IV. Szegedi Emlőrák Szimpózium
Szeged, 2011. szeptember 16-18.

Tervezett program

Köszöntő
Kedves Kollégák!
2011-ben a negyedik Szegedi Emlőrák Szimpóziumot szervezzük. Immár
hagyomány, hogy a programban egy teljes napot kitöltő továbbképző előadások
mellett céges szimpóziumok, esetmegbeszélő ülés, workshop-ok és benyújtott
tudományos előadások legyenek. A továbbképző referátumok egyik fő témája a
lokálisan előrehaladott emlőrák ellátása lesz, a fennmaradó időben pedig más az
emlőrák minél hatékonyabb, individualizált terápiájával kapcsolatos időszerű témákat
tárgyalunk („triple negatív” emlőrák, molekulárisan célzott terápiák, emlő helyreállító
műtétek, modern sugárterápiás eljárások). A neoadjuváns szisztémás terápiák
alkalmazása és kiterjesztése a primeren ugyan operábilis de nem „igen korai”
esetekre mind gyakrabban merül fel. A különböző szakmák szempontjainak
megbeszélése, megismerése a kezelési eredmények és a multidiszciplináris
együttműködés javulását eredményezheti. A felsorolt témák különféle aspektusait
külföldi és hazai szaktekintélyek fogják ismertetni. A workshop-ok fő témája
ugyancsak a lokálisan előrehaladott emlőrák primer neoadjuváns szisztémás
kezelésével kapcsolatos multidiszciplináris együttműködés lesz. A jelentkezők
érdeklődésük szerint választhatnak az egy időben zajló képalkotó diagnosztika,
patológia, sebészet, onkológia és sugárterápia workshop-ok közül, és minden
résztvevő értékes könyv-ajándékot kap. A benyújtott tudományos előadások fórumon
szerepelhetnek eredeti tudományos munkával, érdekes vagy problematikus esetek
bemutatásával. Az 50 kreditpontra befogadott rendezvényt onkológus, radiológus,
patológus, sebész szakorvosok, szakorvos-jelöltek és a témában érdekelt kutatók,
illetve valamennyi érdeklődő számára ajánljuk.
Szeretettel várjuk Önt és tisztelt munkatársait! Reméljük, hogy az értékes szakmai
program gondolatébresztő, hasznos és élvezetes lesz. Igyekszünk szines társasági
programokkal is hozzájárulni ahhoz, hogy minél jobban érezzék magukat Szegeden!

a Szervező Bizottság
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Fontos információk
A szimpózium védnöke:
Prof. Dr. Vécsei László, a SZTE ÁOK dékánja
Prof. Dr. Pál Attila, a SZTE ÁOK Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ elnöke
Szervező Bizottság:
A Szervező Bizottság elnöke: Prof. Dr. Kahán Zsuzsanna
Tagok:

Prof. Dr. Cserni Gábor
Dr. Hoffmann Csilla
Dr. Kelemen Gyöngyi
Dr. Lázár Máté
Dr. Ormándi Katalin
Dr. Simonka Zsolt
Dr. Valicsek Erzsébet

Dr. Hamar Sándor
Dr. Kaizer László
Prof. Dr. Lázár György
Dr. Nikolényi Alíz
Dr. Paszt Attila
Dr. Uhercsák Gabriella
Dr. Vörös András

A Szervező Bizottság címe:
Szegedi Tudományegyetem, Onkoterápiás Klinika
Prof. Dr. Kahán Zsuzsanna egyetemi tanár
6720 Szeged, Korányi fasor 12. Tel.: (62) 545-406, 546-122 Fax: (62) 545-922, 546-122
e-mail: kahan@onko.szote.u-szeged.hu
Szervező iroda:
Top Congress Kft. 6725 Szeged, Pálfy utca 14.
Tel+fax: (62)499-222 e-mail: info@top-congress.hu
A szimpózium honlapjának címe:
http://top-congress.hu/2011/szesz
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Általános információk
A szimpózium időpontja:
A szimpózium helye:

2011. szeptember 16-18.

