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Téma: 
Stroke-pitvar�brilláció-hipertónia menedzsment 2017.

Kedves Kollégák és Kolléganők!

Szokatlan módon Mohács invitálja Önöket egy szakmai találkozóra. 
Városunkban többszakmás aktív betegellátás folyik, egy kis kórház 
lehetőségén és keretein belül. Mindennapjainkat elsősorban a 
közvetlen gyógyító munka határozza meg, azonban a szakmai 
újdonságok követése is elengedhetetlen a színvonalas szakmai 
tevékenységhez. 
Ez inspirálta azt a kezdeményezést, amely a konferencia 
megszervezéséhez vezetett. 
A program összeállítása során arra törekedtünk, hogy érdekes, 
színvonalas, naprakész előadásokat hallhassanak a neurológia és 
kardiológia területeiről. 
A programot kardiológusokon, neurológusokon kívül ajánljuk 
belgyógyász, sürgősségi és az alapellátásban dolgozó kollégáknak is. A 
rendezvény kiemelt témái a stroke, a pitvar�brilláció illetve a 
hipertónia lesznek. Nagy alapossággal igyekeztünk előkészíteni az 
előadásokat, melyek színvonaláról neves előadóink gondoskodnak. 
Nem titkolt célunk a szakmai fejlődésen túl a társasági programok 
baráti beszélgetésein keresztül egymás jobb megismerésének 
elősegítése, a város kultúrájának bemutatása. 
Sok szeretettel várjuk Önöket a Szent János Hotel Dunára néző 
konferenciatermében, valamint a kapcsolódó társasági 
programjainkon.

Dr. Szigeti József
főszervező

SZERVEZŐK
TUDOMÁNYOS INFORMÁCIÓ
Dr. Szigeti József
osztályvezető főorvos
Mohácsi Kórház Belgyógyászat, Kardiológiai Részleg
7700 Mohács, Szepessy tér 7. 
Tel.: (+36) 69/ 511-175
TECHNIKAI INFORMÁCIÓ
Kiállítás, szponzoráció
Dr. Szigeti József
E-mail: jocipapa@gmail.com
Regisztráció: a Mohács Kórház honlapján 
http://www.mohacskorhaz.hu/KNMT.pdf
található jelentkezési lap kitöltésével, és a következő e-mail címre 
történő elküldésével:
E-mail: penzugy@mohacskorhaz.hu
Telefon: (+36)69/511-150

SZÁLLÁSLEHETŐSÉGEK
SZENT JÁNOS HOTEL
Mohács, Szent Mihály tér 6, 7700
+36 (69) 511 010
Az árak a konferencia idejére érvényesek az alábbiak szerint: 
2017. október 26-29-ig (ha valaki előbb érkezne és maradna) 
Kedvezményes szobaáraink: 
Városra néző szobák 
- standard szoba 1 fő részére  9 900 Ft/szoba/éj 
- standard szoba 2 fő részére  11 400 Ft/szoba/éj          
Dunára néző szobák 
- standard szoba 1 fő részére  11 900 Ft/szoba/éj 
- standard szoba 2 fő részére  13 400 Ft/szoba/éj
Az árak tartalmazzák a büféreggelit és az ÁFA-t.
A szálloda előtti parkolóban a parkolás díjmentes, helyek korlátozott 
számban állnak rendelkezésre.
 A vendégek egyénileg történő foglalását az alábbi elérhetőségekre 
várjuk: - recepcio@mohacshotel.hu ; +36 69 511 010
2017. szeptember 27-ig biztosítjuk a konferencia részére a teljes 
szállodai kapacitást. Ezt követően foglalásokat a szabad kapacitás 
függvényében tudjuk fogadni. 

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK:

A KONFERENCIA HELYSZÍNE  
Szent János Hotel
Cím: Mohács, Szent Mihály tér 6, 7700
Telefonszám: (69) 511 010

AKKREDITÁCIÓ

A Továbbképző Tanfolyam orvosok részére PTE ÁOK/2017.II/00118 es kódszámon akkreditált. 
Sikeres tesztírás esetén orvos résztvevők 17 kreditpontot szerezhetnek (neurológusok számára 
12 kredit pont). A kreditpontok - az OFTEX portálon - a tanfolyam adatlapján feltüntetett 
szakképesítésekhez szakma szerinti pontszámként kerülnek jóváírásra.

FONTOSABB IDŐPONTOK

Kedvezményes részvételi díj �zetésének határideje: 2017. október 13.
Kardiológusok és Neurológusok Mohácsi Találkozója 2017. október 27-28.

RÉSZVÉTELI DÍJ:
10.000 Ft, mely tartalmazza a regisztrációs költséget, az előadásokon való részvételt, a 
kongresszusi mappát és kitűzőt, a szünetekben büfészolgáltatást, a szakmai kiállítások látogatását, 
az első napi vacsorát, az esti kultúrális programon történő részvételt valamint a zárónapi ebédet.



K ardiológusok és  Neurológusok Mohácsi  Találkozója

TERVEZETT KULTURÁLIS PROGRAM
2017. október 28., 19.30 órától 
Poklade együttes koncertje
Hidegtálas vacsora
retro disco party

REGISZTRÁCIÓ
A tanfolyam helyszínén 
október 27-én pénteken 13.00 - 18.00 óra 
között lehetséges.

A részvételi díj reprezentációs szolgáltatásokat (étkezések, kávészünet, műsoros est) tartalmaz. A 
végszámlában ezek értékét, mint közvetített szolgáltatást tüntetjük fel. A vonatkozó járulékok meg�zetése 
a számlát befogadó intézetet, céget terhelik! 

