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TISZTELT KOLLÉGÁK!
Az orvoslás során egyre gyakrabban találkozunk határterületekkel, melyek két vagy több orvosi 
diszciplínát összekapcsolnak. Egyébként is fontosnak tartjuk, hogy a szakorvosok ne „ragadjanak 
bent” saját specialitásuk korlátai között, időnként lépjenek ki komfort-zónájukból. A hazai és nemzetközi 
kongresszusokon, továbbképzéseken egyre nagyobb teret nyer a multidiszciplinaritás kérdése. Ezért 
merült fel, hogy alkalmanként áttekintsük a kardiológia és a reumatológia határterületi kérdéseit és 
útjára bocsássuk a KArdio-REumatológiai SZimpózium (KARESZ) rendezvényt. Ezért 2023. február 17-
18-án Budapesten megrendezzük az első (és remélhetőleg nem utolsó) KARESZ továbbképzést. Az 
interdiszciplináris fórumra a kardiológusok, reumatológusok, belgyógyászok, családorvosok mellett 
minden érdeklődőt szeretettel invitálunk. 

A döntően továbbképző jellegű rendezvény magas színvonala érdekében a tudományos előadásokra 
elsősorban a hazai egyetemek és nagyobb megyei kórházak vezető szakértőit kértük fel. Ami a várható 
témákat illeti, áttekintjük, többek között, a kardio-reumatológia lényegét, kórélettanát, klinikai gyakorlati 
szempontjait, diagnosztikáját, valamint a főbb határterületi kórképeket (pl. koronáriabetegség, 
szívelégtelenség, ritmuszavarok, nagy- és kisvérköri hipertónia, infektív kórképek). Külön időt szentelünk 
a sportkardiológiának, a farmakológiai kapcsolódási pontoknak és a sürgősségi, intenzív eseteknek. A 
programot számos szponzorált előadás teszi még színesebbé. Ezen utóbbiak összeállításakor is kiemelt 
cél volt a magas tudományos érték.  

Minden érdeklődő kollégát szeretettel várunk a KARESZ-re! 

Üdvözlettel:

 Dr. Szekanecz Zoltán Dr. Müller Gábor
 egyetemi tanár  klinikai főorvos
 a Tudományos és Szervező Bizottság a Tudományos és Szervező Bizottság 
  elnöke titkára

A szervezők segítséget kívánnak nyújtani határon túlról érkező, magyarajkú orvosoknak, akik részt 
kívánnak venni a rendezvényen.
A továbbképzésen való ingyenes részvételre pályázhatnak mindazok, akik szponzor híján saját forrásból 
finanszíroznák a részvételüket. Az így elnyert támogatás az előadásokon és a kávészüneteken való 
részvételt tartalmazza.
Kérjük, hogy néhány soros bemutatkozó levelét szíveskedjen elküldeni az amajor@convention.hu e-mail 
címe! (Feltétel az általános orvosi diploma, pecsétszám vagy diploma nyilvántartási szám megadása.)
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 ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK
TUDOMÁNYOS ÉS SZERVEZŐ 
BIZOTTSÁG ELNÖKE ÉS TITKÁRA
Prof. Dr. Szekanecz Zoltán (elnök)
Dr. Müller Gábor (titkár)

TUDOMÁNYOS ÉS SZERVEZŐ 
BIZOTTSÁG
Prof. Dr. Becker Dávid
Dr. Kardos Zsófia PhD
Dr. Kerekes György PhD
Prof. Dr. Nagy György

A TANFOLYAM HELYSZÍNE
       Radisson Blu Béke
1067 Budapest, Teréz krt. 43.
https://www.radissonhotels.com/hu-hu/
szallodak/radisson-blu-budapest

SZERVEZÉSI INFORMÁCIÓ
Regisztrációs kérdésekben:
Major Alexa
E-mail: amajor@convention.hu
Telefon: (+36 30) 272 3329

Szponzorációs kérdésekben:
Miklósi Ferenc
E-mail: fmiklosi@convention.hu
Telefon: (+36 30) 922 2569

Convention Budapest Kft.
H-1143 Budapest, Besnyői utca 13., 1. em.
www.convention.hu

AKKREDITÁCIÓ
A tanfolyamot orvosok részére a Semmelweis 
Egyetem SE-TK/2023.I./00146 kódszámon 32 
kreditpontra akkreditálta .
Szakképesítések: 1. allergológia és klinikai 
immunológia; 2. aneszteziol.-intenzív terápia; 
3. belgyógyászat; 4. belgyógyászati angiológia; 
5. endokrinológia és anyagcsere-betegségek; 
6. érsebészet; 7. farmakológia; 8. fiziotherápia; 
9. foglalkozás-orvostan; 10. foglalkozás-
egészségügy; 11. geriátria; 12. gerontológia; 13. 
háziorvostan; 14. infektológia; 15. intenzív terápia; 
16. kardiológia; 17. klinikai farmakológia; 18. 
orvosi rehabilitáció (belgyógyászat); 19. orvosi 
rehabilitáció (kardiológia); 20. rehabilitációs 
medicina; 21. reumatológia; 22. sportfiziológia; 
23. sportorvostan; 24. szívsebészet.

