
1



Kedves Kollégák!

Sok szeretettel várjuk Önöket az immár tizedik alkalommal megrendezésre

kerülő Egri Kardiológiai Napokon. A hajdani kis, regionális továbbképző

rendezvény az évek során országos, elismert konferenciává nőtte ki magát.

Köszönet érte visszatérő előadóinknak, együttműködő partnereinknek,

valamint hűséges hallgatóságunknak. A jubileumi eseményt méltó módon

szeretnénk megtartani, reméljük a szakmai programok közt mindenki meg

fogja találni az érdeklődésének, végzettségének leginkább megfelelő

előadásokat. Újdonság lesz a best of szekció, amelyben az elmúlt tíz év

hallgatóságunk szerint legsikeresebb előadásai szerepelnek majd, de

természetesen a hagyományosan nagy érdeklődéssel fogadott EKG-quiz,

valamint a pszichokardiológia blokk sem fog hiányozni. A határterületeken

belül idén  az endokrinológiára fókuszálunk. Reméljük a kisérő társasági

események, Eger városának varázsa is hozzá fog járulni, ahhoz, hogy jól

érezzék magukat.

Dr. Müller Gábor
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A TOVÁBBKÉPZŐ TANFOLYAM IDŐPONTJA:
2019. április 4-6.

2019. április 4, csütörtök, 14-18 h

Antikoaguláció a hétköznapokban: az EHRA 2018 Útmutató ajánlásai
hogyan ültethetők át a klinikai gyakorlatba?

MESTERKURZUS

Az MKT és MST közös szimpóziuma

A rendezvény utóakkreditálásra kerül.

PROGRAM

13:30 – 13:50 Érkezés és regisztráció

13:50 MEGNYITÓ
Prof. Dr. Tóth Kálmán és Dr. Müller Gábor
Üléselnökök: Prof. Dr. Tóth Kálmán és Dr. Müller Gábor

Első szekció: Általános szempontok

14:00 – 14:20 A pitvarfibrilláció szűrése és korai diagnózisának 
lehetőségei 
Dr. Pap Róbert

14:20 – 14:40  A pitvarfibrilláció antikoaguláns kezelésének gyakorlati 
kérdései a 2018-as EHRA ajánlás tükrében
Prof. Dr Csanádi Zoltán

14:40 – 15:00  Antikoagulálás stroke után 
Dr. med. habil. Szapáry László

15:00-15:20 SZÜNET
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Második szekció: Ami a klinikumot színesíti

15:20-15:40  A „törékeny” beteg
Dr. Barta Judit

15:40 – 16:00 „Nemek harca”
Dr. Othmane Taha PhD

16:00 – 16:20  „Kardio-renális” kihívások
Dr. Hanis Béla

16:20-16:40 KÁVÉSZÜNET

Harmadik szekció: A tapasztalat biztonsága

16:40 – 17:10 ARISTOPHANES – ókomédia vagy modern 
alvadásgátlás a SPAF-ban?
Dr. Nagy Gergely

17:10 -17:40  Az élet „vénás” oldala
Prof. Dr. Pécsvárady Zsolt

17:40 A KONFERENCIA ZÁRÁSA
Dr. med. habil Szapáry László 
és Dr. Othmane Taha PhD.

18:00 MUNKAVACSORA

A konferencia a Pfizer Kft. támogatásával jött létre

Lezárás dátuma: 2018. 12. 19. PP-ELI-HUN-0069



2019. április 5, 6. péntek, szombat

Egri Kardiológiai Napok

A Továbbképző Tanfolyam orvosok részére SE-TK/2019.I./00223-es
kódszámon, gyógyszerészek részére SE-GYTK/2019.I./00020-as  kódszámon

akkreditált. Sikeres tesztírás esetén az orvosok 32,
gyógyszerész résztvevők 32 a szakdolgozók

16 kreditpontot szerezhetnek.
A kreditpontok - az OFTEX portálon - a tanfolyam adatlapján feltüntetett
szakképesítésekhez szakma szerinti pontszámként kerülnek jóváírásra.

VÁLOGATÁS AZ ELMÚLT 10 ÉV LEGSIKERESEBB ELŐADÁSAI KÖZÜL

Hirtelen szívhalál fiatal felnőtteknél és sportolóknál
Prof. Merkely Béla, rektor, tanszékvezető

Drogok és a szív
Zacher Gábor

Kardiogén shock
Dr. Nagy Gergely PhD., osztályvezető főorvos

ISZB

Prevenció
Prof. Tóth Kálmán, egyetemi tanár, igazgató

Az akut coronária szindróma aktualitásai
Becker Dávid PhD., egyetemi docens, igazgatóhelyettes

Acs  után, visszatérés a való életbe
Simon Attila PhD.

