AKKREDITÁCIÓ
A kongresszus reumatológus, klinikai immunológus és allergológus, tüdőgyógyász, belgyógyász szakorvosok, gyógyszerészek, háziorvosok és szakdolgozók számára szabadon
választott továbbképző rendezvény. A DROP5öt PhD hallgatók számára is akkreditáljuk.
Az akkreditálás és a kreditpontok értékének
meghatározása folyamatban van, a várható
pontérték 50.

FELELŐSSÉG- ÉS
EGYÉB BIZTOSÍTÁS
A kongresszus közzétett részvételi és egyéb
díjai nem tartalmaznak baleset, betegség,
poggyász és felelősségbiztosítási díjat. Így
baleset, betegség és valamely káresemény
bekövetkezése esetén a szervezőknek nem áll
módjukban semmilyen felelősséget vagy kártérítést vállalni.

TÁRSASÁGI PROGRAMOK,
ÉTKEZÉSEK
FOGADÁS	
2014. február 13. (csütörtök)
Díját a részvételi díj tartalmazza.
VACSORAEST
2014. február 14. (péntek)
Díja: 11 500 Ft (9 055 Ft + ÁFA)
EBÉD
Február 13-14-15-én a kongresszus
helyszínén, a Hotel Lycium Éttermében.
Díja: 4 000 Ft/ebéd (3 150 Ft + ÁFA)

REGISZTRÁCIÓ
A kongresszusra való jelentkezés elektronikus
úton történik a kongresszus honlapjáról:
http://congress-service.hu/2014/drop5
Lehetőség van jelentkezésre a szervező iroda
által küldött jelentkezési lap kitöltésével és
visszaküldésével is.

REGISZTRÁCIÓS DÍJAK
A részvételi díjak (kivéve napi díj) 15 000 Ft közvetített étkezést tartalmaznak, melyet a számlán feltüntetünk.
2013. november 30-ig

2013. december 1-től

Normál regisztráció

35 600 Ft (28 031 Ft + ÁFA)

43 200 Ft (34 016 Ft + ÁFA)

Nyugdíjasok, szakorvosjelöltek,
rezidensek

28 000 Ft (22 047 Ft + ÁFA)

35 600 Ft (28 031 Ft + ÁFA)

PhD hallgatók, szakdolgozók,
kísérő családtag

25 400 Ft (20 000 Ft + ÁFA)

33 000 Ft (25 984 Ft + ÁFA)

Cégképviselők

25 400 Ft (20 000 Ft + ÁFA)

33 000 Ft (25 984 Ft + ÁFA)

Napijegy

15 300 Ft (12 047 Ft + ÁFA)

19 000 Ft (14 961 Ft + ÁFA)

A regisztrált résztvevők
részvételi díja tartalmazza:
• Részvételt a szakmai programon
• Az akkreditációs pontokat
• A kiállítás megtekintésének jogát
• Programfüzetet
• Kongresszusi táskát, jegyzetfüzetet, tollat
• Kávészüneteket 3 napra
• A február 13-i Nyitófogadást
Kísérői regisztráció tartalmazza:
• A kiállítás megtekintésének jogát
• Egy belépőjegyet az Aquaticum
Élményfürdőbe
• A február 13-i Nyitófogadást

Céges regisztráció tartalmazza:
• Részvételt a szakmai programon
• Programfüzetet
• Kávészüneteket 3 napra
• A február 13-i Nyitófogadást
Napijegy tartalmazza:
• Részvételt az adott napi szakmai
programon
• Időarányosan a kreditpontokat
• Kiállítás megtekintésének jogát

SZÁLLODAI ELHELYEZÉS

SZÁLLÁSDÍJAK

A megrendelések elfogadása beérkezésük
sorrendjében történik. Ha az Ön által bejelölt hotelben már nincs szabad szoba, akkor hasonló kategóriájú hotelben biztosítjuk szállását. A lefoglalt hotel pontos nevét
és címét a visszaigazolásban küldjük meg.
A megrendelt szállás a számlán megadott
időpontig, előzetesen fizetendő. A megrendelt, de le nem mondott szállás díját –
igénybevételtől függetlenül – ki kell fizetni.

