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Szeretnénk tájékoztatni Társaságunk aktualitásairól és várható eseményeiről.
A Magyar Kardiológusok Társasága
2012. évi
Tudományos Kongresszusa
2012. május 9-12-ig
(szerda, csütörtök, péntek, szombat)
a hagyományoknak megfelelően Balatonfüreden kerül megrendezésre. Az Észak-Balatoni
Regionális Konferencia Központ (8230 Balatonfüred, Horváth M. út) és az Anna Grand Hotel
ad 2012-ben is otthont a Társaság tudományos rendezvényének.
A 2012. évi tavaszi tudományos ülésre javasolt témák a mellékletben megtalálhatók.
A Magyar Kardiológusok Társasága a kardiológia bármely területéről - a határterületeket is
beleértve - vár előadás/poszter absztraktokat.
A tavalyi évhez hasonlóan a Magyar Kardiológusok Társasága a kongresszusra csak
elektronikus úton, web-es felületen át beadott absztraktokat fogad el a www.mkardio.org
weben keresztül.
Azon tagjaink számára, akik már rendelkeznek a Társaság honlapjához felhasználó névvel /
jelszóval, – a honlap egyéb szolgáltatásai mellett – az absztraktbeküldés a tavalyi módhoz
hasonlóan végrehajtható.
Ha felhasználó nevét / jelszavát nem tudja, vagy elfelejtette, kérjük, írjon a
support@mkardio.hu e-mail címre, válaszlevélben megküldjük Önnek!
Az elektronikus absztraktbenyújtás 2011. december 19. - 2012. január 16. (éjfél) között
lehetséges. Kérjük, hogy az absztraktokkal kapcsolatos, a honlapon is megjelenő
követelményeket előzetesen tanulmányozzák át: www.mkardio.org/mkt2012.
Az absztrakt nem tartalmazhat képeket, táblázatokat. Kérjük, mindenki fordítson arra
figyelmet, hogy az előadásában szereplő matematikai jelek, görög betűk, egyéb
szimbólumok megadása az mkardio.org Web-rendszer on-line absztraktbeküldő felszínén
rendelkezésre álló „speciális jelek” táblázat használatával történjen. A Word-ből vagy egyéb
szövegszerkesztőkből az absztraktbejelentő felszínre bemásolt idegen karakterek (pl: ±/ α/ ≤
stb. jelek) ellenkező esetben nem megfelelő formátumban jelennek meg a beküldött előadás
kivonaton és ezeket utólag korrigálni nem áll módunkban. Minden előadás kivonat a szerző
által bejelentett szöveggel jelenik meg a Cardiologia Hungarica folyóiratban.
Felhívjuk figyelmüket, hogy a beküldési határidő után a webes felületen nem fognak tudni
absztraktot beküldeni, így azokat nem lesz módunk elfogadni.
A Magyar Kardiológusok Társasága elnöksége a jövőben is nagy hangsúlyt kíván fektetni a
poszter szekcióra. A már bevezetésre került elektronikus poszter szekciót is tovább
szeretnénk folytatni.

Felhívjuk figyelmét, hogy jelölje meg az absztraktbenyújtásnál, hogy elfogadás esetén szóbeli
vagy poszter bemutatót kér, illetve azon belül elektronikus vagy hagyományos poszter
bemutatásra készül.
Előadás/poszter csak abban az esetben mutatható be, ha az első szerző a Társaság
aktív tagja és 2012. évi tagdíja is rendezve van.
Elnökségi határozat alapján minden résztvevő első szerzőként csak egy tudományos
előadást vagy posztert prezentálhat, s a Magyar Kardiológusok Társasága tudományos
szimpóziumán háromszor szerepelhet.
A 2012. évi balatonfüredi kongresszusra a tavalyi évhez hasonlóan kizárólag online
jelentkezhet a www.mkardio.org web oldalunkon keresztül. A jelentkezést előreláthatólag
2012. január közepén indítjuk és április elején zárjuk le.
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Magyar Kardiológusok Társasága idén is pályázatot hirdet „Lozsádi
Norbert Díj” címmel. Beadási határidő: 2012. március 16. A pályázati kiírást mellékeltük.
A Magyar Kardiológusok Társasága és a Richter Gedeon Rt. közös pályázatot hirdet.
Beadási határidő: 2012. március 16. Bővebb információ a pályázattal kapcsolatosan a
mellékletben megtalálható.
A Szívelégtelenségben Szenvedőkért Alapítvány pályázatot hirdet „A
szívelégtelenség és szívizombetegségek” témaköreiből. További információ a felhívással
kapcsolatosan a mellékletben olvasható.
A Magyar Kardiológusok Társasága pályázatot hirdet kiemelt jelentőségű
nemzetközi kongresszusokon való részvételi hozzájárulásra (ESC, EUROECHO, EUROPACE,
EuroPCR, EuroPRevent, Euro Heart Failure, Acute Cardiac Care, ACC, AHA, ISHR World
Meeting). A pályázat feltételeit a mellékletben megtalálják.
MKT HÍREK
Saját adatait mindenki elektronikusan frissítheti, a Társaság honlapján
(www.mkardio.org) a bejelentkezéshez szükséges felhasználó névvel/jelszóval. Minden
tagnyilvántartásban szereplő tagunk rendelkezik felhasználó névvel/jelszóval. Kérjük, a frissítést
minél előbb tegye meg, mert ennek függvényében garantált az MKT anyagainak megérkezése.
Ha bejelentkezési adatait nem tudja, vagy elfelejtette, kérjük, írjon a support@mkardio.hu email címre, válaszlevélben megküldjük Önnek.
Az MKT 2012. évben is rendelkezésükre bocsátja a tagság részére elektronikus
évkönyvét. Az évkönyv a továbbiakban is csak elektronikusan lesz elérhető.
2012. évi tagdíj összege 5000 Ft, melyet legkésőbb 2012. február 15-ig befizetni
szíveskedjenek.
Kedvezményes tagdíjfizetésre jogosultak: orvostanhallgatók, asszisztensek, 35 éven
aluli orvosok, melynek összege 3000 Ft. Nyugdíjas tagoknak a tagság ingyenes. A tagfelvétel
menetére és a tagdíj befizetés teljesítésére vonatkozó információkat a honlapunk nyitó oldalán
a Rólunk/Az Én „MKT”-m menüpontok alatt találja meg. Szeretnénk megkérni arra,
amennyiben tagdíjfizetési hátraléka van, azt elektronikus átutalással rendezni szíveskedjék,
hogy a MKT tagsággal járó kedvezményeket és információkat továbbra is biztosíthassuk.
Bankszámlaszámunk: 11711034-20021513. Csekket nem áll módunkban küldeni. A Társaság
online payment rendszerét 2011. december 15-én (csütörtök) indítjuk.

