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Informacja o bie˝àcej dzia∏alnoÊci
Regionalnego Centrum Onkologii w Bydgoszczy
W planach strategicznego rozwoju Regionalnego Centrum Onkologii w Bydgoszczy na lata 2000-2004 szczególny nacisk po∏o˝ono na dzia∏ania majàce na celu popraw´ dost´pnoÊci do leczenia dla pacjentów onkologicznych oraz podniesienie standardu i jakoÊci udzielanych
Êwiadczeƒ.
Na prze∏omie lat 2002/2003 we wspó∏pracy z Akademia Medycznà uruchomiono placówki kliniczne w Centrum:
Katedr´ Onkologii
– kierownik prof. dr hab. med. Roman Makarewicz
Katedr´ i Klinik´ Chirurgii Klatki Piersiowej i Nowotworów
– kierownik prof. dr hab. med. Janusz Kowalewski
Katedr´ i Klinik´ Chirurgii Onkologicznej
– kierownik dr hab. med. Wojciech Zegarski
Katedr´ i Klinik´ Ginekologii Onkologicznej
– kierownik dr hab. med. Marek Grabiec
Zak∏ad Diagnostyki Obrazowej Nowotworów
– kierownik dr hab. med. Barbara Bobek-Billewicz
Poza wy˝ej wymienionymi etatowymi samodzielnymi
pracownikami nauki w Centrum zatrudnionych jest 4 profesorów-konsultantów. Profesjonalnie przygotowana kadra to równie˝ 28 doktorów nauk medycznych i 85 specjalistów z zakresu onkologii.
W dniu 23 paêdziernika 2002 r. otwarto Centrum
Diagnostyczno-Lecznicze we W∏oc∏awku przy ul. Królewieckiej 2a, które, jako filia RCO, zapewnia wysoki
standard udzielanych Êwiadczeƒ przez specjalistów onkologów oraz dzi´ki
po∏àczeniu Êwiat∏owodowemu „on line”
z RCO w Bydgoszczy gwarantuje bezpoÊrednià dost´pnoÊç do badaƒ, konsultacji i rejestracji.
W ramach programu poprawy jakoÊci Zarzàd Centrum opracowa∏ biznes plan rozbudowy
Zak∏adu Medycyny
Nuklearnej i program powstania Pracowni Pozytonowej
Emisyjnej Tomografii. Podejmujàc t´

