Síť zdravotnických zařízení podílejících se na péči o onkologického pacienta:

Moravskoslezský kraj
Komplexní onkologické centrum
Fakultní nemocnice Ostrava

další centra mamografického screeningu:
Komplexní onkologické centrum
Nemocnice Nový Jičín, a.s.

Fakultní nemocnice
Ostrava

Nemocnice
Nový Jičín, a.s.

klinika hematoonkologie
klinická onkologie
klinika dětského lékařství
radioterapie
radiodiagnostika
mamodiagnostika

oddělení radioterapie a onkologie

plicní oddělení

oddělení radiologie a zobrazovacích metod

kožní oddělení

gastroenterologická ambulance

oddělení ORL a chirurgie hlavy a krku

chirurgické oddělení

oddělení nukleární medicíny (PET centrum)

gynekologicko-porodnické oddělení

onkologická ambulance Karviná

urologické oddělení

onkologická ambulance Ostrava-Vítkovice

LDN Klokočov
Nemocnice
s poliklinikou
Karviná-Ráj

radiodiagnostika

Podhorská
nemocnice, a.s.

onkohematologická amb.

gastroenterologická amb.
a centrální endoskopie

stomická a
onkochirurgická poradna
mamologická poradna
interní oddělení –
gastroenterologická amb.
LDN Orlová

Bruntál

Nemocnice
Podlesí, a.s.

mamologická ambulance

radiodiagnostika
onkologická ambulance

Poliklinika Místek, s.r.o.
(Frýdek-Místek)

Therápon 98, a.s. - LDN
(Kopřivnice)

Mammocentrum Nový Jičín

Hospic sv. Lukáše
(Ostrava-Výškovice)

EUC Klinika Ostrava a.s.

LDN Vítkov

Silesia Medical, s.r.o.
- Centrum pro nemoci prsu
(Ostrava)

interní klinika - endoskopie

Nemocnice
s poliklinikou
Havířov, p.o.

další LDN a hospice:

Nemocnice
ve Frýdku-Místku,
p.o.

Nemocnice
Český Těšín, a.s.

radiodiagnostika

radiodiagnostika

radiodiagnostika a CT

Beskydské gastrocentrum
– interní oddělení

mamologická ambulance

gastroenterolog. centrum

Nemocnice
Třinec, p.o.

další centra kolorektálního screeningu:
MUDr. KLVAŇA Medical, s.r.o. –
Gastroenterologie, endoskopie
(Frenštát pod Radhoštěm)

Gastro - Endo - Interna s.r.o.
(Opava)

Digestivní endoskopie, s.r.o.
MUDr. K. Paiger, CSc.
(Frýdek-Místek)

Gastroderma, s.r.o.
MUDr. M. Fratrič
(Orlová - ul. Rydultowská)

Gastroenterologická ambulance
– MUDr. Ondřej Urban
(Frýdek-Místek)

Gastroderma, s.r.o.
MUDr. M. Fratrič
(Orlová - Staré náměstí)

Gastro-Med, s.r.o.
MUDr. R. Bužga
(Havířov)

Privátní gastroent. ambulance
MUDr. P. Marten
(Ostrava - Hrabůvka)

Gastro-Med, s.r.o.
MUDr. R. Bužga
(Moravská Ostrava)

Gastro-Med, s.r.o.
MUDr. R. Bužga
(Ostrava - Poruba)

GEA Š+Š s.r.o.
(Nový Jičín)

MUDr. Radka Košková s.r.o.
(Ostrava - Muglinov)

Gastroenterologie Mikolajek s.r.o.
(Opava)

GI-MEDICA, s.r.o.
(Ostrava - Zábřeh)

centrum gynekologickoonkologické prevence
centrum péče
o zažívací trakt

Rýmařov
radiodiagnostika

Legenda:

Městská nemocnice
Ostrava, p.o.

Slezská nemocnice
v Opavě, p.o.

Bohumínská
městská
nemocnice, a.s.

Sdružené
zdravotnické
zařízení Krnov, p.o.

Bílovecká
nemocnice, a.s.

Vítkovická
nemocnice, a.s.

Karvinská hornická
nemocnice, a.s.

Městská nemocnice
v Odrách, p.o.
(Odry)

komplexní onkologické centrum (KOC)
pracoviště tvořící KOC

onkologické oddělení

onkologická ambulance

radiodiagnostika

onkologická ambulance

radiodiagnostika

radiologie

onkologická ambulance

gastroenterologická amb.

hematoonkologické centrum (HOC)

onkologická poradna

radiodiagnostika

endoskopie

radiodiagnostika

LDN

onkologická ambulance

radiodiagnostické odd.

LDN

pracoviště spolupracující s KOC

radiodiagnostika

mamografie

LDN

interní oddělení

hematologická ambulance

gastroenterologická amb.

gastroenterologická amb.

gastroenterologická amb.

LDN Dvorce

RTG ambulance

akreditované centrum
kolonoskopického screeningu

LDN

LDN

LDN Kunov

radiodiagnostické odd.

LDN a hospice

LDNŽáry

centrum péče
o zažívací trakt

akreditované centrum
mamografického screeningu

Zdroj: http://www.onconet.cz

