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TISZTELT KOLLÉGÁK,
PÁRTOLÓ TAGOK, BARÁTOK!
Az MKT Aritmia és Pacemaker Munkacsoport évente rendez önálló konferenciát. 
2020 márciusa óta azonban a nehéz SARS-CoV2-pandémiával sújtott helyzetben, 
a hatályos jogszabályok értelmében rendezvények csak online formában voltak 
megtarthatók. Ez idő alatt nélkülözni kényszerültünk a valódi személyes eszmecserét, 
pezsgő vitákat, baráti találkozásokat, és a tudományos programok végén a 
megérdemelt kikapcsolódásokat. Az Aritmia és Pacemaker Munkacsoport szakmai 
és tudományos tevékenysége a járványügyi korlátozások és a COVID-ellátás miatt 
megnövekedett egészségügyi ellátási teher ellenére is töretlen. 
A személyes megjelenéssel járó tudományos érdeklődés „ínséges idői” után méltán 
várt, élőben megrendezni tervezett XIII. Aritmia és Pacemaker Kongresszusunk 
minden jeles előadója garantáltan kiemelkedő szintű előadásával fog hozzájárulni a 
rendezvény sikeréhez. 
Rendezvényünk helyszíne 20 év után ismét Eger, helyi házigazdája a 2001-es 
Aritmia és Pacemaker Kongresszus társrendezőjeként ismert, így idén jubiláló Egri 
Kardiológia. 

A jelenlegi rendezvény számos, innovatív kezelési metodikát és ajánlást is bemutató 
előadást tartalmaz, mely meghatározója lehet az elkövetkező 3-5 év gyógyszeres 
és eszközös aritmológiai terápiás lehetőségeinknek. Célunk a legfrissebb szakmai 
tartalmat eljuttatni a Hallgatósághoz, megerősítve az alap- illetve sürgősségi ellátás 
és a speciális aritmológia kapcsolatát.

Kongresszusunk 48 ponttal orvosok számára, szakasszisztensek részére pedig 20 
továbbképzési ponttal akkreditált.

Kollegiális üdvözlettel várjuk minden érdeklődő jelentkezését!

 Prof. Dr. Zima Endre Dr. Hanis Béla
 Szervezőbizottság elnöke Helyi szervezőbizottság elnöke

 Dr. habil. Duray Gábor PhD, MSC Dr. Clemens Marcell PhD
 MKT APMCs budapesti alelnök MKT APMCs vidéki alelnök 

 Dr. Földesi Csaba Dr. habil. Vámos Máté PhD
 MKT APMCs budapesti titkár MKT APMCs vidéki titkár

A JELENLEGI KORMÁNYHATÁROZAT SZERINT A RENDEZVÉNYEN 
RÉSZT VENNI, SZÁLLÁST ELFOGLALNI CSAK ÉRVÉNYES 

VÉDETTSÉGI IGAZOLVÁNNYAL LEHET!
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ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK
KIEMELT TÉMÁK
• ESC 2021 PM/ICD/CRT ajánlás 
• PM/ICD/CRT infectio ± infectiv 

endocarditis, explantatio 
• Pacemaker elektróda nélkül? 

Leadless pacing – state of the art 
• Alternatív ICD therapia –Subcutan 

ICD 
• Alternatív PM/ICD/CRT „access-

point” management – tippek és 
trükkök.

• Decentrumok kardiológusainak 
PM/ICD utánkövetés/programozás 
képzése 

• First-line pitvarfibrillatio-ablatio ± 
gyógyszeres kezelés 

• Pitvarfibrillatio-recurrencia prediktor 
tényezői, betegkiválasztás, 
-referálás, beavatkozás időzítés 

• Pitvarfibrillatio-ablatio új technikái 
a beteg és személyzet terhelés 
csökkentésében a sikeresség 
növelése mellett 

• Kamrai tachycardia-ablatio 
• Periprocedurális anticoagulatios 

management – fókusz a NOAC-
kezelésen 

• Cardiac pacing/ ICD therapia és 
Elektrofiziológiai Licenszvizsga

•  „Örökzöld” EKG-kvíz 
• COVID-19 & aritmiák
• Sport & hirtelen szívhalál
• Syncope - ESC ajánlás, vasovagalis 

syncope, cardioneuromudulatio
• VariAritmia beküldött abstractok 

alapján
• Szakasszisztensi Fórum 
• „Aritmia-érzékenység” és -referálás 

a Praxisközösség részéről – 
kerekasztal 

• Társbetegségek kezelése és 
aritmiák (Metabolikus X, ISZB, DCM, 
COPD, OSAS)

• Krónikus szívelégtelenség 
gyógyszeres kezelése & aritmia 

TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁG
Prof. Dr. Zima Endre
Dr. Duray Gábor
Dr. Földesi Csaba
Dr. Clemens Marcell
Dr. Vámos Máté

