Gyd. med. dr. Emiliano Calvo
START Madrido grupė
Madridas, Ispanija
Inkstų ląstelių karcinomos diskusijų turas

KVIETIMAS
Mieli kolegos,
Nacionalinio vėžio instituto ir Lietuvos chemoterapeutų draugijos
vardu norime pakviesti jus dalyvauti inkstų ląstelių karcinomos
diskusijų ture – tarptautinėje mokslinėje konferencijoje

INKSTŲ LĄSTELIŲ KARCINOMA:
dabartinė situacija ir ateities perspektyvos
Pažengusios inkstų ląstelių karcinomos gydymo galimybės vis
tobulėja. Naujausi klinikiniai pasiekimai vėžio tyrimų srityje įgalino
naujų taikinių terapijos metodų bei daugiau gydymo galimybių
pacientams atsiradimą.
Data:

2016-06-17

Vieta:

Viešbutis – konferencijų centras „Artis“, Totorių g. 23, Vilnius

Laikas: 15:00–19:00
Dalyviams bus išduodami kvalifikacijos kėlimo sertifikatai.
Mes tikimės, kad dalyvavimas šioje programoje bus įdomus,
diskusijos apie pažengusio inkstų ląstelių vėžio gydymą praktiškai
naudingos, o pats susitikimas tikrai naudingas. Tikimės aktyvaus
Jūsų dalyvavimo.

Su geriausiais linkėjimais,
Nacionalinio vėžio instituto direktorius
Prof.habil.dr. Feliksas Jankevičius
Lietuvos chemoterapeutų draugijos
pirmininkas Alvydas Česas

Gyd. med. dr. Emiliano Calvo yra START grupės (tarptautinės
klinikinių onkologinių vaistų tyrimų programos) vadovas bei Clara
Campal Onkologijos centro Madride direktorius nuo pat jo įkūrimo
2008 m. Jis yra Onkologijos srities tiriamų vaistų fondo (INTHEOS)
prezidentas bei docentas Madrido CEU San Pablo universitete ir Europos onkologijos
draugijos (ESMO) tarptautinės klinikinių vėžio tyrimų metodų grupės (Flims, Šveicarija)
vadovas.
Dr. E. Calvo yra daugiau nei 100 mokslinių publikacijų bendraautorius, pagrindinė tyrimų
sritis yra nauji vaistai, skirti įvairių tipų vėžiui gydyti. Šias publikacijas sudaro moksliniai
straipsniai, skyriai onkologijos knygose bei įvairūs pristatymai pagrindinėse mokslinėse
konferencijose ir susitikimuose. Per pastarąjį dešimtmetį savo atsidavimo pradiniams
klinikiniams vaistų tyrimams onkologijoje jis dalyvavo 92 I fazės tarptautiniuose tyrimuose
kaip klinikinis tyrėjas. Dr. Calvo taip pat yra įvairių onkologijos žurnalų recenzentas bei
ekspertas įvairiose tarybose, susijusiose su priešvėžinių vaistų kūrimu.

PROGRAMA:
14.00–15.00 Dalyvių registracija ir pietūs
15.00–15.30 Šiuolaikinė chirurginio gydymo taktika ir tikslai. F. Jankevičius
15.30–16.00 Pagrindiniai taikiniai inkstų ląstelių karcinomos
patogenezėje – kas naujo? Gyd. med. dr. Emiliano Calvo,
START Madrido grupė, Madridas, Ispanija
16.00–16.30 Kavos pertrauka
16.30–17.00 Pirmos eilės gydymo galimybių vertinimas: tinkamo gydymo
parinkimas. A. Česas
17.00–17.45 Klinikinių atvejų pristatymas ir analizė. Lietuva (pranešėjas bus
patikslintas), Gyd. med. dr. Avivit Pe’er, Izraelis
17.45–18.15 Pažengusio inkstų ląstelių vėžio imunoterapija: nuo IL2 iki
imuninės sistemos kontrolės taškų inhibitorių.
Gyd. med. dr. Avivit Pe’er, Izraelis
18.15–18.45 Diskusijos
19.00
Vakarienė

