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MEGHÍVÓ
Kedves Kolléga!
Ez év augusztus végén ötödik alkalommal rendezzük
meg a kongresszusunkat.
A korábbi évekhez hasonlóan a képző és a kutatási
tevékenységet folytató intézetek az egyetemi, kórházi,
ipari szervezetek, a szakpolitika képviselői vitatják az
individualizált orvoslás terén elért változásokat, a
gyakorlatba átültetés érdekében tett lépéseket és
eredményeket.
Idén kongresszusunk vezérvonalának „Transzláció
jelentősége a személyre szabott medicinában”
választottuk.
A transzlációt tágabb értelemben járjuk körül, az
alapkutatástól a klinikai kutatáson, a mindennapos
orvosi gyakorlaton keresztül, az egészség-gazdaságot
átívelő spektrumot mutatjuk be.
A transzláció és a személyre szabott medicina
szorosan összefonódik és a jelenlegi egészségügyi
változások kulcsfontosságú tényezői, elterjedésük
okai egyrészről egészségügyi nyomás: terápia –
hasznosság, kockázat arány javítása, másrészről a
gazdasági nyomás: az ár - érték arány javítása. Az új
technológiák pedig kitágult lehetőségeket biztosítanak
a fentiek megvalósításához.
A transzláció és a multidiszciplinaritás szellemében
teret kapnak az epigenetikai aspektusok, a biomarker
kutatás, a klinikai genomika, a klinikai gyakorlati
hasznosítás lehetőségei, nehézségei, a bioinformatika
és a biobankok szerepe, végül, de nem utolsó sorban,
a tudás disszemináció.
Konferenciánk a fenti célok megvalósításán dolgozó
akadémiai kutató helyek, gyakorló klinikusok,
patológusok, labor orvosok, gyógyszeripari szereplők,
farmako - ökonomusok, bioetikusok és hatósági
szakemberek számára nyújt lehetőséget a tudományos
eredményeik, véleményük disszeminációjára és
diszkussziójára.

Kérem, engedje meg, hogy figyelmébe ajánljam idei
kongresszusunkat, bízva abban, hogy a nyár végén
Önt is résztvevőink sorában üdvözölhetem.
A konferencia pontszerző tanfolyamnak minősül,
mind a szakorvosok, mind a PhD hallgatók
számára:
OFTEX pontértéke: 32 pont
GYOFTEX pontértéke: 36 pont
A konferencia fő témái:
 A transzlációs és személyre szabott medicina az
interdiszciplinaritás tükrében
 Transzlációs kutatás lehetőségei különös
tekintettel a képalkotó eljárásokra
 A személyre szabott kezelések szerepe a
tradicionális orvoslásban
 A SZSZO globális és hazai finanszírozásának
lehetőségei
 A „big data” kezelése az egészségügyben

A kongresszussal kapcsolatos egyéb információt,
jelentkezési lapot hamarosan az MSzMT
honlapján (www.mszszmt.hu) találhat.

Az előzetes programot a következő oldalon
olvashatja.
Szeretettel várjuk jelentkezését!
Dr. Németh György
Elnök
Magyar Személyre Szabott Medicina
Társaság

Dr. Boncz Imre: Megfér-e egymás mellett a
blockbuster és a személyre szabott koncepció?

Dr. Szilvássy Zoltán: A magyar egyetemi szféra
lehetőségei a személyre szabott orvoslás területén

Dr. Dank Magdolna: Transzláció az onkológiában
klinikus szemmel

Dr. Sinkó Eszter: A háziorvosi rendszer
megújításának eszközei (a svájci alapellátás
fejlesztését szolgáló programban)

Dr. Németh György: A transzláció koncepciója a
személyre szabott medicinában
Dr. Lendvai Balázs: A transzláció szerepe a
gyógyszerkutatásban
Dr. Molnár Mária Judit: Az innovatív technológiák
hatása a betegellátásra: klinikai transzlációs medicina
Dr. Kerpel-Fronius Sándor: A biológiai
gyógyszerek alkalmazásának jelentősége és
alkalmazásuk etikai gondjai
Dr. Rudas Gábor: MR Vizsgálatok stroke-ban:
lehetőségek a személyre szabott terápiában
Dr. Sarkadi Balázs: Regeneratív medicina –
személyre szabva
Dr. Török Zsolt: A „big data” kezelése az
egészségügyben

Dr. Kovács Eszter: Külföldi betegek „műtéti
turizmusa” – Az EU határokon átnyúló egészségügyi
ellátási projektjének tanulságai
Dr. Bagdy György: Személyre szabott kezelés
perspektívái a pszichiátriában
Dr. Keserű György: Transzlációs kutatás lehetőségei
különös tekintettel a képalkotó eljárásokra

Regisztrációs díj, mely tartalmazza, a szállást
(kétágyas elhelyezéssel), félpanziós ellátást,
esti programot, wellness részleg használatát:
MSzMT tagoknak
35.000 Ft
Nem tagoknak
40.000 Ft
Rezidenseknek, PhD hallgatóknak,
nyugdíjasoknak
18.000 Ft

A KONFERENCIA HELYSZÍNE:
Velence Resort & Spa
2481 Velence, Béke utca

Dr. Masszi Tamás: Személyre szabott kezelés
heveny leukémiában
Dr. Bálint Bálint: A personalized medicine
epigenetikai dimenziói
Dr. Pfeigler György: Véralvadászavarok - személyre
szabott kezelés
Dr. Lévay György: Autizmus – személyre szabott
betegség?

Dr. Békási Sándor: Mobil egészségügy
Dr. Szegedi Márta: Orphan gyógyszerek
finanszírozási modellje
Dr. Kissné Dr. Horváth Ildikó: A személyre szabott
medicina az egészségügyi finanszírozás lehetőségének
tükrében
Az SZSZO globális és hazai finanszírozásának
lehetőségei - kerekasztal beszélgetés – Moderátor: Dr.
Kaló Zoltán Felvezető előadás: Dr. Inotai András

Dr. Tímár József: A patológia metamorfózisa
hazánkban

Jelentkezési határidő: 2014. július 31.

