
UCHWAŁA nr q/2018

Rady NaŃowej Centrum onkologii _ lnsty1utu im. Marii skłodowskiej_Curie
Ż dnia 14 marca 2018 r.

rv sprarvie powolania w centrum onkologii _ InŚtytucie im. Marii sklodowskiej-curie
rv Warszarvie ośrodka Diagnostyki i Leczenia Nowotworów Piersi _ lBreastcanc€r Unit
(BCU)1.

Na podstawie s 9 ust'6 statutu ceDtnrm oŃologii Instytutu im' Marii Skłodowskiej-Ctrrie
Rada Naukowa Centrum onłologii - Inst)'tutu im. Marii Skłodowskiej_Curie uchwala co
następuję:

$1

Rada Naukowa Centrum onkologii _ Inst}'tutu im' Madi Skłodowskiej-Curie poz1tywnie
opiniuje powołanie w Cęntrum onkologii _ Inst}.tutu im' Marii Sklodowskiej-Curie w
warszawie, ośrodka Diagnostyki i Leczenia Nowotworów Piersi _ Breast Cancer Unit (BCU)
na podstawie załączonego projektu zarządzenia Dylekto.a centu!]! on*qlogii _ Instytutu im.
Mar'ii Skłodowskiej -Curie ',,

,,,. l

$2 /' 
"l ch$a]a \Ącnodzi r'r z}cie z oniem podjęcia..\



I Z dniem

7al4cunik do uchwa]y ff ł'91 i 20l8
ltady N a!kosei centr!m onkologij-INł1u1u

im. Madi Sklodovskiej-Cude
u dnia l4 marca20l8 r.

PRoJEKT ZARZĄDZENIA
Dylektora centrum oŃologii _ Instytutu im' Marii Skłodowskiej-Curie

z dnia 2018 r.

w sprawie polvolania w Centrum Onkologii - Instytucie im. Marii Sklodowskiej-Curie
'il' Warszawie ośrodlo Diagnostyki i Leczenia Norvotworółv Piersi _ [Breast Cancer Unit
(BCU)1.

Na podstau'ie $ 6 statutu Cenfuum onłologii Instytutu im. Marii Skłodorvskiej-Curie'
zarządza się, co następuje:

s1

2018 r. powołuje się w Centrum onłologii Instytucie im-

lr4arii Skłodowskiej-Curie lv Warszarł'ie' zwanym da1ej '.Instytutem'' ośrodek

Diagnostyki i Leczenia Norvotrł'orów Pielsi - Breast Cancer Unit' zrł'any dalej ''BCU",
do zadań którego należy, w szczęgó]ności:
l) utworzenie i aktualiŻowanie standardóW postępowania diagnostyczno-terapeutycznego

w zakresie diagnostyki i leczenia nowotlł'orów piersi;

2) tworzenie w oparciu o elektroniczny system lnst}'tutu bazy danych pacjentóW,

unożliwiającej pżeprowadzanie audytów i kontroli jakości udzielanych świadczeń

w zaklesie no\łotu,olów piersi;
3) szkolenia lekarzy i pie1ęgniarek w zakresie nowotworów pieni;
4) rrdzielanie praktycznych porad, wsparcia, i doradzt\ł'a pacjenton leczonym z powodu

nowo1woróW pięrsi;
5) współpraca z jednostkami i komórkami organizacyjnymi Instytutu w zaklesie

działalności BCU.
6) Współpraca z podmiotami krajowymi izagranicznymi w Zakesię profilaktyki,

diagnostyki i leczenia pacj entórł' chorych na nowotwory piersi;

7) *'spółpraca z organizacjami pacientóW chorych na no\ł'otwoly w zakresie

upowszechniania więdzy o profilaktyce i leczenie ltowot\łoróW piersi;

8) działalność promocyjna BCU;
9) lvspółpraca zjednostkami i komórkami organizacyjnymi Instytutu.

lO)obsługę administnc5'jną BCU zapewnia Klinika Nowotworów Piersi i Chirurgii
Rekonstrukcyjnej.

2' BCU nie stanowi odrębnej jednostki organizac'nej Instytutu'

3. BCU będzie korzystać w swojej działalności z zasobów KliŃi Nowotrvorów Piersi

i Chirurgii RekonstrŃcyj ne j.

$2

1' Na Koordynatora BCU powoluje się

2. Koord,vnatol BcU odpowiedzialny j est rv szczególności za:

l) przygotowanie regulaminu funkcjonowania BcU, \Ą którym zostaną okreśIone

nr. in. zasady działallia oraz skład zespołu interdysc"vplinarnego1

2) bieŹącą kooldynację pracy BCU;



3) przygotowanie standaldów diagnoslyki i leczęnia cholycb na nowotwory pielsl'

4) \łyznaczenię aud}'tola, który ocenia prawidłowość i temino\łośó wykonywanych

procedur olaz warunki współplacy poszczegó]nych jednostek i komórek

organizacyjnych z BCU;
<] \^:połpraca 7 Naczeln1mi 5pecjalislami.
Regulamin funkcjonowania BCU zatwierdza Zastępca Dyrektora ds' Klinicznych.
Koordynator podlega meryorycznie Zastępcy Dyrektora ds. Klinicznych i jemll składa

rocznę splawozdania z działalności.

s3

Zarządzenie rvchodzi w życie z dnien wydania.

3.

4.