Részvétel a Kardiológusok és Neurológusok Mohácsi Találkozója 
Továbbképző Tanfolyamon – szünetekben ingyenes büfészolgáltatással 

október 13
utáni jelentkezéssel

október 13-ig
történő jelentkezéssel

10.000,-Ft/fő
regisztrációhoz kötött

15.000,-Ft/fő
regisztrációhoz kötött

Esti kulturális program (hidegtálas vacsora, Poklade együttes koncertje, 
retro disco party)  

Térítésmentes,
részvételi díj tartalmazza

Térítésmentes,
részvételi díj tartalmazza

Busómúzeum látogatása   Térítésmentes Térítésmentes

Egyetemi hallgatók, rezidensek, Ph.D. hallgatók, tényleges nyugdíjasok 
és kísérők regisztrációs díjaregisztrációja  

2.000,-Ft/fő 3.000,-Ft/fő

Esti kulturális program egyetemi hallgatók, rezidensek, PhD hallgatók, 
tényleges nyugdíjasok, egészségügyi szakdolgozók részére  

3.500,-Ft/fő 5.000,-Ft/fő

A konferenciaterem korlátozott befogadóképessége miatt a regisztrációt a jelentkezések 
sorrendjében tudjuk elfogadni, ezt a jelentkezés során kérjük �gyelembe venni.  

REGISZTRÁCIÓ

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 �gyelembevételét.)

PROGRAM
2017. okt. 27. 

13.00-14.00 Érkezés, regisztráció, szobák elfoglalása
14.00-14.15 Köszöntő, megnyitó (Szekó József polgármester, Dr. Csizmadia Csaba kórház főigazgató, Prof. Tóth Kálmán)
14.15-14.40 Hipertónia, pitvar�brilláció, stroke bevezető előadás – Prof. Dr. Tóth Kálmán, Ph.D., MTA doktora, F.E.S.C. 
14.40-15.15 Az akut stroke korszerű ellátása - Dr. Szapáry László, PhD., Med. Habil
15.15-15.40 Az endovascularis trombektómia szerepe az akut stroke ellátásában – Dr. Lenzsér Gábor neurológus szakorvos, Idegsebészeti Klinika, 
PTE
15.40-16.10 kávészünet
16.10-16.35 A carotis stenosis ellátása – Dr. Lovadi Emese központi gyakornok, Neurológiai Klinika, PTE 
16.35-17.00 Pitvar�brilláció gyógyszeres kezelése: rate kontroll vagy ritmus kontroll? – Dr. Benczúr Béla főorvos, Szekszárdi Kórház, Kardiológia
17.00-17.25 Pitvar�brilláció gyógyszeres kezelés: antikoaguláns kezelés – Dr. Habon Tamás Ph.D., Med. Habil., F.E.S.C.
17.25-17.50 Antikoaguláns kezelés a gasztroenterológus szemével – Dr. Csizmadia Csaba, belgyógyász, gasztroenterológus főorvos, Mohácsi 
Kórház
17.50-18.15 Szünet
18.15-18.40 MSD szimpózium
19.00-         Vacsora, esti kulturális program (Vacsora, Poklade együttes koncertje, retro disco)

2017. okt. 28. 
 
09.00-09.25 Az akut stroke ellátás során jelentkező epilepsziás rohamok jelentősége – Dr. Braica István neurológus főorvos, Mohácsi Kórház
09.25-09.50 Képalkotó diagnosztika (echo, CT, MRI) szerepe a pitvar�brilláció menedzsmentje során – Dr. Faludi Réka Ph.D., egyetemi tanár, 
Szívgyógyászati Klinika, PTE
09.50-10.15 Pitvar�brilláció: elektro�ziológiai megoldások – Prof. Dr. Simor Tamás, egyetemi tanár, Ph.D., Med. Habil. Szívgyógyászati Klinika, PTE
10.15-10.40  A centrális vérnyomás mérése, szerepe a kardiovaszkuláris prevencióban – Dr. Illyés Miklós, hypertonológus szakorvos, kandidátus
10.40-11.00 kávészünet
11.00-11.25 A TIA korszerű ellátása – Dr. Csécsei Péter egyetemi tanársegéd, Neurológiai Klinika, PTE
11.25-11.50 Home BPM jelentősége a hipertónia kezelésében – Dr. Szigeti József belgyógyász, kardiológus főorvos, Mohácsi Kórház
11.50-12.15 Kombinált antihipertenzív kezelés: mikor, kinek? – Dr. Késői István Ph.D., belgyógyász, kardiológus főorvos, Komlói Kórház
12.15-12.30 Tesztírás, zárszó 

A RÉSZVÉTELI DÍJ TARTALMA
A "Részvétel a továbbképző tanfolyamon" díj be�zetése az alábbiakra jogosít:
• szakmai programok látogatása október 27-28-án
• kapcsolódó kiállítás megtekintése
• Busómúzeum megtekintése
• esti kulturális programon történő részvétel
• vacsora október 27-én
• ebéd október 28-án
• kávészüneti ellátás 
• tanfolyamzáró teszt
• kongresszusi mappa, névkitűző
• akkreditáció díja.

A "Kísérők regisztrációs díja" be�zetése az alábbiakra jogosít:
• kapcsolódó kiállítás megtekintése
• kávészüneti ellátás
• Busómúzeum megtekintése

Az "Egyetemi hallgatók, rezidensek, Ph.D. hallgatók, tényleges nyugdíjasok részvétele" az alábbi szolgáltatásokra jogosít:
•  szakmai programok látogatása,
•  kapcsolódó kiállítás megtekintése
• kávészüneti ellátás
• Busómúzeum megtekintése


