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Z wielkim żalem i przykrością zawiadamiamy, iż w dniu 27
kwietnia 2014 roku zmarł:

Zjazdy, Konferencje, Kursy
Zjazdy, sympozja naukowe

Prof. zw. dr hab., dr honoris causa Przemysław Gabryel

Konferencje szkoleniowe
Kursy
Specjalizacja, Egzaminy
Specjalizacja

Człowiek wielkiego
serca,
szerokich
horyzontów
i
zrozumienia ludzkich potrzeb. Wieloletni kierownik Katedry i
Zakładu Patomorfologii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego
im Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Egzaminy
Akredytacje, Licencje
Komisja akredytacyjna
Komisja ds. licencji PTP
Komisja ds. Zarządzania jakością
Prawo

Były dziekan Wydziału Lekarskiego i prorektor d.s. nauki
Naszego
Uniwersytetu.
Członek
Centralnej
Komisji
Kwalifikacyjnej d.s. T ytułów i Stopni Naukowych. Konsultant
Krajowy w dziedzinie patomorfologii a co najbardziej istotne
nasz prawdziwy Nauczyciel, nigdy nieszczędzący czasu, aby
nam odkrywać nowe zjawiska w biologii i medycynie. Mądry i
życzliwy konsultant wszystkich naszych trudnych badań i
diagnoz.

Prawo w patomorfologii
Nadzór specjalistyczny
Organizacyjne
Korespondencja
Archiwum
2362 odsłon

Znany i ceniony zarówno wśród patomorfologów jak i
klinicystów w Polsce. Wybitny specjalista szczególnie w
dziedzinie neuropatologii oraz patologii płodu i noworodka.
Autor wielu publikacji naukowych. Organizator licznych
zjazdów,
sympozjów
i
konferencji
w
dziedzinie
patomorfologii. Członek honorowy Polskiego T owarzystwa
Patologów.

By Google Analytics

Jego wiedza i zdolności sprawiły, że był cenionym
nauczycielem akademickim szanowanym przez studentów a
jego uczniowie osiągnęli liczne sukcesy naukowe i
zawodowe.
Msza święta pogrzebowa zostanie odprawiona w dniu 30
kwietnia br. o godzinie 9:00 w Kościele Chrystusa Dobrego
Pasterza przy ul. Nowina 1 w Poznaniu.
Po mszy świętej o godzinie 9:45 odbędzie się pogrzeb na
pobliskim Cmentarzu Parafialnym.
Pogrążeni w smutku
Prof. Przemysław Majewski
wraz z całym zespołem
Katedry Patomorfologii Klinicznej

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Najserdeczniejsze Życzenia Pogodnych i Rodzinnych Świąt
Wielkanocnych,
dużo zdrowia, radości,
smacznego jajka, mokrego dyngusa,
mnóstwo wiosennego słońca oraz samych sukcesów
składa wszystkim Członkom i Sympatykom
Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Patologów

Koleżanki i Koledzy,
W dniu 10 kwietnia br. w Warszawie odbyła się III Debata Programowa Polskiego
Towarzystwa Onkologicznego, z udziałem osób , które uczestniczyły w pracach nad Strategią
Walki z Rakiem w Polsce 2014-2025. Strategia, zwana potocznie "C ancerplanem" była
firmowana przez Towarzystwa Onkologiczne oraz Polskie Towarzystwo Patologów, której
przedstawiciele zasiadali w poszczególnych Komisjach. C elem Strategii jest wskazanie
głównych kierunków zmian, zmierzających do osiągnięcia poprawy populacyjnych wskaźników
zachorowalności i umieralności związanej z chorobami nowotworowymi w Polsce oraz jakości
życia chorych na nowotwory. Prace nad pierwszą wersją Strategii Walki z Rakiem w Polsce
2015–2024 weszły w końcową fazę - proces społecznych konsultacji. Rada Projektu Strategii
zaprasza wszystkich zainteresowanych do wyrażenia opinii na temat zawartych w niej
propozycji. Dokument został zamieszczony na stronie www.walkazrakiem.pl 10 kwietnia
o godz. 20.00. Społeczne konsultacje potrwają do 25 maja. Ostateczna wersja dokumentu
zostanie przedstawiona pod koniec czerwca.
Gorąco zachęcam polskich patomorfologów do wyrażania opinii w tej sprawie,
ponieważ Strategia zawiera wielkie cele do osiągnięcia dla polskich patomorfologów szybkość, jakość diagnozy oraz spraw związanych z warsztatem pracy. Jesteśmy ważnym
ogniwem tej strategii i powinniśmy w niej aktywnie uczestniczyć.
Po wejściu na stronę www.walkazrakiem.pl
należy pobrać dokument do przeczytania ("pobierz dokument") a po przeczytaniu wpisać
opinię w zakładce "Weź udział".
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Dr n med. Krzysztof Bardadin
Sekretarz ZG PTP
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Szanowni Państwo,
Zgodnie z zaplanowanym programem prowadzenia spotkań edukacyjnych pod patronatem PTP i w
odpowiedzi na Państwa pytania, pragnę przekazać informację, iż chcemy kontynuować w tym roku
Warsztaty Videomikroskopowe.
Na razie chciałabym zaproponować trzy spotkania:

