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W dniu 23 sierpnia mija rok, kiedy pożegnaliśmy naszą koleżankę Beatę Utracką-Hutka. Interesowała się
onkologią od czasów studiów na Wydziale Lekarskim Śląskiej Akademii Medycznej w Zabrzu, uczestnicząc
w pracach studenckiego koła onkologicznego. Pracę w zawodzie lekarskim rozpoczęła w 1972 roku w Instytucie
Onkologii w Gliwicach. Ogromne zaangażowanie w pracę naukową i kliniczną ilustruje przebieg jej kariery zawodowej. Była specjalistą radioterapii onkologicznej i onkologii klinicznej. W lutym 1982 roku wyjechała do
Nigerii, gdzie objęła stanowisko regionalnego konsultanta w zakresie onkologii dla regionu Kaduna oraz ordynatora Oddziału Internistycznego i kierownika naukowego w Szpitalu Uniwersyteckim Zaria. Po powrocie do
Polski w październiku 1986 roku ponownie podjęła pracę w Instytucie Onkologii. W 1993 roku uzyskała tytuł
doktora nauk medycznych. Od 1992 roku była zastępcą kierownika I Kliniki Radioterapii Instytutu Onkologii
w Gliwicach, a od 1997 roku — kierownikiem Kliniki Chemioterapii przemianowanej w 2003 roku na Klinikę
Onkologii Klinicznej. Była aktywnym członkiem wielu towarzystw naukowych, w tym American Society of Clinical
Oncology (ASCO), European Society for Medical Oncology (ESMO), Polskiego Towarzystwa Onkologicznego
(PTO), Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej (PTOK), członkiem założycielem Polskiego Towarzystwa
do Badań nad Rakiem Piersi. Wielokrotnie przewodniczyła sesjom naukowym w krajowych i międzynarodowych
kongresach naukowych. Była wykładowcą dla studentów i kursów specjalizacyjnych lekarzy, konsultantem wojewódzkim w dziedzinie onkologii klinicznej, członkiem narządowych zespołów leczniczych w Instytucie Onkologii
w Gliwicach. Brała udział w realizacji licznych projektów badawczych, od 1996 roku jako badacz główny kierowała badaniami klinicznymi prowadzonymi przez European Organisation for Research and Treatment of Cancer
(EORTC), Cancer Research Campaign (CRC), Central and East European Oncology Group (CEEOG). Jest autorką wielu prac naukowych w dziedzinie leczenia chorych na raka piersi, jajnika, zaburzeń genetycznych związanych z chorobami nowotworowymi.
Jej zaangażowanie w pracy zawodowej, a także przymioty osobiste — życzliwość, cierpliwość, gotowość niesienia
pomocy w każdej sytuacji życiowej budziły ogólną sympatię i zostały docenione przez chorych, ich rodziny oraz
wszystkich, którzy ją znali — otrzymała zaszczytny tytuł Kobiety Roku 2006 przyznany przez czytelników Dziennika Zachodniego.
Pomimo upływu czasu, prozy codzienności i nieustannego biegu, w jakim jesteśmy, pamięć o Niej w naszej Klinice jest wciąż żywa. Pamiętamy dobrą osobę o wielkim sercu, walczącą z godnością z długą i wyczerpującą chorobą, a jednocześnie zawsze pogodną, z ciepłym uśmiechem na twarzy i zawsze zdrową pomimo ciężkiej choroby.
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