A tanfolyamot gyógszerészek részére a 
Semmelweis Egyetem SE-GYTK/2023.I./00005 
kódszámon 32 kreditpontra akkreditálta .
Szakképesítések: 1. biológiai gyógyszerek 
fejlesztése és előállítása, gyógyszer-
biotechnológia; 2. farmakológia, farmakoterápia; 
3. farmakovigilancia; 4. gyógyszer-engedélyezés; 
5. gyógyszer-információ és terápiás tanácsadás; 
6. gyógyszerellenőrzés; 7. gyógyszerész 
(szakirányú szakképesítés nélkül); 8. 
gyógyszerészi gondozás; 9. gyógyszerkészítés; 
10. gyógyszertár üzemeltetés, vezetés; 11. 
gyógyszertári minőségbiztosítás; 12. gyógy-
szertechnológia; 13. hatóanyagkutatás és 
gyógyszerkémia; 14. klinikai laboratóriumi 
gyógyszerészet; 15. kórházi-klinikai szakgyógy-
szerészet; 16. nem klinikai és klinikai gyógyszer-
kutatás, farmakológia.

Szakdolgozók 16 pontot szerezhetnek.

https://www.radissonhotels.com/hu-hu/szallodak/radisson-blu-budapest
https://www.radissonhotels.com/hu-hu/szallodak/radisson-blu-budapest
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TERVEZETT PROGRAM

PÉNTEK    |    2023.02.17.

10:00 A program kezdete, rövid bevezető

10:10 Bevezetés a kardio-reumatológiába
Dr. Müller Gábor klinikai főorvos; Budapest

10:30 Epidemiologia: az osteoarthritis példája 
Prof. Dr. Bálint Péter egyetemi tanár, Budapest

12:00 Kávészünet

12:30 Kardiológiai konzílium a reumatológiában
Dr. Kumánovics Gábor PhD, klinika igazgató egyetemi docens; Pécs

14:00 Ebédszünet

15:00 Modern kardiológiai képalkotás
Dr. Vágó Hajnalka PhD, egyetemi docens; Budapest

16:30 Kávészünet

17:00 Cardiovascularis manifesztációk reumatológiai kórképekben
Prof. Dr. Kovács László tanszékvezető egyetemi tanár; Szeged

18:00 Esti előadás

20:00 A program vége

SZOMBAT    |    2023.02.18.

08:30 Carditisek a reumatológiában
Prof. Dr. Nagy György tanszékvezető egyetemi tanár; Budapest

10:00 Vénás tromboembólia reumatológiai vonatkozásai
Dr. Kerekes György PhD, egyetemi adjunktus; Debrecen

11:30 Kávészünet

12:00 Reumatológiai gyógyszerek kardiológiai (mellék)hatásai
Prof. Dr. Szekanecz Zoltán tanszékvezető egyetemi tanár; Debrecen
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13:30 Ebédszünet

14:30 Sürgősségi és intenzív kardio-reumatológia
Prof. Dr. Becker Dávid egyetemi tanár, klinika igazgató-helyettes; Budapest

16:00 A program vége, tesztírás, zárás

REGISZTRÁCIÓ
A tanfolyam helyszínén pénteken 07:30-18:00 között, szombaton 08:00-13:00 között lehetséges.

REGISZTRÁCIÓS DÍJAK
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.

2022.12.15-e előtti 
fizetés esetén

2022.12.15-e utáni 
fizetés esetén

Regisztrációs díj orvosok és gyógyszerészek részére 30.000 Ft /fő 35.000 Ft /fő

Egyetemi hallgatók, rezidensek, Ph.D. hallgatók, 
tényleges nyugdíjasok, szakdolgozók regisztrációs díja

10.000 Ft /fő 12.000 Ft /fő

Kísérők regisztrációs díja 10.000 Ft /fő 12.000 Ft /fő

A „Regisztrációs díj” befizetése az alábbiakra 
jogosít:

• szakmai programok látogatása
• kapcsolódó kiállítás megtekintése
• kávészüneti ellátás 6.900 Ft /fő értékben 

(a számlán külön sorba bontva, ellátásként 
kerül feltüntetésre)

• tanfolyamzáró teszt az adott tanfolyamon
• tanfolyam kiadvány, névkitűző
• akkreditáció díja

Az „Egyetemi hallgatók, rezidensek, PhD. hallgatók, 
tényleges nyugdíjasok regisztrációs díja”  
befizetése az alábbiakra jogosít:

• szakmai programok látogatása
• kapcsolódó kiállítás megtekintése
• kávészüneti ellátás 6.900 Ft /fő értékben 

(a számlán külön sorba bontva, ellátásként 
kerül feltüntetésre)

• tanfolyam kiadvány, névkitűző

A „Kísérők regisztrációs díja” befizetése az alábbiakra jogosít:

