
PÉCSI KARDIOLÓGIAI KONGRESSZUS
VI. PÉCSI KARDIOVASZKULÁRIS PREVENCIÓS 
ÉS REHABILITÁCIÓS KONGRESSZUS (AZ MKT 
KARDIOVASZKULÁRIS PREVENCIÓS ÉS REHABILITÁCIÓS 
MUNKACSOPORT ÉS A MAGYAR KARDIOVASZKULÁRIS 
REHABILITÁCIÓS TÁRSASÁG KONGRESSZUSA)
ÉS A IX. PÉCSI KARDIOLÓGIAI NAPOK KÖZÖS RENDEZVÉNYE.

Pécs, Kodály Központ, 2021. szeptember 23-25.



TISZTELT KOLLÉGÁK!
A VI. Pécsi Kardiovaszkuláris Prevenciós és Rehabilitációs Kongresszusra invitáljuk Önöket, mely a Magyar 
Kardiológusok Társasága Kardiovaszkuláris Prevenciós és Rehabilitációs Munkacsoport és a Magyar Kardio-
vaszkuláris Rehabilitációs Társaság közös szervezésében kerül megrendezésre. Az elmúlt évben a járványügyi 
helyzet miatt kongresszusunk elmaradt. Idén, ha lehetséges személyes jelenléttel, ha nem, akkor online tartjuk 
meg rendezvényünket. Kongresszusunk ismét közös kongresszus lesz a PTE Szívgyógyászati Klinikával, ezzel is 
törekedve arra, hogy minél több információt tudjunk nyújtani Kollégáink számára. 
A kardiovaszkuláris betegségek megelőzésében, gyógyításában, és rehabilitációjában dolgozó kardiológus, 
belgyógyász, angiológus, rehabilitációs szakorvos kollégákon kívül várjuk a családorvos kollégákat is, akikre 
nélkülözhetetlen szükség van a kardiovaszkuláris betegek ellátásában. Kongresszusunkon célunk az aktualitások 
bemutatása, a főbb terápiás és diagnosztikus eljárások összefoglalása, a számos klinikai útmutató mindennapi 
életre való adaptációja, valamint a Covid-19 kardiovaszkuláris vonatkozásainak tárgyalása.  
Külön szeretnénk meghívni idén is a kardiovaszkuláris betegekkel foglalkozó szakdolgozókat is, akik munkája 
nélkül nem lenne sikeres orvosi tevékenységünk sem. A mindennapi életben megszerzett tapasztalataikat 
megoszthatják egymással a szakasszisztensek, ápolók, dietetikusok, gyógytornászok, egészségnevelők és 
pszichológusok.
Előadás tartására/poszter bemutatására várjuk az absztraktokat, mind az orvoskollégáktól, mind a szakdolgozóktól. 
Személyes jelenléti kongresszus esetén a kongresszus helyszíne: Pécs, Kodály Központ.  
Sok szeretettel várunk minden kedves Kollégát tudományos rendezvényünkre, melynek időpontja: 2021. 
szeptember 23-25. 
 Dr. med.habil Szabados Eszter PhD Dr. Kohut László PhD
 tanszékvezető egyetemi docens c. egyetemi docens, intézetvezető
 PTE KK, I.sz. Belgyógyászati Klinika MH Honvédkórház
 Kardiológiai Prevenciós és Rehabilitációs Tanszék Balatonfüredi Kardiológiai Rehabilitációs Intézet
 MKT Prevenciós és Rehabilitációs Munkacsoport Magyar Kardiovaszkuláris Rehabilitációs Társaság
 vezetője elnöke

AKKREDITÁCIÓ
A Továbbképző Tanfolyam orvosok részére PTE ÁOK/2021.II/00109-es kódszámon akkreditált. Sikeres 
tesztírás esetén orvos résztvevők 50 kredit-pontot szerezhetnek; a kreditpontok az OFTEX portálon feltüntetett 
szakképesítéseknél szakma szerinti pontszámként kerülnek jóváírásra. 
A 63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól 6.§ (1) 
Szabadon választható elméleti továbbképzésnek minősül: 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.



