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Kardiológiai Horizont  

online kongresszus  

2020. október 9-10 

    

    

Kedves Kollégák!    

    

A „Kardiológiai Horizont” egy új kezdeményezés: 

továbbképző fórum, ha úgy tetszik „mini kongresszus” a Magyar 

Kardiológusok Társaságának égisze alatt. Más, mint a többi hazai 

rendezvény, mint például a sokunk által kedvelt, az ország 

különböző helyszínein tartott Kardiológiai Napok tematikus 

„tudás frissítő” programjai, vagy mint a szívgyógyászat valamely 

területére fókuszált, többnyire egyetlen ipari résztvevő által 

támogatott szimpóziumok. A Kardiológiai Horizont nem 

törekszik átfogni a kardiológia teljes témakörét. Programjának 

összeállításánál az egyetlen szempont, hogy mik az új, a legújabb 

fejlemények a klinikai kardiológiában. Olyan innovatív 

diagnosztikus vagy terápiás megoldásokról (gyógyszeres vagy 

eszközös) tudósít, amelyek még Magyarországon el sem 

érhetőek, vagy bevezetésük éppen folyamatban van, továbbá 

olyan eredményekről, amelyek az adott év ESC Kongresszusának 

„Hot line” szekcióiban a legnagyobb visszhangot váltották ki. Az 

időpontot is eszerint választottuk: október első fele, néhány héttel 

az európai találkozó után. A fenti szempontoknak megfelelően 

változhatnak majd a következő években a rendezvény támogatói: 

az eszközös- és a farmakoterápia ipari szereplői közül elsősorban 

azokra számítunk, akiknek köszönhetően az adott évben a 

legfontosabb innováció, új eredmény jelenik meg a kardiológia 

horizontján.    

A Kardiológiai Horizont abban is eltér bármely más hazai 

kongresszustól, hogy jól meghatározott célközönsége van: a fiatal 

szakorvosok és a közvetlenül szakvizsga előtt álló kardiológus 

rezidensek. Ők egy-egy nagy nemzetközi kongresszusra, például 

az ESC-re  ritkábban jutnak el,  ezért is  szeretnénk  minél kisebb 
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késéssel elhozni számukra, elemezni, értelmezni az ott 

hallottakat. A szakmai ismereteken túl igyekszünk mást is 

kínálni, olyat, ami szintén segítheti a sikeres indulást. Az idei 

évben ez egy előadástechnikai tréning lesz, ami, nem csak az 

akadémiai karrierben gondolkodóknak lehet hasznos.    

A 2020-as I. Kardiológiai Horizont helyszínéül Visegrádot, 

a Hotel Silvanust választottuk központi elhelyezkedése és a festői 

környezet miatt. A COVID-19 járvány sajnos ezt a programunkat 

is az online térbe kényszeríti, ez azonban oktatási értékét 

reményeink szerint nem befolyásolja és azt sem, hogy 

hagyományteremtő, első eseménye legyen egy olyan sorozatnak, 

amely a következő években kardiológus fiataljaink kedvelt 

rendezvényévé válik.  

Hasznos és élvezetes órákat kívánok a számítógépek előtt 

minden résztvevőnek. 

 

Az előadók, támogatók és szervezők nevében 

Prof. Dr. Csanádi Zoltán az MKT Elnöke 

a Kardiológiai Horizont program 

felelős szervezője 

 

 

 

  

    

   


