
Organizator:

Stowarzyszenie Hematologia  
Nowej Generacji

Patronat medialny:

portal hematoonkologia.pl portal TerapieGenowe.pl 

Hybrydowa konferencja prasowa

panel ekspertów interdyscyplinarnych

Czy nadal wszystko 
zaczyna się od badania 
kropli krwi? 
Od morfologii do terapii genowych i komórkowych

Udział online

kliknij i zarejestruj się na platformie ZOOM �

Udział stacjonarny

kliknij i zarejestruj się na stronie PAP �

Prowadzenie: 
red. Katarzyna Pinkosz

Termin i miejsce:  
godz. 14:00, 28 października 2022 r.  
Centrum prasowe PAP, ul. Bracka 6/8,  
00-502 Warszawa

Akredytacje:

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_addrsfi9Toe_ahRCgPCT2A#/registration
https://centrumprasowe.pap.pl/form/formularz-akredytacyjny


Eksperci:

• Dr hab. Magdalena Chrościńska-Krawczyk, 
 prof. UM w Lublinie, Klinika Neurologii Dziecięcej, 
 Uniwersytet Medyczny w Lublinie

• Dr Michał Sutkowski, 
 prezes Warszawskich Lekarzy Rodzinnych, 
 Rzecznik Prasowy Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce

• Prof. dr hab. Krzysztof Giannopoulos, 
 kierownik Zakładu Hematoonkologii Doświadczalnej 
 Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, lekarz kierujący 
 Oddziałem Hematologicznym Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej,  
 prezes Stowarzyszenia Hematologia Nowej Generacji

• Prof. dr hab. Tomasz Wróbel, 
 kierownik Kliniki Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji  
 Szpiku Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Zagadnienia:

• Badanie morfologii krwi otwiera diagnostykę specjalistyczną;  
 co dziś można „przeczytać” z kropli krwi?  
 Jaką rolę nowoczesna diagnostyka odgrywa w leczeniu?

• Czy morfologię można interpretować zdalnie, np. w Internecie?

• Terapie genowe i komórkowe już zmieniły sytuację chorych  
 z chorobami neurologicznymi, hematoonkologicznymi, 
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   rzadkimi. Jakie są doświadczenia polskich ośrodków 
 podawania terapii CAR-T, terapii genowej w SMA, 
 terapii genowych w chorobach rzadkich?

• Wyzwania dla lekarzy rodzinnych w związku z coraz większą  
 liczbą pacjentów, którzy mogą być leczeni terapiami genowymi  
 i komórkowymi

• Przyszłość leczenia CAR-T i podawania terapii genowych

ORGANIZATOR KONFERENCJI:

 Stowarzyszenie Hematologia Nowej Generacji  
 kontakt@hng.edu.pl

KONTAKT DLA MEDIÓW:

 Agnieszka Giannopoulos,  
 agnieszka.giannopoulos@hematoonkologia.pl,  
 tel. 605415897

Udział online

kliknij i zarejestruj się na platformie ZOOM �

Udział stacjonarny

kliknij i zarejestruj się na stronie PAP �

Akredytacje:

Zapraszamy do udziału!

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_addrsfi9Toe_ahRCgPCT2A#/registration
https://centrumprasowe.pap.pl/form/formularz-akredytacyjny

