
Virtual Meeting 
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Najnowsze leki i tendencje leczenia raka piersi    ORGANIZATOR 

22-23 kwietnia 2021r, od godz. 14:00 
 

 

 

PLANOWANY  PROGRAM 
 

CZWARTEK, 22 kwietnia 2021r 

 

 

 

13:55 – 14:00   Rozpoczęcie konferencji 

   Prof. Tadeusz Pieńkowski, Dr n. med. Maria Górnaś 

 

SESJA – DIAGNOSTYKA 

14:00 – 14:30  Najnowsze techniki obrazowania w senologii 

   (The newest imaging techniques in senology) 

   Prof. Alexander Mundinger 

 

14:30 – 14:55  Badania histopatologiczne w erze badań molekularnych 

(Pathology in the era of molecular research) 

   Dr n. med. Wojciech Olszewski 

 

14:55 – 15:20 Badania molekularne jako czynnik prognostyczny i predykcyjny u 

chorych na raka piersi 

(Molecular testing as a prognostic and predictive factor in the treatment of 

breast cancer patients) 

   Prof. Olga Ioffe 

 

DYSKUSJA (DISCUSSION) 

 

SESJA – WCZESNY RAK PIERSI 

15:25 – 15:45  Personalizowane leczenie chirurgiczne chorych na raka piersi 

   Prof. Zoran Stojcev 

 

15:45 – 16:05  Terapia protonowa w leczeniu raka piersi 

 (Proton therapy for breast cancer) 

   Dr Elizabeth Nichols 

 

16:05 – 16:25  Rola inhibitorów PARP w leczeniu chorych na raka piersi 

   (PARP Inhibitors in the treatment of metastatic breast cancer) 

 Prof. Barbara Radecka 

 

DYSKUSJA (DISCUSSION) 

 

 

  

Zapraszamy do zadawania pytań w czasie wykładów. Postaramy się odpowiedzieć na nie w trakcie 

konferencji. Odpowiedzi na pozostałe pytania, zostaną zamieszczone na stronie 

online.konferencjafalenty.pl po zakończeniu konferencji 

Do not hesitate to ask questions during lectures. We will try to answer them  during conference. The 

remaining answers will be posted after conference. See website: online.konfernecjafalenty.pl  



SESJA – LECZENIE SYSTEMOWE WCZESNEGO RAKA PIERSI 

16:30 – 16:55 Nowości w leczeniu HER2+ raka piersi 

(New agents for HER2 positive breast cancer) 

 Dr Paula Rosenblatt 

 

16:55 – 17:15  Leczenie okołooperacyjne HER2+ raka piersi  

   Prof. Tadeusz Pieńkowski 

 

17:15 – 17:35 Leczenie uzupełniające i neoadjuwantowe u chorych na wczesnego 

potrójnie ujemnego raka piersi 

 (Adjuvant and neoadjuvant treatment in patients with early triple-negative 

breast cancer) 

 Prof. Lubomir Bodnar 

 

17:35 – 17:45 Inhibitory CDK4/6 w leczeniu zaawansowanego raka piersi- czym 

kierować się przy wyborze preparatu 

 Lek. Magdalena Rek 

 

DYSKUSJA (DISCUSSION) 

 

 

PIĄTEK, 23 kwietnia 2021r 

 

 

13:55 – 14:00   Rozpoczęcie II dnia konferencji 

   Prof. Tadeusz Pieńkowski 

 

 

SESJA – LECZENIE SYSTEMOWE ZAAWANSOWANEGO RAKA PIERSI 

14:00 – 14:25  Hormonalne leczenie uzupełniające i neoadjuwantowe u chorych na 

zaawansowanego raka piersi 

   Prof. Ewa Kalinka 

 

14:25 – 14:50  Nowości w leczeniu zaawansowanego HER2+ raka piersi  

(New developments in the treatment of metastatic HER2-positive breast 

cancer) 

   Prof. Maria Litwiniuk 

 

14:50 – 15:10 Leczenie zaawansowanego HR+ raka piersi 

(Treatment of HR+ Advanced Breast Cancer) 

 Prof. Barbara Radecka 

 

DYSKUSJA (DISCUSSION) 

    

 

SESJA – WYBRANE ZAGADNIENIA 

15:10 – 16:05  Immunoterapia w leczeniu chorych na uogólnionego raka piersi 

(Update on immunotherapies for treatment of breast cancer) 

   Prof. Katherine H. R. Tkaczuk 

 

Zapraszamy do zadawania pytań w czasie wykładów. Postaramy się odpowiedzieć na nie w trakcie 

konferencji. Odpowiedzi na pozostałe pytania, zostaną zamieszczone na stronie 

online.konferencjafalenty.pl po zakończeniu konferencji 

Do not hesitate to ask questions during lectures. We will try to answer them  during conference. The 

remaining answers will be posted after conference. See website: online.konfernecjafalenty.pl  



16:05 – 16:25 CDK 4&6 inhibitors in advanced breast cancer” evidence-based clinical 

decision 

Dr n. med. Katarzyna Pogoda 

 

16:25 – 16:45 Wielogenowe indeksy molekularne w ustalaniu rokowania i planowania 

leczenia w raku piersi 

   Prof. Tomasz Kubiatowski 

 

16:45 – 17:05 Zabiegi rekonstrukcyjne i plastyczne jako integralna część leczenia 

chorych na raka piersi 

(Reconstructive and plastic surgeries as an integral part of treatment in breast 

cancer patients) 

   Prof. Carole Mathelin 

 

DYSKUSJA (DISCUSSION) 

 

SESJA – VARIA 

17:05 – 17:20  Akredytacja Breast Cancer Units w warunkach pandemii 

   (Accreditation problems during pandemic) 

Prof. Ruben Orda 

 

17:20 – 17:40 Czy dane z praktyki klinicznej potwierdzają wyniki badań 

rejestracyjnych, na przykładzie palbocyklibu 

 Prof. Tadeusz Pieńkowski 

 

17:40 – 18:00 Najistotniejsze doniesienia z konferencji St Gallen 2021 

 (Highlights from the 17th St Gallen International Breast Cancer Conference 

2021) 

 Dr Joanna Kufel-Grabowska 

 

18:00 – 18:15   Zakończenie konferencji  

   Prof. Tadeusz Pieńkowski, Dr n. med. Maria Górnaś 

 

DYSKUSJA (DISCUSSION) 

 

 

 

KONTAKT W SPRAWIE UCZESTNICTWA 

Dział Organizacji Konferencji 

Delta Tour Sp. z o.o. 

tel.: 537 167 577 

konferencja@konferencjafalenty.pl  

 

 

Organizatorzy zastrzegają możliwość zmian w programie. 

 
Nota prawna 

Virtual Meeting skierowany jest tylko do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót 

produktami leczniczymi — podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne  

(t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 499). 

 

 

Zapraszamy do zadawania pytań w czasie wykładów. Postaramy się odpowiedzieć na nie w trakcie 

konferencji. Odpowiedzi na pozostałe pytania, zostaną zamieszczone na stronie 

online.konferencjafalenty.pl po zakończeniu konferencji 

Do not hesitate to ask questions during lectures. We will try to answer them  during conference. The 

remaining answers will be posted after conference. See website: online.konfernecjafalenty.pl  
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