, Brachyterapii,
Chemioterapii, Endokrynologii, Onkohematologii, Nefrologii i Stacji Dializ, oraz Opieki Paliatywnej. Rokrocznie w
Centrum leczonych jest oko?o 165.000 osób (w tym 15.000 pacjentów w szpitalu i 150.000 w poradniach). W
przypadku niepowodzenia leczenia, w fazie terminalnej choroby zapewniamy opiek? w stworzonym oddziale opieki
paliatywnej.
Anga?ujemy si? w dzia?alno?? edukacyjn?. Organizujemy wyk?ady dla osób nie zwi?zanych z medycyn?,
organizujemy kursy dla lekarzy opieki podstawowej i specjalistów. W ?wi?tokrzyskim Centrum Onkologii lekarze
odbywaj? sta?e specjalistyczne w zakresie endokrynologii, chemioterapii, radiologii i hematologii. Fizycy medyczni
realizuj? specjalizacj? z zakresu fizyki medycznej, a mgr fizjoterapii oraz rehabilitacji ruchowej z zakresu fizjoterapii.
Prowadzimy badania naukowe i publikujemy w krajowych i zagranicznych renomowanych czasopismach. Od
1988 r. przy Centrum dzia?a ?wi?tokrzyski Klub "Amazonki" zrzeszaj?cy kobiety po mastektomii. W 2003 r.
powo?ano Oddzia? ?wi?tokrzyski Stowarzyszenia M??czyzn z Chorobami Prostaty "Gladiator". Centrum
wspó?pracuje z ró?nymi mi?dzynarodowymi organizacjami: International Agency for Research on Cancer,
European Network of Cancer Registries (cz?onek) i European Organisation of Cancer Institutes (cz?onek). W
Centrum zosta? wdro?ony zintegrowany system zarz?dzania jako?ci? wed?ug norm ISO 9001:2000, AQAP i
HACAAP. Nieustannie podejmujemy wysi?ki w podnoszeniu jako?ci naszych us?ug.
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