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Nowotwory pismem Polskiego Towarzystwa
Chirurgii Onkologicznej
Chirurdzy onkolodzy wchodzàcy w sk∏ad Rady Redakcyjnej naszego pisma, oraz cz∏onkowie Zarzàdu G∏ównego Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej wystàpili z propozycjà, aby Nowotwory sta∏y si´ pismem PTChO.

Propozycja zosta∏a przyj´ta z zadowoleniem przez
w∏adze Polskiego Towarzystwa Onkologicznego i przez
Dyrektora Centrum Onkologii, których oficjalnym organem sà Nowotwory. PodkreÊlono potrzeb´ integracji Êrodowiska oraz rol´, jakà w tym procesie odgrywa pismo
s∏u˝àce polskim onkologom od 80 lat.

Prof. Jacek Jassem
laureatem Nagrody Miasta Wiednia
Prof. Jacek Jassem otrzyma∏ kolejne zaszczytne wyró˝nienie o randze mi´dzynarodowej. Przyznano mu presti˝owà Wielkà Ârodkowoeuropejskà Nagrod´ Miasta Wiednia za badania nad leczeniem nowotworów. Nagrody te
przyznawane sà corocznie naukowcom z krajów Europy

Ârodkowo-Wschodniej w uznaniu ich osiàgni´ç naukowych i innowacyjnych. SpoÊród tegorocznych czterech
laureatów tej nagrody prof. Jassem jest jedynà osobà spoza Austrii.

II Kongres Onkologii Polskiej
odb´dzie si´ w Poznaniu
W dniu 24 kwietnia br. zebra∏a si´ w Warszawie Rada
Polskich Towarzystwa Onkologicznych, aby podjàç decyzj´
o miejscu kolejnego, II Kongresu Onkologii Polskiej
(przypomnijmy, ˝e I Kongres odby∏ si´ we wrzeÊniu
2002 r. w Katowicach)
Kolejny Kongres ma si´ odbyç w 2006 roku. Wi´kszoÊcià g∏osów zebranych prezesów lub przedstawicieli

towarzystw zrzeszonych w Radzie organizacj´ II Kongresu powierzono Poznaniowi. Rada zadecydowa∏a te˝,
˝e Komitet Naukowy b´dzie mia∏ charakter ogólnopolski i ˝e towarzystwa zrzeszone w Radzie b´dà mia∏y
znaczàcy g∏os w opracowywaniu programu naukowego
Kongresu.
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Centrum Onkologii w Warszawie
wygrywa ranking tygodnika Newsweek
W Rankingu Szpitali 2003 tygodnika Newsweek Centrum
Onkologii w Warszawie uznane zosta∏o za „najlepszy oÊrodek kompleksowego leczenia nowotworów w Polsce”.
Stosowny dyplom otrzyma∏ Dyrektor – prof. Marek P. Nowacki.
Warszawskie Centrum wygra∏o ranking Newsweeka
przez drugi rok z rz´du.

Nagroda im. Franciszka ¸ukaszczyka za 2001 r.

Nagroda im. Franciszka ¸ukaszczyka przynawana jest
przez Zarzàd G∏ówny Polskiego Towarzystwa Onkologicznego za najlepszà oryginalnà prac´ naukowà w dziedzinie onkologii opublikowanà w minionym roku w Polsce. Pierwszymi autorami tych prac nie mogà byç samodzielni pracownicy naukowi.
Komisja w sk∏adzie: (ex officio) Prezes ZG PTO prof.
Marian Reinfuss i Redaktor NOWOTWORY Journal of

Oncology doc. Edward Towpik, oraz prof. Jan Berner
i prof. Jan Steffen przyzna∏a nagrod´ za rok 2001, dr Ewie
Sierko z Bia∏egostoku za rozpraw´ doktorskà „Ekspresja czynnika tkankowego (TF) i inhibitorów zewnàtrzpochodnej drogi krzepni´cia krwi (TFPI i TFPI-2) w wybranych nowotworach”.

