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Szanowny Panie Profesorze, pragnę podziękować
Panu oraz całemu zespołowi Kliniki za podjęcie się i
przeprowadzenie leczenia mojej osoby. Mam
świadomość, że mój przypadek stanowił spore
wyzwanie dla specjalistów Kliniki i wymagał bardzo
dużo pracy tak na etapie przygotowania terapii jak i w
jej trakcie.

prof. Jacek Jassem - Kierownik Kliniki Onkologii i Radioterapii
Klinika prowadzi leczenie chorych na nowotwory złośliwe przy użyciu promieniowania jonizującego
oraz leków przeciwnowotworowych. Należy do grupy ośrodków referencyjnych w dziedzinie
radioterapii onkologicznej w Polsce.
W skład kliniki wchodzą dwa oddziały szpitalne i dzienny oddział chemioterapii (łącznie 61 łóżek),
pracownia brachyterapii, pracownia teleradioterapii, poradnia onkologiczna oraz od 2005 roku pracownia
tomokomputerowa. W ciągu roku otrzymuje tutaj leczenie ponad 5 tysięcy chorych, w tym większość w trybie
ambulatoryjnym. Klinika posiada 40-rzędowy tomograf komputerowy i świadczy również usługi diagnostyczne w tej
dziedzinie w liczbie około 2500 badań rocznie.
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Niecodziennik
antytytoniowy

Informacje dla
pacjentów...

"Niecodziennik antytytoniowy"
jest elementem prac
prowadzonych w ramach
programu wspierania
samorządowej polityki w województwie
pomorskim, celem wprowadzania miejsc
wolnych od tytoniu,

Specjalnie dla naszych
Pacjentów stworzyliśmy
Informator, który zawiera
niezbędne informacje
dotyczące przebiegu
radioterapii w Klinice
Onkologii i Radioterapii.
Folder został sfinansowany ze środków.

czytaj więcej...

Stowarzyszenia „Gdańskiej Onkologii”
Pobierz informator

Polityka jakości

Witam Panie Profesorze, Ośmieliłam się napisać do
Pana ponieważ uważam, że nie sztuką jest
krytykować otaczającą rzeczywistość , ale może
potrafić docenić spotykające nas niespodzianki.
Jestem młodą osobą , która w miniony piątek
zakończyła radioterapię w klinice, którą Pan Profesor
kieruje.
Więcej…

1% Twojego podatku na SGO
Pragniemy poinformować, że Stowarzyszenie "Gdańskiej Onkologii" posiada status organizacji pożytku publicznego. Oznacza to, że mogą Państwo wesprzeć
naszą organizację kwotą odpowiadającą wartości 1% podatku dochodowego.
Od 2007 roku obowiązują nowe przepisy dotyczące przekazywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych dla organizacji pożytku publicznego.

