Zrzut strony: http://www.coi.pl/

<--kliknij na adresie

szukaj w serwisie: Szukaj…
Szanowni Państwo
W związku z licznymi skargami dotyczącymi
zbyt długiego czasu oczekiwania na wejście do
gabinetów Przychodni COI na wizytę u naszych
specjalistów, bardzo prosimy o dokonywanie rezerwacji
daty i godziny kolejnych planowanych

Psychoonkologia-Poradniki

Menu Główne

Strona główna
Aktualności
O nas
Działalność
Struktura
Dla Pacjentów
Zakład Psychoonkologii

Konsultacje psychologów i lekarzy psychiatrów
Zakład Psychoonkologii Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodow skiejCurie w W arszaw ie proponuje w szystkim pacjentom i ich rodzinom
ambulatoryjną pomoc w formie:

Pełn. ds. Praw Pacjenta
Zamówienia Publiczne
Polityka ZSZ
Zjazdy,Sympozja,Konferencje

Konsultacji lekarzy psychiatrów
Specjalistycznej pomocy psychologicznej, na wszystkich etapach choroby, m.in.diagnostyczna, indywidualna, rodzinna, małżeńska.
Pomoc pracownika socjalnego

Badania kliniczne

W każdy w torek i czw artek w godzinach 13.00-15.00 odbyw ają się grupy w sparcia.
Rada Naukowa COI

Zapisy:
Sekretariat Zakładu Psychoonkologii, w ejście B,
I piętro gab.7
Tel.22 546-32-42, 22 546 32-85:
poniedziałek, środa, czw artek 08.00-18.00
w torek, piątek 08.00-15.35

Serwer Pocztowy
Kontakt
Fundusze europejskie
Linki

Uwaga! Podstawą przyjęcia do psychologa jest skierowanie od lekarza, natomiast
konsultacja lekarza psychiatry nie wymaga skierowania.

Oferty pracy,konkursy
Czasopismo Nowotwory

Po diagnozie. Poradnik dla pacjentów z chorobą nowotworową i ich rodzin, nr 1

Kto jest Online
Naszą w itrynę przegląda teraz 53
gości

Rejestracja COI
Licznik odwiedzin
Dziś:
W czoraj:
W tygodniu:
Odw iedzny od 30-09-08:

Szanow ni Państw o
297
941
3184
856314

W zw iązku z licznymi skargami dotyczącymi zbyt długiego czasu oczekiw ania na
w ejście do gabinetów Przychodni COI na w izytę u naszych specjalistów , bardzo prosimy o
dokonyw anie rezerw acji daty i godziny kolejnych planow anych w izyt telefonicznie (pod numerem
22 5462222) lub o ile termin kolejnej w izyty w Przychodni jest możliw y do przew idzenia o
rejestrację bezpośrednio w gabinecie w trakcie w izyty u lekarza.
Centrum Onkologii - Instytut
im. Marii
Skłodowskiej-Curie
w Warszawie
Jednocześnie
informujemy,
że pacjenci zgłaszający
się do rejestracji bez w cześniejszej rezerw acji
terminu w izyty, będę w miarę możliw ości w pisyw ani na pierw szy w olny termin w danym
Lubię to!
gabinecie, a w ięc czas oczekiw ania na w izytę może w ynosić kilka godzin lub też mogą zostać
poproszeni o zgłoszenie się w innym dniu ( w razie braku w olnych miejsc w danym terminie).

Liczba osób, które lubią Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

Pokój Pacjenta-Strefa Relaksu

Norbert

A gnieszka

Slaw omir

Katarzy na

Szanow ni Państw o,
Informujemy, że w Przychodni Centrum Onkologii na Ursynow ie otw arto "Strefę Relaksu" - Pokój
Pacjenta. Pomieszczenie to znajduje się obok Rejestracji Pacjentów Pierw szorazow ych - w ejście
E.
Mogą tam Państw o w komfortow ych w arunkach oczekiw ać na zaproszenie do zarejestrow ania
w izyty pierw szorazow ej. W "strefie Relaksu" zainstalow any jest w yśw ietlacz, na którym pojaw i się
Państw a numerek do rejestracji.
Więcej…

Informacja o przeniesieniu rejestracji i punktu pobrań
Informujemy, że w dniu 31.10.2011r. została przeniesiona rejestracja pacjentów
pierw szorazow ych z dotychczasow ego gabinetu nr. 27 do now ych pomieszczeń znajdujących się
w w ejściu E. Jeśli zgłaszają się Państw o do nas na pierw szą w izytę prosimy o kierow anie się do
w ejścia E i po pobraniu numerka oczekiw anie na zaproszenie do założenia historii choroby (po
w cześniejszym zapoisaniu się na w izytę do odpow iedniego gabinetu przychodni - najlepiej poprzez
rejestrację telefoniczną - 22 546 22 22).

