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Tisztelt Kollégák!

2009-óta 4. alkalommal szerveztük meg a Budapesti Immunológiai Fórumot 
(BIF). A BIF tanfolyamok célja a klinikai immunológia megértéséhez 
nélkülözhetetlen immunológiai alapfogalmak és az immunmoduláció 
különböző módszereinek áttekintése. A rendezvényeket követően számos 
pozitív vélemény érkezett, sokan jelezték, hogy várják a következő BIF-et, amit 
nagy örömmel szervezünk meg 2017-ben. Az immunológia rohamos fejlődése 
bőségesen kínál témát, amelyek tárgyalásához nemzetközileg is elismert 
szakembereket kértünk fel. A BIF5 témái: az immunológiai alapfogalmak 
áttekintése; differenciáldiagnosztika; gyógyszeinterakciók az immunológiában; 
immunlabor vizsgálatok; immunológiai kórképek patogenetikai és terápiás 
újdonságainak áttekintése; interdiszciplináris immunológia (bőrgyógyászat, 
endokrinológia, haematológia, infektológia, kardiológia, nephrológia, 
onkológia, pulmonológia és szemészet). 

Szeretettel várunk minden érdeklődő kollégát!

Nagy György 
Géher Pál
szervezők

KÖSZÖNTŐ
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A RENDEZVÉNY iDőPoNTjA
2017. február 23-25.

A RENDEZVÉNY hElYsZíNE
Park Inn by Radisson Budapest
1138 Budapest, Szekszárdi u. 16-18.

sZERVEZőK
Nagy György
Géher Pál

ElőADóK

AKKREDiTáció
A BIF5 belgyógyász, bőrgyógyász, endokrinológus, haematológus, infektológus,  
kardiológus, klinikai immonulógus és allergológus, nephrológus, onkológus, 
pulmonológus, reumatológus és szemész szakorvosok, valamint háziorvosok 
számára szabadon választható továbbképző rendezvény. Az akkreditálás és a 
kreditpontok értékének meghatározása folyamatban van, a várható pontérték 40.

Balog Attila
Bata Zsuzsanna
Buzás Edit
Dankó Katalin
Deák György
Erdei Anna
Falus András
Farkas Illés
Géher Pál
Géhl Zsuzsanna
Kacskovics Imre

Kiss Emese
Komócsi András
Kovács László
Kriván Gergely
Lakatos Péter
Ligeti Erzsébet
Ludwig Endre
Masszi Tamás
Mócsai Attila
Müller Veronika
Nagy Eszter

Nagy György 
Németh Tamás
Ostoros Gyula
Poór Gyula
Ronald van Vollenhoven
Sütő Gábor
Szántó Sándor
Szűcs Gabriella
Szekanecz Zoltán
Zeher Margit

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK
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2017. február 23. csütörtök 

15.00–15.10  Megnyitó, köszöntések 

15.10–16.40  tudományos előadások 
  klinikai szempontból nélkülözhetetlen alapfogalmak I., 

hálózatok
 erdei Anna:  Az immunrendszer aktiválódásának útjai
  buzás edit: Citokinek és extracelluláris vesiculák az immunrendszer 

szabályozásában
  falus András: A T és B limfociták funkcionális módosítása 

génszerkesztéssel

 szponzorált előadás 

16.40–17.00  Kávészünet 

17.00–19.00  tudományos előadások 
  klinikai szempontból nélkülözhetetlen alapfogalmak II. 
 Ligeti erzsébet: A természetes immunválasz
  Németh tamás: Az autoimmunitás genetikája és annak 

megismerési lehetőségei
  kovács László: Az autoimmunitás patomechanizmusa. Környezeti 

tényezők
 farkas Illés: A biológiai hálózatok

 szponzorált előadás

19.00–22.00  Nyitófogadás 

2017. február 24. péNtek 

08.30–10.00  tudományos előadások 
 Differenciáldiagnosztika és gyógyszerinterakciók
 sütő Gábor: Gyógyszerinterakciók a reumatológiában
 szűcs Gabriella: Scleroderma overlap szindrómák
 Zeher Margit: Vasculitisek differenciáldiagnosztikája

 szponzorált előadás

PROGRAMTERVEZET
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10.00–10.20  Kávészünet 