W dniach 31 styczeń ( 13.00 – 18.00) i 1 luty (9.00 – 15.00) 2014 r.

1.

Wykładowca: Prof. Angelo Paolo dei Tos, wieloletni Przewodniczący Grupy Roboczej Tkanek
Miękkich przy Europejskim Towarzystwie Patologów.
Tematem warsztatów będą: Nowotwory mezenchymalne przewodu pokarmowgo i
przestrzeni zaotrzewnowej (z uwzględnieniem nowotworów podścieliskowych).
Poza wykładami Profesora dei Tosa będzie możliwość prezentacji przypadków
przygotowanych przez uczestników spotkania.
Miejsce spotkania: Hotel Hyatt Regency Warsaw, ul. Belwederska 23, Warszawa
Opłata za uczestnictwo 100 zł – dla członków PTP oraz 200 zł dla osób nie będących
członkami PTP

2.

W dniach 21 – 22 luty 2014 odbędzie się spotkanie współorganizowane przez firmę
Beckton Dickinson.
21 luty: I sesja w godzinach 10.00 – 13.00 (w języku polskim)
Zalecenia PTP dotyczące diagnostyki neoplazji śródnabłonkowej i raka szyjki macicy z
uwzględnieniem badań immunohistochemicznych i molekularnych w kierunku infekcji HPV
21 luty: II sesja w godzinach 14.00 – 18.00 ( w języku angielskim);
22 luty: III sesja w godzinach 9.00 – 13.00 ( w języku angielskim);
kurs z cytologii ginekologicznej na podłożu płynnym, wykłady oraz indywidualne oglądanie
preparatów
Miejsce spotkania: Centralny Szpital Kliniczny MSW w Warszawie, Centrum KongresowoDydaktyczne, ul. Wołoska 137, Warszawa
Opłata za uczestnictwo 200 zł

28 marca 2014 w godzinach 11.00 – 13.00 z możliwością przedłużenia

3.

Warsztaty mikroskopowe z Nowotworów neuroendokrynnych przewodu pokarmowego.
Już po raz drugi, będziemy mogli przedstawić własne ciekawe przypadki z nowotworów
neuroendokrynnych w czasie Ogólnopolskiej Konferencji. Tym razem chcemy zwrócić
szczególną uwagi na kryteria oceny Ki67, nie tylko w NEN układu pokarmowego, ale także
w guzach o innej lokalizacji. ZAPRASZAMY!
Uczestnicy Warsztatów będą mogli wziąć udział w VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej
„Kontrowersje w nowotworach neuroendokrynnych” organizowanej przez prof. Beatę
Kos-Kudłę i Polską Sieć Guzów Neuroendokrynnych. W czasie Koferencji będą
przedstawione uaktualnione wytyczne diagnostyczno-lecznicze NEN układu pokarmowego
opublikowane w grudniu 2013 roku w Endokrynologii Polskiej.