Informacja o telefonicznej rejestracji do Przychodni Centrum
Onkologii-Instytut
Szanow ni Państw o
Informujemy, że od 25.10.2011 do Przychodni Centrum Onkologii-Instytutu na ul. Roentgena
można rejestrow ać się telefonicznie.
Numer telefonu rejestracji to (22) 546 22 22. Rejestracja jest czynna od godziny 8.00 do 18.00
codziennie od poniedziałku do czw artku, w piątki od 8.00 do 15.30.
Prosimy nie telefonow ać do gabinetów przychodni. To zaburza pracę lekarzy i naraża innych
pacjentów na niepotrzebną stratę czasu.
Jeśli chcą Państw o ustalić termin w izyty kontrolnej prosimy po zgłoszeniu się telefonistki podać
numer gabinetu, (ew . nazw isko lekarza, do którego chcą Państw o się zarejestrow ać) oraz sw oje
nazw isko i imię, PESEL lub też numer PID z kontrolki (czyli kartonika, który otrzymali Państw o
podczas sw ojej pierw szej w izyty w Centrum Onkologii). Jeśli rezerw acja zostanie dokonana na 4
dni robocze przed w izytą, dokumentacja medyczna zostanie dostarczona z archiw um do gabinetu
przychodni. O ile telefonistka poinformuje Państw a, że należy zgłosić się przed w izytą do
rejestracji w celu okazania aktualnego dow odu ubezpieczenia – proszę zgłosić się do Centrum
Onkologii nie w cześniej niż 1 godzinę przed zaplanow aną w izytą.
Więcej…

Podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Centrum
Onkologii-Instytutem a Warszawskim Uniwersytetem Medycznym
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W dniu 28 września przed rozpoczęciem posiedzenia Rady Naukowej Centrum Onkologii
odbyło się uroczyste podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Warszawskim
Uniwersytetem Medycznym a Centrum Onkologii-Instytutem im. Marii SkłodowskiejCurie. Porozumienie zostało podpisane przez Jego Magnificencję Rektora Warszawskiego
Uniwersytetu Medycznego - prof. Marka Krawczyka i Kierownika Centrum OnkologiiInstytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie – prof. Mariana Reinfussa.
Więcej…

Dłuższe godziny pracy przychodni
Szanow ni Państw o,
Informujemy, że od dnia 3.10.2011r. Przychodnia Centrum Onkologii przy ulicy W .K. Roentgena
5 będzie przyjmow ała pacjentów do godziny 19. Dłuższe godziny pracy przychodni będą
obow iązyw ały od poniedziałku do czw artku w następujących gabinetach:
Poniedziałek :
Gabinet 6A – Poradnia Onkologii Klinicznej
Gabinety 29, 30, 8 – Kliniki Now otw orów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków
Gabinet 106 – Kliniki Now otw orów Układu Moczow ego
Gabinet 25 – Kliniki Now otw orów Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej
Gabinet 31 - Klinika Now otw orów Płuca i Klatki Piersiow ej
Gabinet 33 - Klinika Now otw orów Płuca i Klatki Piersiow ej
Gabinet 34 - Klinika Now otw orów Płuca i Klatki Piersiow ej
Wtorek:
Gabinet 8 – Kliniki Now otw orów Tkanek Miękkich i Kości
Gabinety 25, 26 – Kliniki Now otw orów Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej
Gabinet 35 – Kliniki Now otw orów Układu Pokarmow ego
Gabinet 15 – Kliniki Now otw orów Układu Moczow ego
Gabinet 32 - Klinika Now otw orów Płuca i Klatki Piersiow ej
Środa :
Gabinet 6A – Poradnia Onkologii Klinicznej
Gabinety 30, 29, 8 – Kliniki Now otw orów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków
Gabinet 6 - Kliniki Now otw orów Układu Moczow ego
Gabinety 25, 26 – Kliniki Now otw orów Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej
Gabinet 117 - Kliniki Now otw orów Układu Pokarmow ego
Czwartek:
Gabinety 30, 8 – Kliniki Now otw orów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków
Gabinet 106 – Kliniki Now otw orów Układu Moczow ego
Gabinety 25, 26 – Kliniki Now otw orów Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej
Gabinet 11 - Kliniki Now otw orów Układu Pokarmow ego
Gabinet 32 - Klinika Now otw orów Płuca i Klatki Piersiow ej

