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Az Astellas világszerte támogatja az egészségégügyi szakemberek oktatását és képzését, 

beleértve a nemzeti és nemzetközi konferenciákon előadott legújabb tudományos ismeretek 

megosztását. 

 
A kritériumoknak megfelelő egészségügyi szervezetek pályázhatnak támogatásra az 

egészségügyi szakembereknek az alább felsorolt kongresszusokon való részvételének 

finanszírozásához. Amennyiben szeretne támogatásra pályázni az alábbi listán nem szereplő 

orvosszakmai edukációs rendezvényen vagy egyéb orvosi témájú megbeszélésen való 

részvétel finanszírozásához, kérjük, tekintse meg a pályázati lapon található feltételeket. 

 
Egy támogatási pályázat keretében legfeljebb tíz egészségügyi szakember részére kérhető 

finanszírozás, és az Astellasnak nem lehet köze a kongresszusi részvételhez támogatást kapó 

egészségügyi szakemberek kiválasztásához. Az Astellas Pharma Kft. által jelenleg támogatott 

terápiás területek közé tartoznak a következők: 

• Onkológia 
• Hematológia 

• Nefrológia 

• Urológia 

• Immunológia (többek között transzplantáció) 

 
 

E támogatási pályázati lehetőséggel kapcsolatos további információk itt találhatók. 
 

 

Hazai rendezvények 

Támogatás (a kapcsolódó úti- és szállásköltségeket is beleértve, de nem kizárólagosan) 

virtuális és személyes részvétel esetén is az alábbi szakmai társaságok hazai (magyarországi) 

kongresszusaira érhető el: 

• Magyar Klinikai Onkológiai Társaság (MKOT) 

• Magyar Onkológiai Társaság (MOT) 

• Magyar Hematológiai és Transzfúziológiai Társaság (MHTT) 

• Fűvészkerti Urológus Napok (FUN) 

• Magyar Urológus Társaság (MUT) 

• Magyar Uroonkológus Társaság (MUOT) 

• Magyar Sugárterápiás Társaság (MST) 

• Magyar Nephrologiai Társaság (MANET) 

• Magyar Transzplantációs Társaság (MTT) 

 

https://www.astellasgrants.com/
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Nemzetközi rendezvények 

Támogatás a nemzetközi (külföldi) kongresszusokra csak virtuális részvétel esetén érhető 

el, beleértve, de nem kizárólagosan az alábbi nemzetközi szakmai társaságok kongresszusait: 

• ERA-EDTA 

• EAU 

• AUA 

• IUGA 

• SIU 

• EUGA 

• ESOT 

• ILTS 

• ATC 

• ASCO 

• ASO GU 

• ESMO 

• ESTRO 

• EHA 

• ASH 

 

 
A listával kapcsolatos kérdés esetén kérjük, forduljon hozzánk az application.hu@astellas.com 

e-mail címen keresztül. 

mailto:application.hu@astellas.com

