
Kedves Kollégák!

A szív- és érrendszeri betegségek úgy a világon, mint Magyarországon
is vezetõ halálokként szerepelnek. A mellkas-, szív- és érsebész szakor-
vos, kardiológus, gyermekgyógyász, neonatológus, gyermeksebész
szakorvos mindennapi gyógyító munkája során találkozhat a szív- és
érrendszer fejlõdési rendellenességeivel. Azonnal fel kell ismerniük a
kórképet, mely megalapozza a megfelelõ kezelést vagy mûtéti
megoldást.
Ezen rendellenességek logikus megértése csak akkor lehetséges, ha a
kóros fejlõdési fázisokat ismerjük, azt térben el tudjuk képzelni. Ehhez
adnak segítséget a 3 dimenziós képalkotó és képközvetítõ eljárások,
melyek térbeli kép közvetítésével szemléltetnek. Rendszerünk
hazánkban és külföldön is egyedülálló.
A kongresszus és ugyanakkor továbbképzõ tanfolyam egy több, mint
200 humán készítménybõl álló gyûjteményre épül. Az elõadók a
hallgatóság úgy szóbeli, mint gyakorlati aktív részvételére számítanak,
ezáltal interaktív jelleget adva a rendezvénynek. Hazai és külföldi neves
elõadók összefoglaló elõadások megtartásával fogják a különbözõ
témákat behatóbban megismertetni.
Az orvosok továbbképzésének elengedhetetlen feltétele a szakmai
jellegû, kötelezõen szinten tartó és kötelezõen választható
tanfolyamokon való részvétel. Természetesen nem csak a gyakorlati
gyógyításban szerepet vállaló érdeklõdõkre számítunk, hanem az
elméleti társszakmák képviselõire is.
A továbbképzés a Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi
Centruma által ötödik alkalommal megrendezésre kerülõ Kapcsolat
Napja egyik rendezvénye is, mely a debreceni, a marosvásárhelyi és a
budapesti Semmelweis Egyetem szervezésében jön létre.
A kongresszus hivatalos nyelve az angol. Amennyiben a Kedves
Kollégák részérõl felmerül az igény szinkrontolmácsolásra, annak
igyekezni fogunk eleget tenni a kongresszus anyagi lehetõségeinek a
függvényében. A mellékelt regisztrációs lapon legyenek szívesek
bejelölni, amennyiben regisztrációjukat kizárólag magyar nyelvre
történõ szinkrontolmácsolás esetén tartják fenn.
Reméljük, hogy fontos és új információkat tudunk nyújtani a
résztvevõknek, melyet alkalmazni tudnak napi gyakorlatukban is.

Dr. Galajda Zoltán
a Szervezõ Bizottság elnöke

A tanfolyam orvosok részére DEOEC/2010.I./00163 kódszámon
– az OFTEX portálon megjelölt szakképesítésekhez

(aneszteziológia-intenzív terápia, belgyógyászat, gyermek kardiológia,
gyermeksebészet, igazságügyi orvostan, kardiológia, mellkassebészet,

szívsebészet) – kötelezõen választható tanfolyamként
akkreditálásra került.

Sikeres tesztírás esetén orvos résztvevõk
30 kreditpontot szerezhetnek.

A KONGRESSZUS VÉDNÖKEI
Dr. Paragh György
a Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum elnöke

Dr. Horkay Ferenc
a Magyar Szívsebészeti Társaság elnöke

Dr. Acsády György
a Magyar Érsebészeti Szakmai Kollégium elnöke

Dr. Mátyás Lajos
a Magyar Angiológiai és Érsebészeti Társaság elnöke

Dr. Radu Deac
a Román Transzplantációs Tudományos Tanács elnöke

FÕ TÉMAKÖRÖK
� A keringési rendszer fejlõdésének elsõ fázisai
� A szív és érrendszer fejlõdésének bemutatása

3D képalkotó-rendszerrel
� A szív kóros fejlõdése I.: ectopia cordis, situs inversus
� A szív kóros fejlõdése II.: preparátumok interaktív 3D bemutatása.

