
Ijclrwała nr 8/2016
- Rac1y Naukowej Centrum onkoiogii - Inst1'tuttr im. Marii Skłodor'vskiej_Curie

kadencji 2016-20Ż0
z clnia 28 rvrzeŚnilŻ016 r,

w sprarvie zmian rv struktul'ze ot'gttttizacyjnej Centrum Onkologii - Instytuttr im' Marii

Sliłodowskiej-Curie.

Napodstawie $ 9 ust.

Curie Racla Naukowa
co następuie:

2 pkt 8 StatutLl Centrum onkologii - InstytLltu im' Marii Skłodowskie_

Centrurrr onkologii - Instytutu irn. Marii Skłodowskiej_Curie uchwala

s1

Rada Naukowa Centrum onliologii - Instyttlttt im. Marii Sliłodorvskiej-Curie poz5'ty'r'ł'nie

opiniuje następujące zmiany w st1ttkturze organizacy'jnej Centrunr onkologii * Instytutu

im. Marii Skłodowskiej-Curie:

1. w Warszawie:

1) przerriesienie zadanla z dzlału Administracyjno_Gospodarczego poiegającego

na prenumerowaniu i rozclzielanir-r prasy do zaclari Biblioteki Naukowej;

2) likwidację rv Zakładzie Pro1ilaktyki Nowotworow komorki organizacyinej o nazwie

Mirzorvi ecki Woi elvo dzki o Ś ro dek Ko ordynuj ący ;

3) zir-rianę zadania Zakładu Profi1aktyki NowotwoLów ,,prowadzenie ośr'viat1' zdrorvotlre.j

z zaliresu chorob pier'si, nat'zącllt rodnego, jelita grirbego'' na ,.prorvadzenie oŚwiaty

zclrowotnej z zakresu chorob uorvotworowych";

4) zmianę zadania Zakłaclu Prolilaktyki NowotworÓW ,,protł'adzenie Spra\Ą/ z.rviilzanycl-t

z realizacją progIall]oW zc]rowotnych działające go na podstawie ustawy o

ustanowieniu proglamLł wie1oietrriego ,,Narodow1' program zwalczania clrorób

no\Ą,otwolowych'' na,,pror'vac1zenie Spraw zwtązan5,ch z' realizacją prog|anrórv

zdror'votnyclr, w tym poclejnrowanie clziałań na poclstarvie Llclrwały Rady Ministrów rv

sprawie ustanowienia programu rvieloletniego na 1ata 2016-2024 pod naz\\'ą

Naro dowy Pro gram z,r,v alczanta chorob Nowotwo rowych" ;

Ż. rł'Glir.vicach:

utrł,orzetrie yv ZaI<łaclz'ie Racliologii i Diagnostyki obrazowej podporząclkowanen-}Ll

Zastępcy Dyrektora odc'lziałrr cls. Leczr'rictwa otwartego i Diagrlostyki, Prircowtri

Racliologii Zabiegolvej i llrterrł,elrc),jnej, do zac1ari lttore'i naleŻeĆ bęclzie:

1) rłykonywanie proceclltr emboiizacji, clremoenrboliz'acji i radioenrbolizacji znrian

nowotworo'nvYch;

Ż) lvykonywanie Wewnątrznaczyniowego tamowalria krwawień Zę Zmia11

nowotrvoro wyc l'r l Ll b kl'rvirri'i eń z i rrnyclr pr Zy c'Z\] n;

3) lr,ykonywanie enboiizao.ji gałęzi Z)/ł-Y wloti]ej]

4) lvykonyr.l,anie przczsli o rny ch clrenazy drti g ż(;łci o rł')'c h ;

5) wykonylvanie Crenazy' ropni i zbiornikoqr patologicznvcil 11' .iatlric brzr-rsznej

i rrriednicy nałej;

l-



6) wykonywanie przezskórnych ablacji zmian nowotworovvych W roŻnych

narządach;

]) wszczepianie portów naczyniowych do zył centralnych;

8) selektywna chemioterapia narządowa;

9) wykonywanię arteriografi i diagnosty cznę\;

1 0) wykonywanie flebografii diagnostycznej.

3. w Krakowie:

1) utworzenie w Przychodni Przyklinicznej komorki organizacyjnej o nazwie ,,Gabinet

lekarski 7, Ż Gantry" oraz,,Punkt pielęgr'riarki]', do zadan ktoryclr naleŻec będzie

zapewnienie kompleksowej opieki pacjentow podczas prowadzonej radioterapii

protonowej;

2) utworzenie w Zakładzie Radiologii i Diagnostyki obrazowej komorki organizacyjnej

o nazwie,,Pracownia Tomografii Komputerowej ".

Uchwała wchodzi w Życte w dnili podjęcia.
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