
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Szanowni Państwo, 
 

 

w imieniu Komitetu Naukowego i Organizacyjnego mam zaszczyt  

i przyjemność zaprosić do udziału w XV Sesji Naukowo-Szkoleniowej 

zatytułowanej: Październik miesiąc profilaktyki raka piersi – Poznań 

2019, która odbędzie się w czwartek, 10 października 2019 r.  

w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego  

w Poznaniu. 

  

Wszyscy wykładowcy i uczestnicy dyskusji przedstawią najbardziej 

aktualny stan wiedzy dotyczący wybranych zagadnień.  

Nasze wieloletnie doświadczenie w funkcjonowaniu na wzór 

rekomendowanych ośrodków specjalistycznych typu Breast Unit 

stanowi inspirację do poruszania kolejnych istotnych tematów.  

 

W tym roku, poza aspektem optymalizacji diagnostyki i leczenia, 

chcemy zwrócić Państwa uwagę na problem nowotworów 

uwarunkowanych mutacjami genetycznymi oraz niezwykle aktualne 

zagadnienie jakości życia w trakcie i po leczeniu raka piersi. 

 

Organizatorem konferencji jest Bono Serviamus - Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Szpitala Klinicznego 

Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Za udział w konferencji przysługują  

4 punkty edukacyjne. 

 

Spotkanie zostało objęte Patronatem Honorowym JM prof. dr hab. Andrzeja Tykarskiego, Rektora 

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. 

 

Udział w konferencji jest bezpłatny dla osób, które zarejestrują się za pośrednictwem strony 

internetowej: www.konferencje.skpp.edu.pl.  Liczba miejsc ograniczona. 

 
 

Zachęcam do zapoznania się z załączonym programem  
i serdecznie zapraszam do Poznania! 

 
Prof. dr hab. Sylwia Grodecka-Gazdecka 

Kierownik Pracowni Nowotworów Gruczołu Piersiowego  
Katedry i Kliniki Onkologii UMP 

 
 

 
 

http://www.konferencje.skpp.edu.pl/


PROGRAM KONFERENCJI 
 

 
8.30-9.00 Rejestracja uczestników 
9.00-9.10 Rozpoczęcie konferencji 

 
                       Sesja I: Aktualności w rozpoznawaniu i miejscowym leczeniu raka piersi 

                                                   Moderator: Prof. dr hab. Sylwia Grodecka-Gazdecka 
 

9.10-9.25 Nowoczesne metody diagnostyczne raka piersi,  
Dr n. med. Anna Pasiuk – Czepczyńska 

9:25-9:40 Rola BCU w diagnostyce i stagingu raka piersi,  
Dr n. med. Justyna Bieda 

9:40-9:55 Biopsja węzła wartowniczego – doświadczenia własne,  
Dr n. med. Paweł Kurzawa 

9.55-10:10 Radioterapia w raku piersi. Znaczenie radioterapii 
śródoperacyjnej,  

Dr n. med. Bartosz Urbański 
10.10-10:20 DYSKUSJA 

Sesja II: Leczenie systemowe raka piersi 
Moderator: Prof. dr hab. Rodryg Ramlau 
 

10.20-10.35 Leczenie wczesnego raka piersi  
u chorych z dużym ryzykiem nawrotu, 

Dr n. med. Elżbieta Bręborowicz 
10.35-10.50 Leczenie potrójnie ujemnego raka piersi,  

Dr Daria Świniuch 
10.50-11:00 DYSKUSJA 

 
11.00-11.20 Przerwa kawowa 

 
Sesja III: Dziedzicznie uwarunkowany rak piersi 
Moderator: Dr hab. med. Radosław Mądry 
 
11.20-11.35 Mastektomia profilaktyczna – oczekiwania vs rzeczywistość, 

Dr Artur Gromadziński 
11:35-11:50 Rola zabiegów redukujących ryzyko u osób z patologicznymi 

mutacjami w genach BRCA1/2 w ginekologii onkologicznej,  
Dr hab. med. Radosław Mądry 

11:50-12:00 DYSKUSJA 
 

Sesja IV: Jakość życia leczonych na raka piersi 
Moderator: Dr n. med. Elżbieta Bręborowicz 
 

12:00-12:15 Leki, suplementy diety, zioła jako źródło interakcji 
zmieniających przebieg leczenia, 

Dr Joanna Bartkowiak-Wieczorek 
                                             12:15-12:30 Choroba nowotworowa oczami pacjentki 

w narracji psychologa,  
Mgr Helena Glazer 

12:30- 12:45 W jaki sposób dobrać aktywność fizyczną u pacjentów  
w czasie leczenia onkologicznego,  

Mgr Hanna Stróżniak 
12:45-13:00 DYSKUSJA 

 
13:00 Zakończenie konferencji i wręczenie certyfikatów Uczestnikom 


