2020.

INTERAKTÍV
ECHOKARDIOGRÁFIÁS
NOVEMBER 6.
BUDAPEST

TOVÁBBKÉPZŐ TANFOLYAM

IDŐPONTVÁLTOZÁS!
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Budapest | Danubius Hotel Hungária

KEDVES KOLLÉGANŐK, KOLLÉGÁK!
Tanfolyamunk eddigi szerkezetén változtattunk. Kis csoportokban, a hallgatókat bevonva, beszélünk
meg témákat. Az előadó röviden ismerteti a jelenlegi álláspontot az adott területen. Ezután 6-8 rövid
esetbemutatás lesz. Az esetet a hallgatóság kisorsolt tagja értelmezi, másik kisorsolt tagja véleményezi
az értelmezést. Bárki hozzászólhat utána. Az előadó moderál és végül összefoglalja a vitát.
Úgy érezzük, hogy így a mindennapi élethez közelebb jutunk, és talán kicsit módosíthatjuk. A résztvevő
pedig véleményt formálhat és ez javíthatja a diagnosztikus munkát.
Kérjük, hogy a rendezvény végén mondják el véleményüket és javaslataikat.
Új típusú tanfolyamunk talán kevesebb embert vonz, de aki részt vesz, megalapozottabb élményt kap és
tudatosabban vizsgál a továbbiakban.
Temesvári András

Vértesaljai Márton

TUDOMÁNYOS SZERVEZŐ

TANFOLYAM HELYSZÍNE

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

Danubius Hotel Hungaria
1074 Budapest, Rákóczi út 90.
www.danubiushotels.com

AKKREDITÁCIÓ

REGISZTRÁCIÓ
A tanfolyam helyszínén, 2020. november 6.-án, pénteken 07.30-15.00 között lehetséges.
2020.09.15-ig

Részvételi díj

2020.09.15.

történõ fizetés esetén

utáni fizetés esetén

20.000 Ft /fő

25.000 Ft /fő

Az árak bruttó árak, az ÁFA-t tartalmazzák!
A „Részvétei díj” tartalmazza: az előadásokon való

részvételt, kiállítók megtekintését, programfüzetet,
tanfolyam ideje alatt 2 alkalommal kávészüneti
ellátást és szendvicsebédet (a kávészüneti ellátás és
a szendvicsebéd külön sorban jelenik meg a számlán
6.000 Ft értékben).
A tanfolyamra kizárólag ONLINE lehet jelentkezni a
www.convention.hu oldalon a rendezvény aloldalán!

A tanfolyam a Semmelweis Egyetem felé
akkreditálásra kerül. További információ
hamarosan: www.oftex.hu.
Szakképesítés amelyhez pontszámként
elszámolható: 1. aneszteziol.-intenzív
terápia; 2. kardiológia; 3. oxyológia és
sürgősségi orvostan; 4. szívsebészet. A
tanfolyam jellege: szabadon választható.

TECHNIKAI SZERVEZŐ
Lesti Bendegúz
projekt menedzser
Convention Budapest Kft.
Telefon: +36 30 182 4939;
Fax: +36 1 299 0187
E-mail: blesti@convention.hu
www.convention.hu

TUDOMÁNYOS PROGRAM | 2020.11.06.
A tudományos program négy teremben zajlik párhuzamosan. Kérjük tekintse át a programot és
online jelentkezésekor válassza ki, hogy melyik teremben szeretne részt venni. Egy résztvevő csak egy
teremre jelentkezhet. Egy terembe maximum 20 fő jelentkezését tudjuk elfogadni.

I. TEREM

III. TEREM

Szisztolés bal kamra funkció
Dr. Zádori Anita PhD
Aorta stenosis
Dr. Kovács Attila PhD
Congenitális szívhibák
Dr. Bálint Olga Hajnalka PhD
Pulmonális hypertonia
Dr. Bálint Olga Hajnalka PhD

Jobbszívfél és TI
Dr. Temesvári András PhD
Műbillentyű funkció és TAVI
Dr. Vértesaljai Márton
Pericarditis, perikardiális folyadék, tamponád
Dr. Zupán Kristóf PhD
Sürgősségi echokardiográfia.
Echokardiográfia az intenzív terápiás
osztályon
Dr. Szudi László

II. TEREM
Diasztolés bal kamra funkció
Dr. Dénes Mónika PhD
Mitrális insufficiencia
Dr. Nagy Andrea
HCM és differenciáldiagnosztika
Dr. Simkovits Dániel
Akut miokardiális infarktus
Dr. Csepregi András

IV. TEREM
Iszkémiás szívbetegség – falmozgászavarok
Dr. Faludi Réka PhD
Aorta insufficiencia és mitralis stenosis
Dr. Ágoston Gergely PhD
Infektiv endocarditis
Dr. Jenei Csaba PhD

BEFIZETÉS, SZÁMLÁZÁS
A kitöltött regisztrációs lap visszaküldését vagy az online regisztrációt követően emailben küldjük a
regisztrációs díj befizetéséhez szükséges díjbekérőt. ezért kérjük, a regisztrációs lapon adja meg e-mail
címét. Előzetesen számlát céges támogatás esetén annak a cégnek küldünk, amely faxon vagy levélben
hivatalosan elküldi szándéknyilatkozatát a támogatás mértékéről.
A, Banki átutalás (egyéni vállalkozás /saját cég) a kibocsátott díjbekérő szerint, kérjük cégünk
bankszámlaszámára átutalni szíveskedjenek. A közleményben kérjük a kapott díjbekérő számát
feltüntetni. Számlát az összeg beérkezését követően tudunk kiállítani az Ön által megadott számlacímre.
B, Költségvállaló nyilatkozat: amennyiben részvételét Cég/Intézmény/Alapítvány kívánja átutalással
kifizetni, úgy a letölthető költségvállalói nyilatkozatot kérjük cégszerű aláírással visszajuttatni
szíveskedjen! Előzetesen díjbekérőt illetve számlát csak ezen költségvállaló nyilatkozat birtokában
küldhetünk. Köszönjük megértését.
Kérjük figyelmesen nézzék át a kapott díjbekérőt illetve a regisztráció folyamán a számlázási
adatokat, mert a kiküldött számlát módosítani nem áll módunkban.

Cégünk visszaigazolásával és a díjbekérő kiküldésével jön létre a szerződéses jogviszony. Amennyiben
a regisztrációban megrendelt szolgáltatások nem kerülnek maradéktalanul kiegyenlítésre, cégünk a
rendezvényen történő részvételt megtagadhatja.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ, ONLINE REGISZTRÁCIÓ:

WWW.CONVENTION.HU
TECHNIKAI SZERVEZŐ
Lesti Bendegúz
projekt menedzser, Convention Budapest Kft.
1143 Budapest, Besnyői utca 13., 1. emelet.
Telefon: +36 30 182 4939; Fax: +36 1 299 0187
E-mail: blesti@convention.hu
www.convention.hu

