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AstraZeneca Kft.
1113 Budapest, Bocskai út 134-146. 

Tel.: +36 1 883 6500, Fax: +36 1 883 3336
www.astrazeneca.hu

1. J Natl Cancer Inst;2014;106:1-7

Rövidített alkalmazási előírás
Faslodex 250 mg oldatos injekció
Hatóanyag: 250 mg fulvesztrant 5 ml oldatban, előretöltött fecskendőben. Terápiás javallatok: A Faslodex posztmenopauzában lévő nők ösztrogénreceptor pozitív, lokálisan előrehaladott 
vagy metasztatikus emlőrákjának kezelésére javallt adjuváns antiösztrogén terápia alatti, vagy azt követő relapszusban, illetve amikor antiösztrogén terápia mellett a betegség progrediál. 
Adagolás: Felnőtt korú nők (beleértve az időseket is): Az ajánlott adag 500 mg havonta egyszer, valamint egy további 500 mg-os adag két héttel a kezdő dózis után. Két egymást követő 
5 ml-es injekció adandó lassú (1-2 perc/injekció) intramuscularis injekció formájában az egyik, illetve a másik farizomba. Ellenjavallatok: a hatóanyaggal vagy bármely segédanyaggal 
szembeni ismert túlérzékenység, terhesség és szoptatás, súlyos májkárosodás. Mellékhatások: Nagyon gyakori: az injekció beadásának helyén jelentkező reakciók, émelygés, asthenia, 
májenzim-szintek emelkedése (ALT, AST, ALP) Gyakori: fejfájás, hányás, hasmenés, anorexia, húgyúti fertőzések, vénás thromboembolia, hőhullámok, hátfájás, túlérzékenységi reakciók, 
kiütés. Osztályozás: Korlátozott érvényű orvosi rendelvényhez kötött, szakorvosi/kórházi diagnózist követően folyamatos szakorvosi ellenőrzés mellett alkalmazható gyógyszer (Sz) 
EU/1/03/269/001, EU/1/03/269/002. EU/1/03/269/001, EU/1/03/269/002 Kérjük, olvassa el a gyógyszer részletes alkalmazási előírását! (2013.12.18.) Ár: Faslodex 250 mg oldatos injekció 
fogy ár: 111 467 Ft; 100% 8/i4; TB támogatás: 111 167 Ft, térítési díj: 300 Ft. Az időközi változások a www.oep.hu honlapon (Szakmai kezdőlap/gyógyszer) érhetőek el.P
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Tudományos és Szervező bizottság:
Elnök: Dr. Landherr László 
Tagok: Dr. Rubovszky Gábor
 Dr. Szász A. Marcell

A Magyar Szenológiai Társaság címe
Uzsoki utcai Kórház
Onkoradiológiai Központ
1145 Budapest, Uzsoki u. 29.
tel: (1) 467-3776, fax: (1) 467-3821
e-mail: senology@senology.hu
honlap: www.senology.hu

A kongresszusi szervező iroda címe
K&M Congress Kft.
1064 Budapest, Podmaniczky utca 75.
telefon: (1) 301-2000, telefax: (1) 301-2001
e-mail: info@kmcongress.com
honlap: www.kmcongress.com

A kongresszus helye
Danubius Health Spa Resort Hévíz ****
8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 9-11.
Honlap: http://www.danubiushotels.hu/heviz

A szálloda egész területe nemdohányzó.
A parkolás a fórum résztvevőinek a hotel sorompóval zárt szabadtéri parkoló-
jában díjmentes.

A kongresszus időpontja: 2015. június 26-27.

Hivatalos nyelve: magyar

Részvételi díjak
 2015. május 15-ig 2015. május 15. után
orvos, MSZT-tag 19.500 Ft/fő 24.500 Ft/fő
orvos, nem MSZT-tag 23.000 Ft/fő 28.000 Ft/fő
35 év alatti orvos, MSZT -tag 16.000 Ft/fő 21.000 Ft/fő
szakdolgozó 16.000 Ft/fő 21.000 Ft/fő
kísérő 12.000 Ft/fő 17.000 Ft/fő

Első alapképzésben résztvevő nappali tagozatos egyetemi hallgatók nem fizet-
nek részvételi díjat.A 
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A részvételi díj a következőket tartalmazza: részvétel a szakmai programon, 
programfüzet, névkitűző, kávé a tudományos program szüneteiben, vacsora 
június 26-án. 

