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Tisztelt Kolléga!
Szeretettel várjuk az V. Szegedi Emlőrák Szimpóziumra. A program rendkívül dús és
mozgalmas. Erről, és néhány szervezési sajátosságról ezúton értesítjük, hogy minél
hasznosabban és zavartalanabbul élvezhesse a szimpóziumot.
A szakmai program szeptember 13-án 9 órakor kezdődik, a workshop-pal. Ezen igen
didaktikusan kiválasztott, és mintaszerűen feldolgozott eseteket tanulmányozunk illetve
beszélünk meg együtt. Sajnos összesen 2 óra áll rendelkezésre, ezért érdemes kezdésre
megérkezni. (Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a kongresszusi központban (TIK) parkolásra
mélygarázs is rendelkezésre áll, mely kényelmes és relatíve olcsó.) Nagy kár volna kihagyni!
Utána 11 órától a gyógyszergyári szimpóziumok kezdődnek igen aktuális témákban. Közben
délután 1/2 1-től 1-ig a szimpóziumok résztvevőinek hideg ebédet és kávét biztosítunk, hogy
zavartalanul élvezhessék az intenzív szakmai programot.
Délután 3-tól kezdődik az emlőszűrést támogató nyílt fórum a Mamma Mia Egészséges Emlő
Program kampány keretében, mely újszerű kezdeményezés, és a kívülállók mellett a
szakmabeliek érdeklődésére is számot tarthat. Tabár László laikusoknak szóló oktató anyaga,
könyve valószínűleg különösen nagy figyelmet fog ébreszteni. Ez után kezdődik a
Szenológiai Társaság szimpóziuma, majd este 7-től a szecessziós Reök Palotában a
konferencia nyitó fogadására kerül sor. Itt a Szegedi Önkormányzat más alkalmakkor nem
látható festmény gyűjteményét tekinthetik meg.
Szeptember 14-én szombaton reggel 9-kor kezdődnek meg a továbbképző előadások, melyek
a legizgalmasabb témákat veszik sorra. Ebédet külön igény esetén biztosítunk, kávé a kiállítás
területén folyamatosan kapható. Este 7-kor immár hagyományos helyszínen, a Szegedi
Biológiai Kutató Intézet parkjában rendezzük a konferencia vacsorát. Külön felhívjuk szíves
figyelmét, hogy a menüben ezúttal a (korábbi évekhez képest) hiánypótló hamisítatlan
"szögedi" halvacsora szerepel, persze más is lesz.
A konferencia záró délelőttjén szeptember 15-én vasárnap, a különféle szakmák képviselői
eredeti kutatási eredményeikről számolnak be, meglehetősen nagy számban.
Nagy szeretettel várjuk, és reméljük, hogy a rendezvény alatt végig vendégünk lesz!
A Szervező Bizottság nevében,
tisztelettel:

Dr. Kahán Zsuzsanna egyetemi tanár
a szervező bizottság elnöke
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