decyzj´, wzi´to pod uwag´: potrzeb´ zapewnienia pacjentom onkologicznym diagnostyki na poziomie odpowiadajàcym osiàgni´tym europejskim standardom terapeutycznym, rosnàcà rol´ Centrum jako oÊrodka
naukowego, posiadanie mo˝liwoÊci lokalowych i kadrowych, gwarantujàcych wykorzystanie nowoczesnego
sprz´tu.
G∏ównymi za∏o˝eniami projektu by∏a adaptacja
budynku technicznego C na dzia∏alnoÊç medycznà, który
pierwotnie przeznaczony by∏ na magazyny, warsztaty
techniczne i gara˝e. Dokonane prace medernizacyjne uzyska∏y uznanie Kapitu∏y Konkursu, która przyzna∏a dla
nowo powsta∏ego Zak∏adu Medycyny Nuklearnej I-sze
miejsce i statuetk´
„Wn´trze
Roku
Pomorza i Kujaw
2002”.
W drugiej po∏owie 2002 roku dokonano
zakupu
kompleksowego wyposa˝enia Pracowni
PET w nast´pujàcy sprz´t: skaner
PET/CT Biograph
LSO – najnowoczeÊniejsze urzàdzenie
tego typu, umo˝liwiajàce uzyskanie
obrazów o doskona∏ej jakoÊci, charakteryzujàce si´ bar-
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dzo krótkim czasem obrazowania; cyklotron typu RDS-111 – umo˝liwiajàcy produkcj´ potrzebnej aktywnoÊci
izotopu 18F, wyposa˝ony w system os∏on przed promieniowaniem; wyposa˝enie laboratorium do produkcji radiofarmaceutyków – system kontroli jakoÊci radiofarmaceutyków.
Wybranie optymalnej konfiguracji sprz´tu zosta∏o
poprzedzone gruntownà analizà potrzeb i rozpoznaniem
rynku. W procesie tym uczestniczyli specjaliÊci z Regionalnego Centrum Onkologii, eksperci z Polski oraz zaproszeni do wspó∏pracy specjaliÊci zagraniczni. W wyniku ich
analizy wybrano sprz´t reprezentujàcy najwy˝szy poziom
Êwiatowy, zapewniajàcy uzyskiwanie wartoÊciowych wyników oraz maksymalny komfort pacjenta. Powstanie Pracowni PET w Regionalnym Centrum Onkologii tworzy
nowà jakoÊç w diagnostyce obrazowej w Polsce, nie tylko
w wykrywaniu chorób nowotworowych. PodkreÊliç nale˝y,
˝e zakupiony skaner PET-CT nale˝y do urzàdzeƒ unikalnych w Êwiecie i obecnie jest drugim, tego typu, zainstalowanym urzàdzeniem w Europie.
W dniu 26 lutego 2003 r. dokonano uroczystego
otwarcia pierwszej w Polsce pracowni PET-CT z udzia∏em
Premiera Pana Leszka Millera, Ministra Zdrowia Pana
Marka Balickiego, Dyrektora Centrum Onkologii-Instytutu im. M. Sk∏odowskiej-Curie Pana prof. Marka Nowackiego oraz wielu znakomitych goÊci. W chwili obecnej
wykonywanych jest Êrednio 5-6 badaƒ dziennie, z mo˝liwoÊcià zwi´kszenia iloÊci po zakontraktowaniu przez Ministra Zdrowia.
W 2002 r. wprowadzono standardy jakoÊci leczenia
w dziale radioterapii, zgodne z wymogami ISO i po dokonanym audycie w miesiàcu listopadzie otrzymano certyfikat ISO 9001: 2000 zgodnie z procedurà TUV CERT.

Certyfikat ten zosta∏ wr´czony podczas uroczystego otwarcia Pracowni Pozytonowej Emisyjnej Tomografii.
Regionalne Centrum Onkologii jest pierwszym szpitalem w regionie kujawsko-pomorskim i jedynym wÊród
szpitali onkologicznych w Polsce, który posiada akredytacj´ Centrum Monitorowania JakoÊci w Ochronie Zdrowia
i certyfikat jakoÊci ISO 9001: 2000.
Dyrektor Centrum Zbigniew Paw∏owicz za wdra˝anie
nowoczesnego systemu organizacji, szerokie rozwini´cie
programów profilaktycznych i uzyskiwane efekty zosta∏
wyró˝niony tytu∏em Mened˝era Roku 2002 w Ochronie
Zdrowia.
Dr n. med. Zbigniew Paw∏owicz
Dyrektor
Regionalnego Centrum Onkologii
Szpital im. prof. F. ¸ukaszczyka w Bydgoszczy
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Posiedzenie Zarzàdu G∏ównego
Polskiego Towarzystwa Onkologicznego
Zarzàd G∏ówny Polskiego Towarzystwa Onkologicznego
zebra∏ si´ 25 lutego 2003 r. na posiedzeniu plenarnym.
Obradom przewodniczy∏ Prezes – prof. Marian Reinfuss.
Przewodniczàcy Komitetu Organizacyjnego I Kongresu Onkologii Polskiej dr Andrzej Wojcieszek przedstawi∏ sprawozdanie z Kongresu. Liczba uczestników wynios∏a 2116, udzia∏ wzi´∏o 21 goÊci z zagranicy, w suplemencie do NOWOTWORY Journal of Oncology ukaza∏o
si´ blisko 550 streszczeƒ prac, dodatkowo zorganizowano
16 sympozjów, swoje wyroby prezentowa∏o 46 firm.
W dyskusji nad sprawozdaniem podkreÊlono niezwykle
wa˝nà integracyjnà rol´ Kongresu, oraz ˝e by∏o to przedsi´wzi´cie na niespotykanà dotychczas skal´ i wyra˝ono
podzi´kowanie organizatorom za ich trud.
W kolejnym punkcie obrad przedyskutowano uchwa∏y i wnioski Walnego Zgromadzenia PTO, które odby∏o
si´ w trakcie Kongresu. Oto one:
1. Polskie Towarzystwo Onkologiczne powinno, podobnie jak w latach poprzednich, aktywnie uczestniczyç
we wszelkich dzia∏aniach, wspierajàcych rozwój naukowy polskiej onkologii, zmierzajàcych do poprawy
opieki nad chorymi na nowotwory z∏oÊliwe oraz efektywnoÊci ich leczenia.
2. Polskie Towarzystwo Onkologiczne powinno aktywnie wspieraç wszelkie inicjatywy i dzia∏ania Polskiej
Unii Onkologicznej, których nadrz´dnym celem jest
organizacja Narodowego 3. Programu Zwalczania
Chorób Nowotworowych.
3. Kontynuacja dzia∏aƒ zmierzajàcych do ujednolicenia programów przeddyplomowego i podyplomowego nauczania onkologii, ze szczególnym uwzgl´dnieniem lekarzy rodzinnych i pierwszego kontaktu.
Nast´pnie Prezes przedstawi∏ zasadnicze kierunki
dzia∏alnoÊci PTO w obecnej kadencji. Wys∏uchano te˝ in-

