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Komunikaty
Regulamin nagrody
im. Sobolewskich
1. Nagroda zosta∏a ustanowiona w latach 70-tych
dzi´ki dotacji P. Sobolewskiego, przekazanej do dyspozycji Zarzàdu G∏ównego Polskiego Towarzystwa Onkologicznego.
2. Nagroda przyznawana jest polskim pracownikom
naukowym za wybitne osiàgni´cia w zakresie zwalczania
chorób nowotworowych.
3. Wnioski w sprawie przyznania nagrody im. Sobolewskich powinny byç zg∏aszane do Zarzàdu G∏ównego
PTO przez cz∏onków Zarzàdu G∏ównego, Zarzàdy Oddzia∏ów Polskiego Towarzystwa Onkologicznego lub Rad´
Naukowà Centrum Onkologii-Instytutu im. M. Sk∏odowskiej-Curie.
4. Nagroda przyznawana jest raz na 4 lata, w roku,
w którym odbywajà si´ kolejne Zwyczajne Walne Zgromadzenie i Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Onkologicznego.
5. Termin sk∏adania wniosków up∏ywa na 3 miesiàce
przed datà kolejnego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polskiego Towarzystwa Onkologicznego.
6. Wniosek powinien zawieraç wykaz imienny kandydatów do nagrody, z krótkà charakterystykà ich sta˝u naukowego i zawodowego, omówienie osiàgni´ç naukowych
za które ma byç przyznana nagroda, wykaz publikacji
w naukowych czasopismach krajowych i zagranicznych,
w których przedstawiano wyniki badaƒ.
7. Decyzj´ o przyznaniu nagrody podejmuje komisja
sk∏adajàca si´ z Przewodniczàcego Zarzàdu G∏ównego
Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, Dyrektora Centrum Onkologii-Instytutu im. M. Sk∏odowskiej-Curie,
Przewodniczàcego Rady Naukowej Centrum Onkologii-Instytutu im. M. Sk∏odowskiej-Curie.
8. Kwota nagrody ustalana jest ka˝dorazowo,
z uwzgl´dnieniem zysków uzyskanych z odsetków lokat
d∏ugoterminowych funduszy Zarzàdu G∏ównego Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, jednak nie mo˝e byç
mniejsza ani˝eli 4 000 PLN.
9. Decyzja o przyznaniu nagrody jest oficjalnie og∏aszana w trakcie obrad Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Onkologicznego.

10. Komunikat o przyznaniu nagrody im. Sobolewskich wraz z krótkim omówieniem osiàgni´ç, za które jà
przyznano, jest publikowany w dwumiesi´czniku Nowotwory.

Nagroda
im. Franciszka ¸ukaszczyka
1. Nagroda im. Franciszka ¸ukaszczyka przyznawana
jest cz∏onkom Polskiego Towarzystwa Onkologicznego za
prace naukowe z dziedziny onkologii, których Autorem/Autorami nie sà samodzielni pracownicy naukowi.
2. Nagroda przyznawana jest za prace oparte na obserwacjach w∏asnych Autora/Autorów i zawierajàce pe∏nà
dokumentacj´ materia∏u. Prace zg∏aszane do nagrody powinny byç opublikowane w polskich czasopismach medycznych w roku poprzedzajàcym dat´ wniosku. Do nagrody mogà byç zg∏aszane równie˝ nie publikowane prace
doktorskie.
3. Ustala si´ 1 nagrod´ rocznie w wysokoÊci 2 000
PLN, wyp∏acanà z funduszy Zarzàdu G∏ównego Polskiego Towarzystwa Onkologicznego. O nagrod´ mo˝e ubiegaç si´ ka˝dy cz∏onek Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, nie b´dàcy samodzielnym pracownikiem naukowym.
4. Wnioski w sprawie przyznania nagrody im. Franciszka ¸ukaszczyka powinny byç zg∏aszane do Zarzàdu
G∏ównego PTO przez Zarzàdy Oddzia∏ów lub przez
cz∏onków Zarzàdu G∏ównego Towarzystwa. Do wniosku nale˝y do∏àczyç prac´ (odbitka redakcyjna, kserokopia, maszynopis), dowód przynale˝noÊci Autora/Autorów do Polskiego Towarzystwa Onkologicznego,
informacj´ o miejscu zatrudnienia, zajmowanym stanowisku.
5. Wnioski w sprawie przyznania nagrody powinny
byç zg∏aszane do Zarzàdu G∏ównego Polskiego Towarzystwa Onkologicznego do dnia 30 czerwca ka˝dego roku
kalendarzowego.
6. Decyzj´ o przyznaniu nagrody podejmuje powo∏ana przez Zarzàd G∏ówny komisja w sk∏adzie:
– przewodniczàcy Zarzàdu G∏ównego PTO
– redaktor naczelny dwumiesi´cznika Nowotwory
– dwóch cz∏onków Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, wybranych przez Zarzàd G∏ówny
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7. Decyzja o przyznaniu nagrody jest podejmowana
do 31 paêdziernika danego roku kalendarzowego, a komunikat o tym publikowany w dwumiesi´cznik Nowotwory.