Szczegółowe informacje przedstawimy wkrótce na stronie internetowej PTP.
Z uwagi na krótki czas organizacji pierwszego spotkania, bardzo proszę Państwa o w miarę
możliwości szybkie zgłaszanie się chętnych osób.
Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniach proszę o informację drogą mailową na adres:
aneta.wrzecionowska@cskmswia.pl
TEL/FAX: 22 508 12 30
Przesyłam serdeczne
pozdrowienia,
do zobaczenia
Anna Nasierowska-Guttmejer

Najserdeczniejsze Życzenia Radosnych i Rodzinnych
Świąt Bożego Narodzenia
oraz Udanego Nowego roku 2014
wszystkim Patomorfologom, ich Rodzinom oraz Sympatykom
przesyła
Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Patologów

Członkowie Polskiego Towarzystwa Patologów,
Szanowni Państwo,
Uprzejmie informuję, że Walne Zgromadzenie Polskiego Towarzystwa Patologów
odbędzie się dnia 8 czerwca 2013 roku (sobota) w Białymstoku, w C entrum DydaktycznoNaukowym WNoZ, ul. Szpitalna 37
I termin: godz. 18.00
II termin: godzina 18.15
Program:
1. Otwarcie Zgromadzenia - Prezes ZG PTP prof. A. Nasierowska-Guttmejer
2. Przyjęcie porządku obrad - prof. A. Nasierowska-Guttmejer
3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia 4. Wybór Sekretarza Zgromadzenia -

głosowanie jawne
głosowanie jawne
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głosowanie jawne

6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków

głosowanie jawne

7. Sprawozdanie ustępującego Zarządu Głównego PTP.
8. Sprawozdanie skarbnika Zarządu Głównego PTP
9. Sprawozdanie Głównej Komisji Rewizyjnej PTP
10. Dyskusja.
11. Głosowanie nad wnioskiem o udzielenie absolutorium ustępującemu ZG PTP.
głosowanie jawne
12. Wybory nowego Prezesa Polskiego Towarzystwa Patologów
13. Wybory członków Prezydium Zarządu Głównego PTP
14. Wybory Głównej Komisji Rewizyjnej

głosowanie tajne
głosowanie tajne

głosowanie tajne

15. Wybór miejsca i termin następnego Zjazdu PTP głosowanie jawne
16. Wolne wnioski.
Uwaga: do głosowania w trakcie Walnego Zgromadzenia są uprawnieni członkowie mający
opłacone składki członkowskie. Lista członków uprawnionych do odebrania mandatów jest
tworzona na podstawie list przesyłanych przez Oddziały.
Z wyrazami szacunku,
Krzysztof Bardadin
Sekretarz Zarządu Głównego PTP

Członkowie Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Patologów.
Zapraszamy do udziału w zebraniu Zarządu Głównego PTP, które odbędzie się dnia 6 czerwca 2013 roku o godz. 15.00
w Białymstoku, w Zakładzie Patomorfologii Lekarskiej UMB, ul. Waszyngtona 13.
Program zebrania:
1. Informacja o wyborach nowych Zarządów oddziałów terenowych PTP (dr K. Bardadin)
2. Sprawozdanie Zarządu Głównego do przedstawienia na posiedzeniu Walnego Zgromadzenia (prof. A. NasierowskaGuttmejer)
3. Sprawozdanie skarbnika Zarządu Głównego do przedstawienia na posiedzeniu Walnego Zgromadzenia (prof. J. Ryś)
4. Sprawozdanie redaktora naczelnego Pol J Pathol (prof. J. Ryś)
5. Propozycja ZG kandydata(ów) na Prezesa ZG PTP do przedstawienia na Walnym Zgromadzeniu Członków PTP.
6. Propozycje na temat miejsca i terminu następnego Zjazdu PTP.
7. Wniosek w sprawie podniesienia składki członkowskiej Towarzystwa.
8. Wolne wnioski.
Z poważaniem

Prof. dr hab. Anna Nasierowska Guttmejer
Prezes PTP

dr n med. Krzysztof Bardadin
Sekretarz ZG PTP

PS. Sprawozdanie Prezesa ZG zostanie wywieszone na stronie internetowej Towarzystwa po otrzymaniu niezbędnych
informacji z Oddziałów.

