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KÖSZÖNTŐ

Az onkológia gyógyszerterápiás fejlődése az elmúlt évtizedben oly mértékben felgyorsult, hogy a gyakorló orvos számára 
egyre nagyobb kihívást jelent a legkorszerűbb terápiák részletes ismerete és a mindennapi alkalmazásban való elmélyülés.
Társaságunk a két évente megrendezésre kerülő kongresszusai alkalmával törekszik a klinikai onkológia legfrissebb eredmé-
nyeit eljuttatni a szakma hazai képviselőihez, de a kongresszus sok tekintetben nem nyújt elég lehetőséget egy-egy terület 
részletekbe menő áttekintésére.

Ezért a Magyar Klinikai Onkológiai Társaság vezetősége úgy döntött, hogy szervspecifikus rendezvénysorozatot kezd,
melynek célja a klinikai ellátásban meghatározó újdonságok szervenkénti, részletes bemutatása és ezzel a résztvevők számára 
a korszerű betegellátás megkönnyítése. A rendezvény lehetőséget nyújt a kiválasztott szerv kezelésének sokoldalú áttekintésére, 
patológusok, képalkotók, sebészek, sugárterápiás szakemberek véleménycseréjére, szempontjaik jobb megismerésére 
és a legkorszerűbb gyógyszeres kezelések akár még bevezetést megelőző fázisban történő ismertetésére. 
Meggyőződésünk, hogy a szervspecifikus rendezvények a két kongresszus közötti időszak fontos találkozásaivá válhatnak.

Pajkos Gábor Bodoky György
az MKOT elnöke az UroUpdate szimpózium elnöke

Kérjük, amennyiben részt szeretne venni az MKOT uroonkológiai szimpóziumán, úgy mihamarabb vegye fel a kapcsolatot 
az alábbi partnerek valamelyikével, és kérje delegálását. Fontos, hogy regisztrálni kizárólag kitöltött jelentkezési lappal lehet.

pArtNerek - JeLeNtkezÉs

|  astellas Pharma Kft.

|  Bayer hungária Kft.

|  Bristol-myers squibb Kft.

|  Janssen-Cilag Kft.

|  Novartis hungária Kft.

|  Pfizer Kft.

|  Roche Magyarország Kft.

|  Sanofi-Aventis Zrt.



2017. szeptember 1., pÉNtek

 14:50-15:00 Bevezetés
  Pajkos gábor

 15:00-15:30 Az immunterápia biológiai háttere
  urogenitális daganatokban
  Timár József

 15:30-16:00 Képalkotás speciális szempontjai a célzott 
  terápiás és az immunterápiás készítmények
  hatékonyságának megítélésében
  (RECIST, immun-related response criteria)
  Palkó András

 16:00-16:30 Képvezérelt ablatios technikák 
  (radiofrekvenciás ablatio és krioablatio) 
  az urogenitális daganatok ellátásában
  doros attila

 16:30-17:00 Szünet

 17:00-17:15 ESMO irányelv a veserák kezelésében
  lakatos gábor

 17:15-17:45 Nephrectomia és metastasectomia helye 
  áttétes veserák kezelésében
  Buzogány István

 17:45-18:15 Előrehaladott veserák gyógyszeres kezelési
  lehetőségei - optimális terápiás szekvencia
  Küronya Zsófia

 18:15-18:45 A húgyhólyagrák kezelése 
  (neoadjuváns kemo-radioterápiája,
  immunterápia)
  Landherr László

2017. szeptember 2., szombAt

 8:45-9:00 ESMO irányelv a prostatarák kezelésében
  Révész János

 9:00-9:30 Prosztatektómia indikációja és a laparoszkós
  kivitelezése
  Tenke Péter

 9:30-10:00 Sugárterápia helye a prosztatarák
  kezelésében
  Ágoston Péter

 10:00-10:30 Szünet

 10:30-11:00 Csontáttétek gyógyszeres kezelése
  prosztatarákban
  Bíró Krisztina

 11:00-11:30 A kasztráció rezisztens prosztatarák 
  új gyógyszeres kezelési lehetőségei
  - optimális terápiás szekvencia
  Maráz Anikó

 11:30-12:00 Az életminőség szerepe az urogenitális 
  daganatok ellátásának tervezésében 
  (cystectómia, prosztatektómia)
  Petrányi ágota
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