Międzynarodowe Centrum Onkologii w Wałbrzychu
z jeszcze precyzyjniejszym sprzętem do naświetlania
Wałbrzych, 14 października 2015 - Międzynarodowe Centrum Onkologii (MCO) Affidea
w Wałbrzychu, nowoczesny ośrodek leczenia nowotworów złośliwych za pomocą teleradioterapii
i brachyterapii, inwestuje w nowe rozwiązania zwiększające precyzję terapii. Wprowadzenie
techniki Volumetric Modulated Arc Therapy (VMAT) oraz systemu obrazowania kilowoltowego
X-ray Volume Imaging (XVI) pozwoli placówce z dużą precyzją wizualizować struktury anatomiczne
pacjenta w trakcie leczenia promieniowaniem jonizującym, zmniejszyć dawki promieniowania
w narządach krytycznych, a także skrócić czas napromieniania, jednocześnie zwiększając dostęp
do leczenia większej liczbie chorych z całego regionu.
System XVI (X-ray Volume Imaging) pozwala na bardzo dokładną wizualizację struktur anatomicznych
pacjenta przed leczeniem, dzięki czemu naświetlanie jest jeszcze bardziej precyzyjne niż dotychczas.
Technologia VMAT pozwala z kolei znacznie skrócić czas napromieniania, a także zniwelować
zjawisko tzw. promieniowania rozproszonego, jednocześnie chroniąc narządy krytyczne
i zmniejszając ryzyko wtórnych nowotworów.
- Nowoczesna radioterapia na całym świecie rozwija się pod hasłem zwiększania precyzji leczenia
i bezpieczeństwa chorych, co w efekcie przekłada się na lepsze wyniki terapii i lepszą jakość życia
pacjentów po zakończeniu leczenia. Bardzo istotny jest także komfort chorych. Chcemy, aby
radioterapia odbywała się w możliwie jak najbardziej sprawny sposób, przy zachowaniu najwyższej
dokładności i bezpieczeństwa zabiegu. Właśnie temu służą wszelkie inwestycje w sprzęt i szkolenia
personelu w naszym centrum. – mówi dr n.med. Barbara Winkler-Spytkowska, Kierownik Medyczny,
Affidea Wałbrzych.
Wprowadzenie nowych funkcjonalności w wyposażeniu Centrum to kolejna już inwestycja firmy
Affidea w ośrodek w Wałbrzychu. Dokładnie rok temu placówka została rozbudowana o dodatkowy
bunkier, w którym zainstalowano trzeci akcelerator liniowy.
- Celem, jaki nasza firma z sukcesem realizuje w Polsce od prawie 15 lat, jest zwiększanie dostępu do
najnowocześniejszych rozwiązań w zakresie diagnostyki i leczenia radioterapeutycznego. Dzięki
udanej współpracy z Narodowym Funduszem Zdrowia są one bezpłatne dla chorych. Dążymy do tego,
aby stale podnosić jakość świadczonych przez nas usług z korzyścią dla chorych i płatnika. – mówi
Jarosław Furdal, Prezes Zarządu Affidea.
Międzynarodowe Centrum Onkologii Affidea od 7 lat z sukcesem działa na terenie Specjalistycznego
Szpitala im. Sokołowskiego, lecząc rocznie ponad 1,6 tys. pacjentów z regionu Dolnego Śląska.
Ośrodek radioterapii wyposażony jest w 3 akceleratory liniowe, 16-rzędowy tomograf komputerowy
oraz nowoczesny sprzęt do brachyterapii HDR.
W Centrum Onkologii Affidea w Wałbrzychu brachyterapię wykorzystujemy między innymi do leczenia
pacjentek z nowotworami narządu rodnego. Posiadamy również możliwość leczenia za pomocą tej
metody chorych z rakiem płuca i przełyku. Z leczenia w naszym ośrodku chętnie korzystają chorzy nie
tylko z Dolnego Śląska, ale także z dalszych zakątków kraju. Rocznie leczymy kilkuset pacjentów
z zastosowaniem nowoczesnej formy brachyterapii z użyciem izotopu irydu. – dodaje dr WinklerSpytkowska.
