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Tisztelt Kollégák! Kedves Vendégek! 

2019. szeptember 12-15. között ismét megrendezzük az immár VIII. Szegedi Emlőrák Szimpóziumot.  
Az első napon emlő diagnosztikai képzéssel kezdünk, Tabár László professzor világszerte ismert és 
kedvelt kurzusainak esszenciáját élvezhetjük néhány óra erejéig. Másnap a program a hagyományokat 
követi, workshop-pal kezdünk; ez alkalommal a szokásos multidiszciplináris onkoteam workshop mellett 
kellően nagy érdeklődés esetén sugárterápiás és onkológiai workshop-ot is rendezünk (kérjük, a 
regisztráció alkalmával jelezze, melyik workshop-on szeretne részt venni). Délután lakossági fórumot 
szervezünk az emlőrák hajlamról, és a megelőzés lehetőségeiről. A harmadik napon továbbképző 
előadások hangzanak el kerekasztal megbeszélések keretében. Olyan forró témák kerülnek napirendre, 
mint hogy miért nem eléggé eredményes a Magyarországon több mint 10 éve folyó szervezett 
emlőszűrés, mi nyújthatna előrelépést. Hogyan változott a nyirokcsomó műtétek gyakorlata, mennyiben 
pótolhatja a radikális nyirokcsomó műtétet a sugárkezelés. Mennyiben befolyásolja a BRCA status 
ismerete az emlőrákban megbetegedettek ellátását, és hogyan állunk e kérdéssel Magyarországon? 
Hogyan hasznosul az emlőrák ellátásában az egyénre szabott orvoslás („precision medicine”), mi a 
legjobb gyakorlat?  A szimpózium utolsó napján alkalom lesz a szokásos tudományos ülés keretében 
benyújtott előadások meghallgatására, és reméljük, az országban folyó tudományos együttműködések 
megismerésére, új kapcsolatok létesítésére.  

Tervezzük szakdolgozó szekció megrendezését, mely lehetőséget nyújt hiánypótló továbbképző 
előadások mellett a jelentkezők saját munkájának bemutatására.  

Tervezzük a legjobb előadások, absztraktok korábbi évekhez hasonló díjazását! 

Az orvos és szakdolgozó fórumok akkreditációja egyaránt folyamatban van, a programtervezet alapján ez 
alkalommal reméljük a maximális pontszámot. A szimpóziumon számos neves magyar szakember 
szerepel, és lesz lehetőség közvetlen tapasztalatcserére, megbeszélésre is. Tervezzük kötetlen és jó 
hangulatú találkozók szervezését annak érdekében, hogy e szűk terület képviselői személyesen még 
jobban megismerhessék egymást. A Tisza közelségét kihasználandó a konferencia előtt alapozó sport 

vetélkedő is lesz!       

Nagy öröm és megtiszteltetés volna számunkra, ha részvételével megtisztelné rendezvényünket, és ez 
alkalommal ismét Szegeden üdvözölhetnénk!  
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