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Debrecen, Kölcsey Központ
2018. március 22-24.

AKKREDITÁCIÓ
A DROP7 az alábbi szakterületekre akkredi-
tált, szabadon választott továbbképző rendez-
vény: reumatológia, fi zioterápia, ortopédia, 
traumatológia, kézsebészet, sportorvostan, 
sportfi ziológia, geriátria, gerontológia, bel-
gyógyászat, csecsemő- és gyermekgyó-
gyászat, diabetológia, fertőző betegségek, 
fi zikális medicina és rehabilitációs orvoslás, 
háziorvostan, idegsebészet, infektológia, 
mellkassebészet, mozgásszervi rehabilitáció, 
neurológia, radiológia, valamint szakdolgo-
zók. Az akkreditálás és a kreditpontok értéké-
nek meghatározása folyamatban van, a várha-
tó pontérték 50.

REGISZTRÁCIÓ
A továbbképzésre való jelentkezés elektroni-
kus úton történik a rendezvény honlapjáról: 
http://congress-service.hu/2018/drop7
Lehetőség van jelentkezésre a szervező iroda 
által küldött jelentkezési lap kitöltésével és 
visszaküldésével is.

REGISZTRÁCIÓS DÍJAK

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
•  Vacsorát március 22-23-án

SZÁLLODAI ELHELYEZÉS
A megrendelések elfogadása beérkezésük 
sorrendjében történik. Ha az Ön által be-
jelölt hotelben már nincs szabad szoba, 
akkor hasonló kategóriájú hotelben biz-
tosítjuk szállását. A lefoglalt hotel pontos 
nevét és címét a visszaigazolásban küld-
jük meg. A megrendelt szállás a számlán 
megadott időpontig, előzetesen fi zetendő. 
A megrendelt, de le nem mondott szállás 
díját – igénybevételtől függetlenül – ki 
kell fi zetni.
Szállásfoglalási és befi zetési határidő: 
2017. december 13.
A határidő lejárta után is lehet szállást 
foglalni, viszont azokat azonnal véglege-
sítjük, visszamondani nem lehetséges.

FIZETÉSI HATÁRIDŐK
A részvételi díj, a szállás, és az ebédek díja 
a számlán, ill. a visszaigazolásban meg-
adott időpontig fi zetendő.

VISSZAIGAZOLÁS 
ÉS SZÁMLÁZÁS
A szervező iroda a beérkezett jelentkezést 
visszaigazolja, és a lapon megjelöltek alap-
ján megküldi a közvetlen utaláshoz szük-
séges bankszámlaszámot és feltüntetendő 
megjegyzést, vagy az előzetesen megadott 
címre elküldi az átutalási számlát.

Ha költségeit részben vagy egészben a 
munkahely vagy szponzor fi zeti, kérjük 
hogy pontosan jelölje meg jelentkezési/
megrendelő lapján a számlázási nevet és 
címet, és a költségvállaló cégszerű aláírá-
sával küldje vissza a szervező irodának.

LEMONDÁSI, MÓDOSÍTÁSI 
FELTÉTELEK
Esetleges lemondást szálláslemondás ese-
tében 2017. december 13-ig, a részvételi
díjak és étkezések esetében pedig 2018. 
január 18-ig fogadunk el kötbérmente-
sen, azonban a számlamódosítási díjat 
levonjuk a visszafi zetendő összegből. 
A megadott időpontok után díjvisszafi ze-
tés nem lehetséges.

Módosítások, lemondások miatti számla-
módosítások díja a rendezvényt megelőző-
en 2 500 Ft+Áfa. A rendezvényt követően 
kizárólag a számla formai módosítása le-
hetséges, melynek díja 4 000 Ft+ÁFA.

A részvételi díjak (kivéve napi díj) 18 900 Ft közvetített étkezést tartalmaznak, melyet a számlán 
feltüntetünk.

Napijegy tartalmazza:
•  Részvételt az adott napi szakmai programon
•  Kiállítás megtekintésének jogát

Céges regisztráció tartalmazza:
•  Részvételt a szakmai programon
•  Programfüzetet
•  Kávészüneteket 3 napra
•  Vacsorát március 22-23-án

EBÉD
Március 22-23-24-én a továbbképzés 
helyszínén, a Hotel Lycium Éttermében.
Díja: 4 400 Ft/ebéd (3 465 Ft + ÁFA)

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 kár-
térítést vállalni.

SZÁLLÁSDÍJAK
A feltüntetett árak szoba/éj díjat jelölnek, tartal-
mazzák a reggelit és az adókat (ÁFA, IFA).

