


TISZTELT KOLLÉGÁK!

Engedjék meg, hogy tisztelettel meghívjam Önöket az ,,V. Budapesti
Kardiológiai Napok”-ra, mely 2017. november 17-18-án Budapesten, a
Ramada Resort – Aquaworld Budapest konferenciatermeiben kerül
megrendezésre.

A Budapesti Kardiológiai Napok a Magyar Kardiológusok Társaságának
tudományos rendezvénye. Az idén az előző év sikere, a felmerült igények
alapján még inkább szeretnénk az Önök igényeinek megfelelni, a programot
egyfajta update-előadások, összefoglalók köré szerkeszteni. Az adott témát
a terület szaktekintélye a szekció elején átfogóan összefoglalja, majd a
szekció témájához csatlakozóan ehhez járulnak hozzá a további előadók. Öt-
hat ilyen szekciót tervezünk. Az összefoglalók révén a hallgatóságban
esetlegesen meglévő ismereti különbségek áthidalhatók, így még inkább
tudunk a praxis, az alapellátás szakembereinek is vonzó programot kínálni,
mely a gondozás, az elsődleges és másodlagos megelőzés kérdései mellett
forrongó kardiológiai aktualitásokat is tárgyal majd. Bemutatjuk az invazív
kardiológia érdekességeit, újdonságait is, de szó kerül más friss
tudományos eredmények értelmezésére, mint a diabetes és a diabeteses
beteg kardiovaszkuláris kockázata, a lipidcsökkentő kezelés fantasztikus
újdonságai. Teret kapnak az anticoaguláns kezelés új szereinek használata,
a mindennapi fortélyok, ismeretek e tekintetben. Az előző négy “BKN”
rendezvényt a hallgatóság jól fogadta, teli előadóteremben lehettünk együtt.
A Budapesti Kardiológiai Napok kimondott stratégiája, alapgondolata az
úgynevezett “crosstalk”, vagyis különféle témák útvonalának
kereszteződésében megjelenő problémák kibeszélése, egyfajta integrált
megközelítése. Sokszor egymás mellett és nem egymásnak beszélünk, még
komoly átfedéseket mutató témákban is, ezen kívánunk változtatni.
Megszólal majd az invazív és a noninvazív kardiológus, a prevenciós
szakember, a rehabilitáció szakteintélye, a diabetológus, a lipidológus. Az
idén másodszor lesz a rendezvény két napos, mely vonzóbbá teszi a helyszín
ismeretében is ezt a november végi hétvégét. 
Nézzék meg programunkat, mely önmagáért beszél.
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Az előző Budapesti Kardiológiai Nap bevételét Társaságunk elnökségének
döntése alapján a határon túli kollégák vendégül látására, utazására
fordítottuk a Balatonfüredi Kongresszusunkon. Mintegy 200 fő számára
jelentett ez részvételi lehetőséget. Terveink szerint a V. BKN bevételeivel is
ez fog történni. 

A Magyar Kardiológus Társaság Szívalapítványa segítséget kíván nyújtani
mindazoknak, akik magyar ajkú orvosok határokon innen és túl, és részt
kívánnak venni a rendezvényen. Az előakkreditált továbbképzésen való
ingyenes részvételre pályázhatnak mindazok, akik szponzor híján saját
forrásból finanszíroznák a részvételüket. A www.mkardio.hu honlapon
további részleteket találnak majd az ingyenes részvétel pályázati
feltételeiről. (Feltétel az általános orvosi diploma, pecsétszám vagy diploma
nyilvántartási szám megadása, előnyben részesülnek a Társaság nyugdíjas,
vagy tagdíjat fizető aktív tagjai, de más orvos, vagy orvostanhallgató is
pályázhat).

A rendezők és előadók nevében:

Prof. Dr. Kiss Róbert Gábor
a Magyar Kardiológusok Társaságának előző elnöke,

a konferencia felelőse
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A TOVÁBBKÉPZŐ TANFOLYAM IDŐPONTJA: 
2017. november 17-18.

A Továbbképző Tanfolyam orvosok részére PTE ÁOK/2017.II/00037-es
kódszámon, akkreditált. Sikeres tesztírás esetén az orvos résztvevők
32 kreditpontot szerezhetnek, s a kreditpontok az OFTEX és GYOFTEX
portálokon feltüntetett szakképesítéseknél szakma szerinti szabadon

választható pontszámként kerülnek jóváírásra. 

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: 21–30 pontig minősített

továbbképzés esetén: 12 pont

A TANFOLYAM HELYSZÍNE
Aquaworld Resort Budapest
1044 Budapest, Íves út 16.