Zdrowych, spokojnych,
rodzinnych i ciepłych
Świąt W ielkiej Nocy
Życzy
Zarząd Główny P.T.Patologów

Szanowni Państwo,
Rok 2012 jest już historią, ale rozpoczęliśmy w nim program działania, który chcemy
kontynuować.
1. W lutym 2013 roku, tematem nowotworów jajnika, kończymy cykl Warsztatów
Videomikroskopowych. Odbyło się 11 spotkań dotyczących patologii przewodu
pokarmowego, ginekologii, piersi, urologii, nowotworów endokrynnych, niemelanocytarnych
zmian skóry, zmian w terenie głowy i szyi, płuca, chłoniaków, łożyska i nowotworów
dziecięcych. Głównym założeniem warsztatów była prezentacja preparatów i omawianie
wybranych przypadków. Uczestniczyło w nich średnio około 30 osób, większość stanowili
młodzi patolodzy i rezydenci. Staraliśmy się zapraszać do przygotowania warsztatów
ekspertów w poszczególnych dziedzinach patomorfologii. Każdy z wykładowców włożył
dużo pracy i własnego zaangażowania w przygotowanie warsztatów. Uczestnicy mogli
otrzymać materiały, które uzupełniały praktyczną wiedzę zdobytą w czasie spotkania. W
2011 roku mogliśmy korzystać z mikroskopów dzięki pomocy firmy OLYMPUS. W 2012 i
2013 roku firma Kawaska wsparła nasze warsztaty mikroskopowe użyczając mikroskopów
Leica, zapewniając posiłki i pomoc przy przygotowaniu materiałów dla uczestników. W
następnych latach powinniśmy ulepszyć formę Warsztatów Videomikroskopowych.
2. Rozpoczęliśmy opracowywanie wytycznych do narządowej histopatologii onkologicznej i
przygotowania raportów synoptycznych. Zaczęliśmy organizować grupy ekspertów
narządowych, członków PTP, których zadaniem było przygotowanie wyżej wymienionych
standardów patomorfologicznych, a w następnych latach organizowanie szkoleń dla
patomorfologów z histopatologii onkologicznej. W pierwszym etapie przygotowaliśmy
roboczą wersję standardów diagnostycznych, którą chcemy w wersji ostatecznej, wirtualnej
i/lub papierowej, zakończyć do końca 2013 roku. Program ten był finansowany w 2012 roku
przez Ministerstwo Zdrowia. Realizatorem jego było C entrum Onkologii w Gliwicach. Polskie
Towarzystwo Patologów objęło patronat nad jego wykonaniem. Koordynatorami programu
byli prof. nadz. Dariusz Lange (Kierownik Zakładu Patologii w C entrum Onkologii w
Gliwicach), prof. Anna Nasierowska-Guttmejer, prezes Polskiego Towarzystwa Patologów.
3. Polskie wytyczne do diagnostyki histopatologicznej wzorujemy między innymi na
standardach amerykańskich C AP, AJC C i UIC C , powszechnie obowiązujących na świecie.
Dlatego też PTP podpisało porozumienie z C AP (26 października 2012 prezes PTP i 6
grudnia 2012 prezes C AP) w sprawie korzystania z raportów amerykańskich. Porozumienie
to zakłada kolejno dostęp do narządowych raportów histopatologicznych.
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4. Jesteśmy w trakcie podpisywania porozumień o współpracę między polskimi towarzystwami
onkologicznymi PTO, PTOK i PTC hO, a PTP. Porozumienie to jest kontynuacją rozpoczętej
współpracy między onkologicznymi polskimi, a amerykańskimi towarzystwami w czasie
rozmów na ASC O. Onkolodzy chcą nas wspierać we wprowadzaniu raportów do rutynowej
diagnostyki histopatologicznej. Jedną z dróg wdrażania wytycznych diagnostycznych są
zaplanowane wspólne konferencje naukowe organizowane przez regionalne oddziały PTP i
PTO. Jesteśmy w trakcie ich przygotowywania.
5. We wrześniu 2012 roku Zarząd Europejskiego Towarzystwa Patologów podjął decyzję
odnośnie przekazania zysku ze Interkongresu w Krakowie (2010 roku). Zgodnie z tą
