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Prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Sawicki
członek zarządu PTGO
prezes elekt

Prof. dr hab. n. med. Dariusz Wydra
członek zarządu PTGO

W kadencji zarządu:
odbyło się 14 spotkań Zarządu Głównego.
odbyło się 1 spotkanie Walnego Zgromadzenia
przyjęto do grona Towarzystwa 95 nowych członków.
usunięto z list Towarzystwa 254 członków.
zarząd przyjął 45 uchwał.
W czasie kadencji Zarządu w latach 2017 -2021, z inicjatywy jego członków podjęto
następujące działania.

1. Zorganizowano:
• Konferencję naukowo - edukacyjną Praktyka Ginekologa Onkologa,
(6-7.12.2018, Biała – Podlaska)
• VI Kongres PTGO (1-3.10.2020, Lublin, kongres hybrydowy)
• Liczne webinary/szkolenia dla lekarzy, w tym:
o bezpieczne leczenie w ginekologii onkologicznej w czasie epidemii
SARS-COV-2. Kwiecień 2020r.
o postępowanie z pacjentką onkologiczną, ze szczególnym “naciskiem”
na chorą z zaawansowanym rakiem jajnika w czasie pandemii wirusa
SARS-COV-2, kwiecień 2020r.,
o sprawozdanie z ESGO -STATE OF THE ART CONFERENCE- 2020
cz. 1, rak szyjki macicy,
o sprawozdanie z ESGO -STATE OF THE ART CONFERENCE- 2020
cz. 2, rak jajnika,
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o sprawozdanie z ESGO -STATE OF THE ART CONFERENCE- 2020
cz. 3, rak endometrium,
o najważniejsze doniesienia z zakresu ginekologii onkologicznej z
kongresu ASCO 2020,
o sprawozdanie z IGCS 2020,
o sprawozdanie z ESMO 2020,
o sprawozdanie z SGO 2021 cz. 1 – chirurgia,
o sprawozdanie z SGO 2021 cz. 2 – rak jajnika,
o sprawozdanie z SGO 2021 cz. 3 – rak trzonu macicy,
o laparoskopia kontra laparotomia – tips and tricks, marzec 2021,
o kontra, cz. 2. Flip – Flap – Flop, jak to się robi w raku sromu?
marzec 2021,
• webinary dla pacjentek:
o genetyka w ginekologii onkologicznej. 2020r.,
o czy diagnostyka mutacji BRCA jest potrzebna? 2020r.,
o „rak jajnika bez tajemnic – spotkania z psychoonkologiem” 9 spotkań,
2021r.
o „rak jajnika bez tajemnic – spotkanie z ekspertami” cz. 1. luty 2021r.,
o „rak jajnika bez tajemnic – spotkanie z fizjoterapeutą” maj 2021r.,
o „rak jajnika bez tajemnic – spotkanie z ekspertami” cz. 2. maj 2021r.,
o “mutacje genetyczne a nowotwory – spotkanie z ekspertem” maj 2021r.
2. Objęto patronatem Towarzystwa:
• warsztaty dla lekarzy „Specyfika postępowania z chorymi na raka jajnika z
mutacją w genach BRCA1/2”, Rzeszów 2017r.,
• konferencja „Molekularne i kliniczne aspekty w onkologii i ginekologii”
Warszawa, 2018r.,
• warsztaty laparoskopowe dla młodych ginekologów, Kielce 2018r.,
• III konferencja „Rak Piersi, Onkologia i Plastyka”, Poznań 2018r.,
• 14th Warsaw International Medical Congress, Warszawa 2018r.,
• cykl spotkań dla pacjentek – „BezMiar Kobiecości czyli wyczaruj siebie”,
„Kobieca Niedziela”, spotkania ogólnopolskie 2018r.,
• konferencja „I PARP forum 2019 – Rola i znaczenie inhibitorów PARP w
raku jajnika”, Warszawa 2019r.,
• "W kobiecym interesie" – kampania ogólnopolska, edycja I, 2019r.,
• inauguracja działalności Ośrodka Leczenia Nowotworów Otrzewnej, Gdańsk
2019r.,
• II Krakowska Konferencja „Ginekologia Małoinwazyjna” 2019r.,
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• konferencja "Development of Scientific Cooperation in Reproductive
Medicine Reserch VI, 2019r.,
• konferencja “Wielodyscyplinarne podejście do nowotworów
ginekologicznych” Kraków, 2019r.,
• konferencja „Problemy ginekologiczne u chorych onkologicznych”
Warszawa 2019r.,
• „Motyl z Unią się badają i dlatego wygrywają” - edukacyjny projekt pacjencki,