Prof. Dr. Gellér László
Dr. Sághy László
Dr. Tahin Tamás
Dr. Szegedi Nándor
Dr. Kardos Attila

Dr. Osztheimer István
Dr. Nagy Klaudia Vivien
Dr. Faluközy József
Dr. Papp Letícia
Dr. Árvai Ferenc

FŐVÉDNÖKÖK
Prof. Dr. Merkely Béla 
a Semmelweis Egyetem 
Rektora

Prof. Dr. Tenczer József 
az MKT APMCs örökös 
tiszteletbeli elnöke

Ritmusos Szívért 
Alapítvány
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AKKREDITÁCIÓ ORVOSOK RÉSZÉRE

A tanfolyam a Semmelweis Egyetem által SE-TK/2021.II./00221 kódszámon 
– tesztvizsga esetén - 48 kreditpontra akkreditált. Az alábbi szakképesítés(ek) 
birtokában a megszerzett pontszám „SZAKMA SZERINTI” tanfolyamon 
megszerzettnek minősül. Ha a résztvevő nem rendelkezik a felsorolt szakvizsgák 
bármelyikével, akkor számára szabadon választható tanfolyami pontként lehet 
elszámolni a megszerzett pontjait.

Szakképesítések: 1. belgyógyászat, 2. diabetológus, 3. endokrinológia és 
anyag- csere-betegségek, 4. érsebészet, 5. foglalkozás-orvostan, 6. foglalkozás-
egészségügy, 7. háziorvostan, 8. honvéd-, katasztrófa- és rendvédelem orvostan,  
9. kardiológia, 10. klinik.labor.vizsg. (higién.), 11. molekuláris biológiai diagnosztikus, 
12. orvosi laboratóriumi diagnosztika, 13. orvosi rehabilitáció (kardiológia),  
14. oxyológia és sürgősségi orvostan, 15. radiológia, 16. sportorvostan.

AKKREDITÁCIÓ SZAKDOLGOZÓK 
RÉSZÉRE

A 63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet az egészségügyi szakdolgozók 
továbbképzésének szabályairól 6. § (1) „SZABADON VÁLASZTHATÓ” elméleti 
továbbképzésnek minősül: az orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek és az 
egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítéssel rendelkezők folyamatos 
továbbképzéséről szóló miniszteri rendelet szerinti kötelező szakmacsoportos, 
valamint szabadon választható, akkreditált elméleti továbbképzésen történő 
részvétel. Folyamatos továbbképzés alapján megszerezhető pontértékek: 31-40 
pontig minősített továbbképzés esetén: 20 pont.

A TANFOLYAM 
HELYSZÍNE

Hotel Eger & Park 
3300 Eger, Szálloda u. 3. 
https://hotelegerpark.hu/

A TANFOLYAM 
IDŐPONTJA

2021. szeptember 23 – 25.

ÖSSZEFOGLALÓK KÜLDÉSE

A tudományos összefoglalókat magyar nyelven, a jelzett szerkesztői elvárásoknak 
megfelelő tagoltságban, elektronikusan, on-line formában a www.convention.hu 
oldalon (rendezvény oldalon, absztrakt beküldés oldalon) kérjük továbbítani!

Beküldési határidő: 2021. július 15. Bírálat határideje: 2021. július 30.
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REGISZTRÁCIÓ
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” (kérjük a fenti rendelkezés figyelembe vételét 
a *-val jelölt szolgáltatásoknál).

A tudományos programok és az összes kísérő rendezvény kizárólag a regisztrációban 
kapott névkitűzővel és meghívókártyával látogatható, melyhez szíves megértésüket 
kérjük. A jelentkezés feltétele a convention.hu felhasználói profil!

A JELENLEGI KORMÁNYHATÁROZAT SZERINT A RENDEZVÉNYEN 
RÉSZT VENNI, SZÁLLÁST ELFOGLALNI CSAK ÉRVÉNYES 

VÉDETTSÉGI IGAZOLVÁNNYAL LEHET!

REGISZTRÁCIÓS DÍJAK 
(a díjak az ÁFA-t tartalmazzák!)

2021.07.31. előtti 
fizetés esetén

2021.07.31. utáni 
fizetés esetén

Orvos részvétele 35.000 Ft /fő 40.000 Ft /fő

Nyugdíjas orvos, szakorvosjelölt, 
PhD hallgató, szakdolgozó részvétele

30.000 Ft /fő 35.000 Ft /fő

Egyetemi hallgató részvétele díjmentes díjmentes

Céges képviselő részvétele 25.000 Ft /fő 25.000 Ft /fő

Napijegy 20.000 Ft /fő /nap 20.000 Ft /fő /nap

A részvételi díj befizetése az alábbiakra jogosít: szakmai programok látogatása, 
kapcsolódó kiállítás megtekintése, kávészüneti ellátás 5 alkalommal a rendezvény 
ideje alatt (a kávészüneti ellátás 8.300 Ft /fő értékben a számlán külön sorban 
bontva, regisztrációs díjban foglalt ellátásként kerül feltüntetésre), kongresszusi táska, 
névkitűző, valamint a tanfolyam akkreditáció díja.

