
 

 

 

ŚCIEŻKA PACJENTEK W RAMACH PROGRAMU BADAWCZO – ROZWOJOWEGO 

 

 

 

Przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych (B+R) nad nową metodą terapeutyczną oraz 

walidacja wraz z wdrożeniem operacji robotycznej TMMR w leczeniu raka szyjki macicy                             

i robotycznej PMMR w leczeniu raka trzonu macicy. 

 

 

  
 

• Pacjentki z rozpoznanym rakiem szyjki macicy  

• Pacjentki z rozpoznanym rakiem trzonu macicy 

O kwalifikacji do zabiegu zdecyduje interdyscyplinarny zespół na podstawie stopnia 

zaawansowania nowotworu oraz ogólnego stanu zdrowia pacjentki.  

 

 

 

Na pierwszą wizytę pacjentki powinny przynieść ze sobą: 

W przypadku rozpoznania raka szyjki macicy:  

• wyniki badań cytologicznych z szyjki macicy 

• wynik badania histopatologicznego potwierdzającego raka szyjki macicy 

• wyniki badania tomografii komputerowej (TK) miednicy mniejszej i jamy brzusznej,                   

a w bardziej zaawansowanym stadium również rezonans magnetyczny (RM) 

• wynik badania RTG klatki piersiowej   

• dokumentację medyczną z dotychczasowego leczenia  

W przypadku rozpoznania raka trzonu macicy (raka endometrium): 

• wyniki badania tomografii komputerowej (TK) miednicy mniejszej i jamy brzusznej 

• wynik badania histopatologicznego potwierdzającego raka trzonu macicy 

• wynik badania RTG klatki piersiowej  

• dokumentację medyczną z dotychczasowego leczenia 

 

KTO MOŻE ZGŁOSIĆ SIĘ DO KWALIFIKACJI?  

TYTUŁ: 

JAKIE BADANIA NALEŻY POSIADAĆ? 



 

 
 
 
Badanie jest realizowane ze środków własnych szpitala oraz posiada dofinansowanie ze 

środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Małopolskiego (RPO WM). Całkowity koszt projektu to 12 584 070,15 zł, zaś wartość 

dofinansowania wynosi 7 333 290,49 zł.  

 

 
 

Badanie obejmuje: Polisa ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego – 

szpitala nr 1044702470 wraz z rozszerzeniem z dnia 9.12.2020 zakresu odpowiedzialności                     

o szkody powstałe w związku z prowadzeniem eksperymentów badawczych, zakres 

ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialność cywilną ubezpieczonego za szkody powstałe                            

w związku z prowadzeniem eksperymentu badawczego „przeprowadzenie prac badawczo-

rozwojowych (B+R) nad nową metodą terapeutyczną oraz walidacja wraz z wdrożeniem 

operacji robotycznej TMMR w leczeniu raka szyjki macicy i robotycznej PMMR w leczeniu raka 

trzonu macicy”.  

 

 
 

Projekt otrzymał pozytywną opinię Komisji Bioetycznej z dnia 09 grudnia 2020 r.                                          

nr KBKA/47/0/2020 w sprawie projektu badawczego: „Przeprowadzenie prac badawczo-

rozwojowych (B+R) nad nową metodą terapeutyczną oraz walidacja wraz z wdrożeniem 

operacji robo tycznej TMMR w leczeniu raka szyjki macicy i robotycznej PMMR w leczeniu raka 

trzonu macicy”. 

 

 

Zabiegi będą wykonywane w krakowskim Szpitalu na Klinach, ul. Kostrzewskiego 47                                         

w Krakowie.  

Badanie realizuje 24 osobowy zespół pracowników merytorycznych odpowiedzialnych za 

poszczególne prace w ramach każdego z zadań projektu. Zespół lekarski jest 8 osobowy, 

UBEZPIECZENIE BADANIA  

 

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA BADANIA  

 

ZGODA KOMISJI BIOETYCZNEJ 

GDZIE SĄ WYKONYWANE ZABIEGI? 



 

6 osobowy zespół pielęgniarski oraz inny specjaliści: psycholog, rehabilitant, badacz walidator, 

inżynier/robotyk.  

 

 

 
Wszystkie Pacjentki zainteresowane udziałem w programie zapraszamy do kontaktu:  

• z pracownikami rejestracji Szpitala na Klinach drogą telefoniczną na ogólnodostępne 

numery telefonu. Rozmowa zostanie przekierowana do Koordynatora ds.  Opieki nad 

Pacjentem (dedykowanej osoby do opieki nad pacjentkami w ramach projektu) lub 

Opiekun oddzwoni do zainteresowanej pacjentki,  

• drogą telefoniczną pod bezpośredni numer telefonu dedykowany programowi 12 200 

20 25, 

• z Koordynatorem ds.  Opieki nad Pacjentem – panią Elżbietą Kiszka (tel: 785 050 531, 

mail: elzbieta.kiszka@neohospital.pl), która udzieli Paniom wszelkich, wyczerpujących 

informacji. Zapytanie można również skierować drogą elektroniczną na adres:  

badanie@neohospital.pl,  

• poprzez wysłanie formularza dotyczącego bezpłatnej konsultacji online, który można 

wysłać zarówno ze strony internetowej szpitala https://www.szpitalnaklinach.pl/ jak                

i strony https://zabiegidavinci.pl/.  Do formularza można dołączyć wynik badań. Jeżeli 

pacjentka spełnia wstępne kryteria włączenia do badania, podczas konsultacji on-line 

otrzymuje ona szczegółowe informacje o projekcie.  

  

 

W JAKI SPOSÓB MOŻNA SKORZYSTAĆ Z PROGRAMU? Z KIM SIĘ KONTAKTOWAĆ? 
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