Jednocześnie informujemy, że:
·
·
·

Rejestracja Pacjentów czynna będzie do godziny 18:35
Punkt Pobrań Krw i czynny będzie do godziny 18:00
Badania RTG 19:00

Zarządzenie dyrektora nr 256/2011

Bioimplant - innowacyjny projekt realizowany przez Centrum
Onkologii w Warszawie
Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodow skiej-Curie w
W arszaw ie realizuje projekt ,,Bioimplanty dla potrzeb leczenia
ubytków tkanki kostnej u chorych onkologicznych” finansow any z
funduszu europejskiego Programu Operacyjnego Innow acyjna
Gospodarka.
Celem projektu jest opracow anie i przygotow anie do w drożenia
polskiego, now atorskiego produktu- bioimplantu. Ma on
w spomóc regenerację i odtw arzanie rozległych ubytków tkanki
kostnej pow stałych w czasie zabiegu operacyjnego. Pow odem tego jest usunięcie tkanki kostnej
zajętej przez now otw ór w obrębie tw arzoczaszki człow ieka.
Więcej…

Naukowy mural na cześć Marii Skłodowskiej-Curie powstanie
przy ul. Wawelskiej 15
4 lipca przybędzie w W arszaw ie kolejny mural pośw ięcony
patronce obchodzonego Roku Marii Skłodow skiej-Curie. Malując
pracę na budynku daw nego Instytutu Radow ego przy ulicy
W aw elskiej 15, młodzi artyści chcą zw rócić uw agę na w pływ
noblistki na rozw ój polskiej nauki i medycyny.
Namalow anie tego w ielkoformatow ego malow idła rozpoczyna
także przygotow ania do obchodów osiemdziesiątej rocznicy
pow ołania przez Marię Skłodow ską-Curie Instytutu Radow ego w
W arszaw ie (obecnie Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodow skiej-Curie)
Moim najgorętszym życzeniem jest pow stanie Instytutu Radow ego w W arszaw ie - w ielokrotnie
podkreślała Maria Skłodow ska- Curie. Jej marzenie ziściło się w 1932 roku. Stało się to za spraw ą
samej uczonej, która była inicjatorką budow y Instytutu i w tym celu podarow ała mu 1 gram radu.
Został on zakupiony za 80 000 dolarów , zebranych przez uczoną w śród amerykańskiej Polonii.
Ten cenny pierw iastek służył Polakom do prekursorskich badań nad zw alczaniem now otw orów z
zastosow aniem terapii radiologicznej. Utw orzenie Instytutu Radow ego było zw ieńczeniem kariery
naukow ej polskiej noblistki, a także najw iększym darem, jaki dała sw ojej narodzonej po latach
niew oli ojczyźnie.
W chw ili otw arcia Instytut Radow y był jedną z najnow ocześniejszych takich placów ek w Europie,
w zorow anym na paryskim Radium Institut. Pow stał jako zaledw ie piąty w Europie - podkreśla
prof. Edw ard Tow pik, onkolog z Centrum Onkologii w W arszaw ie i jednocześnie znaw ca dziejów
medycyny. W ładze II Rzeczypospolitej bardzo to doceniały. Budow ie, a potem otw arciu,
patronow ało dw óch kolejnych prezydentów , premierzy, marszałkow ie sejmu i senatu - dodaje
profesor.
Więcej…

Uroczyste Otwarcie Centrum Profilaktyki Nowotworów
22 czerw ca, w samo południe, oficjalnie otw arte zostało Centrum
Profilaktyki Now otw orów Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii
Skłodow skiej-Curie w W arszaw ie - pierwsza tego typu
placówka w Polsce.
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Sw oją obecnością zaszczycili nas m. in. Minister Zdrow ia Ew a
Kopacz, Prezydent Miasta Stołecznego W arszaw y Hanna
Gronkiew icz-W altz oraz w ielu w yjątkow ych, zaproszonych Gości.
Uroczystość poprow adzili, Pani Anna Maruszeczko z Fundacji TVN i dr Jerzy Giermek - Kierow nik
Centrum Profilaktyki Now otw orów .
Budynek - podczas uroczystego otw arcia - pośw ięcił metropolita w arszaw ski abp Kazimierz Nycz.
Centrum Profilaktyki Now otw orów to now oczesny, w olno-stojący budynek o pow ierzchni
całkow itej 3 200 m2 (poziom -1, parter, + 2 piętra).
Mieszczą się w nim przychodnie lekarskie, w których prow adzone będą badania profilaktyki
now otw orow ej w zakresie raka piersi, raka układu rodnego (szyjki macicy), raka skóry, jelita
grubego, górnego układu pokarmow ego, skłonności genetycznych (dziedziczność genów
odpow iedzialnych za now otw ory), czy epidemiologii i prew encji now otw orów .
Placów ka w yposażona będzie w najnow ocześniejszy sprzęt medyczny.
Przychodniami kierow ać będą w ybitni specjaliści z danej dziedziny, pracow nicy Centrum Onkologii
– Instytutu im. Marii Skłodow skiej-Curie w W arszaw ie.
Więcej…

