
S t r o n a  | 50 

 

6. Informacje praktyczne o Zakładzie Radioterapii  

6.2. Lokalizacja 

Wejście do Zakładu Radioterapii (oznaczone niebieską strzałką na 
zdjęciu poniżej) zlokalizowane jest od strony ulicy Wybrzeże Armii 
Krajowej. Znajduje się po prawej stronie wejścia głównego do budynku 
Kliniki z Przychodniami.  

 
 

Główna część Zakładu znajduje się na pierwszym piętrze. Ponadto, 
część gabinetów do badań pacjentów, urządzenie „Tomoterapia” oraz 
jeden aparat „CyberKnife” zlokalizowane są na parterze.  
 
Mapki rozkładu pomieszczeń na parterze oraz pierwszym piętrze 
Zakładu Radioterapii znajdują się na końcu Poradnika 

6.3. Kierownik  

• Dr hab. n. med. Tomasz Rutkowski – kierownik 

• Prof. hab. n. med. Jerzy Wydmański – zastępca kierownika 

6.4. Dane kontaktowe 

Rejestracja Zakładu Radioterapii 
tel. 32 278 80 58 w godzinach 7.00 - 11.00 
tel. 32 278 80 45 w godzinach 11.00 - 15.15 
Sekretariat Kierownika Zakładu Radioterapii  
tel. 32 278 80 01 
W przypadku pytania do lekarza proszę dzwonić pod numer tel. 
797 199 463 od poniedziałku do piątku w godzinach 14.00 - 15.00 
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Gabinet zabiegowy – pielęgniarki tel. 32 278 80 25 
Termin konsultacji w Zakładzie Radioterapii można ustalić przez Call 
Center od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 18:00  
tel. 32 278 88 88. 
https://www.io.gliwice.pl/dla-pacjenta/zaklad-radioterapii 

6.5. Jak się zarejestrować 

Pacjent może być skierowany na konsultację w Zakładzie Radioterapii 
przez lekarza ze wszystkich gabinetów Przychodni Przyklinicznej 
w Narodowym Instytucie Onkologii w Gliwicach.  
Jeżeli pacjent zgłasza się po raz pierwszy do Przychodni Przyklinicznej 
rejestruje się na parterze w Rejestracji Pierwszorazowej do 
odpowiedniego gabinetu.  
 
Kolejne wizyty w Przychodni Przyklinicznej są rejestrowane 
w Rejestracji na parterze przy głównym wejściu do budynku Kliniki 
z Przychodniami lub na pierwszym piętrze do Oddziału Chemioterapii 
Dziennej. Szczegółowe informacje gdzie należy się udać można uzyskać 
w punkcie informacyjnym na parterze przy głównym wejściu do 
budynku Kliniki z Przychodniami.  
 
Pacjent może sam umówić się na wizytę dzwoniąc do Rejestracji 
Zakładu Radioterapii lub do Call Center. Wówczas rejestracja pacjenta 
w dniu wizyty odbywa się bezpośrednio w Rejestracji Zakładu 
Radioterapii na pierwszym piętrze (miejsce na mapce zaznaczono na 
czerwono). 
 
Termin wizyty może być umówiony przez koordynatora szpitala innego 
niż NIO Gliwice w ramach karty DILO. W zależności od rodzaju 
zaleconego leczenia lub konieczności pogłębienia diagnostyki pacjent 
zostanie pokierowany do odpowiedniej rejestracji.  
 
Do onkologa można się zgłosić bez skierowania. 
W przypadku pacjentów prowadzonych przez lekarzy z Klinik 
rejestracja odbywa się przez gabinety Klinik lub Zespołów 
Narządowych.  


