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W trak cie ra dio te ra pii pa cjent jest pod sta łą kon tro lą
swo je go le ka rza pro wa dzą ce go. Bu dy nek, 
w któ rym od by wa ją się na świe tla nia jest no wo cze sny,
wy god nie urzą dzo ny. 

Za kład ra dio te ra pii w Zie lo nej Gó rze jest bar dzo ka me ral ny
i przy ja zny. W po rów na niu z du ży mi in sty tu cja mi, w któ rych le czy
się wie le osób i pa cjent po zo sta je zwy kle ano ni mo wy, le ka rze
ko ja rzą pra wie wszyst kich swo ich cho rych.

- Czym zaj mu je się za -
kład ra dio te ra pii?

- Le cze niem osób z cho ro -
ba mi no wo two ro wy mi -
przy uży ciu pro mie nio wa -
nia jo ni zu ją ce go. Ra dio te ra -
pia mo że być ra dy kal na, gdy
ma na ce lu znisz cze nie no -
wo two ru i w tym przy pad ku
ma my moż li wość ko ja rze -
nia le cze nia z che mio te ra -
pią, oraz pa lia tyw na. Wów -
czas cho dzi o wy ha mo wa -
nie pro ce su cho ro bo we go i
zmniej sze nie zwią za nych z
nim do le gli wo ści. Do daj my
jed nak, że ma my moż li wość
le cze nia nie tyl ko cho rób
no wo two ro wych. 

- To zna czy?
- Ra dio te ra pia ma za sto -

so wa nie tak że w le cze niu
wy trzesz czu ga łek ocznych

w prze bie gu cho ro by Gra -
ve sa -Ba ase do wa, ostróg
pię to wych, na czy nia ków
krę go słu pa. Co waż ne, jest
to le cze nie bez piecz ne i sto -
so wa ne rów nież w in nych
ośrod kach on ko lo gicz nych.

- Ja kie pro ce du ry sto su -
je cie? 

- Pod tym wzglę dem sta -
ra my się nie od bie gać od
pro ce dur i stan dar dów te ra -
peu tycz nych ogól nie przy -
ję tych w ra dio te ra pii. Sto su -
je my się do za le ceń Pol skiej
Unii On ko lo gicz nej.

- Po dob no wpro wa dzi li -
ście no wą tech ni kę le cze -
nia? 

- To IMRT - in ten syw na
mo du la cja wiąz ki. Znacz nie
pod no si ja kość le cze nia. A

przy mie rza my się do wdro -
że nia tech no lo gii IGRT po -
zwa la ją cej jesz cze pre cy zyj -
niej kon tro lo wać na pro mie -
nio wa nie 

- W ja kich go dzi nach pra -
cu je cie? 

- Aby do stęp ność do na -
szych usług by ła jak naj więk -
sza, dzia ła my w sys te mie
dwu zmia no wym. W dni ro bo -
cze od go dzi ny 8.00 do 18.00. 

- Ja ka jest ka dra za kła du? 
- Jest dzie wię cio ro le ka rzy.

Z te go pię cio ro to spe cja li ści
ra dio te ra pii on ko lo gicz nej, a
po zo sta li są w trak cie ta kie go
szko le nia. Nad bez pie czeń -
stwem sto so wa ne go le cze nia
czu wa ją fi zy cy me dycz ni z
na sze go za kła du fi zy ki, któ -
rzy bio rą rów nież czyn ny

udział w pla no wa niu na pro -
mie nia nia. Po nad to jest tak -
że 17 tech ni ków elek tro ra -
dio lo gii oraz trzy pie lę gniar -
ki, dzię ki któ rym moż na re -
ali zo wać za pla no wa ną te ra -
pię. W pod od dzia le ra dio te -
ra pii pra cu je z ko lei 11 pie lę -
gnia rek. Pa cjent, któ ry do
nas tra fia po wi nien mieć
zdia gno zo wa ną cho ro bę i
okre ślo ny sto pień jej za -
awan so wa nia, czym zaj mu ją
się po rad nie on ko lo gicz ne.
Na pod sta wie tych usta leń
ze spół le ka rzy Lu bu skie go
Ośrod ka On ko lo gii, w któ re -
go ra mach dzia ła my, wspól -
nie wy ty cza naj lep szą stra te -
gię po stę po wa nia. W przy -
pad ku pa cjen ta za kwa li fi ko -
wa ne go do ra dio te ra pii w
pierw szej ko lej no ści wy ko -
nu je my to mo gra fię kom pu -

