
Uchwała nr 27/2017

Rady Naukowej Centrum onkologii _ Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie
z dnta 22 listopada2017 r.

w sprawie zmian w Regulaminie Organizaryjnym Centrum Onkologii Instytutu
im. Marii Skłodowskiej-Curie.
Na podstawie $ 9 ust. 2 pkt 8 Statutu Centrum onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-
Curie Rada Naukowa Centrum onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie uchwala
co następuje:

Rada Naukowa Centrum onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie pozytywnie
opiniuje zmrany:

I. w Regulaminie Organizacyjnym Centrum Onkologii Instytutu im. Marii
Skłodowskiej_Curie w Warszawie polegające na:

1. skreŚleniu w $ 16 ust. 2 pkt 5) ,,Zakład Medycyny Regeneracyjnej'';

2. dodaniu w $ 17 ust. 2 pkt 38) w brzmieniu: ,,ZahJad Medyeyny Regeneracyjnej";

3. zmianie brzmtenta w $ 63 ust. 2 pkt 3) na:,,Pracownia Mikrobiologicznej Diagnostyki
Molekularnej";

4. w $ 112 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

,,2. Instytut pobiera opłatę w kwocie nie większej niz:

1) 8,5I zł - za jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej;

2) 0,30 zL - za jedną stronę kopii i wydruku dokumentacji medycznej;

3) I,70 zł - za udostępnienie dokumentacji medycznej w formie kopii, odpisu lub wyciągu na
informatyc Znym no Śniku danych.''

5. odzwierciedleniu zmian opisanych w pkt 1-2 w schemacie organizacyjnym Centrum
onkologii - Insty.tutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie.

U. w Regulaminie Organizacyjnym Centrum Onkologii Instytutu im. Marii
Sklodowskiej-Curie oddział w Krakowie polegające na:

1. skreśleniu w s 4 ust. 2 pkt 3),,Zakład Radiobiologii K1inicznej'';

2. skreśleniu w $ 5 ust. 2 pkt 22) ,,Rzecznik Praw Pacjenta'';

3. skreśleniu $ 20) ,,Zal<ład Radiobiologii Klinicznej;

4. skreśleniu w $ 27 ust. 2 pkt 6),,Prosektorium";

5. dodaniu S 27 ust. 2 pkt 8) w brzmieniu: ,,Pracownia Molekularno-Genetyczna
(laboratorium)";

6. skreśleniu $ 56 ,,Rzecznik Praw Pacjenta";



7. odzwierciedleniu zmran opisanych w pkt 1-6 w schemacie organizacyjnym Centrum

onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie oddział w Krakowie.

III. w Regulaminie Organizacyjnym Centrum onkologii InsĘtutu im. Marii
Skłodowskiej-Curie oddział w Gliwicach polegające na:

1. dodaniu w $ 4 ust. 1 pkt 2I lit. o) w brzmieniu: ,,o) Poradnia Logopedyczna";

Ż. skreśleniu w s 7 ust. 2 pkt2),,Pracownia Biostatystyki'';

3. skreślęniu $ 20 ,,Pracownia Biostatystyki'';

4. dodaniu w $ 35 ust. 2 pkt 3) w brzmieniu:

,,3) Pracownia Biostatystyki, do której zadańnaIeŻy w szczegolnoŚci:

a) wykonywanie obliczeń statystycznych do rozpraw doktorskich i habilitacyjnych

z za\<resumedycyny, epidemiologii, farmakologii i rehabilitacji onkologtcznej,

b) analtza statystycznych danych wryŻej wymienionych dyscyplin medycznych do prac

naukowych i arlykułów,

c) sporządzanie ekspertyz naukowych, ocen' ręcenĄi zadan naukowo-badawczych

i artykułów w zakresie biostatystyki' '
d) opracowywanie materiałów badawczych w języku angielskim do międzynarodowych

czasopism naukowych, atakŻe referatów i wystąpień,

e) prowadzenie szkoleń dla lekarzy i specjalistow oddziału w Gliwicach w zakresie

testowania i modelowania statystycznego. stosowanego w badaniach klinicznych,

współczesnej epidemiologii, arlaltz ptzeŻycia, analiz czasowo-przestrzennych,

sztucznei inteli gencj i or az pr o gnozowania,

f) opracowywanie danych z badan klinicznych,

g) doradztwo w zakresie istniejących systemów i programów komputerowych,

h) aktualiz acjaprzeŻyciat zgonu chorych leczonych w badaniach klinicznych.''

5. dodaniu w $ 39 ust.Ż pkt 15) w brzmieniu,,15) Poradnia Logopedyczna";

6. dodaniu w $ 39 ust. 3 pkt 13) w brzmieniu:

,, 1 3) Poradnia LogoPe dY czna:

a) rehabilitacja czynnościowa układu stomatognatycznego w zakresie róŻtych struktur

ponadkrtaniowych u pacjentów po zabiegach chirurgicznych, w trakcie radioterapii

i po zakończonym leczeniu,

b) wdrażanie skutecznych kompensacyjnych metod tworzenia dzwiękow mo!\ry

umożliwiaiących chorym po operacjach z powodu nowotworu ja-y ustnej

komunikacj ę z otoczenlem,

c) diagnozowanie i prowadzenie terapii pacjentów z niedowładem fałdow głosowych

po chirurgicznym zabiegu usunięcia tarczycy - usprav/ntanie flzjologii narządu

głosu, kształtowanie prawidłowych mechanizmów oddechowych, fonacyjnych,

rezonacyjnych, koordynacji tych czynnoŚci, autokontroli słuchowej i kinestetycznej,



d) diagnozowanie i prowadzenie terapii neurolog opedycznej osób z uszkodzeniamimózgui afazją,

e) ocena sprawności językowych u pacjentów z uszkodzeniami mozgu przedwykonywanym badaniem czynnościowym FMRI w Zakładzię Radiologiii Diagnostyki Obrazowe.j.,,;

7. dodaniu w $ 73 ust. 3)na końcu słowa,,neurologopedii,,;
8' dodaniu w g 73 ust. 5 pkt 1 lit. o) w brzmieniu: ,,o) poradnia Logopedyczna,,;
9' dodaniu w $ 73 ust' 5 pkt 8) w brzmieniu: ,,8) Laboratorium Diagnostyki Molekularnej,,;
10' odzwierciedleniu zmian opisanych w pkt l-9 w schematach organizacyjHych centrumonkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie od,działw Gliwicach.
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