decyzją 50% sumy ESP przekazuje na organizację ESC oP w Krakowie, a pozostałe 50% dla
Zarządu PTP na cele edukacyjne w Polsce. Pieniądze pozostają w Brukseli i będą
przekazywane PTP po przedstawieniu programu finansowego na konkretny cel.
6. 22 stycznia 2013 roku odbyło się 7. Zebranie Zarządu PTP w bieżącej kadencji. C złonkowie
Zarządu zostali poinformowani i bieżących sprawach dotyczących realizacji programu
Ministerstwa Zdrowia, porozumień między PTP, a C AP i polskimi towarzystwami
onkologicznymi, decyzji ESP o dysponowaniem zysku finansowego z Interkongresu w
Krakowie.
Kolejnym bardzo ważnym tematem był Zjazd PTP w Białymstoku. Gorąco wszystkich
zapraszamy do uczestniczenia w nim. Zgodzili się wziąć w nim udział prof. Fatima C arneiro
prof. Fred Bosman z Zarządu ESP oraz prof. J. Ratajczak i prof. Jerzy Stanek. Adres strony
zjazdu: www.ptp-zjazd.org
Zgodnie ze Statutem PTP wybraliśmy C złonków Honorowych zaproponowane przez
przewodniczących oddziałów. Zgłoszono trzy osoby dr n. med. Krzysztofa Bardadina (Oddział
Warszawski), i prof. Bogusława Musiatowicza (Oddział Białostocki) oraz dr n. med. Bolesława
Paplę (Oddział Krakowski). Nominacje wybranym nowym honorowym członkom PTP za ich
zasługi dla patomorfologii polskiej będą wręczone w czasie Zgromadzenia Walnego na
Zjeździe PTP w Białymstoku.
Bardzo ważnym punktem programu zebrania zarządu PTP było mocne stwierdzenie
Sekretarza PTP na temat sprawozdań corocznych i aktualizacji list członków. Osoby, które nie
zapłacą składek członkowskich za lata 2010 – 2012 (razem 120 zł, 40 zł za rok) nie będą na
liście członków towarzystwa i nie będą mogli wziąć czynnego udziału w Zgromadzeniu
Walnym. Wzory sprawozdań corocznych przedstawili Skarbnik i Przewodniczący Komisji
Rewizyjnej. Przewodniczący Oddziałów zostali zobowiązani do przeprowadzenia wyborów do
końca maja 2013 i przesłania aktualnych sprawozdań i list członków.
1. 24 stycznia 2013 roku odbyło się w Brukseli co roczne spotkanie Advisrory Board European
Society of Pathology, któremu przewodniczy prof. Fred Bosman, a w skład wchodzą prezesi
lub przedstawiciele narodowych towarzystw patologicznych. Ze strony polskiej uczestniczyła
w nim prezes PTP. W czasie spotkania omawiano wcześniej złożone propozycje tematów do
prezentacji na kolejnym zjeździe ESP w Londynie. Zgłosiłam chęć zorganizowania w Polsce
kolejnej edycji EScoP-u w Krakowie na temat zmian w terenie głowy i szyi oraz kursu
międzynarodowego z raka piersi przy współpracy polsko-niemieckiej. W czasie spotkania
szczególnie zachęcano wszystkich do współpracy między towarzystwami naukowymi oraz
grupami narządowymi ESP, które powinny być współorganizatorami szkoleń i konferencji
organizowanych pod patronatem ESP i narodowych towarzystw patologów.
2. Narodowe Towarzystwa Patologów mogą dodatkowo uzyskać dofinansowanie z ESP w
wysokości 10.000 Euro lub więcej, jeżeli 30% aktywnych członków PTP jest członkami ESP.
Prosimy więc o zapisywanie się do ESP: www.esp-pathology.org
3. Przypominam, że 28 lutego mija termin zgłaszania streszczeń, a 31 marca wczesnej
rejestracji na XIX Zjeździe PTP w Białymstoku.
Jest to szczególny termin, gdyż mija 55 lat od założenia Polskiego Towarzystwa Patologów i 60
lat istnienia Zakładu Anatomii Patologicznej na Akademii Medycznej w Białymstoku.
Zapraszamy Wszystkich do uczestniczeniu w dniach od 6 do 9 czerwca 2013 w Zjeździe
Polskiego Towarzystwa Patologów w Białymstoku.
Warszawa, 1 luty 2013 roku
Anna Nasierowska-Guttmejer