te ro wą - w ta kiej po zy cji, w
ja kiej póź niej bę dzie le czo -
ny, aby okre ślić ob szar, na
któ ry bę dzie my dzia łać pro -
mie nia mi. Po tem le ka rze w
to mo gra fii wry so wu ją miej -
sca, któ re ma ją być na pro -
mie nia ne oraz te, któ re na le -
ży mak sy mal nie chro nić.
Tak opra co wa ne ba da nie
tra fia do za kła du fi zy ki i tam
po wsta je plan le cze nia. Go -
to wy sche mat ak cep to wa ny
jest przez le ka rza i fi zy ka
me dycz ne go, a po tem prze -
ka zy wa ny do wdro że nia.
Przed roz po czę ciem na pro -
mie nio wa nia na przy spie -
sza czach plan „spraw dza ny”
jest przez le ka rza na pa cjen -
cie - przy uży ciu sy mu la to ra.
Cho ry roz po czy na te ra pię,
któ ra trwa śred nio pięć, sie -
dem ty go dni. (kb)
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Pro mie nie przywracają zdro wie 
- Zaj mu je my się le cze niem osób z cho ro ba mi no wo two ro wy mi, uży wa jąc pro mie nio wa nia jo ni zu ją ce go. Ca łość pro ce su te ra peu -
tycz ne go pod le ga kon tro li za rów no przed, jak i w trak cie le cze nia - mó wi RÓ ŻA PO ŹNIAK -BA LIC KA, sze fo wa za kła du ra dio te ra pii. 

Ró ża Po źniak -Ba lic ka, dr n. med.
Kie row nik za kła du ra dio te ra pii,
spe cja li sta on ko log ra dio te ra peu ta. 

WWAAŻŻ  NNEE  IINN  FFOO  MMAA  CCJJEE  
TA KIE SĄ PRO CE DU RY 
W ZA KŁA DZIE RA DIO TE RA PII 

Tech ni ki na pro mie nio wa nia (IMRT,
trój wy mia ro we) po zwa la ją na po -
da nie wy so kiej daw ki pro mie nio -
wa nia w ob rę bie gu za no wo two -
ro we go - czy li przy mak sy mal nej
ochro nie zdro wych tka nek. Pro -
ces te ra peu tycz ny skła da się z
sy mu la to ra, sys te mu pla no wa nia
le cze nia sprzę żo ne go z to mo gra -
fią kom pu te ro wą oraz przy spie -
sza cza li nio we go. Ca łość pro ce su
te ra peu tycz ne go pod le ga ści słej
kon tro li przed oraz w trak cie le -
cze nia. W struk tu rach za kła du ra -
dio te ra pii dzia ła za kład fi zy ki, któ -
ry spraw dza ja kość apa ra tu ry
zwią za nej z za sto so wa niem pro -
mie nio wa nia jo ni zu ją ce go uży wa -
ne go w le cze niu no wo two rów.
Gwa ran tu je to pra wi dło wość re -
ali za cji pla nów le cze nia oraz bez -
pie czeń stwo pa cjen tów. (kb)

TTEE  LLEE  FFOO  NNYY  KKOONN  TTAAKK  TTOO  WWEE  
NA ZWI SKA I NU ME RY, KTÓ RE
WAR TO ZNAĆ 

w Se kre ta riat Lu bu skie go
Ośrod ka On ko lo gicz nej, kie row -
nik An drzej Roz mia rek: 68
329 65 27. 

w Dy żur ka le kar ska za kła du ra -
dio te ra pii: 68 329 65 38, 68
329 64 95. 

w Dy żur ka pie lę gniar ska: 68
329 65 38, 68 329 64 95.

w Se kre ta riat za kła du ra dio te -
ra pii, któ re go kie row nicz ką jest
dr n. med. Ró ża Po źniak -Ba lic -
ka: 68 329 65 46. 

w Dy żur ka tech ni ków Za kła du
Ra dio te ra pii: 68 329 65 36. 

w Re je stra cja po rad ni on ko lo -
gicz nej: 68 329 65 32. (kb)

Ta ka jest ofer ta za kła du ra dio te ra pii
UUSSŁŁUU  GGII Ra dio te ra pia on ko -
lo gicz na jest obok che mio -
te ra pii i chi rur gii czę ścią le -
cze nia cho rób no wo two ro -
wych. 

