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Dr. Temesvári András PhD, FESC
főorvos
Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet
H-1096 Budapest, Haller utca 29.

TECHNIKAI SZERVEZŐ:
Barna KrisztinaBarna Krisztina
Convention Budapest Kft.
1036 Budapest, Lajos u. 66. „A” lh.
Telefon: (06 1) 299 0184, 299 0185
Fax: (06 1) 299 0187
E-mail: kbarna@convention.hu
www.convention.hu

TANFOLYAM HELYSZÍNE:TANFOLYAM HELYSZÍNE:
Danubius Health Spa Resort Hélia 
1133 Budapest, Kárpát utca 62-64. 
web: http://www.danubiushotels.com/helia

Kicsit szeszélyes az idei program válogatása. Egyrészt az intenzív osztályon, a sürgősségi 
ellátás során felmerülő ultrahangos problémákról beszélünk, az akut coronaria syndroma 
kapcsán felmerülő képalkotásokat és differenciáldiagnosztikai problémákat tárgyaljuk meg, 
másrészt olyan általános dolgokról fognak hallani, mint a kamra functiok vizsgálata, illetve a 
tünetmentes bal kamra dysfunctio kiderítésének lehetősége. Nem coronariás intervenciók 
monitorozása, képalkotás veleszületett szívbetegségben és pulmonális hypertoniában  szintén 
olyan területek, amelyen nem jelentik a napi gyakorlatot az echokardiográfus számára, de úgy 
érzem,érzem, fontos az ismeretek felújítása mindenki számára. Fogadják érdeklődéssel 
válogatásunkat. 

Temesvári András

A tanfolyam a Semmelweis Egyetem által a SE-TK/2016.I./00057 kódszámon akkreditált továbbképző 
tanfolyam, pontértéke orvosok részére 22 pont tesztírással. Szakképesítés amelyhez pontszámként el- 
számolható: 1. aneszteziol.-intenzív terápia; 2. belgyógyászat; 3. kardiológia; 4. sürgősségi orvostan.
A tanfolyam jellege: szabadon választható

TERVEZETT TUDOMÁNYOS PROGRAM
1. Echokardiográfia a sürgősségi, az intenzív osztályon  
 és a műtőben
 Sürgősségi orvos: mit kell tudnia az  echokardiográfiából
 Dr. Jobbágy Lajos
 Echokardiográfia az intenzív osztályon
 Dr. Uzonyi Gábor
 Perioperatív ultrahang
  Dr. Szudi László
 Vasculáris és neurológiai ultrahang
 TBA

2. Kamra functio vizsgálata, új  szempontok és módszerek
 3D strain
 Dr. Nemes Attila DMSc
 Jobb kamrai functio
  Dr. Kovács Attila PhD
 Tünetmentes dysfunctio billentyűbetegségekben
 Mitrális regurgitatio
 Dr. Varga Albert PhD
 Tünetmentes dysfunctio billentyűbetegségekben
 Aorta stenosis
 Dr. Nagy Anikó PhD

3. Interventiok előkészítse és követése
 TAVI kivizsgálás és implantatio követése
 Dr. Apor Astrid 
 Mitrális plasztika katéteres úton:      
 Betegszelekció és intervenció monitorozása
 Dr. Pál Mátyás
  Mitrális paravalvuláris leak zárása
 Dr. Temesvári András PhD
 Bal pitvari fülcse zárása
 Dr. Kertész Attila PhD
 V. pulmonális isolatio előkészítése
 Dr. Simor Tamás DMSc

4. Acut coronaria syndroma:
  van-e helye  az echonak
 Új technikák a culprit lezio kimutatására
 Dr. Hegedüs Ida PhD
 ACS differenciáldiagnosztikája
 Mikor használjuk az echot és mikor mást?
 Dr. Faludi Réka PhD
 Kimutatható-e az instabil plakk és mivel?
  Dr. Maurovich-Horvat Pál PhD

5. Congenitalis szívbetegség

 Végállapotú CHD: hogyan segít az echo   
 a transplantatio optimális időpontjának   
 megválasztásában vagy nincs jelentősége?
 Dr. Bálint Hajnalka PhD

  Kiváltja-e az echot az MR egyes kórképek  
 követése során?
 Dr. Havasi Kálmán 

 Szisztémás jobb kamra dysfunctio: hogyan  
 vizsgáljam?
 Dr. Liptai Csilla

6. Pulmonális hypertonia és képalkotás

  BNP és/vagy echo a jobb kamra
 dysfunctio követésére
 Dr. Temesvári András PhD

 Mikor használjunk MR-t vagy CT-t PAH   
 beteg követése során?
 Dr. Forster Tamás DMSc

  Mikor van szükség invazív nyomás-     
 mérésre a követés során?
 Dr. Ablonczy László



RCGIS2TRACID 

A tanfolyam helyszfnen, 2016. januar 29. -en, penteken 07.30-15.00 kozott, valamint 
2016. januar 30-an, szombaton 08.00-12.00 kozott lehetseges. 

Az arak brutt6 arak, az AFA-t tartalmazzak! 

A ,,Reszvetel a tovabbkepzo tanfolyamon" regisztraci6 
tartalmazza: az el6adasokon val6 reszvetelt, kiallft6k 
megtekinteset, programfUzetet, tanfolyam ideje alatt 3 
alkalommal kaveszUneti ellatast es szendvicsebedet (a 
kaveszUneti ellatas es a szendvicsebed kUlon sorban 
jelenik meg a szamlan 5.000 Ft ertekben). 

