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) w § 2 dokonuje się aktualizacji aktów prawnych w związku z publikacją tekstów jednolitych

wymienionych w statucie aktów prawnych;
2) w § 9 w ust. 2 w pkt 1 – dokonuje się zmiany polegającej wykreśleniu ze struktury

organizacyjnej Oddziału Radioterapii II;
Dotychczas funkcjonujący Oddział Radioterapii I i Oddział Radioterapii II zostaną połączone
w jeden Oddział Radioterapii I. Przyczyni się to do usprawnienia procesu zarządzania oraz
zoptymalizowania posiadanych zasobów w ramach skonsolidowanej struktury organizacyjnej.
Pani Dyrektor Białostockiego Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku
oświadczyła, że powyższa zmiana ma na celu zwiększenie jakości udzielanych świadczeń
zdrowotnych, optymalizację ruchu chorych i organizację procesu terapeutycznego.
Jednocześnie Pani Dyrektor oświadczyła, że ww. zmiana nie spowoduje wzrostu kosztów
działalności Centrum;
3) w § 9 w ust. 2 w pkt 2 dodaje się następujące poradnie:

- Poradnię Endokrynologiczną – zamiar utworzenia Poradni Endokrynologicznej jest
efektem obserwowanego wzrostu liczby rozpoznań nowotworowych w obrębie gruczołów
wydzielania wewnętrznego. BCO dysponuje odpowiednim zapleczem lokalowym,
sprzętowym i organizacyjnym do realizacji tych świadczeń;
- Poradnię Gastroendokrynologiczną – zamiar utworzenia Poradni Gastroenterologicznej
jest efektem analizy liczby wykonywanych zabiegów wśród pacjentów z rozpoznaniem
onkologicznym – zabiegi wykonywane w obrębie jelita grubego są drugą pod względem
ilości grupą operowanych nowotworów. W chwili obecnej BCO dysponuje zapleczem
niezbędnym do realizacji tych świadczeń;
- dodaje się poradnie podstawowej opieki zdrowotnej. POZ to miejsce pierwszego kontaktu
pacjenta
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w zakresie determinatów chorób nowotworowych, informowania o dostępnych badaniach
przesiewowych refundowanych w ramach ubezpieczenia zdrowotnego. Utworzenie
w strukturze organizacyjnej BCO poradni POZ ma na celu szybką identyfikację pacjentów

z grupy wysokiego ryzyka oraz możliwie jak najwcześniejszego rozpoznania choroby
nowotworowej;
4) w § 9 ust. 4 pkt 5 – wykreśla się Sekcję Rozwoju funkcjonującą w ramach Działu
Planowania i Analiz – zadania realizowane dotychczas przez Sekcję Rozwoju będą
realizowane w ramach Działu Rozliczeń, który zajmuje się kontraktowaniem świadczeń
medycznych;
5) wyodrębnia się w strukturze organizacyjnej samodzielne stanowisko Dietetyka –
wydzielenie w strukturze organizacyjnej samodzielnego stanowiska dietetyka jest
uzasadnione ze względu na konieczność monitorowania spełniania wymogów
akredytacyjnych odnoszących się do prawidłowego odżywiania;
6) w § 9 w ust. 5 wyodrębnia się stanowisko Inspektora Ochrony Radiologicznej –
do zadań Inspektora będzie należał nadzór nad przestrzeganiem wymagań ochrony
radiologicznej określonych w ustawie z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe Dz. U.
z 2019 r., poz. 1792 z późn. zm.).

