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Kedves Kolléganők és Kollégák! 
 

Szeretettel várjuk Önöket hagyományos rendezvényünkön! 

Mottónk ezúttal is a „prevenciótól az akut ellátásig”. Ennek megfelelően 

idén is megpróbálunk minél szélesebb körben foglalkozni a kardiovasz-

kuláris betegségek kialakulásával, diagnózisával és kezelésével. Így 

sokat fogunk beszélni a prevencióról, beleértve például a mozgás-

terápia, vagy akár az étrendösszeállítás gyakorlati kérdéseit is. Az akut 

ellátást illetően pedig biztosan nagy érdeklődésre számíthatnak a 

„sokktalanító” blokk előadásai.  

A „pszichokardiológia” előadóitól talán mi is erőt tudunk majd meríteni. 

De remélhetőleg a baráti, kollegiális személyes találkozók a szünetekben 

és a társasági programok alatt további ösztönzést, intuíciót, jókedvet 

fognak biztosítani a résztvevőknek a kongresszus idejére és talán még 

egy kicsit tovább is.  

Mindezekhez Eger városa ideális helyszínnek ígérkezik. 

 

A személyes találkozásig üdvözlettel,    

 

Dr. Müller Gábor 

 



AKKREDITÁCIÓ ORVOSOK RÉSZÉRE 
A tanfolyam a Semmelweis Egyetem által orvosok részére     
SE-TK/2023.I.I/00224 kódszámon, gyógyszerészek részére SE-
GYTK/2023.I./00010 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 
 
 
TERVEZETT KULTURÁLIS PROGRAM 
2023. március 30., 19.30 h Nyitófogadás  
2023. március 31., 20.00 h Bankettvacsora 
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A KONFERENCIA PROGRAMJA: 
 
PROFESSZORI KONZÍLIUM AZ ÉRBETEGSÉGEK 
DIAGNOSZTIKÁJÁRÓL ÉS KEZELÉSÉRŐL (EGIS BLOKK)  
Hogyan léphetünk előre a hipertóniás érbetegek célértékelérési 
mutatóinak javításában? 
Prof. Dr. Járai Zoltán PhD, med.habil, 
c. egyetemi tanár, profilvezető főorvos  
Gastroprotekció a TAG és/vagy véralvadásgátló terápia mellett 
Prof. Dr. Becker Dávid PhD, med.habil, egyetemi tanár, klinika 
igazgató-helyettes  
Vaszkuloprotektív hatások fix kombinációs megoldásokkal 
Prof. Dr. Márk László PhD, med.habil, egyetemi tanár  
Koszorúér betegek antianginás terápiájának alapelemei 
Prof. Dr. Tomcsányi János PhD, med.habil, 
c. egyetemi tanár, osztályvezető főorvos  
Az érbetegségek alsó végtagi megjelenésének 
diagnosztikája és kezelése 
Prof. Dr. Pécsvárady Zsolt PhD, med.habil, c. egyetemi tanár 
 
 
AKTUALITÁSOK,IRÁNYELVEK 2023  
„Csak a szíved legyen fiatal”. 
A kardiovaszkuláris prevenció új irányai 
Prof. Dr. Tóth Kálmán az MTA Doktora, klinika igazgató egyetemi tanár  
ACS 
Prof. Dr. Becker Dávid PhD, med.habil, egyetemi tanár, 
klinika igazgató-helyettes  
Szívelégtelenség 
Dr. Habon Tamás PhD, med.habil, egyetemi docens, 
osztályvezető főorvos  
Arrythmiák 
Prof. Dr. Csanádi Zoltán az MTA Doktora, 
klinika igazgató egyetemi tanár 
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SHOCKTALANÍTÓ  
Kardiogén shock 
Prof. Dr. Zima Endre PhD, med.habil, egyetemi tanár  
Septikus shock 
Dr. Iványi Zsolt PhD, med.habil, egyetemi docens  
Vérzéses, redisztribúciós shock 
Dr. Zubek László PhD, egyetemi docens  
Súlyos, jobbszívfél elégtelenség 
Dr. Nagy Gergely PhD, osztályvezető főorvos 
 