2019 r.,
• „Secret Cervix” – projekt działań profilaktycznych w raku szyjki macicy
prowadzony w Kenii przez stowarzyszenie studentów medycyny „Leczymy z
misją”,
• V Konferencja Ginekologia Onkologiczna, Warszawa 2020r.,
• „Motyle w brzuchu – coś dla ciała i dla ducha” -webinary edukacyjne dla
pacjentek, 2020r.,
• szkolenie dla lekarzy z cyklu PARP ACADEMY „Optymalizacja leczenia
raka jajnika – nadwrażliwość w trakcie leczenia związkami platyny”, 2020r.,
• webinarium, „Wykorzystanie zieleni indocyjaninowej ICG w leczeniu
operacyjnym nowotworów ginekologicznych”, 2020r.,
• sesja Obstetrics, Perinatology & Gynecology podczas Kongresu 15th
Warsaw International Medical Congress for Young Scientists (WIMC),
2020r.,
• konferencja „Anatomiczne i chirurgiczne aspekty raka jajnika.” Wrocław
2020r.,
• konferencja "Development of Scientific Cooperation in Reproductive
Medicine Reserch VII, 2020 r.,
• „Rak jajnika bez tajemnic 2021” – edukacyjny projekt pacjencki,
• "W kobiecym interesie" – kampania ogólnopolska, edycja II, 2021r.,
• „Nowe perspektywy w ginekologii onkologicznej” – webinar edukacyjny dla
lekarzy, 2021r.,
• konferencja on-line- „Nowe możliwości leczenia chorych na raka jajnika w
świetle nowego programu lekowego B.50”, 2021r.,
• sesja Obstetrics, Perinatology & Gynecology podczas Kongresu 16th Warsaw
International Medical Congress for Young Scientists (WIMC), 2021r.
• cykl konferencji dla dziennikarzy medycznych dotyczący diagnostyki i
wdrażania nowych terapii w raku jajnika organizowane przez Stowarzyszenie
Dziennikarze dla zdrowia, 2021r.,
• książka „Jak motyl. Odczarować mity”- historie pacjentek z rakiem jajnika i
lekarzy leczących raka jajnika,
• seminarium poświęcone szczepieniom przeciwko Covid 19 pacjentów
onkologicznych organizowane przez stowarzyszenie pacjenckie Eurydki,
2021r.,
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• „Pink Lips Project” odbywający się w ramach Europejskiego Tygodnia
Profilaktyki Raka Szyjki Macicy, organizowany przez studentów
zrzeszonych w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Studentów Medycyny
IFMSA-Poland, 2021r.,
• „Juvenes Pro Medicina 2021” konferencja dla studentów kierunków
medycznych i młodych lekarzy, Łódź 202r.
3. Współtworzenie i czynny udział w projekcie „Koalicja dla życia”. Projekt
stworzony w celu poprawy przeżywalności i jakości życia kobiet z mutacjami
w genach BRCA, chorujących na raka jajnika.
W ramach koalicji prowadzono działania mające na celu:
• stosowanie skutecznych, zgodnych z europejskimi zasadami metod leczenia
chorych z rakiem jajnika – wprowadzono leczenie olaparibem w I linii,
• diagnostykę molekularną dostępną dla każdej chorej z rakiem jajnika z
wykorzystaniem optymalnego narzędzia diagnostycznego (NGS) –
wprowadzenie wyników do IKP.
• poprawę jakości i dostępności kompleksowego leczenia raka jajnika.
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4. Stanowiska PTGO:
• stanowisko PTGO w sprawie szczepień przeciw SARS-CoV-2 u pacjentek z
nowotworami narządu płciowego, luty 2021r.
• stanowisko Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej w sprawie
chirurgii małoinwazyjnej, w tym robotowej, w leczeniu chorych na
nowotwory szyjki i trzonu macicy, marzec 2021r.
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5. W ramach Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej działa Polska
Grupa Onkologii Ginekologicznej ds. badań klinicznych (PGOG)
pod przewodnictwem dr hab. n. med. Radosława Mądrego.
