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A Magyar Klinikai Onkológiai Társaság VIII. Kongresszusát 2014. november 
13-15. között Budapesten rendezzük. 

A kongresszus a korábbi évek hagyományait követve – az onkológia
nemzetközi szaktekintélyeinek segítségével – lehetőséget kíván nyújtani
a klinikai onkológia legmodernebb vívmányainak megismerésére, illetve
a hazai klinikai onkológiai ellátás tudományosan feldolgozott eredmé-
nyeinek értékelésére. Jelmondatunk „Közös tudás a gyógyításért” egyfajta 
figyelemfelhívás a társszakmák együttműködésének elengedhetetlen 
fontosságára.

A kongresszus fő témaköreit az adott területek legkiválóbb külföldi képviselői 
tekintik át hazai szerzők előadásainak kíséretében. 
Kiemelt figyelmet fordítunk az emlő- és a gasztrointesztinális traktus
daganatai gyógykezelésének legújabb eredményeire és korszerű terápiájára. 

Külön szekció keretében az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) 
munkatársaival közösen vitatjuk meg, a finanszírozó és a felhasználó 
szempontjai alapján, az onkológiai ellátás mindennapi gyakorlatát. 
A kongresszus keretében az onkológiai szaknővérek valamint a gyógyszeré-
szek számára is külön fórumot szervezünk.  

Előző rendezvényeink során kiemelkedő sikert arattak az egésznapos
gyógyszergyártói szimpóziumok illetve mindkét napon a tudományos 
programot megelőző “reggeliző” szimpóziumok.  
Ezért a VIII. kongresszushoz kapcsolódóan ismét a legújabb gyógyszerekkel 
elért eredményeket összegző szponzorált előadásokat szervezünk.

Hagyományosan a rendezvényhez kapcsolódóan ez alkalommal is megren-
dezzük a háziorvosi onkológiai továbbképző szemináriumot. 
2014. november 12-én a betegszervezetekkel együttműködve immár
nyolcadik alkalommal csatlakozik a kongresszushoz a „Daganatos Betegek 
Napja”. A kongresszuson elhangzó előadások kivonatait a Magyar Klinikai 
Onkológiai Társaság hivatalos folyóiratában, a “Klinikai Onkológia” külön-
számában jelentetjük meg.

A Társaság vezetősége bízik a kongresszus sikerében, melynek garanciája 
a tagság és a kollégák aktív közreműködése. 
 
Sok szeretettel hívunk minden, a klinikai onkológia területe iránt érdeklődő 
szakembert a Magyar Klinikai Onkológiai Társaság VIII. Kongresszusán való 
részvételre.

Ruzsa Ágnes Bodoky György
az MKOT elnöke a kongresszus elnöke

TISZTELT 
KOLLÉGÁK!
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SZERVEZŐK

Bodoky György, 
a Kongresszus elnöke

Ruzsa Ágnes, 
az MKOT elnöke

SZERVEZŐ 
BIZOTTSÁG

TUDOMÁNYOS 
TITKÁRSÁG

Bodoky György
Egyesített Szent István 
és Szent László Kórház,

Onkológiai Osztály
1097 Budapest, Albert Flórián út 5-7.

Tel: (1) 455 8273
Fax: (1) 455-8107

E-mail: bodokygy@hungarnet.hu

www.mkot.hu

A TÁRSASÁG 
HONLAPJA

CongressLine Kft.
1065 Budapest, Révay köz 2.

Tel: (1) 429 0146, 312 1582
Fax: (1) 429 0147

Révhegyi Zoltán
(kiállítás, szponzoráció)

E-mail: revhegyi@congressline.hu

Gaitz Éva
(regisztráció, szállásfoglalás)
E-mail: gaitz@congressline.hu

www.congressline.hu/mkot2014

KONGRESSZUSI
IRODA

A kongresszus helyszíne

Pesti Vigadó
1051 Budapest, Vigadó tér 2.

Megközelítés:
Tömegközlekedéssel az M1 metró Vörösmarty téri végállomásától 2 perc sétával, 
vagy a 2-es villamossal közvetlenül a Vigadó téri megállónál.

A kongresszus hivatalos honlapja

www.congressline.hu/mkot2014

Előadás, poszter összefoglalók beküldése

Absztrakt beküldési határidő: 2014. szeptember 20.
Terjedelme: 1400-1800 karakter
Az előadás időtartama: 10 perc + 5 perc vita
Poszter méret: 90 cm széles, 120 cm magas
A poszterek nyilvános megvitatásra kerülnek.

A klinikai onkológia bármely területéről várunk bejelentett előadásokat 
vagy posztereket.
Az előadás kivonatokat nyomtatott formában megjelentetjük.

Az egységes külső megjelenés és könnyű használhatóság érdekében az 
összefoglalók beadása 2014. augusztus 1-től internetes felületen on-line 
módon történik a www.congressline.hu/mkot2014 honlapon, ahol a leadás
részletes menete is megtalálható.

A Tudományos Bizottság fenntartja a jogot arra, hogy az összefoglalókat elbírálja, 
átdolgozásra visszaküldje a szerzőnek, és/vagy a formáját előadásról poszterre 
változtassa.

