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Kedves Kolléga! 

Ez évben 6. alkalommal rendezzük meg a Szegedi Emlőrák Szimpóziumot, az emlőrákkal 

foglalkozó és az emlőrákos beteget ellátó szakemberek országos multidiszciplináris 

kongresszusát. A találkozóra több ok miatt is szükség, igény van. Napi gondunk, hogy az új 

eredmények óriási tömegével megbirkózzunk. Ebben segít egy-egy téma különböző 

szakterületek szemszögéből történő interpretációja, diszkussziója, az egyeztetés, mely végül 

segít az eligazodásban, és az új eredmények napi gyakorlatban történő minél könnyebb 

hasznosításában. Másodsorban, bár a különböző szakterületek - képalkotó diagnosztika, 

pathodiagnosztika, sebészet, onkológia, sugárterápia – különleges és egyre sokasodó 

lehetőségei miatt szinte lehetetlen valamennyi területre egyforma rálátással rendelkezni, 

valamelyest ez a csakis emlőráknak szentelt kongresszus segít lépést tartani a modern 

gyakorlattal. Szimpóziumunk nagyszerű lehetőség továbbá a szűkebb szakmai közösség 

összetalálkozására, a gondok, problémák megbeszélésére, a továbblépésre.  

A kongresszus felépítése megfelel a hagyományoknak. Az első napra igény szerint 

szervezünk workshop-okat pathológia, képalkotó diagnosztika, sebészet, onkológia és 

sugárterápia témában, majd a céges szimpóziumok következnek. A két éve nagy sikerű 

lakossági fórumot ismét megrendezzük: ezúttal két „forró” téma, a genetikai hajlam és szűrés, 

illetve a plasztikai műtétek magyarországi helyzete kerülnek napirendre Oláh Edit 

professzornő és Mátrai Zoltán tanár úr előadásában. A továbbképző előadások témájául csupa 

a mindennapi gyakorlatban felmerülő kérdést választottunk, nagy örömünkre az ország vezető 

szakemberei vállalták a részvételt. Immár hagyomány, és óriási lehetőség, hogy Tabár László 

professzor úr ez alkalommal is megtiszteli kongresszusunkat. A szimpózium díszvendégeként 

referátumot tart az emlőrákok új klasszifikációjáról. Végül, új ötletként Kerekasztal fórumot 

rendezünk, ahol három ritka kórkép kerül „terítékre”, exponálva a betegség kihívásait, sorra 

véve a diagnosztika, terápia kérdéseit. Az utolsó napra marad a saját eredeti tudományos 

munkák bemutatása. Önt is várjuk előadással. Az 50 kreditpontra befogadott rendezvényt 

onkológus, radiológus, patológus, sebész szakorvosok, szakorvos-jelöltek és a témában 

érdekelt kutatók, illetve valamennyi érdeklődő számára ajánljuk.     

Kérjük, ne hagyja ki a 6. Szegedi Emlőrákszimpóziumot!  

Szeretettel várja Szeged, várják a Szervezők.  
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