W latach 2017-2021 przyjęto do PGOG 10 nowych ośrodków:
• Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA z WarmińskoMazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie,
• Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im.
M. Kopernika w Łodzi,
• Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w
Gliwicach,
• Katedra i Klinika Ginekologii, Ginekologii Onkologicznej i Endokrynologii
Ginekologicznej GUMed, Gdańsk,
• Szpital Św. Rafała, Kraków,
• Centrum Badań Klinicznych JCI, Jagiellońskie Centrum Innowacji Sp.z o.o,
Kraków,
• MAGODENT Sp. z o.o., Warszawa,
• Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego, Kliniczny Oddział
Onkologii, Zielona Góra,
• Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej, im. św. Jana z Dukli, I Oddział
Ginekologii Onkologicznej z Pododdziałem Brachyterapii, Lublin,
• Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, Klinika Ginekologii
Operacyjnej, Endoskopowej i Ginekologii Onkologicznej, Łódź.
Odbyło się 13 spotkań PGOG.
Przedstawiciele PGOG brali udział w 12 spotkaniach ENGOT.
W ramach ENGOT bierzemy udział w 20 następujących badaniach:
Rak jajnika – 12, z czego 6 z zakończoną rekrutacją oraz 4 w fazie
przygotowawczej
1) IMagyn050 – RocheYO39523 study GOG-3015 ENGOT – ov39 – MITO
A phase III, multicenter , randomized study of atezolizumab versus placebo
administered in combination with paclitaxel, carboplatin and bevacizumab for
patients with newly-diagnosed stage III or stage IV ovarian, fallopian tube, or
primary peritoneal cancer”.
2) OReO - (Olaparib Re-treatment in platinum sensitive recurrent Ovarian
cancer) – GINECO, A Phase IIIb, Randomised, Double-blind, Placebocontrolled, Multicentre Study of Olaparib Maintenance Retreatment in
Patients with Epithelial Ovarian Cancer Previously Treated With a PARPi and
Responding to Repeat Platinum Chemotherapy (OReO)
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3) ATHENA – ENGOT-ov45 – NCRI, A Multicenter, Randomized, DoubleBlind, Placebo-Controlled Phase 3 Study in Ovarian Cancer Patients
Evaluating Rucaparib and Nivolumab as Maintenance Treatment Following
Response to Front-Line Platinum-Based Chemotherapy.
4) ENGOT-ov43/MK7339-001 – BGOG, A Multicenter, Doubled‐ blinded,
Randomized Phase III trial of Paclitaxel and Carboplatin, with/or without
Pembrolizumab and with/or without Olaparib in BRCA wild type Advanced
Tubo‐Ovarian Carcinoma.
5) DUO-O – ENGOT-ov46 AGO, A Phase III Randomised, Double-Blind,
Placebo-Controlled, Multicentre Study of Durvalumab (MEDI4736) in
Combination with Chemotherapy and Bevacizumab, Followed by
Maintenance Durvalumab, Bevacizumab and Olaparib in Newly Diagnosed
Advanced Ovarian Cancer Patients (DUO-O).
6) ENGOT-ov50/Innovate-3 – BGOG, Pivotal, randomized, open-label study of
Tumor Treating Fields (TTFields, 200kHz) concomitant with weekly
paclitaxel for the treatment of platinum-resistant ovarian cancer (PROC).
7) FIRST – ENGOT-ov44 – GINECO, An Adaptive Randomized Phase 3
Comparison of Standard Platinum based Treatment versus Platinum and TSR042 Followed by Niraparib and TSR-042 Maintenance Therapy in Patients
with Epithelial Stage III or IV Cancer of the Ovary, Fallopian Tube, or
Peritoneum.
8) ENGOT-ov55/MIRASOL – BGOG, A Phase 3 Registration Trial for
Mirvetuximab-Soravtansine Using PS2+ Scoring in FRα High Platinum
Resistant Ovarian Cancer Patients
9) ENGOT-ov65 /KEYNOTE-B96 – MaNGO, Phase 3, Randomized, DoubleBlind Study of Pembrolizumab versus Placebo in Combination With