TUDOMÁNYOS INFORMÁCIÓ
Prof. Dr. Kiss Róbert Gábor PhD
c. egyetemi tanár, osztályvezető főorvos
Magyar Honvédség Egészségügyi Központ – Honvédkórház
1134 Budapest XIII., Róbert Károly krt. 44.
e-mail: titkarsag@mkardio.hu

TECHNIKAI INFORMÁCIÓ
Horvát Renáta
Convention Budapest Kft.
H-1036 Budapest Lajos u. 66 A. lh.4. em
Tel.: (061) 299-0184, (061) 299-0185, Fax: (061) 299-0187
e-mail: rhorvat@convention.hu
honlap: www.convention.hu



FELKÉRT ELŐADÓK ÉS ELŐADÁSOK

Hazánk magas CV kockázatú ország. A kilábalás útjai.
Prof. Dr. Tóth Kálmán az MTA Doktora, klinika igazgató, egyetemi tanár

Rizikótényezők - lipid
Prof. Dr. Karádi István az MTA Doktora, egyetemi tanár

Rizikótényezők - hypertonia
Prof. Dr. Farsang Csaba, egyetemi tanár

Rizikótényezők - diabetes
Prof. Dr. Jermendy György,
az MTA Doktora, egyetemi tanár, osztályvezető főorvos

Rizikótényezők - életmód
Dr. Vértes András, osztályvezető főorvos

Noninvazív coronaria
Dr. Maurovich Horváth Pál, egyetemi adjunktus

Diagnosztika - echokardiográfia
Prof. Dr. Varga Albert, igazgató egyetemi tanár

Diagnosztika-MR
Dr. Tóth Attila, radiológus szakorvos

Kamrai arrhythmiák és invazív/noninvazív kezelésük
Prof. Dr. Merkely Béla az MTA Doktora,
klinika igazgató, tanszékvezető egyetemi tanár

Akut invazív coronaria intervenciók
Dr. Becker Dávid PhD igazgatóhelyettes, egyetemi docens

Pacemaker kezelés, device kezelés
Dr. Duray Gábor PhD főorvos

Noncoronariás intervenciók
Prof. Dr. Merkely Béla az MTA Doktora,
klinika igazgató, tanszékvezető egyetemi tanár

Újdonságok a szívsebészetben
Dr. Szolnoky Jenő PhD osztályvezető főorvos 5



Evidence based medicina eredmények, kihívások, elégtelenségek
Prof. Dr. Kiss Róbert Gábor c. egyetemi tanár, osztályvezető főorvos

Vérlemezkegátlás. Az aszpirin trónfosztása?
Dr. Aradi Dániel PhD egyetemi adjunktus

Antikoaguláns kezelés. Újak és régiek
Dr. Komócsi András PhD klinikai orvos

A szívelégtelenség kezelésének új lehetőségei
Dr. Nyolczas Noémi PhD egyetemi docens

Antiarryhthmiás szerek, quo vadis digoxin
Dr. Vámos Máté szakorvos

Secunder prevenció a hazai infarctus regiszter tükrében
Prof. Dr. Jánosi András egyetemi tanár

Szívelégtelenség gondozás, regiszter
Dr. habil. Sepp Róbert PhD egyetemi docens

Telemetria
Dr. Szabados Eszter egyetemi docens, tanszékvezető

Rehabilitáció
Dr. Simon Attila főorvos
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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.)

2017. szeptember 15-ig 2017. szeptember 15-e
történő jelentkezéssel utáni jelentkezéssel
ÁFA-val ÁFA-val

Részvétel a Továbbképző
Tanfolyamon: 15.000 Ft / 1 fő 20.000 Ft / 1 fő

Egyetemi hallgatók, rezidensek,
Ph.D. hallgatók, tényleges
nyugdíjasok részvétele: 6.000 Ft / 1 fő 8.000 Ft / 1 fő

FAKULTATÍV ELLÁTÁSOK

Büféebéd pénteken: 5.000 Ft / 1 fő 5.000 Ft / 1 fő

Vacsora pénteken: 7.500 Ft / 1 fő 7.500 Ft / 1 fő

Büféebéd szombaton: 5.000 Ft / 1 fő 5.000 Ft / 1 fő

A „Részvétel a továbbképző tanfolyamon” díj befizetése az alábbiakra
jogosít:
- szakmai programok látogatása 
- kávészüneti ellátás a rendezvény ideje alatt
- tanfolyamzáró teszt 
- névkitűző
- akkreditáció díja

(a kávészüneti ellátások 5.000 Ft/fő értékben a számlán külön sorban,
bontva kerülnek feltüntetésre).

Az „Egyetemi hallgatók, rezidensek, Ph.D. hallgatók, tényleges
nyugdíjasok részvétele az alábbi szolgáltatásokra jogosít:
- szakmai programok látogatása 
- kávészüneti ellátás a rendezvény ideje alatt
- névkitűző

(a két kávészüneti ellátás 5.000 Ft/fő értékben a számlán külön sorban,
bontva kerül feltüntetésre).