1Za kład pro wa dzi le cze -
nia sko ja rzo ne w no wo -

two rach gi ne ko lo gicz nych
oraz re gio nu gło wy i szyi,
klat ki pier sio wej, pier si, je li -
ta gru be go. W szcze gól no ści
zaj mu je się le cze niem cho -
rych na ra ka: pier si, płuc,
krta ni, gar dła, ję zy ka, gru -
czo łu kro ko we go, pę che rza
mo czo we go, szyj ki oraz
trzo nu ma ci cy, po chwy, ją -

dra oraz pa cjen tów z no wo -
two ra mi cen tral ne go ukła -
du ner wo we go, je li ta gru be -
go, ukła du chłon ne go (chło -
nia ki, ziar ni ca zło śli wa),
skó ry, ko ści i tka nek mięk -
kich.

2Na pro mie nio wa nia pro -
wa dzo ne są za rów no w

wa run kach am bu la to ryj -
nych (pa cjen ci do cho dzą na
za bie gi), jak i w wa run kach
ho spi ta li za cji (czy li w trak -
cie po by tu w szpi ta lu). 

3Za kład ści śle współ pra -
cu je z od dzia łem che -

mio te ra pii i chi rur gii on ko -
lo gicz nej zie lo no gór skie go
szpi ta la, jak rów nież z po zo -
sta ły mi od dzia ła mi i in ny mi
jed nost ka mi służ by zdro wia
na te re nie wo je wódz twa lu -
bu skie go.

4Wy po sa że nie za kła du
sta no wią: 

w trzy przy spie sza cze li nio -
we z ko li ma to rem wie lo list -
ko wym MLC, ge ne ru ją cy
wiąz ki fo to no we o ener gii 6
i 15 MV oraz wiąz ki elek tro -
no we o ener giach 6, 9, 12,
15, 18, 21 MeV, 

w mi cro Se lec tron HDR Ir -
-192.

Na apa ra tach tych re ali -
zo wa na jest te le ra dio te ra -
pia kon for mal na, te le ra dio -
te ra pia z mo du la cją in ten -
syw no ści daw ki (IMRT)
oraz bra chy te ra pia (gi ne ko -
lo gicz na, oskrze li i płuc,
prze ły ku, skó ry). 

5Za kład po sia da też wła -
sny to mo graf kom pu te -

ro wy 24-rzę do wy z moż li -
wo ścią wy ko ny wa nia re kon -
struk cji w 3D. Sta no wi on in -
te gral ną część li nii te ra peu -

tycz nej. Za pi sa ne ob ra zy,
dzię ki za awan so wa nym sys -
tem kom pu te ro wym, sta no -
wią pod sta wę do lo ka li za cji
zmia ny no wo two ro wej i ob -
li cze nia roz kła du daw ki - in -
dy wi du al nie dla każ de go pa -
cjen ta. Te pla ny roz kła du
daw ki po wsta ją w opar ciu o
spe cja li stycz ne al go ryt my
ob li cze nio we sys te mów pla -
no wa nia le cze nia, któ re
znaj du ją się w za kła dzie fi zy -
ki. Pra cow ni cy te go za kła du
na bie żą co spraw dza ją też
mię dzy in ny mi ja kość prze -
sy ła nych da nych i ob li cza nia
da wek. (kb)

To mo graf kom pu te ro wy. Pa -
cjent ka w trak cie sy mu la cji wir -
tu al nej.
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BBAA  ZZAA  OODD  DDZZIIAA  ŁŁUU  
W 2012 RO KU LECZONO
TUTAJ 1.374 CHO RYCH 

Za kład ra dio te ra pii z pod od dzia -
łem ra dio te ra pii (z pra cow nia mi
te le te ra pii, bra chy te ra pii i za kła -
dem fi zy ki) dzia ła w ra mach Lu -
bu skie go Ośrod ka On ko lo gii. Nad
wła ści wym spo so bem le cze nia
czu wa ją wy spe cja li zo wa ni le ka -
rze. W dzie dzi nie ra dio te ra pii
jest ich pię cio ro ze spe cja li za cją
pierw sze go stop nia, pię cio ro z
dru gie go stop nia i czwo ro w
trak cie spe cja li za cji. - Za kład co -
dzien nie pro wa dzi le cze nie 80-
90 cho rych na no wo two ry zło -
śli we - mó wi je go kie row nicz ka
Ró ża Po źniak -Ba lic ka. Le ka rze
sta le pod no szą kwa li fi ka cje bio -
rąc udział w róż nych szko le -
niach. Pod od dział ra do te ra pii za -
jął trze cie miej sce w ple bi scy cie
„GL” „Nasz Dok tor 2010” w ka -
te go rii od dział szpi tal ny. (kb)


