
 



czwartek, 7 października 2021r. 

9:00-9:20 Otwarcie Konferencji (5’)

B. Kazanowska, J. Godziński 

Co zmieniło się w polskim prawie w onkologii dziecięcej (15’)

A. Chybicka 

9:20-13:00 Sesja 1 		 

Nowotwory Tkanek Miękkich 

9:20-11:00 cz.I


Mięsak prążkowanokomórkowy,”fusion negative”. Kliniczne i molekularne aspekty (20’)

E. Kościelniak 

Współwystępowanie zespołu IMAGe i rhabdomyosarcoma – rola genu CDKN1C (10’)

G. Telman, M. Bolomiti, E. Båtnes-Pedersen , D. Januszkiewicz-Lewandowska 

Short update on the CWS-2007-HR (10’)

E. Kościelniak 

Mięsaki tkanek miękkich u dzieci w rozsianej postaci - co możemy zrobić (15’)

J. Węcławek-Tompol, A. Szulc, B. Kazanowska 

Pacjentka  z RMS IV st  oraz MDS-RAEB  po transplantacji macierzystych komórek 
krwiotwórczych od dawcy niespokrewnionego - opis przypadku (10’)

R. Chaber 

Nowy protokół SoTiSar I FarRms (15’)

B. Kazanowska 

Q&A (20’) 

11:00-13:00 cz. II


Raport z weryfikacji ogólnopolskiego materiału histopatologicznego guzów litych u dzieci 
(25’)

T. Klepacka 

Półautomatyczne pomiary objętościowe metodą VOI i standardowe pomiary 
trójwymiarowe w ocenie guza pierwotnego i odpowiedzi na leczenie w 
rhabdomyosarcoma (15’)

E. Gowin, K. Jończyk-Potoczna, P. Sosnowska-Sienkiewicz, A. Belen Larque, P. 
Kurzawa, D. Januszkiewicz-Lewandowska 



DSRCT - wyzwanie dla młodszych i starszych onkologów (20’)

K. Żyluk 

PET w diagnostyce i monitorowaniu wyników leczenia mięsaków tkanek miękkich u dzieci 
(10’)

A. Wziątek, K. Derwich 

Badanie TAPISTRY - możliwość zastosowania terapii celowanych i immunoterapii u dzieci 
z guzami litymi (10’)

M. Krawczyk 

NF-2: niedoceniana przyczyna ciężkiej niepełnosprawności także u dzieci, nie tylko u 
dorosłych (20’)

M. Karwacki 

Q&A (20’) 

Przerwa (10’)


13:10-14:40 sesja 2

Guzy Kości i Chirurgia 

Zintegrowane leczenie guzów kości dziś i jutro (15’)

A. Raciborska 

Algorytmy diagnostyczno-terapeutyczne u pacjentami z guzami kości, rekomendacje 
chirurgiczno-onkologiczne wynikające z doświadczeń IMID (15’)

B. Pachuta 

Zabiegi resekcyjno-rekonstrukcyjne u dzieci z mięsakami kości (15’)

Ł. Krakowczyk 

Algorytm postępowania diagnostycznego, leczniczego i kontroli po zakończeniu leczenia 
w pierwotnych złośliwych nowotworach kości okiem chirurga onkologa (15’)

A. Szafrański 

Przerzuty nowotworów narządu ruchu do innych tkanek i narządów – strategia 
postępowania okiem chirurga onkologa (15’)

A. Szafrański 

Q&A (15’) 

Przerwa (15’)




14:55-18:00 sesja 3

Nerczaki  

14:55-16:30 cz.I


Oblicza kliniczne genu WT1 (15’)

B. Lipska-Ziętkiewicz 

Stan aktualny realizacji programu Umbrella w nerczaku zarodkowym (30’)

W. Pietras, O. Wajsen 

Ocena histopatologiczna guzów nerek w ramach protokołu Umbrella 2016 - trudności 
diagnostyczne (20’)

J. Kobos 
  

Rzadkie guzy stromalne nerek (15’)

J. Kobos 

Q&A (15’) 

16:30-18:00 cz.II


Zastosowanie zieleni indocyanowej (ICG) w identyfikacji guza, przerzutu i węzła 
wartownika w czasie operacji klasycznej i małoinwazyjnej (15’)