Kalendarz wydarzeń 2013
22-23 LUTY – Warsztaty Videomikroskopowe z nowotworów jajnika
Prof. dr hab. J. Kupryjańczyk
Zakład Patomorfologii C SKMSW w Warszawie, ul. Wołoska 137, Warszawa,
Kontakt: aneta.wrzecionowska@cskmswia.pl
February 22-23, 2013 - FISA C Fourth International Symposium on A drenal Cancer, Paris,

http://www.fisac2013.fr
15-16 MARZEC – Konferencja interdyscyplinarna z warsztatami video mikroskopowymi nt.
„Niestabilności mikrosatelitarnej w raku jelita grubego” z udziałem prof. C ord’a Langner’a
Przewodniczącego Grupy Roboczej Przewodu Pokarmowego Europejskiego Towarzystwa
Patologów (szczegółowy program w opracowaniu).
Zapraszam wszystkich chętnych do włączenia się do grupy przewodu pokarmowego PTP
15 marca – konferencja, 16 marca warsztaty mikroskopowe z raka jelita grubego
Zakład Patomorfologii C SKMSW w Warszawie, ul. Wołoska 137, Warszaw,
Kontakt: aneta.wrzecionowska@cskmswia.pl
1 1 – 13 KWIETNIA – Międzynarodowa Konferencja „Diagnostyka i leczenie raka piersi
(Falenty 2013) organizowana przez Polskie Towarzystwo do Badań nad Rakiem Piersi.
Hotel Holiday Inn w Józefowie k. Warszawy. www.rak piersi.org.pl
1 9 KWIETNIA – konferencja Polskiej Grupy ds. Nowotworów Endokrynnych w C entrum
Onkologii w Gliwicach połączona z konsultacjami histopatologicznymi
6 – 9 CZERWIEC – Zjazd Polskiego Towarzystwa Patologów w Białymstoku;
www.ptp-zjazd.org
14 – 15 CZERWIEC – Letnia Szkoła Guzów Endokrynnych, C entrum Onkologii, Gliwice
31 SIERPIEŃ – 4 WRZESIEŃ – Kongres Europejskiego Towarzystwa Patologów w Lizbonie,
www.esp-pathology.org
12 – 14 WRZESIEŃ – VIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Rak płuca 2013” w Gdańsku
połączona z warsztatami mikroskopowymi; www.rakpluca2013.pl
26 – 28 WRZESIEŃ – XXXIV Symposium of the International Society of Dermatopathology,
Florencja, Włochy; www.isdp2013.org
PAŹDZIERNIK – międzynarodowy kurs “Rak piersi” w C entrum Onkologii w Gliwicach
(w przygotowaniu)
2 2 LISTOPAD - konferencja Polskiej Grupy ds. Nowotworów Endokrynnych w C entrum
Onkologii w Gliwicach połączona z konsultacjami histopatologicznymi
20 - 26 CZERWIEC EScoP w Graz, prof. Popper, Patologia płuc, I część 20-22.06 guzy
płuc, II część 24-26.06. zmiany nieguzowate
K o n t a k ti

rejestracja:

E-mail: edith.kleinferchner@medunigraz.at,

Zrzut strony: http://www.pol-pat.pl/

<--kliknij na adresie

http://www.medunigraz.at/pathologie/postgraduate-courses
EScoP w Krakowie ( przygotowaniu)

Koleżanki i Koledzy,
W imieniu Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Patologów pragnę zaprosić
wszystkich patomorfologów oraz osoby związane z patomorfologią na XIX Zjazd
Polskiego Towarzystwa Patologów, który odbędzie się w Białymstoku w dniach 69 czerwca 2013 roku. Zjazdy Towarzystwa były od tego pierwszego,
zorganizowanego w Poznaniu w 1959 roku wielkim świętem środowiska
patomorfologów. W każdym brała w nim udział większość polskich
patomorfologów, w tym wielu młodych, bardziej doświadczonych czy też
powszechnie szanowanych naszych nauczycieli. Mamy nadzieję, że tak będzie i
tym razem. Biorąc to pod uwagę przygotowaliśmy program, w którym każdy
powinien znaleźć coś interesującego dla siebie. Z myślą o młodych,
przygotowaliśmy zniżki w opłatach. Liczymy na zgłoszenie licznych prac własnych
do prezentacji na zjeździe. Chcielibyśmy bardzo, żeby i tym razem XIX Zjazd PTP
okazał się wielkim świętem naszego środowiska. Mając na uwadze, że Białystok
gości polskich patomorfologów po raz trzeci i znając ich gościnność, możemy
zarekomendować to spotkanie jako nie tylko atrakcyjne naukowo, lecz również
towarzysko i poznawczo.
Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej Zjazdu: www.ptpzjazd.org na której znajdą Państwo wszelkie informacje.
W imieniu Zarządu Głównego

Prof. dr hab. Anna Nasierowska-Guttmejer
Prezes Polskiego Towarzystwa Patologów

Szanowni Państwo!

