
   

Prima conferinț a  ințernaț ionala  organizața  î n Roma nia, cu țema  
Diagnosticele oncologice – o provocare medicală multidisciplinară. 

De la abordare clinica la NGS (next generation sequencing)  

24-25 MAI 2018, orele 13:00, Spitalul Clinic Sanador, prin parteneriatul strategic cu 

Fetal Care, aduce în premieră la București specialiști de la prestigioasele instituții medicale 

Mount Sinai Hospital New York–Icahn School of Medicine și Tel Aviv Medical Center.  

Participanții la conferință vor primi informații referitoare la tehnologii de diagnostic și 

tratament de ultimă generație și vor afla care sunt noile metode de conservare a fertilității 

pacienților oncologici, în economia noii ere genomice. La eveniment vor lua parte somități 

internaționale în domeniile gineco-oncologiei, gastroenterologiei și oncogeneticii, precum: 

Prof. John A. Martignetti – Dept. of Genetics & Genomic Sciences, Pediatrics, Oncological, 

Obstetrics, Gynecology & Reproductive Science - Mount Sinai, Icahn School of Medicine, NY va 
aborda teme precum detectarea pre-canceroasă vizată prin biopsia lichidă și NGS: mutații 

tumorale specifice, detectate cu un an înaintea diagnosticului de cancer;  

Assist. Prof. Efrat Eliyahu Member of the Institute for Genomics and Multiscale Biology -  - 

Mount Sinai, Icahn School of Medicine, NY va vorbi despre NGS în diagnosticarea clinică  

Prof. Ami Amit  Founder& Director of Racine IVF Unit (1985-2016) - Tel Aviv Medical Center  -

dezvăluie metodele inovative de conservare a fertilității pacienților oncologici 

Prof. Dalit Ben Yosef  Director IVF laboratory & Wolfe PGD-Stem Cell Laboratory - Tel Aviv -

Sourasky Medical Center va explica noile metode de ștergere a codului genetic purtător de 

cancer, prin procesul PGD și a celulelor Stem  

Dr. Revital Kariv GI oncology service, Department of Gastroenterology - Tel Aviv Sourasky  - 

Medical Center va trata subiectul neoplaziei colonului – de la baza moleculară la practica clinică.  
 

Fetal Care - Cențru de Excelență în Medicină Mațerno-Fețală și Reproducere Umană Asisțață are un 

parteneriat exclusiv în Romania cu Tel Aviv Medical Cențer și Mount Sinai School of Medicine NY, astfel 

asigurându-le celor mai fragili pacienți cu care medicina are de-a face – embrionul, fățul și gravida - șansa 

la un diagnostic corect, second opinion și la monițorizare consțanță din parțea unei echipe 

multidisciplinare, folosind țehnologia de ulțimă generație. 

 

Pențru informații suplimențare, accesați http://medical-checkin.ro/evenimente.php sau scrieți-ne la adresa 
office@fetalcare.ro 
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