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Kedves Kolléganők és Kollégák! 

 

Sok szeretettel invitáljuk Önöket a 13. Egri Kardiológiai Napok előadásaira.  

 

Reméljük, hogy a 13-as szám szerencsét fog hozni és a pandémia elmúltával 

már személyesen is találkozhatunk, nem csak az online térben zajlik majd a 

tanfolyam. A köszöntő írásakor ezt még nem tudhatjuk.  

 

Mindenesetre a programot úgy próbáltuk összeállítani, hogy egyedül, a 

számitógép monitorja mögül megtekintve is érdekes, változatos legyen.  

 

Mottónk ezúttal is a „prevenciótól az akut ellátásig”, amely témát kiegészítettük 

néhány izgalmas előadással a kardiológiai határterületeiről is. 

 

Szeretettel várjuk Önöket! 

 

A szervezők nevében üdvözlettel, 

 

 

Dr. Müller Gábor 

 



AKKREDITÁCIÓ ORVOSOK RÉSZÉRE 
A tanfolyam a Semmelweis Egyetem által orvosok részére SE-
TK/2022.I./00191 kódszámon, gyógyszerészek részére SE-GYTK/2022.I./ 
00018 kódszámon Sikeres tesztírás esetén orvos és gyógyszerész résztvevők 
egyaránt 48 kreditpontot szerezhetnek és a kreditpontok az OFTEX portálokon 
feltüntetett szakképesítéseknél szakma szerinti szabadon választható 
pontszámként kerülnek jóváírásra. 
 
 
AKKREDITÁCIÓ SZAKDOLGOZÓK RÉSZÉRE 
A 63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet az egészségügyi szakdolgozók 
továbbképzésének szabályairól 6. § (1) Szabadon választható elméleti 
továbbképzésnek minősül: e) 8 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 legmagasabb 
pontértékek: 41–50 pontig minősített továbbképzés esetén: 20 pont 
 
 
A TANFOLYAM HELYSZÍNE 
Hotel Eger & Park 
3300 Eger, Szálloda u. 1-3. 
www.hotelegerpark.hu 
 
 
TUDOMÁNYOS INFORMÁCIÓ 
Dr. Müller Gábor klinikai főorvos, tudományos szervező 
Semmelweis Egyetem Hematológiai és Belgyógyászati Klinika 
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FELKÉRT ELŐADÓK ÉS ELŐADÁSAIK 
 
MIALATT A PÁNDÉMIA ZAJLOTT - AKTUALITÁSOK, 
ÚJ IRÁNYELVEK A KARDIOLÓGIÁBAN 
(Az EGIS Gyógyszergyár által támogatott szimpózium)  
ACE-gátló alapú fix kombinációs megoldások a hipertóniás 
koszorúér-betegek terápiájában 
Prof. Dr. Járai Zoltán c. egyetemi tanár, profilvezető főorvos 
 
Plakksatbilizálás A-tól Z-ig  
Prof. Dr. Karádi István az MTA doktora, egyetemi tanár 
 
A CCS antianginás és szekunder prevenciós terápiája 
Prof. Dr. Tomcsányi János c. egyetemi tanár, osztályvezető főorvos 
 
TAG melletti PPI alkalmazás koszorúér betegségben 
Prof. Dr. Herszényi László az MTA doktora, egyetemi tanár 
 
Újdonságok a hyperurikaemia és a köszvény ellátásában: 
Fókuszban az új hazai Konszenzusajánlás  
Dr. Alföldi Sándor PhD, részlegvezető főorvos 
 
 
 
MIALATT A PÁNDÉMIA ZAJLOTT - AKTUALITÁSOK, 
ÚJ IRÁNYELVEK A KARDIOLÓGIÁBAN  
ACS 
Dr. med.habil Becker Dávid egyetemi docens, igazgató-helyettes  
Sportkardiológia 
Prof. Dr. Merkely Béla, az MTA doktora klinika igazgató egyetemi tanár, rektor  
Szívelégtelenség 
Dr. med.habil Habon Tamás egyetemi docens, osztályvezető főorvos  
Arrythmia 
Prof. Dr. Csanádi Zoltán az MTA doktora, klinika igazgató egyetemi tanár  
Újdonságok a billentyűbetegségek kezelésében 
Dr. Nagy Anikó PhD, egyetemi adjunktus 
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HEMATOKARDIOLÓGIA  
Sápadt beteg a kardiológián - anaemiák kardiovascularis 
vonatkozásai 
Dr. Förhécz Zsolt kardiológus szakorvos  
Polycytémia rubra vera kardiológiai vonatkozásai 
Dr. Pozsonyi Zoltán PhD, egyetemi docens  
Vérzékeny beteg, de antikoagulálni kell 
Prof. Dr. Bodó Imre egyetemi tanár 
 