W dniach 12-15 wrzeÊnia 2001 r. odb´dzie si´ w Warszawie

60. Jubileuszowy
Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich
Zjazd organizowany b´dzie przy wspó∏udziale:
Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Polskiego Towarzystwa Chirurgii Jamy Ustnej i Chirurgii
Szcz´kowo-Twarzowej
Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej
Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej
Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dzieci´cych
Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego
Polskiego Towarzystwa Historii Medycyny i Farmacji
Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów
Polskiego Towarzystwa Okulistycznego
Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego
Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów i Chirurgów G∏owy i Szyi
Polskiego Towarzystwa Urologicznego
Unii Towarzystw Chirurgicznych
G∏ównymi tematami b´dà urazy wielonarzàdowe, chirurgia
miniinwazyjna, i przeszczepianie narzàdów oraz historia
dwudziestowiecznej chirurgii polskiej.
Informacje:
Sekretariat Zarzàdu G∏ównego
Towarzystwa Chirurgów Polskich
tel./fax (0-22) 635 45 31, 831 75 24
e-mail: ppch@amwaw.edu.pl/ppch
internet.: http:/www.amwaw.edu.pl/ppch

Konkurs na zagraniczne stypendia naukowe i na krótkoterminowe pobyty naukowe za granicà oraz na uczestnictwo w mi´dzynarodowych zjazdach i sympozjach naukowych.

Rada Fundacyjna
Fundacji im. Jakuba hr. Potockiego
og∏asza na rok 1999 konkurs na stypendia i krótkoterminowe wyjazdy zagraniczne z nast´pujàcà tematykà priorytetowà:
– w dziedzinie ftyzjatrii:
– gruêlica i inne choroby uk∏adu oddechowego, epidemiologia i immunologia, fizjopatologia, rozpoznawanie i leczenie raka p∏uca;
– w dziedzinie onkologii:

– etiopatogeneza nowotworów z∏oÊliwych – w tym
przede wszystkim badania podstawowe, m.in. nad Êrodowiskowymi i genetycznymi uwarunkowaniami rozwoju raka oraz oddzia∏ywaniami nowotwór-gospodarz;
– rozwój metod wczesnego wykrywania nowotworów z∏oÊliwych oraz zastosowanie metod immunologicznych i molekularnych w diagnostyce raka;
– rozwój programów opieki nad chorymi na nowotwory z∏oÊliwe, w tym zw∏aszcza w terminalnej fazie choroby.
Wnioski o przyznanie stypendium lub krótkoterminowego naukowego wyjazdu za granic´ nale˝y przesy∏aç
jako przesy∏ki polecone na adres:
Instytut Gruêlicy i Chorób P∏uc
Fundacja im. Jakuba hr. Potockiego
01-138 Warszawa
ul. P∏ocka 26

