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MEDICON

Síť zdravotnických zařízení podílejících se na péči o onkologického pacienta:

Hlavní město Praha

Komplexní onkologické
centrum

Fakultní nemocnice v Motole

komplexní onkologické centrum (KOC)

akreditované centrum
mamografického screeningu

pracoviště spolupracující s KOC

Legenda:

Zdroj: http://www.onconet.cz

akreditované centrum
kolonoskopického screeningu

dětské onkologické centrum (DOC)

hematoonkologické centrum (HOC)

LDN a hospice

klinická onkologie

radiodiagnostika

radioterapie

hematoonkologie

dětské onkologické centrum

mamografie

interní klinika –
endoskopické centrum

LDN

klinická onkologie

hematoonkologie

radioterapie

radiodiagnostika

mamografie

I. interní oddělení

I. interní klinika –
klinika hematologie

klinická onkologie

radioterapie

radiodiagnostika - obecně

centrum diagnostiky chorob prsu

IV. interní klinika –
Klinika gastroenterologie
a hepatologie

onkologické oddělení

hematoonkologie

radiodiagnostika

LDN Prosečnice nad Sázavou
(Středočeský kraj)

mamografie

LDN Praha

II. interní klinika

klinická onkologie

radiodiagnostika

centrum pro
screeningovou
kolonoskopii

klinická onkologie

radiační neurochirurgie

radiodiagnostika

mamografie

prevence, diagnostika
a léčba rakoviny prsu

radiodiagnostika radiodiagnostika radiodiagnostika

LDN

radiodiagnostika

gastroenterologie

mamologická poradna

radiodiagnostika

další centra mamografického screeningu:

První česká lékařská spol., s.r.o. -
Mammacentrum Zahradní Město

(Praha 10 – Záběhlice)

Mamma centrum Háje
(Praha 11 – Chodov)

další centra kolorektálního screeningu:

Gastroenterologie, endoskopie –
MUDr. Jiří Novotný

(Praha 10 - Záběhlice)

Gastroenterologie
MUDr. Petr Brandtl s.r.o.
(Praha 4 – Záběhlice)

Interga, s.r.o.
(Praha 11 – Háje)

ResTrial GastroEndo s.r.o.
(Praha 4 – Nusle)

další LDN a hospice:

Centrum ošetřovatelské péče
Tereza

(Praha 15 – Hostivař)

Hospic Štrasburk
(Praha 8 – Bohnice)

Hospicové občanské sdružení
Cesta domů

(Praha 7 – Holešovice)

LDN Vršovice
(Praha 10 – Vršovice)

LDN
Psychiatrické léčebny Bohnice

(Praha 8 – Bohnice)

Městská nemocnice
následné péče

(Praha 9 – Vysočany)

ResTrial GastroEndo s.r.o.
(Praha 8 – Bohnice)

Monse, s.r.o.
MUDr. J. Doseděl

(ul. Bělohorská, Praha 6)

Institut klinické a
experimentální
medicíny (IKEM)

klinika hepatogastro-
enterologie

Komplexní onkologické centrum
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Fakultní nemocnice
Královské Vinohray

radioterapeutická a onkologická klinika

gynekologicko-porodnická klinika

chirurgická klinika

radiodiagnostická klinika – mamografie

ústav laboratorní diagnostiky

Fakultní nemocnice
v Motole

Všeobecná fakultní nemocnice
v Praze

klinika rehabilitačního lékařství

transfuzní oddělení

oftalmologická klinika

léčebna pro dlouhodobě nemocné

urologická klinika

otorinolaryngologická klinika

neurologická klinika

dermatovenerologická klinika

interní hematologická klinika

ústavní lékárna

klinika plastické chirurgie

neurochirurgická klinika

MUDr. Stanislav Reif
– Gastroenterologie
(Praha 5 – Smíchov)

další hematoonkologická centra:

Ústav hematologie
a krevní transfuze

(Praha 2)

Mediendo s.r.o.
(Praha 8)

Radiodiagnostika, s.r.o. –
Mamodiagnostické centrum
Waltrovka (Praha 5 – Jinonice)

Mamma centrum Hradčanská
(Praha 6 – Dejvice)

Onkocentrum Zelený pruh

Poliklinika Budějovická

mamografie

gastroenterologie

Poliklinika Vysočany

mamografie

gastroenterologie

gastroenterologie

Monse, s.r.o. – MUDr. J. Doseděl
(Poliklinika Pod Marjánkou,

Praha 6)

GS-Gastro s.r.o.
(Praha 5)

FaraCol s.r.o.
(Praha 10)

Libera Scientia s.r.o.
(Praha 3)

Iscare a.s.
(Praha 9 – Libeň)

Salubra s.r.o.
(Praha 13 – Stodůlky)

Remedis, s.r.o. –
Gastroenterologie
(Praha 4 – Nusle)

ENDOGASTRO PRAHA s.r.o.
(Praha 3 – Žižkov)

Gastroenterologická ambulance
– MUDr. Roman Horný
(Praha 1 – Staré Město)

I. interní klinika

II. interní klinika – amb. gastroenterologie

ústav patologie

klinika nukleární medicíny

ortopedicko-traumatologická klinika

Medic Kral s.r.o.
(Praha 9 – Střížkov)

LDN Praha 6
(Praha 6 – Bubeneč)

pracoviště tvořící KOC

Fakultní
Thomayerova nemocnice

Fakultní
nemocnice Bulovka

KOC Fakultní nemocnice Bulovka
ve spolupráci s Všeobecnou fakultní nemocnicí
a Fakultní Thomayerovou nemocnicí, Praha

JL-AS s.r.o.
(Praha 13 – Stodůlky)


