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Ministerstwo Zdrowia i Agencja Badań Medycznych
zapraszają na Konferencję "Cancer Prevention 2020"

Prewencja nowotworowa jest jednym z najważniejszych tematów, jeśli chodzi o realizację polityki
przeciwnowotworowej Rządu oraz państw Unii Europejskiej, Europy Zachodniej, jak również Stanów
Zjednoczonych – podkreśla dr n. med. Radosław Sierpiński – p.o. Prezesa Agencji Badań Medycznych
inicjującej Konferencję „Cancer Prevention 2020”.

Problem zachorowań na nowotwory złośliwe jest jednym z najważniejszych wyzwań zdrowotnych
przed którym stoi dziś polski system ochrony zdrowia. Każdego roku w naszym kraju na nowotwory
złośliwe choruje 160 tys. osób, a 100 tys. umiera z ich powodu. Szacuje się, że w okresie najbliższych 5
lat liczba pacjentów onkologicznych może wzrosnąć o 15 procent.

Celem konferencji jest wymiana doświadczeń i wiedzy w zakresie realizowanych strategii walki z
rakiem na świecie oraz w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem działań w obszarze profilaktyki
onkologicznej. Jak podkreśla Minister Zdrowia prof. dr hab. Łukasz Szumowski – na Konferencję
przyjadą najlepsi specjaliści, z którymi dyskutować będziemy o tym, jak prowadzić prewencję raka w
Polsce oraz jak powinien wyglądać polski cancer plan.

Podczas konferencji inicjowanej przez Agencje Badań Medycznych omawiane będą zagadnienia
związane z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w diagnostyce i leczeniu nowotworów oraz
kierunki rozwoju polskiego sytemu ochrony zdrowia w obszarze onkologii. Konferencja będzie również
okazją do dyskusji na temat możliwości realizacji projektów badawczo – rozwojowych w zakresie
prewencji onkologicznej finansowanych przez Agencję Badań Medycznych.

Konferencja „Cancer Prevention 2020” połączy ekspertów krajowych i międzynarodowych we wspólnej
idei wypracowania najlepszych rozwiązań i udoskonalenia obecnego systemu w zakresie m.in. praktyk
klinicznych i badawczych służących polskim pacjentom. Swoją wiedzą w tym obszarze podzielą się
m.in. przedstawiciele organizacji pacjenckich, wybitni specjaliści z polskich ośrodków onkologicznych, a
także przedstawiciele University of Texas MD Anderson Cancer Center.

Konferencję „Cancer Prevention 2020” odbędzie się 18 września 2019 r. w Hotelu Four Point by
Sheraton w Warszawie. Rejestracja na wydarzenie odbywa się poprzez formularz dostępny na stronie:
http://cancerprevention.pl/rejestracja/

Konferencja objęta została Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja
Dudy

 

http://cancerprevention.pl/rejestracja/


Program Konferencji:

8:45 – 9:15

 

Rejestracja

9:15 – 9:30

Wystąpienie Ministra Zdrowia - prof. dr hab. Łukasz Szumowski

9:30 – 10:00

Wystąpienie p.o prezesa Agencji Badań Medycznych - dr n. med. Radosław Sierpiński

10:00 – 10:15

 

Keynote: „Narodowa Strategia Onkologiczna 2020-2025” - prof. dr hab. Piotr Rutkowski

10:15 – 10:30

Keynote: „Global Cancer Prevention trends” - prof. George Wilding

10:30 – 11:30

I Panel:

„Narodowa Strategia Onkologiczna 2020-2025: kierunki, wyzwania, ryzyka” prof. dr hab. Łukasz
Szumowski, prof. dr hab. Piotr Czauderna, prof. dr hab. Piotr Rutkowski, prof. dr hab. Jan Walewski,
prof. George Wilding, dr hab. n. med. Adam Maciejczyk, Beata Ambroziewicz

11:30 – 12:00

Przerwa kawowa

12:00 – 12:15

Keynote: Nowoczesne technologie w diagnostyce i leczeniu nowotworów - prof. Waldemar Priebe

12:15 – 13:00

II Panel:

"Nowoczesne technologie w diagnostyce i leczeniu nowotworów" Sławomir Gadomski, Podsekretarz
Stanu w Ministerstwie Zdrowia, prof. Waldemar Priebe, dr n. med. Radosław Sierpiński, dr Roman
Topór-Mądry



13:00 – 13:45

III Panel:

"Prewencja nowotworów – najskuteczniejsza droga walki w rakiem" Jeffrey E. Gershenwald, MD,PhD,
Ashish Arya, MD, MHA, prof. dr hab. Tadeusz Pieńkowski, prof. dr hab. Jerzy Chudek, dr n. med.
Grzegorz Juszczyk, dr n. med. Konrad Dziobek, Marek Kustosz

13:45 – 14:30

Lunch & networking

14:30 – 14:45 A Smoking Prevention Interactive Experience (ASPIRE) - Ashish Arya, MD, MHA

14:45 – 16:00

Cancer Prevention 2020 – round table

dr hab. Łukasz Balwicki – moderacja, prof. dr hab. n. med. Witold Rzyman
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