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WYDRUK NIEUPRAWNIONY 

Wizja Centrum Onkologii  

Jesteśmy Dla Ciebie 
 

Misja Centrum Onkologii 

Misją Centrum jest zapewnienie nowoczesnych standardów diagnostyki i skojarzonego leczenia nowotworów 

z jednoczesnym dążeniem do wprowadzania innowacyjnych technologii oraz rozwojem nauki i edukacji medycznej. 

Polityka Centrum Onkologii 

Głównym celem naszej polityki jest stworzenie warunków wysokiego standardu działalności organizacji 

i przekonanie potencjalnych pacjentów aby wybierali Centrum Onkologii w Bydgoszczy jako ośrodek dający 

optymalną szansę poprawy zdrowia i pełnego wyleczenia. 

 Dążymy do prowadzenia działalności w zakresie edukacji zdrowotnej, profilaktyki, diagnostyki  

i skojarzonego leczenia nowotworów poprzez: 

 przestrzeganie praw Pacjenta i kultury pracy,  

 wprowadzanie innowacyjnych technologii do diagnostyki i leczenia, 

 podnoszenie poziomu wykształcenia personelu,  

 wykorzystanie oraz modernizacje infrastruktury i bazy sprzętowej,  

 zachowanie bezpieczeństwa danych osobowych, 

 zachowanie procedur higieny i zapobiegania zakażeniom, 

 prowadzenie działań związanych z poprawą bezpieczeństwa pacjenta.  

 Zapewniamy dostępność do nowoczesnych i uznanych metod światowych, zapewniając wysoki poziom 

bezpieczeństwa stosowania promieniowania jonizującego. 

 Prowadzimy działalność naukowo - badawczą celem wprowadzania innowacyjnych metod leczniczych 

i diagnostycznych, zmierzających w kierunku personalizacji terapii.  

 Dbając o dobro pacjentów umożliwiamy pobyt i współuczestnictwo w procesie terapeutycznym ich 

rodzinom poprzez możliwość korzystania z bazy hotelarskiej w ramach prowadzonej przez Centrum 

działalności pozamedycznej. 

 Działamy na rzecz lokalnej społeczności w kierunku ustalania właściwych zachowań prozdrowotnych 

prowadząc akcje profilaktyczne. 

 Każde działanie w Centrum, które ma wpływ na znaczące aspekty środowiskowe jest monitorowane w celu 

podejmowania działań ograniczających jego negatywny wpływ na otoczenie. 

 Zobowiązujemy się do skutecznego i efektywnego zarządzania aspektami środowiskowymi oraz 

wykazywania ciągłej poprawy efektów działalności środowiskowej ukierunkowanej w szczególności na 

zapobieganie zanieczyszczeniom wprowadzanym do środowiska.  

 Zobowiązujemy się do ciągłego doskonalenia zintegrowanego systemu zarządzania. 

 Zapobiegamy wypadkom przy pracy, zdarzeniom potencjalnie wypadkowym oraz chorobom zawodowym 

poprzez zapewnienie odpowiednich warunków pracy oraz edukację personelu. 

 Dążymy do stałej poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz poprawy warunków higienicznych  

i zapewnienia bezpiecznego sprzętu medycznego. 

 Uwzględniamy rolę pracowników i ich angażowanie w działania na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 Zapewniamy bezpieczeństwo informacji poprzez zarządzanie ryzykiem, zmianami oraz ciągłością działania. 

 Dążymy do ochrony systemów przetwarzania informacji przed nieuprawnionym dostępem bądź 

zniszczeniem. 

 Zobowiązujemy się do spełniania wymagań prawnych i innych mających zastosowanie w organizacji. 

 Zobowiązujemy się do umożliwienia pracownikom udziału w konsultacji w zakresie zapewnienia 

bezpiecznych i higienicznych warunków na stanowisku pracy 

 Realizujemy założone cele i dążymy do utrzymania wskaźników jakości procesów na jak najlepszym 

możliwym do osiągnięcia poziomie. 

 Polityka jest w pełni udostępniona zainteresowanym, podlega przeglądom i weryfikacji co jest podawane 

do wiadomości klientów i pracowników. 
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 Dyrektor Centrum Onkologii deklaruje pełną odpowiedzialność za realizację przyjętej polityki jakości,  

ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa informacji. 
 

 
Niniejszy dokument stanowi własność Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy.  

 

Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone. 
 

Zabrania się dokonywania zmian treści,  
a także kopiowania i rozpowszechniania dokumentu bez zgody wydawcy. 
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