
 

Tisztelettel meghívjuk 
 

a Magyar Haemorheológiai Társaság megbízásából   
 

a Magyar Mikrocirkulációs és Vaszkuláris Biológiai Társaság valamint a 

 
Magyar Szabadgyökkutató Társaság 

 
részvételével tartandó 

 

7. Magyar Mikrokeringés Kongresszusra 
 

Helyszíne:  
Dobogókő, Hotel Walden 

Időpont: 2011. április 1-2. (péntek-szombat) 
 

 
 
 

Köszöntő 
 

 

Kedves Kolléganő / Kolléga! 
 

Tisztelettel meghívunk a 7. Magyar Mikrokeringés Kongresszusra. Az 
eddigi hagyományokkal szakítva 2011-ben nem a Balatonon, hanem a 

szintén festői környezetű Dobogókőn rendezzük a kongresszust. A Hotel 
Walden*** minőségi helyet biztosít számunkra.  

 

A mikrokeringés épsége a szöveti működés egyik alapvető feltétele. Kóros 
irányba való eltolódása alacsony szöveti oxigén ellátottsággal, a tápanyag 

ellátottság zavarával, szabad gyökök felszaporodásával 
szövetkárosodáshoz vezet. A mikrocirkulációs zavarok diagnosztikája és 

ennek megfelelő therapiája komplex, interdiszciplináris feladat.   
Az alapkutatásoknak kell olyan eredményeket elérni, melyet az 

alkalmazott, jelen esetben klinikai kutatók felhasználhatnak a kóros 
folyamatok felismerésében és elhárításában. 

 
Kongresszusunk új vonása, hogy a Magyar Haemorheológiai Társaság  a 

Magyar Mikrocirkulációs és Vaszkuláris Biológiai Társaság és a Magyar 
Szabadgyökkutató Társaság részvételével készül a konferenciára. 

 
Bár rövid az idő, reméljük, hogy azok, akik eddig is szinte mindig ott 

voltak a kongresszuson, most is aktívan – az új tudományos eredmények 

ismertetésével – vesznek részt a konferencián. 
 



Új kollégákat is felkutattunk és meghívtunk. Ők is magas szintű 

mikrokeringés kutatással foglalkoznak, de eddig még nem vették fel a 
kapcsolatot velünk és mi sem tudtunk róluk. 

Az alapkutatásban dolgozókon kívül rendszeresen képviseli magát a 

hematológia, angiológia, érsebészet, kardiológia, diabetológia, vascularis 
neurológia, fül-orr-gégészet, szemészet is. 

 
Akinek ismerjük az e-mail címét interneten kap meghívót. Akinek nem 

ismert az e-mail címe továbbra is postai úton kap értesítést. A web lapon 
található a jelentkezési lap, melyet kitöltve, majd kinyomtatva lehet 
beküldeni postai úton a megadott címre. Az absztrakt űrlap is itt található. 

Kitöltve, elektronikus úton kell visszaküldeni. Ezen korszerű forma 
olcsóbbá, egyszerűbbé és gyorsabbá teszi a jelentkezést. 

 

Reméljük, hogy az eddigi tradíciókhoz méltóan színvonalas, érdekes, 
tanulságos két napot tölthetünk el majd együtt.  

 
A közeli viszontlátásig üdvözlettel a kongresszus szervezői: 

 
 

Dr. Bernát Sándor Iván Ph.D.    és    Dr. Pongrácz Endre Ph.D. 
 

 
 

 
 

Fő témák: 
 

 
1. A mikrocirkuláció élettani és kórélettani kérdései. 

2. A mikrokeringés sajátosságainak kísérletes megközelítési lehetőségei. 

3. A trombózis-hemosztázis és mikrokeringés kapcsolata kóros körülmények 

között. 

4. Kardiológiai és stroke betegségek mikrokeringési-rheológiai vonatkozásai. 

5. Hipertónia és mikrokeringés. 

6. Diabétesz és mikrokeringés.  

7. Alsóvégtagi obliteratív folyamatok, a vénás rendszer a kóros 

mikrocirkuláció és rheológia kapcsolata, kezelési lehetőségek. 

8. Mikrokeringést javító gyógyszeres kezelés. 

9.  A mikrocirkuláció diagnosztikájában alkalmazott eljárások, műszerek.  

 

 
 
 



Általános tudnivalók 
 

A kongresszus helyszíne: 
 
  Dobogókő, Hotel Walden*** 

2099 Pilisszentkereszt-Dobogókő, Fény utca 1. 
Tel:  +36 26 347 681 

Fax: + 36 26 347 633 
Email: info@waldenhotel.hu 

  Honlap: www.hotelwalden.hu 

 
 

Regisztráció: 
 

Hotel Walden*** recepció előtt 

Április 1-én: 08:00-16:00 között 
Április 2-án: 08:00-14:00 között 

 
 

Regisztációs díj:                    10.000 Ft 
  amely tartalmazza: 

- a kongresszuson való részvételt, 

- a program és absztrakt füzetet, 
- a fogadáson való részvételt, 

- kávét, üdítőt. 
 

