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Rozmowa Nowotworów
Nowotwory interview

z prof. dr. hab. med. Bogus∏awem Maciejewskim
Dyrektorem Centrum Onkologii-Instytutu
im. Marii Sk∏odowskiej-Curie, Oddzia∏ w Gliwicach

Edward Towpik: Panie Profesorze, zosta∏ Pan cz∏onkiem European Board of Radiotherapy European Union
of Medical Specialists. Jakie sà zadania i dzia∏alnoÊç tej
struktury?
Bogus∏aw Maciejewski: Europejska Rada Radio-Onkologii przy Unii Europejskiej powsta∏a w 1998 roku w celu zintegrowania dzia∏aƒ UEMCS i ESTRO, zmierzajàcych do opracowania europejskich rekomendacji w zakresie wyposa˝enia oÊrodków radioterapii, programu
specjalizacji i kontynuacji szkolenia zawodowego. W grupie liczàcej 12 cz∏onków mam zaszczyt reprezentowaç
Polsk´ i kraje Europy Ârodkowej. OdnoÊnie wyposa˝enia, w trakcie opracowania jest tzw. rekomendowane minimum wymagane dla europejskiej akredytacji oÊrodka
(zak∏adu). Belgia ju˝ podj´∏a dzia∏ania akredytacyjne
i zmierzajàce do uzyskania certyfikatu ISO. Kolejnym
nurtem dzia∏aƒ jest opracowanie programu europejskiej
specjalizacji z radioterapii. Musz´ podkreÊliç, ˝e w tym zakresie za wzór przyj´to polski „dziennik specjalizacji” –
który przed laty wdro˝ono w Gliwicach. Szkoda, ˝e nie do
koƒca zosta∏ on spopularyzowany w oÊrodkach krajowych
i przyj´ty jako obowiàzujàcy. Wreszcie ostatnim zadaniem jest opracowanie programu kontynuacji szkolenia
zawodowego jako podstawy dla tzw. licencji radiotera-