• kapcsolódó kiállítás megtekintése
• kávészüneti ellátás 6.900 Ft /fő értékben 

(a számlán külön sorba bontva, ellátásként kerül feltüntetésre)
• tanfolyam kiadvány, névkitűző
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FAKULTATÍV ELLÁTÁSOK (opcionálisan választható szolgáltatás)

2022.12.15-e előtti 
fizetés esetén

2022.12.15-e utáni 
fizetés esetén

Büféebéd pénteken 7.500 Ft /fő 8.000 Ft /fő

Bankettvacsora pénteken 15.000 Ft /fő 17.000 Ft /fő

Büféebéd szombaton 7.500 Ft /fő 8.000 Ft /fő

SZÁLLÁSLEHETŐSÉGEK (opcionálisan választható szolgáltatás)

Radisson Blu Béke Hotel **** Superior (a rendezvény helyszíne)
1067 Budapest, Teréz krt. 43.

Standard szoba reggelivel egy fős elhelyezéssel 35.000 Ft /szoba /éj

Standard szoba reggelivel két fős elhelyezéssel 38.000 Ft /szoba /éj

Superior szoba reggelivel egy fős elhelyezéssel 38.000 Ft /szoba /éj

Superior szoba reggelivel két fős elhelyezéssel 41.000 Ft /szoba /éj

A szobaárak tartalmazzák a gazdag büféreggelit, a WIFI elérhetőséget a szálloda teljes területén, 
valamint a vonatkozó adókat (ÁFA, Idegenforgalmi adó). A szobaárban foglalt reggeli ára 5% áfát 
és szervízdíjat tartalmaz. A szobák az érkezés napján 15:00h-tól az utazás napján 10:00h-ig állnak 
rendelkezésre.

A szállásfoglalás EGYÉNILEG történik, a rendezvény weboldalán található szállásfoglalási link 
segítségével!

JELENTKEZÉSI FELTÉTELEK
A jelentkezésekhez minden esetben felhasználói fiók szükséges, amelyet csak egy alkalommal 
kell feltölteni az Ön személyes adataival, illetve a későbbiekben itt lehetséges az esetleges 
adatmódosításokat elvégezni! Amennyiben Ön még nem rendelkezik felhasználói profillal a Convention 
Budapest Kft. rendszerében, kérjük első lépésként ezt hozza létre.

Mivel minden profil egyedi azonosító adatokat tartalmaz, így más helyett/nevében nem lehetséges 
a regisztrációt elvégezni, minden jelentkezőnek egyedi, saját profillal kell rendelkezni a sikeres 
kongresszusi jelentkezéshez.



7

FIZETÉSI MÓDOK
BANKKÁRTYÁS FIZETÉS: Bankkártyás fizetés az online regisztráció folyamán a K&H Bank által biztosított 
online bankkártya felületen keresztül. Sikeres fizetés után, cégünk rendszere automatikusan kiállítja a 
számlát az Ön által megadott számlacímre, ezért kérjük, figyelmesen töltse ki a számlázási adatokat. 
Ismételt kártyás fizetésre, kollégáink ki tudnak Önnek küldeni egy speciális linket, ezért ebben az 
esetben kérjük, lépjen kapcsolatba munkatársainkkal.

BANKI ÁTUTALÁS: (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. A számlát az összeg beérkezését követően 
tudunk kiállítani az Ön által megadott számlacímre.

KÖLTSÉGVÁLLALÓI NYILATKOZAT: Amennyiben részvételét Cég/Intézmény/Alapítvány kívánja 
átutalással kifizetni, úgy a letölthető dokumentumok között található költségvállaló nyilatkozatot 
kérjük cégszerű aláírással ellátva irodánkba visszajuttatni szíveskedjen! Előzetesen díjbekérőt, illetve 
számlát csak ezen költségvállaló nyilatkozat birtokában küldhetünk. 

SZÁMLÁZÁS
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.

A Convention Budapest Kft. az igénybe vett szolgáltatásokra vonatkozó befizetett összegről elektronikus 
számlát állít ki a vendég által megadott számlázási címre, amely számlát a megadott e-mail címre küldi 
el elektronikusan. Számlát csak megadott címre tudunk kiállítani, befizetésének beérkezése után. 
Számlát módosítani csak adminisztrációs költség ellenében áll módunkban. Amennyiben nem jelöl 
meg külön számlázási címet, a számlát automatikusan a résztvevő nevére állítjuk ki.

LEMONDÁS, VISSZAFIZETÉS
Regisztrációs díjának visszafizetése – annak elküldése után – 2023. január 10-ig kötbérmentesen 
lehetséges, de adminisztrációs díj fizetése ellenében történik. Ezután a kötbér 100%-os.

FONTOSABB IDŐPONTOK

Első-második értesítő elektronikus kiküldésének határideje 2022. július 15.

Kedvezményes regisztrációs díj megfizetésének határideje 2022. december 15.

I. Kardio-Reuma Szimpózium 2023. február 17-18.
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