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) dokonuje się podziału stanowiska Zastępcy Dyrektora ds. Ekonomicznych/Głównego
Księgowego na dwa odrębne stanowiska;
Rozdzielenie funkcji Zastępcy Dyrektora ds. Ekonomicznych i Głównego Księgowego
związane jest z dużą liczbą prowadzonych inwestycji w Białostockim Centrum Onkologii
w

Białymstoku.
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ds. Ekonomicznych zadań związanych z nadzorem nad całym obszarem ekonomicznoinwestycyjnym, zaś Głównemu Księgowemu zostaną powierzone zadania związane
z prowadzeniem spraw z zakresu rachunkowości;
2) tworzy się nową komórkę organizacyjną – Zakład TK i MR (zmiany w § 9 ust. 2 pkt 3
statutu)
W związku z sukcesywnie wzrastającą liczbą badań TK (tomograf komputerowy) i MR
(badanie rezonansu magnetycznego) oraz wprowadzeniem zmian w zakresie możliwości
wykonywania nielimitowanych badań TK i MR, w celu lepszej organizacji pracy, wyodrębnia
się Zakład TK i MR. Dotychczas badania z zakresu tomografu komputerowego i rezonansu
magnetycznego wykonywał Zakład Diagnostyki Obrazowej.
W zakresie § 9 ust. 4 statutu, dokonuje się następujących zmian:
3) dokonuje się zmiany nazwy Sekcji Jakości i Rozwoju na Sekcję ds. Funduszy
Europejskich - proponowana zmiana nazwy Sekcji będzie bardziej adekwatna do
rodzaju wykonywanych zadań.
4) dokonuje się zmiany nazwy Działu Kontrollingu na Dział Planowania i Analiz z Sekcją
Rozwoju w celu dostosowania nazwy Działu do rodzaju wykonywanych zadań. Do
zadań Działu będą należały sprawy z zakresu analizowania i planowania rozwoju
Centrum, wyszukiwania możliwości pozyskania środków unijnych, uczestniczenie
w kontraktowaniu świadczeń zdrowotnych oraz koordynacja realizacji umów na
badania kliniczne wykonywane w BCO;
5) tworzy się Centrum Chorób Piersi – Breast Cancer Unit, którego zadaniem będzie
wielodyscyplinarne leczenie raka piersi. Jest to wyspecjalizowana jednostka lekarzy

specjalistów, stosująca specjalne procedury, które mają zapewnić pacjentkom z rakiem
piersi kompleksową opiekę oraz wypracować indywidualny proces leczenia;
6) tworzy się Centrum Leczenia Nowotworów Przewodu Pokarmowego – Colorectal
Cancer Unit – którego zadaniem będzie kompleksowe leczenie chorych na raka jelita
grubego i odbytnicy z zintegrowanym zastosowaniem chirurgii, radioterapii,
chemioterapii na najwyższym międzynarodowym poziomie. Ponadto prowadzone będą
działania

profilaktyczne,

wykrywanie
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diagnostyki, a także będą realizowane badania naukowe i programy kliniczne pacjentów
z rakiem jelita grubego i odbytnicy we wszystkich stopniach zaawansowania;
7) tworzy się Centrum Profilaktyki Onkologicznej, którego zadaniem będzie prowadzenie
działalności związanej z profilaktyką nowotworów poprzez realizację i aktywny udział
w programach badań przesiewowych, badań profilaktycznych, a także realizacja
programów polityki zdrowotnej.
W zakresie § 9 ust. 4 statutu, dokonuje się następujących zmian:
1) tworzy się stanowisko Zastępcy Naczelnej Pielęgniarki – w związku z koniecznością
zapewnienia ciągłości realizowania zadań przypisanych stanowisku Naczelnej
Pielęgniarki, a także w celu zapewnienia kompleksowej realizacji świadczeń
pielęgniarskich;
2) likwiduje się stanowisko Audytora wewnętrznego - w związku z brakiem wymogu
ustawowego zatrudniania audytora wewnętrznego, nie jest uzasadnione utrzymywanie
powyższego stanowiska w strukturze organizacyjnej Centrum.

