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Każda organizacja ma w swojej historii lata tłuste i chude.
Bez wątpienia European Society for Medical Oncology
(ESMO) obecnie znajduje się w fazie dynamicznego rozwoju. Odbiciem rosnącej roli i znaczenia tej organizacji
w życiu europejskich lekarzy, zajmujących się leczeniem
nowotworów, jest bardzo dobrze zaprojektowany i świetnie zarządzany serwis internetowy, który znajduje się pod
adresem www.esmo.org.
Główną stronę serwisu ESMO przedstawiono na
Rycinie 1. Jego zawartość podzielono na kilka zasadniczych części. Do każdej z nich prowadzą odsyłacze
znajdujące się w górnej części strony głównej. Pierwszy
z nich nazwano „About ESMO” i zgodnie z nazwą kryje
on wszystkie informacje na temat misji Towarzystwa, jego
struktury, władz, statutu, warunków członkostwa itp.
Znajdują się tam także odpowiedzi na pytania najczę-

ściej zadawane przez lekarzy odwiedzających tę witrynę
(odsyłacz FAQ [frequently asked questions]). Korzystając
z menu znajdującego się po prawej stronie można ubiegać się o członkostwo w towarzystwie („myESMO Application”).
Drugi odsyłacz, znajdujący się w górnej części strony
głównej, nosi nazwę „Research” i kieruje internautę do
zbioru odnośników do licznych publikacji ESMO (wiele
z nich towarzystwo udostępnia swoim członkom [lub
wszystkich zainteresowanym] bez opłat). W tej części
znajdują się również informacje na temat stypendiów
badawczych i innych form pomocy w prowadzeniu badań,
oferowanych przez ESMO (lub przyznawanych przez tę
organizację we współpracy z innymi instytucjami, fundacjami, itp.), zarówno w zakresie onkologicznych badań
podstawowych, jak i klinicznych. Między innymi warto

Ryc. 1. Strona główna serwisu internetowego prowadzonego przez
European Society for Medical Oncology
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Ryc. 2. Przykładowy fragment serwisu ESMO, dotyczący wytycznych postępowania opracowanych
przez tę organizację

zwrócić uwagę, że ESMO wspólnie z północnoamerykańską fundacją prowadzi specjalny program stypendialnobadawczy w zakresie badań translacyjnych, przeznaczony
dla młodych badaczy, pochodzących z niektórych krajów
Europy Środkowej i Wschodniej (w tym z Polski). Ponadto w prezentowanej w niniejszym akapicie części serwisu internetowego ESMO udostępniono użytkownikom
książki zawierające streszczenia wystąpień zjazdowych,
a także wykłady wygłaszane tamże na zaproszenie organizatorów („State of art lectures”).
Kolejny odnośnik na głównej stronie ESMO nazwano „Career” – zawartość tej części serwisu wypełniają
informacje stypendialne, ale także oferty pracy (właściwe
uczestnictwa w zespołach badawczych) w europejskich
instytutach naukowych, opisy specyfiki poszczególnych nagród i wyróżnień przyznawanych przez ESMO
(także kryteria, jakie należy spełnić, aby samemu ubiegać się lub nominować innych do danego wyróżnienia).
Na szczególne podkreślenie zasługuje element menu
widocznego po lewej stronie, który nazwano „Practice
Tools” (Ryc. 2). Znajdują się tam odnośniki do zaleceń
klinicznych (ESMO Clinical Recomendations), publikowanych corocznie i dostępnych całkowicie bez opłat
dla wszystkich zainteresowanych osób. Są to bardzo
zwięzłe, syntetyczne wytyczne postępowania klinicznego
odnoszące się do codziennej praktyki. Poza zwartą formą
(objętość większości wytycznych, uporządkowanych częściowo narządowo, częściowo problemowo, nie przekracza 3 stron), istotną zaletą wytycznych jest ich regularna,
coroczna aktualizacja (w maju każdego roku) (Ryc. 2).
Odnośnik „Events” prowadzi do listy spotkań, kursów, konferencji i zjazdów, organizowanych lub współorganizowanych przez ESMO. Za pomocą prostego mechanizmu wyszukującego (podobne mechanizmy opisywano
wielokrotnie w tym cyklu) można z łatwością odszukać