A feltüntetett árak szoba/éj díjat jelölnek, tartalmazzák a reggelit és az adókat (ÁFA, IFA).

Szállásfoglalási és befizetési határidő:
2013. november 30.

Hotel Centrum*** superior

17 000 Ft

19 000 Ft

Hotel Nagyerdő***

12 000 Ft

18 000 Ft

Hotel Óbester****

21 800 Ft

26 600 Ft

Villa Hotel**** standard

17 500 Ft

19 600 Ft

Villa Hotel**** superior

19 700 Ft

22 000 Ft

Platán Hotel****

12 500 Ft

18 000 Ft

Sport Hotel***

12 900 Ft

17 400 Ft

Postás Üdülő***

15 500 Ft

19 700 Ft

Postás Üdülő*** apartman

24 000 Ft

28 200 Ft

A határidő lejárta után is lehet szállást
foglalni, viszont azokat azonnal véglegesítjük, visszamondani nem lehetséges.

FIZETÉSI HATÁRIDŐK
A részvételi díj, a szállás, és az ebédek
díja a számlán, ill. a visszaigazolásban
megadott időpontig fizetendő.

VISSZAIGAZOLÁS
ÉS SZÁMLÁZÁS
A szervező iroda a beérkezett jelentkezést
visszaigazolja, és a lapon megjelöltek alapján megküldi a közvetlen utaláshoz szükséges bankszámlaszámot és feltüntetendő
megjegyzést, vagy az előzetesen megadott
címre elküldi az átutalási számlát.
Ha költségeit részben vagy egészben a
munkahely vagy szponzor fizeti, kérjük
hogy pontosan jelölje meg jelentkezési/
megrendelő lapján a számlázási nevet és
címet, és a költségvállaló cégszerű aláírásával küldje vissza a szervező irodának.

LEMONDÁSI, MÓDOSÍTÁSI
FELTÉTELEK
Esetleges lemondást szálláslemondás esetében 2013. november 30-ig, a részvételi
díjak és étkezések esetében pedig 2014.
január 10-ig fogadunk el kötbérmentesen, azonban a számlamódosítási díjat
levonjuk a visszafizetendő összegből. A
megadott időpontok után díjvisszafizetés
nem lehetséges.
Módosítások, lemondások miatti számlamódosítások díja a rendezvényt megelőzően 2 500 Ft+Áfa. A rendezvényt követően kizárólag a számla formai módosítása
lehetséges, melynek díja 4 000 Ft+ÁFA.

Hotel Lycium****

1 ágyas

2 ágyas

21 200 Ft

24 600 Ft

Hotel Divinus***** superior

26 500 Ft

30 600 Ft

Hotel Divinus***** deluxe

35 000 Ft

39 000 Ft

Hotel Aquaticum****

20 500 Ft

24 500 Ft

Hotel Aquaticum**** apartman

24 000 Ft

28 000 Ft

A SZERVEZŐ BIZOTTSÁG CÍME	
Főszervező:
Prof. Dr. Szekanecz Zoltán
DE OEC Belgyógyászati Intézet
Reumatológiai Tanszék
4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.
Tel./Fax: 52/255-091
E-mail: szekanecz.zoltan@med.unideb.hu
Szakdolgozó tudományos program főszervező:
Dr. (jur.) Domján Andrea
DE OEC Belgyógyászati Intézet
Reumatológiai Tanszék
4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.
Tel./Fax: 52/255-091
E-mail: domjan.andrea@gmail.com

A SZERVEZŐ IRODA CÍME	

(bejelentkezés, levelezés, összefoglalók,
szállásügyek, szakmai kiállítás)
CONGRESS & HOBBY SERVICE KFT.
Kongresszus- és Rendezvényszervező Iroda
6701 Szeged, Pf.: 1022.
Telefon: 62/484-531, 484-532
Fax:
62/450-014
E-mail: info@congress-service.hu
Web:
http://congress-service.hu
INFORMÁCIÓK ÉS BEJELENTKEZÉS
AZ INTERNETEN
http://congress-service.hu/2014/drop5

e l s ő

É r t e s í t ő

Debrecen, Kölcsey Központ

2014. február 13-15.
Debreceni Reumatológiai
Oktatási Program
(pulmonológia, endokrinológia
és anyagcsere)
Interdiszciplináris Fórum

