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Tisztelt Érdeklődő!  
 
A Magyar Személyre Szabott Medicina Társaság 2021-ben ismét megrendezi immár 
hagyományosnak tekinthető éves konferenciáját. 
 
A konferencia időpontja:   2021. augusztus 27-28.  
A konferencia helyszíne:   Hotel Avar Mátrafüred    

     Gyöngyös, Parádi út 24, 3232 

OFTEX-GYOFTEX pontérték:  32 pont  

 
 
Az idei konferencia előadóinak témái a prevenció, a predikció és a precíziós betegség-
menedzsment trendjei koncentrálnak. 
 
Az előzetes egyeztetések alapján az alábbi előadásokat tervezzük:  

• Dr. Németh György: Transformative technológiák a precíziós medicina szolgálatában  

• Dr. Bödör Csaba: Daganatok jellemzése korszerű genomikai eljárásokkal a mindennapi 

gyakorlatban 

• Dr. Lövey József: Precíziós medicina, klinikai vizsgálatok, tudományos evidenciák 

• Dr. Szentmártoni Gyöngyvér: Intra-és intertumorális heterogenitás emlőrákban 

• Dr. Ferdinándy Péter: Miért nincs cardioprotektív gyógyszer a piacon? A komorbiditás 

szerepe a gyógyszerfejlesztésben 

• Dr. Helyes Zsuzsanna: A fájdalomterápia személyre szabott aspektusai 

• Dr. Keserű György: Személyre szabott orvoslás vegyészmérnöki szemmel 

• Dr. Kiss Emese: Preciziós Medicina és Autoimmunitás: Innovativ immuntherápiák a 

klinikai gyakorlatban 

• Dr. Simor Miklós: A személyre szabott orvoslás jelenkori jogi és etikai kihívásai 

• Dr. Széll Márta: Fenotípus módosító genetikai variánsok funkcionális vizsgálata 

• Dr. Dinnyés András: Humán pluripotens őssejt technológiai platform a 

betegségmodellezés lsa regenerációs medicina területén 

• Dr. Réthelyi János: Neurológiai és pszichiátriai betegségek modellezése indukált 

pluripotens őssejtek felhasználásával 

• Dr. Kriván Gergely: Az őssejt és a sejtterápia lehetőségei az onkohaemtológiában 

• Zemplényi Antal: A hazai költség-hatékonysági küszöbérték változtatásának 

indokoltsága a hagyományos és árva gyógyszerek esetében 

• Dr. Velkey György: A jövő magyar kórháza 

• Dr. Molnár Mária Judit: A közeljövő egészségügyi trendjei: az innovációtól a 

betegágyig 

• Dr. Holchacker Péter: Egészségértés Magyarországon 

• Jimoh Idris Janos: Bioprinting a healthier future 
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• Chris Park, Peter Takacs, Kim Se Ju: The clinical applications of brain-computer 

interface system 

 

Kerekasztalbeszélgetésünk témája: Hogyan javítható az egészségügyi technológiák 

értékelésének betegcentrikussága?, melynek bevezető előadását Kaló Zoltán tartja, a 

meghívott beszélgetőpartnerek pedig:  Bidló Judit (NEAK), Szentiványi Mátyás (OGYEI), 

Horváth Beatrix (EMMI), Molnár Mária Judit (SE), Pogány Gábor (RIROSZ), Kalóné Tóth 

Krisztina (Egészség Hídja)  

A kétnapos konferencián való részvétel díja bruttó 28.000 Ft, a Magyar Személyre Szabott 
Medicina Társaság tagjai számára bruttó 23.000 Ft, nyugdíjasoknak, PhD hallgatóknak, 
rezidenseknek kedvezményesen bruttó 14.000 Ft. 

A szállásköltség egyágyas szoba esetén 28.200/fő/éj (+ 490 Ft idegenforgalmi adó/fő/éj), 
kétágyas szoba esetén 34.100 Ft/2fő/éj (+ 490 Ft idegenforgalmi adó/fő/éj). 

A konferencián való részvétel előzetes regisztrációhoz kötött. 

Amennyiben a konferenciával kapcsolatban további kérdése van, kérjük, vegye fel velünk a 
kapcsolatot az alábbi elérhetőségek valamelyikén:  
 

Zeitlerné Kozma Zsuzsanna:  +36-20-41-49-646 vagy pm.personalizedmedicine@gmail.com 
 
Bízunk benne, hogy vendégeink között üdvözölhetjük. 

A Magyar Személyre Szabott Medicina vezetősége 
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