Stypendium mo˝e byç przyznane tylko w jednym zagranicznym oÊrodku szkoleniowym. Wyjàtki od tej zasady
mogà byç uwzgl´dniane jedynie w odniesieniu do samodzielnych pracowników nauki, których pobyt w zagranicznych oÊrodkach naukowych nosi charakter wymiany naukowej.
We wnioskach stypendialnych nale˝y podaç nazw´
zagranicznego oÊrodka naukowego, w którym kandydat zamierza odbyç przeszkolenie oraz czasookres trwania stypendium, który kandydat i jego kierownik naukowy uznajà za niezb´dny do odbycia zamierzonego
szkolenia.
Do wniosków o pokrycie kosztów krótkoterminowych wyjazdów zagranicznych na mi´dzynarodowe zjazdy
i sympozja naukowe winno byç do∏àczone potwierdzenie
organizatorów zjazdu, i˝ referat naukowy kandydata zosta∏ przyj´ty do ustnego wyg∏oszenia na zjeêdzie.
Wniosek kandydata ubiegajàcego si´ o stypendium
lub o krótkoterminowy wyjazd na zjazd naukowy winien
zawieraç:
– imi´ i nazwisko, stopieƒ lub tytu∏ naukowy,
– adres zamieszkania i numer telefonu kontaktowego do miejsca pracy lub do domu,
– numer paszportu zagranicznego,
– ˝yciorys (tylko w przypadku stypendium),
– fotokopi´ dyplomu,
– opini´ bezpoÊredniego kierownika zak∏adu pracy,
zatrudniajàcego kandydata,
– wykaz dorobku naukowego kandydata,
– opini´ w∏aÊciwej instytucji naukowej i zarzàdu g∏ównego w∏aÊciwego towarzystwa naukowego co do celowoÊci przyznania stypendium lub krótkoterminowego wyjazdu na zjazd
mi´dzynarodowy naukowy,
– zgod´ kierownika jednostki organizacyjnej (rektora, dyrektora, lekarza wojewódzkiego) zatrudniajàcej
kandydata na wyjazd za granic´ i na udzielenie mu urlopu
w razie przyznania stypendium lub krótkoterminowego
wyjazdu na zjazd naukowy,
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– pisemnà zgod´ zagranicznego oÊrodka naukowego,
w którym kandydat ma zamiar odbywaç stypendium, zaproszenie imienne lub inne dokumenty stwierdzajàce, ˝e
oÊrodek zagraniczny przyjmie kandydata na stypendium
i na jaki okres,
– formalne oÊwiadczenie organizatorów zjazdu naukowego, na który kandydat ma zamiar si´ udaç, stwierdzajàce, i˝ referat naukowy kandydata zosta∏ przyj´ty do ustnej
prezentacji na tym zjeêdzie,
– oÊwiadczenie o znajomoÊci j´zyka angielskiego lub
j´zyka kraju, w którym ma si´ odbyç stypendium lub zjazd
naukowy,
– informacje kandydata o innych êród∏ach sfinansowania wnioskowanego stypendium lub wyjazdu na zjazd
naukowy.
Fundacja im. Jakuba hr. Potockiego nie pokrywa kosztów przejazdu do miejsca szkolenia stypendialnego lub
zjazdu naukowego.

