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●

Bevezető: a szponzor által választott és a Kiadó által

felkért szakmai tanácsadó beköszöntője 1 oldalban.
●

Összefoglalók: a témába vágó, vezető nemzetközi la-

pokban megjelent friss cikkekből.
●

Az egyes számok témáinak kiválasztása a szponzorral

közösen történik.
●

A kiválasztott témákban a kiadó szerkesztője cikkja-

vaslatokat tesz a szakmai tanácsadónak, aki ezekből

Diabetológiai

Mozaik

A referálásra kiválasztott cikkek maximum 25%-a szól-

hat a cég termékeiről, ezeket a cikkeket a cég választja ki és küldi meg a Kiadó számára.
●

A kiválasztott cikkekből készült összefoglalók hos�-

sza átlagosan: 1 cikk / 1 oldal.
●

3

az intenzív glükózkontroll hosszú távú
előnyei a végstádiumú vesebetegség
megelőzésében

4

a metabolikus szindróma elemei
a glykaemiás státusztól független
korrelációban állnak a tüneteket okozó
polyneuropathiával

●

5

a hypoglykaemia összefüggései
a kardiovaszkuláris események
és halálozás kockázatával

6

a sitagliptin és a kardiovaszkuláris
kimenetel összefüggései cukorbetegek
körében

7

a kardiovaszkuláris betegségek
kockázata DPP-4-inhibitorok és más
antidiabetikumok szedése kapcsán 2-es
típusú cukorbetegségben

8

a DPP-4-inhibitorokra adott gyors
glykaemiás válasz klinikai jellemzői
és metabolikus prediktorai

A Mozaik nem tartalmazhat hazai cikket, vagy kommen-

tárt az ütemezések megtartása miatt.
Oldalszám: minimum 12 (borítóval), megjelenés: mini-

mum 3 alkalom / év.
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válogatja ki a referálandó cikkeket.
●
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10

a sitagliptin kardiovaszkuláris
hatékonysága a szív- és érrendszeri
kórképek szempontjából nagy
kockázatú cukorbetegek körében

11

a sitagliptin hatásosságának
és biztonságosságának kétéves
értékelése idős cukorbetegek körében

12

a sitagliptin hatása a lipidprofilokra
2-es típusú cukorbetegségben

13

Befolyásolja-e a sitagliptin
az osteoporoticus törések előfordulását
2-es típusú cukorbetegségben?

14

a folyamatos szubkután inzulininfúzió
és a kiegészítő sitagliptin adás
összehasonlítása újonnan diagnosztizált
2-es típusú cukorbetegségben

Megjelenik az

táMogatásával

PROMÓCIÓS LEHETŐSÉG
●

B1 oldalon céglogó

●

B4 oldalon színes hirdetés

●

A cikkek maximum 25%-a szólhat a szponzor cég ter-

mékeiről – ezeket a szponzor saját maga adja.

TERJEDELEM, árak
500 darab
12 oldal

1  280 000 Ft
+ ÁFA / megjelenés

FORMA
1000 darab
1  380 000 Ft
+ ÁFA / megjelenés

●

A Mozaik tipográfiája, külalakja adott.

●

Méret: 210 × 280 mm.

●

Papír: minden oldal 170 g matt műnyo-

mó, 4+4 szín, irkafűzött.
●

16 oldal

20 oldal

1  450 000 Ft

1  580 000 Ft

+ ÁFA / megjelenés

+ ÁFA / megjelenés

1  840 000 Ft

1  990 000 Ft

+ ÁFA / megjelenés

+ ÁFA / megjelenés

Választható: mappába való gyűjtés-

hez lukasztás vagy omega-kapocs.
●

Szín: választható / illeszthető a szpon-

zor kérése alapján (ha a kiválasztott szín
még nem alapszíne egy másik cég által
szponzorált Mozaiknak).