Terheléses vizsgálatok jelentősége, értékelése
Prof. Forster Tamás, tanszékvezető, egyetemi tanár

Vérzéses rizikó antithrombotikus th után
Prof. Kiss Róbert Gábor, PhD., c. egyetemi tanár, osztályvezető főorvos

PSZICHO-KARDIOLÓGIA

Szíves -örömest (mindfullness)
Dr. Moretti Magdolna, főorvos

Viselkedés és protokoll az orvoslásban
Görög Ibolya, protokollszakértő
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HATÁRTERÜLETEK

Endokrin cardiopathia-k (acromegália, carcinoid szívbetegség)
Dr. Bencze Ágnes

Phaeochromocytoma: diagnózis, therápia,és kardiológiai
vonatkozások
Prof. Dr. Igaz Péter, klinikaigazgató, egyetemi tanár

Onkokardiológia: aktualitások
Dr. Nagy András, osztályvezető főorvos

HYPERTÓNIA

Guideline
Prof. Páll Dénes, egyetemi tanár

A rezisztens hypertónia aktualitásai
Prof. Dr. Ábrahám György, egyetemi tanár

Hypertóniás krizisállapotok kezelése
Dr. Nagy Viktor

EKG, ARRYTHMIA, PACEMAKER

Pacemaker dysfunciók
Dr. Szilágyi Attila, adjunktus

CRT therápia
Prof. Csanádi Zoltán, klinikaigazgató

Crt és echo
Dr. Fülöp Tibor PhD., egyetemi docens

Ekg Kvíz
Prof. Dr. Tomcsányi János, osztályvezető főorvos

VILÁGÍTSUNK RÁ A LÉNYEGRE!
A DIABETESES BETEG GONDOZÁS FŐBB KÉRDÉSKÖREI

Kerekasztal megbeszélés
(hipoglikémia, hipertónia, hiperlipidémia problémakörét vitatják meg
a résztvevők) 
Résztvevők: Dr. Várkonyi Tamás , Prof. Dr. Ábrahám György,
Dr. Havasi Anett.
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TERVEZETT KULTURÁLIS PROGRAM

2019. április 4., 19.30 h Nyitófogadás
2019. április 5., 20.00 h Bankettvacsora

A TANFOLYAM HELYSZÍNE

Hotel Eger & Park
3300 Eger, Szálloda u. 1-3.
www.hotelegerpark.hu

TUDOMÁNYOS INFORMÁCIÓ

Dr. Müller Gábor
Kardiológiai részlegvezető főorvos, tudományos szervező
Semmelweis Egyetem II. Belgyógyászati Klinika
1088 Budapest, Szentkirályi u. 46.

TECHNIKAI INFORMÁCIÓ

Kiállítás, szponzoráció: Horvát Renáta (rhorvat@convention.hu)
Regisztráció: Szaniszló Kata (kszaniszlo@convention.hu)
Convention Budapest Kft.
Tel.: 06-1-299-0184, 06-1-299-0185,
Fax: 06-1-299-0187
On-line regisztárció: www.convention.hu
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REGISZTRÁCIÓ

A tanfolyam helyszínén csütörtökön: 12.00 h - 20.00 h,pénteken: 07.30 h –
18.00 h, szombaton 08.00 h – 13.00 h között lehetséges.

REGISZTRÁCIÓS DÍJ

A 2006: XCVIII. (A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz ellátás,
valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól) törvénynek megfelelően:
„Természetbeni támogatás kizárólag a rendezvényeken történő részvétellel közvetlen
összefüggésben felmerülő kiadások (utazási költség, szállásköltség, részvételi díj) fedezetére
szolgálhat.” (Tisztelettel kérjük a jelentkezések elküldésénél a fenti törvény figyelembevételét.)

2019. február 1-ig 2019. február 1-je
történő jelentkezéssel utáni jelentkezéssel 

Részvétel április 4-én,
a Pfizer napon: Térítésmentes, regisztrációhoz kötött

Részvétel április 5-én és 6-án
az „Egri Kardiológiai Napok” c.
Továbbképző Tanfolyamon: 25.000 Ft / 1 fő (ÁFA-val) 35.000 Ft / 1 fő (ÁFA-val)

Kísérők regisztrációs díja: 7.000 Ft / 1 fő (ÁFA-val) 9.000 Ft / 1 fő (ÁFA-val)

Szakdolgozók regisztrációs díja: 7.000 Ft / 1 fő (ÁFA-val) 9.000 Ft / 1 fő (ÁFA-val)

Egyetemi hallgatók, rezidensek,
Ph.D. hallgatók, tényleges
nyugdíjasok részvétele: 8.000 Ft / 1 fő (ÁFA-val) 12.000 Ft / 1 fő (ÁFA-val)

FAKULTATÍV ELLÁTÁSOK:

