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kedves kollégák!

A daganatos betegségek önmagukban meggyötrik a szervezetet, olyan tüneteket okoznak, 
amelyek a betegek életminőségét jelentősen rontják. A daganat elleni küzdelem során alkalmazott 
terápiák sokasága különböző mellékhatásokkal jár.
Az onkológus legnagyobb dilemmája olyan kezelést alkalmazni, mely a legjobb hatásfokkal a legkevésbé 
keseríti tovább a beteg életét, azzal, hogy az egyébként is kellemetlen tüneteket tovább súlyosbítja 
vagy újakkal egészíti ki. Az alternatív terápiák vonzó délibábja a súlyos mellékhatások elkerülésének 
ígérete. Az orvosi pálya egyik fontos üzenete a “nil nocere” régi elve sérül, okoz ambivalens érzéseket 
az onkológusokban, amikor a gyógyító kezelések mellékhatásait tudomásul kell venniük.

Ez a szimpózium kiutat kíván nyújtani ebből a csapdából, ajánlásokat fogalmaz meg a gyakorló orvos 
számára a mellékhatások enyhítésére, kezelésére, megelőzésére.

Bízunk benne, hogy a balatoni ősz kellemes klímája megfelelő támogatást ad kötetlen beszélgetésekre, 
tapasztalatcserére, betegeink és magunk hasznára.

Várunk szeretettel minden érdeklődő kollégát!

Bodoky György Ruzsa Ágnes

a szimpózium helyszíne

PROGRAM

helyszíni regisztráció nyitva tartás

2015. szeptember 4., péntek

13.50 – 14.00 Köszöntő
 Ruzsa Ágnes 

14.00 – 15.30 Üléselnök:
 Oláh Judit, Szűcs Miklós    
   
 Hányáscsillapítás daganatos
 betegség kezelése során
 Baki Márta

 Bőrelváltozások a daganatos
 betegségek kezelése során  
 Gyulai Roland

 Trombózis profilaxis 
 daganatos betegség
 kezelése során
 Maráz Anikó 

15.30 – 16.00 Szünet 

16.00 – 18.00 Üléselnök:
 Bodoky György,  
 Dank Magdolna

 A daganatos beteg 
 anyagcsere változásai
 Szentmártoni Gyöngyvér

 Mesterséges táplálás 
 daganatos betegség 
 kezelése során
 Harisi Revekka

 Étvágyjavítás daganatos 
 betegség kezelése során
 Lakatos Gábor

 Alternatív kezelések 
 értékelése a daganatellenes
 kezelések során
 Lugasi Andrea

2015. Szeptember 5., szombat

  
08.30 – 10.30 Üléselnök:
 Szondy Klára, Pajkos Gábor    

  Anemia ellátása daganatos
 betegségek kezelése során 
 Landherr László

 Neutropenia ellátása daganatos
 betegségek kezelése során
 Révész János

 Mucositis ellátása daganatos
 betegségek kezelése során
 Nagy Zsuzsa

 Fizikai aktivitás szerepe 
 a daganatos betegségek 
 kezelése során
 Petrányi Ágota

10.30 – 11.00 Szünet 

11.00 – 13.00 Üléselnök:
 Boér Katalin, Hideghéty Katalin  

 Kardiotoxicitás
 Nagy András Csaba

 Csontanyagcserét módosító 
 kezelések csontmetasztázi-
 sokban, szolid tumorokban
 (biszfoszfonátok és RANKL.gátló)
   Németh Zsuzsanna

 Fájdalomcsillapítás daganatos
 betegség kezelése során
    Horváth Zsolt

 Pszichoonkológia szerepe
 a daganatos betegségek 
 kezelése során                     
 Orvos-beteg kommunikáció
                             Rohánszky Magda

13.00 – 13.10 Zárszó    
 Ruzsa Ágnes

vacsora

akkreditáció

Hotel Azúr, Siófok
8600 Siófok, Erkel Ferenc u. 2/c

2015. szeptember 4., péntek 12.00 – 18.00
2015. szeptember 5., szombat 08.00 – 12.00

2015. szeptember 4., péntek 19.30 – 24.00
A vacsora helyszíne a Hotel Azúr Toscana terme.

A szimpózium akkreditálása folyamatban van.
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