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Gyulai Reumatológiai Fórum
Gyula, Román Kulturális Központ, Líceum tér 2.

2010. március 26-27.

Programtervezet és második értesítõ
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Figyelem! Utolsó pontszerzési lehetõség

a 2010. március 31-én záruló ciklusban!

MÁSODIK ÉRTESÍTÉS

Számlamódosítás díja: 4000 Ft. Szállodai foglalás

Elõzetes regisztráció és regisztrációs díj befizetése

2010. március 15-ig tart.

Regisztráció lemondása kötbérmentesen: 2010.

február 10-ig, 30% kötbér terheli 2010. febr.11-25-

ig, 70% köt-bér terheli a regisztrációt 2010. február

26-március 15-ig, 2010. március 16-tól nem mond-

ható le regisztráció, illetve a befizetett díjakat nem áll

módunkban visszafizetni.

Szállásfoglalási és befizetési határidõ: 2010. február

10.

Február 10-ig pénzügyileg rendezetlen szállásfogla-

lási megrendeléseket töröljük.

A szállás kötbérmentes lemondása: 2010. február

10.

Február 11-e után is tudunk szállást biztosítani, de a

beérkezett szállásmegrendeléseket azonnal végle-

gesítjük, visszamondani nem lehetséges, rendezni

akkor is köteles, ha nem veszi igénybe.
Elizabeth Hotel****

5700 Gyula, Vár u. 1. www.elizabeth-hotel.hu

Egyágyas standard szoba/éj 19 500 Ft betelt

Kétágyas standard szoba/éj 27 500 Ft egy fõ elhelyezése esetén 22.500 Ft

Kétágyas szuperior szoba/éj 30 000 Ft egy fõ elhelyezése esetén 24.500 Ft

Kétágyas deluxe szoba/éj 36 000 Ft egy fõ elhelyezése esetén 31.500 Ft

Elizabeth lakosztály 54 500 Ft egy fõ elhelyezése esetén 48.500 Ft

A többi meghirdetett szálloda árai továbbra is az elsõ

értesítõ szerint vehetõk igénybe. A szálláshelyek

adatai megtalálhatók a www.newcongress.hu olda-

lon.

Apartman szállásokat tartunk még tartalékszállás-

ként, amit személyes megbeszélés után megküldünk

az érdeklõdõk részére e-mailben. Szép, nívós szál-

láshelyek, 2-3-4 fõ is lakhat együtt. Konyhás, fürdõ-

szobás, egy illetve két szobás apartmanok, amelyek

a Fórum helyszínérõl gyalogosan is megközelíthetõk.

Parkolás: a Fórum helyszínén a Román Kulturális

Központ elõtt és mellett lévõ parkolókban, illetve a

környezõ utcákban parkolhatnak az autóval érkezõk,

parkolási díj nincs.

A Hotelek udvarán, illetve mögött ingyenes parkolás.

A Park, Aqua, Corvin Hotelek elõtt az ott érvényes

parkolási rend szerint kérjük fizetni a díjakat. Az

Apartman szállásoknál ingyenesen parkolhat a szál-

láshely udvarán vagy a garázsban.

a Fórum közzétett

részvételi és egyéb díjai nem tartalmaznak baleset-,

betegség-, poggyász- és felelõsségbiztosítási díjat.

Így baleset, betegség és valamely káresemény bekö-

vetkezése esetén a szervezõknek nem áll módjukban

semmilyen felelõsséget és kártérítést vállalni.

Dr. Keszthelyi Péter

BMKT Pándy Kálmán Kórház, Reumatológiai Osztály.

keszthelyip@pandy.hu

Amennyiben Ön már jelentkezett a Fórumra, termé-

szetesen még egyszer nem kell bejelentkeznie!

A vonalkódos visszaigazoló lapját kérjük, hozza

magával a regisztráláshoz! Köszönjük!

szervezõ: Csonkáné Czibolya Éva ügyvezetõ

Székhely: 3014 Hort, Határ út 18.

Postacím: 3014 Hort, Pf.: 18.

Telefon/fax: 06 37 378 539 (üzenetrögzítõ)

Mobil: 06 20 227 7106

E-mail: nch@newcongress.hu

info@newcongress.hu

Honlap: www.newcongress.hu

Felelõsség- és egyéb biztosítás:

Fõszervezõ, szakmai információ:

A Gyulai Reumatológiai Fórum technikai teljes

körû szervezõje, kivitelezõje:

New Congress Hungary Kft.