Büféebéd csütörtökön: 6.300 / 1 fő (ÁFA-val) 6.300 / 1 fő (ÁFA-val)

Nyitófogadás csütörtökön: 9.500 / 1 fő (ÁFA-val) 9.500 / 1 fő (ÁFA-val)

Büféebéd pénteken: 6.300 / 1 fő (ÁFA-val) 6.300 / 1 fő (ÁFA-val)

Büféebéd szombaton:   6.300 / 1 fő (ÁFA-val) 6.300 / 1 fő (ÁFA-val)

Ültetett, felszolgált
bankettvacsora pénteken: 10.500 / 1 fő (ÁFA-val) 10.500 / 1 fő (ÁFA-val)

A „Részvétel a továbbképző tanfolyamon” díj befizetése az alábbiakra
jogosít:
n szakmai programok látogatása az adott napokon,
n kapcsolódó kiállítás megtekintése,
n kávészüneti ellátás 6.900 HUF/fő értékben

(a számlán külön sorban, bontva kerül feltüntetésre),
n tanfolyamzáró teszt az adott tanfolyamon,
n kongresszusi táska (EKN), névkitűző az adott napokon,
n akkreditáció díja,
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A „Kísérők és a szakdolgozók regisztrációs díja” befizetése az alábbiakra
jogosít:
n kapcsolódó kiállítás megtekintése,
n kávészüneti ellátás 6.900 HUF/fő értékben

(a számlán külön sorban, bontva kerül feltüntetésre),

Az „Egyetemi hallgatók, rezidensek, PhD. hallgatók, tényleges nyugdíjasok
részvétele” az alábbi szolgáltatásokra jogosít:
n szakmai programok látogatása,
n kapcsolódó kiállítás megtekintése
n kávészüneti ellátás 6.900 HUF/fő értékben

(a számlán külön sorban, bontva kerül feltüntetésre).

SZÁLLÁS

Hotel EGER*** (a tanfolyam helyszíne – 170 szoba)
Egyágyas szoba svédasztalos
reggelivel, ÁFA-val, IFA-val: 24.500,- Ft/szoba/éj

Kétágyas szoba svédasztalos
reggelivel, ÁFA-val, IFA-val: 27.000,- Ft/szoba/éj

Pótágy: 9.000,- Ft/szoba/éj

Fenti árak tartalmazzák a Hotel Egerben lévő wellness részleg, fitness terem
és a zárt parkoló használatát.
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BEFIZETÉS

A, Banki átutalásnál (egyéni vállalkozás /saját cég) a visszaigazolásban
kapott díjbekérő szerint, kérjük cégünk bankszámlaszámára a
szolgáltatásokra vonatkozó teljes összeget szíveskedjenek átutalni. A
közleményben kérjük a kapott díjbekérő számát feltüntetni -számlát az
összeg beérkezését követően tudunk kiállítani az Ön által megadott
számlacímre.

B, Amennyiben részvételét Cég/Intézmény/Alapítvány kívánja átutalással
kifizetni, úgy a regisztrációs lap hátoldalán található költségvállaló
nyilatkozatot kérjük cégszerű aláírással ellátva irodánkba visszajuttatni
szíveskedjen! Előzetesen díjbekérőt illetve számlát csak ezen költségvállaló
nyilatkozat birtokában küldhetünk. Köszönjük megértését.

Cégünk visszaigazolásával és a díjbekérő kiküldésével jön létre a
szerződéses jogviszony. Amennyiben a regisztrációban megrendelt
szolgáltatások nem kerülnek maradéktalanul kiegyenlítésre, cégünk a
rendezvényen történő részvételt megtagadhatja. A lekötött, de határidőre
ki nem fizetett szálláshelyeket töröljük a kötbéres szerződések miatt.

LEMONDÁS, VISSZAFIZETÉS

Regisztrációs és szállásdíjának visszafizetése (annak elküldése után) 2019.
február 1-ig 50%-os kötbérrel lehetséges. Ezután a kötbér 100%-os.

Mindennemű jelentkezés és lemondás esetén kérjük a mellékelt
formanyomtatványok használatát!
Amennyiben regisztrációs díjának befizetése nem érkezik meg
bankszámlánkra 2019. március 30-ig, úgy az igényelt szolgáltatásokat és
regisztrációját töröljük. Köszönjük megértését.

FONTOSABB IDŐPONTOK

Első - második értesítő elektronikus
kiküldésének határideje: 2018. december 10.

Kedvezményes részvételi díj
fizetésének határideje: 2019. február 1.

Egri Kardiológiai Napok: 2019. április 4-6.
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Convention Budapest Kft.
Tel: 06-1-299-0184, 06-1-299-0185, 06-1-299-0186
Fax: 06-1-299-0187

www.convention.hu


