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Najnowsze trendy w obszarze genetyki nowotworów Konferencja organizowana przez Warszawski
Uniwersytet Medyczny w ramach projektu BASTION
czwartek, 23 maja 2013
1 7 czerwca 2 01 3 roku na Warszawskim Uniwersy tecie Medy czny m odbędzie się
konferencja realizowana w ram ach projektu BASTION organizowana przez
zespół dr hab. Kry stiana Jażdżewskiego z Pracowni Medy cy ny Genom owej
Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Transplantacy jnej i Wątroby WUM,
poświęcona najnowszy m trendom w obszarze diagnosty ki onkologicznej, która
stanowi bardzo ważny elem ent personalizowanej onkologii. W konferencji
wezm ą udział światowej klasy eksperci z Com prehensiv e Cancer Center, The
Ohio State Univ ersity , Colum bus, USA: Prof. Clara D. Bloom field, autory tet w
dziedzinie genety ki białaczek i chłoniaków oraz nowoczesnej diagnosty ki i
terapii m olekularnej ty ch chorób, współodkry wca chrom osom u Philadelphia;
Prof. Albert de la Chapelle, autory tet w dziedzinie genety ki chorób
dziedziczny ch, współodkry wca genety cznego podłoża m .in. dziedzicznego raka
jelita grubego (zespołu Ly ncha) i zespołu de la Chapelle; Dr Krzy sztof Mrózek,
specjalista analizy cy togenety cznej białaczek i guzów lity ch, zajm ujący się
opracowy waniem
wy standary zowany ch m arkerów
diagnosty czny ch i
prognosty czny ch w białaczkach szpikowy ch. Każdy z prelegentów jest
współautorem kilkuset publikacji w uznany ch czasopism ach naukowy ch, w
ty m New England Journal of Medicine, Nature, Nature Medicine, Science oraz
JAMA. Wy kład wy głosi również Prof. Jolanta Kupry jańczy k z Centrum
Onkologii – Insty tutu im . Marii Sklodowskiej-Curie w Warszawie, ekspert w
dziedzinie patologii ginekologicznej i współautor przy gotowy wanej przez WHO
klasy fikacji nowotworów jajnika.
Patronat honorowy nad konferencją objęło Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa
Wy ższego oraz Ministerstwo Zdrowia. Partnerem wy darzenia jest Studium
Medy cy ny Molekularnej i stowarzy szenie Europa Colon, zaś patronem
m edialny m m agazy n Służba Zdrowia i portal Med. Express.
Wszy stkich zainteresowany ch udziałem serdecznie zapraszam y 1 7 czerwca
2 01 3 o godzinie 1 3 .00. Warsztaty odbędą się w sali 2 3 3 Centrum
Dy dakty cznego Warszawskiego Uniwersy tetu Medy cznego przy ul. Księcia
Trojdena 2 a. Zachęcam y
do wcześniejszej rejestracji na stronie:
www.medycynagenomowa.wum.edu.pl/bastion.
Konferencja jest pierwszą z cy klu spotkań organizowany ch w ram ach projektu
BASTION. Celem
projektu jest zwiększenie potencjału
badawczego
Warszawskiego Uniwersy tetu Medy cznego w dziedzinie onkologii doświadczalnej
i skrócenie drogi do wy korzy stania wy ników badań podstawowy ch w prakty ce
klinicznej. Badania realizowane w ram ach projektu koncentrują się w
szczególności
wokół
spersonalizowanej
onkologii
i
opracowy wania
diagnosty czny ch i terapeuty czny ch m etod dostosowany ch do indy widualny ch
potrzeb chory ch. Wartość projektu BASTION to ponad 2 1 m ln PLN. Projekt w
9 0% jest realizowany ze środków kom i sji Europejskiej w ram ach 7 program u
ram owego.
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