Paclitaxel With or Without Bevacizumab for the Treatment of Platinumresistant Recurrent Ovarian Cancer ( ENGOT-ov65 /KEYNOTE-B96).
10)
ARAVIVE / ENGOT OV66 / GEICO 104-O study, A Phase III,
Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Study of AVB-S6-500 in
Combination with Paclitaxel in Patients with Platinum-Resistant Recurrent
Ovarian Cancer study.
11)
ENGOT-ov67/MERSANA – AGO-Austria, A Phase 1b/2, First-inHuman, Dose Escalation and Expansion Study of XMT-1536 In Patients with
Solid Tumors Likely to Express NaPi2b (‘UPLIFT’ study).
12)
ENGOT-ov68/ARTISTRY-7 – NOGGO, A Phase 3, Multicenter,
Open-Label, Randomized Study of Nemvaleukin Alfa in Combination with
Pembrolizumab Versus Investigator’s Choice Chemotherapy in Patients with
Platinum-Resistant Epithelial Ovarian, Fallopian Tube, or Primary Peritoneal
Cancer.
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Rak szyjki macicy –4 z czego 1 z zakończoną rekrutacją oraz 3 w fazie
przygotowawczej.
1) ENGOT CX9/GEICO 72-C/Empower Cervical 1:– GEICO, An Open-Label,
Randomized, Phase 3 Clinical Trial of the checkpoint inhibitor REGN2810
versus Therapy of Investigator’s Choice Chemotherapy in Recurrent or
metastatic Platinum-Refactory Cervical Carcinoma.
2) ENGOT-cx12/SGNTV-003 – BGOG, A randomized, Phase 3 Trial of
Tisotumab Vedotin in Second- or Third-Line recurrent or Metastatic Cervical
Cancer.
3) MS200647_0018 / ENGOT-cx15/GEICO 102-C – GEICO, A Multicenter,
Double-blind, Randomized, Placebo-controlled, Phase III Study of Bintrafusp
alfa in Combination with Cisplatin or Carboplatin and Paclitaxel with or
without Bevacizumab as a First-line Treatment in Participants with Stage IVB,
Recurrent or Persistent Carcinoma of the Cervix.
4) ENGOT-cx17 BRAVA Agenus C700-03 – GINECO, A phase 3 Trial of
Balstilimab versus Investigator Choice Chemotherapy in Patients with
Reccurent Cervical Cancer after Platinum-Based Chemotherapy-BRAVA
Rak trzonu macicy – 4, z czego 1 w fazie przygotowawczej.
1) 4010-03-001/ENGOT EN-6/GOG-3031/213361 – NSGO, A Phase 3,
Randomized, Double-blind, Multicenter Study of Dostarlimab (TSR-042)
plus Carboplatin-paclitaxel versus Placebo plus Carboplatin-paclitaxel in
Patients with Recurrent or Primary Advanced Endometrial Cancer
2) MK-7902-001/ E0980-G000-313/ENGOT-en9 – AGO-Austria, A Phase 3
Randomized, Open-Label, Trial of Pembrolizumab Plus Lenvatinib Versus
Chemotherapy for the First-line Treatment of Persistent, Recurrent or
Metastatic Endometrial Carcinoma
3) ENGOT-EN10/DUO-E – BGOG, A Randomised, Multicentre, Double-blind,
Placebo-controlled, Phase III Study of First-line Carboplatin and Paclitaxel in
Combination with Durvalumab, Followed by Maintenance Durvalumab with
or without Olaparib in Patients with Newly Diagnosed Advanced or Recurrent
Endometrial Cancer(DUO-E)
4) ENGOT-en11/BGOG-en11/Keynote‐B21 – BGOG, A Phase 3, Randomized,
Double‐Blind Study of Pembrolizumab versus Placebo in Combination With
Adjuvant Chemotherapy With or Without Radiotherapy for the Treatment of
Newly Diagnosed High‐Risk Endometrial Cancer After Surgery With
Curative Intent
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6. W ramach Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej utworzono Klub
Młodego Ginekologa Onkologa. Projekt skierowany jest do lekarzy poniżej
40 r.ż. Członkowie Klubu biorą czynny udział w działalności Towarzystwa.
Przewodniczący Klubu wchodzi w skład zarządu PTGO. Klub posiada własne
subkonto bankowe w ramach konta Towarzystwa i może inicjować i prowadzić
własne działania.

