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Köszöntő

Program

A Magyar Klinikai Onkológiai Társaság vezetősége 2017-ben úgy döntött, hogy egy-egy,
a klinikai ellátásban meghatározó jelentőségű terület újdonságainak részletesebb bemutatására tematikus rendezvénysorozatot indít.
Az első, urogenitális dagnatokat tárgyaló szimpóziumot követően az idei rendezvény témája
az immunonkológia, hiszen ennek a területnek a térhódítása a legfontosabb előrelépést
jelentette az elmúlt években a daganatos betegségek kezelésében.
Az immunrendszer tumorellenes működését kihasználó terápiák drámaian megváltoztatták
a kezelési stratégiát egyes tumor típusokban, míg a számtalan folyamatban lévő klinikai
vizsgálat a további fejlődés ígéretét hordozza. Az elmúlt években ugyan az immunellenőrzőpont gátlás dominált a gyógyszeres kezelés területén, de egyre inkább kirajzolódik a más
elven működő immunterápiák – daganatellenes vakcinák, a mikrobiomot befolyásoló
módszerek - értéke is. Az utóbbi időszak eredményei nyomán az immunkezelések a mindennapi
rutin onkológiai ellátás részévé váltak. A szimpózium kiemelt célkitűzése, hogy a gyakorló
onkológus számára szolgáltasson naprakész alapismereteket az immunterápia működésének
alapjairól, a betegkiválasztás szempontjairól, a kezelés eredményességének helyes értékeléséről
és a várható mellékhatások megfelelő ellátásáról. A rendezvény programja mindemellett
magában foglalja az egyes daganat típusokban jelenleg alkalmazható immunterápiás lehetőségek, a folyamatban lévő kutatási irányok, a jövőbeni kezelési lehetőségek részletes
bemutatását is. Az előadások tartalmának meghatározásakor egy olyan ismeretanyag
összeállítása volt a cél, ami ma már nélkülözhetetlen minden, daganatos betegek gyógyszeres
kezelésével foglalkozó kolléga számára. A szimpózium minden résztvevőjének kellemes
időtöltést és tartalmas két napot kívánunk!

2019. szeptember 6.
Általános rész

2019. szeptember 7.
Részletes rész

16:00 - 16:10 Bevezető
		 Lakatos Gábor

08:30 - 10:00 Üléselnökök:
		 Bodoky György,
		 Szondy Klára

Bodoky György				
a szimpózium elnöke				

16:50 - 17:10 Daganatellenes vakcinák
		 Lisziewicz Julianna

Lakatos Gábor
a szimpózium főszervezője

A Szimpózium helyszíne
Abacus Hotel
2053 Herceghalom, Gesztenyés út 3.

Helyszíni regisztráció nyitva tartás
2019. szeptember 6., péntek		14:00-19:00
2019. szeptember 7., szombat		08:00-12:00

Vacsora
2019. szeptember 6., péntek		20:00-24:00
A vacsora helyszíne az Abacus Hotel étterme, az Abacus Restaurant.

Akkreditáció
A szimpózium akkreditálása folyamatban van.

16:10 - 17:30 Üléselnökök:
		 Dank Magdolna,
		 Pajkos Gábor
16:10 - 16:30 A daganatok elleni
		immunválasz
		 – az immunrendszer,
		 a mikrokörnyezet és
		 a mikrobiom szerepe
		 Tímár József
16:30 - 16:50 Az immun-ellenőrzőpont
		 gátlók: jelátviteli utak,
		 indikációs területek,
		innovációk
		 Gyulai Roland

17:10 - 17:30 A betegkiválasztás
		 szempontjai: biomarkerek,
		 a mikroszatellita státusz
		szerepe
		 Peták István
17:30 - 18:00 Szünet
18:00 - 19:00 Üléselnökök:
		 Al-Farhat Yousuf,
		 Pintér Tamás
18:00 - 18:20 Immunterápiás
		kombinációk:
		 célzott kezelés,
		 sugárkezelés, kemoterápia
		 Hideghéty Katalin
18:20 - 18:40 A képalkotók értékelése
		 immunterápia során
		 Balázs György
18:40 - 19:00 Emlődaganatok
		immunterápiája
		 Landherr László

08:30 - 09:00 A bőrdaganatok
		immunterápiája
		 Oláh Judit
09:00 - 09:30 Gasztrointesztinális
		 daganatok immunterápiája
		 Lakatos Gábor
09:30 - 10:00 Thoracalis daganatok
		immunterápiája
		 Gálffy Gabriella
10:00 - 10:30 Szünet
10:30 - 12:20 Üléselnökök:
		 Révész János,
		 Baki Márta
10:30 - 11:00 Fej-nyaki daganatok
		immunterápiája
		 Bégányi Nóra
11:00 - 11:30 Urológiai daganatok
		immunterápiája
		 Torday László
11:30 - 11:50 Agydaganatok
		immunterápiája
		 Sinkó Dániel
11:50 - 12:20 Az immunterápia
		 mellékhatásainak kezelése
		 András Csilla
12:20 - 12:30 Zárszó
		 Lakatos Gábor

Együttműködő partnerek

Szervezőiroda
CongressLine Kft.
1065 Budapest, Révay köz 2.
revhegyi@congressline.hu
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