A kísérők - a részvételi díj ellenében - névkitűzőt kapnak, és részt vehetnek a 
június 26-i vacsorán. 

A Kongresszus programjai csak a névkitűzővel látogathatók.

A Kongresszus fő témái
Genomika és emlőrák
Az emlőrák kezelésének aktuális kérdései 

A Tudományos Bizottság a programváltoztatás jogát fenntartja.

Kredit pontok
A kongresszus akkreditálása folyamatban van. A kreditpontok jóváírásához 
kérjük, írja alá a jelenléti ívet a regisztrációban.

Étkezés
Büféebéd egy üdítővel június 26-án 
szállóvendégeknek  a június 26-i szállás díja tartalmazza

Büféebéd egy üdítővel június 26-án 
nem szállóvendégeknek 4.600 Ft/fő

Büféebéd egy üdítővel június 27-én  4.600 Ft/fő

Fogadás június 26-án, pénteken  a részvételi díj tartalmazza

A kongresszusi részvételi díjak és az étkezések díjai 21,26%, a szállás díjak 15,25% 
ÁFA-t tartalmaznak. Az étkezések, a szállás és a részvételi díjak közvetített szol-
gáltatást tartalmaznak. 

A visszaigazolt jelentkezés szerződésnek minősül.

Lemondás
A lemondást írásban kérjük benyújtani a kongresszusi szervező iroda címére. 
2015. május 26-ig beérkezett lemondások esetében kötbér nincs, de a koráb-
ban befizetett díjak 20%-át számítjuk fel költségként. A fennmaradó 80%-ot a 
kongresszus után visszautaljuk.
2015. május 26. után beérkezett lemondások esetében a kötbér mértéke 100%.

Az utólagos számlamódosítás díja 1 000 Ft+ÁFA.
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KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

A szervezők köszönetüket fejezik ki 
az alábbi cégeknek a Tudományos Fórum támogatásáért:

Főszponzor

Roche (Magyarország) Kft.

Támogatók, kiállítók

Anita-Hungária Kft.
AstraZeneca Kft.

Cryo-Save Hungary Kft.
EGIS Gyógyszergyár Zrt.

KPS Molekuláris Diagnosztikai Központ
Novartis Hungária Kft.

Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt.
TEVA Gyógyszergyár Zrt

A MAZS Alapítvány Női Egészségmegőrző Programja
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RÉSZLETES PROGRAM

2015. június 26. péntek

08.00-10.40 Érkezés, regisztráció

10.20-10.40 Megnyitó
 Dr. Landherr László, az MSZT elnöke
 Dr. Szász A. Marcell, az MSZT főtitkára

10.40-11.20 Szakmai ajánlások
 Üléselnök:  Dr. Kahán Zsuzsa (SZTE Onkoterápiás Klinika)
 Dr. Kulka Janina (SE II. Patológiai Intézet)

Dr. Boér Katalin (Szent Margit Kórház, Onkológiai Osztály): Mi 
újat hozott St. Gallen?
Dr. Landherr László (Uzsoki utcai Kórház, Onkoradiológiai 
Osztály): Az ASCO ajánlása 2015-ben
Diszkusszió

11:20-12:20 Genomika és emlőrák, 1. rész
 Üléselnök: Dr. Dank Magdolna (SE I. Belgyógyászati Klinika, 
  Onkológiai Részleg)
 Dr. Cserni Gábor (Bács-Kiskun Megyei Oktató 
 Kórház, Patológiai Osztály)

 Dr. Christine Desmedt (Jules Bordet Institut): Alkalmazott 
szekvenálás és oncoteam működése a gyakorlatban (angol 
nyelvű előadás)

 Dr. Peták István (KPS Molekuláris Diagnosztikai Központ): 
Szekvenálás potenciálja, perspektívák
Diszkusszió

12.20-13.20 Ebédszünet

13.20-14.40 Genomika és emlőrák, 2. rész

 Dr. Szállási Zoltán (Harvard Medical School): DNS aberrációs 
minták a személyre szabott emlőrák kemoterápia szolgála-
tában

