
Arthritis Alapítvány        

Debrecen                                                                                                   

Adószám: 18995451-1-09 

MKB 10300002-10348080-49020018 

Elnök: Burainé Győri Anikó 

Tel/Fax: 06/30 206 1521 

Email: betegklub@gmail.com, buanka@gmail.com 

 

 

 

2016. évi első féléves összejövetelek, programjai: 

 

Február: 

 

DROP 6 (Debreceni Reumatológia Oktatási Program Interdiszciplináris) Fórum keretében 

tartott előadás, melyet 

 

Dr. Lipóczki Imre főiskolai docens, akupunktúrás orvos tart, bemutatóval egybekötve, a 

címe: Akupunktúra szerepe a gyógyításban, fájdalomcsillapításban. 

 

Az előadás időpontja: 2016.febr. 19. 15,30 óra 

Helye: Kölcsey Ferenc Művelődési Központ Debrecen, Hunyadi u.1-3.sz 

 

Az előadáson, csak regisztrációval lehet részt venni, ezért kérem, hogy részvételeteket 

nekem jelezzétek, emailen, sms-ben vagy telefonon, 2016. febr.1-ig. 

 

Akik a január 16-i összejövetelen jelentkeztek, azokra ez már nem vonatkozik. 

 

Kérem, hogy csak az jelentkezzen, aki valóban el tud jönni, mert a létszám miatt ez nagyon 

fontos. 

 

Márc. 19. szombat 

Beszélgetés, a gyógy- és fűszernövényekről, zöldségekről, azok gyógyító hatásairól, 

felhasználásukról. 

 

A készülő Beteg klubbos szakácskönyvről. 

Ezzel kapcsolatban továbbra is várom a recepteket, lehetőség szerint fényképpel illusztrálva. 

Ezek lehetnek befőzéssel, tartósítással, sütéssel, főzéssel kapcsolatosak. 

 

Ápr.16. szombat – Kirándulás Budapestre  

Program: Országház látogatás 

                   A Sziklakórház megtekintése 

Jelentkezés: 2016.márc.19-ig 

Részvételi díj: 5000 Ft, mely tartalmazza az utazás, a belépők költségét és az ebédet. 

A kirándulásra való jelentkezést a részvételi díj, befizetésével fogadom el. 

(Amennyiben nem sikerül erre az időpontra országházi belépést biztosítani, módosítunk) 

 

Máj.21. szombat  

 

Prof.Dr. Szekanecz Zoltán előadása: 

„Társbetegségek a reumán túl” 
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Jún.11. szombat – Kirándulás Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye 

Csaroda-Tákos-Szatmárcseke-Túristvándi 

Jelentkezés: Május 21-ig. 

Részvételi díj: 4000 Ft, mely tartalmazza az utazás, a belépők és az ebéd árát. 

A kirándulásra való jelentkezést a részvételi díj, befizetésével fogadom el. 

 

Szeptember 24-25.  

 Gyula MRE Kongresszus, Betegfórum  

Jelentkezni lehet, jún.11-ig, a részvételi díj 50%-ának befizetésével. Az összeget és a pontos 

időpontot, a későbbiekben adom meg. 

A betegfórumra 10-15 fő részvételére van lehetőség, azzal a feltétellel, hogy olyan tagok 

jelentkezzenek, akik vállalják a nagy többséget érintő témában a fórumon való felszólalást és 

eszmecserét.  

 

 

A következő félévben kerül sor az onkológiai és bőrgyógyászati előadásokra. 

 

A találkozók 9-órakor kezdődnek, az összejövetelek helyszíne a Tanszék Oktató terme, vagy 

a Könyvtár, kivétel a kirándulások alkalmával, azt előzetesen megbeszéljük. Ha nincs 

változás a programokban, a jövőben nem küldök levelet, értesítést senkinek, ezért kérném, 

hogy az időpontokat mindenki tartsa számon, és a részvételéről jelezzen részemre. 
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