10.20–11.50  tudományos előadások 
 Újdonságok: a patogenezistől a terápiáig I. 
  poór Gyula: A rheumatoid arthritis kezelése a 2016-os EULAR 

ajánlás alapján
 szántó sándor: Arthritis psoriatica
 Géher pál: Spondylitis ankylopoetica

 szponzorált előadás  

11.50–13.00  ebédszünet 

13.00–14.50  tudományos előadások 
  Újdonságok: a patogenezistől a terápiáig II., immunlabor
 kiss emese: Antifoszfolipid  szindróma
 szponzorált előadás
 Dankó katalin: Tumor assziciált-myositisek
 Nagy eszter: Immunlabor vizsgálatok kritikus értékelése

 szponzorált előadás

14.50–15.10  Kávészünet 

15.10–17.00  tudományos előadások 
 Interdisciplináris immunológia I. 
 Müller Veronika: Tüdőfibrosis, interstitialis pneumonitis
  Deák György: Proteinuria, haematuria értékelése reumatológiai 

betegségekben
  Masszi tamás: Autoimmun kórképek gyógyítása őssejt-

transzplantációval
 Lakatos péter: Autoimmun endokrinológiai kórképek.

 szponzorált előadás 

17.00–17.20 Kávészünet 

PROGRAMTERVEZET
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17.20–18.50  tudományos előadások 
 Interdisciplináris immunológia II. 
 komócsi András: Nagyvérköri és kisvérköri hypertonia 
  Ludwig endre: Gyulladásos biomarkerek alkalmazása súlyos 

fertőzések kezelésében
 kriván Gergely: Immunhiányos állapotok és az autoimmunitás
 Ostoros Gyula: Tumorimmunológia

20.00–24.00 Vacsora (fakultatív program) 

2017. február 25. sZOMbAt

09.00–10.30 tudományos előadások 
 Interdisciplináris immunológia III.
 Géhl Zsuzsanna: Retina vasculitis
 bata Zsuzsanna: Autoimmun bőrbetegségek
  szekanecz Zoltán: A gyulladásos immunológiai kórképek citokin 

alapú osztályozása. Érvek és ellenérvek.

 szponzorált előadás

10.30–10.50  Kávészünet 

10.50–12.50 tudományos előadások 
 A legújabb terápiás lehetőségek
 balog Attila: Szteroid és NSAID készítmények
 Mócsai Attila: A kinázgátlók
 Nagy György: IL-17 gátlás
  ronald van Vollenhoven: Tolerance induction in autoimmunity, is 

it possible today?
 kacskovics Imre:  A jövő terápiás ellenanyagai

12.50–13.20  tesztírás, a fórum zárása

A szponzorált előadások szervezése folyamatban van.

PROGRAMTERVEZET
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A kongresszusra való jelentkezés elektronikus úton történik a kongresszus 
honlapjáról:  http://congress-service.hu/2017/bif

Lehetőség van jelentkezésre a szervező iroda által küldött jelentkezési lap 
kitöltésével és visszaküldésével is. 

REGisZTRációs DíjAK 

A részvételi díjak 15 000 Ft, a napijegyek 5.000 Ft közvetített étkezést 
tartalmaznak, mely a számlán külön sorban kerül feltüntetésre!

A NoRmál REGisZTRáció, A NYUGDíjAsoK És A PhD 
hAllGATóK, És A sZAKDolGoZóK REGisZTRációs DíjA 
TARTAlmAZZA:
•  tanfolyamon való részvétel jogát
•  kreditpontok jóváírását
•  kiállítás megtekintésének jogát
•  programfüzetet
•  kongresszusi táskát, jegyzetfüzetet, tollat
•  kávészüneti ellátást
•  a február 23-i nyitófogadást

REGISZTRÁCIÓ

2016. nov. 30-ig befi zetve 2016. dec. 1-től befi zetve

Normál regisztráció 38.000 Ft (29.921 + ÁFA) 45.000 Ft (35.433 + ÁFA)

60 év feletti nyugdíjasok 30.000 Ft (23.622 + ÁFA) 37.000 Ft (29.133 + ÁFA)

PhD hallgatók, 
rezidensek, szakdolgozók

25.000 Ft (19.685 + ÁFA) 30.000 Ft (23.622 + ÁFA)

Céges képviselők 30.000 Ft (23.622 + ÁFA) 37.000 Ft (29.133 + ÁFA)

Napijegy 20.000 Ft (15.748 + ÁFA) 20.000 Ft (15.748 + ÁFA)
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REGISZTRÁCIÓ

