Konferencja
„ Rak płuca – diagnostyka i leczenie”
Ustroń, 16-17.05.2015, Hotel Diament

W imieniu Oddziału Śląskiego PTO i PTCHP informujemy, że w dniach 16-17.05.2015 w
Ustroniu, w hotelu Diament odbędzie się konferencja poświęcona diagnostyce i leczeniu raka
płuca.
Patronat honorowy na konferencją objął dyrektor Centrum Onkologii - Instytutu w Gliwicach,
prof. dr hab. n. med. Bogusław Maciejewski.
Omówione zostaną aktualne trendy w diagnostyce, badaniach przesiewowych i leczeniu
chorych na raka płuca. Wielodyscyplinarna dyskusja pozwoli ocenić aktualny stan opieki nad
chorym na raka płuca na Górnym Śląsku, gdzie choroba ta występuje częściej.
Wysoką jakość merytoryczną wykładów zapewni Komitet Naukowy pod przewodnictwem
prof. Jerzego Kozielskiego.
Do udziału w Konferencji gorąco zapraszamy !!!
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
Dr hab.n.med. Wojciech Majewski
REJESTRACJA
W celu zarejestrowania się jako uczestnik Konferencji należy dokonać wpłaty na konto;
ALIOR BANK : 30 2490 0005 0000 4500 4616 9122

Wpłaty proszę dokonywać podając w tytule imię i nazwisko oraz dopisek darowizna na cele
statutowe PTO O/Śląski.
Zgłoszenie uczestnictwa proszę przesyłać na adres e-mail: pto@io.gliwice.pl wraz z
załączonym potwierdzeniem zapłaty.
Sprawami organizacyjnymi i zakwaterowaniem w pokojach zajmuje się p. Elżbieta Woźniak,
tel. 513 240 954, e-mail: pto@io.gliwice.pl.
Opłaty zjazdowe:
1. Dla członków PTO, PTCHP – 200,- PLN (dokument potwierdzający opłacenie składki za
2015)
2. Wpisowe dla pozostałych uczestników - 250,- PLN (płatne do 4.05.2015)
3. Uczestnicy nie korzystający z noclegu – 100,- PLN (w tym bon na wyżywienie)
4. Wpłata na konto po 4.05.2015 lub w dniu rozpoczęcia konferencji – 300,- PLN
Opłata uczestnictwa obejmuje: udział w sesjach naukowych, wyżywienie, zakwaterowanie w
pokoju 2-os., spotkanie towarzyskie (nie dotyczy uczestników nie korzystających z noclegu).
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PROGRAM KONFERENCJI
Sobota- 16.05.2015
9.00 – 10.30 – Rejestracja uczestników
Blok diagnostyczny:
11.00 Prof. dr hab.n.med. J. Kozielski

Diagnostyka raka płuca

11.30 Prof. dr hab.n.med. D. Ziora

Wczesne wykrycie raka płuca

12.00 Prof. dr hab.n.med. D.Lange

Diagnostyka patomorfologiczna raka płuca

12.30 Dr n.med. U. Kołtun `

Diagnostyka radiologiczna raka płuca

13.00 – 13.30

Dyskusja

14.00 – 15.00

Lunch

Blok terapeutyczny:
15.00 - Prof. dr hab.n.med. M.Zieliński

Postępy w diagnostyce inwazyjnej i leczeniu
operacyjnym raka płuca

15.30 - Dr n.med. K. Behrendt

Radiochemioterapia raka płuca

16.00 - Prof. dr hab.n.med. R.Suwiński

Radiochemioterapia lub radioterapia raka płuca u
osób w wieku podeszłym

16.30 - Dr n.med. M. Jarząb

Nowe trendy w chemioterapii i leczeniu
celowanym raka płuca

17.00 – Lek. med. W. Juraszek

Leczenie bólu u pacjentów poddawanych
radiochemioterapii w przebiegu raka płuca

17.30 – 17. 45 – Przerwa kawowa
17.45 – Prof. dr hab.n.med. J. Kozielski

Immuno-onkologiczne leczenie w raku płuca

18.15 - Dr n. med. B. Trzepióra

Powikłania leczenia raka płuca

18.45-19.00

Dyskusja

20.00

Kolacja

Niedziela - 17.05.2015
10.30 – Dr n. med. W. Bal

Leczenie systemowe nowotworów
neuroendokrynnych płuca

11.00 - Dr hab.n.med. W. Majewski

Radiochirurgia stereotaktyczna raka płuca

11.30 - Dr hab. n.med. D.Jastrzębski

Rehabilitacja po leczeniu raka płuca

12.00

Dyskusja i zakończenie konferencji

Kolejność wykładów może ulec zmianie.

Patronat honorowy

