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Przeszłość i współczesne technologie – koalicja w walce z nowotworami
Warsaw Mummy Project nagrodzony
Affidea realizuje wiele projektów wpisujących się w strategię zrównoważonego rozwoju oraz CSR.
Większość z nich ma na celu zwiększenie świadomości Polaków na temat diagnostyki oraz leczenia
chorób nowotworowych. Affidea włącza się także w akcje prowadzone przez organizacje
pacjenckie oraz inicjuje projekty we współpracy z ośrodkami naukowymi. Jednym z takich działań
jest Warsaw Mummy Procjet, który otrzymał wyróżnienie POLITYKI i Deloitte w najnowszej edycji
Listków CSR za 2016 r.
Warsaw Mummy Project (Warszawski Projekt Interdyscyplinarnych Badań Mumii), który został
wyróżniony w VI zestawieniu Listków CSR POLITYKI, to największa na świecie interdyscyplinarna
inicjatywa naukowa poświęcona badaniom starożytnych mumii.
Nasza firma została doceniona za łączenie przeszłości, współczesnych technologii z ochroną zdrowia.
W pewnym zakresie to uzasadnienie wyczerpuje ideę przyświecająca naszym działaniom. Bo nie ma
dobrej diagnostyki bez nowoczesnego sprzętu, ale nie ma też dobrej diagnostyki bez dobrych
fachowców. A nie można patrzeć w przyszłość, bez wiedzy o tym, co za nami. Szczególnie w
medycynie, która opiera się w dużej mierze na doświadczeniu i wiedzy. Dlatego zdecydowaliśmy się
na przeprowadzenie Warsaw Mummy Project – bo dzięki działaniom przeprowadzonym w jego
ramach sięgamy daleko w przeszłość próbując rozwiązać zagadki, które trapią nas dziś – jak choćby
etiologia i specyfika chorób nowotworowych – mówi Agnieszka Szpara, Prezes Zarządu Affidea
Polska.
Realizowany przez Affidea projekt ma na celu wieloaspektowe przebadanie mumii egipskich m.in.
pod kątem występowania chorób nowotworowych. Autorami projektu są polscy archeolodzy i
bioarcheolodzy z Uniwersytetu Warszawskiego. Jest on realizowany w ścisłej współpracy z Muzeum
Narodowym w Warszawie, z depozytu, z którego pochodzą mumie.
Każdy naukowiec marzy o tym, by odkryć coś nowego, by odpowiedzieć na pytania na które jeszcze
nie znamy odpowiedzi. Dzięki projektowi Warsaw Mummy Projekt realizowanemu przy współpracy z
Affidea odkryliśmy zagadki skrywane przez mumie od tysięcy lat – opowiada Marzena Ożarek-Szilke,
doktorantka Uniwersytetu Warszawskiego, współprowadząca Warsaw Mummy Project.
Przebadane zostały łącznie 42 eksponaty: mumie ludzkie i zwierzęce oraz ich fragmenty. Część z nich
jest depozytem Uniwersytetu Warszawskiego, przekazanym Muzeum Narodowemu w Warszawie, a
także depozytem Muzeum Etnograficznego i Luwru.
Warsaw Mummy Project, pod względem zakresu oraz liczby i różnorodności badań mumii egipskich,
jest pierwszą taką inicjatywą naukową na świecie – wyjaśnia Joanna Borczak, Dyrektor ds.
marketingu w Affidea - Pierwszy etap projektu objął badania nieinwazyjne za pomocą tomografii
komputerowej (TK) i rentgena (RTG), które zostały wykonane pod okiem specjalistów onkologów i
radiologów z Międzynarodowego Centrum Onkologii Affidea w Otwocku.
W Międzynarodowym Centrum Onkologii Affidea w Otwocku dysponujemy najnowocześniejszym
sprzętem diagnostycznym i leczniczym. Urządzenia te, nie tylko służą na co dzień naszym pacjentom,
ale zostały wykorzystane także do zbadania tajemnic mumii w ramach Warsaw Mummy Project.