W dniach 10-13 grudnia 2000 w Szczyrku odb´dzie si´
II Konferencja Naukowa

Rak tarczycy 2000
Sesje plenarne i sesje plakatowe b´dà dotyczy∏y biologii molekularnej, epidemiologii, post´pów diagnostyki
i leczenia raka tarczycy. Konferencja zostanie zakoƒczona
aktualizacjà obowiàzujàcego konsensusu w zakresie diagnostyki i leczenia raka tarczycy.
Przewidujemy jednodniowy kurs diagnostyki i leczenia raka tarczycy, poprzedzajàcy konferencj´ i przeznaczony dla rozpoczynajàcych swojà prac´ w tym zakresie.
Organizatorzy:
Komitet Referencyjny ds. Epidemiologii, Diagnostyki
i Leczenia Raka Tarczycy
Polskie Towarzystwo Endokrynologiczne
Polskie Towarzystwo Endokrynologii Dzieci
Polskie Towarzystwo Medycyny Nuklearnej
Polskie Towarzystwo Onkologiczne
Polskie Towarzystwo Patomorfologów
Centrum Onkologii- Instytut im. Marii Sk∏odowskiej-Curie, Oddzia∏ w Gliwicach
II Komunikat zostanie przes∏any do 15 kwietnia do
wszystkich, którzy nadeÊlà zg∏oszenie wst´pne na adres
Komitetu Organizacyjnego Konferencji. Przewidywany
termin zg∏aszania uczestnictwa w Konferencji:
15 czerwca 2000 roku. Zg∏oszenia udzia∏u prosimy przesy∏aç na adres:
Komitet Organizacyjny Konferencji RAK TARCZYCY
2000
Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Sk∏odowskiej-Curie
44 -100 Gliwice
Wybrze˝e Armii Krajowej 15
Tel. 032 278 93 01

W dniach 15-16 grudnia 2000 r. w Centrum OnkologiiInstytucie w Warszawie odb´dzie si´

IV Zjazd Polskiego Towarzystwa
Onkologii Klinicznej
Tematyka Zjazdu:
Post´py w rozpoznawaniu i leczeniu nowotworów przewodu pokarmowego.
Bie˝àce doÊwiadczenia kliniczne EORTC grupy przewodu pokarmowego.
Stosowanie chemioterapii nowotworów w okresie reformy
s∏u˝by zdrowia w Polsce.
Tematy wolne (w sesji plakatowej).
Zapewnione sà ju˝ wyk∏ady wybitnych specjalistów z kraju i zagranicy.
Przypominamy, ˝e PTOK zgodnie z tradycjà lat ubieg∏ych
funduje doroczne nagrody:
– Za najlepszà prac´ doktorskà z zakresu onkologii – Nagroda im. prof. Tadeusza Koszarowskiego
– Za najlepszà prac´ na temat z zakresu onkologii klinicznej,
opublikowanà w piÊmiennictwie angloj´zycznym – Nagroda
Zarzàdu G∏ównego PTOK – udzia∏ w Zjeêdzie ASCO.
– Za najlepszà prac´ w j´zyku polskim, opublikowanà
w polskim piÊmiennictwie – Nagroda Zarzàdu – G∏ównego
PTOK – udzia∏ w Zjeêdzie ESMO.
– Za najlepsze wystàpienia ustne i plakaty prezentowane
podczas IV-go Zjazdu PTOK.
Termin nadsy∏ania wszystkich zg∏oszeƒ:
– uczestnictwa w IV Zjeêdzie PTOK + rezerwacja hotelu
– streszczeƒ prac naukowych proponowanych do prezentacji w czasie IV Zjazdu PTOK
– prac naukowych zg∏aszanych do przyznawania nagród,
odpowiednio do informacji zawartych w punktach 1-3
up∏ywa z dniem 30 wrzeÊnia 2000 r.
Op∏ata wpisowa 122 z∏ (100 z∏ + VAT) – dla cz∏onków
PTOK.
Op∏ata wpisowa 183 z∏ (150 z∏ + VAT) – dla pozosta∏ych lekarzy
(mo˝liwoÊç rezerwacji miejsc hotelowych w CO-I).
Liczba miejsc ograniczona, kwalifikacja uczestników wg
kolejnoÊci zg∏oszeƒ.
Informacje:
Sekretariat IV-go Zjazdu PTOK
Klinika Nowotworów Uk∏adu Ch∏onnego
ul. Roentgena 5
02-781 Warszawa
tel./ fax. (0-22) 644-01-21
e-mail meder@coi.waw.pl
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W dniach 7-8 wrzeÊnia 2000 r. w Centrum Onkologii-Instytucie w Warszawie odb´dzie si´ Konferencja Naukowo- Szkoleniowa PTOK

Rak p∏uca i rak piersi
Standardy i co dalej?