Centrum Onkologii uhonorowane Europejskim Certyfikatem
„Rzetelni w Ochronie Zdrowia”
18 czerw ca 2011 odbyła się W ielka Gala, na której przyznane
zostały Certyfikaty Programu „Rzetelni w Biznesie”. Do
w arszaw skiego hotelu Gromada, w którym odbyła się uroczystość,
przybyło w iele znakomitych gości: oprócz Laureatów sw oją
obecnością w ieczór uśw ietnili przedstaw iciele w ładz rządow ych i
samorządow ych, środow iska medycznego, św iata polityki i
biznesu.
Program „Rzetelni w Biznesie” został poparty przez Kancelarię Prezydenta RP.
Patronat nad Programem objął Parlament Europejski, a także władze rządowe i
samorządowe.
Więcej…

Centrum Onkologii partnerem merytorycznym akcji "Opalaj się
bezpiecznie"
Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodow skiej-Curie w
W arszaw ie podjęło w spółpracę z Marquard Media Polska, w ydaw cą
m. in. miesięcznika Cosmopolitan. W okresie w akacyjnym, na w zór
akcji Practice Safe Sun - amerykańskiej edycji Cosmopolitan, polska
Redakcja chce aktyw nie zw rócić uw agę na problem niskiej
św iadomości społeczeństw a na temat zagrożenia zw iązanego z
nadmiernym opalaniem skóry. Akcja "Opalaj się bezpiecznie",
skierow ana jest głów nie do młodych, aktyw nych kobiet.
Aby podkreślić atrakcyjność akcji i zw rócić uw agę na bezpieczeństw o naszej skóry podczas
w akacyjnych, słonecznych dni, Redakcja oprócz Centrum Onkologii jako partnera
merytorycznego, zaprosiła do w spółpracy firmę kosmetyczną Shiseido, jak rów nież firmę
biżuteryjną "by dziubeka".
Więcej…

Samsung Irena Women’s Run - nie daj się doścignąć rakowi!
4 czerw ca br. w w arszaw skim Parku Agrykola startuje Samsung
Irena W omen’s Run - pięciokilometrow y bieg, który jest w yrazem
poparcia kobiet dla w alki
z rakiem piersi. Na imprezę zaprasza w ielokrotna medalistka
olimpijska oraz patron kampanii - Irena Szew ińska.
Samsung Irena W oman’s Run to część globalnej kampanii
edukacyjno-profilaktycznej „Różow a w stążka”, której celem jest
zw rócenie uw agi na problem zachorow alności kobiet na now otw ory piersi. W ramach kampanii
miliony kobiet na całym św iecie łączą się w e w spólnej w alce przeciw ko tej chorobie. Podobny cel
przyśw ieca organizow anemu w W arszaw ie sportow emu w ydarzeniu, podczas którego tysiące
kobiet pobiegnie ulicami miasta, tym samym solidaryzując się z chorymi na now otw ór.
Honorowym Patronatem bieg objęło Centrum Onkologii – Instytut im. Marii
Skłodowskiej Curie w Warszawie w raz z Populacyjnym Programem Wczesnego
wykrywania Raka Piersi, a także Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrow otnej, Dziennikarski
Klub Promocji Zdrow ia.
Honorow y patronat nad impreza objęła także małżonka Prezydenta RP – Anna Komorow ska.
Więcej…
Więcej artykułów…
Fundacja Tam i z Powrotem - koncert charytatywny na rzecz Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie
Ścieżka Edukacyjna Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie
11 czerwca 2011 - Rozpoznawanie i leczenie nowotworów górnego odcinka układu
pokarmowego
Profilaktyka Raka Piersi i Raka Szyjki Macicy na warszawskiej Agrykoli
Ostatnie Pożegnanie - Prof. dr hab. Barbara Gwiazdowska
<< pierw sza < poprzednia 1 2 3 następna > ostatnia >>
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