
                            

  

                        

CCuurrrriiccuulluumm  vviittaaee  ddeellllaa  Dott.ssa Agata Laudani  

  
CCUURRIICCUULLUUMM  VVIITTAAEE  

NNaattaa  aa  PPaalleerrmmoo  iill  1144  lluugglliioo  11996699,,  ssttaattoo  cciivviillee  nnuubbiillee,,  rreessiiddeennttee  aa  PPaalleerrmmoo  iinn  vviiaa  

RReeggiioonnaa  SSiicciilliiaannaa  nn  55337744..  

HHaa  ccoonnsseegguuiittoo  llaa  mmaattuurriittàà  ccllaassssiiccaa  nneell  11998888  pprreessssoo  ll’’IIssttiittuuttoo  SS..  LLuuiiggii  GGoonnzzaaggaa  ddii  

PPaalleerrmmoo..  

  

CCAARRRRIIEERRAA  UUNNIIVVEERRSSIITTAARRIIAA  

LLaauurreeaattaa  iinn  MMeeddiicciinnaa  ee  CChhiirruurrggiiaa  iill  66  AApprriillee  11999955  pprreessssoo  ll’’UUnniivveerrssiittàà  ddeeggllii  ssttuuddii  

ddii  PPaalleerrmmoo  ccoonn  vvoottaazziioonnee  110066//111100,,  ddiissccuutteennddoo  llaa  tteessii  ssppeerriimmeennttaallee  ““ll’’aassssoocciiaazziioonnee  

MMiittoommiicciinnaa++VViinnoorreellbbiinnaa  nneell  ttrraattttaammeennttoo  ddeell  ccaarrcciinnoommaa  ddeellllaa  mmaammmmeellllaa  iinn  ffaassee  

aavvaannzzaattaa””.. 

AAbbiilliittaattaa  aallll’’eesseerrcciizziioo  ddeellllaa  pprrooffeessssiioonnee  nneell  DDiicceemmbbrree  11999955,,  iissccrriittttaa  aallll’’aallbboo  

ddeellll’’OOrrddiinnee  ddeeii  MMeeddiiccii  ddeellllaa  pprroovviinncciiaa  ddii  PPaalleerrmmoo  ddaall  1199  MMaarrzzoo  11999966..    

SSoocciiaa  ddeellll’’AAssssoocciiaazziioonnee  IIttaalliiaannaa  ddii  OOnnccoollooggiiaa  MMeeddiiccaa  AAIIOOMM  ddaall  ggiiuuggnnoo  11999966..    

SSppeecciiaalliizzzzaattaa  iinn  OOnnccoollooggiiaa  iill  33  NNoovveemmbbrree  11999999  pprreessssoo  ll’’uunniivveerrssiittàà  ddeeggllii  ssttuuddii  ddii  

MMeessssiinnaa  ccoonn  vvoottaazziioonnee  ddii  5500//5500  ee  llooddee,,  ddiissccuutteennddoo  llaa  tteessii  ssppeerriimmeennttaallee  ddaall  ttiittoolloo  

““llaa  tteerraappiiaa  aannttiibbllaassttiiccaa  nneellllee  nneeooppllaassiiee  ddeellllaa  tteessttaa  ee  ddeell  ccoolllloo  aavvaannzzaattee  ee//oo  

mmeettaassttaattiicchhee::  ssttaattoo  ddeellll’’aarrttee..  SSttuuddiioo  ddii  ffaassee  IIII  ccoonn  PPaacclliittaaxxeell  ee  CCiissppllaattiinnoo  nneellllee  

ffoorrmmee  aavvaannzzaattee””..      

  

AATTTTIIVVIITTAA’’  AASSSSIISSTTEENNZZIIAALLEE 

--DDaallll’’AApprriillee  ddeell  11999955  aadd  AApprriillee  ddeell  11999966  hhaa  ffrreeqquueennttaattoo  ccoommee  mmeeddiiccoo  vvoolloonnttaarriioo  

pprreessssoo  iill  sseerrvviizziioo  ddii  OOnnccoollooggiiaa  MMeeddiiccaa  ––PPrriimmaarriioo  PPrrooff..  LL..RRaauussaa  --  PPoolliicclliinniiccoo  

UUnniivveerrssiittaarriioo  ddii  PPaalleerrmmoo..  

--DDaallll’’AApprriillee  11999966  èè  ssttaattaa  aassssiisstteennttee  iinn  ffoorrmmaazziioonnee  pprreessssoo  ll’’  IIssttiittuuttoo  ddii  CClliinniiccaa  

OOnnccoollooggiiccaa,,  SSccuuoollaa  ddii  SSppeecciiaalliizzzzaazziioonnee  iinn  OOnnccoollooggiiaa  ddeellll’’  UUnniivveerrssiittàà  ddeeggllii  SSttuuddii  

ddii  MMeessssiinnaa  ..  

