Uzasadnienie
do projektu uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego zmieniającej uchwałę
w sprawie nadania statutu Białostockiemu Centrum Onkologii im. Marii SkłodowskiejCurie w Białymstoku
Na wniosek Dyrektora Białostockiego Centrum Onkologii im. Marii SkłodowskiejCurie w Białymstoku dokonuje się następujących zmian w statucie:
1) zmiany w § 2 wynikają z publikacji tekstów jednolitych niektórych aktów prawnych
odnoszących się do działalności samodzielnych publicznych zakładów opieki
zdrowotnej;
2) zmiany w § 6 dotyczą zmiany liczby zastępców dyrektora. Dotychczas, zgodnie
z obowiązującym statutem, Dyrektor wykonywał swoje obowiązki przy pomocy nie
więcej niż jednego zastępcy dyrektora.
3) zmiany w § 8 są konsekwencją wprowadzenia zmian w § 6 i dotyczących stanowisk
zastępców dyrektora.
4) zmiany w § 9 w części medycznej dotyczą:
- zmiany nazwy Oddziału Chirurgii Onkologicznej z pododdziałem leczenia bólu na
Oddział Chirurgii Onkologicznej z pododdziałem Chirurgii Piersi i Rekonstrukcji – jest
to związane z zamiarem rozszerzenia działalności w zakresie kompleksowej
diagnostyki i wielokierunkowego leczenia pacjentów z podejrzeniem raka piersi
w ramach systemu Breast Unit;
- utworzenia w ramach Oddziału Anestezjologii pododdziału Leczenia Bólu –
dotychczas pododdział leczenia bólu funkcjonował w ramach Oddziału Chirurgii
Onkologicznej,
- utworzenia Poradni Leczenia Bólu – poradnia współpracować będzie z pododdziałem
leczenia bólu,
- utworzenia Poradni Urologicznej – w związku z rosnącą liczbą chorych na nowotwory
układu moczowego zachodzi konieczność objęcia tych pacjentów kompleksową opieką
onkologiczną, zarówno na etapie diagnostyki, jak i skojarzonego leczenia oraz kontroli
po leczeniu,
- utworzenia Poradni Genetycznej – wieloletnie doświadczenie w zakresie leczenia
chorób nowotworowych wskazuje na konieczność utworzenia poradni genetycznej dla
osób, które powinny być objęte poradnictwem genetycznym. Coraz większa
świadomość chorych i ich rodzin o chorobie nowotworowej oraz jej genetycznych
podstawach zwiększa liczbę pacjentów, którzy potrzebują porady genetycznej.

5) zmiany w § 9 w części niemedycznej dotyczą:
- wyodrębnienia w ramach Działu Organizacyjnego Sekcji Jakości i Rozwoju,
sekretariatu oraz sekcji prowadzącej Podlaskie Biuro Rejestracji Nowotworów,
- utworzenia Działu Rozliczeń – dział wykonywać będzie zadania związane
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zwiększonego monitorowania wykonywanych procedur medycznych;
- utworzenia Działu Kontrollingu i Analiz – zadaniem działu będzie kontrola
wewnętrzna i przygotowywanie analiz dotyczących pracy poszczególnych komórek
organizacyjnych oraz wycena procedur medycznych.
- utworzenia Działu Administracyjno-Eksploatacyjnego z sekcjami; Sekcją techniczną
i Sekcją Zaopatrzenia – dotychczas funkcjonował Dział Administracyjno-Techniczny,
- zmianie nazwy Działu Spraw Pracowniczych na Dział Kadr i Płac,
- utworzenia Działu Zamówień Publicznych – dotychczas funkcjonowała Sekcja
Zamówień Publicznych,
- utworzenia Działu Inwestycji – zadaniem Działu będzie prowadzenie kompleksowych
spraw inwestycyjnych, pozyskiwanie środków finansowych na inwestycje oraz
prowadzenie sprawozdawczości i rozliczeń zrealizowanych inwestycji;
- utworzenia Działu Informatyki – zadaniem Działu będzie realizacja zadań związanych
z obsługą IT, e-zdrowiem, systemem SOD i informatyzacja Szpitala;
- utworzenia Onkologicznego Centrum Rehabilitacji – związane jest to z realizacją
projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego,
„Program rehabilitacji osób z chorobą onkologiczną ułatwiający powrót do pracy” .
Zadaniem Centrum będzie prowadzenie działań profilaktycznych, interwencyjnych
w zakresie rehabilitacji, przygotowywanie i prowadzenie działań informacyjnoedukacyjnych, organizacja szkoleń oraz nadzór nad punktami konsultacyjnymi
rehabilitacji;
- utworzeniem stanowiska Rzecznika Prasowego odpowiedzialnego m.in. za kontakty
z mediami, prowadzenie profilu BCO w mediach społecznościowych;
- utworzenie stanowiska Audytora Wewnętrznego – utworzenie stanowiska Audytora
Wewnętrznego uporządkuje system zarządzania i kontroli poszczególnych komórek.
Zadaniem Audytora będzie sprawdzanie prowadzonej działalności z przepisami prawa

oraz obowiązującymi w BCO procedurami wewnętrznymi, ISO oraz standardami
akredytacji;
- utworzenie stanowiska Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych –
w jednostce, w której przetwarzane są informacje niejawne wymagane jest utworzenie
stanowiska pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych – zgodnie z ustawą
z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1167
z późn. zm.)

