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A rosszindulatú tumoros betegségek gyógyszeres kezelése jelentős átalakuláson ment
keresztül az elmúlt években. A daganatok kialakulásának hátterével kapcsolatos bővülő
ismeretek lehetővé tették biológiai szerek bevezetését a terápiába. A célzott kezelések
kezdetben csupán a betegségek szűk csoportjában voltak alkalmazhatók, számos esetben
továbbra is hagyományos citosztatikumokat alkalmaztunk. Az elmúlt években azonban az
onkogenetikai ismeretanyag robbanásszerű fejlődésének lehetünk tanúi, amivel párhuzamosan
a molekuláris tulajdonságokat vizsgáló módszerek terén is folyamatos az előrelépés.
Mindezek eredményeként kézzelfogható közelségbe került az, hogy a malignus tumorok
személyre szabott kezelése a mindennapi rutin onkológiai ellátás részévé váljon.
A precíziós onkológia eredményeit immár a jelentős nemzetközi útmutatók is elismerik,
a korszerű diagnosztikus és terápiás javaslatok magukban foglalják a molekuláris megközelítés
szempontjait. A Magyar Klinikai Onkológiai Társaság vezetősége 2017-ben tematikus rendezvénysorozatot indított egy-egy, a klinikai ellátásban meghatározó jelentőségű terület
újdonságainak részletesebb bemutatására. Az urogenitális dagnatokat tárgyaló konferenciát
immunonkológiai rendezvény követte 2019-ben. Az idei szimpózium témája a precíziós
medicína, úgy gondoltuk, hogy ez a terület formálta leginkább az onkológiai kezelések
gyakorlatát az elmúlt időszakban. Az előadások érintik a precíziós onkológia történetét,
módszereit, az egyes daganattípusok ellátásában játszott szerepét.
A Magyarországon jelenleg elérhető molekuláris profilvizsgálatokat végző központok
beszámolnak eddigi tapasztalataikról. A szimpózium szervezésekor naprakész, a mindennapi
gyakorlatban felhasználható ismeretanyag összeállítása volt a cél.
A kongresszus minden résztvevőjének kellemes időtöltést és tartalmas két napot kívánunk!

2021. SZEPTEMBER 3.,
PÉNTEK

Bodoky György
a szimpózium elnöke
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Lakatos Gábor
a szimpózium főszervezője

2021. szeptember 3., péntek
2021. szeptember 4., szombat

15.00-15.05

Köszöntő
Lakatos Gábor

08.40-10.00

Üléselnökök
Landherr László, Szondy Klára

15.05-16.45

Üléselnökök
Tímár József, Lakatos Gábor

08.40-09.00

15.05-15.25

A molekuláris diagnosztika
története és módszerei
Tímár József (20’)

Személyre szabott kezelés
a tüdőrák ellátásában
Bittner Nóra (20’)

09.00-09.20

15.25-15.45

A precíziós medicina
története
Peták István (20’)

Személyre szabott kezelés
az emlőrák ellátásában
Landherr László (20’)

09.20-09.40

15.45-16.05

Konvencionális szöveti/
citológiai mintavétel
és liquid biopszia
Méhes Gábor (20’)

Személyre szabott kezelés
a kolorektális rák ellátásában
Lakatos Gábor (20’)

09.40-10.00

16.05-16.25

Molekuláris tumor board
szerepe a klinikai
gyakorlatban
Lengyel Erzsébet (20’)

Személyre szabott kezelés
a nem kolorektális
gasztrointesztinális
daganatok ellátásában
Padányi Péter (20’)

10.00-10.30

Szünet

10.30-12.10

Üléselnökök
Oláh Judit, Baki Márta

10.30-10.50

Személyre szabott kezelés
a veserák ellátásában
Torday László (20’)

16.25-16.45

HELYSZÍNI REGISZTRÁCIÓ
NYITVA TARTÁS
12:00-18:00
08:00-12:00

VACSORA

AKKREDITÁCIÓ

2021. szeptember 3., péntek 20:00-24:00
A vacsora helyszíne a Hotel Wellamarin
Part-On étterme.

A szimpózium akkreditálása folyamatban van.

2021. SZEPTEMBER 4.,
SZOMBAT

Klinikai vizsgálatok
a precíziós medicina
korszakában
Végh Éva (20’)

16.45-17.00

Szünet

17.00-18.40

Üléselnökök
Bidló Judit, Bodoky György

17.00-18.40

Molekuláris eredmények
gyakorlati interpretálása
Oncomine focus assay50 gén (OOI)
Tóth Erika (20’)

TruSight Oncology
500 gén (SE)
Bödör Csaba (20’)		
		
Oncompass multigénes
vizsgálat
Várkondi Edit/Déri Júlia (20’)

VÉDETTSÉGI IGAZOLVÁNY

FoundationOne vizsgálat
Boronkai Árpád (20’)

Kérjük, hogy a helyszíni regisztráció alkalmával mutassa be védettségi igazolványát,
mely a személyes részvétel kötelező feltétele.

Datar Cancer Genetics
vizsgálat
Stephan Schuster (20’)

10.50-11.10

Személyre szabott kezelés
a húgyhólyag és prosztatarák
ellátásában
Maráz Anikó (20’)		
		
11.10-11.30
Személyre szabott kezelés
a bőrdaganatok ellátásában
Oláh Judit (20’)
11:30-11:50

Személyre szabott kezelés
a fej-nyaki daganatok
ellátásában
Bégányi Nóra (20’)

11.50-12.10

Agnosztikus terápia
Uhlyarik Andrea (20’)
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