IDŐPONT
2021. szeptember 23-25.

TISZTELT KOLLÉGÁK!
Engedjék meg, hogy szeretettel meghívjam Önöket a IX. Pécsi Kardiológiai Napokra, mely 2021. szeptember 23-
25. között Pécsett kerül megrendezésre.
Immáron harmadik alkalommal készülünk a Magyar Kardiológusok Társasága égisze alatt rendezendő VI. 
Pécsi Kardiológiai Prevenciós és Rehabilitációs Kongresszus valamint a IX. Pécsi Kardiológiai Napok összevont 
rendezvényére, a Pécsi Kardiológiai Kongresszusra.
Reményeink szerint, idén a járványügyi helyzet lehetővé teszi a közös kongresszus jelenléti formában történő 
megrendezését, melynek keretében a résztvevők megismerhetik a PTE Klinikai Központ Szívgyógyászati 
Klinika képalkotó kardiológiai, intervenciós kardiológiai, szívsebészeti, elektrofiziológiai valamint pacemaker 
munkacsoportjainak tevékenységét.
Tervezett fő témáink révén betekintést nyerhetnek a gyakorló klinikusok a szívgyógyászat legforrongóbb 
területeibe, megismerhetik a COVID-19 pandémia jelentette új kardiológiai kihívásokat, valamint áttekintést 
kaphatnak a legfrissebb nemzetközi irányelvekről. A kongresszuson ismét helyt kívánunk adni a korábban nagy 
sikerrel megrendezett szakdolgozói fórumnak.
A kongresszus a háziorvos, belgyógyász, kardiológus és szívsebész szakorvos kollégák, szakasszisztensek számára 
továbbképzési és pontszerzési lehetőséget biztosít.

A szervezőbizottság nevében tisztelettel várunk minden érdeklődőt közös rendezvényünkre!

  Prof. Dr. Cziráki Attila 
  klinikaigazgató
  PTE KK Szívgyógyászati Klinika 

HELYSZÍN
Pécs, Kodály Központ 
7622 Pécs, Brauer Marcell sétány 4. 
(korábban Universitas utca)

FŐ TÉMÁK
1. A Covid-19 infekció kardiovaszkuláris vonatkozásai 
2. A Covid-19 járvány pszichológiai vonatkozásai
3. Post-Covid syndroma ellátása, rehabilitációja 
4. Kardiovaszkuláris rehabilitáció speciális esetekben
5. Onko-kardiológia 
6. Sportkardiológia 
7. Telemedicina kardiovaszkuláris vonatkozásai 
8. Vénás tromboembóliák antikoaguláns kezelése 

 - új evidenciák és irányelvek

9. Pitvarfibrilláció és társbetegségek 
 - fókuszban a diabétesz

10. Stroke, Ocularis Stroke, Cardiogén Stroke, etiológia, 
kezelés

11. Az intervencionális kardiológia aktualitásai
12. Aritmia és pacemaker terápia: gyógyszeres és 

eszközös kezelési lehetőségek
13. Szívbetegségek komplex szívsebészeti megközelítése 
14. Legújabb irányelvek a kardiológiában
15. Képalkotó vizsgálatok a kardiológiában



A SZERVEZŐ BIZOTTSÁG TAGJAI
Dr. Szabados Eszter 
(a Szervező Bizottság elnöke)
Dr. Faludi Réka
Dr. Kohut László

Dr. Páder Katalin
Prof. Dr. Szokodi István
Dr. Vértes András

A TUDOMÁNYOS
BIZOTTSÁG TAGJAI
Prof. Dr. Cziráki Attila
Prof. Dr. Horváth Iván
Dr. Simon Attila
Dr. Szelid Zsolt
Dr. Tiringer István
Prof. Dr. Tóth Kálmán

FŐVÉDNÖKÖK
Prof. Dr. Miseta Attila Prof. Dr. Tóth Kálmán 
a PTE rektora az MKT előző elnöke

ABSZTRAKT FELHÍVÁS
A kongresszuson előadások bemutatására van lehetőség szóbeli előadás, poszter és esetismertetés 
formájában. Absztraktot várunk bármely Kardiovaszkuláris illetve Kardiovaszkuláris Rehabilitációs 
témában orvos és nem orvos kollégáktól egyaránt. 
A jelentkezők számától függően a szervezők fenntartják a jogot, hogy bizonyos szóbeli előadásokat, 
poszterprezentáció formájában fogadjanak el. Ezen döntésről az érintetteket időben értesítik. 
Az előadások rövid szöveges összefoglalóját magyar nyelven, kérjük a www.convention.hu oldalon a rendezvény 
online absztrakt küldés felületének használatával a részünkre elküldeni szíveskedjenek.