J. Godziński 

Nefrometria w kwalifikacji guza nerki do NSS: projekt Harmonica (SIOP/COG), korelacja z 
formułą  Audry. Raport z wieloośrodkowych zabiegów (15’)

J. Godziński 

Definicja pęknięcia nerczaka – kontrowersje i wskazania do radioterapii (25’) 

A. Szulc, K. Pękalska, J. Godziński 

Szansa na wyleczenie złośliwego guza nerki u 3-miesięcznego chłopca-trudności 
diagnostyczno-terapeutyczne (10’)

P. Sosnowska-Sienkiewicz, G. Telman, P. Mańkowski, D. Januszkiewicz-
Lewandowska 

Jednoczasowe wystąpienie guza Wilmsa u bliźniąt jednojajowych (10’)

P. Sosnowska-Sienkiewicz, G. Telman, P. Mańkowski, D. Januszkiewicz-
Lewandowska 

Q&A (15’) 



piątek, 8 października 2021r. 

9:00-11:10 sesja 4

Neuroblastoma, guzy germinalne, nowotwory rzadkie 

Postępowanie we wznowach i opornym na leczenie neuroblastoma (20’)

A. Wieczorek, W. Balwierz 

Germinalna mutacja genu FGFR3 a ryzyko wystąpienia neuroblastoma – opis przypadku 
(10’)

G. Telman, O. Kalińska, P. Sosnowska-Sienkiewicz, K. Jończyk-Potoczna, D. 
Januszkiewicz-Lewandowska 

Guzy pierwotne wątroby u dzieci w praktyce patomorfologicznej (15’)

E. Iżycka-Świeszewska 

Badanie PHITT dla dzieci chorujących na pierwotny złośliwy nowotwór wątroby w Polsce 
i na świecie (15’)

H. Garnier, M. Murawski, E. Iżycka-Świeszewska, K. Sinacka, P. Czauderna 

Terapia celowana u dziecka z HC C (10’)

P. Wawryków 

Baza danych pozaczaszkowych guzów germinalnych (GCT - germ cell tumors) - 
przeszłość, teraźniejszość i przyszłość (15’)

M. Jezierska, J. Stefanowicz 

Co nowego w guzach rzadko występujących u dzieci? (15’)

E. Bień 

Skuteczność terapii systemowych w anomaliach naczyniowych u dzieci - doświadczenia 
własne (10’)

A. Kłosowska, M. Krawczyk 

Q&A (20) 

Przerwa (20’)

 

11:30-12:10 sesja 5

Następstwa leczenia  

Gęstość mineralna kości u ozdrowieńców: najnowsze obserwacje oraz zalecenia - m.in. 
międzynarodowej grupy ds. harmonizacji wytycznych dotyczących późnych następstw 
leczenia w dzieciństwie choroby nowotworowej (20’)

K. Muszyńska-Rosłan 



Nowe rekomendacje International Late Effects of Childhood Cancer 
Guideline Harmonization Group dotyczące opieki nad ozdrowieńcami po leczeniu 
przeciwnowotworowym w dzieciństwie (10’)

M. Krawczuk-Rybak 

Q&A (10’) 

Przerwa (10’)

 	 	 

12:20-14:30 sesja 6

Konsylia i nowe perspektywy terapeutyczne  

CAR-T w guzach litych - teraźniejszość i przyszłość? (10’)

J. Jureczek, K. Kałwak 

Larotrektynib terapia celowana dla pacjentów z guzami litymi z potwierdzoną fuzją genu 
NTRK (20’)

P. Słaby 

Larotrectinib w badaniu klinicznym LOXO-TRK-15003 (15’)

J. Stefanowicz 

INFORM  w materiale Polskim – raport końcowy i nowy projekt (30’)

B. Kazanowska, I. Dachowska-Kałwak, J. Węcławek-Tompol 

Terapia biologiczna – doświadczenia własne w guzach litych (15’)

J. Węcławek-Tompol, B. Kazanowska 

Raport z przeprowadzonych konsylium – on-line z udziałem koordynatorów (25’)

E. Kościelniak, B. Kazanowska, J. Węcławek-Tompol, K. Pękalska, A. Biel, J. 
Godziński, A. Szulc, A. Sztuder, I. Skrzypczyńska i lekarzy prowadzących  

Q&A (15’) 

14:30 Podsumowanie Konferencji

B. Kazanowska, J. Godziński


