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Tisztelt Hölgyem/ Uram! Kedves Kollegák!
1993 óta, ezúttal 20. alkalommal rendezzük meg a prevenció seregszemléjének számító rendezvényünket
a Primer Prevenciós Fórumot (PPF). Ebben az évben a Fórum fő témája:
„Környezeti ártalmak és betegségek”
A környezeti élő és élettelen ártalmaktól elsősorban az immunrendszer véd meg bennünket, melynek
integrált működése szükséges az egészség fenntartásához. Ezért az immunitás nem csupán az elszenvedett
betegségek a szerzett immunitás kérdése, hanem a genetikai adottságok mellett befolyásolni tudjuk az
életmódunk optimalizálásával is. A pihenés és a fizikai aktivitáshelyes aránya a kiegyensúlyozott
táplálkozás és életmód, a felesleges ártalmak (dohányzás, drog, alkohol)el kerülése védelmet jelent, ami
a fiatalság megőrzését is jelenti az élettartam megnövelése mellett. A túlzó védelem is árt, hiszen harcok
során edződik ez a védelmi rendszer, amit aztán szükség esetén szervezetünk csatasorba tud állítani
kórokozókkal szemben. A konferencián elhangzó előadások közelebb hozzák ennek a bonyolult védekező
rendszernek a megértését. A környezeti ártalmak kivédésének lehetőségei mellett szó lesz arról a
szervezetünkben hordozott idegen DNS-t tartalmazó mikro- organizmusokról is, amik ( bionome) távol
tartják tőlünk a pathogéneket. Minél több kórokozó van a környezetünkben ez a védőháló annál fejlettebb.
A rendezvény működési feltételeit főleg szponzorok segítségével és a részvételi díjból biztosítjuk.
Délelőtt a Plenáris előadáson a felkért előadók szerepelnek a témához szorosan kapcsolódó 20 perces
referátumokkal, a délutáni előadások programja a spontán jelentkezés alapján alakul ki.
A regisztrációs díj (3500 Ft) ellenértékeként ingyenes szereplési lehetőséget, a Fórumról készült
absztraktkötetből egy példányt, valamint egész napos büfét biztosítunk a résztvevők számára.
A Primer Prevenciós Fórumot, mint továbbképzési programot, orvosok és szakdolgozók részére,
utóakkreditáció keretében 8 ponttal értékelték 2012-ben. Ez évben hasonló eljárás keretében fogjuk
érvényesíteni a pontokat az igénylők számára.
A jelentkezések elfogadása időbeni sorrendet jelent. Általában a későn jelentkezőket már nem tudjuk
elfogadni a Fodor terem korlátozott befogadó képessége miatt.
Időpont: 2013. május 23. 9-16 óráig
Helyszín: OKBI, Fodor Terem, Budapest, Nagyvárad tér 2.
A jelentkezők töltsék ki a mellékelt űrlapot, és küldjék vissza április 26-ig.
Kérem, tájékoztassa munkatársait is a lehetőségről!
Budapest, 2013. február 5.
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