Termin nadsy∏ania zg∏oszeƒ up∏ywa z dniem 10 wrzeÊnia
2000 r.
Informacje:
Sekretariat Kliniki Nowotworów Sutka CO-I
tel./ fax. 644 00 24 lub 644 50 24 wew. 2555
e-mail: tpien@coi.waw.pl

Panel dyskusyjny z udzia∏em zaproszonych ekspertów
z Polski i z zagranicy
Op∏ata wpisowa wynosi 85 z∏ (70 z∏ + VAT) – dla cz∏onków
PTOK
Op∏ata wpisowa 122 z∏ (100 z∏ + VAT) – dla pozosta∏ych lekarzy.
(mo˝liwoÊç rezerwacji miejsc hotelowych w CO-I).
Liczba miejsc ograniczona, kwalifikacja uczestników wg
kolejnoÊci zg∏oszeƒ.
Termin nadsy∏ania zg∏oszeƒ up∏ywa z dniem 31 lipca 2000 r.

Organizacja:
Prezes i Zarzàd G∏ówny PTOK
Komitet Organizacyjny Konferencji:
M. Krzakowski, T. Pieƒkowski, P. Siedlecki, J. Meder
Informacje:
Sekretariat PTOK
tel/ fax. 644 01 21 lub 644 50 24 wew. 2448
e-mail: meder@coi.waw.pl

W dniach 30 maja – 2 czerwca 2000 r. w Centrum Onkologii-Instytucie w Warszawie odb´dzie si´

IV Szko∏a PTOK
Kurs onkologii klinicznej – atestacyjny
(obowiàzkowy przed egzaminem specjalizacyjnym)
Op∏ata wpisowa wynosi 122 z∏ (100 z∏ + VAT) – dla cz∏onków PTOK.
Op∏ata wpisowa wynosi 244 z∏ (200 z∏ + VAT) – dla pozosta∏ych lekarzy
(mo˝liwoÊç rezerwacji miejsc hotelowych w CO-I).
Liczba miejsc ograniczona, kwalifikacja uczestników wg
kolejnoÊci zg∏oszeƒ.
Termin nadsy∏ania zg∏oszeƒ up∏ywa z dniem 30 kwietnia
2000 r.
Organizacja:
Prezes i Zarzàd G∏ówny PTOK
Informacje:
Sekretariat Kliniki Nowotworów Uk∏adu Ch∏onnego CO-I
tel./ fax. 644 01 21 lub 644 50 24 wew. 2448
e-mail: meder@coi.waw.pl

W dniach 11-13 paêdziernika 2000 r. w Centrum Onkologii-Instytucie w Warszawie odb´dzie si´

V Szko∏a PTOK
Rak piersi – kurs dla chirurgów
Op∏ata wpisowa wynosi 85 z∏ (70 z∏ + VAT) – dla cz∏onków
PTOK.
Op∏ata wpisowa 183 z∏ (150 z∏ + VAT)- dla pozosta∏ych
lekarzy
(mo˝liwoÊç rezerwacji miejsc hotelowych w CO-I).
Liczba miejsc ograniczona, kwalifikacja uczestników wg
kolejnoÊci zg∏oszeƒ.