--BBoorrssiissttaa  ((bboorrssaa  ddii  ssttuuddiioo  bbiieennnnaallee  nnoonn  rriinnnnoovvaabbiillee  ppeerr  llaauurreeaattii  iinn  MMeeddiicciinnaa  ee  

CChhiirruurrggiiaa  ccoonn  ssppeecciiaalliizzzzaazziioonnee  iinn  OOnnccoollooggiiaa  pprreevviissttaa  ddaall  pprrooggeettttoo  nn°°  11  ““RRuuoolloo  

FFaattttoorrii  DDiissccrriimmiinnaannttii““  rreessppoonnssaabbiillee  DDootttt..  BB..  AAggoossttaarraa,,  pprreessssoo  llaa  ddiivviissiioonnee  ddii  

OOnnccoollooggiiaa  MMeeddiiccaa  OOssppeeddaallee  OOnnccoollooggiiccoo  ““MM..AAssccoollii““  AARRNNAASS  CCiivviiccoo  ddii  PPaalleerrmmoo..      

--PPaarrtteecciippaazziioonnee  pprreessssoo  LL’’IISSMMEETTTT  aallllaa  ““TTuummoorr  CCoonnffeerreennccee””::  pprreesseennttaazziioonnee  

mmuullttiiddiisscciipplliinnaarree  ddii  ccaassii  cclliinniiccii  ddii  ppeerrttiinneennzzaa  oonnccoollooggiiccaa..  



--DDaall  1166  DDiicceemmbbrree  22000011  ddiirriiggeennttee  mmeeddiiccoo  aa  tteemmppoo  iinnddeetteerrmmiinnaattoo  iinn  oonnccoollooggiiaa  

pprreessssoo  llaa  UU..OO..  ddii  OOnnccoollooggiiaa  MMeeddiiccaa  AARRNNAASS  CCiivviiccoo  ddii  PPaalleerrmmoo..    

  PPaarrtteecciippaazziioonnee  aa  ggrruuppppii  mmuullttiiddiisscciipplliinnaarrii  sseettttiimmaannaallee  ddeellll’’AAzziieennddaa  CCiivviiccoo  

((cchhiirruurrggiiaa  ttoorraacciiccaa,,  OORRLL,,  CChhiirruurrggiiaa  mmaaxxiilllloo--ffaacccciiaallee,,  ppnneeuummoollooggiiaa,,  rraaddiiootteerraappiiaa,,  

oonnccoollooggiiaa  mmeeddiiccaa))  ddii  ppeerrttiinneennzzaa  oonnccoollooggiiccaa  rriigguuaarrddaannttii  llee  ppaattoollooggiiee  nneeooppllaassttiicchhee  

ppoollmmoonnaarrii  ee  ddeellllaa  tteessttaa--ccoolllloo..  

  

RRIICCEERRCCAA  

--HHaa  ppaarrtteecciippaattoo  aa  nnuummeerroossii  ssttuuddii  cclliinniiccoo--ssppeerriimmeennttaallii  rriigguuaarrddaannttii  aallccuunnee  nneeooppllaassiiee  

ssoolliiddee  ssiiaa  iinneerreennttii  ii  ttrraattttaammeennttii  ddeellllaa  mmaallaattttiiaa  pprriimmaarriiaa  cchhee  aavvaannzzaattaa..    

--HHaa  eesseegguuiittoo  nnuummeerroossee  ppuubbbblliiccaazziioonnii  ssuu  rriivviissttee  sscciieennttiiffiicchhee  nnaazziioonnaallii  eedd  

iinntteerrnnaazziioonnaallii::  6688  aabbssttrraacctt  ee  1122  ppuubbbblliiccaazziioonnii  ppeerr  eesstteennssoo..  

--La Dott.ssa Agata Laudani ha fatto parte della Segreteria Scientifica/Board 

Scientifico di numerosi Convegni ed in qualità di relatore. 

--HHaa  ppaarrtteecciippaattoo  hhaa  nnuummeerroossii  ccoonnggrreessssii  nnaazziioonnaallii  eedd  iinntteerrnnaazziioonnaallii  iinn  qquuaalliittàà  ddii  

ddiisscceennttee,,  iinneerreennttii  ttuuttttee  llee  ppaattoollooggiiaa  nneeooppllaassttiicchhee  ee  iinn  ppaarrttiiccoollaarree  llee  nneeooppllaassiiee  

tteessttaa  ccoolllloo  ee  ppoollmmoonnaarrii,,  iimmmmuunnootteerraappiiaa..    

      

  

  

PPaalleerrmmoo  0099//0044//22002211                                                                      DDootttt..ssssaa  AAggaattaa  LLaauuddaannii  

  

  


