
Plan Konferencji

“Wyzwania współczesnej diagnostyki genetycznej i
onkohematologii dziecięcej”

Piątek

15:00- 16:30- ceremonia otwarcia Konferencji oraz wykład wprowadzający pt.
"Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o diagnostyce COVID-19, ale nie wiecie
kogo zapytać"- dr n. med. Katarzyna Bąbol-Pokora

Meeting ID: 938 8666 7307
Meeting Password: 373276

16:30-18:30- sesje genetyczne I i II

I sesja genetyczna:

Meeting ID: 944 9102 4587
Meeting Password: 216678

1) Co jest zapisane w naszych genach? - ciekawy przypadek pacjentki z guzem
podwzgórza i padaczką lekooporną

2) Obustronny RCC u Dziecka z Zespołem VHL – opis przypadku
3) Ocena stanu zdrowia i rozwoju dzieci z Zespołem Downa z wykorzystaniem

ankietyzacji w skali makroregionu lubelskiego
4) "Zespół mikrodelecji 15q11.2 bp1–bp2 (burnside - butlera)- opis przypadku"
5) Mały pacjent – wielka zagadka. Zespół Wiedemanna-Steinera
6) Wyzwanie dla medycyny – opis przypadku pacjenta z achromatopsją typu 3
7) Obraz kliniczny dwóch współistniejących zaburzeń genetycznych delecji

17p11.2 i delecji Yq11.23 - case report

II sesja genetyczna:

Meeting ID: 987 3409 1036
Meeting Password: 457781

1) Geny a ryzyko ciężkiego przebiegu infekcji COVID-19
2) "Rola rearanżacji genu kmt2a w rozwoju ostrych białaczek u dzieci"
3) "Diagnostyka niedokrwistości Blackfana- Diamonda z wykorzystaniem

wysokoprzepustowych technologii opartych o NGS i SNP-array"



4) "Nieprawidłowości ETV6 i RUNX1 w ostrej białaczce limfoblastycznej wieku
dziecięcego"

5) "Przyczyny genetyczne i diagnostyka zespołu hemofagocytowego (HLH) –
przegląd literatury"

6) Nadpłytkowość samoistna u dzieci - opis przypadku

18:45-20:45- sesja genetyczna III

Meeting ID: 967 0110 1023
Meeting Password: 942884

1) Zastosowanie radioimmunoterapii w leczeniu non-Hodgkin lymphoma
2) Zolgensma®- cudowny lek i etyczny problem
3) "Długoterminowa skuteczność niwolumabu w II linii leczenia

niedrobnokomórkowego raka płuca - opis przypadku"
4) Nowe podejście w terapii T- komórkowej ostrej białaczki limfoblastycznej
5) "Ciężkie powikłania monoterapii niwolumabem u nastolatki z czerniakiem

złośliwym - opis przypadku"
6) "Inhibitory kinazy tyrozynowej w leczeniu ostrej białaczki limfoblastycznej z

chromosomem Philadelphia u dzieci"
7) "Profil larotrektynibu w nowotworach fuzyjnych kinazy receptorowej

tropomiozyny – przegląd literatury"

Sobota

9:00-10:00- wykład pt. "COVID-19, a dzieci z chorobą nowotworową i ich
rodziny"- dr hab. n. med. Marzena Samardakiewicz, profesor UML

Meeting ID: 971 2693 1782
Meeting Password: 992536

10:00-12:00- sesje hematoonkologiczne I i II

I sesja hematoonkologiczna:

Meeting ID: 952 0710 3441
Meeting Password: 567568

1) Chłoniak Hodgkina wnikający do kanału kręgowego
2) Pacjent chory na białaczkę – wyzwanie nie tylko dla onkohematologów
3) "Długoletnie przeżycie u chorej z zaawansowanym rakiem dróg żółciowych –

opis przypadku"



4) "Trudności diagnostyczne w rozpoznaniu chłoniaka Hodgkina – opis dwóch
przypadków klinicznych"

5) "Ciężkie powikłania w trakcie leczenia podtrzymującego u dziecka z ostrą
białaczką limfoblastyczną – opis przypadku"

6) "Wystąpienie ciężkich powikłań chemioterapii w ostrej białaczce
limfoblastycznej u dziecka nie przekreśla szansy na wyleczenie – opis
przypadku"

7) "Trudności diagnostyczno-terapeutyczne u 12-letniego dziecka z ostrą
białaczką limfoblastyczną – opis przypadku"

8) "Transfuzjologia w hematoonkologii dziecięcej jako leczenie wspomagające
po chemio- radioterapii"

9) “Chemioterapia, czy to na pewno koniec leczenia? - długofalowe powikłania
nieoperacyjnego nowotworu rdzenia kręgowego u dziecka"

II sesja hematoonkologiczna:

Meeting ID: 955 3548 0065
Meeting Password: 522709

1) "Leczenie wspomagające u pediatrycznych pacjentów hematoonkologicznych
w dobie pandemii COVID-19"

2) "Szczepienie przeciwko COVID-19 – wrażenia, obawy i nadzieje studentów
kierunków medycznych"

3) Wpływ wiedzy studentów uczelni medycznych na chęć zaszczepienia się
przeciwko Covid-19

4) "Zakażenie Covid-19 przyczyną trudności leczniczych u dziecka z ostrą
białaczką limfoblastyczną"

5) "Kompresyjne złamanie kręgosłupa u 9-letniego chłopca jako pierwszy objaw
ostrej białaczki limfoblastycznej"

6) "COVID-19 czy PIMS oto jest pytanie? Przypadek dziecka z ostrą białaczką
limfoblastyczną i niejasnym obrazem klinicznym zakażenia SARS-COV-2"

12:00-13:00- wykład pt. "Wieloukładowy zespół zapalny związany z
COVID-19 u dzieci- co wiemy, a czego jeszcze nie?"- dr n. med. Kamil
Janeczek

Meeting ID: 929 8889 0070
Meeting Password: 230803



13:00-15:00- sesja hematoonkologiczna III

Meeting ID: 961 4217 8234
Meeting Password: 466244

1) "Częstość występowania oraz charakterystyka neutropenii u dzieci w woj.
łódzkim w latach 2010-2020"

2) "Rozwój fizyczny po HSCT u dzieci chorych na wrodzone choroby
nie-nowotworowe"

3) "Leczenie mukopolisacharydozy przeszczepieniem komórek krwiotwórczych
szpiku kostnego"

4) "Nieresekcyjny naczyniak wczesnodziecięcy twarzy – potrzeba wynalezienia
nowej terapii. Opis przypadku"

5) "NGS jako nowa metoda diagnostyki chorób rzadkich – opis przypadku 9 –
letniej dziewczynki z autoimmunizacyjnym zespołem limfoproliferacyjnym."

6) „Hematohydrozja u dzieci – rzadkość, ale nie fikcja”
7) "Autoimmunizacyjny zespół proliferacyjny u 11-miesięcznej dziewczynki z

mutacją genu CTLA4 – opis przypadku"
8) "Pacjent z ciężką hemofilią A powikłaną inhibitorem do czynnika VIII - opis

przypadku"

16:00-17:00- ogłoszenie wyników i ceremonia zakończenia Konferencji