7. W grudniu 2018, uchwałą Walnego Zgromadzenia wprowadzono następujące
zmiany w statucie Towarzystwa:
§5
Towarzystwo może być członkiem krajowych i zagranicznych
stowarzyszeń o takim samym lub podobnym profilu działania.
Oświadczenia w sprawach Towarzystwa składają dwie osoby łącznie:
a. Prezes lub wiceprezes oraz skarbnik - w sprawach majątkowych;
b. Prezes lub wiceprezes oraz sekretarz - w innych sprawach;
c. Prezes lub wiceprezes oraz Przewodniczący PGOG - w zakresie
działalności PGOG.

§9
Dla osiągnięcia swych celów Towarzystwo:
1. Organizuje kongresy, zebrania, sympozja, konferencje naukowe
i zjazdy naukowe,
2. Organizowanie konkursów i przyznawanie nagród naukowych,
3. Prowadzi działalność wydawniczą w kraju i współpracuje z
wydawnictwami zagranicznymi,
4. Współdziałanie z organami samorządów lekarskich,
Narodowym Funduszem Zdrowia, publicznymi i niepublicznymi
zakładami opieki zdrowotnej oraz lekarzami praktykującymi
prywatnie w zakresie ginekologii onkologicznej.
5. Współdziałanie z innymi towarzystwami naukowymi i
organizacjami społecznymi na rzecz podniesienia wiedzy z
zakresu ginekologii onkologicznej.
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6. Prowadzenie pomocniczo działalności gospodarczej w zakresie
udzielania konsultacji oraz sporządzania opinii z zakresu
ginekologii onkologicznej w indywidualnych sprawach
spornych, w tym na zlecenie organów ścigania i wymiaru
sprawiedliwości.
7. Współdziała w organizowaniu i realizowaniu naukowej
działalności informacyjno-szkoleniowej,
8. Współdziała w specjalizowaniu i doszkalaniu kadry medycznej
w zakresie ginekologii onkologicznej,
9. Wspiera administracyjnie i organizacyjnie swoich członków w
organizowaniu i prowadzeniu badań klinicznych,
10. Organizuje projekty w zakresie oceny klinicznej,
11. Prowadzi działalność oświatowo-zdrowotną w zakresie swojej
specjalności.