 Dr. Nagy Zoltán (Med Gen-Sol Kft.): Oncotype DX teszt  
 a döntéshozásban
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 Dr. Győrffy Balázs (MTA Természettudományi Kutatóközpont/
Semmelweis Egyetem): A teljes túléléssel összefüggést mu-
tató miRNS-ek azonosítása 1849 emlőrákos minta gén chip 
adatai alapján
Diszkusszió

14.40-15.00 Kávészünet

15.00-16.00 Roche (Magyarország) szimpóziuma
 Üléselnök: Dr. Dank Magdolna (SE I.sz. Belgyógyászati Klinika)

 Dr. Bittner Nóra (Országos Onkológiai Intézet): Standard  
 kezelés új köntösben - 
 Dr. Kocsis Judit (DE Onkológiai Intézet): Az angiogenezis gát-

lás szerepe a metasztatikus emlőrák kezelésében 
  Dr. Révész János (B-A-Z Megyei Kórház Klinikai Onkológiai és 

Sugárterápiás Centrum): Kiemelkedő eredmények, új lehető-
ségek a HER2+ emlőrák kezelésében

 Diszkusszió

16.00-17.10 Szűrés és diagnosztika
 Üléselnök: Dr. Landherr László (Uzsoki utcai Kórház, 
  Onkoradiológiai Osztály)
  Dr. Szász A. Marcell (SE II. Patológiai Intézet)

Jó Marianna (JDC/Marcia Presky Női Egészségmegőrző 
Program): Civil szerepvállalás a szűrővizsgálatok megvaló-
sításában

 Dr. Vass László (Pest Megyei Flór Ferenc Kórház, Pathologiai 
Osztály): A citológia szerepe az emlődaganatos betegségek 
kivizsgálása során

 Dr. Nagykálnai Tamás (XV. kerület Önkormányzat Onkológiai 
Szakrendelő): Az „Angelina Jolie” story

 Dr. Dank Magdolna, Dr. Szentmártoni Gyöngyvér, Dr. Tőkés 
Tímea, Dr. Káli Gábor (SE I.sz. Belgyógyászati Klinika): Az em-
lődaganatokban előforduló BRCA mutációk - a szűrés jelen-
tősége a klinikai gyakorlatban – szponzorált előadás

 Diszkusszió

17.10-17.40 A Magyar Szenológiai Társaság közgyűlése

20.00-00.00 Vacsora és a RÁKÁSZOK koncertje
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2015. június 27. szombat

09.00-10.20 Az emlőrák gyógyításának aktuális kérdései
 Üléselnök: Dr. Pintér Tamás (Petz Aladár Megyei Oktató 
  Kórház, Onkoradiológia)
 Dr. Szász A. Marcell (SE II. Patológiai Intézet)
 Dr. Rubovszky Gábor (Országos Onkológiai Intézet):  Az MSZT
 kérdőíve, tervek
 Dr. Nagykálnai Tamás (XV. kerület Önkormányzat Onkológiai 

Szakrendelő): Petefészekvédelem goserelinnel. POEMS vizsgálat
 Dr. Landherr László (Uzsoki utcai Kórház): Bioszimilerekkel 

kapcsolatos állásfoglalás
 Dr. Horváth Zsolt (DE Onkológiai Intézet): Az ESMO legfris- 
 sebb ajánlása
 Diszkusszió

10.20-10.40 Kávészünet

10.40-12.00 Sebészeti irányok az emlődaganatok lokális kezelésében
 Üléselnök:  Dr. Mátrai Zoltán (Országos Onkológiai Intézet)
 Dr. Maráz Róbert (Bács-Kiskun Megyei Kórház)

 Dr. Mátrai Zoltán (Országos Onkológiai Intézet): Új korszak ez 
emlőrák sebészetében

 Dr. Sávolt Ákos (Országos Onkológiai Intézet): Az emlősebé-
szet onkológiai újdonságai, változásai

 Dr. Kelemen Péter (Országos Onkológiai Intézet): Onkoplasz-
tikus emlőmegtartó sebészet

 Dr. Mátrai Zoltán (Országos Onkológiai Intézet): Azonnali 
postmastectomiás emlőrekonstrukciók

 Dr. Ping Orsolya, Dr. Faludi Sándor, Dr. Dede Kristóf, Dr. Bursics 
Attila (Uzsoki utcai Kórház): A neoadjuváns kemoterápia  
alkalmazásának eredményei és hatásai az emlősebészeti 
gyakorlatban

 Diszkusszió

12.00-12.15 A tudományos ülés zárása

12.15- Ebéd, elutazás





Csontmetasztázissal járó malignus daganatok 
csontrendszerisz���dményeinek megel�zésére 

1és tumor indulálta hypercalcaemia kezelésére
�������������������������������������������������������������

2����������������������������������������

1103 Budapest, Gyömr�i út 19-21. Szakorvosi Marketing Osztály: Telefon: +36 1 431 5720 www.richter.hu
Gyógyszerbiztonsági Osztály: +36 1 505 7032 e-mail: drugsafety@richter.hu

Tartsuk meg!

