Megalakult a MOT® új szekciója, az Onkodermatológiai Szekció!
2021. február 18-án megalakult a MOT® Onkodermatológiai Szekciója - 30 alapító taggal -, így
újabb fontos szakterület kapott kiemelt szerepet a Társaság működésében.
A szekció megalakulását a MOT® Elnöksége jóváhagyta.
A Szekció alapelvei:




Az Onkodermatológiai Szekció az onkológia dermatológiai területeit művelő, vagy az iránt
érdeklődő személyek önkéntes társulása alapján működő szakmai - tudományos társulás.
A Szekció tagjai szakmai és tudományos tevékenységükkel járulnak hozzá az onkodermatológiai
betegségek keletkezésével, megelőzésével, kimutatásával és kezelésével kapcsolatos ismeretek
gyarapításához és azok elterjesztéséhez.
A Szekció részt vesz a különböző onkológiai szakterületek közötti együttműködésben.

A Szekció

célja
A melanoma terápiája az utóbbi években alapvetően megváltozott, a bőrtumorok kezelésében is új
innovatív terápiák jelentek meg. Az új kezelési módozatok szignifikáns túlélési előnyt eredményeztek,
azonban jelentős kihívás elé állították az onkológus, onkodermatológus és egyéb társszakmák ezen
területen működő képviselőit. Ehhez az örvendetesen megváltozott új helyzethez alkalmazkodva indokolt
és szükséges a MOT®-on belül megalakítani a speciális dermatoonkológiai szekciót.
A Szekció célja, hogy
o összefogja a témakörben dolgozó szakembereket,
o biztosítsa az aktuális változások naprakész ismeretét,
o tudományos üléseken lehetőséget adjon a szakmai tapasztalatok kicserélésére és az
aktuális vitás kérdések diszkussziójára.



feladata és tevékenysége








melanoma és bőrtumorok elsődleges és másodlagos prevenciója
a populáció edukációja rendezvényeken, betegszervezeteken, média szerepléseken keresztül;
szűrővizsgálatok szervezése
rezidensek és szakorvosjelöltek, medikusok oktatása
továbbképzések
publikációk
kapcsolattartás a Magyar Dermatológiai Társulat Dermatoonkológiai Szekciójával
együttműködés a Közép-Kelet Európai Onkológiai Akadémiával

A szekció Elnöke: Prof. Dr. Liszkay Gabriella
A szekció Titkára: Prof. Dr. Borbély Katalin
A szekció-elnökség további tagjai:
Dr. Balatoni Tímea
Dr. Hornyák Lajos
Dr. Horváth Zsolt
Prof. Dr. Nagy Péter
Prof. Dr. Tímár József
A Szekció tagja lehet minden magánszemély, illetve az a jogi személy, jogi személyiséggel nem
rendelkező társaság, aki/amely egyben a Társaság tagja is, annak Alapszabályát elfogadja.
Jelentkezni lehet a
liszkay@oncol.hu
hanna.horvath@gmail.com
titkarsag@oncology.hu
címeken.
Minden érdeklődőt szeretettel vár a Szekció.

