
Szanowni Państwo! 
 

zapraszamy do udziału w spotkaniu  na temat Onkologia dla Monitorów Badań 

Klinicznych , które odbędzie się w dniu 8 października 2020 roku w Centrum 

Konferencyjnym Golden Floor Tower, ul. Chłodna 51 w Warszawie. 

 

 

AGENDA: 
 
  9.30 – 10.00 Rejestracja uczestników 

oraz kawa powitalna  
10.00 – 11.30 Wykład 
11.30 – 11.45 Przerwa na kawę 
11.45 – 13.15 Wykład 
13.15 – 14.00 Lunch 
14.00 – 15.30 Wykład 
15.30  Zakończenie warsztatu oraz 

wręczenie certyfikatów 

Celem szkolenia jest przybliżenie 
onkologii jako obszaru terapeutycznego 
Monitorom Badań Klinicznych nie 
będącym lekarzami oraz przedstawienie 
kluczowych zagadnień mających 
praktyczne znaczenie w monitorowaniu 

badań klinicznych w dziedzinie onkologii. 



1. Onkologia - pojęcia 

podstawowe 

2. Cechy nowotworów 

złośliwych i łagodnych 

3. Etiopatogeneza nowotworów 

4. Diagnostyka nowotworów 

5. Zasady klasyfikacji 

nowotworów 

6. Terapia onkologiczna – 

ogólna charakterystyka 

wiodących metod 

terapeutycznych 

7. Ocena stanu ogólnego i 

jakości życia chorych 

onkologicznych 

 

Uczestnicy zdobędą podstawową wiedzę 

dotyczącą onkologii jako obszaru 

terapeutycznego, pojęć stosowanych w 

onkologii, jak również zapoznają się z 

mechanizmami, w których dochodzi do rozwoju 

nowotworu, a także cech charakterystycznych 

dla nowotworów łagodnych i złośliwych. 

Omówione zostaną bazowe zagadnienia 

dotyczące klasyfikacji nowotworów,  sposobów 

diagnostyki oraz terapii nowotworowej i oceny 

stanu ogólnego chorego onkologicznego. 

Wiedza zdobyta w tym dniu ma za zadanie 

ułatwić rozumienie prowadzonych badań 

klinicznych i weryfikowanej dokumentacji 

Monitorom nie będącym lekarzami oraz 

umożliwić lepszy dialog i współpracę z 

badaczami w ośrodkach badawczych.  

 



 Katarzyna Dulna – lekarz stomatog z wieloletnim 
doświadczeniem w planowaniu, monitorowaniu i 
prowadzeniu badań klinicznych, ze szczególnycm 
uwzględnieneim onkologii. Przez wiele lat zdobywała 
doświadczenie operacyjne we współpracy z szeroką 
gamą firm farmaceutycznych. Od dwóch lat 
odpowiedzialna za rozwój działu Scientific and Medical 
Affairs  w Clinmark. 

 

 Jarosław Długołęcki – lekarz medycyny, z wieloletnim 
doświadczeniem w prowadzeniu badań klinicznych, w 
tym w onkologii. Doświadczenie zdobywał jako badacz 
w ośrodku badań wczesnofazowych w Berlinie, a 
następnie jako kierownik projektów w wiodących 
firmach farmaceutycznych.  
 



Temat spotkania: Onkologia dla Monitorów Badań Klinicznych 

Termin i miejsce: 8.10.2020 Centrum Konferencyjnne Golden Floor Tower, ul. Chłodna 51 w Warszawie 

Zgłaszający – dane do FV 

Nazwa Firmy 

Adres 

NIP 

Imię i Nazwisko         …………………………………………………………. 

Stanowisko                …………………………………………………………. 

Telefon kontaktowy ………………………………………………………….. 

Adres email               …………………………………………………………. 

Imię i Nazwisko         …………………………………………………………. 

Stanowisko                …………………………………………………………. 

Telefon kontaktowy ………………………………………………………….. 

Adres email               …………………………………………………………. 

 

Imię i Nazwisko         …………………………………………………………. 

Stanowisko                …………………………………………………………. 

Telefon kontaktowy ………………………………………………………….. 

Adres email               …………………………………………………………. 

 

Imię i Nazwisko         …………………………………………………………. 

Stanowisko                …………………………………………………………. 

Telefon kontaktowy ………………………………………………………….. 

Adres email               …………………………………………………………. 

 

Dane uczestnika 

WARUNKI UCZESTNICTWA: 
1. Warunkiem udziału w spotkaniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz dokonanie wpłaty co najmniej 1 dzień przed rozpoczęciem spotkania. 
Wpłaty należy dokonać na konto: Medical Pro Events Sp. z o.o. Numer konta : 32 1090 1841 0000 0001 3742 9287 Santander Bank Polska S.A. 
2. Koszt udziału……………………………PLN + 23 % VAT 
3. W przypadku rezygnacji udziału w terminie późniejszym niż 14 dni przed data rozpoczęcia spotkania Zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa. 
W wyniku nie odwołania udziału Zgłaszający również ponosi 100% kosztów 
4. W przypadku odwołania spotkania z przyczyn niezależnych od Organizatora, Organizator zwróci pełne koszty udziału w terminie 14 dni. 
5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania, zmiany miejsca oraz zmiany w programie spotkania. 
· Wyrażam zgodę na przesyłanie przez Administratora Danych Osobowych Medical Pro Events Sp. z o.o. ul. Stanisława Kierbedzia 4/219 ,00–728 Warszawa na udostępniony 
przeze mnie adres poczty elektronicznej i numer telefonu informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług droga elektroniczna. W każdym 
momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody. 
· Przyjmuje do wiadomości, ze moje dane osobowe umieszczone zostają w bazie danych administratora danych tj. Medical Pro Events Sp. z o.o. ul. Stanisława Kierbedzia 4/219 
,00 – 728 Warszawa i mogą być przetwarzane w celu wykonania zawartej ze mną umowy oraz w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług administratora 
danych. Jednocześnie przyjmuje do wiadomości, że podanie przeze mnie danych jest dobrowolne i przysługuje mi prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania oraz 
usunięcia z bazy. 
· Dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do wzięcia udziału w wydarzeniu, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych 
roszczeń. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby zapisać sie na wydarzenie. 
· Przyjmuje do wiadomości, ze mam prawo do zadania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo 
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

Cena obowiązująca do 22.09.2020 – 1750 zł netto        Cena obowiązująca od 23.09.2020 – 1950 zł netto  
               
            