Mozaik
kiadványok
Hematológiai

Immunonkológiai

Mozaik
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monoklonális antitestek a myeloma
multiplex kezelésében

3

Terápiás válasz és minimális reziduális
betegség meghatározása myeloma
multiplexben

7
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8

9
Daratumumab monoterápia hatásossága
erősen előkezelt, relabált vagy refrakter
myelomában

11
A P53-, az sf3b1-, a bIrC3-, a noTCH1és az ATm-mutációk krónikus lymphoid
leukaemiában

Ibrutinib + bendamustin−rituximab
vs. placebo + bendamustin−rituximab,
relabáló/refrakter krónikus lymphoid
leukaemiában (HeLIos): randomizált, kettős
vak fázis 3 tanulmány
Diffúz nagy b-sejtes lymphoma: az
eredmények tökéletesítése a klinikai és
biológiai sokszínűség alapján

3

A daganatterápia jövője:

Mozaik
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12

immunmoduláció, CAr-t-sejtek

A rákbetegek anti-pD-1 ágensekkel való

5

kezelésének gazdasági fenntarthatósága

A köszvény klasszifikációs

12

kritériumai, 2015

és metaanalízis

14

6

Atezolizumab vs. docetaxel nem

t-sejtek genetikai manipulációjának

kissejtes tüdőrák (NsCLC) kezelésében

stratégiái a rák immunterápiájához

– fázis II, randomizált klinikai vizsgálat

pembrolizumab

7

Immunterápia a gyakorlatban

9

Az immunellenőrzőpont-gátlók

Húgysavszintcsökkentők a köszvény
kezelésében: szisztematikus összefoglaló

és kombinációs immunterápia

4

WWW.OTSZONLINE.HU

A köSZvéNy kEZELéSéNEk újdONSágAIróL

15

6

A köszvény bizonyítékokon alapuló
kezelése – az eULAr 2016-os ajánlása

13

Kettős energiájú CT-képalkotás
a köszvény diagnosztizálásában:

8

A köszvény és a vesebetegség kapcsolata

9

A köszvény kezelése csökkent

a pontosság és a diagnosztikus előny
felmérése

A pD-L1 státusz immunhisztokémiai
értékelése: kihívások és perspektívák

A bing-neel-szindróma hatékony kezelése
ibrutinibbel

Köszvény

vesefunkciójú betegeknél

tüdőrákos betegek kezelésében

14

A kettős energiájú CT alkalmazásának
hatása a köszvényes arthritis kórisméjére

17

mellékhatásai

10

Kombinált vagy szekvenciális

A pD-1/pD-L1 blokád biomarkerei

10

18

immun- és célzott terápia a szolid

A köszvényes arthritis kezelése krónikus

és terápiájára

vesebetegségben

NsCLC-ben
pD-L1-expresszió anti-pD-1/pD-L1
kezelésben részesülő betegeknél

daganatok kezelésében

13

megjeLenIk A

TámogATásávAL

Onkológiai

támogAtásávAL
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3

Prosztatarák

11

4

A szűrés és a prosztata-carcinoma
mortalitásának kapcsolata: az ersPC projekt
eredményei 13 éves követés elteltével

Kabazitaxel és abirateron-acetát –
a metasztatikus kasztrációrezisztens
prosztatarák kezelése docetaxelt követően

12

Kabazitaxel metasztatikus kasztrációrezisztens
prosztatarákban

14

A kabazitaxel hatékonysága független
az Ar-v7 jelenlététől a keringő
daganatsejteken kasztrációrezisztens
prosztata-carcinomában

15

Kabazitaxel-kezelés mellett kialakuló
súlyos neutropénia túlélési előnyt jelez
metasztatikus kasztrációrezisztens
prosztatarákban szenvedő betegeknél

16

életminőség és biztonságosság
metasztatikus kasztrációrezisztens
prosztatarákban szenvedő betegek
kabazitaxel-terápiájában

5

A preoperatív szérumkoleszterin-szintek
és a prosztata-carcinoma kiújulása közötti
összefüggés rasszok közötti különbségei:
a seArCH adatbázis eredményei alapján

6

Kedvezőbb túlélés prosztatabesugárzás
hatására az androgéndeprivációs kezelés
mellett újonnan diagnosztizált, áttétes
prosztata-carcinomában szenvedő férfiaknál
A csontáttétek célzott kezelése prosztatacarcinomában: a klinikai kimenetel javítása

9

nélkülözhetetlen-e a komputertomográfia
az áttétekre irányuló kivizsgálás során
kasztrációrezisztens prosztata-carcinomában?

