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O AFFIDEA
Firma Affidea to międzynarodowa sieć centrów diagnostycznych oraz radioterapii onkologicznej 
z blisko 20-letnim doświadczeniem na rynku Polskim. W 16 europejskich krajach zapewnia 
kompleksową opiekę medyczną w obrębie diagnostyki obrazowej, konsultacji lekarskich oraz 
badań laboratoryjnych. 

Polskie centra diagnostyczne Affidea oferują badania rezonansem magnetycznym, tomografię 
komputerową, RTG, USG, pozytonową tomografię emisyjną PET/CT i klasyczną scyntygrafię SPECT.  
Na terenie naszego kraju mamy 3 ośrodki radioterapeutyczne.



Międzynarodowe Centrum Onkologii Affidea Wałbrzych działające od października 2008 roku 
zapewnia Pacjentom pełen proces leczenia w zakresie onkologii. Na terenie naszego ośrodka 
prowadzimy leczenie skojarzone zapewniające:

 z porady i konsultacje specjalistyczne
 z nowoczesną diagnostykę obrazową
 z leczenie w oparciu o teleterapię i brachyterapię

Nasi lekarze specjaliści udzielają konsultacji zarówno osobom z podejrzeniem zmiany nowotworowej, 
jak i rozpoznaną już chorobą. Przeprowadzona u nas diagnostyka wykonywana jest na wysokiej klasy 
aparatach tomografu komputerowego i rezonansu magnetycznego.
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ŚCIEŻKA UMAWIANIA  
NA LECZENIE BEZ SKIEROWANIA 
OD SPECJALISTY

ŚCIEŻKA UMAWIANIA  
NA LECZENIE RADIOTERAPIĄ 
ZE SKIEROWANIEM

Kontakt z rejestracją/poradnią tel. 74 647 72 50

Umówienie konsultacji u specjalisty  
radioterapii onkologicznej

Wizyta w Poradni, możliwość wystawienia karty DILO

Wykonanie badań obrazowych  
 oraz zlecenie badań laboratoryjnych

Koordynacja konsultacji zewnętrznych u specjalisty onkologa    
 lub u innego specjalisty zgodnie z pakietem DILO

Wizyta w Poradni, możliwość wystawienia karty DILO

Rozpoczęcie leczenia

Wykonanie badań obrazowych 
 oraz zlecenie badań laboratoryjnych

Zaplanowanie leczenia 
 radioterapeutycznego

Kontakt z rejestracją/poradnią tel. 74 647 72 50

Umówienie konsultacji u specjalisty  
radioterapii onkologicznej



KONSULTACJA  
LEKARZA  
RADIOTERAPEUTY

REJESTRACJA
Poradnia Onkologiczna czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30–17.00.

Do Poradni Onkologicznej  
nie jest wymagane skierowanie.  
Na wizytę prosimy zabrać ze sobą  
całą dotychczasową dokumentację  
medyczną – wyniki badań  
diagnostycznych w związku  
z podejrzeniem choroby nowotworowej  
lub już zdiagnozowaną chorobą.

 74 647 72 50

KOORDYNATOR PACJENTA 
ONKOLOGICZNEGO
Koordynator umawia  
Pacjenta na konsultacje i zbiera  
dokumentację medyczną niezbędną  
do rozpoczęcia terapii.

Podczas takiej wizyty lekarz zbiera wywiad od Pacjenta, analizuje 
dostarczoną dokumentacje medyczną oraz bada Pacjenta. Jeśli 
w ocenie lekarza diagnoza będzie wymagała dodatkowych badań 
zleci je podczas wizyty. Konsultacja w Poradni Onkologicznej daje 
możliwość wystawienia karty diagnostyki i leczenia onkologicznego 
– DILO, która w znaczny sposób skróci ścieżkę diagnostyczną 
i przyspieszy wdrożenie leczenia. Lekarz radioterapeuta może zlecić 
dodatkowe konsultacje u innych specjalistów (onkolog kliniczny, chirurg 
onkolog, laryngolog, ginekolog, neurolog, neurochirurg). O wyborze 
leczenia onkologicznego i jego etapach decyduje zespół lekarzy 
specjalistów podczas konsylium.

W czasie tej rozmowy z lekarzem Pacjent ma prawo być w gabinecie 
z bliską sobie osobą, która będzie dla niego wsparciem oraz pomoże 
w zapamiętaniu całego procesu omawianego przez lekarza.



LECZENIE
Leczenie onkologiczne ma różny przebieg w zależności od postawionej diagnozy, stopnia 
zaawansowania choroby i stanu klinicznego Pacjenta. W każdym przypadku plan leczenia jest 
szczegółowo omawiany i zatwierdzany na konsylium przez komitet interdyscyplinarny. 

