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ASCO International Development and Education Award
szansà dla m∏odych lekarzy-onkologów z Polski
Jacek Jassem
ASCO International Development and Education Award – an opportunity for young Polish oncologists
ASCO jest najwi´kszà w Êwiecie organizacjà onkologicznà,
zrzeszajàcà obecnie 23.000 cz∏onków, w tym 26 osób z Polski. Najbardziej znanym wydarzeniem, odbywajàcym si´
pod patronatem tej organizacji, jest jej doroczny kongres,
gromadzàcy obecnie niemal 30.000 uczestników z ca∏ego Êwiata. AktywnoÊç ASCO obejmuje jednak równie˝
wiele innych dziedzin, zw∏aszcza w zakresie doskonalenia zawodowego. ASCO organizuje szereg sympozjów,
kursów szkoleniowych oraz spotkaƒ edukacyjnych i naukowych, tak˝e poza USA, jak równie˝ wydaje liczne monografie i kilka czasopism (najbardziej znane to Journal of
Clinical Oncology). Szczególnà formà wspierania m∏odych lekarzy specjalizujàcych si´ w dziedzinach onkologicznych jest program grantów (International Development and Education Award, IDEA), umo˝liwiajàcy lekarzom z krajów o ni˝szym stopniu rozwoju ekonomicznego
udzia∏ w dorocznym kongresie. Zdobywcy grantów, oprócz
pokrycia wszystkich kosztów uczestnictwa w kongresie,
otrzymujà dodatkowo trzyletnie bezp∏atne cz∏onkostwo
w ASCO, obejmujàce prenumerat´ Journal of Clinical
Oncology, a tak˝e zaproszenie do odwiedzenia jednego
z renomowanych oÊrodków amerykaƒskich. Podczas kongresu ka˝dy uczestnik programu otrzymuje opiekuna naukowego. Przyznanie grantu jest traktowane niezwykle
presti˝owo, a nazwiska wszystkich laureatów wymieniane
sà w materia∏ach kongresowych i na stronie internetowej
Towarzystwa. Dla wielu z nich grant ASCO stanowi punkt
zwrotny w rozwoju naukowym.
Od roku mam okazj´ uczestniczyç w procesie przyznawania grantów ASCO, w zwiàzku z powo∏aniem mnie
w sk∏ad International Affairs Committee, swego rodzaju
Ministerstwa Spraw Zagranicznych tej organizacji. Ponadto kilka miesi´cy temu zosta∏em zaszczycony wyborem na przewodniczàcego-elekta mi´dzynarodowego komitetu IDEA (do maja 2006 r. funkcj´ przewodniczàcego
komitetu pe∏ni prof. Alan Coates z Sydney). Proces oceny
kandydatów, w którym uczestniczà wszyscy cz∏onkowie
International Affairs Committee, jest bardzo wnikliwy
i oparty na przejrzystych i ustalonych z góry kryteriach.
Warunkami przystàpienia do konkursu jest przygotowanie
krótkiego uzasadnienia wniosku (do 250 s∏ów), który sk∏ada si´ w formie elektronicznej wraz z ˝yciorysem i listem

rekomendacyjnym. Kandydat musi pochodziç z kraju o niskim lub ograniczonym rozwoju ekonomicznym (Polska
spe∏nia te kryteria). Nie bierze si´ pod uwag´ osób, które
sp´dzi∏y wi´cej ni˝ rok na stypendium w rozwini´tych krajach Êwiata lub otrzyma∏y wczeÊniej grant ASCO. Kryteriami zwi´kszajàcymi szans´ kandydata jest zg∏oszenie
pracy na doroczny kongres ASCO oraz krótszy ni˝ 10 lat
sta˝ w dziedzinie onkologii. W 2005 roku do konkursu
zg∏osi∏o si´ oko∏o 120 kandydatów (w tym niestety tylko
jedna osoba z Polski), a granty otrzyma∏o 20 osób. Konkurencja by∏a wi´c bardzo du˝a, ale tym wi´kszy zaszczyt
dla tych, którzy zostali nagrodzeni. Podczas przeglàdania dossiers poszczególnych kandydatów mój podziw budzi∏y niejednokrotnie imponujàce osiàgni´cia osób ze s∏abo rozwini´tych odleg∏ych rejonów Êwiata, w tym z krajów
Czarnej Afryki i Dalekiego Wschodu. Z drugiej strony,
uczestniczàc w polskich spotkaniach naukowych, spotykam niejednokrotnie potencjalnych zdobywców grantu
ASCO – szkoda zatem, ˝e nie podejmujà Oni tego wyzwania. Przyk∏ad jednego z moich Wychowanków, dr. Dziadziuszko pokazuje, ˝e nie stoimy w tej konkurencji na
straconych pozycjach. Zach´cam zatem wszystkich Kolegów do zapoznania si´ ze szczegó∏ami programu i przystàpienia do konkursu w przysz∏ym roku. Okres sk∏adania
wniosków zaczyna si´ 7 wrzeÊnia 2005 r., a koƒczy 12
stycznia 2006 r. Szczegó∏y dost´pne sà pod nast´pujàcym
adresem: http://www.asco.org/ac/1,1003,_12-002411-00_18-0024346,00.asp.
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