Pragniemy przypomnieć, że można zgłaszać propozycje odnośnie organizacji sesji tematycznych,
dotyczących patologii narządowej podczas XIX Zjazdu Polskiego Towarzystwa Patologów. Zjazd
odbędzie się w Białymstoku, w dniach 6-10 czerwca 2013 roku. Wszelkie informacje na ten temat
dostępne są na stronie http://zplumbedu.pl/. Ostateczny termin składania propozycji upływa 15 maja
2012. Plan ramowy sesji będzie podany w czerwcu br.
Ewentualne pytania i wątpliwości prosimy kierować do sekretarzy zjazdu:
Piotr Bernaczyk
p.bernaczyk@gmail.com
Tomasz Dawidziuk
dawidziuk.tomasz@gmail.com

Szanowni Państwo,
Przedstawiam Państwu Program Warsztatów Videomikroskopowych (patrz w zakładce
"Konferencje") i Kalendarz Wydarzeń w Patologii w 2012 (poniżej). Mam nadzieję, że każdy
może wybrać interesujące dla siebie kursy, konferencje lub kongresy.
Szczególnie zapraszam Państwa do udziału w 2nd Pannonia Congress of Pathology, d 80th
Anniversary of the Society of Hungarian Pathologists organised by the Pathology
Societies and IAP Divisons of Austria, Croatia, Czech Republic, Hungary, Slovakia, Slovenia.
Siofok, Węgry. www.kmcongress.com/pcp2012. Jest to Kongres organizowany przez
Towarzystwa Patologiczne Krajów Europy C entralnej, niestety z wyjątkiem Polski.
C hcielibyśmy przyłączyć się do nich, dlatego więc aktywny udział członków PTP i Polskiego
Oddziału IAP jest bardzo wskazany. Tematy Kongresu są bardzo ciekawe, a opłaty niskie.
Polecam również Państwu III Kongres Onkologii Polskiej we wrześniu we Wrocławiu podczas
którego patolodzy wygłoszą 10 wykładów w czasie sesji klinicznych. Jest to
interdeyscyplinarny Kongres organizowany przez Naukowe Towarzystwa Onkologiczne i inne
Towarzystwa związane z onkologią.
Życzę Państwu sukcesów i powodzenia oraz dokonania dobrych wyborów w Nowym Roku. Do
zobaczenia na Warsztatach, Konferencjach i Kongresach.
Prof. Anna Nasierowska-Guttmejer
Prezes Polskiego Towarzystwa Patologów

KALENDARZ WYDARZEŃ DLA PATOMORFOLOGÓW W 2012 ROKU

LUTY
3 – Warsztaty Videomikroskopowe, Dermatopatologia, Warszawa
4.II.
MARZEC
2 – Warsztaty Videomikroskopowe, Zmiany w terenie Głowy
3. III. i Szyi, Łódź
30 – Warsztaty Videomikroskopowe, Zmiany w Klatce Piersiowej, Białystok
31.
III.
KWIECIEŃ
15 – 6th European Multidisciplinary Colorectal Cancer Congress, Praga, www.dccg.nl
17.
IV
19 – XI International Workshop on Lower Genital Tract Pathology, Rzym, www.hpv2012.it
21.IV
27 – V Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Postępy w diagnostyce i leczeniu nowotworów neuroendokrynnych, Katowice, www.gep.viamedica.pl
28.
IV.
MAJ
11 – Warsztaty Videomikroskopowe, Guzy wątroby, Warszawa
12.V.
17 – 2nd Pannonia Congress of Pathology, d 80th Anniversary of the Society of Hungarian Pathologists organised by the Pathology Socie es and I AP Divisons of Austria, Croa a, Czech
19.
Republic, Hungary, Slovakia, Slovenia. Siofok, Węgry. www.kmcongress.com/pcp2012
V.
24 – XVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej , Warszawa, www.ptcho.org.pl
26.
V.
CZERWIEC
1 – INFORMACJE BIEŻĄCE
2. VI.
05/05/2014
Konferencja - Diagnostyka GIST 23.05.2014
17/03/2014
Konferencja i Warsztaty "Kontrowersje w guzach neuroendokrynnych"
13/03/2014
Kurs ESP "Breast Pathology with Radiological Correlations"
06/03/2014
Kurs dla Diagnostów laboratoryjnych
02/03/2014
Konferencja PGNE kwiecień 2014
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