A kongresszus tudományos programjában kizárólag előzetesen regisztrált 
és részvételi díjat befizetett előadók szerepelhetnek.

ÁLTALÁNOS 
TUDNIVALÓK

TAGOK

Baki Márta (Budapest)
Boér Katalin (Budapest)

Dank Magdolna (Budapest)
Hideghéty Katalin (Szeged)
Landherr László (Budapest)
Nagy Zsuzsanna (Budapest)

Oláh Judit (Szeged)
Pajkos Gábor (Kecskemét)
Remenár Éva (Budapest)
Révész János (Miskolc)

Szánthó András (Budapest)
Szondy Klára (Budapest)
Szűcs Miklós (Budapest)
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Klinikai Onkológia
www.klinikaionkologia.hu

A TÁRSASÁG 
fOLYÓIRATA



Jelentkezés

Végső jelentkezési határidő: 2014. november 5., az ezt követően beérkező 
jelentkezéseket az iroda helyszíni regisztrációként kezeli.

A 2014. november 5. után, illetve a helyszínen jelentkezőknek a szervezőiroda 
túljelentkezés esetén nem feltétlenül tudja biztosítani a kongresszusi anyagokat, 
a társasági programokon való részvételt, ezért kérjük, hogy részvételi szándékukat 
időben jelezzék.

Kreditpont

A kongresszus akkreditációja folyamatban van. 

Regisztráció lemondási feltételek

Kérjük, hogy lemondási szándékukat írásban jelezzék a kongresszusi irodának.
2014. október 8. előtt a részvételi díj 90%-át visszafizetjük.
2014. október 8. után nem áll módunkban a részvételi díjat visszafizetni.

Parkolás

Budapest belvárosában a parkolás mindenütt díjköteles.
A kongresszus ideje alatt parkolóhelyeket nem áll módunkban biztosítani, szabad 
kapacitás függvényében javasoljuk a V1 (Vörösmarty 1.) Irodaház mélygarázsát 
vagy az Aranykéz utcai parkolóházat igénybe venni.
A szervezők a parkolási szabálytalanságok vagy a KRESZ szabályainak megsértése
miatt bekövetkező büntetésekért felelősséget nem vállalnak.

Regisztráció

Részvételi díj 2014. október 1. előtt 2014. október 1. után Helyszínen

MKOT tag 18.000,- Ft 20.000,- Ft 22.000,- Ft

Nem tag 21.000,- Ft 23.000,- Ft 25.000,- Ft

Ifjúsági*, 9.000,- Ft 10.000,- Ft 11.000,- Ft
nyugdíjas

Napijegy 15.000,- Ft 15.000,- Ft 15.000,- Ft
(péntek)

Napijegy 10.000,- Ft 10.000,- Ft 10.000,- Ft
(szombat)

A részvételi díj 27% áfa-t tartalmaz.
*35 év alatt

A részvételi díj tartalmazza a kongresszuson a részvételt, a kongresszus kiadványait, 
a kiállítás megtekintését, kávészüneteket, ebédeket.

A napijegy ára tartalmazza az aznapi részvételt a tudományos programon, kitűzőt 
és a programfüzetet.

TÁRSASÁGI PROGRAM

Fogadás (MKOT díjátadó)
Időpont: 2014. november 14., péntek 19.30-23.00
Helyszín: Pesti Vigadó
Ár: 3.000,- Ft/fő

ÁLTALÁNOS 
TUDNIVALÓK

ÁLTALÁNOS 
TUDNIVALÓK
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Szálloda Egyágyas Kétágyas

Hotel Zenit Budapest Palace**** 19.200,- Ft 22.200,- Ft
1052 Bp., Apáczai Csere János utca 7.

Hotel Central Basilica***superior 17.500,- Ft 20.500,- Ft
1051 Bp., Hercegprímás utca 8.

City Hotel Mátyás*** 12.000,- Ft 15.000,- Ft
1056 Bp., Március 15. tér 7-8.

Mercure Budapest City Center 25.500,- Ft 28.500,- Ft
1052 Bp., Váci utca 20.

Az árak szobánként és éjszakánként értendőek, tartalmazzák a reggelit és az adókat. (ÁFA, IFA)

Szállás lemondási feltételek

Kérjük, hogy lemondási szándékukat írásban jelezzék a szervezőirodának.
2014. október 8. előtt a befizetett szállásdíjat visszafizetjük.
2014. október 8. után nem áll módunkban a szállásköltséget visszafizetni.