1 ágyas 2 ágyas

Hotel Lycium**** 23 200 Ft 27 000 Ft

Hotel Divinus***** superior 29 100 Ft 32 800 Ft

Hotel Aquaticum**** 26 600 Ft 30 700 Ft

Hotel Centrum*** superior 21 000 Ft 23 700 Ft

Hotel Nagyerdő*** classic 10 200 Ft 18 300 Ft

Hotel Nagyerdő*** standard 12 800 Ft 23 100 Ft

Hotel Óbester**** 22 000 Ft 27 000 Ft

Villa Hotel**** standard 18 700 Ft 22 100 Ft

Villa Hotel**** superior 20 700 Ft 24 400 Ft

Platán Hotel**** 14 300 Ft 20 300 Ft

A SZERVEZŐ BIZOTTSÁG CÍME
Főszervező:
Prof. Dr. Szekanecz Zoltán
DE ÁOK 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:
Domján Andrea
DE ÁOK 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/2018/drop7

2018. január 4-ig 2018. január 5-től

Normál regisztráció 45 000 Ft (35 433 Ft + ÁFA) 50 000 Ft (39 370 Ft + ÁFA)

Nyugdíjasok, szakorvosjelöltek, 
rezidensek 35 000 Ft (27 559 Ft + ÁFA) 40 000 Ft (31 496 Ft + ÁFA)

PhD hallgatók, szakdolgozók 30 000 Ft (23 622 Ft + ÁFA) 35 000 Ft (27 559 Ft + ÁFA)

Cégképviselők 35 000 Ft (27 559 Ft + ÁFA) 40 000 Ft (31 496 Ft + ÁFA)

Napijegy 20 000 Ft (15 748 Ft + ÁFA) 22 000 Ft (17 323 Ft + ÁFA)

Debreceni Reumatológiai 
Oktatási Program

Interdiszciplináris Fórum
Reumatológia-immunológia 

összefüggései az ortopédiával, 
traumatológiával, 

sportorvoslással és 
geriátriával



KÖSZÖNTŐ

Tisztelt Kolléganők és Kollégák, 
kedves Barátaim!

Immáron 10 éve, hogy a bőrgyógyászokkal és 
szemészekkel megrendeztük az első DROP in-
terdiszciplináris konferenciát. Ezzel egy Debre-
cenhez kötődő, de országos, igen sikeres  konfe-
renciasorozatot indítottunk el. Az első DROP-ot 
követte a második a gasztroenterológusokkal, 
hematológusokkal és onkológ usokkal, 2010-
ben a harmadik, mely a vascularis immunoló-
giát és reumatológiát tekintette át, 2011-ben a 
DROP4, melynek a reumatológia és infekciók 
volt a témája, 2013-ban a DROP5, ahol anyag-
csere, endokrin betegségek és pulmonologia 
volt a téma, majd végül 2016-ban a DROP6 a 
neurológia, pszichiátria és idegsebészet téma-
körben. A továbbiakban is kétévente tervezzük 
az interdiszciplináris fórum megrendezését. Bő-
ven van még téma a tarsolyunkban, de lassan a 
korábban tárgyalt témákat is újra elő kell majd 
venni. A DROP konferenciákon általában 45-50 
előadás hangzott el, és a résztvevők száma min-
dig elérte a 300-500-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, akikmindig a maximális színvonalon 
adták át az újabb és újabb ismereteket a hallga-
tóságnak.
Amellett, hogy nagyon szeretjük ezt a rendez-
vényt, az sem mellékes, hogy, amint azt a ked-

ves Kollégák visszajelzései is megerősítették, 
szükség van erre a 2007-ben úttörőnek számító 
vállalkozásra, amely a medicina egyéb terüle-
teit még közelebb hozza a reumatológusokhoz 
és egymáshoz. Ezért 2018. március 22-24. kö-
zött a megszokott helyen, a debreceni Kölcsey 
Központban kerül megrendezésre a DROP7, 
melynek fő témái ezúttal az ortopédia, trau-
matológia, sportorvoslás és geriátria lesznek. 
A reumatológusok, fi zioterápiás szakorvosok 
mellett az ortopédia, traumatológia, kézsebé-
szet, sportorvostan, sportfi ziológia, geriátria, 
gerontológia, belgyógyászat, csecsemő- és gyer-
mekgyógyászat, diabetológia, fertőző betegsé-
gek, fi zikális medicina és rehabilitációs orvos-
lás, háziorvostan, idegsebészet, infektológia, 
mellkassebészet, mozgásszervi rehabilitáció, ne-
urológia, radiológia szakorvosai számára a tan-
folyam várhatóan kötelező szabadon választott 
lesz (egy korábbi rendelet értelmében sajnos 
nem lehet kötelező szinten tartó) és 50 pontra 
akkreditált.
Ismét sikerült több kiváló előadót „megnyer-
nünk az ügynek”. Szó lesz az egyes testtájak 
ortopédiai megbetegedéseiről, a törésekről, a 
kéz elváltozásairól; ezek műtétes ellátásáról, 
a perioperatív teendőkről és postoperatív re-
habilitációról. A sportorvostan témakörében a 
hazai ellátórendszer áttekintése mellett a sport-
élettanról, sportsérülésekről, rehabilitációról 
és az olimpikonok speciális szempontjairól be-
szélnek majd az előadók. A geriátrián belül a 
leggyakoribb időskori mozgásszervi kórképek, 
a gyógyszerelés időskori vonatkozásai, a nem 

