
Kim jesteśmy? 

Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w 

Białymstoku (zwane dalej Centrum lub BCO) jest wysokospecjalistycznym 

ośrodkiem medycznym zlokalizowanym w Białymstoku – stolicy Podlasia, 

prowadzącym pełne leczenie skojarzone nowotworów: chirurgiczne, 

radioterapię i chemioterapię. 

 

Zdjęcie przedstawiające budynki szpitala 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Przedmiot działalności i kompetencje 

 
Białostockie Centrum Onkologii udziela świadczeń medycznych 

pacjentom z obszaru województwa podlaskiego jak i pacjentom spoza 

tego obszaru. 

Podstawowym zadaniem BCO jest sprawowanie specjalistycznej opieki 

zdrowotnej w dziedzinie chorób nowotworowych. 

Do zadań BCO w szczególności należy: 

a) udzielanie stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych, 

b) udzielanie ambulatoryjnych specjalistycznych świadczeń 

zdrowotnych, 



c) wykonywanie badań diagnostycznych dla innych podmiotów 

leczniczych, 

d) kształcenie, dokształcanie osób wykonujących zawody medyczne, 

e) prowadzenie działalności profilaktycznej, promocji zdrowia oraz 

opracowywanie stosownych wniosków dot. lecznictwa 

onkologicznego i opieki onkologicznej, 

f) prowadzenie Podlaskiego Biura Rejestracji Nowotworów, 

g) prowadzenie spraw związanych ze statystyką medyczną i analizą 

medyczną, 

h) prowadzenie współpracy z instytucjami naukowymi, uczelniami 

wyższymi i innymi podmiotami prowadzącymi badania naukowe, 

i) prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych, 

j) wdrażanie i upowszechnianie wyników badań naukowych i prac 

rozwojowych, 

k) prowadzenie działalności szkoleniowej, 

l) prowadzenie działalności związanej z bezpieczeństwem i higieną 

pracy i p.poż, 

m) realizowanie zadań obronnych określonych przepisami prawa, 

n) wykonywanie innych zadań wynikających z odrębnych przepisów. 

 

Misją Białostockiego Centrum Onkologii jest hasło „Pacjent w Centrum 

uwagi”. Szpital zapewnia najlepszą opiekę medyczną oraz komfort 

psychiczny i społeczny pacjenta z zastosowaniem nowoczesnych metod 

terapii i najnowszych dostępnych technologii.  

 
 
Schemat organizacyjny 

 
W Białostockim Centrum Onkologii działalność lecznicza realizowana 



jest na następujących oddziałach: 

1. Oddział Chirurgii Onkologicznej ze Specjalistycznymi Pododdziałami 

Leczenia Chorób Nowotworowych: 

a) Pododdziałem Chirurgii Piersi i Rekonstrukcji, 

b) Pododdziałem Leczenia Nowotworów Przewodu Pokarmowego - 

Colorectal Cancer Unit, 

c) Pododdziałem Leczenia Bólu, 

d) Pododdziałem Urologii, 

e) Pododdział Diagnostyki i Leczenia Nowotworów Skóry – Skin 

Cancer Melanoma Unit 

2. Oddział Onkologii Klinicznej im. dr Ewy Pileckiej z Pododdziałem 

Chemioterapii Dziennej, 

3. Oddział Radioterapii I, 

4. Oddział Onkologii Ginekologicznej, 

5. Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii. 

 

W Białostockim Centrum Onkologii znajduje się zespół poradni 

specjalistycznych gdzie planowane są wszystkie niezbędne badania 

diagnostyczne przed kwalifikacją do zabiegu ambulatoryjnego, 

hospitalizacji, a także prowadzona jest pełna opieka i kontrola po 

zakończonym leczeniu szpitalnym. 

W skład zespołu poradni wchodzą: 

1. Poradnia Onkologii Ogólnej, 

2. Poradnia Chirurgii Onkologicznej, 

3. Poradnia Chemioterapii Nowotworów, 

4. Poradnia Ginekologii Onkologicznej, 

5. Poradnia Radioterapii, 

6. Poradnia Chorób Piersi, 

7. Gabinety Diagnostyczno- Zabiegowe, 

8. Rejestracja, 



9. Poradnia Leczenia Bólu, 

10. Poradnia Urologiczna, 

11. Poradnia Genetyczna, 

12. Poradnia Dermatologiczna, 

13. Poradnia Psychologiczna, 

14. Poradnia Stomijna, 

15. Poradnia Endokrynologiczna, 

16. Poradnia Pulmonologiczna, 

17. Poradnia Ginekologiczno-Położnicza. 

Centrum realizuje również działalność leczniczą w wielu Zakładach i 

specjalistycznych Pracowniach. 

W szpitalu można uzyskać wsparcie ze strony pracowników Poradni 

Psychologicznej. 

Celem terapii psychologicznej jest odzyskanie równowagi psychicznej po 

szoku spowodowanym otrzymaniem rozpoznania choroby nowotworowej 

i rozpoczęciem leczenia oraz wsparcie w trakcie kolejnych etapów 

leczenia. 

Białostockie Centrum Onkologii oferuje pacjentom Centrum 

zakwalifikowanym do leczenia radioterapią w trybie ambulatoryjnym 

bezpłatny pobyt w hostelu (dotyczy pacjentów mieszkających poza 

siedzibą ośrodka). 

 

 
 
 
Kontakt 

 
Adres do korespondencji: 

 

Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w 

Białymstoku 

 



ul. Ogrodowa 12, 15-027 Białystok 
 

tel. Rejestracja Główna: 85 66 46 888 

tel. Punkt informacyjny: 85 67 84 112 

e-mail: bco@onkologia.bialystok.pl



 


