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Kronika • Current events in Polish oncology
„Polski Nobel”
dla prof. Janusza Limona
Prof. Janusz Limon otrzyma∏ nagrod´ Fundacji na rzecz
Nauki Polskiej – uwa˝anà za najwy˝sze w kraju wyró˝nienie dla naukowca (stàd potoczna nazwa „Polski Nobel”). Nagrod´ przyznano za „wybitny wk∏ad w rozwój
cytogenetycznych metod diagnozowania nowotworów z∏oÊliwych”.
Prof. J. Limon od 1982 r. kieruje Katedrà i Zak∏adem Biologii i Genetyki Akademii Medycznej w Gdaƒsku.

Od 2001 r. jest polskim przedstawicielem w programie
badawczym Unii Europejskiej dotyczàcym genetyki nowotworów. W 2004 r. zosta∏ wybrany do zarzàdu Europejskiego Towarzystwa Cytogenetycznego (ECA). Od 1999 r.
jest przewodniczàcym Komitetu Genetyki Cz∏owieka i Patologii Molekularnej PAN. Jest te˝ cz∏onkiem-korespondentem Polskiej Akademii Nauk.

„Usteckie Dni Onkologiczne”
We wrzeÊniu 2004 r. odby∏a si´ w Ustce konferencja naukowa, rozpoczynajàca nowy, coroczny cykl pod nazwà
„Usteckie Dni Onkologiczne”.
Pomys∏ organizowania co roku takich konferencji
powsta∏ w 2002 r. po VIII Zjeêdzie Polskiego Towarzystwa
Chirurgii Onkologicznej, który odby∏ si´ w Ustce.
Organizatorem Zjazdu by∏ Oddzia∏ Chirurgii Onkologicznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
w S∏upsku, kierowany przez dr. n. med. Zorana Stojčeva.
Przebieg Zjazdu, a zw∏aszcza jego organizacja i lokalizacja
w znanym nadmorskim kurorcie, zyska∏y wyjàtkowo dobrà
opini´ uczestników. To nasun´∏o pomys∏ Zarzàdowi Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej stworzenia
cyklu corocznych konferencji w tym samym miejscu,
w Ustce. Organizacj´ „Dni” powierzono ponownie Oddzia∏owi Chirurgii Onkologicznej s∏upskiego szpitala.
Pierwsza konferencja „Usteckich Dni Onkologicznych”, w której wzi´∏o udzia∏ ok. 200 uczestników, odby∏a

si´ pod patronatem Polskiego Towarzystwa Chirurgii
Onkologicznej, Polskiego Towarzystwa ˚ywienia Pozajelitowego i Dojelitowego, Konsultanta Krajowego ds. Chirurgii Onkologicznej oraz Redaktora Naczelnego czasopisma „NOWOTWORY Journal of Oncology” i poÊwi´cona by∏a rakowi ˝o∏àdka oraz leczeniu ˝ywieniowemu
w chorobach nowotworowych. Wzi´li w niej udzia∏ najwybitniejsi specjaliÊci z ca∏ego kraju. Poziom naukowy konferencji zyska∏ bardzo wysokà ocen´. Na takà samà ocen´
zas∏u˝yli sobie tak˝e organizatorzy, którzy niebawem rozpocznà przygotowania do nast´pnej imprezy w przysz∏ym
roku.
Pomys∏ Zarzàdu PTChO okaza∏ si´ bardzo trafny
i wszystko wskazuje na to, ˝e „Usteckie Dni Onkologiczne” wpiszà si´ na sta∏e do kalendarza naszych spotkaƒ naukowych.
Dr n. med. Zoran Stojčev

Walne Zgromadzenie
Polskiej Unii Onkologii
W dniu 7 stycznia 2005 r., w Centrum Onkologii w Warszawie odby∏o si´ Walne Zgromadzenie cz∏onków Polskiej Unii Onkologii. Na posiedzenie przyby∏ Prezes Rady
Ministrów (a zarazem wieloletni wiceprezes Unii) prof.
Marek Belka.
W swoim wystàpieniu premier obieca∏, ˝e jeszcze
w lutym 2005 r. rzàd przyjmie ustaw´ o Narodowym Programie Zwalczania Raka w Polsce i skieruje jà do parlamentu. Rzàd chcia∏by, aby ustawa ta zosta∏a uchwalona
przez sejm jeszcze w tej kadencji. Zarezerwowano na to

Êrodki finansowe. Po wystàpieniu odby∏a si´ konferencja
prasowa.
W cz´Êci organizacyjnej sprawozdania z∏o˝yli: prezes
dr Janusz Meder, przewodniczàcy Rady Naukowej prof.
Tadeusz Popiela, przewodniczàcy G∏ównej Komisji Rewizyjnej prof. Edward Towpik i przewodniczàcy G∏ównego Sàdu Kole˝eƒskiego prof. Przemys∏aw Janik. Uchwalono zmiany w statucie i wybrano prezesa-elekta (zosta∏
nim dr Janusz Meder).

