
   

 

 

  

WIELKOPOLSKA ONKOLOGIA: Poprawa oraz dostosowanie diagnostyki i terapii nowotworów do trendów 
demograficzno-epidemiologicznych regionu z zapewnieniem optymalizacji postępowania i profilaktyki 

 

BIURO PROJEKTU: 
Szamarzewskiego 82/84, 60-569 Poznań, tel. (61) 854 95 65, e-mail: wielkopolskaonkologia@skpp.edu.pl 

Nr konta: Bank Handlowy w Warszawie SA Oddział w Poznaniu - 45 1030 1247 0000 0000 0663 3072 

 

PROGRAM 
 
Czwartek 5.11.2015 r. 
Godz. 10.00 - 11.40 Sesja wprowadzająca (100 min.) 
moderator: dr n.med. Joanna Didkowska, dr n. med. Rafał Staszewski, dr Jan Talaga 
 
1. Epidemiologia schorzeń nowotworowych – Polska na tle Unii Europejskiej, Wielkopolska na tle Polski 
dr n.med. Joanna Didkowska/ Maciej Trojanowski (30 min.) 
 
2. Praktyczne wyzwania opieki onkologicznej z punktu widzenia zarządzającego 
dr hab. n. med. Szczepan Cofta (10 min.) 
 
3. Wielkopolska jako region zwiększonego ryzyka zachorowań na nowotwory 
dr hab. med. Maria Litwiniuk (15 min.) 
 
4. Wielkopolska Onkologia jako przykład programu profilaktyki zdrowotnej 
dr n. med. Rafał Staszewski (10 min.) 
 
5. Rzeczywistość i wyzwania onkologii akademickiej 
prof. Sergiusz Nawrocki (15 min.) 
 
6. Lung cancer in non-smokers 
prof. Gyual Ostoros - Węgry (20 min.) 
 
Godz. 11.40 - 11.55 Przerwa (15 min.) 
 
Debata onkologiczna z udziałem zaproszonych gości 11.55 – 13.00 (65 min.) 
 
Godz. 13.00 - 13.30 Lunch (30 min.) 
 
Godz. 13.30- 15.30 Sesja II (120 min.) 
moderator: prof. Mieczysław Komarnicki, prof. Rodryg Ramlau 
 
1. Profilaktyka i leczenie powikłań hematologicznych terapii przeciwnowotworowej 
dr hab. n. med. Anna Czyż (20 min.) 
 
2. Transplantacja krwiotwórczych komórek macierzystych w raku piersi 
prof. dr hab. Mieczysław Komarnicki (20 min.) 
 
3. Zespoły paranowotworowe 
dr n. med. Krzysztof Rożnowski (20 min.) 
 
4. Multi- platform profilling of metastatic cancer and its potential for routine care 
prof. Robert Leonard (UK - 20 min.) 
 
5. Nowotwory oka 
dr med. Iwona Rospond-Kubiak (20 min.) 
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6. Nowotwory serca 
dr med. Hanna Baszyńska (20 min.) 
 
Godz. 15.30 - 15:45 Przerwa kawowa (15 min.) 
 
Godz. 15.45 - 18.05 Sesja III - Nowotwory przewodu pokarmowego (140 min.) 
moderator: dr hab. med. Piotr Potemski, dr n. med. Krzysztof Rożnowski 
 
1. Rak jelita grubego i odbytnicy- diagnostyka razem czy osobno? Przegląd metod obrazowych 
dr hab. med. Katarzyna Karmelita - Katulska (20 min.) 
 
