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Certyfikat Nr: 

215103-2017-AQ-POL-RvA 

Data pierwszej certyfikacji: 

06 kwietnia 2012 

Ważność certyfikatu: 

24 maja 2017 - 05 kwietnia 2018 

 
Niniejszym potwierdza się, że system zarządzania organizacji 

Centrum Onkologii Instytut im. Marii 

Skłodowskiej-Curie w Warszawie 
ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa, Polska 

oraz lokalizacji wymienionych w załączniku dołączonym do niniejszego certyfikatu  
 
 

spełnia wymagania normy Systemu Zarządzania Jakością: 

ISO 9001:2015 
 
Certyfikat obejmuje następujący zakres: 
Świadczenia usług medycznych w zakresie:  
1. Leczenie szpitalne – świadczenia w oddziałach. 
2. Leczenie szpitalne – radioterapia, brachyterapia, terapia izotopowa. 
3. Leczenie szpitalne – chemioterapia. 
4. Leczenie szpitalne – programy terapeutyczne. 
5. Leczenie szpitalne – programy lekowe. 
6. Ambulatoryjna opieka specjalistyczna – świadczenia w poradniach. 
7. Ambulatoryjna opieka specjalistyczna – diagnostyka kosztochłonna. 
8. Świadczenia kontraktowane odrębnie. 
9. Rehabilitacja lecznicza. 
10. Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień. 
11. Profilaktyczne programy zdrowotne. 
12. Realizacja Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych. 
13. Opieka paliatywna i hospicyjna. 
14. Prowadzenie prac naukowo – badawczych. 
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Załącznik do Certyfikatu 
 
Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie 
 
Następujące lokalizacje są objęte certyfikacją: 

Nazwa lokalizacji Adres lokalizacji Zakres certyfikacji 

Centrum Onkologii Instytut  
im. Marii Skłodowskiej-Curie  
w Warszawie 

ul. W.K. Roentgena 5,  
02-781 Warszawa, Polska 

Umowy realizowane z Narodowym 
Funduszem Zdrowia 
1. Leczenie szpitalne: Świadczenia w 
oddziałach w zakresach: anestezjologia 
i intensywna terapia, chirurgia klatki 
piersiowej, chirurgia ogólna, chirurgia 
onkologiczna, 
chirurgia szczękowo - twarzowa, 
endokrynologia, gastroenterologia, 
ginekologia onkologiczna, 
hematologia, neurochirurgia, onkologia 
kliniczna, otolaryngologia, urologia, 
kardiologia.  
2. Leczenie szpitalne – radioterapia, 
brachyterapia, terapia izotopowa w 
zakresach: teleradioterapia, 
brachyterapia, terapia izotopowa. 
3. Leczenie szpitalne – chemioterapia 
w zakresach: w trybie 
ambulatoryjnym, w trybie 
jednodniowym,  
w trybie hospitalizacji. 
4. Leczenie szpitalne – programy 
terapeutyczne w zakresie: 
chemioterapia niestandardowa 
(leczenie lekami spoza katalogu). 
5. Leczenie szpitalne – programy 
lekowe w zakresach: programy 
leczenia: raka piersi, raka nerki, 
chłoniaków złośliwych, raka 
wątrobokomórkowego, jelita grubego, 
podścieliska przewodu pokarmowego, 
choroby Leśniewskiego – Crohna, 
mięsaków tkanek miękkich, raka płuca, 
czerniaków złośliwych skóry, raka 

jajnika, wysoko zróżnicowanego 
nowotworu neuroendokrynnego 
trzustki, płaskonabłonkowego raka 
narządów głowy i szyi w skojarzeniu z 
radioterapią, chorych na opornego lub 
nawrotowego szpiczaka mnogiego, 
remisji wrzodziejącego zapalenia jelita 
grubego, raka gruczołu krokowego 
opornego na kastrację, raka żołądka, 
czerniaka skóry lub błon śluzowych, 
ostrej białaczki limfo blastycznej z 
chromosomem Filadelfia, 
beksarotenem ziarniaka grzybiastego 
lub zespołu Sezare-ego, czerniaka 
skóry dabrafenibem, raka płuca z 
zastosowaniem afatynibu, opornych i 
nawrotowych postaci chłoniaków 
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CD30+, przewlekłej białaczki 
limfocytowej obinutuzumabem, 
podtrzymującego daparybem chorych 
na nawrotowego platynowrażliwego 
zaawansowanego raka jajnika. 
6. Ambulatoryjna Opieka 