 
SZÍVIZOMBETEGSÉGEK  
Bevezetés a kardiogenetikába 
Dr. Bödör Csaba PhD, molekuláris diagnosztikai laboratórium vezető  
Korszerű kardiovaszkularis pathológiai diagnózis 
Dr. Fintha Attila PhD, egyetemi adjunktus  
Obstruktív HCM kezelése 
Prof. Dr. Sepp Róbert az MTA Doktora, egyetemi tanár  
Sarcoidózisos szív 
Dr. Pozsonyi Zoltán PhD, egyetemi docens  
Szívizombetegség és sport 
Dr. Vágó Hajnalka PhD, egyetemi docens 
 
 
NON-FARMAKOLÓGIAI THERÁPIA  
A magasvérnyomás betegség non-farmakológiaia kezelése 
Dr. Barna István PhD, egyetemi docens  
Mozgásterápia a gyakorlatban - mire figyeljünk? - alapok 
Dvorák Márton PhD hallgató, mozgásterapeuta, humánkineziológus  
Gyakorlati dietetika - étrendösszeállítás interaktívan, kóstolóval 
Varga Dóra dietetikus, okleveles táplálkozástudományi szakember 
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PSZICHOKARDIOLÓGIA-GYÓGYÍTÁS FINOMRA HANGOLVA  
Konfliktuskezelés betegágy mellett 
Prof. Dr. Purebl György PhD, med.habil, 
intézetigazgató egyetemi tanár  
Hogyan gyógyítsuk azt, ami nincs is? 
Kapcsolat szomatizáló és hipochonder betegekkel 
Dr. Bai-Nagy Katalin pszichiáter-, pszichoterapeuta szakorvos, 
vezető pszichiáter  
Senki sem különálló sziget - gyógyítás teamben 
Dr. Moretti Magdolna pszichiáter, pszichoterapeuta, 
kiképző családterapeuta 
 
 
ÉRDEKES ESETEK  
Tanulságos esetek: ECHO 
Dr. Fülöp Tibor PhD, egyetemi docens  
Tanulságos esetek: Pacemaker 
Dr. Szilágyi Attila osztályvezető-helyettes főorvos  
Tanulságos esetek: EKG - Quiz 
Dr. Clemens Marcell, Dr. Sándorfi Gábor klinikai szakorvos  
egyetemi adjunktus / PhD, egyetemi adjunktus  
Tanulságos esetek: Hypertónia 
Dr. Nagy Viktor Klinikai főorvos  
Tanulságos esetek: Coronographia 
Dr. Ondrejkó Zsolt részlegvezető főorvos
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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.) 
 
Bruttó árak, az ÁFA-t tartalmazzák 

 
                                                          2023.01.30-ig        2023.02.28-ig      2023.02.28-a     Helyszínen 
                                                          fizetve                         fizetve                        után fizetve           fizetve 
 
Regisztrációs díj 
orvosoknak                              40.000 Ft / 1 fő      45.000 Ft / 1 fő      50.000 Ft / 1 fő    60.000 Ft / 1 fő 
 
Regisztrációs díj 
szakdolgozóknak                     20.000 Ft / 1 fő      25.000 Ft / 1 fő      28.000 Ft / 1 fő    30.000 Ft / 1 fő  
 
Kísérők regisztrációs díja:      20.000 Ft / 1 fő      25.000 Ft / 1 fő      28.000 Ft / 1 fő    30.000 Ft / 1 fő 
 
Egyetemi hallgatók, 
rezidensek, Ph.D. hallgatók, 
tényleges nyugdíjasok, 
szakdolgozók részvétele:       20.000 Ft / 1 fő      25.000 Ft / 1 fő      28.000 Ft / 1 fő    30.000 Ft / 1 fő 
 
FAKULTATÍV ELLÁTÁSOK (Nem része a regisztációs csomagnak) 
 