A pitvari és kamrai sövények rendellenes fejlõdése
� Billentyûk kóros fejlõdése
� Komplex szív- és ér fejlõdési rendellenességek bemutatása
� Komplex szív- és ér fejlõdési rendellenességek bemutatása

- Preparátumok bemutatásával párhuzamosan a mûtéti korrekció
bemutatása

� A korszerû kongenitális szívsebészet
� Felnõtt kongenitális szívsebészet gyakorlati kérdései,

szívtranszplantáció
� Gyermek szívtranszplantáció – szívsebészeti központok tapasztalata
� Mûszív és keringéstámogatás gyermekeknél - németországi

gyakorlat
� Preparátum elemzés és vizsgálat

HIVATALOS NYELV
A kongresszus hivatalos nyelve az angol. Magyar nyelvre történõ
szinkrontolmácsolásról 2010. február 5-ig döntés születik. A
részvételüket csak szinkrontolmácsolás esetén fenntartó kollégáknak
tájékozatást küldünk.

SZERVEZÕ ÉS TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁG
Dr. Acsády György Dr. Lozsádi Károly
Dr. Alotti Nasri Dr. Mátyás Lajos
Dr. Balla György Dr. Mogán István 
Dr. Balla József Dr. Monos Emil 
Dr. Brinzaniuc Klara (Románia) Dr. Olvasztó Sándor
Dr. Bogáts Gábor Dr. Patonay Lajos
Dr. Bordei Petru (Románia) Dr. Péterffy Árpád
Dr. Csízy István Dr. Prodán Zsolt (Németország)
Dr. Damjanovich László Dr. Schmidt Ana-Nadia (Románia)
Dr. Deac Radu (Románia) Dr. Sótonyi Péter
Dr. Dzsinich Csaba Dr. Stuber István
Dr. Entz László Dr. Suciu Horatiu
Dr. Édes István Dr. Szabados Sándor
Dr. Fülesdi Béla Dr. Szabó Zoltán

Dr. Galajda Zoltán Dr. Szabolcs Zoltán
Dr. Hartyánszky István Dr. Szentmiklósi József
Dr. Horkay Ferenc Dr. Szerafin Tamás
Dr. Ispas T. Alexandru (Románia) Dr. Székely László
Dr. Kollár Lajos Dr. Tasnádi Géza
Dr. Korom Csaba Dr. Tomcsányi István
Dr. Litauszky Krisztina Dr. Vaszily Miklós

A 3D KÖZVETÍTÉSÉRT FELELÕS TECHNIKAI CSOPORT
Dr. Stuber István
Dr. Korom Csaba
Szabados László mérnök
Timár Noémi mérnök

A KONGRESSZUS HELYSZÍNE
Hotel Divinus, 4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 1.
Tel: 06/52/510-900, Fax: 06/52/510-901
E-mail: info@hoteldivinus.hu, Honlap: www.hoteldivinus.hu

TUDOMÁNYOS INFORMÁCIÓ
Dr. Galajda Zoltán, egyetemi docens, tanszékvezetõ
DE OEC ÁOK Sebészeti Intézet, Érsebészeti Tanszék
4032 Debrecen, Móricz Zsigmond krt. 22.
E-mail: galajda62@gmail.com

TECHNIKAI INFORMÁCIÓ
Lukácsi Máté, projekt menedzser
Convention Budapest Kft.
H-1461 Budapest, Pf: 11.
Tel: 06-1-299-0184, 299-0185, 299-0186, Fax: 06-1-299-0187
E-mail: mlukacsi@convention.hu, Honlap: www.convention.hu

ELÕZETES PROGRAM
2010. február 18., csütörtök
15.00-20.00 Regisztráció
16.00-18.00 Elõadások
20.00 Nyitófogadás

2010. február 19., péntek
08.00-18.00 Regisztráció
09.00-10.30 Elõadások
10.30-11.00 Kávészünet
11.00-13.00 Elõadások
13.00-14.00 Ebédszünet
14.00–16.00 Elõadások
16.00–16.30 Kávészünet
16.30–18.00 Elõadások
20.00 Bankett vacsora