specjalistyczna – świadczenia w 
poradniach w zakresach; chirurgia 
klatki piersiowej, chirurgia ogólna, 
chirurgia onkologiczna, chirurgia 
szczękowo-twarzowa, 
gastroenterologia, ginekologia i 
położnictwa, neurochirurgia, 
onkologia kliniczna, urologia, 
leczenie bólu, genetyki, 
endokrynologii, kardiologii i 
neurologii. 

7. Ambulatoryjna opieka 
specjalistyczna – diagnostyka 
kosztochłonna w zakresach: 
badania medycyny nuklearnej, 

gastroskopia, kolonoskopia, 
tomografia komputerowa, 
rezonans magnetyczny. 

8. Świadczenia kontraktowe odrębnie 
w zakresach; badania izotopowe, 
terapia izotopowa, badania 
genetyczne, Pozytronowa 
Tomografia Emisyjna. 

9. Rehabilitacja lecznicza w 
zakresach; lekarska 
ambulatoryjna opieka 
rehabilitacyjna, fizjoterapia 
ambulatoryjna, rehabilitacja 
ogólnoustrojowa w ośrodku 
dziennym. 

10. Opieka psychiatryczna i leczenie 
uzależnień w zakresie: 
świadczenia psychiatryczne 
ambulatoryjne dla dorosłych. 

11. Profilaktyczne programy 
zdrowotne w zakresach 
profilaktyki: raka piersi w etapie 
podstawowym 
 i pogłębionym, raka szyjki macicy 
w etapie podstawowym, 
diagnostycznym i pogłębionym, 
chorób odtytoniowych.  

12. Opieka paliatywna, hospicyjna.  
 
Umowy realizowane z Ministrem 
Zdrowia.  
Realizacja Narodowego Programu 
Zwalczania Chorób Nowotworowych w 
zakresach: 

1. Prewencja pierwotna nowotworów. 
2. Populacyjny Program Profilaktyki 

Wczesnego Wykrywania Raka 
Piersi  

3. Populacyjny Program Profilaktyki i 
Wczesnego Wykrywania Raka 
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Szyjki Macicy.  
4. Program badań przesiewowych dla 

wczesnego wykrywania raka jelita 
grubego.  

Centrum Onkologii Instytut  
im. Marii Skłodowskiej-Curie  
w Warszawie 

ul.  Wawelska 15,  
02-034 Warszawa, Polska 

Umowy realizowane z Narodowym 
Funduszem Zdrowia: 
1. Leczenie szpitalne – świadczenia w 
oddziałach w zakresach: anestezjologia  
i intensywna terapia, chirurgia ogólna, 
chirurgia onkologiczna. 
2. Ambulatoryjna Opieka 
Specjalistyczna – świadczenia w 
poradniach w zakresach: chirurgia 

ogólna, chirurgia onkologiczna, 
onkologia kliniczna. 
3. Ambulatoryjna Opieka 
Specjalistyczna – diagnostyka 
kosztochłonna w zakresie: tomografia 
komputerowa. 
4. Leczenie szpitalne – radioterapia w 
zakresie: teleradioterapia. 
5. Leczenie szpitalne – programy 
lekowe w zakresach leczenia: 
1) raka piersi, 
2) jelita grubego, 
3) raka płuca, 
4) wysoko zróżnicowanego 
nowotworu neuroendokrynnego 
trzustki, 
5) opornego na kastrację raka 
gruczołu krokowego, 
6) raka wątrobokomórkowego, 
7) raka nerki, 
8) raka żołądka. 
6. Leczenie szpitalne – chemioterapia w 
zakresach: w trybie ambulatoryjnym, w 
trybie jednodniowym, w trybie 
hospitalizacji. 
7. Leczenie szpitalne – programy 
terapeutyczne w zakresie: 
chemioterapia niestandardowa 
(leczenie lekami spoza katalogu). 

 

 
 

 


