
Budowa Siedleckiego Ośrodka Onkologii

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Osi Priorytetowej VI „Jakość życia” Działanie 6.1 „Infrastruktura ochrony
zdrowia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata
2014-2020 (RPO WM 2014-2020).

Całkowita wartość Projektu wynosi 53 058 730,00 zł

• 41 496 168,00 zł – Dofinansowanie EFRR (środki UE)

Środki z Samorządu Województwa Mazowieckiego – 13 918 787,00 zł
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Przedmiotem Projektu jest wyposażenie budowanego Siedleckiego Ośrodka Onkologii
w zaawansowany technologicznie sprzęt oraz aparaturę medyczną w celu zapewnienia
pacjentom kompleksowości, efektywności i dostępności do wysokiej jakości usług
onkologicznych.

BudynekSiedleckiegoOśrodkaOnkologii (SOO)toinwestycjaopowierzchniużytkowejcałkowitej

5892,83m2 ikubaturze29780m3

Powstanie84 łóżkowykompleksdedykowanypacjentomleczonymstacjonarniewstrukturach:
 OddziałuRadioterapii
 OddziałuOnkologiiKlinicznej
 OddziałuChirurgiiOnkologicznej
 OddziałuChemioterapii
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W skład Ośrodka wejdą następujące jednostki strukturalne: 

• Zakład Radioterapii,

• Zakład Medycyny Nuklearnej,

• Poradnie specjalistyczne,

• Ośrodek Chemioterapii Dziennej (14 stanowisk),

• Pracownie: CT, RM, MRTG, cytostatyków,

• Oddziały łóżkowe. 
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Siedlecki Ośrodek Onkologii będzie opierał się na pięciu filarach działalności 
onkologicznej:

• Profilaktyce i wczesnym wykrywaniu nowotworów na bazie ambulatoryjnej 
opieki zdrowotnej;

• Systemowym leczeniu nowotworów;

• Radioterapii;

• Badaniach i terapii izotopowej;

• Chirurgii onkologicznej.
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W wyniku realizacji niniejszego Projektu Siedlecki Ośrodek Onkologii
zostanie wyposażony w:

Teleradioterapia

 Akcelerator wysokoenergetyczny (szt. 2),

 System planowania leczenia,

 System planowania leczenia - wyposażenie IT,

 Stacje do konturowania,

 System weryfikacji i zarządzania w radioterapii,

 System weryfikacji i zarządzania w radioterapii - wyposażenie IT,

 Wyposażenie modelarni,

 Zestaw do unieruchomień,

 Zestaw do kontroli jakości,

 System bramkowania oddechowego i sercowego.
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Brachyterapia
 Zintegrowany system do brachyterapii HDR,

 Aparat rentgenowski z ramieniem C,

Skaner PET-CT
 Skaner PET-CT – z TK 64-warstowym,

 System opisowy dla PET-TK,

 Wstrzykiwacz kontrastu,

 Laboratorium gorące.

Tomograf do wirtualnej symulacji

Rezonans magnetyczny

 Rezonans magnetyczny do planowania leczenia,

 Kardiomonitor do pracy w środowisku MR,

 Respirator do pracy w środowisku MR,

 Stacja pomp infuzyjnych do współpracy z MR.
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Wyposażenie pracowni cytostatyków

 Komora laminarna do pracy z cytotoksykami,

 Wyposażenie do produkcji leków,

 Licencje na oprogramowanie do zlecania terapii i przygotowywania dawek indywidualnych
leku jałowego,

 Sprzęt komputerowy,

 Sprzęt zwiększający bezpieczeństwo pracy.

Mammograf

Aparaty USG

Stół do biopsji

Przewoźny aparat RTG
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Realizacja projektu:
• zapewni kompleksową opiekę onkologiczną stacjonarną, dzienną oraz ambulatoryjną,

• zwiększy stopień wykrywalności schorzeń onkologicznych na wczesnym etapie leczenia, co umożliwi
ograniczenie umieralności i zwiększy możliwości powrotu do pełnej sprawności i aktywności zawodowej
chorych,

• umożliwi wzrost dostępności i efektywności realizacji świadczeń dzięki zakupowi nowoczesnej aparatury medycznej,
również dla osób z niepełnosprawnościami,

• pozwoli na wprowadzenie nowoczesnych metod leczenia i wsparcia rozwoju opieki koordynowanej, integrującej POZ,
AOS z leczeniem szpitalnym oraz rozwojem środowiskowych form opieki w zakresie schorzeń onkologicznych,

• ułatwi korzystanie z usług onkologicznych poprzez skrócenie kolejek, sprawne umożliwienie pacjentom ciągłości
leczenia,

• spowoduje zwiększenie dostępności do świadczeń z zakresu radioterapii, medycyny nuklearnej
i chirurgii onkologicznej.

Str. 8






