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Korszerű rákdiagnosztika és terápia
Időpont: 2017.09.16.
Helye: Lurdy Konferencia és Rendezvényközpont 1. emelet
1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14.
Orvosoknak, fogorvosoknak és klinikai szakpszichológusoknak 14 pont, tesztírással.
Szakképesítések, amelyekhez szakma szerinti pontszámként elszámolható: 1. belgyógyászat, 2. csecsemő-gyermekgyógyászat,
3. cytopathológia, 4. dietetika, 5. farmakológia, 6. foglalkozás-orvostan (üzemorvostan), 7. foglalkozásegészségügy, 8.
gyermektüdőgyógyászat, 9. immunológia (képesítés), 10. klinikai genetika, 11. labor. haemat. és immunológia, 12. megelőző
orvostan és népegészségtan, 13. molekuláris biológiai diagnosztikus, 14. molekuláris genetikai diagnosztika, 15. nukleáris
medicina, 16. pathológia, 17. sugártherápia, 18. tüdőgyógyászat. Egyéb szakvégzettség esetén szabadon választható elméleti
képzés. Akkreditáció: PTE ÁOK/2017.II/00020.

Gyógyszerészeknek 16 kreditpont, tesztírással. Szakképesítések, amelyekhez szakma szerinti pontszámként
elszámolható: 1. biológiai gyógyszerek fejlesztése és előállítása, gyógyszer-biotechnológia, 2. farmakológia, farmakoterápia, 3.
gyógyszer-információ és terápiás tanácsadás, 4. gyógyszerész (szakirányú szakképesítés nélkül), 5. gyógyszerészi gondozás, 6.
gyógyszertár üzemeltetés, vezetés, 7. hatóanyagkutatás és gyógyszerkémia, 8. klinikai laboratóriumi gyógyszerészet, 9. kórháziklinikai szakgyógyszerészet, 10. onkológiai gyógyszerészet. Egyéb szakvégzettség esetén, szabadon választható elméleti képzés.
Akkreditáció: PTE ÁOK/2017.II/00009.
Az alábbi egészségügyi szakdolgozóknak 18 továbbképzési pont: 1. felnőtt ápolás és gondozás, 2. gyermek ápolás és
gondozás, 4. laboratóriumi diagnosztika, 5. képi diagnosztika, 6. általános és elektrofiziológiai asszisztencia 7. fogászati ellátás, 8.
gyógyszertári ellátás, 9. mozgásterápia és fizioterápia, 10. műtéti ellátás, 11. szülészeti ellátás, 12. védőnői ellátás, 13.
közegészségügy és népegészségügy, 14. egészségügyi menedzsment, 15. rehabilitációs és életvezetést támogató, 16. dietetika
17. természetgyógyászat. Szabadon választható elméleti képzés. Nyilvántartási szám: SZTK-A-086549/2016.

KÉPZÉSI PROGRAM
10.00-10.20 Általános fejlődési tendenciák a daganatok diagnosztikájában és terápiájában – Prof. Dr. Tímár
József az MTA Doktora, a Semmelweis Egyetem II. sz. Patológiai Intézetének igazgatója
10.20-10.40 A daganatok áttétképzése és annak sejtbiológiai és genomikai alapjai - Prof. Dr. Tímár József az
MTA Doktora, a Semmelweis Egyetem II. sz. Patológiai Intézetének igazgatója
10.40-11.00 Immunonkológia: új fegyver a daganat elleni harcban – Dr. Dank Magdolna habilitált egyetemi
docens, Semmelweis Egyetem Onkológiai Központ igazgatója
11.00-11.20 Úton a tüdőrákok oki terápiái felé – Dr. Peták István Ph.D., Oncompass Medicine Zrt. tudományos
igazgatója
11.20-11.40 Célzott terápia: Lehet-e mattot adni a ráksejteknek? - Dr. Peták István Ph.D., Oncompass
Medicine Zrt. tudományos igazgatója
SZÜNET
12.10-12.30 A rák megelőzése érdekében mely rizikófaktorokat érdemes és lehet is csökkenteni? – Dr.
Szentmártoni Gyöngyvér klinikai onkológus, Semmelweis Egyetem Onkológiai Központ
12.30-12.50 A daganatok érképződésének gyógyszeres gátlása
Dr. Rubovszky Gábor László adjunktus, "B" Belgyógyászati-Onkológiai Osztály és Klinikai Farmakológiai Osztály
főorvosa, OOI
12.50-13.10 A tudatos, egészséges táplálkozás daganatmegelőző szerepe – Dr. Székely Borbála "B"
Belgyógyászati-Onkológiai Osztály és Klinikai Farmakológiai Osztály
Részvételi díj: 9.990,-Ft, mely a visszaigazolásunk után fizetendő.
A továbbképzés nem zártkörű, előzetes jelentkezés alapján és a részvételi díj befizetése ellenében minden
érdeklődőt szeretettel várunk!
Jelentkezni lehet a jelentkezési lap elküldésével a fenti elérhetőségek bármelyikén,
vagy online módon a honlapunkról: www.emedica.hu/online-jelentkezes