Affidea od ponad 13 lat prowadzi w Wałbrzychu również wielospecjalistyczne Centrum
Diagnostyczne, oferujące badania z zakresu tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego,
które zapewnia kompleksową opiekę nad chorymi. Rozwój wałbrzyskiego ośrodka Affidea oznacza

jednocześnie rozwój Specjalistycznego Szpitala im. Sokołowskiego, którego pacjenci zyskują jeszcze
lepszy dostęp do kompleksowej diagnostyki i leczenia chorób nowotworowych w jednym miejscu.
Centrum Medyczne Affidea od początku było bardzo nowoczesną placówką. Ogromnie cieszy nas to,
że nadal konsekwentnie podnosi jakość świadczonych usług, zwiększając bezpieczeństwo leczenia,
a także komfort dla pacjentów naszego szpitala. Dzięki temu wspólnie możemy zaoferować chorym
opiekę onkologiczną na naprawdę światowym poziomie a Wałbrzyski szpital jakością usług
medycznych może przyciągać coraz większe rzesze pacjentów nie tylko z regionu, ale również
z najbardziej odległych zakątków Polski – mówi Mariola Dudziak, Dyrektor Specjalistycznego Szpitala
w Wałbrzychu.
Z dynamicznego rozwoju zaplecza medycznego Wałbrzycha zadowolony jest również Prezydent
Miasta. Dzięki światowej jakości oferowanego tu leczenia radioterapeutycznego miasto ściąga do
siebie pacjentów z całej Polski.
- Z dumą patrzę na to jak rozwija się Wałbrzych, również jeśli chodzi o ofertę medyczną. Jesteśmy
najlepszym dowodem na to, że nie trzeba być miastem wojewódzkim, by w komfortowych warunkach
świadczyć usługi medyczne na najwyższym światowym poziomie, blisko chorych, tak by w trudnej
sytuacji, jaką jest dla nich choroba nowotworowa nie musieli rozstawać się z rodzinami. Dziękuję
Szpitalowi oraz firmie Affidea za kolejny rok tak udanej współpracy i kolejne inwestycje, dzięki którym
Wałbrzych staje się medyczną wizytówką całego regionu. – powiedział dr Roman Szełemej, Prezydent
Miasta Wałbrzycha.
Wraz z nową inwestycją ośrodka rusza także kampania Szpitala im. Dr. A. Sokołowskiego oraz
Centrum Affidea, promująca Wałbrzych jako miasto, w którym pacjent onkologiczny może otrzymać
pomoc medyczną na światowym poziomie.
- Celem kampanii jest zbudowanie wśród pacjentów Dolnego Śląska świadomości, że blisko nich
istnieje miejsce, w którym uzyskają profesjonalną pomoc w razie choroby nowotworowej. Prezentując
sylwetki autentycznych mieszkańców okolic Wałbrzycha, którzy zmagali się z chorobą pragniemy
pokazać ludziom, że z jednej strony problem onkologiczny nie jest gdzieś daleko, że może spotkać
każdego z nas, z drugiej strony dać nadzieję, że można pokonać nowotwór i wrócić do normalnego
życia, swoich pasji, będąc cały czas z rodziną, blisko swojego miejsca zamieszkania. – mówi Joanna
Borczak, Dyrektor Marketingu, Affidea.
Honorowym patronem akcji został Prezydent Miasta Wałbrzycha. Partnerami akcji są Specjalistyczny
Szpital im. Dra Sokołowskiego, Wałbrzyskie Amazonki oraz Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia
PROFEMINA.
Międzynarodowe Centrum Onkologii Affidea współpracuje ze Szpitalem Houston Methodist (Texas,
USA), co umożliwia kontakt tutejszych lekarzy ze światowej klasy specjalistami radioterapii
onkologicznej. Specjaliści Affidea mogą konsultować wyniki badań obrazowych swoich pacjentów
oraz w oparciu o wspólną wiedzę i doświadczenie planować kolejne etapy ich leczenia.