Międzynarodowe Centrum Onkologii Affidea w Wałbrzychu swoim Pacjentom  
może zaproponować dwa tryby leczenia:

Międzynarodowe Centrum Onkologii Affidea Wałbrzych znajduje sie w bliskim 
sąsiedztwie Specjalistycznego Szpitala im. A. Sokołowskiego. Dzięki tej lokalizacji 
nasi Pacjenci mają możliwość kontaktu z interdyscyplinarnym zespołem lekarskim, 
co jest niebywale ważne w procesie całego leczenia.

Dla Pacjentów niewymagających przyjęcia na oddział szpitalny oferujemy leczenie 
ambulatoryjne realizowane w wyznaczonych dniach i o konkretnej godzinie. 

Pacjenci leczeni ambulatoryjnie, mieszkający na stałe poza granicami Wałbrzycha, mają 
możliwość skorzystania z zakwaterowania w pensjonacie oddalonym od naszego ośrodka 
o niespełna 1 km. 

Pensjonat dysponuje pokojami dwuosobowymi z węzłem sanitarnym i kuchnią dostępną 
dla Pacjentów.

STACJONARNY NA ODDZIALE RADIOTERAPII

AMBULATORYJNY



Ze względu na sposób napromieniania wyróżniamy:

 z Teleradioterapię czyli leczenie z zastosowaniem źródła umieszczonego w pewnej odległości 
od ciała Pacjenta.

 z Brachyterapię polegającą na precyzyjnym umieszczeniu źródła promieniotwórczego w zmianie 
nowotworowej lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie. Jest to metoda leczenia z zastosowaniem 
jednorazowo wysokiej dawki promieniowania przy zachowaniu względnego bezpieczeństwa 
dla zdrowych narządów. Może być stosowana jako samodzielna metoda lub w skojarzeniu 
z chirurgią, teleradioterapią i chemioterapią. W zależności od stadium zaawansowania choroby 
brachyterapię stosujemy jako metodę leczenia radykalnego lub paliatywnego. 

RADIOTERAPIA 

ŚCIEŻKA LECZENIA RADIOTERAPEUTYCZNEGO
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Każde leczenie jest ściśle zaplanowane i poprzedzone badaniami obrazowymi.

W Międzynarodowym Centrum Onkologii Affidea Wałbrzych dysponujemy 
nowoczesnym aparatem tomografii komputerowej, a w przypadku przeprowadzenia 
dodatkowych badań diagnostycznych Pacjent może mieć wykonane także badanie 
rezonansem magnetycznym. Pracownia Rezonansu znajduje się w przyległym 
budynku na terenie Specjalistycznego Szpitala im. A. Sokołowskiego.

W celu sprawdzeniu stopnia zaawansowania choroby bądź znalezienia pierwotnego 
ogniska zmian przerzutowych nasi specjaliści z Międzynarodowego Centrum 
Onkologii Affidea Wałbrzych mogą skierować Pacjenta na pogłębioną diagnostykę 
PET/CT do Affidea we Wrocławiu. 

 z piersi 
 z głowy i szyi 
 z płuc 

 z OUN
 z  gruczołu krokowego
 z  sromu, pochwy, macicy 

 z kości 
 z skóry 
 z odbytnicy, odbytu

W ramach kontraktu z NFZ nasz ośrodek zapewnia Pacjentom leczenie onkologiczne w zakresie 
radioterapii nowotworów:

Radioterapia jest jedną z metod leczenia onkologicznego polegającą na wykorzystaniu 
promieniowania jonizującego do leczenia oraz łagodzenia bólu i innych objawów związanych 
z procesem nowotworowym. Polega na niszczeniu jak największej ilości komórek w obrębie 
guza pierwotnego lub w miejscach przerzutów nowotworowych. W Międzynarodowym Centrum 
Onkologii Affidea Wałbrzych leczeniem Pacjenta zajmuje się interdyscyplinarny zespół składający 
się z: lekarzy radioterapeutów, fizyka, technika, pielęgniarki i psychoonkologa.

Opracowanie  
planu leczenia

Proces napromieniania 
pod nadzorem 

interdyscyplinarnego 
zespołu



www.affidea.pl
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BEZPIECZEŃSTWO – CERTYFIKATY I WYRÓŻNIENIA

ISO 9001, ISO 14001

Naszym celem jest zapewnienie Pacjentom pełnego bezpieczeństwa podczas całego 
procesu leczenia w naszym ośrodku. Każda procedura medyczna wykonywana jest zgodnie 

ze współczesną wiedzą i pod ścisłym nadzorem procedur sanitarno-epidemiologicznych.
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