§15
8. Wybory mogą być przeprowadzone również korespondencyjnie
lub w systemie informatycznym.

§22
2. Zarząd Główny składa się z 15 członków. W jego skład, poza
obejmującym funkcje prezesem, wchodzi Prezes ustępujący,
nowo wybrany Prezes Elekt, przewodniczący Polskiej Grupy
Onkologii Ginekologicznej ds. badań klinicznych i
przewodniczący Klubu Młodych Ginekologów Onkologów. 10
pozostałych członków wybieranych jest przez Walne
Zgromadzenie.
Klub MŁODYCH GINEKOLOGÓW ONKOLOGÓW
§ 41
1. W
strukturach
Polskiego
Towarzystwa
Ginekologii
Onkologicznej działa Klub Młodych Ginekologów Onkologów
(KMGO)
2. KMGO zrzesza członków PTGO do 40 r.ż. a członkostwo w
KMGO jest dobrowolne.
3. Członkowie KMGO wybierają wśród swoich członków
przewodniczącego, który wchodzi w skład Zarządu Głównego
PTGO.
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4.

5.
6.
7.

8.

Kadencja przewodniczącego KMGO jest równa z kadencją
Zarządu Głównego Towarzystwa a jego wybór odbywa się przed
wyborami Zarządu.
Przewodniczący KMGO posiada pełnomocnictwo prawne
umożliwiające mu realizację działań KMGO.
KMGO posiada subkonto w ramach konta bankowego PTGO.
Na wniosek Prezesa PTGO, nie rzadziej jednak niż raz w roku,
przewodniczący
KMGO
przedstawia
sprawozdanie
merytoryczne i finansowe z działalności KMGO.
Działalność KMGO opisuje regulamin zatwierdzony przez
Zarząd Główny PTGO.
Rozdział 7
POLSKA GRUPA ONKOLOGII GINEKOLOGICZNEJ DS.
BADAŃ KLINICZNYCH.

1.

2.
3.

4.

5.
6.
7.

8.

§42
W
strukturach
Polskiego
Towarzystwa
Ginekologii
Onkologicznej działa Polska Grupa Onkologii Ginekologicznej
(PGOG)
Członkiem grupy zostaje członek towarzystwa na wniosek
złożony Zarządowi Grupy.
Członkowie PGOG wybierają wśród swoich członków
przewodniczącego, który wchodzi w skład Zarządu Głównego
PTGO.
Kadencja przewodniczącego PGOG jest równa z kadencją
Zarządu Głównego Towarzystwa a jego wybór odbywa się przed
wyborami Zarządu.
Przewodniczący PGOG posiada pełnomocnictwo prawne
umożliwiające mu realizację działań PGOG.
PGOG posiada subkonto w ramach konta bankowego.
Na wniosek Prezesa PTGO, nie rzadziej jednak niż raz w roku,
przewodniczący PGOG przedstawia sprawozdanie merytoryczne
i finansowe z działalności PGOG.
Działalność PGOG opisuje regulamin zatwierdzony przez
Zarząd Główny PTGO.
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§44
1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na
ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach.
Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w
rozmiarach służących realizacji celów statutowych.
2. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą, w zakresie:
• edukacji
• wydawania książek
• wydawania czasopism i pozostałych periodyków
• badań naukowych, klinicznych i prac rozwojowych w dziedzinie
biotechnologii
• badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie pozostałych
nauk przyrodniczych i technicznych
• działalności organizacji profesjonalnych.
8. Zarząd Towarzystwa zgłaszał uwagi do wielu projektów ustaw/
rozporządzeń MZ i NFZ, lub inicjował działania systemowe związane z
pracą lekarzy specjalistów ginekologów onkologów oraz związanych z
diagnostyką, procedurami medycznymi czy dostępnością do nowoczesnych
terapii w ginekologii onkologicznej, w tym:
•

uwagi do projektu zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w
sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju
leczenie szpitalne,
• Inicjatywa skierowana do NFZ w sprawie dołożenia do produktów
rozliczeniowych dedykowanych dla świadczeń udzielanych na podstawie
karty DILO procedury laparoskopii zwiadowczej oraz procedury całkowitej
laparoskopowej histerektomii, dołożenia do produktów rozliczeniowych
dedykowanych dla świadczeń udzielanych na podstawie karty DILO
procedury ICD9 65.25 – laparoskopowe inne wycięcie lub zniszczenie
zmiany jajnika, zróżnicowanie zabiegów za pomocą technik
małoinwazyjnych (laparoskopii i za pomocą robota operacyjnego) w
porównaniu do operacji otwartych w przypadku nowotworów
ginekologicznych, faworyzujące chirurgię małoinwazyjną, zweryfikowanie
wartości punktowej systematycznych limfadenektomii (jako zabieg
niezależny) w przypadku nowotworów C53, C54, C56, C48 zarówno jako
uzupełninie zabiegów pierwotnych (z innych ośrodków) jak i w przypadku
wznów, zdefiniowanie de novo procedury założenia cewnika do
chemioterapii
dootrzewnowej
w
trakcie
pierwotnego
zabiegu
cytoredukcyjnego lub w trakcie laparoskopii zwiadowczej lub możliwości
rozliczenia procedury jak założeniu portu naczyniowy (do sumowania z
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•
•
•
•
•
•

