Airport Hotel Okęcie

„VI Warszawskie Seminarium UroRadioOnkologii ”
(20-06-2020) - Warszawa

PROGRAM
08:00-09:20 Sesja warsztatowa: Badania obrazowe
08:00-08:20

Co zmieniło się w kryteriach RECIST?

08:20-08:40

Medycyna nuklearna w diagnostyce wznowy

08:40-09:00

Uroczyste otwarcie i wręczenie statuetek:
- za najlepszą pracę w dziedzinie uroonkologii w 2019;
- dla najbardziej wpływowej osoby w uroonkologii w 2019;
- dla najlepszej firmy za innowacje w uroonkologii;

09:00-09:20

Wykład inauguracyjny: Czy lawinowy wzrost wydatków na onkologię znajduje swoje odbicie w
poprawie jakości życia?

09:20-10:05 Sesja II: Onkouroekonomia
09:20-09:35

Jak rozsądnie podchodzić do nowych rejestracji leków?

09:35-09:50

Rok 2019/2020 w uroradioonkologii: podsumowanie punkt widzenia płatnika

09:50-10:05

Rok 2019/2020 w uroonkologii: lekarski punkt widzenia

10:05-10:30 Przerwa kawowa
10:30-12:30 Sesja III: Rak nerki
10:30-11:30

Losy pacjentów
- 10:30-10:45
- 10:45-11:00
- 11:00-11:15
- 11:15-11:30

11:30-11:45

Programy terapeutyczne 2020r.

11:45-12:05

Co nowego w leczeniu raka nerki?

12:05-12:30

Debata: Kiedy TKI, a kiedy IO i w których liniach leczenia

z rakiem nerki w Polsce
Co się dzieje z pacjentem z rakiem nerki po wyjściu od urologa?
Kiedy pacjent z rakiem nerki spotyka onkologa?
Rak nerki ostatnie 10 lat w Polsce w liczbach
Opieka koordynowana w raku nerki - propozycja kidney cancer unit

12:30-12:45 Przerwa kawowa
12:45-14:15 Sesja IV: Rak prostaty
12:45-13:00

Czy otwarta prostatektomia radykalna jest już martwa, a jeśli nie, to czy powinna być?

13:00-13:20

Pojedynek: Czy rodzaj leczenia radykalnego w nowotworach niskiego ryzyka ma znaczenie?

13:20-13:35

Czy pacjentów z przerzutowym rakiem stercza leczymy suboptymalnie?

13:35- 13:55

Debata: Jak poprawić współpracę onkologów z urologami w raku stercza?

13:55-14:15

Nowości w farmakoterapii raka stercza po EAU, AUA i ASCO

14:15-15:00 Lunch
15:00-16:00 Sesja V: Rak pęcherza
15:00-15:15

BCG terapia: aktualne standardy

15:15-15:30

VIRADS: dlaczego używam?

15:30-15:45

Immunoterapia w raku pęcherza: czy zmienić wszystko?

15:45-16:00

Dlaczego pacjenci po cystektomii umierają?

* Eksperci w trakcie potwierdzania.
* W programie przewidziane są wystąpienia promocyjne firm.

Aktualny program z dnia 2020-01-20 - strona 1 z 1

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

