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KONGRESSZUSI FŐ TÉMÁK
• kardiológus és specialista együttműködése a beteg gondozásban 

(CRT/ICD)
• újabb trendek a pacemaker és ICD programozásban
• eszköz infekciók megelőzése és kezelése
• a pitvarfi brilláció komplex kezelése, az életmód szerepe
• ritmuszavarok akut ellátása
• syncope
• elektromos vihar
• kamrai tachikardia abláció
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AKKREDITÁCIÓ
A IX. Aritmia és Pacemaker Napok a rendezvényt követően a 
Semmelweis Egyetemnél utóakkreditált kongresszusként fog 
nyilvántartásra kerülni.
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TISZTELT KOLLÉGÁK, KEDVES BARÁTAINK!
Engedjék meg, hogy a Magyar Kardiológusok Társasága Aritmia 
és Pacemaker Munkacsoportjának Vezetősége és a helyi 
Szervezőbizottság nevében meghívjuk Önöket a  IX. Aritmia és 
Pacemaker Napokra, mely az idén szeptember 25-27. között a 
Vezetőség és a balatonfüredi Állami Szívkórház Aktív Kardiológiai 
Osztálya közös szervezésében kerül megrendezésre Balatonfüreden, 
a Flamingo Hotelben.
A Szívkórház Aktív Kardiológiai Osztálya napi tevékenységének 
immár hosszú évek óta szerves része a pacemaker -  és  ICD-
implantáció valamint az elektrofi ziológiai vizsgálat és RF-abláció. 
Az első elektrofi ziológiai vizsgálat 1980-ban, míg az első pacemaker 
implantáció 1991-ben történt, 2002-ben pedig a reszinkronizációs 
terápia is elindult. Ezért külön öröm és elismerés az itteni szakemberek 
számára, hogy az osztály történetében először,  országos kongresszust 
szervezhetnek.
Az idei rendezvényen kiemelt szerepet szánunk a kardiológusok és a 
specialisták közötti eszmecserének. Az elektromos eszközök indikációs 
területe egyre bővül, a technológia rohamosan fejlődik, az ablációs 
beavatkozások eredményessége olyan területeken is lényegesen 
javult, mint a pitvarfi brilláció és a kamrai tachikardia. A növekvő számú 
beteg  kezelése, hosszú távú gondozása komplex feladat, csak a 
specialisták és kardiológusok hatékony együttműködése révén lehet 
sikeres. A program során az aritmológia aktualitásainak tárgyalása 
mellett ezek a kérdések is terítékre kerülnek.
Meggyőződésünk, hogy a fentiek miatt a rendezvény programja 
széles érdeklődésre tarthat számot. A gyönyörű környezet és 
a reményeink szerint színvonalas társasági programok pedig 
nagyszerű kikapcsolódási lehetőséget ígérnek! Az aritmológiával napi 
szinten foglalkozó specialisták, szakorvos jelöltek, PhD-hallgatók és 
asszistensek  mellett szeretettel várunk a terület iránt érdeklődő minden 
kardiológus kollégát! 
Hasznos és kellemes őszi időtöltést, kikapcsolódást kívánunk a 
csodálatosan megújult, egyre szépülő Balatonfüreden!
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REGISZTRÁCIÓ
A 2006: XCVIII. (A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati 
segédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól) szóló 
törvénynek megfelelően: „Természetbeni támogatás kizárólag a rendezvényeken 
történő részvétellel közvetlen összefüggésben felmerülő kiadások (utazási költség, 
szállásköltség, részvételi díj) fedezetére szolgálhat” (Kérjük a fenti rendelkezést a 
*-val jelölt szolgáltatások támogatásánál, fi gyelembe venni szíveskedjenek.)

A regisztráció tartalmazza: az előadásokon való részvételt, kiállítók 
megtekintését, programfüzetet, tanfolyam ideje alatt 5 alkalommal kávé-
szüneti ellátást, és az ÁFA-t. A kávészüneti ellátás külön sorban jelenik meg 
a számlán 5.000 Ft értékben.