10

A genomikai változatosság, a biomarkerek
és a kezelési sorrend összehasonlító
áttekintése kasztrációrezisztens prosztatacarcinomában

14

megjeleniK A

támogAtásávAl

3
4

9

Kardiovaszkuláris rizikófaktorok
és a parkinson-betegség kockázata

10

A székrekedés és a parkinson-betegség
kockázata

6

Gasztrointesztinális diszfunkció
parkinson-kórban

7
8

8

12

3

A pitvarfibrillációhoz társuló stroke
gyakoriságának globális felmérése

terápiás adherencia parkinson-kóros
betegeknél

4

A cerebrális vénás sinus-thrombosis
gyakoribb, mint korábban gondoltuk

A rotigotin transzdermális tapasz hatása
a parkinson-kórban jelentkező krónikus
fájdalomra

5

A késői kórházba érkezés mint az
ischaemiás stroke kimenetelének
előrejelzője thrombolysisben nem

WWW.OTSZONLINE.HU

A rotigotin transzdermális tapasz
hatásossága diszfágiás tünettel
rendelkező parkinson-betegeknél

14

A rotigotin és a mAO-b-gátló
selegilin kombinációja korai
parkinson-betegségben

meGjeleniK Az UCB Magyarország kft. támOGAtásávAl

A megjelenéssel egyidejűleg a folyóirat lapozható

9

Az akut ischaemiás stroke-ban alkalmazott
intravénás thrombolysis kimenetele idős
korban

10

Az akut stroke kezelésében alkalmazott
alteplase hatása a funkcionális kimenetelre

11

A képalkotó felvételeken látott léziók
növekedési ütemének hatása az
endovaszkuláris reperfúziós terápia
sikerére

6

ONLINE MEGJELENÉS
●
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részesült betegeknél

A rotigotin hatása az alvás szerkezetére
parkinson-betegségben

13

A fehérje−levodopa kölcsönhatás miatti
motoros fluktuációk alakulása
A fizioterápia és ergoterápia együttes
hatásának összehasonlítása a kizárólagos
gyógyszeres kezeléssel enyhe és
közepesen súlyos parkinson-betegségben

AZ OrvOSTOvábbképZő SZEmLE LApSZEmLéjE
A STrOkE kEZELéSéNEk újdONSágAIróL

A parkinson-kór diagnosztizálásáig vezető
út szakaszai: A betegek véleménye

5

2

Stroke

Mozaik

AZ ONkOLógIA újdONSágAIróL

8

megjeLeNIK Az

Parkinson

Mozaik
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2

A kórházba érkezés és az intravénás
szöveti plazminogén-aktivátor adása
közötti idő, illetve a kórházi tartózkodás

12

A mechanikus thrombectomia
hatásossága és biztonságossága akut
ischaemiás stroke-ban

13

A mechanikus thrombectomia hatása
az akut ischaemiás stroke kezelésének
megszervezésére

14

A hipotermia hatásai és a perihaemorrhagiás
oedema kialakulásának időtartama
intracerebrális vérzések után

időtartama akut ischaemiás stroke
eseteiben

7

A perfúziós CT-szoftver összehasonlítása
az infarktus végső volumenének
meghatározásában thrombectomia után

8

Az akut ischaemiás stroke ellátása

22

megjelenik Az

TámogATásávAl

ÉRTÉKESÍTÉS
Pécsi Andrea

pdf formátumban felkerül a www.otszonline.hu Moza-

T: 1 430-4516

ikok aloldalára, és erről az aktuális hírlevélben is hírt

F: 1 430-4519

adunk.

E: a.pecsi@medical-tribune.hu

●

A Mozaikban megjelent, a szponzor termékéről szóló

összefoglalók a szponzor által megadott ütemezésben
felkerülnek a www.otszonline.hu címoldalára, valamint

Nagy Zsófia

bekerülnek a hírlevélbe is. Ezeket a hírleveleket a re-

T: 1 430-4513

gisztrált felhasználókon kívül a Mozaik célcsoportjának

F: 1 430-4519

is kiküldjük.

E: zs.nagy@medical-tibune.hu

