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Wybierz kategorię:

Temat miesiąca:
Wyszukiwarka leków
Rak płuca
refundowanych 2012
– (post)nikotynowy
problem

Partner strategiczny:

Rak gruczołu krokowego

Wyszukiwarka badań
klinicznych

Partnerzy serwisu:
Kalkulatory medyczne

Nowotwory płuca i
opłucnej
Nowotwory piersi

Nowotwory przewodu
pokarmowego
Nowotwory układu
moczowo-płciowego
Ginekologia
onkologiczna

Zobacz także inne tematy miesiąca:
- Lobby onkologiczne powinno być silniejsze. Rak piersi
- Leczenie raka prostaty w Polsce. Męski problem

Nowotwory narządów
głowy i szyi

Doniesienia naukowe

Czerniak

KorzystnyefektAspirynyuchorychnarakajelitagrubegozmutacjąPIK3CA

Mięsaki tkanek
miękkich, kości i GIST

W New England Journal of Medicine opublikowano wyniki badania, w którym oceniano wpływ regularnego
spożywania Aspiryny na długość przeżycia u chorych po zabiegu operacyjnym z powodu raka jelita
grubego. W analizie skuteczności leczenia wzięto pod uwagę zaburzenia genetyczne w obrębie guza
nowotworowego.

Doksorubicynanadalstandardemwleczeniumięsakówtkanekmiękkich
Podczas konferencji ESMO (European Society of Medical Oncology) 2012 zaprezentowano wyniki badania
3 fazy oceniającego skuteczność chemioterapii pierwszej linii składającej się z doksorubicyny skojarzonej
z ifosfamidem w porównaniu do monoterapii doksorubicyną u chorych na zaawansowane lub przerzutowe
mięsaki tkanek miękkich.
Kryzotynib – wyniki badania III fazy u chorych na
raka płuca
Regorafenib zarejestrowany do leczenia
chorych na raka jelita grubego
Połączenie inhibitora BRAF i MEK w leczeniu
zaawansowanego czerniaka

Terapia wspomagająca
Nowotwory gruczołów
wydzielania
wewnętrznego
Medycyna i technika
Wszystkie

Sorafenib może być skuteczny w leczeniu
chorych na raka płuca
Badanie SPECT/CT pomocne w identyfikacji
węzła wartowniczego w chorych na czerniaka
Nowy związek wykorzystywany w badaniu PET u
chorych na raka prostaty
więcej

Aktualności

WBydgoszczypowstajeInnowacyjneForumMedyczne
Bydgoskie Centrum Onkologii chce zbudować ośrodek badawczy, w którym naukowcy będą opracowywali
indywidualne, bardziej skuteczne metody leczenia raka.

WWielkopolsceprzekroczonolimity,sąograniczeniawprzyjęciach
Wielkopolskie szpitale wprowadzają ograniczenia w przyjmowaniu nowych pacjentów ze względu na
przekroczenie limitów na usługi onkologiczne. W największym w regionie Wielkopolskim Centrum
Onkologii pieniądze z kontraktu z NFZ skończą się pod koniec października.
List onkologów do ministra Arłukowicza
Opóźnienia na budowie ośrodka
onkologicznego w Nowym Sączu
Przygotowanie do przeszczepu twarzy na
gliwickiej onkologii

Dawid Murawa w zarządzie Komitetu
Edukacyjnego ESSO
Centrum Onkologii w Bydgoszczy: szwedzki stół
zamiast jedzenia w łóżku
Nowe centrum onkologii powstanie w Radomiu
więcej

Video

Rozmowazprof.AlessandroTestoriprzewodniczącymgrupyczerniakaEORTC(Europejskiej
OrganizacjinarzeczBadańiLeczeniaRaka)cz.III
Rozmowazprof.dr.hab.JanemK.SiwickimzCentrumOnkologii-Instytutuim.Marii
Skłodowskiej-CuriewWarszawie
Rozmowa z dr. hab. Piotrem J. Wysockim z
Zakładu Immunologii Nowotworów, Katedry
Biotechnologii Medycznej Uniwersytetu
Medycznego w Poznaniu
Rozmowa z prof. Alessandro Testori
przewodniczącym grupy czerniaka EORTC
(Europejskiej Organizacji na rzecz Badań i
Leczenia Raka)
Rozmowa z prof. dr. hab. Andrzejem
Mackiewiczem z Zakładu Immunologii
Nowotworów, Katedry Biotechnologii Medycznej
Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

Rozmowa z prof. dr. hab. Wiesławem W.
Jędrzejczakiem z Katedry i Kliniki Hematologii,
Onkologii i Chorób Wewnętrznych, CSK,
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego,
konsultantem krajowym ds. hematologii
Rozmowa z prof. Alessandro Testori
przewodniczącym grupy czerniaka EORTC
(Europejskiej Organizacji na rzecz Badań i
Leczenia Raka) cz. II
Rozmowa z dr. hab. n med. Piotrem Mileckim z
Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu
więcej

Książki

Konferencje
NOWOŚĆ!
Kompendium postępowania w
nowotworach wątroby
pod redakcją Krzysztofa Simona i
Krzysztofa Krzemienieckiego

Format: A5
Liczba stron: 88
Oprawa: miękka
cena: 52.50 zł dodaj do koszyka
Rak płuca
pod redakcją Jerzego Kołodzieja i Marka
Marciniaka

III Zimowe Forum Urologiczno-OnkologiczneUrologia i Onkologia 2012 Medforum
Wisła, 22.11.2012 - 24.11.2012
Pozostały 22 dni

I Konferencja Naukowa: Nowotwory jelita
grubego 2012
Warszawa, 01.12.2012
Pozostało 31 dni

35th Annual CTRC-AACR San Antonio Breast
Cancer Symposium
San Antonio, USA, 04.12.2012 - 08.12.2012
Pozostały 34 dni

URO-ONKO 2012
Poznań, 07.12.2012 - 08.12.2012
Pozostało 37 dni

więcej konferencji
Format B5
Liczba stron 248
Oprawa miękka
cena: 58.80 zł dodaj do koszyka
Pielęgniarstwo onkologiczne
pod redakcją Andrzeja Nowickiego
format A5
liczba stron 320
oprawa miękka
cena: 29.40 zł dodaj do koszyka

więcej książek

Czasopisma
Współczesna Onkologia
Medycyna Paliatywna
Psychoonkologia
Central European Journal of Immunology
Journal of Contemporary Brachytherapy

O portalu
eOnkologia.pl to portal wiedzy dla onkologów. Szerokie
spektrum wiedzy o czerniaku, raku płuc, raku jelita
grubego, raku piersi, raku żołądka, raku nerki i raku
gruczołu krokowego. Poza kompendium informacji na temat
różnego rodzaju nowotworów publikujemy najnowsze
doniesienia naukowe dotyczące sposobów
diagnozowania i leczenia nowotworów. Dostarczamy
aktualności ze świata polskiej i światowej onkologii.
Najnowsze metody radioterapii i chemioterapii stosowane
w leczeniu czerniaka, raka płuc, raka jelita grubego, rak
piersi, raka żołądka, rak nerki czy raka gruczołu
krokowego. Publikujemy aktualne kalendarium konferencji
medycznych.
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