Kérjük a regisztrációs lapon a pecsétszámot feltüntetni szíveskedjék, 
mert annak hiányában nem tudjuk a kreditpontot jóváírni, illetve 
az igazolást kipostázni. Mindennemű jelentkezés és lemondás 
esetén kérjük a mellékelt formanyomtatványok használatát. A 
formanyomtatványok letölthetőek a www.convention.hu címen is.

SZÁMLÁZÁS
A Convention Budapest Kft. az igénybe vett szolgáltatásokra vonatkozó 
befi zetett összegről elektronikus számlát állít ki a vendég által megadott 
számlázási címre, amely számlát a megadott e-mail címre küldi el elek-
tronikusan. 

BEFIZETÉS
A/ A kitöltött regisztrációs lap visszaküldését követően - jelentkezése 
visszaigazolásával együtt - postázzuk a befi zetési csekket /utaláshoz 
szükséges számlaadatokat. Kérjük a küldő nevének nyomtatott 
nagybetűkkel történő feltüntetését. Postai befi zetéséről pénzének 
beérkezése után vagy a regisztrációban kérhet számlát, a regisztrációs 
lapon jelzett cég/intézmény/magánszemély nevére és címére. A kiállított 
számlát utólag nem tudjuk módosítani. Köszönjük megértését.

B/ Amennyiben cég /intézmény fi zeti a szállás/regisztrációs költségeket, 
kérjük a  költségvállaló nyilatkozatot mellékelni szíveskedjenek. Előzetes 
számlát csak a költségvállaló nyilatkozat birtokában küldhetünk. 

C/ Rózsaszín postai utalványon, melyet bármelyik postahivatalban igé-
nyelhet. Befi zetési cím: Convention Budapest Kft. 1461 Budapest Pf: 11.

LEMONDÁS, VISSZAFIZETÉS
Regisztrációs és szállásdíjának visszafi zetése – annak elküldése után 
– 2014. szeptember 1-ig 30%-os kötbérrel lehetséges. Ezután a kötbér 
100%-os.
Szálláslemondást szeptember 1-e után nem fogadhatunk el a kötbéres 
szerződések miatt. Amennyiben a szállásköltsége a rendezvény 
előtt 10 nappal nem kerül kiegyenlítésre, a kért szállást töröljük.
Megértését köszönjük!
Mindennemű jelentkezés és lemondás esetén kérjük az 
oldalon elérhető formanyomtatványok, vagy online 
regisztráció használatát

SZÁLLÁSLEHETŐSÉGEK

Flamingó Wellness és Konferencia Hotel Balatonfüred
8230 Balatonfüred, Széchenyi út 16.

Egyágyas szoba reggelivel, ÁFA-val 15.000 Ft/szoba/éj

Kétágyas szoba reggelivel, ÁFA-val 22.000 Ft/szoba/éj

2014. augusztus 20-ig 
történő jelentkezéssel

2014. augusztus 20-a 
utáni jelentkezéssel

Részvétel szakorvosoknak 22.000 Ft /fő 27.000 Ft /fő

Részvétel szakdolgozóknak, 
phd hallgatóknak, 
rezidenseknek

16.000 Ft /fő 18.000 Ft /fő

Koktél party csütörtökön 6.000 Ft /fő 6.000 Ft /fő

Bankettvacsora pénteken 8.000 Ft /fő 8.000 Ft /fő

Ebéd csütörtökön 4.000 Ft /fő 4.000 Ft /fő

Ebéd pénteken 4.000 Ft /fő 4.000 Ft /fő

Ebéd szombaton 4.000 Ft /fő 4.000 Ft /fő

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ, ONLINE REGISZTRÁCIÓ:
WWW.CONVENTION.HU

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ, ONLINE REGISZTRÁCIÓ:
WWW.CONVENTION.HU


