KATEDRA ONKOLOGII UWM W OLSZTYNIE

Katedra Onkologii została utworzona w lipcu 2008 roku. W skład Katedry Onkologii
wchodzą: Klinika Radioterapii, Odział Kliniczny Chemioterapii i Odział Kliniczny Chirurgii
Onkologicznej. Klinika i oddziały kliniczne funkcjonują w szpitalu ZOZ MSWiA z
Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii.
Pracownicy katedry tworzą interdyscyplinarny zespół tak jak interdyscyplinarna jest
współczesna onkologia. W Katedrze Onkologii obok lekarzy specjalistów ze wszystkim
podstawowych specjalizacji onkologicznych pracują specjalista medycyny paliatywnej,
specjalista radiodiagnostyki i biolog molekularny. Młody, ale już doświadczony zespół,
realizuje ambitne zadania badawcze takie jak badania kliniczne jak i badania podstawowe w
zakresie onkologii molekularnej, która stanowi przyszłość nowoczesnej onkologii.
Drugim podstawowym zakresem działań Katedry jest dydaktyka na Wydziale Nauk
Medycznych. Katedra Onkologii należy do nielicznych w Polsce pełnoprofilowych Katedr
Onkologii, realizujących wszystkie zajęcia z zakresu onkologii we własnym zakresie nie
korzystając z obcej bazy klinicznej i specjalistycznego sprzętu do radioterapii.
Katedra Onkologii jest członkiem ASO (Akademickiej Sieci Onkologicznej) zrzeszającej
Uniwersytety Medyczne i Akademie Medyczne w Polsce. Celem ASO jest unowocześnienie i
unifikacja programu nauczania onkologii w Polsce. Zadania ASO są organizowane przy
pomocy środków z Narodowego Programu Walki z Chorobami Nowotworowymi.
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Struktura Katedry Onkologii
Radioterapia (Klinika Radioterapii - 3 oddziały; 80 łóżek)
Zakład Radioterapii - 3 akceleratory, pracownia brachyterapii HDR, pracownia ﬁzyki med.)
Chemioterapia (Oddział kliniczny - 36 łóżek)
Chirurgia onkologiczna (Oddział kliniczny - 36 łóżek)
Radiologia (Magnetyczny Rezonans - 1,5T; Komputerowy Tomograf - 40 “warstw”)

LOKALIZACJA
(na terenie Szpitala MSWiA z WMCO w Olsztynie)
10-228 Olsztyn, al. Wojska Polskiego 37
Tel. (089) 539 83 10

POLIKLINIKA MSWiA

Szpital stanowi kompleks nowoczesnych budynków mieszczących aktualnie Szpitalny
Oddział Ratunkowy, 12 oddziałów (SOR, Rehabilitacja, Radioterapia, Laryngologia,
Neurologia, OIT, Ginekologia, Wewnętrzny, Ortopedia, Chirurgia Onkologiczna, Chirurgia,
Chemioterapia), 17 poradni specjalistycznych, Komisję Lekarską MSWiA oraz Zakład
Radioterapii. Dysponuje 367 łóżkami w salach jedno, dwu oraz trzyosobowych. W szpitalu
pracuje ponad 600 pracowników.
Poliklinika MSWiA jest jedynym w województwie Warmińsko-Mazurskim pełnoprofilowym
Ośrodkiem przygotowanym do profilaktyki, diagnostyki i leczenia chorób nowotworowych.
Naczelną dewizą szpitala jest kompleksowa dbałość o zdrowie pacjenta: od profilaktyki,
poprzez diagnostykę i leczenie, zdrowie w wymiarze fizycznym i psychicznym. Jest placówką
monitorującą stan zdrowia pacjenta na każdym etapie jego leczenia oraz placówką, której
częścią są nie tylko pacjenci, ale i pracownicy w pełni identyfikujący się z firmą.

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie został powołany 1 września 1999 roku (Dz.
U. nr 69 z dnia 20.08.1999 r., poz. 762). Łączy tradycje: pięćdziesięcioletnie Akademii
Rolniczo-Technicznej, trzydziestoletnie Wyższej Szkoły Pedagogicznej oraz ponad 450 lat
kształcenia teologicznego na Warmii.
Na uniwersytecie pracuje ok. 3300 osób, w tym ok. 2000 nauczycieli akademickich, z których
ok. 230 posiada tytuły profesora, a kolejnych ponad 280 stopień naukowy doktora
habilitowanego. Na 16 wydziałach kształci się ponad 34 tys. osób. W tym na studiach:
stacjonarnych (około 24 tys.), niestacjonarnych (ponad 10tys.), doktoranckich (ponad 350) i
podyplomowych (ok. 4000).
Studenci mają możliwość zdobycia wszechstronnego wykształcenia m.in. w naukach:
humanistycznych, pedagogicznych, teologicznych, artystycznych, prawnych,
weterynaryjnych, rolniczych, technicznych, biologicznych, ekonomicznych i
matematycznych, a od roku akademickiego 2008/2009 także na kierunku lekarskim.
Oferta dydaktyczna Uniwersytetu proponuje kandydatom 49 kierunków kształcenia (w tym 3
makrokierunki), studia doktoranckie w 15 dyscyplinach naukowych oraz 130 form studiów
podyplomowych.
Uniwersytet jest uczelnią autonomiczną. Z jego szesnastu wydziałów,11 ma pełne prawa
akademickie, czyli uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora habilitowanego (w
12 dyscyplinach). Natomiast 14 wydziałów może nadawać stopień naukowy doktora (w 20
dyscyplinach naukowych).
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski to nie tylko doskonale rozwinięta nauka, to również
prężny ośrodek kulturotwórczy i sportowy. W uczelni działa kilkanaście agend kulturalnych.
Najbardziej znane to: Chór im. prof. Wiktora Wawrzyczka, Zespół Pieśni i Tańca "Kortowo",
Teatr Studencki "CEZAR", Akademicki Klub Płetwonurków "Skorpena", Studencka Agencja
Fotograficzna "Jamnik" itp. Godne odnotowania są sukcesy studentów-sportowców. Drużyna
piłki siatkowej mężczyzn AZS UWM Olsztyn - wielokrotni mistrzowie, wicemistrzowie i
brązowi medaliści polskiej ekstraklasy. Najwyższe pozycje (złote, srebrne i brązowe medale)
w kraju zajmują nasi zawodnicy w teakwondo, żeglarstwie, lekkiej atletyce.
Większość obiektów naukowo-dydaktycznych oraz domów studenckich usytuowana jest w
Kortowie - dzielnicy Olsztyna stanowiącej samodzielne miasteczko akademickie. Kampus
uniwersytecki zarządzany przez Fundację Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego „ŻAK" )
zaliczany jest do najpiękniej zlokalizowanych ośrodków akademickich w Polsce.

