
Virtual Meeting 
„Falenty 2021” Latest news 

Postępy w diagnostyce i leczeniu chorych na raka piersi   ORGANIZATOR 

Listopad 2021 r, od godz. 13:55 
 

 

 

PLANOWANY  PROGRAM 
 

CZWARTEK, 4 listopada 2021r 

 

 

 

13:55 – 14:00   Rozpoczęcie konferencji 

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

 

SESJA –I 

14:00 – 14:30  Diagnostyka i leczenie chorych na raka piersi w czasie pandemii  

COVID-19 

Prof. Tadeusz Pieńkowski 

 

14:30 – 14:55 Optymalne  leczenie zaawansowanego hormonozależnego raka piersi bez 

nadmiernej ekspresji receptora HER2 

Dr n. med. Katarzyna Pogoda 

 

14:55 – 15:20 Hormonalne leczenie uzupełniające i neoadjuwantowe u chorych na  raka 

piersi 

   Dr hab. n. med. Ewa Kalinka 

 

15:20 – 15:25   DYSKUSJA (DISCUSSION) 

 

SESJA – II 

15:25 – 15:45 Jakość życia chorych w trakcie leczenia  zaawansowanego raka piersi.  

 Dr n. med. Maria Górnaś 

 

15:45-16:05   Rola inhibitorów PARP w leczeniu chorych na raka piersi 

 Prof. Barbara Radecka 

 

16:05 – 16:25 Leczenie uzupełniające i neoadjuwantowe u chorych na potrójnie 

ujemnego raka piersi 

 Prof.  Lubomir Bodnar 

 

 

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  

 



PIĄTEK, 5 listopada 2021r 

 

13:55 – 14:00   Rozpoczęcie II dnia konferencji 

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

 

 

SESJA – III 

14:00 – 14:25  Współczesne metody leczenia zaawansowanego HER2+ raka piersi  

   Prof. Maria Litwiniuk 

 

 

14:25 – 14:50  Neratynib w przedłużonym leczeniu uzupełniającym chorych na 

wczesnego raka piersi 

 Prof. Tadeusz Pieńkowski 

 

 

14:50 – 15:10  Terapie ukierunkowane molekularnie w leczeniu okołooperacyjnym  

HER2+ raka piersi 

   Dr n. med. Katarzyna Pogoda 

 

 

15:10 – 16:05 Najistotniejsze doniesienia z konferencji ASCO2020 i San Antonio 2020 

Dr n. med. Joanna Kufel - Grabowska i Prof. Tadeusz Pieńkowski 

 

 

16:05 – 16:25  DYSKUSJA (DISCUSSION) 

 

 

 

16:25 -16:40   Zakończenie konferencji  

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

 

 

 

KONTAKT W SPRAWIE UCZESTNICTWA 

Dział Organizacji Konferencji 

Delta Tour Sp. z o.o. 

tel.: +48 537 167 577 

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  


