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Narodowe Centrum Radioterapii Hadronowej - 13 września 2006 r.

 Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie

 Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach

 Uniwersytet Jagielloński 

 Uniwersytet Warszawski

 Uniwersytet Śląski w Katowicach

 Warszawski Uniwersytet Medyczny

 Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach 

 Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

 Politechnika Warszawska

 Wielkopolskie Centrum Onkologii

 Instytut Problemów Jądrowych im. Andrzeja Sołtana w Świerku, obecnie Narodowe Centrum Badań Jądrowych

 Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk - koordynator



„Narodowe Centrum Radioterapii Hadronowej – Faza 1: Centrum Cyklotronowe Bronowice" 

w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013
Priorytet 2 Infrastruktura sfery B+R
Działanie 2.1 Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym

Czas realizacji: 2009-2014 
Dofinansowanie: 115.938.831,30 zł, z czego 85% z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

„Centrum Cyklotronowe Bronowice – stanowisko Gantry" 

w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013
Priorytet 2 Infrastruktura sfery B+R
Działanie 2.1 Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym

Czas realizacji: 2010-2015 
dofinansowanie: 149.221.155,86 zł, z czego 85% z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 



27 maja 2009 r. podpisanie umowy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa
Wyższego na dofinansowanie projektu „Narodowe Centrum Radioterapii
Hadronowej – Faza 1: Centrum Cyklotronowe Bronowice”





17 marca 2011 r. odbyła się uroczystość podpisania Aktu Erekcyjnego 
pod budowę Centrum Cyklotronowego Bronowice



10 maja 2012 r. do Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie został przywieziony 
cyklotron Proteus C-235 wyprodukowany w Belgii przez firmę Ion Beam Applications SA. 



20 lipca 2012 r. rozpoczęto budowę budynku pod stanowisko gantry (druga faza projektu)



 Cyklotron Proteus C-235, przyśpieszający protony do energii 230 MeV wraz z systemem
selektora energii wiązki protonów oraz systemem transportu wiązki protonów na
stanowiska pomiarowe i terapeutyczne,

 halę eksperymentalną, w której fizycy prowadzą eksperymenty z fizyki jądrowej
i radiobiologii,

 stanowisko terapii nowotworów gałki ocznej,

W ramach tych dwóch projektów powstał ośrodek badawczy i radioterapeutyczny, wyposażony w:

 halę terapeutyczną z dwoma stanowiskami gantry do terapii nowotworów
umiejscowionych w różnych częściach ciała człowieka, wyposażone w głowicę z wiązką
skanującą oraz optyczny system pozycjonowania i weryfikacji pozycji pacjenta.



Ośrodek zakończył testy odbiorowe we wrześniu 2015 roku

















Terapia protonowa
- precyzja w radioterapii 

onkologicznej



Terapia protonowa jest jedną z najlepszych współcześnie rozwijanych metod
leczenia nowotworów. Obecnie dostępna jest w ponad pięćdziesięciu ośrodkach
w 14 krajach na świecie. Urządzenia ze skanującą wiązką protonową, zainstalowane
w Narodowym Centrum Radioterapii Hadronowej – Centrum Cyklotronowym
Bronowice, należą do najnowocześniejszych na świecie.



Liczba ośrodków stosujących terapię protonową

0

10

20

30

40

50

60

1969 1984 1990 1993 1995 1999 2002 2004 2007 2009 2011 2013 2015

Li
cz

b
a 

o
śr

o
d

kó
w

Lata



Popyt na terapię protonową rośnie z dnia na
dzień. Według PTCOG, do końca roku 2015 liczba
pomieszczeń terapii protonowej na świecie
wyniesie 157, zaś w roku 2018 szacuje się, iż
wzrośnie ona do 196.



Terapia protonowa jest wysoce zaawansowaną
formą radioterapii zapewniającą w wielu
wypadkach wyższą skuteczność leczenia
pacjentów onkologicznych, krótszy okres
trwania terapii i mniejsze skutki uboczne.



W terapii protonowej stosuje się rozpędzone
i precyzyjnie kierowane protony do napromieniania
guzów nowotworowych umiejscowionych w różnych
częściach ciała człowieka. Dzięki własnościom wiązki
protonowej ten sposób dostarczania dawki jest często
bardziej dokładny niż dotychczas stosowane metody.
W rezultacie, terapia protonowa oferuje alternatywę
w leczeniu wielu przypadków nowotworów
z mniejszą ilością powikłań.



Terapia protonowa nie zawsze daje lepsze
wyniki. W szczególności, terapia protonowa nie
jest stosowana w przypadku rozsiewu choroby
nowotworowej. Każdorazowo lekarz wybiera
najskuteczniejszą metodę postępowania.



Terapia protonowa to obecnie jedna
z najbardziej przyszłościowych metod
leczenia nowotworów. Dlatego, aby
pozostać liderem w dziedzinie leczenia
chorób nowotworowych, warto już dziś
rozważyć posiadanie terapii protonowej
jako jednego z oferowanych świadczeń.



ZDROWIE

Terapia protonowa zwiększa szansę na
długoterminową poprawę jakości życia bez
objawów choroby, dzięki zmniejszeniu
ryzyka pojawienia się efektów ubocznych
oraz nowotworów wtórnych związanych
z promieniowaniem.



KOMFORT

Terapia jest całkowicie bezbolesna ze
znikomym wpływem na komfort pacjenta
oraz zmniejszonymi powikłaniami.



DOKŁADNOŚĆ

Dawka promieniowania jest bardzo dobrze
dopasowana do przestrzennego kształtu
nowotworu, dzięki czemu w wielkim
stopniu ogranicza się narażenie zdrowych
tkanek na promieniowanie.



Centrum Cyklotronowe Bronowice to obecnie

jedyny w Polsce ośrodek radioterapii protonowej

i jeden z najnowocześniejszych w Europie.





















Dziękuję Państwu za uwagę