podstawowym zabiegiem), połączenia i rozliczania osobodni związanych z
leczeniem chemioterapią w ramach jednego pobytu po zabiegu operacyjnym
w ośrodkach ginekologii onkologicznej gdzie chirurgia i chemioterapia są pod
jednym dachem”.
pismo do MZ w sprawie usunięcia specjalizacji ginekologia onkologiczna z
listy specjalizacji priorytetowych,
uwagi do rozporządzenia MZ w sprawie profilaktycznego usunięcia
jajników i jajowodów redukujące ryzyko raka jajników i jajowodów u
nosicielek patogennych mutacji w genach BRCA1/BRCA2,
pismo do MZ w sprawie prób likwidacji specjalizacji ginekologia
onkologiczna,
wskazanie, na prośbę MZ, kandydatur na stanowisko konsultanta krajowego
ds. ginekologii onkologicznej,
wsparcie stanowiska Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy
Chorób Zakaźnych i stanowiska Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, w
piśmie do MZ, dotyczącym szczepień przeciwko covid 19,
uwagi do projektu Obwieszczenia Ministra Zdrowia, w sprawie wykazu
refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia
żywieniowego oraz wyrobów medycznych, 1 marca 2021 r.

9. Opracowano regulamin udzielania patronatów Polskiego Towarzystwa
Ginekologii Onkologicznej.
10. W ramach PTGO powstała grupa robocza ds. elastografii w nowotworach
kobiecych. W skład Grupy weszło 13 ośrodków które badało zastosowanie
elastografii w diagnostyce raka szyjki, raka trzonu oraz raka jajnika z
wykorzystaniem aparatów firmy Hitachi.
11. Mając na celu poprawę jakości i warunków pracy dla lekarzy w trakcie
specjalizacji zostaliśmy sygnatariuszem Apelu Konferencji Prezesów
Towarzystw Lekarskich, w sprawie kształcenia specjalizacyjnego lekarzy
oraz warunków pracy lekarzy odbywających specjalizację.
12. Uaktualnienie zaleceń Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej i
i dostosowanie zaleceń do ram metodologicznych opracowanych przez
Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, w tym:
• zalecenia Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej dotyczące
diagnostyki i leczenia raka sromu,
• zalecenia Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej dotyczące
diagnostyki i leczenia raka endometrium,
• zalecenia Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej dotyczące
diagnostyki i leczenia raka szyjki macicy.
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13. Sporządzono opinię Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej
dotyczącą użyteczności systemu BRASTER PRO jako uzupełnienia metod
diagnostyki piersi w gabinecie lekarskim.
14. W ramach działalności Klubu Młodego Ginekologa Onkologa, przy
współpracy z ENGAGe, Stowarzyszenia Niebieski Motyl oraz
Świętokrzyskiego Centrum Onkologii opracowno serię poradników dla
Pacjentek, w tym:
• poradnik „Dieta w chemioterapii“
• poradnik „Plan leczenia pacjentek w ŚCO“
• poradnik „Dieta po leczeniu chururgicznym“.
15. Nawiązanie współpracy z International Gynecologic Cancer Society (IGCS), w
tym zniżka członkowska w IGCS dla członków PTGO oraz czynny udział
prezesa IGCS, 16rof.. Roberto Angioli w I Konferencji Praktyka Ginekologa
Onkologa (Biała Podlaska, 2018r.)
16. Opracowanie video poradnika dla pacjentek z rakiem jajnika:
• cz. 1, 2019 r.
• cz. 2, 2021 r.
Poradniki dostępne na stronie edukacyjnej PTGO, w części dla pacjenta:
www.ptgo.edu.pl
17. Na zaproszenie MZ braliśmy czynny udział w pracach Zespołu ds. Narodowej
Strategii Onkologicznej
(Prof. dr hab. n med. Jan Kotarski, Prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Sawicki).
18. Opracowano zalecenia postępowania z chorymi na nowotwory żeńskich
narządów płciowych w czasie pandemii wirusa sars-cov-2.
19. Z inicjatywy dr Kamila Zalewskiego oraz Prof. Pawła Knappa, przy udziale
lekarzy działających w ramach Klubu Młodego Ginekologa Onkologa
przetłumaczono zalecenia ESGO dot. diagnostyki i leczenia nowotworów
ginekologicznych, w tym:
• rak szyjki macicy – rekomendacje w oparciu o wytyczne ESGO-ESTROESP dotyczące raka szyjki macicy,
• rak endometrium – rekomendacje w oparciu o Konferencję
współtworzoną przez ESMO-ESGO-ESTRO poświęconą tematowi raka
trzonu macicy,

