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“If we knew what it was we were doing,  
it would not be called research, would it?” 

A. Einstein 



1. Informacja o zebraniach naukowych. 
***************************************************************************** 
Instytutowe Zebrania Naukowe 

W dniach 1 i 5 czerwca 2009, o godzinie 12.00 (Sala Wykładowa im. Święckiego) odbędą się 
prezentacje tez rozpraw doktorskich. 

1.06.2009 
1) lek. med. Beata Hejduk: „Zastosowanie obrazowania dyfuzji MR (DWI/ADC) w ocenie węzłów 
chłonnych regionu głowy i szyi”; opiekunem pracy jest doc. dr hab. Barbara Bobek-Billewicz 

2) lek. med. Justyna Rembak-Szynkiewicz: „Wartość dyfuzji MR w diagnostyce różnicowej łagodnych i 
złośliwych  zmian ogniskowych w wątrobie”;  opiekunem pracy jest doc. dr hab. Barbara Bobek-Billewicz 

5.06.2009 
1) lek. med. Magdalena Jaworska: „Znaczenie prognostyczne wybranych markerów molekularnych i 
histologicznych u chorych na raka płaskonabłonkowego regionu głowy i szyi leczonych chirurgicznie i 
napromienianych pooperacyjnie”; opiekunem pracy jest prof. dr hab. Rafał Suwiński 

2) lek. med. Katarzyna Steinhof-Radwańska: „Wartość Tomografii Komputerowej Laserowej 
Mammografii (CTLM) w rozpoznawaniu raka piersi”; opiekunem pracy jest doc. dr hab. Barbara Bobek-
Billewicz 
 
***************************************************************************** 
W dniu 22.06.2009, o godzina 9.15 (Sala Wykładowa im. Święckiego) odbędzie się wykład  

dr Pier Paolo Piccaluga (University of Bologna), zatytułowany "Molecular pathways involved in 
peripheral T cell lymphomas. Perspectives for targeted therapy". 
 

****************************************************************************** 
Seminaria Działu Badawczego (czwartki, godzina 9.15, Sala Wykładowa im. Święckiego) 

04.06.2009 Marek Rusin (ZBN): Restrykcja kaloryczna a cykl komórkowy 

18.06.2009 Andrzej Piela (KChOiR): Zagrożenia kardiologiczne w terapii onkologicznej 

25.06.2009 Roman Wikłacz (Zakład Medycyny Paliatywnej, COI-Warszawa): Dieta a rak – 
zapobieganie, leczenie czy same znaki zapytania? 

 
****************************************************************************** 

Kliniczne Zebrania Naukowe (środy, godzina 8.15, Sala Konsyliarna Przychodni): 
 

03.06.2009 III Klinika Radioterapii 

10.06.2009 Klinika Onkologii Klinicznej i Doświadczalnej 

17.06.2009 Klinika Chirurgii Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej 

24.06.2009 Zakład Radioterapii 
Wiesława Widłak (ZBN): Nowotworowe komórki macierzyste 

 
****************************************************************************** 



2. Inne Informacje 
*********************************************************************************** 

Biblioteka Naukowa przypomina o możliwości korzystania z prenumeraty szeregu czasopism 
naukowych w wersji on-line. W tym celu należy zalogować się na stronie Dostawcy 
http://suweco.com/pl, login C13610, hasło jTT094 (prawy górny róg), a następnie wybrać 
zakładkę „Tytuły on-line, bazy danych, konsorcja” (po lewej stronie). 

******************************************************************************* 

Sieć badawcza Frontiers of Functional Genomics Europejskiej Fundacji Nauki (ESF) zachęca do 
aplikacji o stypendia wyjazdowe. Dostępne są zarówno stypendia na wizyty krótkoterminowe (do 
15 dni; dieta 85 euro + koszty podróży do 500 euro), jak i długoterminowe (do 6 miesięcy; 400 
euro tygodniowo + koszty podróży do 500 euro). Wyjazd w roku 2009 lub 2010. Termin aplikacji 
do 25 września 2009. 

Więcej informacji i przyjmowanie zgłoszeń na stronie http://www.esf.org/ffg 

******************************************************************************* 

Helmholtz International Graduate School for Cancer Research prowadzi rekrutację na studia 
doktoranckie realizowane w laboratoriach Deutsches Krebsforschungszentrum (DKFZ) w 
Heidelbergu. Nabór odbywa się w dwu rundach rocznie: do 31 maja i do 31 grudnia. Studia trwają 
3 lata, a projekty dotyczą następującej tematyki: Cell Biology and Tumor Biology; Structural and 
Functional Genomics, Cancer Risk Factors and Prevention, Tumor Immunology, Imaging and 
Radiooncology, Infection and Cancer; Translational Cancer Research. 

Więcej informacji na stronie http://www.dkfz.de/phd 

******************************************************************************* 

Polskie Towarzystwo Patologów (Oddział Śląski) i Polskie Towarzystwo Onkologiczne (Oddział 
Śląski) organizują konferencję „Multidiscyplinary approach to diagnostics and treatment In 
breast cancer” Warsztaty poprowadzą dr Daniel Faverly (patolog) i dr Nathali Cornez (onkolog). 
Konferencja odbędzie się 6.06.2009, w godzinach 9.00-15.00, w Sali Wykładowej im. Świeckiego. 
Więcej informacji u dr Ewy Chmielik <chmiel@mp.pl>, tel. 9420. 

******************************************************************************* 

Kolejna, nadzwyczajna, Rada Naukowa Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-
Curie odbędzie się 9 czerwca 2009 w Warszawie. W porządku obrad m.in. wybór przedstawicieli 
Instytutu do Komisji Konkursowej mającej przeprowadzić procedurę oceny kandydatów na 
stanowisko Dyrektora Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie. 
 
Następna Rada Naukowa odbędzie się 16 czerwca 2009 w Gliwickim Oddziale Instytutu. W 
programie Rady kontynuacja przewodów habilitacyjnych dr Jerzego Wydmańskiego i dr Doroty 
Słoniny (radiobiolog z Krakowskiego Oddziału Instytutu). Już teraz zapraszamy na otwarte 
wykłady habilitacyjne obu kandydatów, które odbędą się w Sali Wykładowej im. Świeckiego. 
Planowany termin wykładów: 10.30 i 12.30.  
 
******************************************************************************* 
Z okazji zbliżającego się okresu wakacyjnego Redaktor Biuletynu życzy udanego wypoczynku i 
letniej pogody dla wszystkich.  
 
******************************************************************************* 
 
Redakcja prosi o nadsyłanie informacji, które uznacie Państwo za ważne i warte zamieszczenia w Biuletynie. 
 


