
Uclrwała nr Ż6120l'6

Rac1y Naukowe.i Cer'rtrttm onkologii - Instytut1|rri Marii Skłodowskiei-C]uric

kadenc.]i Ż016-Ż0Ż0
z dnia 1 6 listoPada 2016 r'

w sprawie zmian w struktur ze organizacyjnel Centrum onkologii - Instytutu im' Marii

Skłodowskiej-Curie.

Napodstawie $ 9 ttst'

Curie Rada Naukowa
co następuje:

Racla Naukowa Centrum onł<ologii - instytutu im' Marii Skłodowskiei_Curie pozytywnle

opiniuje następujące zmian1, \v strukttlrze otganizacyjrrej Centrum onkologii - Itlstyttlttt

im. Marii Skłodowskiej-Curie :

1. w Warszawie:

1) oc1clział Chemioterapii Dzier'rr'rej vr,ryłącza się ze struktliry' i(liniki Diagrlostyki

onkologicznejiKarclioonkologiiinaclajemustatusjedr-iostkiorganizacyjrre.i
poclporządkowanej Zastępoy Dyrektora ds' l(liniczrry clr ;

2) Do zaclahodclziału Cherrrioter'apii Dziennej naleŻy

a) leczenie ambulatoryjne oraz leczenie w trybie -ieclnego clnia' polegajilce lla

podawaniu przeciwnowotworowego leczenia systel'lror'vego i lcł<on'

rvspomagaj ących lv g s1andard ow orrko 1 o giczny clr ;

b)rvdrazanieirealizowanienowyclrmetodleczeniasystetrrowego;

c)ocenaskutecznościleczeniaidziałańniepoządanych1eczenia;

d)wspołpracazklinikaminarząc1owyr.rriwzakresierealiz'aciibadalinaukow}.cir"

e) biezące raportowanie wykonanycl"r procedur;

I inne zlecone zadania'

3) oddział Badań Wczest]ej Flzy wyiącza Się Ze strlrktltry l(liniki Diagnostyki

onkologicznej i Kardioonkologii i nadaje mu status .iednostki organizac;inej

podporząclkowanej Zastępcy Dyrektora ds' Klinicznych;

4) Do zadań'oddziału Baclań Wczesr'rej Fazy (oBWF) należv:

a) prowadzenie baclan k1inicznyclr wczesnyclr faz zgodnie z tl'ytłlogatlti

międzynarodowynri,przybezwzględnymzapewnieniubezpieczeństwa
uczestnikom badania:

b)cliagnostyka,leczerlie,opiekaambr:latori,jnaiszpitaltlirtraclpacjcrrtarnizchtlrobą
nowotwolową'ktorzysąplirnowanili-rbbiorąlrciziałwbadałliacl.rliliniczrrycI.r

ProwadzonYch w OIIWF;

c) prowadzenie prac uaukowo-badar'vczych, szkolen oraz uclzielanie konsultacii

związanychzprowadzenien'rbadanklinicznyclrwczesnyclrfaz:
d) wspołpraca z irrnynri jedrrostkami lub konÓrkarrri organizac1'irryrl'li' \\l

szczegóIrrości w ramach celrtrów naukor'vo - pfzem\'Siowego' ir takŻe z' inn-vnri

2 pkt 8 Statr:tu Centrum onkologii - Iltsl)'tuttt im' Marii^S1iłoclorł'skie-

Centrunr orrkoiogii - Instytuttr ń. Marii Skłodowskiej_Curic rtchwala

s1



s)

6)

jednostkami krajowymi lub zagrar'iicznyrni zajmującymi się badaniami lrad no\\Yml

terapiami w onkologii'

Klinika Diagnostyki onkologicznej i Kardioonkologii otrzymuje naZWę l(inika

Diagnostyki Onkolo gi ozne\,Kardioonkologii i Medycyny Paliatywnej ;

Do zadań Kliniki Diagnostyki onkologicznej, Karclioonkologii i Medycyny

Paliatywnej na\eŻy:

a) udzielanie kompleksowych świadczeri zdrowotnyclr W zakresię diagnostyki i

Ieczęnta pacjentow z podejrzeniem procesu nowotworowego i chorych' litorzy

wyrnagająieczeniapowikłanchorobynowotworowej,bądżpowikłań
występuj ących po ieczerriu;

b) udzielanie komp1eksowych Świadczeń zdrowotnyclr pacjerrtom choryr]r na

nowotwory z nieznanym ogniskiem pierwotnym;

c) prowadzenie prac naukowo-badawczych i szkoleri orirz udzielanie konsLrltacji

w wyŻej wymienionym zakresie;

d) wspołpraca z innymi jednostkami i komorkami organizacyjnymi'

7) W skład Kliniki Diagnostyki onkologicznej, Kardioonkologii i Meclycyny Paliatywr'rej

wchodzą:

a)oddziałOnkologiiKlinicznejiDiagnostyki,dozadttnktoregonalezy:
_diagnostykapacjentowzpodejtzeniemclrorobynowotworowejotaz

wymagającychustaleniaogniskapierwotnego,wtymzapewnienie,,szybkiej
ścieżki di agno styc znej" ;

-leczenieonkologicznechorychnanowotworyonieznanymogrrisku
PierwotnYm.

b) oddział I(ardioonkologii, do zadanktorego na\eŻy

_ diagnostyka i leczenie chorych z obciąŻeniami układu krązenia wymagających

przygotowania do rozpoczęcia \eczęnia onkolo gioznego ;

- leczenie chorych z powikłanianri kardiologicztlynri' ktorzy wynagają

hosPitalizacji.

c) oddział Medycyny Paiiatywnej , do zadan którego naleŻy:

-leczeniepaliatywnechorychwymagającychwdrożeniaprocedur
poprawiającychjakoŚćŻyciawzaawansowanejtaziechorobynowotworowe.j;

_wsparoiepsychologicznechorychiichrrajbliŻszych,uśmierzaniębolu
i łagodzenie objawow chorobowych'

d) Pracownia Echokardio grafi'czna;

e) Pracownia Elektrokardiografczna'

2. w Gliwicach:



1) tworzy się oddział Chemioterapii Dziennej podporządkowany Zastępcy

Dyrektora oddziału ds. Lecznictwa otwartego i Diagnostyki;

2) do zadań odclziału Chemioterapii Dziennej naIeŻy leczenie arnbulator1'jne oraz

leczenię w trybie jednego dnia pacjentow z chorobą nowotworową poptzęZ

podawanie chemioterapii i substancji wspomagającyclr wg standardów

onkologicznYch.

3. w Krakowie:

1) komorki organizacyjne o nazwie: ,,Gabinet lekarski I,2 Gantry" oraz ',Punkt

pielęgniarki" w strukLtłtze Przychodni Przyk|inicznej, podporządkowane-i Zastępcy

Dyrektora oddziału ds. Lecznictwa, otrzynrują odpowiednio nazwy" ,,Poradnia

Radioterapii \,Ż Gantry" oraz ,,Gabinet diagrrostyczno-zabiegowy Poradni

RadioteraPii".
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Uchwała wchodzi w życie w dnirr podjęcia'
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