
Jelentkezés módja
Kérjük, hogy a megadott honlapok valamelyikét felkeresve, 
2011. május 1. után, lehetőség szerint online módon regisztráljon a 
www.tudogyogyasz.hu, www.derma.hu, www.makit.hu, www.mit.hu
www.mre.hu vagy a www.clubservice.hu weboldalon.
Amennyiben erre nincs módja, úgy a kitöltött jelentkezési lapot szí-
veskedjen eljuttatni a szervező irodának (letölthető a kongresszus 
honlapjáról).

Jelentkezési határidő: 2011. július 20.

Szállásfoglalás
A szervező iroda vállalja a szállodai szobafoglalások lebonyolítását. 
Kérjük, hogy pontos igényüket egyértelműen jelöljék be a regiszt-
rációkor.
A szállást csak a 2011. július 20-ig beérkezett megrendelés esetén 
tudjuk garantáltan biztosítani. Kétágyas elhelyezés esetén, kérjük a 
szobatárs nevét – a vele történt előzetes egyeztetést követően – fel-
tüntetni. A szállásigényeket a jelentkezések beérkezésének sorrend-
jében tudjuk kielégíteni!
Jelentkezése akkor válik regisztrálttá, amikor a „Club Service” Kft. rész-
letes visszaigazolást küld Önnek a megrendelt szolgáltatásokról.

A kongresszus internetes elérhetőségei:
www.tudogyogyasz.hu, www.derma.hu, www.makit.hu, www.mit.hu
www.mre.hu, www.clubservice.hu/aktuális rendezvényeink

Számlázás
A jelentkezéskor megjelölt díjról és szolgáltatásokról a „Club Service” 
Kft. elektronikus számlát állít ki az Ön által megadott számlázási 
címre. Az elektronikus számlát a szervező iroda a megadott e-mail 
címre küldi el.
Kérjük, hogy a számlázásra vonatkozó rovatot feltétlenül töltse ki, 
valamint adja meg a kontaktszemély nevét és telefonszámát, akivel 
a számlázás ügyében – szükség esetén – a szervező iroda felveheti 
a kapcsolatot.
Amennyiben a számlázási rovatot hiányosan tölti ki, megrendelését 
nem áll módunkban elfogadni!
A számlázási nevet, címet és e-mail címet, kérjük olvashatóan és 
pontosan megadni!

Lemondási feltételek
A kötbéres szerződések miatt, lemondást kizárólag írásban (levél, fax, 
e-mail) 2011. július 20-ig fogadunk el térítésmentesen.
2011. július 20. utáni lemondás esetén a megrendelt szolgáltatások 
díjat teljes mértékben meg kell fizetni, függetlenül attól, hogy a díjak 
addig befizetésre kerültek.

Szeretettel várjuk Debrecenben
rendezvényünkön!

Rendezvényszervező iroda:
„Club Service” Kft. • 4024 Debrecen, Kossuth u. 3.

Telefon: 52/522-222, Fax: 52/522-223
Email: clubservice@clubservice.hu

Web: www.clubservice.hu



Kedves Kollégák!

A „Tüdőgyógyászati, Allergológiai és Immunológiai Megbetegedések” 
(TAIM) Nemzetközi Alapítványa 4 éves szünetet követően, az újjáalakult 
10 tagú kuratórium kezdeményezésére, 2011. augusztus 25 - 26 -án 
tartja X. jubileumi rendezvényét.
Az alapító, Dr. Szilágyi János egyetemi docens eredeti szándékának 
megfelelően továbbra is interdiszciplináris, több szakterület legújabb
eredményeit bemutató, továbbképző fórum szeretne maradni.