2. Rola endoskopii w profilaktyce, diagnostyce i leczeniu nowotworów przewodu pokarmowego 
dr Błażej Szuflak 
 
3. Optymalizacja wyników leczenia uzupełniającego – rola badań molekularnych w kwalifikacji do terapii pooperacyjnej 
raka jelita grubego 
dr n. med. Krzysztof Rożnowski 
 
4. Exposing the factors that should influence our 1st line mCRC treatment choice 
prof. Harpreet Wasan (UK) (20 min.) 
 
5. Postępy w leczeniu zaawansowanego raka jelita grubego 
Głos chirurga - dr hab. Przemysław Pyda 
Głos onkologa klinicznego - dr hab. med. Piotr Potemski 
Głos radioterapeuty - dr Piotr Martenka 
 
Godz. 18.05 - 20.05 Sesja IV Rak piersi (120 min.) 
moderator: prof. dr hab. med. Sylwia Grodecka - Gazdecka, prof. dr hab. med. Tadeusz Pieńkowski 
 
1. Czy rzeczywiście późno rozpoznajemy raka piersi 
dr n. med. Urszula Wojciechowska (15 min.) 
 
2. Rezonans magnetyczny piersi – diagnostyka dla wybranych czy badanie dla wszystkich? 
dr n. med. Anna Pasiuk- Czepczyńska (20 min.) 
 
3. Czy można leczyć raka piersi bez ośrodków typu Breast Unit – spojrzenie specjalisty-onkologa i parlamentarzysty 
dr Dorota Czudowska (15 min.) 
 
4. Terapie celowane w leczeniu chorych na zaawansowanego raka piersi 
prof. dr hab. med. Tadeusz Pieńkowski (20 min.) 
 
5. Strategia postępowania chirurgicznego u chorych na raka piersi, w tym w IV stopniu zaawansowania choroby 
dr hab. med. Wojciech Wysocki (20 min.) 
 
6. Ocena skuteczności i tolerancji radioterapii śródoperacyjnej u chorych na raka piersi poddanych leczeniu 
oszczędzającemu 
dr Agata Celejewska, prof. dr hab. med. Jerzy Wydmański, dr Andrzej Tukiendorf (15 min.) 
 
7. Postępy w leczeniu systemowym raka piersi 
dr hab. Maria Litwiniuk (15 min.) 
 
Godz. 20.05 Dyskusja podsumowująca sesje 
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Piątek 6.11.2015 r. 
 
Godz. 8.00 - 10.20 Sesja V Rak płuca – ważne pytania praktyczne (120 min.) 
moderator: prof. dr hab. med. Halina Batura - Gabryel, prof. Rodryg Ramlau 
 
1.Badania przesiewowe w raku płuca- aktualne stanowisko ATS/ERS 
prof. dr hab. med. Halina Batura-Gabryel (20 min.) 
 
2. Algorytm postępowania diagnostycznego u osób z podejrzeniem raka płuca 
dr n. med. Barbara Kuźnar-Kamińska (20 min.) 
 
3. Kontrowersje w leczeniu raka płuca 
prof. dr hab. Rodryg Ramlau (20 min) 
 
4. Pojedynczy guzek w płucach - czy problem jedynie radiologiczny? 
dr n. med. Justyna Bieda (20 min.) 
 
5. Aspekty postępowania paliatywnego w zaawansowanej chorobie nowotworowej płuc 
dr n. med. Aleksandra Kotlińska-Lemieszek (20 min.) 
 
6. Leczenie ukierunkowane molekularnie - Molecular targets in NSCLC and resistance mechanisms 
prof. Helmut Popper (20 min.) 
 
 
Godz. 10.20 - 10.40 Przerwa kawowa (20 min.) 
 
Godz. 10.40 - 12.00 Sesja VI (80 min.) 
moderator: dr hab. med. Szczepan Cofta, prof. Jacek Łuczak 
 
1. Porty naczyniowe – aspekty praktyczne 
dr med. Krzysztof Bieda (20 min.) 
 
2. Wspomaganie żywieniowe w opiece onkologicznej 
dr n. med. Katarzyna Karwowska (20 min.) 
 
3. Postępowanie profilaktycznew rozwoju złośliwych nowotworów ginekologicznych prof. dr hab. med. Janina 
Markowska (20 min.) 
 
4. Wyzwania postępowania paliatywnego 
prof. dr hab. Jacek Łuczak (20 min.) 
 
Godz. 12.00 Zakończenie konferencji 
 
 


