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Ebben az évben december 3–4. között szervezzük a Reumatológiai Ifjúsági Fórumot, a 
konferencia helyszíne a Szent Orbán Erdei Wellness Hotel**** (2625 Kóspallag-Nagyírtás-
puszta, Pf. 1)  lesz. Ebben az évben is szeretettel várunk minden 40 év alatti reumatológus 
rezidens, szakorvosjelölt vagy szakorvos kollégát, aki Magyarországon dolgozik és tagja a 
Magyar Reumatológusok Egyesületének. 
A konferencia regisztrációs díja ebben az évben 10 000 Ft, amit a jelentkezési lap kitöl-
tésével egyidőben kérünk postautalványon feladni (cim: Dr. Pósánné Király Gabriella, DEOEC 
Reumatológiai Tanszék, 4012 Debrecen, Pf. 104). Az utalványra a feladó nevét és az Ifjúsági 
Fórum 2010-et kell feltüntetni.
A regisztrációs díjat minden résztvevő a konferencia helyszínén, vagy esetleges le-
mondás esetén egy héttel a konferencia kezdetéig teljes egészében visszakapja.  Ezzel 
szeretnénk javítani a konferenciára jelentkezők és a tényleges résztvevők arányát. Így a 
korábbi évekhez hasonlóan minden résztvevő számára továbbra is ingyenes az Ifjúsági 
 Fórum.
Szeretnénk minden jelentkező számára lehetőséget biztosítani a részvételre és előadás tar-
tására is. A végleges tudományos programot a beküldött absztraktok ismeretében alakítjuk 
ki. Tervezett főbb témák: molekuláris reumatológia, gyulladásos reumatológiai betegségek, 
immunmoduláció, osteoporosis, degeneratív mozgásszervi kórképek, rehabilitáció és fizio-
terápia. 
Várjuk esettanulmányokból, klinikai, vagy laboratóriumi kutatási eredményeitekből, vagy 
bármely reumatológiai téma irodalmi feldolgozásából készült előadásösszefoglalóitokat. 
Kérjük, küldjetek minél többen ebben az évben is absztraktokat, a legjobb előadók idén 
is értékes díjakat kapnak! Az absztraktokat a korábbi gyakorlatnak megfelelően a Magyar 
Reumatológia című folyóiratban szeretnénk közölni. A tudományos programok mellett ter-
mészetesen idén is lesznek izgalmas társasági programok. 
A jelentkezés és az absztrakt beküldési határideje: 2010. november 3. 
Az alábbi regisztrációs és jelentkezési lapot kérjük, küldjétek el Dr. Szántó Sándor részé-
re, e-mail:   szanto.sandor@med.unideb.hu (tárgyként jelöljétek meg: Ifjúsági Fórum 2010). 
 Kérjük, hogy az absztraktokat a jelentkezési lappal egyidőben küldjétek! Terveink szerint a 
konferencia december 3-án délelőtt kezdődik és szombaton kora délutánig tart. A jelentke-
zési lapon jelezzétek étkezés-, illetve szállásigényeiteket. Kétágyas szobákat és apartmano-
kat foglalunk, ezért kérjük, jelöljétek meg, hogy kivel osztanátok meg szívesen szobátokat.
Szeretettel várunk minden érdeklődőt, találkozzunk az Ifjúsági Fórumon! 

2010. szeptember 21. 
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Kedves Fiatal Reumatológusok!
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