formacji o bie˝àcych i planowanych kontaktach mi´dzynarodowych Towarzystwa.
Z du˝ym zaniepokojeniem przyj´to wiadomoÊç, ˝e
Polska utraci∏a cz∏onkostwo w UICC z powodu zalegania w op∏acaniu sk∏adki przez Ministerstwo Zdrowia. Liderem zespo∏u dzia∏ajàcego na rzecz powrotu naszego
kraju do UICC jest prof. Witold Zatoƒski.
Prezes Polskiej Unii Onkologii przedstawi∏ obszernà
informacj´ o dzia∏alnoÊci Unii, przede wszystkim na rzecz
powo∏ania Narodowego Programu Zwalczania Chorób
Nowotworowych. PodkreÊli∏ te˝ zainteresowanie Prezydenta Rzeczpospolitej tym zagadnieniem oraz niedawnà
uchwa∏´ Komisji Zdrowia Senatu RP.
Zaproszony na posiedzenie ZG PTO krajowy konsultant ds. onkologii klinicznej – doc. Maciej Krzakowski
– przedstawi∏ wyczerpujàco wyniki swojej dotychczasowej pracy na tym stanowisku. Obecni nie mieli wàtpliwoÊci, ˝e efekty tej pracy sà znakomite.
Prof. Jan Kornafel przedstawi∏ informacje nt. udzia∏u polskich przedstawicieli w pracach Mi´dzynarodowego
Zespo∏u ds. Nauczania Onkologii.
Nast´pnie podj´to jednomyÊlnie decyzj´ o zorganizowaniu kolejnego Zjazdu i Walnego Zgromadzenia PTO
podczas II Kongresu Onkologii Polskiej, w 2006 r.
Redaktor naczelny NOWOTWORY Journal Oncology poinformowa∏ cz∏onków ZG o bie˝àcej pracy Redakcji.
Przedstawi∏ sylwetk´ dr Richarda F. Moulda, który pe∏ni
obecnie rol´ Co-Editor i podkreÊli∏ fakt nap∏ywania
do pisma prac autorów zagranizcnych. Zaapelowa∏ do
Oddzia∏ów PTO o nadsy∏anie informacji z ˝ycia Oddzia∏ów.
Ustalono wysokoÊç rocznej sk∏adki cz∏onkowskiej na
50 z∏, z czego 30 ma pozostawaç w dyspozycji Oddzia∏ów.
red.
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Doktorat honoris causa dla
prof. Jerzego Kupiec-W´gliƒskiego

