
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XIII. 
SZÍVELÉGTELENSÉG 

KONGRESSZUS 
 

 

ONLINE 
 

 

2021. február 1. - március 31. 
 

 



Tisztelt Kollégák,  

 

 Hosszú ideig reménykedtünk, hogy a sok-sok online rendezvény után a januári XIII. 

Szívelégtelenség Kongresszust már személyes jelenléttel tudjuk megrendezni, de sajnos 

nem így alakult. A járványhelyzet nem engedi meg, hogy Szegeden találkozhassunk.   

  

A tudomány haladását, a kardiológia fejlődését azonban semmilyen vírus nem 

állíthatja meg. Az elmúlt egy évben a szívelégtelenség területén olyan sok új, nagy 

horderejű eredmény született, mint az elmúlt jó néhány évben együttesen. Ezért nagyon 

fontosnak tartjuk, hogy legyen lehetőségünk bemutatni, értelmezni ezeket az új adatokat, 

s hogy együtt elhelyezzük az új kezelési lehetőségeket a szívelégtelenség terápiás 

fegyvertárában. Ugyancsak nagy jelentőségű, hogy megosszuk egymással a COVID járvány 

során szerzett klinikai tapasztalatainkat. Mindezeket szem előtt tartva döntöttünk a 

Kongresszus online megrendezése mellett. 

 

 A programban az elmúlt év újdonságai és a szívelégtelenség ellátásának egy 

világjárvány kapcsán felmerülő problémái mellett többek között helyet kapnak az új 

irányelvek és ezek szívelégtelenség vonatkozásai, a HFpEF hátterében álló kezelhető 

kórképek, s természetesen most is szerephez jutnak fiatal, tehetséges kollégáink a HOT 

(Heart Failure Specialist of Tomorrow) symposiumon. 

 

 A Kongresszus előadásai előzetesen felvételre kerülnek, s terveink szerint február 1. 

és március 31. között lesznek megtekinthetők. Ezen időintervallum alatt szervezünk 

kerekasztal megbeszéléseket a symposiumok résztvevőivel, ahol az érdeklődők közvetlenül 

tehetik fel kérdéseiket, mondhatják el véleményüket az aktuális szakmai problémákról. 

 Reméljük mindez felkeltette érdeklődésüket és hamarosan, ha más formában nincs 

is erre lehetőségünk, de legalább virtuálisan találkozhatunk. 

 

Addig is Mindenkinek kívánunk egészségben, sikerekben gazdag boldog új évet. 

 

Dr. Nyolczas Noémi PhD, med.habil. 
c. egyetemi docens 
a Kongresszus szakmai szervezője  
 
Prof. Dr. Sepp Róbert PhD, D.Sc. 
egyetemi tanár 
az MKT Szívelégtelenség és Szívizombetegségek munkacsoportjának vezetője 
 
Dr. Habon Tamás PhD, med.habil. 
egyetemi docens 
az MKT Szívelégtelenség és Szívizombetegségek munkacsoportjának vezető helyettese 



ONLINE REGISZTRÁCIÓ: WWW.EKHO94.HU 

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 

 
A kongresszus időpontja:  
2021. február 1. – március 31. 
 
Helyszín: 
ONLINE 
 
Akkreditációval kapcsolatos információ: 
A kongresszus szabadon választható tanfolyamként lett akkreditálva a DE 
ÁOK/2020.I./00074 kódszámon. 
Szakképesítések, amelyekhez szakma szerinti pontszámként elszámolható:  
belgyógyászat, háziorvostan, kardiológia, szívsebészet  
Sikeres tesztírás esetén az orvosok 32 kreditpontot kapnak. 
 
Tudományos információ: 
Dr. Nyolczas Noémi PhD, med.habil. 
c. egyetemi docens 
a kongresszus szakmai szervezője 
e-mail: nyolczasnoemi@gmail.com 
 
Technikai információ: 
EKHO’94 Kft., 4032 Debrecen, Babits Mihály u. 8. 
Tel.: +36 52 537 537, e-mail: ekho94@ekho94.hu, honlap: www.ekho94.hu 
On-line regisztráció: www.ekho94.hu 
Szponzoráció, egyedi igények: szilvia.szendrey@ekho94.hu (Dr. Szendrey Szilvia) 
 
Részvételi díj:  
MKT tagoknak INGYENES, de regisztrációhoz kötött (2020-ig rendezett MKT tagdíj 
esetén)  
Egyéb esetben a részvételi díj bruttó 25.400.- Ft. 
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