W dniach 6-10 listopada 2000 r. w Centrum Onkologii-Instytucie w Warszawie odb´dzie si´

VI Szko∏a PTOK
Kurs onkologii klinicznej – wprowadzajàcy
(obowiàzkowy dla lekarzy w trakcie specjalizacji)
Op∏ata wpisowa wynosi 122 z∏ (100 z∏ + VAT) – dla cz∏onków PTOK.
Op∏ata wpisowa wynosi 244 z∏ (200 z∏ + VAT) – dla pozosta∏ych lekarzy
(mo˝liwoÊç rezerwacji miejsc hotelowych w CO-I).
Liczba miejsc ograniczona, kwalifikacja uczestników wg
kolejnoÊci zg∏oszeƒ.
Termin nadsy∏ania zg∏oszeƒ up∏ywa z dniem 5 paêdziernika
2000 r.

Organizacja:
Prezes i Zarzàd G∏ówny PTOK
Informacje:
Sekretariat Kliniki Nowotworów Uk∏adu Ch∏onnego CO-I
tel/ fax. 644 01 21 lub 644 50 24 wew. 24 48
e-mail: meder@coi.waw.pl

W dniach 15-18 listopada 2000 r. w Centrum Onkologii-Instytucie w Warszawie odb´dzie si´

VII Szko∏a PTOK
Rak piersi – kurs dla specjalizacji niezabiegowych
Op∏ata wpisowa wynosi 122 z∏ (100 z∏+ VAT) – dla cz∏onków PTOK.
Op∏ata wpisowa wynosi 244 z∏ (200 z∏+ VAT) – dla pozosta∏ych lekarzy
(mo˝liwoÊç rezerwacji miejsc hotelowych w CO-I.)
Liczba miejsc ograniczona, kwalifikacja uczestników wg
kolejnoÊci zg∏oszeƒ.
Termin nadsy∏ania zg∏oszeƒ up∏ywa z dniem 10 wrzeÊnia
2000 r.
Informacje:
Sekretariat Kliniki Nowotworów Sutka CO-I
tel./ fax. 644 00 24 lub 644 50 24 wew. 2555
e-mail: tpien@coi.waw.pl
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W dniach 20-24 listopada 2000 r. w Centrum Onkologii-Instytucie w Warszawie odb´dzie si´

VIII Szko∏a PTOK
Wspó∏czesne metody, diagnostyka i leczenie
nowotworów uk∏adu ch∏onnego
Kurs dla 20-30 lekarzy przed egzaminem specjalizacyjnym z zakresu specjalizacji onkologicznych i hematologii.
Op∏ata wpisowa wynosi 122 z∏ (100 z∏ + VAT) – dla cz∏onków PTOK.
Op∏ata wpisowa wynosi 244 z∏ (200 z∏ + VAT) – dla pozosta∏ych lekarzy
(mo˝liwoÊç rezerwacji miejsc hotelowych w CO-I).
Liczba miejsc ograniczona, kwalifikacja uczestników wg
kolejnoÊci zg∏oszeƒ.
Termin nadsy∏ania zg∏oszeƒ up∏ywa z dniem 15
paêdziernika 2000 r.
Kierownik naukowy kursu:
dr med. Janusz Meder
Informacje:
Sekretariat Kliniki Nowotworów Uk∏adu Ch∏onnego CO-I
tel/ fax. 644 01 21 lub 644 50 24 wew. 2448
e-mail: meder@coi.waw.pl

W dniach 2-3 czerwca 2000 r. w Warszawie odb´dà si´
Sesje Kliniczne w ramach

IV Âwiatowego Kongresu Polonii Medycznej
Post´py w profilaktyce, diagnostyce i leczeniu nowotworów
Miejsce sesji: PKiN (2 czerwca) oraz Mi´dzynarodowe
Centrum Biocybernetyki PAN (3 czerwca) – ul. Pawiƒskiego 7
Organizacja Sesji:
PTOK, Centrum Onkologii- Instytut w Warszawie
Kierownictwo naukowe:
dr med. Janusz Meder
Informacje:
Sekretariat Kliniki Nowotworów Uk∏adu Ch∏onnego CO-I
Tel./ fax. 644 01 21 lub 644 50 24 wew. 2448
e-mail: meder@coi.waw.pl

