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Tisztelt Kollegák!

Idén a Szegedi Tudományegyetem Kardiológiai Központját érte az 
a megtiszteltetés, hogy az MKT Intervenciós Kardiológiai Munka-
csoportjának tudományos és továbbképző találkozóját megszervezheti.
A rendezvényen az eddigi hagyományokhoz híven az intervenciós kar-
diológia aktuális kérdéseinek összefoglaló előadásai hangzanak el, 
emellett beszámolunk a magyar intervenciós kardiológusok legfonto-
sabb eredményeiről, munkánk mennyiségi és minőségi mutatóiról.
Az egyre nagyobb számú fiatal intervenciós orvos továbbképzése, 
szakmai ismereteinek bővítése érdekében fontosnak tartjuk a ren-
dezvény továbbképző jellegét, ezért hívjuk meg ismét egy-egy terület 
nemzetközileg ismert képviselőjét is előadások tartására és kötetlen 
jellegű megbeszélések érdekében. A konferencia továbbképző jellege 
érdekében tanulságos esetek előzetesen rögzített felvételeinek bemuta-
tására, megvitatására is sor kerül.
A rendezvényt - éppen továbbképző jellege jegyében - nem szigorúan 
a szakmát művelő orvosok és asszisztensek részére szervezzük, hanem 
minden olyan terület képviselőjét is szívesen látjuk, akiknek munkája 
nélkül nem érhette volna el eddigi eredményeit a magyar intervenciós 
kardiológia.
Szeretettel várunk minden érdeklődőt Szegeden, a napfény városában.

           Dr. Ungi Imre 
     a konferencia elnöke
 

Fő témák:
Az acut coronaria syndroma korszerű kezelése
A krónikus teljes koszorúér-elzáródás kezelése 2011-ben
Az ESC és EACTS új revaszkularizációs irányelvei - egy év tanulságai
Az intervenciós kardiológia egyéb területei
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