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?wi?tokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach od 26 lat ??czy do?wiadczenie z nowoczesnym, interdyscyplinarnym
podej?ciem do pacjenta. Misj? szpitala jest niesienie wszechstronnej pomocy pacjentom oraz ich rodzinom w
zmaganiu si? z chorob? nowotworow?. Pacjent otrzymuje tu kompleksow? opiek? onkologiczn?: stacjonarn?,
dzienn? i ambulatoryjn? pocz?wszy od diagnozy przez leczenie a? po rehabilitacj? i opiek? psychologiczn?.
Kompleksowa opieka i diagnostyka
W strukturach ?CO funkcjonuje 14 Klinik i 30 poradni specjalistycznych. Diagnostyk? realizuj? wyposa?one w
wysokospecjalistyczny sprz?t zak?ady – laboratoria. Zak?ad Diagnostyki Molekularnej ?CO jako pierwszy w Polsce
zosta? w 2011 roku wyposa?ony w aparatur? do diagnostyki niezb?dnej w terapii personalizowanej, a prowadzone
w nim badania s? wykorzystywane w praktyce klinicznej.
Lider w diagnostyce i terapii personalizowanej
?wi?tokrzyskie Centrum Onkologii jest liderem w Polsce w zakresie badania wielu genów do celów
terapeutycznych i prowadzeniu ukierunkowanej genetycznie terapii u chorych z rakiem p?uca, jelita grubego,
czerniakiem, nowotworami hematologicznymi, rakiem piersi HER2, szczególnie opornym na leczenie oraz w
leczeniu GIST i guzów neuroendokrynnych. W ?CO dzia?a akredytowany przez ?wiatowe Towarzystwo
Senologiczne Breast Cancer Unit - oferuj?cy kompleksow? diagnostyk? i leczenie nowotworów piersi.
Uznany o?rodek leczniczo - badawczy
W ?wi?tokrzyskim Centrum Onkologii powstaj? projekty badawcze, które znajduj? zastosowanie w praktyce
klinicznej, wytyczane s? nowe ?cie?ki w diagnostyce i terapii onkologicznej. Klinika Ginekologii, uznany w kraju
o?rodek leczniczo - badawczy, przyj?ty w struktury ?rodkowoeuropejskiej Grupy Badawczej ds. Ginekologii
Onkologicznej, Europejskiej Sieci ds. Bada? nad Zindywidualizowanym Leczeniem Nowotworów Trzonu Macicy,
prowadzi warsztaty laparoskopii dla ginekologów z ca?ej Polski, jako jedna z niewielu w kraju dysponuje kolumn?
laparoskopow? z mo?liwo?ci? obrazowania 3D i laserem, wykonuje zabiegi laparoskopowe z wykorzystaniem no?a
wodnego.
W Klinice Endokrynologii prowadzone s? badania nad nowymi metodami diagnostyki i leczenia raka tarczycy.
Klinika Otolaryngologii, Chirurgii G?owy i Szyi jako jedyna w Polsce standardowo wykonuje zabiegi jednoczasowej
implantacji protezy g?osowej u wszystkich chorych wymagaj?cych usuni?cia krtani.
W Klinice Urologii przeprowadzane s? pionierskie zabiegi z wykorzystaniem technik laparoskopowych,
opracowywane s? nowe techniki leczenia nowotworów i nienowotworowych chorób uk?adu moczowo -p?ciowego.
Opracowany w Klinice Hematologii i Transplantacji Szpiku schemat szczepie? jest prze?omowym odkryciem dla
poprawy odporno?ci chorych na bia?aczk?. ?CO leczy pacjentów nie tylko z województwa ?wi?tokrzyskiego ale
równie? z ca?ej Polski.
Dla wygody pacjentów uruchomili?my call center, za po?rednictwem którego mo?na zarejestrowa? si? telefonicznie
do poradni oraz uzyska? praktyczne informacje o przygotowaniu si? do bada?, zabiegów diagnostycznych i
leczniczych. Szpital wydaje pismo "Amicus" - bezp?atny kwartalnik dla pacjentów onkologicznych.
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