Gyulai Reumatológiai Fórum 2010. március 26-27.
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2010. március 25. csütörtök

2010. március 26. péntek

2010. március 27. szombat

Regisztráció: 16.00-19.00 (aula)

A Fórum helyszíne: Gyula, Líceum tér 2.

8.00-9.00

9.00-9.15 Megnyitó

9.15-9.30 Gömör Béla: Ne hanyagoljátok el a

mozgásszervi fizikális vizsgálatot!

9.30-9.45 Szekanecz Zoltán: Krónikus szervi

szövõdmények arthritisben

9.45-10.00 Szücs Gabriella: Autoimmun overlap

szindrómák problémái a

gyakorlatban

10.00-10.20 Sager szimpózium: A parenteralis

methotrexat helye az RA terápiájában

10.20-10.55 Tízórai szünet (kávészünet kicsit

másképp)

10.55-11.10 Hodinka László: Arthritisek korszerû

kezelése

11.10-11.25 Kovács László: Szisztémás

vasculitisek felismerése és

kezelésének alapelvei

11.25-11.40 Gyulai Rolland: Psoriasis  és arthritis

psoriatica: egy betegség?

11.40-11.55 UCB szimpózium: Szûcs Gabriella:

Certolizumab-val kapcsolatos

tapasztalatok RAPID vizsgálat

11.55-12.10 Hittner György: Terhesség és

arthritis

12.10-12.30 Kávészünet

12.30-12.45 Bálint Géza: Paradigmaváltás az

arthrosis kezelésében

12.45-13.00 Bender Tamás: Bizonyítékokon

alapuló fizioterápia 2010

13.00-13.15 Bálint Péter: Képalkotó vizsgálatok

szerepe a gyulladásos

Reumatológiai betegségek

diagnosztikájában és keze-lésük

eredményességének lemérésében

13.15-13.35 Sager szimpózium

Bálint Géza: A fájdalom és

gyulladás-csökkentés elsõ lépcsõi a

reumatológiai betegségek

kezelésében. Hatásosság és

compliance a perkután terápiában

13.35-14.45 Ebédszünet

14.45-15.00 Abbott szimpózium:

Keszthelyi Péter: A szoros kontroll és

a célérték alapján történõ kezelés

jelentõsége a rheumatoid arthritis

terápiájában

15.00-15.20 Roche szimpózium:

Budai Beáta: Tocilizumab: új terápiás

tapasztalataink reumatoid

artritiszben

Fejes Irén: Rheumatoid arthritis

hosszú távú kezelése rituximabbal

15.20-15.50 Schering-Plough szimpózium

16.00-18.30 Fakultatív program: Városnézés

kisvonattal vagy fürdõzés a

Várfürdõben

20.00- Vacsora- Városi Sportcsarnok

9.00-9.15 Nagy György: Citokinek hálózata

rheumatoid  arthritisben- a

synovialis gyulladás molekuláris

mechanizmusa

9.15-9.30 Kiss Emese: Iniciáló és trigger

tényezõk szerepe autoimmun

betegségekben

9.30-10.20 Pfizer-Wyeth szimpózium:

Hosszú távú terápiahûség és

biztonságosság Enbrel mellett

Constantin Tamás: Kihívások a

juvenilis idiopathias arthritis biológiai

terápiája során

Szántó Sándor: A spondylitis

ankylopoetica TNF gátló kezelésével

szerzett gyakorlati tapasztalatok; a

nemzeti regiszterek tanulságai

10.20-10.35 Héjj Gábor: Biológiai terápia hazánk-

ban, hatás-mellékhatás tükrében

10.35-10.50 Kávészünet

10.50-11.05 Ócsai Henriette: Biológiai terápia és

tumorok

11.05-11.20 Lakatos Péter: Újdonságok az

osteoporosis ellátásában

11.20-11.35 Gaál János: Osteoporosis és a

cardiovascularis betegségek

kapcsolata

Regisztráció:

Programtervezet
11.35-11.50 Somogyi Péter: RANK-ligand gátlása

Denosumabbal

11.50-12.05 Constantin Tamás:A biológiai terápia

lehetõségei a gyermekreumatológiai

gyakorlatban

12.05-12.20 Géher Pál: A spondarthritis

koncepció továbbfejlesztése

12.20-12.35 Szántó Sándor: Spondarthritisek és a

csontképzõdés

12.35-14.00 Ebédszünet

14.00-14.15 Szegedi Andrea: Psoriasishoz társuló

betegségek - irodalmi adatok és saját

megfigyelések

14.15-14.30 Szentesi Margit: A

radiosynoviorthesis helye és

jelentõsége a biológiai terápia

korában.