SZTE Tanulmányi- és Informatikai Központ (TIK)
6722 Szeged, Ady tér 10.

Részvételi díjak (25% ÁFA-val): résztvevőknek
kísérő családtagoknak

24.000.-Ft
13.000.-Ft

A regisztrált résztvevők jogosultak a szimpóziumi kiadványra, a szakmaitudományos programok és a kiállítás látogatására, és részt vehetnek valamennyi
társasági rendezvényen.
A kísérő családtagok részvételi díja a programban szereplő esti társasági
rendezvények költségét is tartalmazza.
Előadások
A felkért referátumok mellett várjuk emlőrák-témájú 15 perces előadások
bejelentését. A jelentkezéseket eredeti, saját eredményekről szóló beszámolóval
kérjük, bármilyen emlőrákkal kapcsolatos kísérletes vagy klinikai témában. Kérjük,
hogy a bejelentéssel egyidejűleg az előadás rövid összefoglalóját is szíveskedjék
elküldeni.
Az előadók részére számítógépes prezentációs lehetőséget biztosítunk (MS Office
XP, PowerPoint). A bejelentett prezentációk elfogadásáról, illetve besorolásáról a
Tudományos Bizottság dönt, és erről értesítést küld.
Poszterek
Poszter szekciót csak nagyszámú jelentkezés esetén vagy kifejezett kérésre
rendezünk.
Workshop
Szeptember 16-án pénteken délelőtt a workshop-ok a téma szerinti helyszínen
zajlanak (SZTE Radiológiai Klinika, Pathológiai Intézet, Sebészeti Klinika,
Onkoterápiás Klinika).
Regisztráció
A szimpóziumra történő bejelentkezéseket elsősorban elektronikus formában
várjuk a rendezvény honlapjáról:
http://top-congress.hu/2011/szesz
Kérjük, hogy e-mail elérhetőségét, bejelentkezési és egyéb adatait gondosan adja
meg. Ha bejelentkezéskor bármilyen problémát tapasztal, kérjük jelezze a szervező
iroda info@prof-congress.hu e-mail címére. Internet-kapcsolat hiányában
elfogadjuk a postai úton vagy faxon elküldött jelentkezési lapokat is.
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Szállás
A szimpózium idejére a szervezők lefoglalták a szükséges szállodai szobákat. A
szállásajánlatot a jelentkezési nyomtatványok tartalmazzák. A szállásmegrendelések
elfogadása beérkezésük sorrendjében történik. A költségek befizetéséhez számlát
vagy csekket küldünk. A megrendelt szállás a számlán megadott időpontig,
előzetesen fizetendő. A megrendelt, de le nem mondott szállás díját - igénybevételtől
függetlenül - ki kell fizetni. Kérjük, hogy szállásigényét jelentkezése alkalmával
pontosan jelezze.
Ebéd
A szimpózium helyszínén szeptember 17-én szervezett ebéd lehetőséget biztosítunk,
kérjük, megrendelése alkalmával jelezze igényét.
Társasági programok
2011. szeptember 16. este állófogadás,
2011. szeptember 17. gála vacsora
Parkolás Szegeden
Szeged belvárosában, illetve a Mars téren és a Nagykörút által határolt terület
jelentős részén csak fizető parkolóhelyek vannak, melyek (munkanapokon 8-18 óra
között) előre megváltott és a helyszínen érvényesített parkoló jeggyel vehetők
igénybe. A parkolási zónákat a táblák színei jelzik (zöld, sárga, kék). A jegy nélkül
parkoló autókról videofelvétel készül és bírságot kell fizetni. A tiltott helyen parkoló
autókra kerékbilincset is helyezhetnek vagy elszállíthatják azokat. Parkoló szelvény
minden élelmiszerboltban, trafikban, újságárusnál vásárolható. Újszegeden nincs
fizető parkolási zóna. Részletes információk a szegedi parkolási rendszerről az
Interneten: http://www.szepark.hu .A szimpozium helyszínén, a TIK mélygarázsában is van
parkolási lehetőség, díja 720.-Ft/nap/gépkocsi.
Felelősség- és egyéb biztosítás
A szimpózium közzétett részvételi és egyéb díjai nem tartalmaznak baleset-, betegség-,
poggyász- és felelősségbiztosítási díjat, így a felsorolt események bekövetkezése esetén a
szervezőknek nem áll módjukban semmilyen felelősséget vagy kártérítést vállalni.
Pénzügyek - számlázás
A megrendelt szolgáltatások költségét az érvényes jogszabályok szerint tüntetjük fel a
számlán. Számla-módosítás, új számla kiállítása a rendezvény végéig, legkésőbb 2011.
szeptember 18-ig lehetséges, az eredeti számla-példány visszajuttatásával. Ezen időpont
után nem áll módunkban a megrendelés szerint kiadott számlán változtatni.
Lemondási feltételek
Lemondást kötbérmentesen kizárólag írásban (e-mail üzenet vagy fax) fogadunk el,
legkésőbb 2011. augusztus 14-ig. Ezt követően a részvételi díjat már nem áll
módunkban visszatéríteni és felszámítjuk az esetleges kötbéreket is.