Felhívjuk a Társaság soraiba újonnan jelentkezők figyelmét, hogy a tagfelvételi kérelem
elküldése nem jár automatikus tagsági viszonnyal! A beérkező kérelmekről a Társaság
vezetősége dönt, majd értesíti a jelentkezőt a felvételről, vagy a tagfelvételi kérelem
elutasításáról.
Tagfelvételre évente kétszer van lehetőség, előre meghatározott két időpontban.
Soron következő tagfelvételünk 2011. december 9-én lesz. Az MKT alapszabálya értelmében
érvényes tag, aki a megállapított tagdíjat rendszeresen befizeti. A tagfelvétel menetére
vonatkozó tudnivalókat a www.mkardio.org web-rendszer a Tagsággal kapcsolatos
információk, összefoglaló menüpont alatt is megtalálja. A tagfelvétel után mindenki
jelentkezhet a munkacsoportokba. A munkacsoportokba a tagfelvétel folyamatos. Az MKT
elektronikus munkacsoport nyilvántartását a munkacsoport vezetők tagnyilvántartásával
egyeztetjük és a jövőben a munkacsoport vezetők részére átadjuk. Minden jelenlegi MKT
tagot kérünk, hogy az mkardio.org web-rendszerben a bejelentkezést követően frissítse
megváltozott adatait nyilvántartott személyes adatlapján. Minden munkacsoport tag
figyelmét felhívjuk, ha eddig még nem tették meg, hogy munkacsoport tagságukat jelöljék
meg ugyanitt. MKT tagfelvételre és a munkacsoportokba jelentkezni a www.mkardio.org
weboldalunkon van lehetőség. Kiemelten kérjük, hogy amennyiben publikussá kívánja
tenni honlapunkon regisztrált adatait, lehetőség van a személyes adatok megosztására,
melyet a www.mkardio.org, Az Én „MKT”-m címszó alatt a Személyes web-oldal
beállításaiban tehet meg.
MUNKACSOPORT HÍREK
Az MKT Gyermekkardiológiai Szekciója 2011. október 1-én megtartotta tisztújító
választását. Az új elnök Dr. Környei László (Budapest, GOKI Gyermekszív Központ), az új titkár
Dr. Masszi György (Pécs, PTE Gyermekklinika), alelnök Dr. Mogyorósy Gábor (Debrecen,
DEOEC Gyermekklinika) lett.
Az MKT Szív-CT munkacsoportja 2011. november 18-án vezetőség választást tartott.
Az új elnök Dr. Kerecsen Gábor (Budapest, ÁEK), alelnök Dr. Préda István (Budapest, ÁEK),
titkár: Dr. Maurovich-Horvát Pál (Budapest, SE Kardiológiai Központ).
A Magyar Kardiológusok Társasága Tudományos Kongresszusa keretében a
Kardiológiai Szakdolgozók Konferenciája 2012. május 9-12-ig Balatonfüreden kerül
megrendezésre, melyre szeretettel várják jelentkezésüket, részvételüket. Témakörök: A
szakdolgozók korszerű szemlélete a szív és érrendszeri betegségek ellátásában a prevenciótól
a rehabilitációig. Gyermek kardiológia. Határterületek: A kardiológia kapcsolata más
szakterületekkel. Egészségnevelés: Az érem másik oldala - A betegek compliance.
Esetismertetés. Az előadások időtartama maximum 10 perc. A konferencia kreditpontos
továbbképzési lehetőséget biztosít. Az előadások kivonatát 2012. január 15-ig elektronikus
formában Kendrella Istvánné vagy Szabados Ferencné MKT Szakdolgozói Munkacsoport
tagok részére (kendrella.istvanne@med.u-szeged.hu vagy szabados.ferencne@med.uszeged.hu) vagy postai úton (Kendrella Istvánné, SZTE Szent-Györgyi Albert Klinikai
Központ II. sz. Belgyógyászati Klinika és Kardiológiai Központ, 6720 Szeged, Korányi Fasor
6.) kérjük elküldeni. Az előadások elfogadásáról és a részletes programról a későbbiekben
értesítést küld a Szakdolgozói Munkacsoport vezetősége.
Az MKT Aritmia és Pacemaker Munkacsoportja a VIII. Aritmia és Pacemaker
Napokat 2012. szeptember 27-29. között tartja. A rendezvény helyszíne: Sopron, Hotel
Fagus. További információ a www.remedicon.hu és a www.mkardio.org oldalon lesz elérhető.