AZ ELADÁSOK FORMAI KÖVETELMÉNYE:
• Előadás címe (max. 150 karakter terhedelem-

ben)
• Előadás kategóriája

 » VI. Pécsi Kardiovaszkuláris Prevenciós és 
Rehabilitációs Kongresszus

 » IX. Pécsi Kardiológiai Napok
• Előadás tervezett módja

 » szóbeli
 » poszter
 » esetismertetés
 » felkért előadás

• Előadás szöveges része tagoltan összesen 
2500 karakter terjedelemben
 » Bevezetés
 » Módszerek
 » Eredmények
 » Következtetés
 » Irodalom (amennyiben nincsen irodalom lista 

kérjük egy gondolatjelet írjon be a mezőbe)
• Előadó, első szerző neve, munkahelye, e-mail 

címe
• További szerzők neve és munkahelye a 

szerzőlista megfelelő sorrendjében

Absztrakt leadási határidő: 2021. augusztus 20. (éjfél)
Előadások elbírálásának tervezett határideje: 2021. augusztus 30-től



REGISZTRÁCIÓ
Csütörtökön 10:00–20.00 között, pénteken: 07.30–18.00 között, szombaton 08.00–13.00 között lehetséges.

REGISZTRÁCIÓS DÍJAK (A DÍJAK AZ ÁFA-T TARTALMAZZÁK)
A 2006: XCVIII. (A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás ál-
talános 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.)

2021. július 1-jéig 
történő befizetéssel

2021. július 1-je
utáni befizetéssel

Helyszíni regisztráció
és befizetés

Részvétel a kongresszuson 25.000,- Ft /fő 30.000,- Ft /fő 35.000,- Ft /fő

Egyetemi hallgatók, rezidensek, 
Ph.D. hallgatók, szakdolgozók, 
tényleges nyugdíjasok részvétele

10.000,- Ft /fő 12.000,- Ft /fő 14.000,- Ft /fő

Kísérők részvétele a kongresszuson 8.000,- Ft /fő 10.000,- Ft /fő 12.000,- Ft /fő

FAKULTATÍV ELLÁTÁSOK (A DÍJAK AZ ÁFA-T TARTALMAZZÁK)

2021. július 1-jéig 
történő befizetéssel

2021. július 1-je
utáni befizetéssel

Helyszíni regisztráció
és befizetés

Büféebéd csütörtökön 6.000,- Ft /fő 6.000,- Ft /fő 6.000,- Ft /fő

Nyitókoncert térítésmentes, de 
regisztrációhoz kötött

térítésmentes, de 
regisztrációhoz kötött

térítésmentes, de 
regisztrációhoz kötött

Büféebéd pénteken 6.000,- Ft /fő 6.000,- Ft /fő 6.000,- Ft /fő

Büféebéd szombaton 6.000,- Ft /fő 6.000,- Ft /fő 6.000,- Ft /fő

Ültetett, felszolgált bankettvacsora 
pénteken 5.000,- Ft /fő 5.000,- Ft /fő 5.000,- Ft /fő

A „Részvétel a kongresszuson” díj befizetése az alábbiakra jogosít: a szakmai programok látogatása,  
kapcsolódó kiállítás megtekintése, kávészüneti ellátás 4 alkalommal a rendezvény ideje alatt, kongresszusi táska, 
névkitűző, az akkreditáció díja. (A kávészüneti ellátás 8.300 Ft/fő értékben a számlán külön sorban, bontva kerül 
feltüntetésre.)



