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KöszönTő

szeretettel köszöntjük a korai nyár legfontosabb onkológiai újdonságait ismertető 
hagyományos rendezvényünkön, Mátraházán.
 
az asCO, az amerikai Klinikai Onkológiai Társaság június eleji kongreszszusa évek óta a világ 
meghatározó szakmai fóruma. a Magyar Klinikai Onkológiai Társaság által felkért 
szakemberek az update’16 szimpózium keretében a legújabb nemzetközi eredményeket 
kívánják megosztani a magyar onkológus társadalom érdeklődő tagjaival. 
bár az áttekintő előadások az asCO újdonságairól számolnak be, az előadók személyes 
véleményét, szakmai reflexióit is tartalmazzák.
 
a gyógyszervizsgálatok publikált eredményei a kezelési elveinket gyakran alapvetően 
módosíthatják. az új ismeretek birtokában a daganatok szűrése, kezelése, korai és késői 
szövődményeinek ellátása is szemléletváltásra szorulhat.
 
bízunk benne, hogy a festői szépségű Mátraházán, a nyugodt, erdei környezetben a jó 
hangulatú viták és szakmai beszélgetések emlékezetessé teszik rendezvényünket.

az MKOT vezetősége nevében kívánunk tartalmas és kellemes időtöltést.

Pajkos gábor bodoky györgy
az MKOT elnöke az update’16 szimpózium elnöke

a sziMPóziuM HelyszÍne

residence ózon Hotel
3233 Mátraháza

PrOgraM

2016. június 17., péntek

 14:20 – 14:30 elnöki köszöntő
  Pajkos gábor

 14:30 – 15:00 Üléselnök: landherr lászló
  referáló: boér Katalin
  Az emlődaganatok 
  adjuváns kezelésének
  aktuális kérdései

 15:00 – 15:30 Üléselnök: nagy zsuzsa
  referáló: dank Magdolna
  Az emlődaganatok palliatív 
  kezelésének aktuális 
  kérdései

 15:30 – 16:00 Üléselnök: szánthó andrás
  referáló: révész jános
  A nőgyógyászati daganatok 
  kezelésének aktuális 
  kérdései

 16:00 – 16:30 szünet

 16:30 – 17:00 Üléselnök: Farkas róbert
  referáló: Maráz anikó
  Az uroonkológiai 
  daganatok kezelésének
  aktuális kérdései

 17:00 – 17:30 Üléselnök: Hornyák lajos
  referáló: Hideghéty Katalin
  Idegrendszeri daganatok 
  kezelésének aktuális 
  kérdései

 17:30 – 18:00 Üléselnök: szondy Klára
  referáló: Ostoros gyula
  A tüdődaganat kezelésének 
  aktuális kérdései

2016. június 18., szombat

 08:30 – 09:00 Üléselnök: Kopper lászló
  referáló: Tímár józsef
  A tumorbiológia aktuális 
  kérdései

 09:00 – 09:30 Üléselnök: bodoky györgy
  referáló: lakatos gábor
  A vastagbéldaganatok 
  kezelésének aktuális 
  kérdései

 09:30 - 10:00 Üléselnök: Pintér Tamás
  referáló: Torday lászló
  A gastrointestinalis 
  daganatok kezelésének
  aktuális kérdései

 10:00 – 10:30 szünet

 10:30 – 11:00 Üléselnök: Hideghéthy Katalin
  referáló: Pajkos gábor
  A fejnyaki daganatok 
  kezelésének aktuális
  kérdései

 11:00 – 11:30 Üléselnök: dank Magdolna
  referáló: Oláh judit
  A melanoma kezelésének 
  aktuális kérdései

 11:30 – 12:00 Üléselnök: al-Farhat yousuf
  referáló: baki Márta
  A szupportív kezelés 
  aktuális kérdései

szállás

lifestyle Hotel Mátra residence ózon Hotel
3233 Mátraháza 3233 Mátraháza

a két szomszédos szálloda egymástól 100 méterre, 3 perces sétára található

VaCsOra a HOTel residenCe ózOn HOTel éTTerMében

2016. június 17., péntek 19:30-24:00

aKKrediTáCió

a szimpózium akkreditálásra került, a résztvevők 12 kreditpontot kapnak.

HelyszÍni regiszTráCió nyiTVa TarTás

residence ózon Hotel  lifestyle Hotel Mátra

2016. június 17., péntek 12:00-18:00 2016. június 17., péntek 12:00-15:00
2016. június 18., szombat 08:00-12:00



TérKéP

ParTnereK

actavis Hungary Kft. amgen Kft.
angelini Pharma Magyarország Kft. aramis Pharma Kft. a Kéri Pharma csoport tagja

aspen europe gmbH magyarországi fióktelepe astellas Pharma Kft.
astrazeneca Kft. bayer Hungária Kft.
boehringer ingelheim rCV gmbH & CO. Kg. bristol-Myers squibb Kft.
egis gyógyszergyár zrt. Fresenius Kabi Hungary Kft.
ipsen Pharma sas janssen-Cilag Kft.
lilly Hungária Kft. Med gen-sol Kft.
Merck Kft. Msd Pharma Hungary Kft.
novartis Hungária Kft. Oncompass Medicine Hungary Kft.
Oncopharma Kft. Pfizer Kft.
richter gedeon nyrt. roche Magyarország Kft.
sandoz Hungária Kft. sanofi-aventis zrt.
servier Hungária Kft. TeVa gyógyszergyár zrt.

 lifestyle Hotel Mátra residence ózon Hotel
 3233 Mátraháza 3233 Mátraháza
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