Gyógyszerkészítmény neve: Ossica® 50 mg filmtabletta és 6 mg/6 ml koncentrátum oldatos 
infúzióhoz. Hatóanyag: 50 mg (filmtabletta) ill. 6 mg (koncentrátumos oldat) ibandronsav. Terápiás 
javallatok: A csontrendszert érint� események (patológiás törések, radioterápiát vagy sebészeti 
szenved� betegeken.  A koncentrátumos oldat metasztázissal járó vagy anélküli, tumor indukálta 
hypercalcaemia kezelésére is alkalmas. Adagolás és alkalmazás: Az Ossica®-val történ� kezelést 
csak a daganatos betegségek kezelésében járatos orvos kezdheti meg. Az Ossica® 50 mg filmtabletta 
szokásos adagja napi 1 tabletta, legalább 6 óra éhezést követ�en, a napi els� étkezés vagy 
italfogyasztás el�tt kell bevenni. A tabletta bevételét követ�en legalább 30 percig nem szabad 
táplálkozni.  A 6mg/6 ml koncentrátumos oldatot 3-4 hetente ajánlott adni. A koncentrátumot 
100 ml izotóniás nátrium-klorid oldatban vagy 100 ml 5%-os glükóz oldatban hígítva, legalább 
15 percen keresztül kell beadni. Vesekárosodott betegek esetében 500 ml oldóserben oldva, a 
vesefunkció károsodásától függ�en 1-2 óra id�tartam alatt beadni. Ellenjavallatok: A készítmény 
hatóanyagával vagy bármely segédanyagával szembeni túlérzékenység. Óvatosan kell eljárni olyan 
betegeknél, akikr�l ismert, hogy túlérzékenyek más biszfoszfonátokra. Hypocalcaemia. Gyakori 
mellékhatások: 50 mg tabletta: dyspepsia, hányinger, hasi fájdalom, oesophagitis, asthenia. 6 mg/6 
ml koncentrátumos oldat: influenzaszer� tünetek, fejfájás, szédülés, pharyngitis, hasmenés, hányás, 
dyspepsia, emészt�-rendszeri fájdalom, izomfájdalom, ízületi fájdalom. Figyelmeztetés: Az NSAID-
ok gastrointestinalis irritációt okoznak, Ossica® tablettával együttadásuk során óvatosság szükséges. 
Az orális biszfoszfonát kezelés dysphagiával, oesophagitisszel, nyel�cs�- vagy gyomorfekéllyel 
járhat együtt, ezért a betegnek szigorúan be kell tartania az adagolási utasítást. A tabletta laktóz-
monohidrát tartalma miatt nem adható örökletes galaktózintoleranciában, Lapp laktáz-hiányban 
vagy glükóz-galaktóz felszívódási zavarban szenved� betegnek. Az egyidej� kockázati tényez�k (pl. 
daganat, kemoterápia, radioterápia, kortikoszteroidok, rossz szájhigiénia) fennállása esetén célszer� 
a betegek biszfoszfonát-kezelése el�tt fogászati vizsgálatot és megfelel� megel�z� fogászati 
beavatkozást végezni. Nem adható súlyos májelégtelenség, terhesség és szoptatás esetén. 
�endelhet�ség: csak vényre, SZ jelzéssel adható ki, az EÜ 100% 8/e pontnak megfelel�en. Bruttó 
ár/támogatás/térítési díj: Ossica® 50 mg filmtabletta 28x: 14 176 Ft/13 876/300 Ft. Ossica® 50 mg 
filmtabletta 84x: 42 528 Ft/42 228 Ft/300 Ft. Ossica® 6 mg/6ml koncentrátum oldatos infúzióhoz: 
30093 Ft/29793 Ft/300 Ft. Az esetleges változások a www.oep.hu weboldalon tekinthet�ek meg. 
Forgalomba hozatali engedély száma: OGYI-T-21128/1 (28x tabl.), OGYI-T-21128/01 (84x tabl.), OGYI-
T-21128/06 (koncentrátum).  Utolsó jóváhagyott alkalmazási el�írás dátuma: 2011.12.31.
További részletes információkat az alkalmazási el�írat tartalmaz. 