Informacja o Wydziale Nauk Medycznych

Wydział Nauk Medycznych na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim działa od 1
października 2007 roku. Studiuje na nim 300 studentów pielęgniarstwa i 160
studentów kierunku lekarskiego. UWM jest pierwszą uczelnią niemedyczną w Polsce,
która po wojnie kształci lekarzy. Kierunek pielęgniarstwo znajdował się wcześniej w
strukturach Wydziału Biologii, to właśnie on początkowo sam tworzył wydział
medyczny. Otwarcie kierunku lekarskiego nastąpiło w 1 października 2008 roku,
natomiast od 2010 roku zostaną uruchomione tu kolejne dwa kierunki – dietetyka
oraz ratownictwo medyczne.
Kampus medyczny mieści się przy ul. Warszawskiej 30 na osiedlu Grunwaldzkim.
Szpital Uniwersytecki został utworzony na bazie 103 szpitala wojskowego, który
uczelnia przejęła do Ministerstwa Obrony Narodowej w kwietniu 2009 roku (MON
przekazało budynki najpierw miastu Olsztyn, a miasto – uczelni). Na 3,3 ha znajdują
się 22 szpitalne budynki. Oficjalne otwarcie Szpitala Uniwersyteckiego nastąpiło 5
czerwca 2009 roku. Studenckie praktyki zostały zorganizowane w kilku olsztyńskich
szpitalach (z czasem będą także w Elblągu).
Uczelnia już w 2008 roku podpisała porozumienie z szefami wojskowej lecznicy i
zaczęła adaptować ponad stuletnie budynki na swoje potrzeby. Najszybciej, 30 lipca
2008 roku, udało się oddać do użytku klinikę neurochirurgii. Uniwersyteccy lekarze
wykonali już pierwsze pionierskie na Warmii i Mazurach operacje mózgu. Na terenie
powojskowego szpitala jest też zlokalizowane m.in. Collegium Anatomicum, w którym
wykładana jest nauka anatomii. Odpowiednie przygotowanie pracowni było
priorytetowym przedsięwzięciem uczelni w 2008 roku.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski Wydział Nauk Medycznych
 kierunek lekarski - 80 miejsc od 2008/2009
 kierunek pielęgniarstwo - 120 miejsc (60 miejsc studia dzienne; 60 miejsc
studia zaoczne)
studia I stopnia od 4 lat (licencjat) studia II stopnia od 2008/2009

Struktura Organizacyjna Wydział Nauk Medycznych Olsztyn
1. Katedra Anatomii
2. Katedra Biologii Medycznej
3. Katedra Chirurgii
- Klinika Chirurgii Ogólnej,
- Klinika Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej,
- Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej i Małoinwazyjnej,
- Zakład Ratownictwa Medycznego
4. Katedra Chorób Wewnętrznych
- Klinika Chorób Wewnętrznych Endokrynologii i Diabetologii
- Klinika Nefrologii
- Klinika Chorób Wewnętrznych, Gastroenterologii i Hepatologii
5. Katedra Fizjologii Człowieka
6. Katedra Histologii i Embriologii Człowieka
7. Katedra Neurologii i Neurochirurgii
- Klinika Neurochirurgii,
- Oddział Kliniczny Neurologii
- Oddział Kliniczny Neurochirurgii i Neurotraumatologii
- Zakład Neurobiologii i Anatomii Człowieka
8. Katedra Onkologii
- Klinika Radioterapii
- Oddział Kliniczny Chemioterapii
- Oddział Kliniczny Chirurgii Onkologicznej
9. Katedra Patomorfologii
10. Katedra Pediatrii
- Klinika Pediatrii,
- Oddział Kliniczny Patologii i Wad Wrodzonych Niemowląt i Noworodków,
- Oddział Kliniczny Chirurgii Dziecięcej
11. Katedra Pielęgniarstwa
12. Katedra Podstawowych Nauk Medycznych
13. Katedra Rehabilitacji
- Klinika Rehabilitacji z Przykliniczną Poradnią Rehabilitacyjną
14. Katedra Zdrowia Publicznego Higieny i Epidemiologii