SZÁLLÁSLEHETŐSÉGEK (FAKULTATÍV SZOLGÁLTATÁS, NEM A CSOMAG RÉSZE)

CORSO HOTEL PÉCS ****    
(a kongresszus helyszínétől 620 m - 10 perc sétatávolságra – 75 szoba) 

H-7626 Pécs, Koller u. 8., www.corsohotel.hu

Egyágyas szoba reggelivel, IFA-val, ÁFA-val: 27.000,- Ft /szoba /éj

Kétágyas szoba reggelivel, IFA-val, ÁFA-val: 31.500,- Ft /szoba /éj

Parkolás: 1. A szállodától 5 perc (gyalogos) távolságra lévő Tudásközpont parkolóját ingyenesen lehet használni. 
2. Lehetőség van a szálloda melletti utcában parkolni 250,- Ft/óra díjjal, hétköznapokon 08-17-óráig. Hétvégén 
ingyenes. 3. A szálloda előtti parkolóhelyek ingyenesek, ezek azonban a be- és kipakolás megkönnyítésére vannak 
fenntartva és korlátozott számban elérhetők. Ezúton szeretnénk felhívni figyelmét, hogy a kanyarodósáv parkolás 
céljából nem igénybe vehető

PALATINUS GRAND HOTEL*** 
(A kongresszus helyszínétől 1200 m - 18 perc sétatávolságra - 30 szoba)

H-7621 Pécs, Király u.5., www.palatinusgrandhotel.hu

Standard klímás szoba svédasztalos reggelivel, egyágyas használatra, 
ÁFA-val, IFA-val: 20.500,- Ft /szoba /éj 

Standard klímás szoba svédasztalos reggelivel, kétágyas használatra, 
ÁFA-val, IFA-val: 25.500,- Ft /szoba /éj 

Parkolás: Parkolóhely a szálloda mélygarázsában korlátozott számban áll rendelkezésre, 2.500 Ft /autó /éj 
költségért

SZÁLLÁSFOGLALÁSI FELTÉTELEK
A kötbéres szállásfoglalások miatt kedvezményes árakon férőhelyet biztosítani csak a meglévő kapacitás erejéig, 
de – a kötbérmentes lemondási feltételek miatt - legkésőbb 2021. augusztus 10-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 bank-
számlánkra, vagy postai úton hozzánk beérkezik.



FONTOSABB IDŐPONTOK
Első - második értesítő kiküldésének határideje: 2021. március 30.

Kedvezményes részvételi díj fizetésének és szállásfoglalásnak 
határideje: 2021. július 1.

Absztrakt beküldési határidő: 2021. augusztus 20.

Pécsi Kardiológiai Kongresszus 2021. szeptember 23-25.

BEFIZETÉS
A, Banki átutalással (egyéni vállalkozás /saját cég): a visszaigazolásban kapott bankszámlaszámra. A 
közleményben kérjük 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, 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.
C, Bankkártyás fizetés. Csak az online jelentkezéskor használható! Kérjük a online jelentkezéskor 
a számlaadatokat megadni szíveskedjen. Számlát az összeg beérkezését követően tudunk kiállítani az Ön által 
megadott számlacímre.

LEMONDÁS, VISSZAFIZETÉS
Regisztrációs és szállásdíjának visszafizetése (annak elküldése után) 2021. augusztus 10-ig 50% kötbérrel 
lehetséges. Ezután a kötbér 100%-os. Szálláslemondást 2021. augusztus 10-e után nem fogadhatunk el a 
kötbéres szerződések miatt.
Mindennemű jelentkezés és lemondás esetén kérjük a mellékelt formanyomtatványok használatát!
Köszönjük.



TECHNIKAI INFORMÁCIÓK
Regisztráció, absztraktok
Kántor Nikolett (nkantor@convention.hu) 
Mobil: +36 30 649 9715 
Kiállítás, szponzoráció 
Miklósi Ferenc (fmiklosi@convention.hu) 
Mobil: +36 30 922 2569
Convention Budapest Kft.
H-1143 Budapest, Besnyői utca 13. 1. em.

Regisztráció a www.convention.hu oldalon
keresztül lehetséges.