spotkanie naukowe, wskazując jego rodzaj, tematykę lub
kraj, w którym będzie się odbywać. W tym miejscu warto
wspomnieć, że członkowie ESMO otrzymują powiadomienia za pomocą poczty elektronicznej o nadchodzących spotkaniach, którymi mogliby być zainteresowani
z uwagi na własne zainteresowania, określone podczas
wstępowania do ESMO.
Odsyłacz „Education” kryje zbiór wielu wymienionych już wyżej zasobów, ale także zawiera między innymi
szczegółowe informacje na temat systemu egzaminów
z zakresu onkologii klinicznej, przygotowanych przez
ESMO. Zainteresowani lekarze mogą przystępować do
egzaminu, uzyskując – po jego zdaniu – tytuł onkologa akredytowanego przez ESMO („ESMO certified”).
European Society for Medical Oncology każdego roku
publikuje niewielki podręcznik o ściśle praktycznym
charakterze i zwięzłej treści, odnoszący się do wybranych
zagadnień (np.: stany nagłe w onkologii, podstawy badań
translacyjnych, prewencja zachorowań na nowotwory).
Podręczniki te można zakupić za pośrednictwem strony
ESMO – warto jednak pamiętać, że wszyscy członkowie
ESMO, którzy w terminie opłacą swoje członkostwo,
otrzymają podręcznik wydany w danym roku – bez
żadnych opłat. Wydaje się, że jest to, obok oferowanego wszystkim członkom ESMO bezpłatnego dostępu
do znakomitego czasopisma onkologicznego Annals of
Oncology, ważny argument za przystąpieniem do tego
towarzystwa.
European Society for Medical Oncology wiele wysiłku poświęca działaniom lobbingowym na rzecz poprawy
warunków i możliwości leczenia nowotworów w Europie,
a w szczególności w krajach Unii Europejskiej. Wyczerpujące informacje na ten temat kryje odnośnik „Policy”.
Członkowie towarzystwa mogą zalogować się do
serwisu, korzystając z niewielkiej niebieskiej ikony ozna-

53

Ryc. 3. Strona osobistego panelu „myESMO”, umożliwiającego efektywne i aktywne uczestnictwo
w działalności ESMO

czonej „MyESMO”, która widoczna jest na każdej stronie serwisu w prawym górnym rogu ekranu. Dostęp do
zawartości czasopisma Annals of Oncology zalogowani
do serwisu członkowie ESMO uzyskują, klikając odsyłacz widoczny w dolnej części menu, znajdującego się po
prawej stronie (ESMO Family Sites/Annals of Oncology)
(Ryc. 1). Po jego kliknięciu na ekranie pojawi się spis
treści bieżącego zeszytu tego czasopisma oraz jego archiwum.
Szczególną uwagę Czytelników pragnę zwrócić na
korzyści wynikające z członkostwa w ESMO. Obok wspomnianego dostępu do czasopisma Annals of Oncology
i możliwości bezpłatnego otrzymywania – w przypadku
terminowego opłacania składek członkowskich – podręczników ESMO, a także typowych profitów przysługujących członkom towarzystw naukowych (jak np. obniżone opłaty zjazdowe), warto pamiętać, że członek ESMO

może – po zalogowaniu się do osobistego panelu (Ryc. 3)
(wspomniany wcześniej przycisk „MyESMO”) zgłosić
swoje uczestnictwo w wybranych spotkaniach naukowych,
współorganizowanych przez ESMO, opłacić członkostwo
w towarzystwie (płatność można zrealizować całkowicie
online, można także bezpośrednio wydrukować fakturę),
przeszukiwać bazę adresową członków ESMO, itp.
Liczba członków ESMO obecnie przekracza 5000
osób, które pochodzą z przeszło 100 krajów. Zgromadzenie wymaganej statutem liczby członków w jednym
miejscu w celu przeprowadzenia wyborów i podjęcia
innych ważnych decyzji dotyczących funkcjonowania
towarzystwa jest w praktyce niemożliwe. Z tego powodu
wiele decyzji (także wyborczych) dotyczących działalności
ESMO jest podejmowanych z użyciem Internetu. Współczesna technika umożliwia zagwarantowanie warunków
niezbędnych do przeprowadzenia głosowania (w tym

Ryc. 4. Fragment listu elektronicznego, rozsyłanego przez ESMO do swoich członków; w tym przypadku
list zawiera podsumowanie ważnych wydarzeń dotyczących onkologii w 2008 roku
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jednoznaczną identyfikację członka towarzystwa oraz
zapewnienie jednokrotności dokonywanego przez niego
wyboru w trybie online).
Bardzo wartościową funkcją serwisu ESMO jest
usługa polegająca na wysyłaniu do zarejestrowanych
członków tego towarzystwa listów elektronicznych,
powiadamiających ich o nadchodzących zjazdach, konferencjach i kursach (o tematyce zgodnej z zadeklarowanymi przez członka zainteresowaniami), przypomnień
o zbliżających się terminach rejestracji i nadsyłania przygotowanych streszczeń oraz podsumowań najważniejszych informacji, dotyczących praktyki lekarskiej i badań
naukowych. Przykład takiego listu, zawierającego podsumowanie najważniejszych wydarzeń w zakresie onkologii
w 2008 roku, przedstawiono na Rycinie 4.
Niedawno European Society for Medical Oncology
zadeklarowało, że w 2009 roku największy nacisk położy
na dalszy rozwój swojej aktywności w mediach elektronicznych, w szczególności w Internecie. Dlatego, biorąc
pod uwagę obecną wyróżniającą się aktywność ESMO
na tym polu, należy spodziewać się prawdziwej elektronicznej rewolucji w dotychczasowym sposobie obecności
onkologicznych towarzystw naukowych w sieci komputerowej.
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