SZÁLLÁS (Fakultatív, nem a csomag része)

AQUAWORLD RESORT BUDAPEST (A TANFOLYAM HELYSZÍNE)
1044 Budapest, Íves út. 16. (www.ramadaresortbudapest.hu)

Egyágyas szoba svédasztalos reggelivel,
wellness használattal, ÁFA-val, IFA-val: 22.000,-  Ft/szoba/éj

Kétágyas szoba svédasztalos reggelivel,
wellness használattal, ÁFA-val, IFA-val: 25.500,-  Ft/szoba/éj

A szobaár a következő szolgáltatásokat tartalmazza: a szálloda saját
Oriental Spa-, Wellness- és Fitneszközpont ingyenes használatát,
fürdőköpenyt, valamint ingyenes szélessávú internet csatlakozási
lehetőséget.
A Ramada Resort Budapest szállóvendégeinek az Aquaworld mindenkori
napijegy árából 50% kedvezményt biztosít!

A kötbéres szállásfoglalások miatt kedvezményes árakon férőhelyet – a
meglévő kapacitás erejéig - biztosítani csak 2017. október 13-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, vagy
postai úton hozzánk beérkezik.
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BEFIZETÉS
A, Csekken: (melyet kérésre küldünk. A közleményben kérem a rendezvény
és a résztvevő nevét
feltüntetni a következőképp: rendezvény neve/résztvevő neve)
Számlát az összeg beérkezését követően tudunk kiállítani az Ön által
megadott számlacímre.

B, Banki átutalással (egyéni vállalkozás /saját cég): (a visszaigazolásban
kapott bankszámlaszámra. A közleményben kérem a rendezvény és a
résztvevő nevét feltüntetni a következőképp: rendezvény neve/résztvevő
neve)
Számlát az összeg beérkezését követően tudunk kiállítani az Ön által
megadott számlacímre.

C, Amennyiben részvételét Cég/Intézmény/Alapítvány kívánja átutalással
kifizetni, úgy a regisztrációs lap hátoldalán található költségvállaló
nyilatkozatot kérjük, cégszerű aláírással ellátva irodánkba visszajuttatni
szíveskedjen! Előzetesen számlát csak ezen költségvállaló nyilatkozat
birtokában küldhetünk. Köszönjük megértését.

LEMONDÁS, VISSZAFIZETÉS
Regisztrációs és szállásdíjának visszafizetése – annak elküldése után –
2017. október 13-ig kötbérmentesen lehetséges. Ezután a kötbér 100 %-os.
Szálláslemondást október 13-a után nem fogadhatunk el a kötbéres
szerződések miatt.

Mindennemű jelentkezés és lemondás esetén kérjük a mellékelt
formanyomtatványok használatát.
Köszönjük!
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MEGKÖZELÍTHETŐSÉG
Aquaworld Resort Budapest
1044 Budapest, Íves út 16.

GPS koordináták:
47.60061 ÉSZ
19.11400 KH

Telefon: 06 (1) 2313 600
Fax: 06 (1) 2313 619
E-mail: reservation@aqua-world.hu

A Aquaworld Resort Budapest komplexum Budapest északi részén, az M0-
ás Megyeri híd pesti hídfője mellett zöld környezetben, de mégis közel a
város központjához található. Könnyen és gyorsan elérhető mind az autóval,
busszal, valamint repülővel érkezők számára.
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AUTÓVAL ÉRKEZŐKNEK
Az M0-ás körgyűrű Dunakeszi-Dél Káposztásmegyer kijárat, utána a
körforgalomban Káposztásmegyer tábla irányába, majd az első lehetséges
lehajtónál - az Aquaworld tábla szerint - lehajtani (Budáról érkezőknek
jobbra, Pestről érkezőknek balra).

INGYENES BUSZJÁRAT
Az ingyenes buszjárat minden nap 9.30-21:00 között közlekedik Hősök tere
- Aquaworld - Hősök tere útvonalon.
Hősök terétől (Budapest) a Műcsarnok és a Jégpálya közötti troli megállóból
indul és az Aquaworld elől indul vissza a Hősök terére. Leszállás a
Műcsarnok és a Jégpálya közötti trolimegállóban.

TÖMEGKÖZLEKEDÉSSEL 
Az új 230-as járat a korábbi 30A jelű autóbusz egyes korábbi indulásai helyett
közlekedik, annak útvonalát az Aquaworldig kiterjesztve. A járat ennek
megfelelően a 30A busz útvonalán közlekedik a Keleti pályaudvartól a Hősök
tere, Angyalföld, Újpest-Központ érintésével annak Megyer, Szondi utcai
végállomásáig, onnan pedig a Megyeri úton, az ipari parkot határoló Íves
úton keresztül éri el az Élményfürdőt. A buszok az Íves út és Megyeri út
találkozásánál kialakított megállóhely után kanyarodnak az Íves útra. 
A menetidő a Keleti pályaudvartól az Aquaworld-ig megközelítőleg 45 percet
vesz igénybe. A járat óránként közlekedik reggel 8 és este 9 óra között.

A járat részletes menetrendje a BKV honlapján található.
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