IV. Szegedi Emlőrák Szimpózium – Szeged, 2011. szeptember 16-18.
Tervezett program
2011. szeptember 16. péntek
9.00-12.30 Workshop
Képalkotó diagnosztika (SZTE Radiológiai Klinika, 6720 Szeged, Állomás u. 2.)
Patológiai diagnosztika (SZTE Pathológiai Intézet, 6720 Szeged, Állomás u. 2.)
Sebészet (SZTE Sebészeti Klinika, 6720 Pécsi u. 4.)
Onkológia (SZTE Onkoterápiás Klinika, 6720 Szeged, Korányi fasor 12.)
Sugárterápia (SZTE Onkoterápiás Klinika, 6720 Szeged, Korányi fasor 12)
12.00- Regisztráció
SZTE Tanulmányi- és Informatikai Központ (TIK) 6722 Szeged, Ady tér 10.

14.00-15.00 AstraZeneca symposium (13.30-tól szendvics-ebéd)
15.00-16.00 Roche symposium
16.00-17.00 Molekuláris prognosztikus és prediktív módszerek symposium
(Med Gen-Sol Ltd)
17.00-18.00 Esetmegbeszélés ülés (szakértői panel)
19.00- Álló fogadás ( Városháza, Szeged, Széchenyi tér 10-11.)
2011. szeptember 17. szombat
Továbbképző előadások I. Primer neoadjuváns szisztémás terápia
9.00-9.30

Képalkotó diagnosztika (Ormándi Katalin)

9.30-10.00

Preoperatív és műtét utáni patológiai diagnosztika (Cserni Gábor/Vörös András)

10.00-10.30 Neoadjuváns kemoterápia (Boér Katalin)
10.30-11.00 Molekulárisan célzott terápiák neoadjuváns alkalmazása (Dank Magdolna)
11.00-11.30 Szünet
11.30-12.00 Neoadjuváns hormonterápia (Kahán Zsuzsa/Nikolényi Alíz)
12.00-12.30 Műtéti megoldás primer neoadjuváns szisztémás terápia után (Paszt Attila)
12.30-13.00 Sugárterápia (Gábor Gabriella)
13.00-14.30 Ebéd
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Továbbképző előadások II. Aktualitások
14.30-15.00 Nem tapintható elváltozások sebészi eltávolítása: drótjelölés vs. ROLL
(Lázár György)
15.00-15.30 Az onkoplasztika jelentősége a primér emlőrák gyógyításában
(Kelemen Péter)
15.30-16.00 ”Hármas negatív” emlőrákok a patológus szemszögéből: heterogén csoport
(Kulka Janina)
16.00-16.30 Szünet
16.30-17.00 Hármas negatív emlőrákok szisztémás kezelése (Simon Miklós)
17.00-17.30 Egyedüli tumorágy besugárzás (Polgár Csaba)
17.30-18.00 Rizikószerv védelem emlőbesugárzás során (Kahán Zsuzsa)
19.00- Gála vacsora
2011. szeptember 18. vasárnap
9-13.00 Tudományos előadások