peuty. Jakie jest znaczenie tych dzia∏aƒ dla krajowej radioterapii? W moim przekonaniu niebagatelne. Stwarzajà
one mo˝liwoÊci do∏àczenia do „rodziny” europejskich
oÊrodków radioterapeutycznych. Program i rekomendacja
grupy EBR nie majà charakteru prawno-nakazowego.
Stwarzajà jedynie mo˝liwoÊç uzyskania wst´pu do wczeÊniej wspomnianej grupy akredytowanych oÊrodków radioterapii po spe∏nieniu wszystkich warunków w zakresie
wyposa˝enia, programu specjalizacji i licencjatu specjalisty. Jest to ogromny wysi∏ek organizacyjny i merytoryczny.
Ale warto. Rysuje si´ bowiem mo˝liwoÊç, ˝e przed zniesieniem granic paƒstw, zniesione zostanà granice w wyszkoleniu specjalistów, programach leczenia, programach badawczych mi´dzy oÊrodkami. Umo˝liwi to m∏odym kolegom uzyskanie europejskiej specjalizacji oraz prac´
w wybranym akredytowanym oÊrodku. Niestety, z przykroÊcià stwierdzam, ˝e chocia˝ osiàgni´cia polskiej radioterapii sà cenione na „rynku” europejskim, to szansa, jaka
si´ pojawia przed tà wcale nie ma∏à grupà lekarzy jest
jakby lekcewa˝ona przez Ministerstwo Zdrowia i inne
oÊrodki decyzyjne, nie wy∏àczajàc Kas Chorych. Wdra˝any konkursowy program specjalizacji zmierza jakby
w przeciwnym kierunku. Jest on tak dalece zbiurokratyzowany, ˝e zamiast u∏atwiaç, utrudnia i wyd∏u˝a proces specjalizacji, nie mówiàc o absurdalnych ograniczeniach.
Koledzy, którzy w referencyjnych oÊrodkach szkolà si´
w radioterapii, np. od 2 lat, mogli dopiero w tym roku
otworzyç specjalizacj´ (je˝eli mieli to szcz´Êcie) bez mo˝liwoÊci zaliczenia w poczet specjalizacji wy˝ej wspomnianego okresu. To zasadniczo podwa˝a wiarygodnoÊç szkolàcych i szkolonych. Obecny program, zamiast zwi´kszyç
fal´ dop∏ywu specjalistów, nie wiadomo dlaczego jà os∏abia. Niejasne jest do koƒca, czy szkolenia w czo∏owych
oÊrodkach europejskich sà zaliczane w poczet specjalizacji. Problem doposa˝enia aparaturowego jest jeszcze bardziej tragiczny. Je˝eli na zakup geriavitu MZ przeznaczy∏o (podobno) 400 mln z∏otych, a na aparatur´ radioterapeutycznà tylko kilkanaÊcie milionów, to pozostawiam
to bez komentarzy. Tym bardziej, ˝e starania konsultanta
krajowego ds. radioterapii by∏y w tym zakresie jasne i zdecydowane.
Reasumujàc, program EBR (ostateczna wersja
w 2001 roku) stwarza dla nas wyjàtkowà szans´, a czy b´dzie nam dane w niej skorzystaç? Oby tak si´ sta∏o.
E.T. Jest Pan te˝ cz∏onkiem Zarzàdu International
Association for Radiation Research z siedzibà w Nowym
Jorku. Jaka jest Pana rola w tym gremium?
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B.M. Wybór do zarzàdu IARR jest dla mnie du˝ym
zaskoczeniem i równoczeÊnie najwi´kszym zaszczytem.
Zarzàd, oprócz przewodniczàcego, którego funkcj´ pe∏ni
wybitny radiobiolog – Eric Hall z Columbia University
we Nowym Jorku, liczy tylko 4 cz∏onków – po jednym
z dziedziny fizyki, chemii, biologii i medycyny. Jest to stowarzyszenie, a w∏aÊciwie federacja towarzystw naukowych, zajmujàca si´ badaniami nad efektami promieniowania. W grupie 13 towarzystw jest równie˝ Polskie Towarzystwo Badaƒ nad Promieniowaniem, kierowane przez
Prof. K. Chomiczewskiego z Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii. Rolà IARR jest koordynacja dzia∏alnoÊci towarzystw krajowych, inicjowanie nowych kierunków badawczych, wspieranie m∏odej kadry badaczy, aran˝owanie forum dla wymiany doÊwiadczeƒ. Polska by∏a
zawsze bardzo aktywnym cz∏onkiem tej spo∏ecznoÊci.
Przed ponad 20 laty w Krakowie odby∏a si´ pierwsza w naszym kraju Konferencja Europejskiego Towarzystwa Radiobiologii (ESBR). W tym roku po raz drugi Warszawa
pod koniec sierpnia goÊci∏a licznà grup´ cz∏onków tego
Towarzystwa na kolejnej europejskiej konferencji. Uczestniczy∏em w pracach Komitetu Naukowego tej Konferencji, organizujàc sympozjum poÊwi´cone post´pom w radiobiologii klinicznej. ObecnoÊç polskich radiobiologów
i badaczy z zakresu fizyki promieniowania i chemii radiacyjnej oraz udzia∏ w pracach IARR mo˝e, w moim
przekonaniu, Êwiadczyç o uznaniu osiàgni´ç polskiej nauki
na forum mi´dzynarodowym. Mo˝na tylko wyraziç ˝yczenie, aby pozytywna w opinii Êwiatowej ocena polskich
osiàgni´ç naukowych uzyska∏a równie˝ pozytywnà i przychylnà ocen´ w krajowych gremiach politycznych i decyzyjnych. Mo˝e nareszcie zostanie dostrze˝ony prosty fakt,
˝e to nauka i sztuka stwarzajà silne i niezachwiane podwaliny dla pozycji okreÊlonego kraju w Êwiecie i ka˝de inne
osiàgni´cia spo∏eczne, ekonomiczne i polityczne sà jedynie
konsekwencjà si∏y tych dwóch pierwszych.
E.T. Zosta∏ Pan niedawno wybrany na Przewodniczàcego Komitetu Naukowego I Kongresu Onkologii Polskiej w 2002 roku. Czym – w Pana za∏o˝eniu – ma byç
I Kongres, jakie cele ma osiàgnàç, czy mo˝emy ju˝ porozmawiaç o tym, jak b´dzie wyglàda∏?
B.M. I Kongres Onkologii Polskiej w 2002 roku to
ogromne, ambitne, ale i zarazem bardzo odpowiedzialne
zadanie. To podsumowanie tego, co dotychczas zrobiono, i to ju˝ jest temat na osobny kongres, a gdzie czas na
aktualne dokonania i perspektywy. Po∏àczyç to w jeden
program, do tego zbytnio nie prze∏adowany czasowo i tematycznie, nie b´dzie proste. MyÊl´, ˝e istotà Kongresu
powinno byç zaakcentowanie drogi, jakà przesz∏a polska
onkologia, od stosowania indywidualnych metod leczenia do taktyki skojarzonych procedur terapeutycznych,
zmierzajàcych z jednej strony do zwi´kszenia skutecznoÊci
leczenia, a z drugiej do zachowania narzàdu i zapewnienia
komfortu prze˝ycia. Istotnym elementem Kongresu powinno byç przedstawienie perspektyw profilaktyki, wczesnej wykrywalnoÊci nowotworu w Êwietle prognoz epidemiologicznych. I wreszcie, co chyba najwa˝niejsze, jaki

wp∏yw mia∏ i jaki b´dà mieç nauki podstawowe na post´p onkologii klinicznej. Ju˝ teraz zauwa˝amy, ˝e j´zyk
onkologa wzbogaca si´ o szereg poj´ç (cz´sto spolszczonych) z dziedziny biologii molekularnej i genetyki. Laboratoria doÊwiadczalne coraz cz´Êciej integrujà si´ z dzia∏alnoÊcià klinicznà. Musimy uczyç si´ tego, nierzadko zawi∏ego j´zyka, metodyki badawczej i jej miejsca w klinice.
MyÊl´, ˝e ju˝ dokonuje si´ proces przekszta∏cania onkologii klinicznej w onkologi´ molekularnà. Kongres nie mo˝e tego pominàç. RównoczeÊnie b´dziemy si´ staraç, aby
nie pominàç elementu dydaktycznego. Jest wi´c wiele
kierunków i tematów, które muszà si´ znaleêç w programie Kongresu. A zatem ogrom pracy i odpowiedzialnoÊci,
ale równie˝ dreszczyk pociàgajàcego wyzwania intelektualnego.
Reasumujàc, sàdz´ ˝e dzia∏ania w grupie ERB,
IARR znajdà swój wyraz w I Kongresie Onkologii Polskiej, który powinien staç si´ równie˝ jasnym przes∏aniem
politycznym dla w∏adz, ˝e polska onkologia chocia˝ od
lat uboga i w dzia∏aniach decydentów niedoceniona jest
intelektualnie silna i dostrzegana przez innych. Nadszed∏
chyba czas, aby zosta∏a dostrze˝ona przez swoich.
E.T. Dzi´kuj´ za rozmow´.