RAPORT Z DZIAŁAŃ PTGO 2017-2021R.

16

• leczenie raka sromu – rekomendacje w oparciu o wytyczne ESGO
dotyczące postępowania u pacjentek z rakiem sromu,
• leczenie chirurgiczne raka jajnika – rekomendacje w oparciu o wytyczne
ESGO dotyczące leczenia chirurgicznego raka jajnika.
20. Zawarcie umowy partnerskiej z European Society of Gynaecological
Oncology (ESGO).
Celem nawiązania wpółpracy było utworzenie ogólnoeuropejskiej koalicji na
rzecz nowotworów ginekologicznych, poprzez wzmocnienie relacji,
dzielenie się pomysłami i najlepszymi praktykami, promowanie ginekologii
onkologicznej jako multidyscyplinarnej specjalizacji, zapewnienie
ogólnoeuropejskich możliwości szkoleniowych i wymian oraz podnoszenie
świadomości i sprawienie, by decydenci polityczni usłyszeli europejski głos
specjalistów ginekologii onkologicznej.
21. Zweryfikowano umowę z wydawcą czasopisma afiliowanego przy PTGO,
Current Gynecologic Oncology. Ze względu na znaczny wzrost kosztów
zarząd podjął uchwałę o rozwiązaniu umowy z wydawcą.
22. Współpraca partnerska:
•
•
•
•
•
•

European Society of Gynaecological Oncology
International Gynecologic Cancer Society
Stowarzyszenie “Niebieski Motyl”
Astra Zeneca sp. z o.o.
Roche Polska Sp. z o.o.
GSK Sp. z o.o.

23. Utworzono platformę edukacyjną Akademia Ginekologa Onkologa (AGO)
dostępną pod adresem www.ptgo.edu.pl
Platforma jest portalem skierowanym do lekarzy i pacjentów. W części
przeznaczonej dla lekarzy znajdują się wykłady, zapisy webinarów,
sprawozdania z konferencji, dyskusje i opinie. W części pacjenckiej
umieszczono poradniki dla pacjentek, zapisy webinarów pacjenckich oraz
informacje praktyczne.
Zawartość portalu jest każdego tygodnia uaktualniana i dodawane są nowe
materiały. Lekarze będący członkami PTGO mogą korzystać z zasobów AGO
bezpłatnie. Pozostali lekarze uzyskują czasowy bezpłatny dostęp do
zasobów Akademii Ginekologa Onkologa.

RAPORT Z DZIAŁAŃ PTGO 2017-2021R.

17

www.ptgo.edu.pl

RAPORT Z DZIAŁAŃ PTGO 2017-2021R.

18

24. Prowadzono liczne działania marketingowe i działania PR promujące
profilaktykę, diagnostykę i leczenie nowotworów ginekologicznych, w tym:
• stworzono profile Towarzystwa w mediach społecznościowych
• stworzono kanał You Tube PTGO
• udzielono licznych wywiadów w mediach branżowych, prasie
lifestylowej, w programach telewizyjnych i radiowych
• opracowano materiały promocyjne dostępne w kanałach PTGO.

Sporządzono 1.09.2021r.
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