
 

 

Warszawa, dnia 19.04.2017  r. 

 

Szanowna Pani 
Zofia Małas 

Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych 
Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych w Warszawie 

 

Szanowna Pani 

 

Mam zaszczyt zaprosić członków Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych do aktywnego udziału  

w III Warszawskim Seminarium UroRadioOnkologii – Rak Stercza, będącym coroczną debatą 

medyczną na temat holistycznego leczenia pacjentów z nowotworem prostaty.  

Seminarium odbędzie się 20 maja 2017 roku. Podczas jednodniowego spotkania w Warszawie,  

w salach konferencyjnych Airport Hotel Okęcie, mamy nadzieję zgromadzić: urologów, radiologów, 

radioterapeutów i onkologów, a także lekarzy rodzinnych oraz nefrologów zainteresowanych 

powyższą tematyką. W tym roku program wydarzenia został podzielony na trzy bloki tematyczne: rak 

stercza, rak nerki i rak pęcherza. W każdym z nich przewidziano wykłady dotyczące leczenia danego 

schorzenia, debatę wokół konkretnego przypadku klinicznego, a także dyskusję ekspercką.  

Organizatorzy przygotowują sesję równoległą dla pielęgniarek pt. „Praktyczna nauka  

z podawania implantu”, którą będę miał przyjemność poprowadzić. Pierwszych 40 pielęgniarek, 

które zgłosi chęć uczestnictwa w warsztatach dedykowanej sesji na adres mail: 

agnieszka.kawa@smpc.com.pl w terminie do 8.05.2017 r. otrzyma darmową wejściówkę. 

 

Poniżej przedstawiam ramowy program Seminarium.  

 

 

Z poważaniem  

 

 

 

Prof. dr hab. n. med. Piotr Radziszewski  
Przewodniczący Komitetu Naukowego 
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PROGRAM SESJI RÓWNOLEGŁEJ DLA PIELĘGNIAREK PODCZAS 
 III WARSZAWSKIEGO SEMINARIUM URORADIOONKOLOGII 

 
9:00-9:20 Rak stercza – co pielęgniarka o hormonoterapii wiedzieć powinna  
9:20-9:40 Pacjent onkologiczny – rola pielęgniarki  
9:40-10:20 Jak skutecznie i bezpiecznie podawać iniekcje z analogami LH/RH – zajęcia praktyczne na 
fantomach 

 
PROGRAM III WARSZAWSKIEGO SEMINARIUM URORADIOONKOLOGII 

 
9:00-9:20 Wykład inauguracyjny: Genetyka dla opornych czyli rzecz o predyspozycjach do 
nowotworów  
9:20-9:40 Wykład otwierający: Immunologia nowotworów czyli rewolucja w leczeniu raka  
 
RAK STERCZA 
9:40-10:00 Jak zmieniło się rozpoznawanie raka stercza w erze rezonansu magnetycznego i testów 
molekularnych?  
 
10:00-10:25 Debata wokół przypadku: Radioterapia vs leczenie operacyjne w nowotworach 
pośredniego ryzyka.  
 
10:25-10:55 Okrągły stół: Leczenie wielodyscyplinarne nowotworów wysokiego ryzyka  
 
10:55-11:15 Stosowanie leków antyandrogenowych nowej generacji przed i po chemioterapii  
 
11:15-11:35 PRZERWA KAWOWA  
 
11:35-12:00 Racjonalna hormonoterapia raka stercza punkt widzenia urologa, endokrynologa i 
kardiologa 
12:00-12:20 Nowości w badaniach klinicznych  
 
RAK NERKI 
12:20-12:45 Debata wokół przypadku: nefrektomia vs leczenie nerkoszczędzające w nowotworach 
ograniczonych do narządu  
 
12:45-13:00 Jak zoptymalizować obserwację po leczeniu chirurgicznym raka nerki?  
13:00 -13:20 Rola radioterapii w kontroli przerzutów raka nerki  
13:20-13:35 Leczenie adjuwantowe w raku nerki  
13:35-13:55 Leczenie systemowe w raku nerki-podstawy molekularne i wytyczne na przyszłość  
 
13:55-14:15 PRZERWA KAWOWA  
 
14:15-14:45 Okrągły stół: Protokoły leczenia systemowego AD 2017: możliwości i ograniczenia  
14:45-15:05 Nowości w badaniach klinicznych  
 
RAK PĘCHERZA 
15:05-15:30 Debata wokół przypadku: Screening w raku pęcherza cystoskopia vs diagnostyka 
molekularna  
15:30-16:00 Okrągły stół: postępowanie z nowotworami T1HG  



 

16:00-16:20 Leczenie dopęcherzowe w raku pęcherza-stagnacja czy postęp?  
16:20-16:45 Debata wokół przypadku: Chemioradioterapia vs Cystektomia u osiemdziesięciolatka  
16:45-17:05 Nowości w badaniach klinicznych  
17:05 LUNCH 
 