KÖSZÖNTŐ
Tisztelt Kolléganők és Kollégák,
kedves Barátaim!
Immáron hat éve, hogy a bőrgyógyászokkal és
szemészekkel megrendeztük az első DROP interdiszciplináris konferenciát. Ezzel egy Debrecenhez kötődő, de országos, igen sikeres konferenciasorozatot indítottunk el. Az első DROP-ot
követte a második a gasztroenterológusokkal,
hematológusokkal és onkológusokkal, 2010ben a harmadik, mely a vascularis immunológiát és reumatológiát tekintette át és végül
2011-ben a DROP4, melynek a reumatológia és
infekciók volt a témája. Mostantól kezdve kétévente tervezzük az interdiszciplináris fórum
megrendezését, és bőven van még téma a tarsolyunkban. A DROP konferenciákon általában
45-50 előadás hangzott el, és a résztvevők száma mindig elérte az 550-600-at. Ezzel a DROP
az egyik legnagyobb hazai konferenciasorozattá nőtte ki magát. Mindez elsősorban nem a
szervezők érdeme, hanem az érdeklődő résztvevőké és az előadóké, akik mindig a maximális
színvonalon adták át az újabb és újabb ismereteket a hallgatóságnak.
Amellett, hogy nagyon szeretjük ezt a rendezvényt, az sem mellékes, hogy, amint azt a kedves Kollégák visszajelzései is megerősítették,
szükség van erre a 2007-ben úttörőnek számító
vállalkozásra, amely a medicina egyéb területeit még közelebb hozza a reumatológusokhoz
és egymáshoz. Ezért 2014. február 13-15. kö-

zött ismét a megszokott helyen, a debreceni
Kölcsey Központban kerül megrendezésre a
DROP5, melynek fő témái ezúttal a tüdőgyógyászat, anyagcserebetegségek és endokrinológia
lesznek. A reumatológusok, tüdőgyógyászok,
belgyógyászok, klinikai immunológusok és allergológusok, valamint háziorvosok számára
a tanfolyam kötelező szabadon választott lesz
(egy friss rendelet értelmében sajnos nem lehet
kötelező szinten tartó) és 50 pontra akkreditált.
Külön öröm számunkra, hogy a harmadik nap
egybeesik a DEOEC hagyományos Kapcsolat
napjával, így rendezvényünk egyben a Kapcsolat napi ünnepségsorozat része is lesz, amellyel
a szakmai együttműködés, kollegialitás és barátság fontosságát szeretnénk ismét demonstrálni.
Ismét sikerült több mint 30 kiváló hazai és két
külföldi előadót „megnyernünk az ügynek”.
Megtiszteltetés számunkra, hogy az Európai
Reumaliga (EULAR) új elnöke, Maurizio Cutolo
professzor is tart előadást, Pöstyénből pedig Jozef Rovensky professzor, barátunk, látogat meg
bennünket.
Szó lesz az autoimmun betegségek és az immunszuppresszív kezelés következtében kialakuló
tuberculosis és más infekciók pathológiai, diagnosztikai és terápiás aspektusairól, az alveolitisekről, pulmonalis fibrosisról, pulmonalis
hypertensioról, az autoimmun-gyulladásos kórképek pulmonologiai manifesztációiról, az ezen
kórképekben kialakuló szekunder tumorok sajátosságairól. Az anyagcserebetegségek közül