A magyar Haemorheológiai Társaság tagjának a részvételi díj: 8.000 Ft 

(2010-re befizetett csekk, vagy átutalási igazolás bemutatása mellett) 
 

Doktori Iskolák PhD hallgatói részére témavezetői igazolással: 6.000 Ft.  
 
Hivatalos nyelv: magyar 

  
Étkezés: 

 
  2011. április 1-én ebéd                                     3.500 Ft 
  2011. április 2-án ebéd                                     2.000 Ft 

 
  

Az ebéd (ek) megrendelése a szállás rendelésével együtt történik. 
 
 

 

Szállás: 
 
 

  Dobogókő, Hotel Walden*** 
A szállásigényüket kérjük, jelezzék a kongresszus rendezőinek, de a szállás 
megrendelése egyénileg történik a Hotel Walden-nel való közvetlen intézés útján. 

A szálloda elérhetőségeit fentebb jeleztük. 
 

mailto:info@waldenhotel.hu


Árak: egyágyas szoba: 8.500 Ft/fő/éjszaka + 400 Ft IFA 

 kétágyas szoba:  6.500 Ft/fő/éjszaka + 400 Ft IFA 
 

A szobaár tartalmazza: 
 - elhelyezés zuhanyozós szobákban (TV, telefon, hajszárító) 
 - büféreggeli 

 - Finn és infraszauna használata 
 - Internetsarok –ingyenes internet hozzáférés (WIFI) 

 - Szálloda saját zártkörű parkolójának használata 
 - ÁFA (18%). 
 

 
 

Társasági program: 
 

 
 2011. április 1-én 20:00 fogadás. A regisztrált résztvevőknek ingyenes 

 
 

 
 

A tudományos program technikai feltételei: 
 

Vetítés: PC projector 
Fontos: A rendezők kérik, hogy az előadás anyagát pen-drive-on, vagy 
CD-n hozzák magukkal és az előadás előtt legalább egy órával a 

vetítőnek leadni szíveskedjenek. Saját laptop csatlakoztatására nincs 
lehetőség.  

 
Az előadások tartama: 
 

A felkért referátumok ideje: 20 perc 
Előadás:                        8 perc + 2 perc megbeszélés 

Poszter:  Minden poszternek 90 cm széles és 150 cm magas felületet biztosítunk.   
 

 

A kongresszus programja és az idézhető absztraktok megjelennek a 
Magyar Angiológiai Társaság „Érbetegségek” című tudományos 

folyóiratában 
ezért a nyomdai átfutás miatt az absztraktokat kérjük a megadott határidőre 
leadni szíveskedjenek.  

 
A kongresszus továbbképző, akkreditált fórum, a kredit pontérték elbírálása 

folyamatban van. (Ld. www.OFTEX.hu).  
A kredit pontokról szóló igazolást utólag postázzuk a jelentkezési lapon megadott 
címre, de csak azoknak, akik: 

1) a regisztrációs adatlapot kitöltve a kongresszus előtt megküldték, 
2) a regisztrációs díjat befizették, 

3) a helyszínen a tesztkérdéseket kitöltve 2011. április 2-án 14:00-ig a 
regisztrációhoz visszajuttatták. 
 



Határidők: 

 
A jelentkezési lap és az absztrakt végső beérkezési határnapja:  

 
2011. február 11. 

Az absztraktokat elektronikus formában (cím;szerzők;munkahely;háttér;anyag 

és módszer;eredmények;következtetés) az alábbi címre kérjük megküldeni: 
 

drbernativan@gmail.com 
 
A részvételi díj végső beérkezésének határnapja: 2011. március 1.  

 
A részvételi díj kiegyenlítése történhet: 

a) banki átutalással az alábbi számlaszámra: Rheomed Bt. 11712004-20142629 
(a közleményben a résztvevő nevét és a szponzoráló cég nevét címét is kérjük 
megnevezni, hogy számlát adhassunk), 

b) kérésre a kért címre csekket küldünk, 
c) ha a résztvevő részvételi díját cég állja, akkor a részvételi lapon kért cég 

részére előre számlát küldünk. 
 

 
 

 

 
 
 

A 7. Magyar Mikrokeringés Kongresszus tervezett 

programja: 
 
 

2011. április 1. péntek 
 

Megnyitó: 10:00 órakor 

 
Délelőtti szekciók: 10:15-13:00 

 
Ebéd: 13:00-14:00 

 
Délutáni szekciók: 14:00-18:00 

 

A Magyar Haemorheológiai Társaság közgyűlése 
18:00 

 
Fogadás: 20:00 

 

 
2011. április 2. szombat 

 
Reggeli: 08:00-09:00 

 



Délelőtti szekciók: 10:15-12:40 

 
A kongresszus zárása és vizsga: 12:40-13:00 

 
Ebéd: 13:00-14:00 

 

 
 

Kapcsolat:  
 
Dr. Bernát Sándor Iván Ph.D. főorvos 

Mobil: 06-30-251-65-06 
E-mail: drbernativan@gmail.com 

 
Dr. Pongrácz Endre Ph.D. osztályvezető főorvos 
Mobil: 06-30-9544-704 

E-mail: pongracze@gmail.com 
 

 
Levelezési cím: Rheomed – Kongresszus szervezés 

                         1124 Budapest, Thomán I. 16. V. fsz.2.    
 