Svédasztalos ebéd 
csütörtökön:                             8.500 Ft / 1 fő         8.500 Ft / 1 fő         8.500 Ft / 1 fő       9.000 Ft / 1 fő  
                                                    
Nyitófogadás csütörtökön:   15.000 Ft / 1 fő       15.000 Ft / 1 fő        15.000 Ft / 1 fő    16.000 Ft / 1 fő 
 
Svédasztalos ebéd 
pénteken:                                 8.500 Ft / 1 fő         8.500 Ft / 1 fő         8.500 Ft / 1 fő       9.000 Ft / 1 fő 
 
Bankettvacsora pénteken:   16.500 Ft / 1 fő       16.500 Ft / 1 fő        16.500 Ft / 1 fő    17.000 Ft / 1 fő 
 
Svédasztalos ebéd 
szombaton:                              8.500 Ft / 1 fő         8.500 Ft / 1 fő         8.500 Ft / 1 fő       9.000 Ft / 1 fő 
 
A  ,,Résztvevők  regisztrációs  díja”  tartalmazza: 
n a  tudományos  programon  való  részvételt 
n a  kiállítás  látogatását 
n programfüzetet 
n kávészüneti  ellátást  (a  számlán  külön  sorban  11.600  Ft  értékben  kerül  

feltüntetésre) 
n akkreditációs vizsgadíjat. 
 



8 XIV. Egri Kardiológiai Napok 
2023. március 30 - április 1. 

A ,,Kísérők és a szakdolgozók regisztrációs díja” tartalmazza: 
n a  kiállítás  látogatását 
n programfüzetet 
n kávészüneti  ellátást  (a  számlán  külön  sorban  11.600  Ft  értékben  kerül  

feltüntetésre). 
 
Az „Egyetemi hallgatók, rezidensek, PhD. hallgatók, tényleges nyugdíjasok 
regisztrációs díja” az alábbi szolgáltatásokra jogosít: 
n a  tudományos  programon  való  részvételt 
n a  kiállítás  látogatását 
n programfüzetet 
n kávészüneti  ellátást  (a  számlán  külön  sorban  11.600  Ft  értékben  kerül  

feltüntetésre). 
 
SZÁLLÁS 

HOTEL PARK**** 
(A TANFOLYAM HELYSZÍNÉVEL EGYBEÉPÍTVE – 37 SZOBA) 
 
Egyágyas szoba svédasztalos reggelivel, 
ÁFA-val, IFA-val:                                                     42.500,- Ft/szoba/éj  
Kétágyas szoba svédasztalos reggelivel, 
ÁFA-val, IFA-val:                                                     48.000,- 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:                                                     32.500,- Ft/szoba/éj  
Kétágyas szoba svédasztalos reggelivel, 
ÁFA-val, IFA-val:                                                     38.000,- Ft/szoba/éj  
Pótágy:                                                                      15.000,- 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 2023. 
február 28-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) 
2023. február 28-ig 50%-os kötbérrel lehetséges. Ezután a kötbér 
100%-os. Amennyiben regisztrációs díjának befizetése nem érkezik meg 
bankszámlánkra 2023. február 28-ig, úgy az igényelt szolgáltatásokat 
és regisztrációját töröljük. Köszönjük megértését. 
 
FONTOSABB IDŐPONTOK 
Első - második értesítő elektronikus 
kiküldésének határideje:                                                 2022. december 1. 
 
Kedvezményes részvételi díj 
fizetésének határideje:                2023. január 30 és 2023. február 28. 
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TECHNIKAI 
INFORMÁCIÓ 

Kiállítás, szponzoráció: 
Miklósi Ferenc (fmiklosi@convention.hu), 

Mobil: +3630 922 2569 
 

Regisztráció, absztraktok: 
Kántor Nikolett (nkantor@convention.hu), 

Mobil: +3630 649 9715 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Convention Budapest Kft. 
Online regisztráció: www.convention.hu