14.30-14.45 Kiss Csaba György: A biológiai

terápia indikáción túli alkalmazása -

hol tartunk ma?

14.45-15.00 Kovács Attila: Ritka betegségek

reumatológiai vonatkozásai

15.00-15.20 Technikai szünet - tesztlap átvétel

15.20-15.40 Tesztírás

15.40 A Fórum zárása

A Gyulai Reumatológiai Fórum kreditpontjai az alábbi

szakképesítésekhez pont-

számként számolható el 30 kreditpont értékben. Bel-

gyógyászat, fizioterápia, háziorvostan, klinikai immu-

nológia és allergológia, mozgásszervi rehabilitáció,

rehabilitáció, reumatológia, reumatológia-fizioterápia.

A tudományos program tesztvizsgával zárul. A sike-

res tesztvizsgát tevõknek írjuk jóvá a pontokat.

Kérjük, az orvosi pecsétszámuk helyességét ellen-

õrizzék, valamint ügyeljenek, hogy a hagyományos

jelentkezési lapon minden adatot olvashatóan tölt-

senek ki.

Román Kulturális Központ, 5700 Gyula, Líceum tér 2.

Akik már beregisztráltak, vagy szponzor regisztrálta

kérjük, ellenõrizzék, hogy rendben van-e a regiszt-

rációjuk, rendezték a szállásdíjat, reg.díjat, leadták az

étkezésekre igényüket, mert a helyszínen már csak

limitált mennyiségben fogadunk el pluszrendelést.

Csak rendezett számlával érvényes a rendezvényre

való belépési jogosultság! A helyszínen készpénzes

kiegyenlítéssel lehet kiváltani a részvételi jogot, a

helyszíni regisztrációs díjnak megfelelõ összeggel.

On-line regisztráció a www.newcongress.hu hon-

lapon vagy hagyományos módon a mellékelt jelent-

kezési lapon, és a honlapról letöltött lap postai úton

való elküldésével. On-line jelentkezésnél azonnali e-

mailben történõ visszaigazoló levelet kap a jelent-

kezõ, mely teljes értékû visszaigazolása a regiszt-

rációnak, de csak a megrendelt szolgáltatások befi-

zetésével válik érvényessé!

Postai beküldés/jelentkezés esetén 15 napon belül

küldjük el a visszaigazolást, illetve e-mail cím mega-

dása esetén egy napon belül.

Az utalásokat, befizetéseket mindig a számlanévvel

kérjük feladni. Egyéni befizetés esetén is ügyeljen,

amennyiben Bt. vagy Kft. névre kéri a számlát, akkor a

postai csekken azt a nevet írja a befizetõ nevéhez. A

közlemény rovatba írja be a regisztrált résztvevõ

nevét. Segítségét elõre is köszönjük!

Bankszámlaszám:

10403538-35317287-00000000 K&H Bank

14100206-11473249-01000006 Volksbank Magyar-

ország

2010. március 25. csütörtök 16.00-19.00

2010. március 26. péntek 8.00-16.30

2010. március 27. szombat 8.00-16.00

Regisztrációs iroda szolgáltatásai: tanfolyami regiszt-

ráció, számlakészítés, szállás- és ebéd helyszíni be-

jelentése, illetve jegyek átvétele, szállás regisztráció.

A jelentkezés folyamatosan tart 2010. március 27-ig,

az alábbi díjak szerint.

kötelezõen választható

A Gyulai Reumatológiai Fórum helyszíne:

Jelentkezési információk a Gyulai Reumatológiai

Fórumra:

Fontos tudnivaló!

Regisztrációs iroda nyitva tartása:

Regisztrációs díjak és befizetési határidõk:

Figyelem!