Celem naszego interdyscyplinarnego przedsięwzięcia było dokonanie, bez konieczności rozwijania,
trójwymiarowych rekonstrukcji mumii. Szukaliśmy śladów starożytnych chorób, w tym, schorzeń
kośćca, metabolicznych, zakaźnych, naczyniowych, odpasożytniczych, ale w szczególności
nowotworowych – wyjaśnia dr n. med. Andrzej Radkowski, Dyrektor Medyczny ds. Radioterapii w
Affidea.
W Międzynarodowym Centrum Medycznym Affidea w Otwocku pacjenci mogą korzystać z
najnowocześniejszych aparatów RTG oraz tomografów komputerowych. Centrum w Otwocku
dysponuje także akceleratorami do radioterapii, z wykorzystaniem których, w latach 2013-2015,
Affidea leczyła pro publico bono 2 000 pacjentów onkologicznych. Koszt tych świadczeń szacowany
jest na około 20 mln złotych. Ośrodek od początku swego istnienia nie otrzymał kontraktu z NFZ,
mimo, iż Otwock znajduje się na mapie potrzeb zdrowotnych w obszarze radioterapii onkologicznej.
Kontrakt pozwoli na kontynuację radioterapii radykalnych i paliatywnych dla pacjentów z Otwocka
oraz okolic, a także na podejmowanie kolejnych działań z zakresu CSR oraz realizowanie zadań z
obszaru zrównoważonego rozwoju.
O zestawieniu:
Tygodnik Polityka wraz z firmą Deloitte przeprowadził wśród największych polskich firm coroczną
ankietę na temat społecznej odpowiedzialności (CSR) i zrównoważonego rozwoju (SDGs). W
tegorocznym zestawieniu wzięło udział 111 przedsiębiorstw. Ankieta, którą wypełniały firmy, została
przygotowana na podstawie wytycznych międzynarodowej normy społecznej odpowiedzialności ISO
26000. Na podstawie analizy wyłoniono trzy grupy firm, którym przyznane zostały Złote, Srebrne oraz
Białe Listki CSR. Firmy miały również możliwość zgłoszenia projektów w obszarze realizacji Celów
Zrównoważonego Rozwoju, 56 firm zgłosiło 86 projektów. Tygodnik Polityka wspólnie z firmą
Deloitte wyróżnili 10 najciekawszych przedsięwzięć, zgodnie z takimi kryteriami, jak:
długoterminowość działania, partnerstwo z innymi podmiotami, wkład w realizację celów SDGs i
wpływ działań na otoczenie. Ostatecznie przyznano 7 specjalnych i 3 dodatkowe wyróżnienia. W tym
prestiżowym gronie znalazła się Affidea, jako jedyna firma z obszaru medycyny.

***

O Affidea:
Firma Affidea jest jednym z największych inwestorów i świadczeniodawców usług w ramach
Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (PPP) w Europie. W 180 centrach medycznych, będących
wyłączną własnością firmy, zapewnia najlepszą możliwą diagnostykę obrazową i laboratoryjną oraz
usługi z zakresu radioterapii onkologicznej. Dzięki ciągłemu rozwojowi firma rozszerza działalność
również na obszary, w których nikt jeszcze dotąd nie działał. Zatrudniając profesjonalną kadrę
zajmującą się diagnostyką, firma Affidea staje się również wiodącą siłą dostarczającą zdalną
diagnostykę - oferując wielomodułowe usługi z zakresu teleradiologii.
Firma zatrudnia blisko 6 000 wykwalifikowanych specjalistów medycznych. Posiada centra w Polsce,
na Węgrzech, w Rumunii, Bośni i Hercegowinie, Chorwacji, Grecji, we Włoszech, w Turcji, Czechach,
Portugalii, Bułgarii, Szwajcarii, Irlandii, Serbii oraz na Litwie.

W Polsce firma Affidea obecna jest od 2000 roku. Jej celem jest nie tylko wprowadzanie do Polski
najnowocześniejszych metod i narzędzi leczenia chorób nowotworowych, ale również konsekwentne
zwiększanie dostępu Polaków do tych usług.
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