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Sponsorzy



     Piątek 12.04
08:45 – 09:15 Rejestracja uczestników

09:15 – 09:30 Otwarcie konferencji dla administracji 
- mgr Wojciech Szrajber Dyrektor Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum 
Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi, dr n. med.  Jolanta Łuniewska–Bury 

09:30 – 10:00 Epidemiologia i leczenie raka płuca w woj. Łódzkim – prof. dr hab. n. med. Adam Antczak 

10:00 – 10:30 Skrining raka płuca w Polsce – prof. dr hab. n. med. Radzisław Kordek

10:30 – 11:00 Możliwości leczenia raka płuca w 2019 roku – dr n. med. Małgorzata Ułańska

11:00 – 11:20 Przerwa Kawowa

11:20 – 12:30 Możliwości rozliczeniowe w diagnostyce raka płuca – wykład praktyczny  
– dr Michał Seweryn – Prezes EconMed Europe, specjalista zdrowia publicznego  
i epidemiologii.  
– Katarzyna Ożóg – Centrum Onkologii Instytut. M. Skłodowskiej–Curie Oddział w 
Krakowie – Kierownik Działu Rozliczeń Świadczeń Zdrowotnych. Członek Zarządu 
Polskiego Towarzystwa Koderów Medycznych. 

12:30 – 13:00 Sesja pytań – dr n. med.  Jolanta Łuniewska–Bury, prof. dr hab. n. med. Adam Antczak, 
prof. dr hab. n. med. Kordek, dr n. med. Małgorzata Ułańska, dr Michał Seweryn,  
Katarzyna Ożóg

13:00 Lunch

08:30 – 09:00 Rejestracja uczestników

09:00 – 09:15 Otwarcie konferencji – dr n.med.  Jolanta Łuniewska–Bury

SESJA 1 – Epidemiologia raka płuca 

09:15 – 09:35 Epidemiologia i aktualne leczenie raka płuca w woj. łódzkim  
– dr n. med. Jerzy Marczak  (Konsultant wojewódzki w dziedzinie choroby płuc)

09:35 – 09:55 Leczenie raka płuca w III stadium zawansowania -  prof. dr hab. n. med. Józef Kozak 
(Konsultant wojewódzki w dziedzinie chirurgi klatki piersiowej)

09:55 – 10:15  Sesja pytań i odpowiedzi - dr n. med.  Jolanta Łuniewska–Bury, dr n. med. Jerzy Marczak   
prof. dr hab. n. med. Józef Kozak

SESJA 2 – Diagnostyka raka płuca

10:15– 10:35  Vats lobectomy – prof. dr hab. n. med.  Sławomir Jabłoński

10:35 – 11:35 Współpraca diagnosty i patomorfologa w leczeniu raka płuca
– dr n. med. Juliusz Pankowski, prof. dr hab. n. med. Artur Szlubowski 

11:35- 11:45 Sesja pytań i odpowiedzi - prof. dr hab. n. med.  Sławomir Jabłoński, dr n. med. Juliusz 
Pankowski, prof. dr hab. n. med. Artur Szlubowski

11:45 – 12:00  Przerwa kawowa 

SESJA 3 – Diagnostyka molekularna wraz z możliwościami rozliczania.

12:00 – 12:20  Diagnostyka molekularna w raku płuca i możliwości jej rozliczania 
– prof. dr hab. n. med. Joanna Chorostowska-Wynimko

SESJA 4 – Leczenie raka płuca

12:20 – 13:00 Możliwości leczenia raka płuca w Polsce – prof. dr hab. n. med. Rafał Dziadziuszko

13:00 – 13:20 Leczenia raka płuca – dr n. med. Małgorzata Ułańska 

13:20 – 13:45 Rola radioterapeuty w leczeniu raka płuca – dr n.med.  Jolanta Łuniewska–Bury

13:45  Zakończenie konferencji i lunch

    Sobota 13.04

Szanowni Państwo,

mamy wielką przyjemność zaprosić Państwa na I Konferencję „Rak Płuca w Centrum”,  
która odbędzie się w dniach 12-13.04.2019 w Łodzi. Dodatkowo 11.04 będzie dniem  
dedykowanym pacjentom.

Rak płuca jest najczęściej występującym oraz powodującym największą liczbę zgonów 
nowotworem złośliwym w Polsce. Także w województwie łódzkim nowotwory od wielu 
lat stanowią drugą pod względem częstości występowania przyczynę zgonów.  
Nadrzędnym celem przyświecającym nam lekarzom jest zmniejszenie zachorowalności  
i umieralności z powodu tego typu nowotworów. dlatego powstał pomysł organizacji  
specjalnej konferencji poświęconej diagnostyce i leczeniu nowotworów płuc.  
Wyjątkowość tego wydarzenia polega na innowacyjnej formule, która pozwoli  
uczestniczyć nie tylko środowisku medycznemu ale również samym pacjentom. 

Pierwszy dzień spotkania, 11.04, zdecydowaliśmy się zadedykować pacjentom,  
mieszkańcom województwa łódzkiego. Na terenie, którego od lat jako lider  
w diagnostyce i leczeniu chorób nowotworowych działa Wojewódzkie  
Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.  
Tego dnia chcemy mieszkańcom województwa dać możliwość skorzystania  
z bezpłatnych konsultacji z onkologiem i pulmonologiem. Pacjenci będą mieli możliwość 
wykonania spirometrii, pomiaru RR i glikemii oraz badań przesiewowych w raku płuca.

Drugiego dnia, 12.04,  zaprosiliśmy na spotkanie dyrektorów, ordynatorów oddziałów 
szpitalnych oraz osoby zajmujące się rozliczeniami w diagnostyce raka płuca. 

Trzeci dzień, sobota 13.04, skierowany jest do nas, czyli lekarzy zajmujących się  
diagnostyką i  leczeniem nowotworów płuc w województwie łódzkim. Do wygłoszenia 
wykładów zaprosiliśmy grono wybitnych specjalistów, którzy w swoich wystąpieniach 
przedstawią zagadnienia od epidemiologii poprzez diagnostykę i najnowsze możliwości 
leczenia nowotworów płuc. 

Zachęcając do licznego udziału w tym wyjątkowym spotkaniu jesteśmy przekonani,  
że będą to trzy dni wytężonej, ale bardzo owocnej pracy, która wpłynie na lepszą  
i skuteczniejszą diagnostykę raka płuca w naszym województwie.

Do zobaczenia w Łodzi, 

Mgr Wojciech Szrajber

Dyrektor 

Wojewódzkie Wielospecjalistyczne  
Centrum Onkologii i Traumatologii  
im. M. Kopernika w Łodzi

Dr n. med. Jolanta Łuniewska-Bury 

Zastępca Dyrektora ds. Onkologii,  
Kierownik Oddziału Brachyterapii 

Wojewódzkie Wielospecjalistyczne  
Centrum Onkologii i Traumatologii  
im. M. Kopernika w Łodzi

     


