KÖSZÖNTŐ
Kedves Kollégák!
2009-ben, 2011-ben és 2013-ban nagy sikerrel rendeztük meg a Budapesti
Immunológiai Fórumot. A rendezvényeket követően számos pozitív visszajelzés
érkezett, sokan jelezték, hogy örömmel vennének részt ismét hasonló
rendezvényen.
A “Budapesti Immunológiai Fórum” célja a klinikai immunológia megértéséhez
nélkülözhetetlen immunológiai alapfogalmak és az immunmoduláció
különböző módszereinek áttekintése. Az immunológiai folyamatok
ismerete nélkülözhetetlen mind az újabb, mind a régebben alkalmazott
gyógyszerek hatásmechanizmusának, a gyógyszerek mellékhatásának,
vagy a betegségek patogenezisének megértéséhez. Számos új gyógyszer,
diagnosztikus eljárás terjedt el az immunológiában az elmúlt években és a
betegségek patomechanizmusáról is folyamatosan változnak ismereteink. Ezek
áttekintésére örömmel szervezzük meg negyedik alkalommal 2015. december
3-5-én az Immunológiai Fórumot. A rendezvény helyszíne a Park Inn by
Radisson Budapest.
Az előadások elsősorban a gyakorló klinikusok számára kívánnak a
mindennapokban is hasznos ismereteket nyújtani, a résztvevők számára 40
kreditpont kerül jóváírásra. A tanfolyam kiemelt témái a legizgalmasabb
immunológiai témák lesznek. A hasznos tudományos program mellett
természetesen kellemes társasági programokat is szervezünk.
Szeretettel várunk minden érdeklődő kollégát!
Nagy György
Géher Pál
szervezők
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ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK
A KONGRESSZUS IDŐPONTJA
2015. december 3-5.

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

SZERVEZŐK
Nagy György
Géher Pál

SZAKDOLGOZÓ PROGRAM SZERVEZŐJE
Domján Andrea

AKKREDITÁCIÓ
A BIF4 reumatológus, klinikai immunológus és allergológus, tüdőgyógyász,
belgyógyász szakorvosok, gyógyszerészek, háziorvosok és szakdolgozók számára
szabadon választott továbbképző rendezvény. Az akkreditálás és a kreditpontok
értékének meghatározása folyamatban van, orvosok részére a pontérték 40.

FELKÉRT ELŐADÓK
Balogh Attila
Czirják László
Dankó Katalin
Deák György
Erdei Anna
Falus András
Herszényi László
Kacskovics Imre
Kemény Lajos
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Kiss Emese
Komoly Sámuel
Kovács László
Kulcsár Andrea
Lakatos Péter
Ligeti Erzsébet
Ludwig Endre
Mócsai Attila
Müller Veronika

Németh Tamás
Poór Gyula
Rajnavölgyi Éva
Ronald van Vollenhoven
Sütő Gábor
Szántó Sándor
Szekanecz Zoltán
Szücs Gabriella
Zeher Margit

TERVEZETT ELŐADÁSOK
Klinikai szempontból nélkülözhetetlen alapfogalmak: a humorális
immunválasz; a sejtes immunválasz; a terápiás ellenanyagok farmakokinetikája; a
fagociták szerepe az immunválaszban; tumorimmunológia; osteoimmunológia;
biomarkers for predicting response to therapy in RA: still a pipe-dream, or just
around the corner
Immunmediált kórképek differenciáldiagnosztikája: a szisztémás
autoimmun kórképek differenciáldiagnosztikájának szempontjai; mikor
gondoljunk vasculitisre?; veseérintettség autoimmun kórképekben; a
spondylarthritisek differenciáldiagnosztikája; a tüdő autoimmun betegségei; az
idegrendszer immumediált betegségei
Immunszuppresszió, régi és új módszerek: szteroidok és hagyományos
DMARD kezelés; citokin gátlás; T-sejt és B-sejt gátló gyógyszerek; a kinázgátlás
múltja, jelene és jövője; plazmaferezis és IVIG kezelés
Újdonságok a patogenezistől a terápiáig: SLE; Sjögren-szindróma:
“State of the Art”; szisztémás sclerosis; myositisek; köszvény; psoriasis;
gyulladásos bélbetegségek; immunológiai mechanizmusok nem-immun
reumatológiai kórképekben
Fertőzések immunológiája: ízületeink barátja és ellensége; a sokarcú
mikrobiom; fertőzések oki szerepe az autoimmunitásban; immunszupprimált
betegek fertőzéseinek diagnosztikája és kezelése; védőoltások alkalmazása
krónikus gyulladásos betegségekben
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PROGRAMTERVEZET
2015. december 3. csütörtök
15.00 – 15.10
15.10 – 16.30
16.30 – 16.50
16.50 – 18.20
19.30 – 		