A cÉGEs REGisZTRáció TARTAlmAZZA:
•  akkreditációs pontokat, amennyiben orvos és tesztet ír
•  előadások megtekintésének jogát
•  kongresszusi táskát, jegyzetfüzetet, tollat
•  kávészüneti ellátást
•  a február 23-i nyitófogadást

NAPijEGY TARTAlmAZZA:
•  az adott napi előadások megtekintésének jogát
•  időarányosan a kreditpontokat
•  kiállítás megtekintésének jogát
•  kávészüneti ellátást az adott napra
•  kongresszusi táskát, jegyzetfüzetet, tollat
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NYiTófoGADás
2017. február 23. (csütörtök)
Díját a regisztrált résztvevők díja tartalmazza.
Helyszíne: Park Inn by Radisson Budapest

VAcsoRA
2017. február 24. (péntek) 20.00 órától
Díját a részvételi díjak nem tartalmazzák!
Díja: 12.700 Ft (10.000 Ft + ÁFA)
A Park Inn és az étterem közötti transzfert díjmentesen biztosítjuk!
További információk hamarosan a BIF5 honlapján.

EbÉD
Február 23-án, 24-én, 25-én a kongresszus helyszínén, a Park Inn by Radisson 
Budapest éttermében.
Díját a részvételi díjak nem tartalmazzák!
Díja: 5.000 Ft (3.937 Ft + ÁFA)/ebéd

TÁRSASÁGI PROGRAMOK, ÉTKEZÉSEK
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Park inn by Radisson budapest
Park Inn by Radisson Budapest
1138 Budapest, Szekszárdi u. 16-18.
www.parkinn.com/hotel-budapest/

szobaár:
1 fő részére: 20.900 Ft/szoba/éj
2 fő részére: 23.900 Ft/szoba/éj
A szobaár tartalmazza az ÁFA-t (18%), az IFA-t és a büféreggelit.

A rendezvény résztvevői szobafoglalásaikat a BIF5 honlapján megtalálható 
linkre kattintva egyénileg tehetik meg a Park Inn by Radisson hotel saját online 
foglalási rendszerén keresztül. Foglalásukat a rendezvény honlapjáról letölthető 
Szállásigénylő űrlap kitöltésével és a szállodának történő visszajuttatásával is 
megtehetik.

szállásfoglalási és befi zetési határidő: 2017. január 20.
(Csak ezen határidőig tudjuk garantálni szállását, az értesítőben megadott áron 
és feltételekkel.)

A szálloda elérhetőségei (csoportos szobaigény esetén is hozzá forduljanak): 
tel: +36-1-688-4900, fax: +36-1-688-4901
e-mail: reservations.budapest@rezidorparkinn.com

PARKolás 
A szálloda sorompóval védett mélygarázsában 2.800 Ft/szgk./nap áron vehető 
igénybe.

SZÁLLODAI ELHELYEZÉS
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fiZETÉsi hATáRiDőK
A részvételi díj, a szállás, az ebédek és a vacsora díja a számlán, ill. a 
visszaigazolásban megadott időpontig fizetendő.

VissZAiGAZolás És sZámláZás
A szervező iroda a beérkezett jelentkezést visszaigazolja, megküldi a közvetlen 
utaláshoz szükséges bankszámlaszámot és a 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 lapján a számlázási nevet és címet és a 
költségvállaló cégszerű aláírásával küldje vissza a szervező irodának.
A megrendelt szolgáltatások költségeit a kiállításra kerülő számlán az érvényes 
jogszabályok szerint tüntetjük fel. A számlát a jelentkezési lapon megadott 
számlacímzett nevére állítjuk ki (ha nem ad meg külön címzettet, akkor a 
jelentkező nevére és címére állítjuk ki számláját).
A kiállított számlát 2.500 Ft+Áfa kezelési díj ellenében tudjuk más címzett 
nevére módosítani.

lEmoNDási, móDosíTási  fElTÉTElEK
A részvételi díj, az ebéd és  a vacsora díját 2017.  január 13-ig történt 
lemondás esetén fizetjük vissza, számlánként 2.500 Ft+ÁFA adminisztrációs díj 
levonásával.
A rendezvényt követően a számla módosításának díja 4.000 Ft+ÁFA.
A kiszámlázott és írásban le nem mondott szolgáltatások díját a megrendelő 
köteles megtéríteni, még akkor is, ha azokat nem vette igénybe!

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.

PÉNZÜGYEK