 
KARDIOLÓGIAI REHABILITÁCIÓ, PSZICHOTHERÁPIA  
Kardiológiai rehabilitáció és prevenció COVID alatt és után
Prof. Dr. Tóth Kálmán az MTA doktora, klinika igazgató egyetemi tanár  
Találkozás Aldo kutyával: terápiás kutyák a kardiológiai 
rehabilitációban 
Dr. Girgás Gabriella főorvos  
Magunkról, magunknak. (Lélek)jelenlét, stabilitás, reziliencia a 
rendelőben 
Dr. Moretti Magdolna pszichiáter főorvos 
 
 
RHEUMATO-KARDIOLÓGIA  
ACE-ról máshogyan: ACE és rheumatoid arthritis, ACE és COVID
Prof. Dr. Szekanecz Zoltán az MTA doktora, tanszékvezető egyetemi tanár  
Rheumatológiai betegségek kardiológiai vonatkozásai 
Dr. Müller Gábor klinikai főorvos  
Rheumatológiai therápia cordiovascularis és metabolikus hatásai
Dr. Kardos Zsófia főorvos 
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TANULSÁGOS ESETEK  
Coviddal összefüggő EKG esetek  
Prof. Dr. Tomcsányi János c. egyetemi tanár, osztályvezető főorvos 
 
Tanulságos esetek: Pacemaker 
Dr. Szilágyi Attila osztályvezető-helyettes főorvos 
 
Tanulságos esetek: EKG quiz 
Dr. Clemens Marcell PhD, egyetemi adjunktus 
 
Tanulságos esetek: ECHO 
Dr. Fülöp Tibor PhD, egyetemi docens 
 
Tanulságos esetek: Coronarográfia 
Dr. Édes István PhD, egyetemi adjunktus 
 
Tanulságos esetek: Coronária CT 
Dr. Orosz Tímea szakorvos 
 
ONKOKARDIOLÓGIA  
Kardiotoxicitás vizsgálata daganatellenes kezelés alatt és után 
Dr. Pozsonyi Zoltán PhD, egyetemi docens 
 
Ritmuszavar, Qt-megnyúlás onkológiai betegeknél 
Dr. Nagy András Csaba PhD, igazgató főorvos 
 
Az életmód szerepe a daganatos betegek kezelésében 
Prof. Dr. Dank Magdolna igazgató 
 
 
TERVEZETT KULTURÁLIS PROGRAM 
2022. május 26., 19.30 h Nyitófogadás  
2022. május 27., 20.00 h Bankettvacsora 
 
TECHNIKAI INFORMÁCIÓ 
Kiállítás, szponzoráció: Miklósi Ferenc (fmiklosi@convention.hu), 
Mobil: +3630 922 2569 
 
Regisztráció, absztraktok: Martikán Ildikó (imartikan@convention.hu), 
Mobil: +3630 639 3705 
 
Convention Budapest Kft. 
Online regisztráció: 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.) 
 

                                                     2022. április 15-ig          2022. április 15-e 
                                                     történő jelentkezéssel    utáni jelentkezéssel 
 
Regisztrációs díj orvosok  
és gyógyszerészek részére:                  35.000 Ft / 1 fő (ÁFA-val)    40.000 Ft / 1 fő (ÁFA-val) 

 
A Tanfolyam ONLINE megtekintése 
orvosok és gyógyszerészek részére:     35.000 Ft / 1 fő (ÁFA-val)    40.000 Ft / 1 fő (ÁFA-val)  
 
Kísérők regisztrációs díja:                    10.000 Ft / 1 fő (ÁFA-val)    12.000 Ft / 1 fő (ÁFA-val)  
 
Egyetemi hallgatók, rezidensek, 
Ph.D. hallgatók, tényleges  
nyugdíjasok, szakdolgozók részvétele:  10.000 Ft / 1 fő (ÁFA-val)    12.000 Ft / 1 fő (ÁFA-val)  
 
A Tanfolyam ONLINE megtekintése 
egyetemi hallgatók, rezidensek, 
Ph.D. hallgatók, tényleges 
nyugdíjasok, szakdolgozók részére:    10.000 Ft / 1 fő (ÁFA-val)    12.000 Ft / 1 fő (ÁFA-val)  
 
Büféebéd csütörtökön:                        7.000 Ft / 1 fő (ÁFA-val)     7.500 Ft / 1 fő (ÁFA-val)  
                                                         
Nyitófogadás csütörtökön:                  12.500 Ft / 1 fő (ÁFA-val)    13.000 Ft / 1 fő (ÁFA-val)  
 
Büféebéd pénteken:                           7.000 Ft / 1 fő (ÁFA-val)      7.500 Ft / 1 fő (ÁFA-val)  
 
Büféebéd szombaton:                         7.000 Ft / 1 fő (ÁFA-val)      7.500 Ft / 1 fő (ÁFA-val)  
 