Senat Akademii Medycznej w Warszawie podjà∏
uchwa∏´ o przyznaniu doktoratu honoris causa prof. Jerzemu Kupiec-W´gliƒskiemu z University of California, Los
Angeles. Odnotowujemy to z wielkà satysfakcjà, jako ˝e
prof. Kupiec-W´gliƒski jest cz∏onkiem Rady Redakcyjnej
naszego pisma.
Wyg∏aszajàc laudacj´, prof. Andrzej Górski – Dyrektor Instytutu Immunologii i Terapii DoÊwiadczalnej
PAN we Wroc∏awiu – powiedzia∏ m.in.:
„Prace... nale˝à do najwa˝niejszych Êwiatowych osiàgni´ç w dziedzinie immunologii transplantacyjnej, zw∏aszcza recyrkulacji limfocytów, immunosupresji ukierunko-

wanej na komórki T, indukcji stanu tolerancji transplantacyjnej oraz biologii cytokin... Opracowa∏ modele badawcze, dzi´ki którym móg∏ uzyskaç niezbite dowody na
funkcjonalnà rol´ istoty pozakomórkowej, g∏ównie fibronektyny, w odpowiedzi immunologicznej skierowanej
przeciwko przeszczepowi alogenicznemu... Badania selektywnej migracji komórek limfoidalnych przyczyni∏y si´
do póêniejszego rozpracowania zjawiska biologicznego,
okreÊlanego obecnie jako „kaskada adhezyjna”... Prace
nad rolà receptora dla interleukiny 2 (IL-2R) utorowa∏y
drog´ dla dalszych doÊwiadczeƒ, dzi´ki którym wprowadzono do arsena∏u leków immunosupresyjnych przeciwcia∏a monoklonalne przeciwko IL-2R.”
Prof. Górski podkreÊli∏ te˝ niezwykle aktywnà i owocnà wspó∏prac´ prof. Kupiec-W´gliƒskiego z polskimi placówkami naukowymi – przede wszystkim z Instytutem
Transplantologii AM w Warszawie, oraz z poszczególnymi
badaczami, czego wynikiem by∏o m.in. 40 artyku∏ów
w wiodàcych pismach Êwiatowych i jedna rozprawa habilitacyjna. Przypomnia∏, ˝e w trudnych latach 80. niektóre
badania prowadzone w kraju musia∏yby zostaç przerwane,
gdyby nie intensywna wspó∏praca i konkretna pomoc prof.
W´gliƒskiego (np. przekazanie odczynników).
Prof. Jerzy Kupiec-W´gliƒski ukoƒczy∏ warszawskà
Akademi´ Medycznà w 1975 r. (jest zatem najm∏odszym
w historii Alma Mater doktorem honoris causa). Od
1979 r. pracowa∏ w Harvard Medical School. W 1997 r.
zosta∏ profesorem chirurgii, a w 2001 r profesorem patologii w University of California, Los Angeles.
Jest te˝ koneserem sztuki i wytrawnym bibliofilem –
w trakcie blisko çwierçwiecza poszukiwaƒ w zagranicznych antykwariatach zgromadzi∏ pi´knà kolekcj´ polskiego malarstwa oraz wyÊmienity zbiór dawnych polskich
ksià˝ek i map (od XVI w.).
Redakcja Nowotworów – cz∏onkowi swej Rady Redakcyjnej, a redaktor – swemu Przyjacielowi – sk∏adajà
bardzo serdeczne gratulacje.
et
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Audytorium im. prof. Tadeusza Koszarowskiego
W dniu 18 grudnia 2002 r. odby∏o si´ uroczyste nadanie du˝ej sali wyk∏adowej Centrum Onkologii na Ursynowie nazwy: Audytorium im. prof. Tadeusza Koszarowskiego. Ods∏oni´cia tablicy pamiàtkowej dokona∏a Pani
Bogna Koszarowska, w towarzystwie Dyrektora Centrum
– prof. Marka P. Nowackiego.
Po uroczystoÊci rozpocz´∏o si´ sympozjum „Wk∏ad
prof. Tadeusza Koszarowskiego w polskà wiedz´ onkologicznà”, zorganizowane przez Zarzàd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej i grono dawnych wspó∏pracowników. Kolejne doniesienia przedstawili: „Historia