TUDOMÁNYOS KONGRESSZUSOK ÉS TOVÁBBKÉPZŐ RENDEZVÉNYEK
2012. március 7-10-ig kerül megrendezésre a Debreceni Kardiológiai Napok
rendezvénysorozata, melynek tervezett programját és regisztrációs lapját a www.ekho94.hu és
a www.mkardio.org oldalakon elérhetik.
A Magyar Kardiológusok Társasága Ifjúsági Bizottsága 2012. április 13-15. között
rendezi meg a XIX. Ifjúsági Kardiológus Napokat. A kongresszus helyszíne: Lillafüred, Hunguest
Hotel, Palota Szálló. A rendezvénnyel kapcsolatos felhívás a mellékletben megtalálható.
TALLÓZÁS A JÖVŐ ÉVI NEMZETKÖZI KONGRESSZ USOKBÓL
ACC
March 24-27, 2012
Chichago, USA
Website: http://accscientificsession.cardiosource.org/ACC12.aspx
World Congress of Cardiology Scientific Sessions 2012
A Szív Világszövetség soron következő kardiológiai világkongresszusának megrendezésére
2012. április 18 és 21 között kerül sor Dubaiban. Az online regisztráció 2011 májusában
kezdődik. A kongresszuson való részvételért a European Board for Accreditation in Cardiology
kreditet ad.
Helyszín: United Arab Emirates, Dubai
A rendezvény Web oldala: http://www.worldcardiocongress.org
EuroPRevent 2012
May 03-05, 2012
Dublin- Ireland
Website:www.escardio.org/congresses/europrevent-2012/Pages/welcome.aspx
Heart Rythm 2012
33rd Scientific Section
May 9-12, 2012
Boston, USA
Website: http://www.hrsonline.org/sessions/futscisessions/
Heart Failure Congress 2012
May 19-22, 2012
Belgrade, Serbia
Important deadlines
Registration Opens & Abstract submission: 15 November 2011
Abstract submission deadline: 14 January 2012
Early-bird registration: 19 March 2012
Advance registration: 16 April 2012
Website: http://www.escardio.org/congresses/hf2012/Pages/welcome.aspx

ESC Congress
August 25-29, 2012
Münich, Germany
Website: www.escardio.org/congresses/Pages/welcome.aspx
AHA
November 3-7.
Los Angeles, USA
Website: scientificsessions.org
Heart Vessels Diabetes Conference
December 6-8, 2012
Budapest, Hungary
E-mail: hvd@agence-plb.com
Website: www.hvd-euroconference.com
EUROECHO 2011
December 7-10, 2011
Budapest – Hungary
Website: www.escardio.org/congresses/euroecho2011/Pages/welcome.aspx
A XX. Alpok Adria Kongresszus 2012-ben Szlovákiában, Pozsonyban kerül megrendezésre.
Bővebb információt a programról későbbiekben küldünk az MKT elektronikus hírlevelével.
Értesítjük a tisztelt Kollégákat, hogy társaságunk évzáró Tanácsadó Testületi Ülését
2011. december 17-én tartja. Az ülésen az éves elnöki, főtitkári és munkacsoport
beszámolókon kívül megtárgyaljuk a hazai és európai társaságok tudományos rendezvényeivel
kapcsolatos ügyeket.
A közelgő ünnepek alkalmából engedje meg, hogy a társaság Elnöksége és a Titkárság
nevében Önnek és kedves családjának
békés Karácsonyi Ünnepeket és sikerekben gazdag Új Esztendőt kívánjunk!

Szívélyes üdvözlettel:
Prof. Dr. Merkely Béla s.k.
elnök

Prof. Dr. Tóth Kálmán s.k.
főtitkár

