Klinika Onkologii
Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Klinika powstała w grudniu 2006 roku w wyniku przekształcenia istniejącego
od 1982 roku Zakładu Onkologii. Swoją działalność prowadzi na, wyremontowanej
zgodnie ze standardami europejskimi, bazie lokalowej Oddziału Onkologii Klinicznej
Białostockiego Centrum Onkologii. W ramach powyższego oddziału funkcjonują
również łóżka dla chorych poddawanych radioterapii, nad którymi nadzór
merytoryczny sprawują lekarze radioterapeuci zatrudnieni w Klinice Onkologii.
Dostęp studentów do chorych jest bardzo dobry dzięki posiadaniu własnej bazy
łóżkowej. Umożliwia to prowadzenie zajęć w sposób praktyczny, przy łóżku chorego.
Studentom różnych wydziałów i kierunków, w tym przede wszystkim przyszłym
lekarzom,

przedstawiani

są

chorzy

poddawani

chemioterapii,

radioterapii,

radiochemioterapii, leczeniu objawowemu oraz opiece paliatywnej.
Klinika Onkologii kierowana jest przez prof. Marka Z. Wojtukiewicza,
będącego jednocześnie ordynatorem Oddziału Onkologii Klinicznej. Ponadto
zatrudniony jest specjalista radioterapii (dr n. med. Ewa Sierko) oraz dwie osoby w
trakcie specjalizacji z radioterapii i onkologii klinicznej (lek. Dominika Hempel i lek.
Paweł Szambora, odpowiednio). Organizacją pracy laboratoryjnej w Klinice zajmują
się dr n. med. Joanna Kruszewska, dr n. med. Marta Myśliwiec oraz doktorantka
Monika Sokół. Celem podniesienia jakości nauczania Klinika zatrudnia w ramach

umowy - zlecenia specjalistów chirurgii oraz ginekologii onkologicznej, opieki
paliatywnej oraz magistrów pielęgniarstwa i fizyki, jak również techników radioterapii.
Działalność

dydaktyczna

z

zakresu

onkologii

ogólnej,

propedeutyki

onkologii, opieki paliatywnej i radioterapii prowadzona jest na wszystkich wydziałach
UMB (http:wl.umb.edu.pl/node/235). Program przedmiotów nauczanych w Klinice
Onkologii został dostosowany do zaleceń Akademickiej Sieci Onkologicznej.
Dokładne plany studiów z ilością godzin z zakresu powyższych przedmiotów na
poszczególnych

kierunkach

są

dostępne

na

stronie

internetowej

http:wl.umb.edu.pl/node/261.
Klinika Onkologii prowadzi również kształcenie podyplomowe lekarzy
różnych specjalności.
Działalność naukowa Kliniki Onkologii koncentruje się na następujących
zagadnieniach:


Rola układu hemostazy w biologii nowotworów



Rola angiogenezy w rozwoju nowotworów



Terapia celowana w leczeniu chorych na nowotwory
Największymi osiągnięciami naukowymi pracowników Kliniki Onkologii było
dwukrotne powołanie prof. M. Z. Wojtukiewicza i dr med. E. Sierko do pełnienia
funkcji Guest Editors przez redakcję pisma Seminars in Thrombosis and Hemostasis.
Wykaz ważniejszych publikacji pracowników Kliniki Onkologii UMB dostępny jest na
stronie http:wl.umb.edu.pl/node/235.
Aktualnie Klinika Onkologii poszukuje ambitnych i umotywowanych absolwentów
kierunku lekarskiego, którzy chcieliby swoje przyszłe życie zawodowe i naukowe
związać z onkologią kliniczną lub radioterapią onkologiczną.

Kontakt:
Klinika Onkologii:
ul. Ogrodowa 12
15-027 Białystok
tel.: (85) 66 46 734
fax: (85) 66 46 783
e-mail: onkologia@umwb.edu.pl