gyógyszeres terápiák, az osteoporosis kerülnek 
elsősorban terítékre. Kiemeljük a XXI. század 
újdonságait a 3D ortopédiai módszerektől a 
sejtterápiáig, porcpótlásig. Alkalom lesz megte-
kinteni az új debreceni Sportdiagnosztikai, Élet-
mód- és Terápiás központot. 
Az előző DROP-okhoz hasonlóan, az orvosi prog-
rammal karöltve, egy színvonalas szakdolgozói 
programot is összeállítunk, mely szintén a fenti 
témákban, de szakdolgozói szempontból, gya-
korlati oldalról közelíti meg a kérdésköröket. 
A két estén pedig, a szakmai programtól megfá-
radva, színes társasági programokon pihenhe-
tik ki magukat. A szakmai együttlét és az esti 
közös feltöltődés bőven alkalmat ad majd a kap-
csolatok ápolására, a szakmapolitikai kérdések 
megvitatására, a barátságok születésére.

Ennek reményében szeretettel várunk minden 
érdeklődőt a DROP7-re! 

Debrecen, 2017. július 20.
      
 Dr. Szekanecz Zoltán
 főszervező

A DROP7 IDŐPONTJA
2018. március 22-23-24.

A DROP7 HELYSZÍNE
Kölcsey Központ, 4026 Debrecen, Hunyadi út 1-3.

FŐSZERVEZŐ
Prof. Dr. Szekanecz Zoltán
a kongresszus elnöke

TUDOMÁNYOS ÉS 
SZERVEZŐBIZOTTSÁG TAGJAI
Prof. Dr. Bakó Gyula
Prof. Dr. Csernátony Zoltán
Dr. Karácsonyi Zoltán
Dr. Turchányi Béla
Dr. Hunya Zsolt
Dr. Pap Zoltán
Dr. Szántó Sándor
Prof. Dr. Szűcs Gabriella

FELKÉRT ELŐADÓK
Bakó Gyula
Bazsó Tamás
Bodolay Edit
Cserháti Györgyi
Csernátony Zoltán
Csiki Zoltán
Décsi Zoltán
Fésüs Márton
Frendl István
Gaál János
Győrfi  Gyula
Halasi Tamás

Hangody László
Hodinka László
Hunya Zsolt
Juhász Viktória Diana
Karácsonyi Zoltán
Kerekes György
Kiss Jenő
Kiss László
Laki Judit
Magyar János
Manó Sándor
Marcsik Ákos

Mecseky László
Merkely Béla
Mikó László
Molnár László
Molnár Szabolcs
Muraközy Katalin
Nagy György
Németi Zoltán
P. Szabó Gabriella
Pap Zoltán
Rákóczi Éva
Rybaltovszki Henrik
Simon Tünde

Soltész István
Soós Ágnes
Surányi Péter
Szabó János
Szamosi Szilvia
Szántó Sándor
Széll Gábor
Szendrői Miklós
Szekanecz Éva
Szűcs Gabriella
Takács Dániel
Tiszeker Ágnes
Turchányi Béla

ELŐZETES TÉMÁK
Ortopédia: tetőtől talpig-regionális ortopédia,
osteoarthrosis, diabeteses láb, gyer mekorto-
pé dia, arthroscopia, protetizálás, minimál in-
va zív technikák, sejtterápia, sebészeti porc-
pótlás, perioperatív teendők, post operatív 
rehabilitáció

Traumatológia: osteoporosis és törések, törés-
ellátás, vertebroplastica, kézsebészet, alagút
szindrómák, gerinctraumák

Sportorvoslás: szakmapolitika és szervezeti 
felépítés, sportélettan, teljesítménydiagnoszti-
ka, dopping, sportsérülések, sport re ha bili tá ció,
olimpikonok

Geriátria: reumatológiai kórképek, osteoporosis, 
vasculitisek, fájdalomcsillapítás, immun szupp-
resszív és biológiai kezelés, nem gyógyszeres 
kezelések időskorban

PROGRAMTERVEZET

2018. március 22., csütörtök
10:00-11:00 Tetőtől talpig I.
11:10-11:40 Kávészünet
11:40-13:20 Tetőtől talpig II.
13:20-14:20 Ebédszünet
14:20-15:30 Műtétes eljárások I.
15:30-16:00 Kávészünet
16:00-17:00 Műtétes eljárások II.
17:00-18:00 Szponzorált előadások
18:00-tól  Megnyitó, Fogadás

2018. március 23., péntek
08:30-09:55 Ebcsont beforr…
09:55-11:00 Szponzorált előadások
11:00-11:30 Kávészünet
11:30-12:55 Sportorvoslás I.
12:55-13:45 Ebédszünet
13:45-16:00 Sportorvoslás II.
16:00   A tudományos program 

vége, SET látogatás
19:00-tól  Vacsoraest

2018. március 24., szombat
09:00-10:15 Geriátria I.
10:15-10:45 Kávészünet
11:40-13:00 Geriátria II.
13:00-14:00 Ebédszünet
14:00-16:10 Határterületek I.
16:10-től   Zárszó, tesztírás, a konfe-

rencia zárása


