
KARDIOPULMONÁLIS 
KONFERENCIA

Meghívó
Szeretettel meghívjuk a kardiopulmonális határterület iránt érdeklődő 
kardiológusokat, pulmonológusokat, intenzív terápiás szakorvosokat, 
tüdőgyógyászati és kardiológiai rehabilitációval és alvásmedicinával 
foglalkozó szakorvosakat, szív- és mellkassebészeket, gyermekgyógyá-
szatokat és szakdolgozókat a festő szépségű Mátraházára a munkacso-
port kétnapos éves konferenciájára, amelyet idén az MTT Légzésrehabi-
litációs munkacsoportjával együtt tartunk. Foglalkozunk többek között 
a preoperative kivizsgálás kérdéskörével, a pulmonális hypertonia szí-
nes világával, légzésrehabilitációs vizsgálatokat ismerhetünk meg illet-
ve az alvásmedicina a munkacsoport tagjait érintő kérdéseit láthatjuk. 
A magas színvonalú intenzív osztályos esetek, a légzési- és keringési 
elégtelenségek újabb kezelési lehetőségének megbeszélésére is vál-
lalkozhatunk. A szokásoknak megfelelően kardiopulmonális interaktív 
esetbemutatásokra is várjuk az absztraktokat. Az előadások után, a 
szünetekben és az étkezések kapcsán a barátságok továbbfűzésére, 
szakmai kérdések részletes megvitatására kíváló lehetőséget látunk. 
Szombaton a Mátra gyönyörű adottságainak megismerésére invitáljuk 
a résztvevőket, amelyen reméljük minél több Kollega velünk tart. 

Sok szeretettel várjuk Önöket!

Varga János
MKT-MTT Kardiopulmonális 

Munkacsoport/Szekció elnöke

Karlócai Kristóf
MKT-MTT Kardiopulmonális 

Munkacsoport/Szekció alelnöke

A tanfolyam akkreditációja folyamatban van.

A konferencia weboldala:  www.regio10.hu/kardiopulm2018

Regisztráció:

Részvételi díj: 2018. augusztus 31-ig 
történő befizetéssel:

2018. augusztus 31-e 
utáni jelentkezéssel:

Orvos 15.000 Ft/fő 20.000 Ft/fő

Minden részvételi díj tartalmazza az ÁFA összegét (27%). A részvé-
teli díj étkezési közvetített szolgáltatást tartalmaz, amit a számlán 
külön sorban tüntetünk fel. A részvételi díj magában foglalja az előa-
dásokon való részvételt, a kávészüneteket, a pénteki ebédet és va-
csorát, a szombati ebédet, valamint a programfüzetet.

Társasági programok:    
Október 26. Ebéd:  részvételi díjban
Október 26. Vacsora: részvételi díjban
Október 27. Ebéd: részvételi díjban

Szállásfoglalás:
A Szervezőiroda a jelentkezés sorrendjében tölti fel a szálláshelyet.

Lifestyle Hotel Mátra (3233 Mátraháza, Hrsz. 7160.)

1 ágyas szoba reggelivel: 25.500 Ft/szoba/éj

2 ágyas szoba reggelivel: 31.500 Ft/szoba/éj

Lemondási és módosítási feltételek:
Részvétel és szállás lemondás vagy módosítás kizárólag írásban 
lehetséges, kötbérmentesen mindkettő 2018. szeptember 20-ig. 
Az írásban nem lemondott vagy a határidőt követő lemondás esetén 
a szállások költségét a szállodák nem térítik vissza, a megrendelt 
szolgáltatás értéke kifizetendő. Téves vagy dupla utalás esetén a 
rendezvényt követően történik visszautalás.

További információk:
Visszaigazolás és számlázás: Visszaigazolást a jelentkezés feldolgo-
zását követően emailben küldünk a befizetéshez szükséges díjbeké-
rővel együtt. A befizetést követően előlegszámlát állítunk ki (a ban-
ki kivonaton szereplő névre). A rendezvényt követően végszámlát 
állítunk ki, amit postai úton küldünk meg a befizető vagy szponzor 
nevére és címére.

Tudományos bizottság tagjai:

XXII. 
Rendezvény szervezője: MKT-MTT Kardiopulmonális Munkacsoport www.regio10.hu/kardiopulm2018

Mátraháza, 2018. október 26 – 27.
Helyszín: Lifestyle Hotel Mátra, 3233 Mátraháza, Hrsz. 7160.

RÉGIÓ

www.regio10.hu

Tudományos információ:
Dr. Varga János,  
Országos Korányi Pulmonológiai 
Intézet
1121 Budapest, Pihenő út 1.
E-mail: janosvargaster@gmail.com

Általános információ:
Régió-10 Kft.
6720 Szeged, Dugonics tér 12.
Tel.: 62/710-500, 20/469-6190
E-mail: info@regio10.hu
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