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Sto najbardziej wpływowych osób w polskiej ochronie zdrowia

Listę 100 najbardziej wpływowych osób w polskiej 

ochronie zdrowia opublikowało pismo Puls Medycyny. Po-

dobnie jak w roku ubiegłym wśród wyróżnionych znaczącą 

grupę stanowili onkolodzy i lekarze innych specjalności 

bezpośrednio zaangażowani w walkę z rakiem. Trzecie miej-

sce na liście zajął prof. Jacek Jassem. Ponadto wyróżnieni 

zostali: prof. Marek Krawczyk, prof. Wiesław Jędrzejczak, prof. 

Witold Zatoński, prof. Cezary Szczylik, prof. Alicja Chybicka, 

prof. Tadeusz Orłowski, prof. Krzysztof Warzocha, prof. Ja-

rosław Reguła, prof. Zbigniew Pawłowicz, dr Janusz Meder, 

prof. Andrzej Lange, prof. Maciej Krzakowski, prof. Jan Lu-

biński, prof. Marian Reinfuss, dr Stanisław Góźdź, prof. Kazi-

mierz Roszkowski, prof. Wojciech Młynarski, prof. Bogusław 

Maciejewski.

Z dniem 1 stycznia 2013 r. Minister Zdrowia powołał na 

funkcję konsultanta krajowego w dziedzinie radioterapii dr. 

hab. Rafała Dziadziuszkę, prof. nadzw. Gdańskiego Uniwer-

sytetu Medycznego.

Rafał Dziadziuszko pracuje na stanowisku profesora nad-

zwyczajnego w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym, jest 

kierownikiem Zakładu Radioterapii i zastępcą kierownika 

Kliniki Onkologii i Radioterapii. Posiada specjalizacje z ra-

dioterapii onkologicznej (2001) i onkologii klinicznej (2004), 

które ukończył pracując w zespole prof. Jacka Jassema. W la-

tach 2005–2007 odbył stypendium naukowe w Uniwersy-

tecie w Kolorado, zajmując się badaniami translacyjnymi 

nad rakiem płuca. Jest członkiem kilku europejskich grup 

badawczych, w tym Grupy Raka Płuca EORTC, Europejskiej 

Platformy do Badań Raka Płuca (ETOP) oraz Środkowoeu-

ropejskiej Onkologicznej Grupy Badawczej (CEEOG). Jest 

Konsultant krajowy w dziedzinie radioterapii

członkiem Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, Polskie-

go Towarzystwa Radioterapii Onkologicznej, Europejskiego 

Towarzystwa Radioterapii Onkologicznej (ESTRO), Między-

narodowego Stowarzyszenia do Badań nad Rakiem Płuca 

(IASLC), Europejskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej 

(ESMO) oraz Amerykańskiego Towarzystwa Onkologii Kli-

nicznej (ASCO). Prowadzi wykłady na krajowych i międzyna-

rodowych kursach szkoleniowych, jest wykładowcą szkoły 

ESTRO i ESMO oraz współorganizatorem kilku europejskich 

konferencji onkologicznych. Jest autorem kilku rozdziałów 

w polskich i zagranicznych podręcznikach oraz członkiem 

Komitetu Redakcyjnego Nowotworów oraz Journal of Tho-

racic Oncology. Do jego dorobku naukowego należy ok. 

80 prac oryginalnych i przeglądowych o łącznym wskaźniku 

oddziaływania (IF) wynoszącym ok.  270 oraz indeksie Hir-

scha 20. Jego pasją są podróże oraz numizmatyka.    
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W sobotę 26 stycznia 2013 r. w ramach pierwszego „Zi-

mowego Forum Onkologicznego” w Zakopanem odbyła się 

sesja naukowa zorganizowana przez Polskie Towarzystwo 

Chirurgii Onkologicznej. 

Wykłady zostały wygłoszone w następującej kolejności: 

prof. W. Polkowski mówił na temat współczesnego lecze-

nia raka żołądka, prof. P. Rutkowski — na temat  postępów 

w leczenia czerniaków, doc. B. Zegarska — na temat foto-

protekcji i diagnostyki czerniaka, prof. A. Stelmach — na 

temat postępów w leczeniu raka nerki oraz prof. W. Zegarski 

— na temat postępów w leczenia raka odbytnicy. W sesji 

uczestniczyło łącznie około 40 osób z różnych stron kraju, 

reprezentujących głównie chirurgię onkologiczną, ale tak-

że onkologię kliniczną, patomorfologię i inne specjalności 

związane z leczeniem nowotworów złośliwych. Byli tam  

również studenci wydziałów lekarskich.

Dyskusja, która towarzyszyła każdemu wystąpieniu, mia-

ła charakter otwarty i bezpośredni, co pozwoliło na wyczer-

pujące omówienie istotnych, nurtujących zagadnień, gdyż 

każdy uczestnik miał możliwość zabrania głosu podczas tej 

interdyscyplinarnej sesji.

Dodatkowo w godzinach porannych odbyły się, in-

tegrujące środowisko chirurgów onkologów, Pierwsze 

Mistrzostwa Narciarskie o Puchar Prezesa PTChO, w któ-

rych wzięło udział około 30 członków i przyjaciół PTChO. 

Zwycięzcom wręczono puchary, a wszyscy startujący 

w zawodach otrzymali pamiątkowe dyplomy z logoty-

pem Towarzystwa.  Tytuł Mistrza i przechodni puchar 

ufundowany przez Prezesa PTChO profesora Wojciecha 

Zegarskiego otrzymał dr med. Jakub Kenig z III Kliniki 

CM UJ w Krakowie (nowo przyjęty członek PTChO), któ-

ry trasę slalomu giganta przejechał najszybciej spośród 

wszystkich uczestników.

Organizatorzy poinformowali, że w kolejnych latach 

planują kontynuację spotkań w Zakopanem z intencją przy-

gotowania tematycznych bloków wykładowych, zakładają-

cych możliwość dyskusji dla wszystkich zainteresowanych 

członków Towarzystwa oraz przedstawicieli środowiska 

onkologicznego.

I Zimowe Forum Onkologiczne

Prof. Wojciech Polkowski podczas wykładu (zdjęcie dzięki uprzejmości 
dr. med. Sławomira Mazura)

Prof. Maria Dąbska odznaczona Krzyżem Komandorskim 
Orderu Odrodzenia Polski

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komo-

rowski odznaczył Krzyżem Komandorskim Orderu Odro-

dzenia Polski Profesor Marię Dąbską — nestorkę patologii 

polskiej, wieloletnią pracownicę a potem — kierownika 

Zakładu Patologii Instytutu Onkologii w Warszawie.
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Grupa zwycięzców Pierwszych Mistrzostw Narciarskich 
o Puchar Prezesa PTChO (zdjęcie dzięki uprzejmości 
dr. med. Sławomira Mazura)

Zimowe Forum Onkologiczne to możliwość wymiany do-

świadczeń z lekarzami z innych ośrodków oraz innych specjal-

ności. Sesja wykładowa pozwoliła na zapoznanie się z nowymi 

trendami w leczeniu interdyscyplinarnym pacjentów onkolo-

gicznych. Było to także  idealne miejsce do spędzenia czasu na 

śniegu podczas zawodów narciarskich o Puchar Prezesa PTChO.

Dr n. med. Jerzy Władysław Mituś
Centrum Onkologii — Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, 
Oddział w Krakowie

Dr n. med. Jakub Kenig 
III Katedra Chirurgii Collegium Medicum, UJ w Krakowie