Megnyitó, köszöntések
Előadás
Szünet
Előadás
Nyitófogadás

2015. december 4. péntek
09.00 – 10.20
10.20 – 10.40
10.40 – 12.30
12.30 – 14.00
14.00 – 16.30
16.30 – 16.50
16.50 – 18.30
20.00 – 		

Előadás
Kávészünet
Előadás
Ebédszünet
Előadás
Kávészünet
Előadás
Vacsora

2015. december 5. szombat
08.30 – 10.30
10.30 – 10.50
10.50 – 12.30
12.30 – 13.00
13.00 – 		
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Előadás
Kávészünet
Előadás
Tesztírás
A rendezvény zárása

REGISZTRÁCIÓ
A kongresszusra való jelentkezés elektronikus úton történik a kongresszus
honlapjáról: http://congress-service.hu/2015/bif
Lehetőség van jelentkezésre a szervező iroda által küldött jelentkezési lap
kitöltésével és visszaküldésével is.

REGISZTRÁCIÓS DÍJAK
2015. szept. 30-ig befizetve 2015. okt. 1-től befizetve
Normál regisztráció
60 év feletti nyugdíjasok
PhD hallgatók, rezidensek,
szakdolgozók
Céges képviselők
Napijegy

38.000 Ft (29.921 + ÁFA)
30.000 Ft (23.622 + ÁFA)

45.000 Ft (35.433 + ÁFA)
37.000 Ft (29.133 + ÁFA)

25.000 Ft (19.685 + ÁFA)
30.000 Ft (23.622 + ÁFA)
20.000 Ft (15.748 + ÁFA)

30.000 Ft (23.622 + ÁFA)
37.000 Ft (29.133 + ÁFA)
20.000 Ft (15.748 + ÁFA)

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, rezidensek,
szakdolgozók regisztrációs díja tartalmazza:
A tanfolyamon való részvétel jogát, kreditpontok jóváírását, kiállítás
megtekintésének jogát, programfüzetet, kongresszusi táskát, jegyzetfüzetet,
tollat, kávészüneti ellátást december 4-5-én, a december 3-i nyitófogadást
Céges regisztráció tartalmazza:
Az akkreditációs pontokat, amennyiben orvos és tesztet ír, tanfolyami előadások
megtekintésének jogát, kongresszusi táskát, jegyzetfüzetet, tollat, kávészüneti
ellátást december 4-5-én, a december 3-i nyitófogadást
Napijegy tartalmazza:
Az adott napi tanfolyami előadások megtekintésének jogát, időarányosan a
kreditpontokat, kiállítás megtekintésének jogát, kávészüneti ellátást aznapra,
kongresszusi táskát, jegyzetfüzetet, tollat
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TÁRSASÁGI PROGRAMOK, ÉTKEZÉSEK
NYITÓFOGADÁS
2015. december 3. (csütörtök)
Díját a regisztrált résztvevők és a kísérők díja tartalmazza.
Helyszíne: Park Inn by Radisson Budapest

LOVAGI VACSORA
a Sir Lancelot Lovagi Étteremben
2015. december 4. (péntek) 20.00 órától
Díját a részvételi díjak nem tartalmazzák!
Díja: 12.700 Ft (10.000 Ft + ÁFA)
A Park Inn by Radisson Budapest és az étterem közötti transzfert díjmentesen
biztosítjuk!

EBÉD
December 3-4-5-én a kongresszus helyszínén, a Park Inn by Radisson Budapest
Éttermében.
Díja: 5.000 Ft (3.937 Ft + ÁFA)/ebéd
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SZÁLLODAI ELHELYEZÉS
Park Inn by Radisson Budapest
1138 Budapest, Szekszárdi u. 16-18.
Szobaár:
1 fő részére: 		
19.900 Ft/szoba/éj
2 fő részére: 		
22.900 Ft/szoba/éj
A szobaár tartalmazza az ÁFA-t (18%), az IFA-t és a büféreggelit.
A rendezvény résztvevői szobafoglalásaikat a BIF4 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 befizetési határidő: 2015. november 2.
(Csak ezen határidőig tudjuk garantálni szállását, az értesítőben megadott áron
és feltételekkel.)
A szállodai kapcsolattartó (csoportos szobaigény esetén is hozzá forduljanak):
Tóth Judit
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.

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.
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PÉNZÜGYEK
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, ebéd és vacsora díját 2015. október 20-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.
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