A napijegy az alábbiakra jogosít: a választott napon a szakmai program látogatása, 
kapcsolódó kiállítás megtekintése, kávészüneti ellátás 2 alkalommal a rendezvénynap 
ideje alatt (a kávészüneti ellátás 2.700 Ft /fő értékben a számlán külön sorban bontva, 
regisztrációs díjban foglalt ellátásként kerül feltüntetésre.) Akkreditációra NEM jogosít!
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FAKULTATÍV ELLÁTÁSOK  
(a díjak az ÁFA-t tartalmazzák!)

2021.07.31. előtti 
fizetés esetén

2021.07.31. utáni 
fizetés esetén

Ebéd csütörtökön 6.900 Ft /fő 6.900 Ft /fő

Ebéd pénteken 6.900 Ft /fő 6.900 Ft /fő

Ebéd szombaton 6.900 Ft /fő 6.900 Ft /fő

Nyitófogadás csütörtökön 12.000 Ft /fő 12.000 Ft /fő

Bankett vacsora pénteken 13.000 Ft /fő 13.000 Ft /fő

SZÁLLÁSLEHETŐSÉGEK 
(nem része a regisztrációs csomagnak, fakultatív szolgáltatás)

A JELENLEGI KORMÁNYHATÁROZAT SZERINT A RENDEZVÉNYEN 
RÉSZT VENNI, SZÁLLÁST ELFOGLALNI CSAK ÉRVÉNYES 

VÉDETTSÉGI IGAZOLVÁNNYAL LEHET!

Hotel Eger ( a rendezvény helyszíne) 
3300 Eger, Szálloda u. 3.

Egyágyas szoba svédasztalos reggelivel 28.000 Ft /éj

Kétágyas szoba svédasztalos reggelivel 32.000 Ft /éj

Hotel Park ( a rendezvény helyszínével szomszédos épület) 
3300 Eger, Szálloda u. 3.

Classic, superior de lux franciaágyas egy főre 
svédasztalos reggelivel 

38.000 Ft /éj

Classic, superior, de lux franciaágyas két főre 
svédasztalos reggelivel 

42.000 Ft /éj
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Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy 2021. augusztus 23-a után szállást nem áll 
módunkban garantálni a regisztrációs lapon jelölt szállodákban. A szállodákat 
a visszajelzések sorrendjében töltjük. Az online jelentkezést követően kiküldjük a 
díjbekérőt amely tartalmazza az utaláshoz szükséges adatokat.

Regisztrációját és szállásfoglalását akkor tekintjük véglegesnek, ha a regisztrációs 
díj és szállásköltsége bankszámlánkra beérkezik.

Amennyiben szállásdíja nincs kifizetve 30 nappal a rendezvény előtt, a 
szállásfoglalást automatikusan töröljük. 

JELENTKEZÉSI FELTÉTELEK
A regisztráció on-line történik a www.convention.hu oldalon a rendezvény aloldalán, 
melyhez convention felhasználói fiók szükséges. Az on-line regisztráció lehetősége 
a rendezvény előtt 5 nappal megszűnik, ezt követően már csak a helyszínen 
lehetséges a jelentkezés.

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.

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.

Számlát csak a regisztrációs lapon jelzett címre tudunk kiállítani, 
befizetésének beérkezése után. Számlát módosítani, sztornózni csak 
adminisztrációs díj ellenében áll módunkban.
Amennyiben a regisztrációs lapon nem jelöl meg külön számlázási címet, a 
számlát automatikusan nevére állítjuk ki. 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.

Regisztrációs és szállásdíjának visszafizetése - annak elküldése után - 2021. 
augusztus 23-ig kötbérmentesen, de adminisztrációs díj fizetése ellenében 
lehetséges. Ezután a kötbér 100%-os. Megértését köszönjük!

Mindennemű jelentkezés és lemondás esetén kérjük a mellékelt és a weboldalon 
elérhető formanyomtatványok használatát.



TOVÁBBI INFORMÁCIÓ, 
ONLINE JELENTKEZÉS:  
WWW.CONVENTION.HU

SZERVEZÉSI 
INFORMÁCIÓK

 Kiállítás, szervezés Regisztrációk, absztraktok
 Bokker Tamás Martikán Ildikó 
 Mobil: (+36 30) 490 8382 Mobil: (+36 30) 639 3705
 E-mail: tbokker@convention.hu E-mail: imartikan@convention.hu

Convention Budapest Kft.
H-1143 Budapest, Besnyői utca 13., 1 . em.

www.convention.hu

TUDOMÁNYOS 
INFORMÁCIÓ

Prof. Dr. Zima Endre 
Telefon: +36 1 458 6847 


