
 

 
 
 

 
Szanowni Państwo, 
  
W imieniu Centrum Terapii Protonowej Czech Republic, jednego  ze  wspólorganizatorów corocznej konferencji 
naukowej Proton Therapy Co-operative Group PTCOG 55, która w tym roku odbędzie się w Pradze serdecznie 
zapraszam do udzialu w wydarzeniu, planowanym w terminie 22-28 Maja 2016.  
  
Terapia protonowa staje się co raz bardziej popularna na calym świecie - co jest efektem zwiększającej się liczby 
ośrodków protonoterapii i  tym samej rosnącej liczby pacjentów poddawanych temu leczeniu, co jednocześnie 
zwiększa doświadczenie kliniczne i publiczną świadomość na temat tej terapii.  
  
Jesteśmy przekonani, że 55 spotkanie PTCOG dostarczy jego uczestnikom, wielu nowych technicznych i 
klinicznych informacji, w tym na temat osiąganych wyników badań naukowych, co stanie się punktem zwrotnym w tej 
dziedzinie i docelowo jeszcze bardziej przyspieszy rozwój i ogólną akceptację terapii protonowej w leczeniu 
onkologicznym. Ufamy, iż uczestnictwo w spotkaniu będzie idealną okazją do wymiany doświadczeń i dyskusji na 
temat tej terapii. 
  
W dobie XXI wieku wymiana danych możliwa jest wszędzie i z każdym na świecie. Jednakże osobisty kontakt, lekarzy, 
fizyków, naukowców, tworzenie sieci do dalszej wspólpracy  i owocne dyskusje z partnerami klinicznymi i 
przemyslowymi, mogą być inspiracją dla przyszlych pomyslów i projektów.  
  
Praga to idealne miejsce takich spotkań. Prestiżowy Uniwersytet Karola zalożony w 1348 roku przez Karola IV, Cesarza 
Cesarstwa Rzymskiego, jest kolebką światowej slawy naukowców między innymi Tycho de Brahe  czy Alberta Einsteina 
w dziedzinie fizyki jak również Jan Evangelista Purkyne w dziedzinie medycyny. Praga - miasto zalożone ponad 1000 
lat temu do dziś pozostaje europejskim centrum kultury i edukacji. Jesteśmy dumni z naszego dziedzictwa i jest to dla 
nas zaszczyt kultywować tę tradycję poprzez  organizację takich spotkań naukowych jak kongres PTCOG 55. Ponadto 
Praga to bardzo piękne miasto warte odwiedzin. 
Będzie to dla nas zaszczyt gościć Państwa w naszym mieście na 55 Kongresie PTCOG już w maju 2016 r.  
 
Więcej informacji na temat wydarzenia dostępnych jest  na stronie  http://www.ptcog55.org/ 
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