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Program merytoryczny Konferencji

 

21.02.2020 piątek

Sesja 1

Prowadzenie:  prof. dr hab. Cezary Szczylik, dr hab. Artur Antoniewicz

9.00-9.20 Częściowa  nefrektomia czy jest standardem w warunkach polskich? - dr hab. Artur 

Antoniewicz, prof. CMKP  

9.20-9.40 Robot Da Vinci w leczeniu nowotworów urologicznych -  dr n. med. Robert 

Kozłowski   

9.40-10.00 I linia leczenia zaawansowanego raka nerki - prof. dr hab. Cezary Szczylik

(wykład sponsorowany przez firmę Novar�s)

10.00-10.20 Strategia leczenia pacjentów z zaawansowanym rakiem nerki 

nerkowokomórkowym w II linii - dr hab. Jakub Kucharz (wykład sponsorowany przez 

firmę BMS)

10.20-11.40       Immunoterapia raka nerki - dr hab. Paweł Wiechno, prof. NIO

10.40-11.00 Radioterapia w raku nerki , czy tylko paliacja? - dr hab. Wojciech Majewski, prof. 

NIO

11.00-11.20 Przerwa kawowa

Sesja 2

Prowadzenie:    dr hab. Adam Maciejczyk, prof. dr hab. Marek Z. Wojtukiewicz

11.20.-11.40 Czy jest miejsce dla Prostate Cancer Unit w warunkach polskich? - dr hab. Adam 

Maciejczyk,  prof. UM

11.40.-12.00 Rola radioterapii stereotaktycznej w chorobie oligometastatycznej nowotworów 

urologicznych - dr n. med. Łukasz Kuncman  

12.00-12.20 Profilaktyka i leczenie powikłań zakrzepowych u chorych na nowotwory układu 

moczowego - prof. dr hab. Marek Z. Wojtukiewicz

12.20-14.40 Obiad 

Sesja 3

Prowadzenie: dr hab. Artur Antoniewicz,  dr n. med. Anna Katarzyna Czech

14.40-15.00 Aktywna obserwacja w raku stercza -  dr hab. Artur Antoniewicz, prof. CMKP

15.00-15.20 Brachyterapia i hormonoterapia – klucz do wyleczenia chorego na raka stercza - dr 

n. med. Piotr Wojcieszek (wykład sponsorowany przez firmę Alvogen)

15.20-15.40 Wyzwania laparoskopowej prostatektomii - prof. dr hab. Piotr Chłosta

15.40-16.00       Przerwa kawowa



Sesja 4

Prowadzenie:     prof. dr hab. Jacek Fijuth, prof. dr hab. Leszek Miszczyk

16.00-16.20         Rola radioterapii w raku gruczołu krokowego LR i IR - prof. dr hab. Leszek Miszczyk

16.20-16.40 Im wcześniej tym lepiej - wpływ hormonoterapii i chemioterapii na przeżycie 

całkowite i progresję choroby u pacjentów z mCRPC -  prof. dr hab. Marek Z. 

Wojtukiewicz (wykład sponsorowany przez firmę Astellas)

16.40-17.00 Brachyterapia HDR w raku gruczołu krokowego IR i HR - dr Dorota Kazberuk

17.00-17.20 Radioterapia raka gruczołu krokowego w chorobie oligometastycznej – prof. dr hab.

Jacek Fijuth

17.20-17.40 7 lat doświadczeń w leczeniu Zy>gą - aspekt praktyczny -  dr hab. n. med. Jakub 

Żołnierek

                            (wykład sponsorowany przez firmę Janssen)

17.40-18.00 Algorytm leczenia chorych na zaawansowanego raka nerki - dr n. med. Artur 

Drobniak (wykład sponsorowany przez firmę IPSEN)

18.00-18.20 Algorytm leczenia raka gruczołu krokowego - dr n. med. Anna Katarzyna Czech 

(wykład sponsorowany przez firmę IPSEN)

22.02.2020 sobota 

Sesja 1

Prowadzenie:    dr hab. Tomasz Borkowski, prof. dr hab. Barbara Darewicz

10.30-10.50       Optymalne postępowanie w nieinwazyjnym raku pęcherza moczowego - dr n. med. 

Robert Kozłowski   

10.50-11.10 Czy jest miejsce dla częściowej cystektomii ? - dr hab. Tomasz Borkowski  

11.10-11.30 Optymalne leczenie systemowe okołooperacyjne u chorych na raka pęcherza 

moczowego  - dr hab. Jakub Kucharz

11.30-11.50 Rola pooperacyjnej radioterapii w raku pęcherza moczowego - dr n. med. Monika  

Rucińska

11.50-12.10       Przerwa kawowa

Sesja 2

Prowadzenie: dr n. med. Tomasz Filipowski, dr hab. Paweł Wiechno

12.10-12.30  Leczenie ukierunkowane molekularnie w raku pęcherza moczowego - dr hab. Ewa 

Sierko

12.30-12.50 Leczenie bólu nowotworowego - sukcesy i porażki w codziennej praktyce - dr 

n.med. Piotr Jakubów (wykład sponsorowany przez firmę Takeda)

12.50-13.10 Wpływ tytoniu i e-papierosów na nowotwory układu moczowego - dr. hab. Tomasz 

Borkowski

13.10-13.30 Podsumowanie konferencji - prof. dr hab. Jacek Fijuth



Program pozamerytoryczny Konferencji

20.02.2020 czwartek

Uroczysta Inauguracja Konferencji

Prowadzenie: dr n. med. Tomasz Filipowski, prof. dr hab. Jacek Fijuth

 18.00-19.00 „ Sztuka kochania w zdrowiu i chorobie” Prof. dr. hab. n. hum Zbigniew Izdebski

"Niefinansowane ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE"

22.02.2020 sobota 

9.00-10.30            Onko Run  (płatne dodatkowo przez chętnych do udziału w biegu – przy rejestracji    20 PLN) 

"Niefinansowane ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE"


