
                   TTOD MEME KANSERİ GÜNCELLEME KURSU 

                           13-14 HAZİRAN 2015 İSTANBUL 

08:25-08:30 Açılış 

08:00-08:30 Pratiği değiştiren çalışmalar. (salonda kahvaltı ile) 

 

1. Gün 

1. Oturum: Meme kanserine giriş, Patoloji ve Alt tiplendirme 

1. Konuşma 

08:30-08:35 Pre-test 

08:35-08:55 Meme Kanseri: Epidemiyoloji, risk faktörleri, genetik 

(BRCA) riskler, risk skorlama sitemleri ve prevansiyon 

08:55-09:05 post-test ve sorular, tartışma 

2. Konuşma 

09:05-09:10 Pre-test 

09:10-09:30 Meme kanseri patolojisi (standart patoloji raporu, 

immunohistokimya, moleküler yöntemler)  

09:30-09:40 post-test ve sorular, tartışma 

3. Konuşma 

09:40-09:45 Pre-test 

09:45-10:15 Erken evre non metastatik meme kanserinde 

prognostik ve prediktif faktörler ( Vaka örneği ile ) 

Patolojik faktörler, Doku belirteçleri 

Genomik profiller, Gen ekspresyon profilleri 

Proliferasyon belirteçleri 

Dissemine ve dolaşan tümör hücreleri 

Prediktif faktörler 

10:15-10:25 post-test ve sorular, tartışma 

10:25-10:45 Kahve molası 

 

 

 



 

2. Oturum: Meme kanserinde neoadjuvan tedavi ve Cerrahi.  

1. Konuşma 

10:45-10:50 Pre-test 

10:50-11:10 Operabl-lokal ileri meme kanserinde neoadjuvan 

sistemik tedavi . ( Vaka örneği ile )      

mantıksal temeli, 

tedavi öncesi değerlendirme . 

tedavi seçenekleri ve akışı, 

prognoz   

11:10-11:20 post-test ve sorular, tartışma 

 

2. Konuşma 

11:20-11:25 Pre-test 

11:25-11:45 Meme kanserinin cerrahi tedavisi (lokal ve lokal-ileri 

hastalık) ve cerrahi evrelendirme. Herkese aynı cerrahi mi?  

( Vaka örneği ile )  

11:45-11:55 post-test ve sorular, tartışma 

12:00-13:10   Öğle yemeği 

 

3. Oturum: Meme kanserinde adjuvan tedavi 

1. Konuşma 

13:10-13:15 Pre-test 

13:15-13:35 Hormon reseptörü pozitif  veya negatif  Her2 negatif 

meme kanserinde adjuvan kemoterapi ( Vaka örneği ile )  

13:35-13:50 post-test ve sorular, tartışma 

2. Konuşma 

13:50-14:00 Pre-test 

14:00-14:20  Erb-B2 pozitif meme kanserinin adjuvan kemoterapi. 

Herkese aynı tedavi mi? ( Vaka örneği ile )  

 



14:20-14:35 post-test ve sorular, tartışma 

 

3. Konuşma 

14:35-14:40 Pre-test 

14:40-15:00 Hormon reseptörü pozitif meme kanserinde adjuvan 

endokrin tedavi. ( Vaka örneği ile )  

15:00-15:15 post-test ve sorular, tartışma 

4. Konuşmacı 

15:15-15:20 Pre-test 

15:20-15:40 Meme kanserinde küratif radyoterapi.(Vaka örneği ile)  

Kime, 

ne zaman,  

hangi alanlara? 

15:40-15:50 post-test ve sorular, tartışma 

15:50-16:10 Kahve molası 

 

4. Oturum: DCİS, Meme kanserinde takip-takipte karşılaşılan 

sorunlar ve çözümleri  

1. Konuşmacı 

16:10-16:15 Pre-test 

16:15-16:35 Duktal karsinoma in situ,  mikroinvazive meme 

karsinomu ve tübüler, medüller meme kanserinde tedavi.  