megelõzésére emlõcarcinomában

Csontáttét szövõdményeinek

ibandronat filmtabletta és koncentrátum oldatos infúzióhoz

Lezárás dátuma: 2015.04.22.           RGD: 82213/HU

Gyógyszerkészítmény neve: Zoledronsav Richter® 4 mg/5 ml koncentrátum oldatos infúzióhoz és 
4 mg/100 ml oldat. Hatóanyag: 4 mg zoledronsav monohidrát formájában. Terápiás javallatok: 
El�rehaladott, csontot is involváló, malignus daganatos betegségekben szenved� feln�tt betegek 
csontrendszert érint� eseményeinek (patológiás törések, csigolya-kompresszió, csont-besugárzás 
vagy m�tét, ill. tumor indukálta hypercalcaemia) megel�zése javallott. Tumor által indukált 
hypercalcaemia (TIH) kezelése feln�tt betegeknél. Adagolás és alkalmazás: El�rehaladott, csontot 
is involváló, malignus daganatos betegségekben szenved� betegek csontrendszert érint� 
eseményeinek megel�zése az ajánlott dózis 4 mg zoledronsav 3�4 hetenként. A betegeknek a 
Zoledronsav Richter® kezelés mellett per os napi 500 mg kalciumpótlást és 400 NE D-vitamint is kell 
kapniuk. Ellenjavallatok: szoptatás, a készítmény hatóanyagával, más biszfoszfonáttal vagy 
bármely segédanyagával szembeni túlérzékenység. Gyakori mellékhatások: hypophosphataemia, 
hypocalcaemia, anaemia, fejfájás, láz, influenza-szer� tünetek, hányinger, hányás, coniunctivitis, 
myalgia, arthralgia, szérum kreatinin és húgysavszint emelkedése. Különleges figyelmeztetések és 
az alkalmazással kapcsolatos óvintézkedések: A Zoledronsav Richter® alkalmazása el�tt a beteg 
hidratáltságát, a szérum kalcium-, foszfát-, magnéziumszint és a kreatitnin szintjét ellen�rizni kell. 
Enyhe-mérsékelt fokú vesefunkció-károsodás esetén a dózis módosítása javasolt, súlyos vese-
károsodás esetén a kezelés nem javasolt. Az állkapocs osteonecrosis (ONJ) veszélye miatt azoknál 
a betegeknél, akiknél egyidej�leg további kockázati tényez�k (pl. daganat, kemoterápia, 
kortikoszteroidok, rossz szájhigiénia) állnak fenn, a biszfoszfonát-kezelés el�tt mérlegelni kell a 
fogászati vizsgálat és a megfelel� megel�z� fogászati beavatkozás elvégzését. A kezelés alatt 
ezeknél a betegeknél lehet�ség szerint kerülni kell az invazív fogászati beavatkozásokat. 
�endelhet�ség: Szakorvosi, kórházi diagnózist követ�en folyamatos szakorvosi ellen�rzés mellett 
alkalmazható gyógyszer (Sz). Bruttó ár, térítés díj: 27 293 Ft, az EÜ100% 8/d2 igénypont alapján 
térítési díja: 300 Ft. Az esetleges változások a www.oep.hu oldalon tekinthet�ek meg. Forgalomba 
hozatali engedély száma: OGYI-T-22232/01, 1x, és 22232/04 1x. A forgalomba hozatali engedély 
jogosultja: Richter Gedeon Nyrt., 1103 Budapest, Gyömr�i út 19-21. Utolsó jóváhagyott alkal-
mazási el�írás dátuma: 2013.10.10. További részletes információkat a hivatalos alkalmazási 
el�írat tartalmaz, a www.ogyi.hu oldalon. 

Hivatkozás: 1  Zoledronsav Richter hivatalos alkalmazási el�írat, www.ogyi.hu
   2  Wardley A et al Br J Cancer. 2005 May 23;92(10):1869-76.
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