U źródeł sukcesu terapeutycznego
w Trójnegatywnym Raku Piersi
Kraków  14.02.2020 r.
Q Hotel Plus Kraków  ul. Wygrana 6  30-311 Kraków

www.tnbc2020.pl

Szanowni Państwo,

Program naukowy

Zapraszamy serdecznie na konferencje: U źródeł sukcesu terapeutycznego w Trójnegatywnym Raku
Piersi. Konferencja ma na celu omówienie i przedyskutowanie tematu raka piersi z punktu widzenia wielu
specjalistów. Podczas spotkania będą mieli Państwo możliwość wysłuchać i porozmawiać z epidemiologiem, klinicystą, biologiem molekularnym, patologiem oraz chirurgiem onkologiem. Konferencje odbędą się
w 3 lokalizacjach.

14.30-14.40

Otwarcie Konferencji
prof. dr hab. Andrzej Marszałek

14.40-15.00

Epidemiologia raka piersi
prof. dr hab. Janusz Ryś, prof. dr hab. Jadwiga Rachtan

Najbliższa konferencja odbędzie się w Krakowie a skład Komitetu Naukowego tworzą:

15.00-15.30

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Marszałek – patomorfolog
Prof. dr hab. n. med. Janusz Ryś – patomorfolog

Diagnostyka morfologiczna potrójnie ujemnego raka piersi
prof. dr hab. Janusz Ryś, prof. dr hab. Andrzej Marszałek

15.30-16.00

przerwa lunchowa

Zaproszeni wykładowcy to:

16.00-16.20

Biologia molekularna potrójnie ujemnego raka piersi – molekularne podstawy
leczenia celowanego
dr hab. med. Artur Kowalik

16.20-16.40

Leczenie neoadiuwantowe i uzupełniające chorych na potrójnie ujemnego
raka piersi
dr hab. n. med. Michał Jarząb

16.40-16.55

Leczenie chorych na rozsianego potrójnie ujemnego raka piersi
dr hab. n. med. Michał Jarząb

16.55-17.15

przerwa kawowa

17.15-17.30

Chirurgia w diagnostyce i leczeniu potrójnie ujemnego raka piersi
dr med. Wojciech Łobaziewicz, prof. dr hab. Leszek Kołodziejski

17.30-18.00

Dyskusja i podsumowanie konferencji – zespół wykładowców

Prof. dr hab. n. med. Leszek Kołodziejski – chirurg, onkolog
Prof. dr hab. Jadwiga Rachtan – epidemiolog
Dr hab. n. med. Michał Jarząb – onkolog
Dr hab. med. Artur Kowalik – biolog molekularny
Dr n. med. Wojciech Łobaziewicz – chirurg
Gorąco zapraszamy do rejestracji!

Termin:

14.02.2020

Miejsce:

Q Hotel Plus Kraków
ul. Wygrana 6
30-311 Kraków

Formuła:

Panel wymiany informacji i dyskusji liderów opinii wielu specjalizacji

Punkty edukacyjne:

Uczestnicy warsztatów otrzymają punkty edukacyjnych zgodnie Rozporządzeniem MZ z dnia 6.10.2004 r.
w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów.

Opłaty oraz rejestracja:

Udział w konferencji jest bezpłatny, lecz wymagana jest wcześniejsza rejestracja
na stronie internetowej: www.tnbc2020.pl
Potwierdzenie bezpłatnego uczestnictwa w konferencji oraz szczegółowe informacje organizacyjne
przesyłane będą na adres e-mail podany podczas rejestracji.

Pakiet uczestnika:

 udział w wykładach,
 program naukowy,
 certyfikat uczestnictwa,
 przerwy kawowe
 lunch

Grant edukacyjny:

Szkolenie jest finansowane z grantu edukacyjnego
przekazanego przez firmę
Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o.

ul. Bobrowiecka 8, 00-728 Warszawa
tel. +48 22 481 55 55, fax. +48 22 481 55 99
mail. polska.diagnostics@roche.com

Biuro organizacyjne:
Alfakonferencje S.C.
ul. Wiosenna 15, 60-185 Skórzewo
tel. 661 399 119, 789 487 533
kontakt@alfakonferencje.pl, www.alfakonferencje.pl

