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W Centrum Onkologii - Instytucie im. Marii Sktodowskiej* Curie w Warszawie funkcjonuje i stale jest doskonalony
Zintegrowany System Zazqdzania zgodny z wymaganiami norm PN-EN ISO 9001:2015 - System zarzqdzania
jako6ciq, PN-EN ISO 14001:2015 - Systemy zarzqdzania Srodowiskowego, PN-N 18001:2004 - Systemy
zarzqdzania bezpieczehstwem i higienq pracy.

Gf6wnymi celami Zintegrowanego Systemu Zazqdzania sq
/ diagnozowanie i leczenie pacjent6w z podejrzeniem nowotworu lub zdiagnozowanqchorobq nowotworowq,
/ opracowywanie i opiniowanie standard6w w zakresie profilaktyki, diagnostyki i leczenia nowotwor6w,
/ inicjowanie badafi populacyjnych i monitorowanie wynik6w interwencji,
r' prowadzenie i koordynowanie badaf klinicznych,
/ wsp6tpraca z sieciq oSrodk6w onkologicznych i z towazystwami naukowymi w zakresie chor6b

nowotworowych,
/ odbudowa roli COI jako lidera w onkologii,
/ edukacja podyplomowa i wspolpraca z uniwersytetami w zakresie edukacji przeddyplomowej,
r' zapobieganie wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym oraz zdarzeniom potencjalnie wypadkowym

wraz z monitorowan iem trend6w epidem iolog icznych,
/ doskonalenie dzialah organizacyjnych i technicznych w celu zapewnienia bezpieczeristwa i higieny pracy

personelu oraz polepszenia warunk6w diagnozowania i leczenia pacjent6w,
/ zapobieganie zanieczyszczeniom Srodowiska otaz prowadzenie dziatran maiqcych na celu ciqgle

monitorowanie i minimalizacjg zayoZeh w ramach zidentyfikowanych znaczqcych aspekt6w
Srodowiskowych.

Nasze cele realizujemy poprzez:
,/ stosowanie nowoczesnych metod diagnozowania i leczenia chor6b nowotworowych opartych

na najnowszych technologiach medycznych,
,/ realizacjg pakietu onkologicznego i szybkiej Sciezki onkologicznej,
'/ rozwinigcie badah populacyjnych,
,/ prowadzenie dzialah majqcych na celu profilaktykg chor6b nowotworowych,
r' dqzenie do rewizji vvyceny procedur i zwigkszenia rentowno5ci Swiadczeh w tym optymalizacjg koszt6w,
r' respektowanie praw pacjenta na ka2dym etapie diagnozowania, leczenia i pielggnowania,
,/ ksztalcenie przed- i podyplomowe kadr medycznych,
,/ stale monitorowanie przestrzegania przez pracownik6w zasad bezpieczehstwa i higieny pracy

na kaZdym stanowisku ptacy, z uwzglqdnieniem specyfiki i charakteru wykonywanych prac,
'/ wymiang aparatury medycznej oraz modernizacjg infrastruktury,
,/ prowadzenie dzialalno5ci statutowej zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami prawnymi i wewngtrznymi,
/ ustawiczne doskonalenie wdro2onego Zintegrowanego Systemu Zarzqdzania w celu zwigkszenia

jego skutecznoSci.
Nasza dziafalnoS6 jest realizowana przez kompetentny pelsonel, stale podnoszqcy swojq wiedzg
idoskonalqcy swoje umiejqtno6ci, majqcy okreSlone zadania, odpowiedzialno5ci i uprawnienia.

Ustanowiona Polityka Zintegrowanego Systemu Zarzqdzania wspiera strategig organizacji.

Dyrekcja Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Sklodowskiej-Curie deklaruje nadz6r nad realizacjq Polityki
i zobowiqzuje siq do zapewnienia zasob6w i Srodk6w niezbgdnych do jej realizacji.

Za realizaqq Polityki oraz ciqgle doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarzqdzania odpowiedzialni sq wszyscy
pracownicy Centrum Onkologii - lnstytutu im. Marii Sklodowskiej - Curie w Warszawie i sq zobowiqzani do
wykazywania inicjatyw w zakresie realizacji cel6w, doskonalenia proces6w oraz prowadzenia ciqglych dzialah
na lzecz:

. ustawicznej poprawy jako6ci udzielanych Swiadczei zdrowotnych,

. zwiekszenia efektywnoSci dzialafi w zakresie prowadzonych badah naukowych i prac rozwojowych,

. stalej poprawy stanu bezpieczefistwa i higieny pracy,
o zmniejszania negatywnego oddzialywania na Srodowisko.

Niniejsza Polityka zostala zakomunikowana wszystkim pracownikom lnstytutu w Warszawie. Jest r6wnieZ dostgpna
dla wszystkich zainteresowanych stron, w tym podmiot6w wsp6lpracujqcych oraz funkcjonujqcych na terenie
Centrum Onkologii.
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