Regisztrációs díj tartalma:

Kísérõi díj tartalmazza:

Napidíj tartalmazza:

Ebéd és vacsora a Fórum helyszínén:

Vacsora helyszíne:

2010. február 1-tõl

Regisztrációs díj 33.000+Áfa

Nyugdíjasok, szakorvosjelöltek, Ph.D hallgatók,

rezidensek részére: 28.000+Áfa

Kísérõi díj: 26.000+Áfa

Napi díj: 21.000+Áfa

2010. március 15-tõl minden

regisztráció Helyszíni regisztrációnak minõsül!

Helyszíni regisztráció: 36.000+Áfa

Nyugdíjasok, szakorvosjelöltek, Ph.D hallgatók,

rezidensek részére: 31.000+Áfa

Kísérõi díj: 29.000+Áfa

Napi díj: 24.000+Áfa

Tanfolyami regisztráció, részvétel joga a tanfolyamon

Akkreditációs pontok, sikeres tesztírás után

A kiállítás megtekintésének joga,

Programfüzet, kávészünetek

Kedvezményes ebéd és vacsorajegy vásárlási jogát

Kitûzõ, mappa, jegyzetfüzet

Kávészüneteken való részvételt,

A kiállítás megtekintésének jogát,

A Várfürdõbe egynapos belépõjegyet

Kedvezményes ebéd és vacsorajegy vásárlási jogát

Az aznapi tanfolyami órákon való részvétel jogát,

Kávészüneteket,

Kreditpont idõarányosan adható 2 pont/óra

Kedvezményes ebéd és vacsorajegy vásárlási jogát

Kedvezményes ebédjegy

regisztrált résztvevõ részére: 2 500 Ft +ÁFA

Kedvezményes vacsorajegy

regisztrált résztvevõk részére: 5 000 Ft +ÁFA

Regisztrációt nem fizetõ kísérõk,

hozzátartozók részére: ebédjegy: 3 400 Ft +ÁFA

vacsorajegy: 7 000 Ft +ÁFA

Ebéd: ebédjegyet vásárlók részére bõséges svéd-

asztalos ebédet szolgálnak fel a Fórum helyszínén,

pénteken 13.35 órától, szombaton 12.35 órától.

Városi Sportcsarnok, Gyula,

Ajtóssy u. 2-10.

Vacsorát rendelõk részére egy kis ízelítõ a péntek esti

menüsorból, hogy kellõképpen felkészülhessenek a

chef által adott feladat megoldására. Ajánlott öltözék:

kérjük, esti fogadáshoz illõ, de kényelmes viseletû

ruhát válasszon.

Levesek: Tejszínes-póréhagymás krémsajtleves

Körösi vegyes halászlé

Meleg ételek: Csabai töltött káposzta, füstölt

csülökkel

Szarvassült erdei áfonyamártással

Csirkemell falatok rókagomba-

mártásban, Szürkemarha pörkölt

Grill ételek Sertés tarja, csirkemell, csirkecomb

filé, fokhagymás malac karaj

Grillezett zöldségek: cukkini,

padlizsán, csemegekukorica

Füstölt mozzarella

Köretek Fûszeres steak burgonya

Kuszkusz pirított hagymával

Juhtúrós galuska, fõtt burgonya

Saláták Joghurtos görögös saláta grillekhez

Mozzarellás jégsaláta olívaolajjal

Cézár saláta

Hidegtálak: Franciás hidegtál (franciasaláta,

casino tojás, pácolt-füstölt

libamell, aszalt gyümölccsel töltött

pulykamell)

Békési hidegtál (kolbásszal töltött

dagadó, fõtt-füstölt

marhanyelv, paprikahajó, mini

grillkolbász nyárson)

Sajtok Sajtkerék (maasdamer, gouda,

edami, fromaster, bleu

d'auvergne, montage)

Gyümölcssziget Narancs, mandarin, alma, banán,

kiwi, körte ill. idény gyümölcsök

Desszert Mini képviselõfánk, mini zserbó

Grillezett gyümölcsök (nektarin, körte,

szilva) vanília fagylalttal

Italkínálat Ásványvíz (NaturAqua), üdítõk

(Coca-Cola, Fanta, Kinley gyömbér

és tonic, Cappy)

Pezsgõ, csapolt sör, alkoholmentes

sör kávé, tea

Borsarok: magyar borok sommelier

szolgáltatással

Gyulai Reumatológiai Fórum 2010. március 26-27.
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