A tüdőgyógyászaton belül a leggyakoribb kórképek mellett kiemelt 
szerepet kapnak a bronchoprovokációval kapcsolatos nemzetközi 
irányelvek, a pulmonális hipertónia és a rehabilitáció.
A gyermek és a felnőtt tüdőgyógyászat fontos kapcsolódási pontját 
jelenti a cisztás fibrózis, amely ugyancsak külön blokkal szerepel.
Emellett a bőrgyógyászat, az immunológia és reumatológia több fon-
tos területét is szeretnénk bemutatni. A reumatológián belül kiemelt 
szerepet kap az egyre szélesebb körben terjedő biológiai terápia.

A kötelezően választható, akkreditált tanfolyamhoz kapcsolódik egy 
pályázati felhívás is. 35 éven aluli, fiatal klinikusok és kutatók adhatnak
be pályaművet 3 különböző témában. Az eredmény kihirdetésére, a 
díjak átadására és a nyertes pályázatok rövid előadásban való ismerte-
tésére a továbbképzés első napján kerül sor.

A rendezvényre szeretettel várjuk a szakorvosok mellett a szakdolgo-
zókat is.

A Szervező Bizottság elnöke:
Dr. Csontos Zoltán
EJK Városi Tüdőgondozó
4032 Debrecen, Jerikó u. 21.
Tel: 52-413-415, Fax: 52-413-416
E-mail: zcsontos@freemai.hu

A Szervező Bizottság tagjai:
Dr. Bene Júlia
Dr. Csaba Béla örökös, tiszteletbeli kuratóriumi tag
Dr. Gönczi Ferenc
Dr. Ilyés István
Dr. Remenyik Éva
Dr. Szekanecz Zoltán

A Tudományos bizottság tagjai:
Elnök: Dr. Szentmiklósi József
Tagok: Dr. Szegedi Andrea, Dr. Szűcs Gabriella

A továbbképzés fő témái:

• Tüdőgyógyászat: tuberculosis, asthma, COPD, tüdőrák
• Bronchoprovokáció aktuális irányelvei
• Pulmonális artériás hipertónia
• Cisztás fibrózis
• A bőrgyógyászat, reumatológia, immunológia és
             gyermekgyógyászat aktuális kérdései

A továbbképzés akkreditált (36 pont). 
Kötelezően választható tanfolyam tüdőgyógyászok, bőrgyógyászok, 
reumatológusok, immunológusok, gyermek és felnőtt háziorvosok ré-
szére. Szabadon választható tanfolyam orvosok és fogorvosok részére.
A kongresszus tesztírással zárul.

A kongresszus időpontja:
2011. augusztus 25-26.

A kongresszus helyszíne:
DE OEC Elméleti Tömb
4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.

A kiállítás helyszíne:
DE OEC Elméleti Tömb

Étkezések helyszíne:
DE OEC Elméleti Tömb

A kongresszus várható kezdési időpontja:
2011. augusztus 25. 10.00 óra

A kongresszus várható befejezési időpontja:
2011. augusztus 26. 17.00 óra

Választható szálláshelyek:
Divinus Hotel*****
Hotel Óbester****
Best Western Kálvin Hotel***
Hunguest Hotel Nagyerdő***

Kísérő programok

Augusztus 25. - Esti fogadás
(a részvételi díj tartalmazza)

Részvételi díj

A részvételi díj magában foglalja:
•  a szakmai programokon való részvételt,
•  a kongresszusi táskát, a kitűzőt és a programfüzetet,
•  a szakkiállítás megtekintését,
•  a kávészünetekben igénybe vehető ellátást,
•  az augusztus 25-i Fogadás költségeit.

A kísérők részvételi díja magában foglalja:
•  az augusztus 25-i Fogadás költségeit.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a részvételi díjak béren kívüli juttatásnak 
nem minősülő egyes meghatározott juttatásokat tartalmaznak, mely 
után az adók megfizetése a számla kifizetőjét terhelik, cégek esetében.

Július
20-ig

Július
20. után

Helyszíni

Részvételi díj 8.000 Ft 10.000 Ft 13.000 Ft

Részvételi díj 
szakdolgozók 
részére

7.000 Ft

Részvételi díj 
kísérők részére 6.500 Ft