Ültetett, felszolgált bankett 
vacsora pénteken:                              13.500 Ft / 1 fő (ÁFA-val)    14.000 Ft / 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 10.000 HUF/fő értékben 

(a számlán külön sorban, bontva kerül feltüntetésre), 
n tanfolyamzáró teszt az adott tanfolyamon, 
n kongresszusi kiadvány, névkitűző, 
n akkreditáció díja 
 
A „Kísérők és a szakdolgozók regisztrációs díja” 
befizetése az alábbiakra jogosít: 
n kapcsolódó kiállítás megtekintése, 
n kávészüneti ellátás 10.000 HUF/fő értékben 

(a számlán külön sorban, bontva kerül feltüntetésre), 
n kongresszusi kiadvány, névkitűző 
 
Az „Egyetemi hallgatók, rezidensek, PhD. hallgatók, tényleges 
nyugdíjasok részvétele” az alábbi szolgáltatásokra jogosít: 
n szakmai programok látogatása, 
n kapcsolódó kiállítás megtekintése 
n kávészüneti ellátás 10.000 HUF/fő értékben 

(a számlán külön sorban, bontva kerül feltüntetésre), 
n kongresszusi kiadvány, névkitűző 
 
„A tanfolyam ONLINE megtekintése” regisztráció az alábbiakra 
jogosít: 
n a tanfolyam előadásainak online megtekintése 
n tanfolyamzáró teszt online elvégzése, 
n akkreditáció díja 
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SZÁLLÁS 
 
HOTEL PARK**** 
(A TANFOLYAM HELYSZÍNÉVEL EGYBEÉPÍTVE – 37 SZOBA) 
 
Egyágyas szoba svédasztalos reggelivel, 
ÁFA-val, IFA-val:                                                     37.000,- Ft/szoba/éj 
 
Kétágyas szoba svédasztalos reggelivel, 
ÁFA-val, IFA-val:                                                     42.000,- Ft/szoba/éj 
 
Fenti árak tartalmazzák a Hotel Egerben lévő wellness részleg, 
fitneszterem és a zárt parkoló használatát. 
 
 
HOTEL EGER***  
(A TANFOLYAM HELYSZÍNE – 170 SZOBA) 
 
Egyágyas szoba svédasztalos reggelivel, 
ÁFA-val, IFA-val:                                                     27.000,- Ft/szoba/éj 
 
Kétágyas szoba svédasztalos reggelivel, 
ÁFA-val, IFA-val:                                                     32.000,- Ft/szoba/éj 
 
Pótágy:                                                                  12.500,- Ft/szoba/éj 
 
Fenti árak tartalmazzák a Hotel Egerben lévő wellness részleg, 
fitneszterem és a zárt parkoló használatát. 

 
 
A kötbéres szállásfoglalások miatt kedvezményes árakon férőhelyet biztosítani 
csak a meglévő kapacitás erejéig, de legkésőbb 2022. május 1-ig történő 
visszajelzés esetén tudunk. A lekötött szálláshelyeket a visszajelzések 
sorrendjében fogjuk visszaigazolni. 
 
Regisztrációját és szállásfoglalását akkor tekintjük véglegesnek, ha a 
regisztrációs díj és szállásköltsége bankszámlánkra beérkezik. 
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BEFIZETÉS 
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.  
Bankkártyás fizetés esetén (csak az online regisztráció folyamán 
lehetséges) a befizetést követően küldjük az előleg számlát az Ön által 
megadott számlacímre.  
Amennyiben részvételét Cég/Intézmény/Alapítvány kívánja átutalással kifizetni, 
úgy rendezvény aloldaláról letölthető költségvállaló nyilatkozatot kérjük 
cégszerű aláírással ellátva irodánkba visszajuttatni szíveskedjen! Előzetesen 
díjbekérőt illetve számlát csak ezen költségvállaló nyilatkozat birtokában 
küldhetünk. Köszönjük megértését.  
Számlát csak a regisztráció alkalmával 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. 
 
LEMONDÁS, VISSZAFIZETÉS 
Regisztrációs és szállásdíjának visszafizetése (annak elküldése után) 2022. 
május 1-ig 50%-os kötbérrel lehetséges. Ezután a kötbér 100%-os. 
Amennyiben regisztrációs díjának befizetése nem érkezik meg 
bankszámlánkra 2022. május 10-ig, úgy az igényelt szolgáltatásokat és 
regisztrációját töröljük. Köszönjük megértését. 
 
FONTOSABB IDŐPONTOK 
Első - második értesítő elektronikus 
kiküldésének határideje:                                                  2022. január 31. 
 
Kedvezményes részvételi díj 
fizetésének határideje:                                                      2022. április 15. 
 
XIII. Egri Kardiológiai Napok:                                       2022. május 26-28. 
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