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30 listopada 2020 r. Virtual Meeting
PROGRAM KONFERENCJI
1500-1505

Rozpoczęcie konferencji i powitanie uczestników

Część I.
05

15 -16

15

Leczenie pierwotnie operacyjnego, luminalnego raka piersi: wskazania do procedury
węzła wartowniczego i do limfadenektomii, wskazania do napromieniania okolic
węzłowych, hormonoterapia uzupełniająca, wskazania do testów wielogenowych:
Oncotype DX i Mammaprint, chemioterapia, techniki radioterapii w obrębie piersi
i regionalnych węzłów chłonnych Prof. NIO dr hab. n. med. Anna Niwińska,

Dr n. med. Agnieszka Jagiełło-Gruszfeld, Dr n. med. Aleksander Grous
1615-1705

Leczenie pierwotnie operacyjnego, HER2-dodatniego i receptorowo trójujemnego
raka piersi: przesłanki do leczenia przedoperacyjnego, badania obrazowe i znaczniki
przed leczeniem systemowym, chemioterapia i hormonoterapia przedoperacyjna,
zakres chirurgii po leczeniu systemowym przedoperacyjnym, zakres radioterapii
w zależności od wyjściowego, klinicznego stopnia zaawansowania i wyniku badania
histopatologicznego chłonnych Prof. NIO dr hab. n. med. Anna Niwińska,

Dr n. med. Agnieszka Jagiełło-Gruszfeld, Dr n. med. Aleksander Grous
1705-1720

Leczenie chorych na miejscowo zaawansowanego raka piersi cT3N1, cT3-4N2-3

Prof. NIO dr hab. n. med. Anna Niwińska,
Dr n. med. Agnieszka Jagiełło-Gruszfeld
1720-1730

Przerwa

1730-1750

Czy u chorych po mastektomii, oprócz napromieniowania okolic węzłowych należy
zawsze napromieniać także pole z blizną?

Dr n. med. Ewa Wasilewska-Teśluk
1750-1815

Intensyfikacja leczenia anty HER2 – czy może przynieść korzyść?

Dr hab. n. med. Barbara Radecka
1815-1830

Problemy dotyczące radioterapii uzupełniającej po rekonstrukcji piersi.

Prof. NIO dr hab. n. med. Anna Niwińska
1830-1905

Hormonoterapia i Inhibitory CDK 4/6 – u kogo i kiedy stosować?

Dr n. med. Agnieszka Jagiełło-Gruszfeld

Część II.
Podsumowanie leczenia chorych na raka piersi
1905-1925

Aktualne wytyczne St Gallen dotyczące leczenia skojarzonego wczesnego raka piersi,

Dr n. med. Katarzyna Pogoda
1925-1945

Najnowsze wytyczne ABC5 dotyczące chorych na przerzutowego raka piersi

Dr n. med. Katarzyna Pogoda
1945-2000

Najnowsze wytyczne ESMO 2020 - leczenie wspomagające przerzutów do kości,
ochrona płodności

Dr n. med. Katarzyna Pogoda
2000-2015

Dyskusja i odpowiedzi na nadesłane pytania dotyczące części 1 i 2