az akcelerált atherosclerosis és a lipidanyagcsere immunológiai és metabolikus összefüggéseit, a dyslipidaemiák jelentőségét, a köszvény
újabb irányvonalait, a diabetes, ochronosis és
egyéb anyagcserebetegségek mozgásszervi
vonatkozásait tárgyaljuk majd. Külön figyelmet kapnak a metabolikus csontbetegségek,
így az osteoporosis, osteomalacia, hyperparathyreosis és Paget-kór is. Az endokrinológiai
témakörben pedig a pajzsmirigy, mellékpajzsmirigy, mellékvese, hypophysis betegségeinek
reumatológiai aspektusait, a szteroidkezeléssel
kapcsolatos újabb ismereteket és még sok más
delikát témát tekintünk át.
Az előző DROP-hoz hasonlóan, az orvosi programmal karöltve, egy színvonalas szakdolgozói
programot is összeállítottunk, mely szintén a
fenti témákban, de szakdolgozói szempontból,
gyakorlati oldalról közelíti meg a kérdésköröket.
A két estén pedig, a szakmai programtól megfáradva, színes kulturális-társasági programokon pihenhetik ki magukat. A szakmai együttlét és az esti közös feltöltődés bőven alkalmat
ad majd a kapcsolatok ápolására, a szakmapolitikai kérdések megvitatására, a barátságok
születésére.
Ennek reményében szeretettel várunk minden
érdeklődőt a DROP5-ön!
Debrecen, 2013. szeptember 1.
Prof. Dr. Szekanecz Zoltán
főszervező

Debreceni Reumatológiai Oktatási Program

Interdiszciplináris Fórum / A reumatológia, tüdőgyógyászat, anyagcserebetegségek és endokrinológia határterületi kérdései

A kongresszus időpontja
2014. február 13-14-15.

Az Interdiszciplináris
Fórum helyszíne

Kölcsey Központ, 4026 Debrecen, Hunyadi út 1-3.

Főszervező

Prof. Dr. Szekanecz Zoltán

Tudományos és
szervezőbizottság
A tudományos bizottság vezetője:
Prof. Dr. Szekanecz Zoltán
A tudományos bizottság tagjai:
Prof. Dr. Paragh György

Dr. Szántó Sándor

Prof. Dr. Nagy Endre

Dr. Szűcs Gabriella

Prof. Dr. Szilasi Mária

Dr. (jur) Domján Andrea
(szakdolgozók)

Dr. Brugós László

Programtervezet

Előzetes témák

2014. február 13., csütörtök
10:00-11:00 Megnyitó
State-of-the art
11:00-11:20 Kávészünet
11:20-12:40 Tüdőgyógyászat I. TBC
12:40-13:40 Ebédszünet
13:40-15:00 Tüdőgyógyászat II.
15:00-15:30 Kávészünet
15:30-17:05 Tüdőgyógyászat III.
15:30-18:00 Meghívott külföldi előadó előadása
19:00-tól
Fogadás

Pulmonológia: a tuberculosis pathogenezise, diagnosztikája és terápiája, tuberculosis
és más fertőzés autoimmun és immunszupprimált állapotokban, alveolitisek, pulmonalis
fibrosis, pulmonalis hypertensio, autoimmun
kórképek pulmonalis manifesztációi, gyógyszerek pulmonalis hatásai és mellékhatásai

2014. február 14. péntek
08:30-09:50 Anyagcsere I.
Meghívott külföldi előadó előadása
09:50-10:20 Kávészünet
10:20-11:40 Anyagcsere II.
11:40-12:30 Szponzorált I.
12:30-13:30 Ebédszünet
13:30-14:30 Szponzorált II.
14:30-15:50 Anyagcsere III.
15:50-16:20 Kávészünet
16:20-17:30 Szakmai kerekasztal
20:00-tól
Vacsoraest
2014. február 15. szombat
09:00-10:20 Endokrinológia
10:20-10:50 Kávészünet
10:50-12:10 Terápia-prevenció
12:10-től
Tesztírás, a Fórum zárása

Anyagcsere: a köszvény modern patho
genezise, diagnosztikája és terápiája, metabolikus csontbetegségek új aspektusai, a
reumatológiai kórképekhez társuló atherosclerosis kialakulása és klinikai aspektusai, lipidanyagcsere és lipid-paradoxon
gyulladásos kórképekben, a diabetes mellitus, ochronosis és egyéb anyagcserebetegségek mozgásszervi aspektusai
Endokrinológia:
pajzsmirigybetegségek
reumatológiai manifesztációi, hyperparathyreosis, mellékvesebetegségek, acromegalia, hyperprolactinaemia, szteroidkezelés
újabb ismeretei
És még sok minden más…

