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Przed kilkoma miesiącami w Internecie pojawił się nowy
serwis WWW Polskiego Towarzystwa Onkologicznego
(www.portal-pto.pl; Ryc. 1.) – najstarszej krajowej organizacji naukowej skupiającej polskich onkologów. Konstrukcja tego serwisu jest bardzo przejrzysta i zgodna
z powszechnie przyjętą konwencją, co ułatwia poruszanie się po jego zawartości nowym użytkownikom.
Na stronie głównej serwisu PTO, na górnej belce
(Ryc. 1), wyróżniono jego trzy zasadnicze sekcje, przeznaczone odpowiednio dla: lekarzy, chorych i studentów. Część przeznaczona dla lekarzy zawiera zestawienia (wraz z odnośnikami do właściwych stron głównych)
polskich organizacji i stowarzyszeń związanych z onkologią; utworzono także i udostępniono użytkownikom analogiczne zestawienie zagranicznych organizacji onkologicznych. W serwisie PTO znalazły się ponadto listy krajowych ośrodków onkologicznych, w tym uniwersyteckie kliniki onkologiczne wchodzące w skład poszczególnych uczelni medycznych. W tej części portalu zamieszczono także informacje o kursach i szkoleniach odbywających się pod patronatem PTO lub organizowanych we
współpracy z tym stowarzyszeniem. Na szczególne podkreślenie zasługują organizowane przy wsparciu Polskiego Towarzystwa Onkologicznego szkolenia „Proper
medical writing”, których celem jest nauka pisania artykułów medycznych w języku angielskim, poznanie przebiegu procesu publikacji „krok po kroku” oraz objaśnienie reguł użycia statystyki w medycznych badaniach klinicznych i pracach naukowych. Zgodnie z informacjami na stronie WWW, PTO w większości (80%!) pokrywa
koszty uczestnictwa swoich członków w tych szkoleniach.
W części serwisu internetowego PTO, przygotowanej z myślą o pacjentach poszukujących wiarygodnych
i przydatnych wiadomości dotyczących chorób nowotworowych i zasad ich leczenia, umieszczono informacje o zróżnicowanym charakterze i stopniu szczegółowości. Znajdują się tam między innymi poradniki opracowane przez lekarzy pracujących w różnych krajowych ośrodkach onkologicznych, przygotowane z myślą o praktycznych problemach, jakie napotykają chorzy na nowotwo-

ry złośliwe w toku leczenia (np. książka w formacie .pdf
zawierająca informacje przydatne dla chorujących na
raka piersi, poradniki ułatwiające porzucenie zgubnego
nałogu palenia tytoniu, informatory na temat radioterapii protonowej nowotworów oka, itp. [Ryc . 2]).
Za pośrednictwem serwisu WWW PTO, sekcji opracowanej z myślą o studentach, można uzyskać dostęp do
elektronicznych pytań testowych z zakresu onkologii,
przygotowanych przez wrocławską Akademię Medyczną
i dostępnych dla wszystkich zainteresowanych („Onkotest”). Zebrano tu także odnośniki do innych edukacyjnych portali onkologicznych nieprzeznaczonych dla
pacjentów, lecz dla studentów i młodych lekarzy.
Ponadto serwis internetowy PTO zawiera informacje typowo umieszczane na stronach www stowarzyszeń
naukowych (menu po prawej stronie [Ryc. 1]): statut oraz
cele działalności towarzystwa, definicję misji PTO, personalia władz krajowych towarzystwa oraz oddziałów regionalnych wraz z adresami korespondencyjnymi i adresami poczty elektronicznej wszystkich członków Zarządu
Głównego i Oddziałów oraz odnośnikami do właściwych
stron internetowych, deklarację członkowską oraz listę
członków honorowych PTO (tę ostatnią otwiera prof.
Józef Laskowski, który jako pierwszy wyodrębnił raka
rdzeniastego tarczycy spośród innych nowotworów złośliwych tego gruczołu).
Na stronach serwisu PTO znajdują się także informacje na temat nagród naukowych, które przyznawane
są przez lub przy udziale Polskiego Towarzystwa Onkologicznego („Granty i nagrody”, menu po prawej stronie): przyznawanej raz na 4 lata nagrody im. Sobolewskich za wybitne osiągnięcia w zakresie zwalczania chorób nowotworowych, przyznawanej corocznie pomocniczym pracownikom nauki nagrody im. Prof. Franciszka
Łukaszczyka za oryginalne doniesienie naukowe, oraz
nagrody im. Hilarego Koprowskiego, przyznawanej za
najlepszą polską pracę naukową w dziedzinie onkologii
doświadczalnej lub klinicznej. W tej części serwisu określono także procedurę zgłaszania kandydatów do wymienionych nagród. Ponadto trzeba przypomnieć, że przed-
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Ryc. 1. Strona główna nowego serwisu Polskiego Towarzystwa Onkologicznego

stawiciel PTO współuczestniczy w pracach Rady Fundacji im. Jakuba hr. Potockiego – organizacji wspierającej
finansowo rozwój naukowy i zawodowy polskich onkologów (www.fpotockiego.org.pl).

Ponadto zawartość nowego serwisu PTO uzupełniają inne informacje, na przykład „Biała księga” dotycząca
problematyki zwalczania raka jelita grubego i raka piersi w Polsce na tle wybranych krajów europejskich (strona główna).

Ryc. 2. Fragment sekcji serwisu PTO przeznaczonej dla pacjentów
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Serwis WWW Polskiego Towarzystwa Onkologicznego uruchomiono niedawno, można zatem oczekiwać,
że wkrótce jego zawartość zostanie uzupełniona między innymi o strefę przeznaczoną jedynie dla członków
tej organizacji oraz o inne zasoby. Na przykład od kilku
tygodni do członków PTO trafia elektroniczny biuletyn,
podsumowujący bieżące wydażenia w krajowej i świato-

wej onkologii, a na stronie PTO udostępniono archiwum
biuletynu.
Dr med. Wojciech M. Wysocki
Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie
Oddział w Krakowie
ul. Garncarska 11, 31-115 Kraków
e-mail: z5wysock@cyf-kr.edu.pl