KONGRESSZUSI
PROGRAM

2014. november 13., csütörtök

18:00-19:15 MKOT VIII. Kongresszusi megnyitó
 Prof. Dr. Alberto Sobrero Tiszteletbeli tag avatása
 Ospedale San Martino, Genova, Olaszország

19:15- Résztvevők köszöntése

2014. november 14., péntek

10:00-11:30 OEP szakmai fórum (szervezés alatt)

11:30-12:30 Szakmai előadások

12:30-14:00 Poszter ebéd

14:00-15:30 MKOT Tudományos pályázat nyerteseinek előadásai

15:45-16:45 Az emlő daganatok korszerű kezelése
  Prof. Dr. Luca Gianni
 Ospedale San Raffaele, Milánó, Olaszország

16:45-18:45 Szakmai előadások

19:30-  Fogadás (MKOT díjnyertes pályázatok kihirdetése)

2014. november 15., szombat

10:00-11:30 Emésztőszervi daganatok korszerű kezelése

10:00-10:45   A vastagbélrák kezelési szekvenciája
 Prof. Dr. Jean Yves Douillard
 Centre René Gauducheau, Nantes, Franciaország

10:45-11:30 A gyomorrák kezelése Japánban
  Prof. Dr. Kei Muro
  Aichi Cancer Centre, Nagoya, Japán

11:30-13:30 Szakmai előadások

ÁLTALÁNOS
TUDNIVALÓK
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Szállásfoglalás

A kongresszusi iroda a helyszínhez közel található szállodákban foglal szobákat. 
A szállásfoglalásokat a beérkezés sorrendjében tudjuk teljesíteni. 
Szobafoglalás a regisztrációs lapon vagy online módon lehetséges, a szállásdíj 
befizetésével. A foglalást a szállásdíj beérkezését követően igazoljuk vissza.



2014. november 12., szerda

09:00-15:40 MKOT ONKOLÓGIAI TANFOLYAM HÁZIORVOSOKNAK
 A Magyar Klinikai Onkológiai Társaság onkológiai alaptanfolyama háziorvosok
 részére. A rendezvény célja a háziorvos szerepének kiemelése a daganatos 
 betegségek kezelése során fellépő mellékhatások ellátásában és a daganatos
 beteg gondozásában.

09:50-16:30 DAGANATOS BETEGEK NAPJA
 A Magyar Klinikai Onkológiai Társaság Kongresszusa keretében fórumot terem-
 tünk a daganatos betegek számára. A rendezvény során a Gyógyulj Velünk 
 Betegegyesület, a Rákbetegek Országos Szövetsége és a Tűzmadár Ház össze-
 fogásával szakmai előadások hangzanak el a daganatos betegségekben érin-
 tetteknek. Az előadások foglalkoznak a daganat keletkezésének okaival, 
 a kiegészítő táplálkozás valamint a fájdalomcsillapítás lehetőségeivel, a szerv-
 pótló műtétek áttekintésével.
 Kérjük onkológus kollégáinkat, hogy hívják fel betegeik figyelmét az eseményre.

2014. november 13., csütörtök

10:00-12:30 GYÓGYSZERÉSZ FÓRUM
 Gyógyszerészi szolgálat helyzete az onkológiai centrumokban: ESOP irányelvek
 hazai adaptálási lehetőségei. Citosztatikus keverékinfúzió készítés, volumetrikus
  vagy gravimetrikus előállítás? Daganatellenes szerek nem kívánt hatásának
 ellátási lehetőségei (pl. palmoplantaris erythrodysaesthesia, mucositis) 
 Daganatos betegek által alkalmazott gyógytermékek, étrend kiegészítők  
 áttekintése, kritikus értékelése.

14:00-18:00 NŐVÉR SZAKMAI FÓRUM
 Az onkológiában dolgozó szakdolgozók számára rendezett tudományos ülésen 
 a daganatos betegek ápolásával kapcsolatosan hangzanak el felkért előadások.
 A tudományos ülés keretében bejelentett előadások és poszterek bemuta-
 tására is sor kerül.

 Absztrakt beküldés és megjelentetés feltételei:
 Beküldés határideje: 2014. október 1.
 Beküldés módja: emailben, mellékletként, word dokumentum 
 formában: előadás cím, szerzők neve, munkahely megjelölése és 
 az összefoglaló szövege.
 Beküldési cím: gaitz@congressline.hu, kérjük jelölni, 
 hogy „Nővér Fórum absztrakt”
 Terjedelem: 1200-1500 karakter

 A részvétel ingyenes, de előzetes regisztráció szükséges.

 Minden Csatlakozó Tudományos Rendezvény 
 a Pesti Vigadóban kerül megrendezésre.

CSATLAKOZÓ
TUDOMÁNYOS

RENDEZVÉNYEK

2014. november 13., csütörtök

 08:45-09:45 Astellas Szimpózium

 10:00-11:00 Amgen Szimpózium

 11:00-11:10 Kávészünet

 11:10-12:10 GlaxoSmithKline Szimpózium

 12:10-13:15 Ebéd

 13:15-14:15 Bayer Szimpózium

 14:20-15:20 Roche Szimpózium

 15:20-15:35 Kávészünet

 15:35-16:35 Lilly Szimpózium

 16:40-17:40 Janssen Szimpózium

2014. november 14., péntek

 08:45–09:45 Novartis Szimpózium

2014. november 15., szombat

 08:45–09:45 Bristol-Myers Squibb Szimpózium

A Cégszimpóziumok a Pesti Vigadóban kerülnek megrendezésre.

CÉGSZIMPÓZIUMOK
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www.mkot.hu