Regisztraci6s dfjak: 
A 2006 XCVIII. (A biztonsagos es gazdasagos gy6gyszer- es gy6gyaszati segedeszkoz-ellatas, valamint a gy6gyszerfor
galmazas altalanos szabalyair61) sz616 torvenynek megfelel6en ,,Termeszetbeni tamogatas kizar61ag a rendezvenyeken 
torten6 reszvetellel kozvetlen osszefuggesben felmerul6 kiadasok (utazasi koltseg, szallaskoltseg, reszveteli dij) fedezetere 
szolgalhat" (Kerjuk a fenti rendelkezest a*- val jelolt szolgaltatasok tamogatasanal, figyelembe venni sziveskedjenek.) 

2016. januar 20-ig 
tiirtenff jelentkezes eseten 

2016. januar 20-a 
utani jelentkezessel Kerjiik a regisztraci6s lapon a pecsetszamot feltiintetni 

szfveskedjek, mert annak hianyaban nem tudjuk a 
kredit pontot jovafrni, illetve az igazolast kipostazni. Reszvetel a 14.000 Ft /fo 18.000 Ft /fo 

tovabbkepzo tanfolyamon* 

, 

ocr12crns 

A/ A kitoltott regisztraci6s lap visszakUldeset kovet6en jelentkezese 
visszaigazolasaval egyUtt - postazzuk a befizetesi csekket /utalashoz 
szUkseges szamlaadatokat. KerjUk a kUld6 nevenek nyomtatott nagy
betakkel torte no feltUnteteset. Postai befizeteser61 penzenek beerkezese 
utan vagy a regisztraci6ban kerhet szamlat, a regisztraci6s lapon jelzett 
ceg/intezmeny/ maganszemely nevere es cfmere. A kiallftott szamlat 
ut61ag nem tudjuk m6dosftani. KoszonjUk megerteset. 

8/ Amennyiben ceg/intezmeny fizeti a szallas/regisztraci6s koltsegeket, 
kerjUk a koltsegvallal6 nyilatkozatot mellekelni szfveskedjenek. El6zetes 
szamlat csak a koltsegvallal6 nyilatkozat birtokaban kUldhetUnk. 

C/ R6zsaszfn postai utalvanyon, melyet barmelyik postahivatalban 
igenyelhet. Befizetesi cfm: Convention Budapest Kft., 1036 Budapest, 
Lajos u. 66. A lh. 4.em 

S2AffiLA2AS 

A Convention Budapest Kft. az igenybe vett szolgaltatasokra vonatkoz6 
befizetett osszegr61 elektronikus szamlat a.lift ki a vendeg a.Ital meg
adott szamlazasi cfmre, amely szamlat a megadott e-mail cfmre kUldi 
el elektronikusan. 

Lcmonons 

Regisztraci6s es szallasdijanak visszafizetese (annak elkUldese utan) 
2016. januar 10-ig 30%-os kotberrel lehetseges. Ezutan a kotber 
100%-os. Szallaslemondast januar 20-a utan nem fogadhatunk el a 
kotberes szerz6desek miatt. Amennyiben a szallaskoltsege a tanfo
lyam el6tt 10 nappal nem kerUI kiegyenlftesre, a kert szallast toroljUk. 
Megerteset koszonjUk! Mindennema jelentkezes es lemondas eseten 
kerjUk a mellekelt formanyomtatvanyok hasznalatat. 

REGISZTRÁCIÓS LAP HALADÓ ECHOKARDIOGRÁFIÁS
TOVÁBBKÉPZŐ TANFOLYAM  |  2016. JANUÁR 29-30.  |  DANUBIUS HEALTH SPA RESORT HÉLIA****

Visszaküldendő 2016. január 27-ig a Convention Budapest Kft. 1036 Budapest, Lajos u. 66. „A” lh. címére, vagy a (06 1) 299 0187-es faxszámra.  |  On-line regisztráció, információk: www.convention.hu

Név: ............................................................................................  Beosztás: ...........................................................  Pecsétszám: .........................................

Levelezés címe: ....................................................................................................................................................................................................................... 

Munkahely neve, címe: ............................................................................................................................................................................................................ 

Mobil telefon: ......................................................................................  E-mail: ........................................................ ..............................................................

Munkahelyi telefon: ............................................................................................................  Telefax: .......................................................................................

I. REGISZTRÁCIÓ:

Részvétel a továbbképzõ tanfolyamon*

2016. január 20-a
utáni jelentkezéssel

18.000 Ft /fő

2016. január 20-ig
történő jelentkezéssel

14.000 Ft /fő

A „Részvétel a továbbképző tanfolyamon” regisztráció tartalmazza: az előadásokon való részvételt, kiállítók megtekintését, 
programfüzetet, tanfolyam ideje alatt 3 alkalommal kávészüneti ellátást és szendvicsebédet. (a kávészüneti ellátás és a 
szendvicsebéd külön sorban jelenik meg a számlán 5.000 Ft értékben). Kérjük a regisztrációs lapon a pecsétszámot feltüntetni 
szíveskedjék, mert annak hiányában nem tudjuk a kredit pontot jóváírni, illetve az igazolást kipostázni.

II. SZÁLLÁS:

egyágyas szoba reggelivel, ÁFA-val: 21.500 Ft /szoba/éj

kétágyas szoba reggelivel, ÁFA-val: 24.500 Ft /szoba/éj 

Danubius Health Spa Resort Hélia ****
1133 Budapest, Kárpát utca 62-64. (a tanfolyam helyszíne)

Vendég éjszakák: 2016. január 29. 2016. január 30.

III. FIZETÉSI MÓDOK:

Az összeg beérkezését követően a számlát a következő számlaadatokkal az
alábbi e-mail címre kérem:

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

Postai csekk Banki átutalás Szponzorált részvétel

FIZETENDÕ ÖSSZESEN: ....................... Ft

résztvevõ aláírása

, 201    . ó ap




