Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Profilaktyki Chorób
Nowotworowych Przewodu Pokarmowego (PTPCNPP) za rok 2005
Polskie Towarzystwo Profilaktyki Chorób nowotworowych Przewodu Pokarmowego
(PTPCNPP) od momentu swojego powstania, tj. od roku 2002, aktywnie uczestniczy w
propagowaniu wiedzy na temat nowotworów przewodu pokarmowego. Jednocześnie
systematycznie prowadzi szkolenia zarówno dla lekarzy różnych specjalności jak i
pielęgniarek i studentów medycyny.

Działalność naukowa
Ważnym

zadaniem

Towarzystwa

było

organizowanie

zebrań

naukowo-

szkoleniowych, obejmujących lekarzy różnych specjalności . W roku 2005

PTPCNPP

zorganizowało 4 spotkania naukowo-szkoleniowe dla lekarzy POZ, internistów, chirurgów i
gastroeneterologów.
PTPCNPP było współorganizatorem III Krajowej Konferencji Adeptów Fizjologii n.t.
„Funkcje przewodu pokarmowego w zdrowiu i chorobie” , która odbyła się w Łodzi w dniach
22-23.04.2005r. W spotkaniu uczestniczyli młodzi naukowcy i lekarze i studenci oraz wybitni
specjaliści w dziedzinie fizjologii, gastroenterologii i chirurgii z wielu ośrodków, m.in.
Krakowa, Warszawy, Lublina, Białegostoku. Prezentowane prace dotyczyły szeroko
rozumianej fizjologii i patologii przewodu pokarmowego ze szczególnym uwzględnieniem
problemu chorób nowotworowych. Uczestnicy mieli także możliwość wysłuchania wykładu
wybitnego specjalisty w dziedzinie pankreatologii profesora Helmuta Friessa z Heidelbergu,
Niemcy p.t.: Pancreatic cancer: molecular background and clinical developments”.
Członkowie PTPCNPP uczestniczyli aktywnie w wielu spotkaniach naukowych w
kraju i zagranicą. W lipcu 2005 roku członkinie PTPCNPP: dr med. Anita Gąsiorowska i dr
med. Renata Talar-Wojnarowska, brały udział

w 37. spotkaniu członków European

Pancreatic Club w Grazu, Austria; dr med. Renata Talar-Wojnarowska otrzymała nagrodę za
pracę pt. Clinical significance of Interleukin-1 beta and Interleukin-6 gene polymorphisms in
pancreatic adenocarcinoma and chronic pancreatitis.
Dzięki wsparciu PTPCNPP członkowie Towarzystwa: dr med. Renata TalarWojnarowska, dr med. Justyna Kotynia, dr med. Beata Woźniak, lek. Piotr Daniel mieli
okazję uczestniczyć w 13th United European Gastroenterology Week "UEGW 2005" w dniach
15-19 października 2005r. w Kopenhadze. Praca dr Justyny Kotyni p.t. “Epidermal Growth

Factor – Receptor enhanced expression in Helicobacter pylori – induced gastritis is correlated
with inflammatory activity but not with chronic inflammation” została nagrodzona i wybrana
do prezentacji ustnej. Nagrodę otrzymała także dr med. Renata Talar-Wojnarowska za pracę
p.t. TGF beta and interleukin 6 genes polymorphism in pancreatic adenocarcinoma and
chronic pancreatitis.
Uczestniczyliśmy także w XXX Dniach Endoskopowych Polskiego Towarzystwa
Gastroenterologii, które odbyły się w dniach 18-19 listopada 2005r w Katowicach, na
spotkaniu tym dr Marek Pazurek otrzymał nagrodę za prezentację ciekawego przypadku
endoskopowego.
W dniach 18 –1 9 listopada

2005r. w Warszawie odbyła się I

Ogólnopolska

Konferencja Naukowa „Guzy neuroendokrynne przewodu pokarmowego GEP-NET”. Na
spotkaniu tym lek. Aleksandra Kaczka i lek. Ewa Jakubczyk prezentowały prace plakatowe.
Ponadto dzięki wsparciu PTPCNPP w roku 2005 odbyło się 5 spotkań roboczych
członków Polskiego Klubu Trzustkowego, który został założony w dniu 15 września 2004
roku. Powstanie Polskiego Klubu Trzustkowego oraz organizacja 40. spotkania członków
EPC w Łodzi w 2008 r. może mieć istotny wpływ na dalszy rozwój pankreatologii w Polsce.

Działalność dydaktyczna i organizacyjna

Członkowie PTPCNPP uczestniczyli jako wykładowcy w licznych kursach szkolenia
podyplomowego z zakresu chorób przewodu pokarmowego dla lekarzy specjalizujących się i
specjalistów w dziedzinie chorób wewnętrznych.
PTPCNPP zorganizowało w 2005 roku 10 dwudniowych szkoleń endoskopowych dla
lekarzy z całej Polski. W czasie szkoleń, prowadzonych przez członków PTPCNPP odbywały
się wykłady na temat endoskopii przewodu pokarmowego ze szczególnym podkreśleniem
problemu diagnostyki i leczenia endoskopowego chorób nowotworowych przewodu
pokarmowego oraz demonstracje interesujących przypadków klinicznych. Uczestnicy szkoleń
brali udział w badaniach diagnostycznych i zabiegach terapeutycznych, poddawanych
następnie wnikliwej analizie.
Delegowane przez Towarzystwo pielęgniarki endoskopowe : pani Lidia Gabara, pani
Ewa Kaźmierska, pani Małgorzata Pietrzykowska brały udział w licznych spotkaniach
szkoleniowych w Katowicach, co przyczyniło się do podnoszenia ich kwalifikacji i
doskonalenia umiejętności. Umożliwia to zwiększenie liczby, skuteczności i zakresy

wykonywanych badań i zabiegów endoskopowych, zwiększając ich dostępność dla
mieszkańców regionu łódzkiego.
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Działalność profilaktyczna
Członkowie PTPCNPP w roku 2005, podobnie jak w latach ubiegłych, bardzo
aktywnie uczestniczyli w ogólnopolskich i regionalnych programach badań przesiewowych
raka jelita grubego. W Klinice Chorób Przewodu Pokarmowego, z którą aktywnie
współpracuje Towarzystwo wykonano w roku 2005 ponad 1000 badań kolonoskopowych u
osób pomiędzy 50 a 65 rokiem życia. W wykonanych badaniach wykrywano liczne polipy
gruczolakowe, będące stanami przedrakowymi oraz wczesne postacie raka jelita grubego.

Polskie Towarzystwo Profilaktyki Chorób Nowotworowych Przewodu Pokarmowego w
Łodzi realizując swoje cele statutowe współpracuje z licznymi podmiotami działającymi na
rzecz szeroko rozumianej ochrony zdrowia: Polskim Towarzystwem Gastroenterologicznym,
Kliniką Chorób Przewodu Pokarmowego UM w Łodzi i Polskim Klubem Trzustkowym.