Oddzia∏u i Kliniki Chirurgii Instytutu Onkologii w Warszawie, kierowanej przez Tadeusza Koszarowskiego w latach 1948-72”, „Rak piersi” i „Hormonoterapia raka piersi” – prof. Andrzej Ku∏akowski, „Rak p∏uca” i „Rak prze∏yku” – prof. Tadeusz Lewiƒski, „Elektrochirurgia (rak
sromu, rak szcz´ki)” i „Rak pràcia” – dr Hanna Werner,
„Chemioterapia regionalna” – prof. Jerzy Meyza, „Rak
odbytnicy” – prof. Marek P. Nowacki, „Ginekologia onkologiczna” – prof. Jan Zieliƒski, „Epidemiologia” – prof.
Zbigniew Wronkowski, „Narodowy Program Walki z Rakiem 1975-1990” – prof. Jan Steffen.

Wybory w∏adz w Oddzia∏ach Polskiego Towarzystwa Onkologicznego
W dniu 9 paêdziernika 2002 r. odby∏o si´ zebranie
sprawozdawczo-wyborcze ¸ódzkiego Oddzia∏u Polskiego Towarzystwa Onkologicznego. Wybrano nowe w∏adze.
Przewodniczàcym Oddzia∏u zosta∏ doc. dr hab. Arkadiusz Jeziorski. Pozostali cz∏onkowie Zarzàdu to dr
Andrzej Dukowicz – wiceprzewodniczàcy, dr Ewa Chmielowska – sekretarz, dr Jan Ryka∏a – skarbnik, oraz
dr Wojciech Jab∏kowski i dr Jaros∏aw Jakubik – cz∏onkowie.

W dniu 17 stycznia 2003 r. odby∏o si´ zebranie sprawozdawczo-wyborcze Âlàskiego Oddzia∏u Polskiego Towarzystwa Onkologicznego. Dokonano wyboru nowych
w∏adz.
Przewodniczàcym zosta∏ dr A. Wojcieszek, zast´pcà
– doc. R. Tarnawski, sekretarzem – dr A. Zajusz, skarbnikiem – dr K. Nowakowski, cz∏onkami – dr E. Guba∏a i dr
C. Szymczyk.
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Non omnis moriar...
We wrzeÊniu 1994 roku zmar∏ dr n. med. Józef Aleksander Zborzil – pionier chemioterapii onkologicznej w Polsce, Kierownik Kliniki Chemioterapii Instytutu Onkologii
w Warszawie.
We wrzeÊniu 1994 roku gotowe by∏y ju˝ fundamenty
ursynowskiego hospicjum stacjonarnego, pierwszej w Warszawie od czasów króla Zygmunta III Wazy, placówki dla
pacjentów w terminalnej fazie choroby nowotworowej.
Dziewi´ç, bez ma∏a, lat póêniej, wdowa po dr J. A.
Zborzilu, Pani Jadwiga Zborzil, przekaza∏a Fundacji Hospicjum Onkologiczne, twórcy i gospodarzowi hospicjum,
powa˝nà kwot´ stanowiàcà oszcz´dnoÊci Jej m´˝a. Decyzj´ t´ podj´∏a po konsultacjach z prof. dr hab. A. Ku∏akowskim.
Od trzynastu lat Fundacja Hospicjum Onkologiczne
otacza opiekà paliatywnà, zarówno w domach, jak i w ho-

spicjum stacjonarnym, pacjentów, którym ciàgle jeszcze
wspó∏czesne diagnozowanie i metody leczenia stosowane
w onkologii nie da∏y szansy na wyleczenie. Jest to wi´c
ostatnie ogniwo ∏aƒcucha walki z nowotworami.
Wierz´, ˝e profesjonalnoÊç i serce lekarzy i piel´gniarek hospicjum, oraz przejrzystoÊç i skutecznoÊç dzia∏ania Fundacji leg∏y u podstaw decyzji Pani Zborzil.
Jestem pewien, ˝e Jej decyzja jest Êwiadomà i logicznà kontynuacjà ˝yciowej postawy Cz∏owieka i Lekarza –
dr J. A. Zborzila.
Dr Ryszard Szaniawski
Prezes Zarzàdu Fundacji
Hospicjum Onkologiczne Êw. Krzysztofa
w Warszawie

