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GYŐZD LE A RÁKOT!
A KOR KONTROLL TÁRSASÁG, ÉS AZ ORSZÁGOS ONKOLÓGIAI INTÉZET NYÍLT NAPJA
A MAGYAR RÁKELLENES LIGA TÁMOGATÁSÁVAL AZ ARANYTÍZ KULTÚRHÁZBAN

Helyszín: Budapest V. Arany János u. 10.
Időpont: 2011. április 21. csütörtök 9.30- tól 14.30-ig
A rendezvényre a belépés ingyenes!
Remek előadókkal, tombolával, és ingyenes szűrővizsgálatokkal várjuk!

Nem titok, hogy az Európai Unióban nő a daganatos megbetegedések száma, s a
népességszámhoz viszonyítva egyre nagyobb azoknak az aránya, akiknek szembe
kell nézniük a rákkal. Ennek oka, hogy az emberek tovább élnek, ezért olyanokban is

„van ideje” kifejlődni a ráknak, akik korábban más betegségük miatt ezt az időpontot
nem élhették meg. Ugyanakkor nemcsak a tumorok előfordulása, hanem – az időbeli
diagnózisok és korszerű kezelések révén – a gyógyítási arány is növekszik!
Gondolta volna, hogy a daganatos betegek 50 %-a meggyógyul?
Sok tumorfajta ma már egyáltalán nem számít halálos kórnak, ami azt jelenti, hogy
egyre nagyobb azoknak a száma, akik hosszú időn keresztül élhetnek együtt a
betegséggel, vagy éppen meg is feledkezhetnek róla. Nyílt napunkon beszélünk a
szűrővizsgálatok jelentőségéről, valamint a korszerű terápiák egyre szélesedő
palettájáról- többek között a sugárterápiáról és a célzott- intelligensgyógyszerterápiáról is. Egy bizonyos méret felett - ami körülbelül egymillió sejtből
álló csomót jelent -, a daganatnak már ki kell építenie saját vérellátását, különben a
belsejében lévő sejtek nem kapnak elég oxigént és tápanyagot. A célzott terápia
képes az új daganatos erek képződését megakadályozni azzal, hogy elvágja a
daganat tápanyag- utánpótlását biztosító érhálózatot. A daganatnak éppúgy
szüksége van az érellátásra, mint egy hadseregnek az utánpótlásra. Ha a daganat
érellátását lebombázzák, megszakítják a utánpótlási útvonalakat: tápanyag
hiányában "éhezik", majd sorvadásnak indul, növekedése saját erek nélkül megáll, és
elkezd visszafejlődni.
A Kor Kontroll Társaság és az Országos Onkológiai Intézet közös rendezvénye
szeretné felhívni a figyelmet arra, hogy a rossz statisztikák ellenére a rák nem a
halálos betegség szinonimája, hiszen az esetek többségében akkor válik halálos
betegséggé, ha nem ismerik fel időben. Igaz, hogy a szűréssel nem lehet kiküszöbölni
a daganatos megbetegedéseket, viszont számos daganattípus esetében olyan
stádiumban lehet felfedezni az elváltozásokat, amikor azok még jó eséllyel
gyógyíthatók, nem képeztek áttéteket, nem igénylik az életminőséget rontó
szervcsonkítást.
Ön se féljen! Menjen szűrővizsgálatra! Bízzon a képalkotó diagnosztikában! Attól,
hogy valaki nem vesz tudomást egy esetleges tumorról, sajnos az még jelen van a
szervezetében, fokozatosan növekszik, s burjánzása során egy idő után átterjed más
szervekre is, akár hétről-hétre csökkentve a gyógyulás esélyét. Rendezvényünkön
szólunk a rákos betegek rehabilitációjáról, fájdalomcsillapításáról, a lelki támaszról,
vagyis a pszichológus és a család szerepéről is.
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PROGRAM

Védnök: Rubovszky Csilla az V. kerület alpolgármestere
9.30 Megnyitó és köszöntők
B. Király Györgyi, a Kor Kontroll Társaság elnöke
Dr. Kásler Miklós, az Országos Onkológiai Intézet főigazgatója
Dr. Simon Tamás a Magyar Rákellenes Liga elnöke
9.40. -11.10 A jó terápia alapja a jó diagnózis…
Beszélgetés a képalkotó diagnosztikáról és a célzott terápiáról
Levezető elnök: B. Király Györgyi és Kásler Miklós
Dr. Gödény Mária főorvos
Dr. Géczy Lajos főorvos, klinikai onkológus
Dr. Horváth Zsolt onkológus
Dr. Borbély Katalin neurológus főorvos
Dr. Becka Éva szakmai igazgató OALI
Dr. Szűcs Miklós urológus
Dr. Polgár Csaba főorvos, sugárterápia
Dr. Pap Ákos gasztroenterológus professzor
11.10-11.40 Sajtótájékoztató a földszinten
Moderátor: B. Király Györgyi
Közben: 11.10-11.40
Latin ritmusok
Kegye János pánsípművész koncertje
11.40-12. 20. Miben segíthetnek a nővérek?
Az Országos Onkológiai Intézet nővérei: Hanyecz Katalin, Kiss Szilvia, Szalai Mária
és Zoltánné Csorba Éva
12.20-13.00 A betegek mozgás-, beszéd-, és pszichés rehabilitációja
Nógrádi Csilla és Riskó Ágnes pszichológusok, Csatáriné Varga Zsuzsa
gyógytornász és Pongrácz Adrienn dietetikus

13.00-14.00 Praktikus tanácsok lélekről, testről, fájdalomcsillapításról
Dr. Simon Tamás professzor a Magyar Rákellenes Liga elnöke
Dr. Embey-Isztin Dezső főorvos és betegei
14.00-14.30 Tombola
Érdeklődőinket egész nap ingyenes szűrővizsgálatok várják:
vérnyomás-, vércukor-, stressz- és antioxidáns mérés, és egészséges ételek
bemutatója
A rendezvény háziasszonya Bulla Bianka egészségügyi újságíró
Támogatók:
Országos Alapellátási Intézet
Richter Gedeon NYRT.
Siemens ZRt.
Roche
EGIS