( Vaka örneği ile )  

15:35-16:45 post-test ve sorular, tartışma 

2. Konuşmacı 

16:45-16:50 

16:50-17:10 Meme kanserli hastada takipte dikkat edilmesi 

gerekenler; rekonstrüksiyon, lenfödem, kilo ve egzersiz, gebelik, 

endokrin tedavi sürecinde gelişen sorunlara çözümler.  

( Vaka örneği ile )  

 



17:10-17:20 post-test ve sorular, tartışma 

 

 

2. Gün 

08:00-08:30 Özgün fikirler ve çalışma önerileri 

 (salonda kahvaltı ile) 

 

5. Oturum: Meme kanserinde nadir durumlar ve metastatik meme 

kanserinde tedavi 

 

 

1. Konuşmacı 

08:30-08:35 Pre- test 

08:35-09:05 Nadir durumlarda  tedavi. ( Vaka örneği ile )   

gebelikte gelişen meme kanseri, erkek meme kanseri,  

aksilla metastazlı okült meme kanseri,  

metaplastik meme kanseri, sarkomatöz komponentler 

Meme Kanserinde mutasyon varlığının tedaviye yansıması var mı ? 

09:05-09:15 post-test ve sorular, tartışma 

 

 

2. Konuşmacı 

09:15-09:20 Pre-test 

09:20-09:40 Metastatik meme kanserinde tedavi endokrin tedavi.  

( Vaka örneği ile )  

Endokrin tedavi mi ? kemoterapi mi ? 

Tedavi yöntemlerinin (hedefe yönelik tedaviler ) kombinasyonu 

09:40-09:50 post-test ve sorular, tartışma 

 

 



 

3. Konuşma 

09:50-09:55 Pre- test 

09:55-10:15 Metastatik meme kanserinde kemoterapi .  

( Vaka örneği ile )  

                    Ardışık, tek ajan, kombinasyon 

10:15-10:25 post-test ve sorular, tartışma 

 

4. Konuşma 

10:25-10:30 Pre-test 

10:30-10:55 Her2+ Metastatik meme kanserinde tedavi  

Hedefe yönelik tedaviler. ( Vaka örneği ile )  

10:55-11:10 Post-test ve sorular, tartışma 

11:10-11:30  Kahve arası  

6. Oturum: MSS metastazlı , kemik  metastazlı hasta, Lokal nüks 

eden ve izole metastazlı hastaya yaklaşım.  

 

1. Konuşma 

11:30:11:35 Pre-test 

11:35-11:55 Merkezi sinir sistemi metastazlı meme kanseri 

hastasına yaklaşım (cerrahi, radyocerrahi, radyoterapi, intratekal 

tedavi, Omaya rezervuarı, her 2 pozitifliği, yeni ajanlar)  

( Vaka örneği ile )  

11:55-12:05 post-test ve sorular, tartışma 

2. Konuşma 

12:05-12:10 Pre-test 

12:10-12:30 Lokal nüks eden, ve İzole metastatik meme kanserli 

hastaya yaklaşım   

cerrahi, Kemoterapi,  radyoterapi  

başarılı lokal kontrol sonrası endokrin tedavi, kemoterapi 

lokorejyonel tedavi öncesi sistemik tedavinin rolü var mı ? 

12:30-12:40 post-test ve sorular, tartışma 



3.Konuşma 

12:40-12:45  Pre-test 

12:45 -13:05 Kemik metastazlı  hastaya yaklaşım.  

( Vaka örneği ile )  

yaygın metastaz+kemik metastazı,  

sadece kemik metastazı (sınırlı , yaygın) 

bisfosfonat kullanımı, yan etkileri, sıklığı, süresi,  takipte dikkat 

edilmesi gerekenler,   

hangi sisemik tedavi 

13:05-13:15 post-test ve sorular, tartışma 

 

 

 