2010. február 20., szombat
08.30-13.00 Regisztráció
09.00-11.00 Elõadások
11.00-11.30 Kávészünet
11.30-13.00 Elõadások
13.00 A Kongresszus zárása



REGISZTRÁCIÓS DÍJAK

2010. február 1-ig 2010. február 
történõ jelentkezés 1-e utáni
esetén jelentkezés 

esetén

Regisztrációs díj
orvos résztvevõknek 25.000 Ft / fõ 30.000 Ft / fõ

Regisztrációs díj
rezidensek, PhD hallgatók,
nyugdíjas kollégák
számára ingyenes ingyenes

3 fogásos ebéd a
kongresszus helyszínén 4.500 Ft / fõ/ alkalom

Nyitófogadás
csütörtök este: 7.000 Ft / fõ 7.000 Ft / fõ

Bankett vacsora
pénteken: 8.000 Ft / fõ 8.000 Ft / fõ

A „regisztrációs díj orvos résztvevõknek” tartalmazza a részvételt a
teljes tudományos programon, kongresszusi dossziét program- és
absztraktfüzettel, a kiállítás megtekintését, valamint négy kávészünet
költségét, amelyeknek az összege (bruttó 4.000 Ft) az adózási szabályok
értelmében a számlán külön sorban, részletezve kerül feltüntetésre.
A csütörtök esti nyitófogadásra, a péntek esti bankett vacsorára,
valamint az ebédekre vonatkozó esetleges igényét kérjük a regisztrációs
lapon szíveskedjen bejelölni.

A „regisztrációs díj rezidensek, PhD hallgatók, nyugdíjas kollégák
számára” tartalmazza a részvételt a teljes tudományos programon A
kedvezményes regisztrációra vonatkozó jogosultságról szóló hivatalos
igazolás másolatát kérjük a regisztrációval együtt megküldeni
szíveskedjen. Az ingyenes regisztráció ellátást nem tartalmaz, valamint
kreditpont szerzésére sem jogosít. Ingyenes regisztráció esetén a
programfüzet nem garantált.

SZÁLLÁSFOGLALÁS
Hotel Divinus***** / a Kongresszus helyszíne
H-4032, Debrecen, Nagyerdei krt. 1. Honlap: www.hoteldivinus.hu
Egyágyas szoba reggelivel, adókkal: 23.500 Ft / szoba / éj
Kétágyas szoba reggelivel, adókkal: 25.500 Ft / szoba / éj

A szálloda wellness részlegének használata
a szállóvendégek számára ingyenes.
Parkolás 1.000 Ft/autó/nap áron vehetõ igénybe
a szálloda mélygarázsában.

Hunguest Hotel Nagyerdõ*** / 200 méterre a kongresszus helyszínétõl
H-4032, Debrecen, Pallagi út 5., Honlap: www.hunguesthotels.hu
Superior egyágyas szoba reggelivel, adókkal: 14.000 Ft / szoba / éj
Superior kétágyas szoba reggelivel, adókkal: 17.500 Ft / szoba / éj

A szobaár tartalmazza a szálloda termál részlegének a használatát és a
parkolást a szálloda elõtti szabadtéri parkolóban.

A kötbéres szállásfoglalások miatt szállodai szobákat biztosítani csak
2010. február 1-ig történõ visszajelzés esetén tudunk, a lefoglalt szál-
láshelyek betöltéséig. A szállodai szobák a visszajelzések sorrendjében
kerülnek visszaigazolásra. Amennyiben szállásfoglalása legkésõbb
2010. február 10-ig nem kerül befizetésre, úgy szobafoglalása külön
értesítés nélkül, automatikusan lemondásra kerül.

Regisztrációját és szállásfoglalását azok befizetését követõen tekintjük
véglegesnek.

BEFIZETÉS
A.) A kitöltött regisztrációs lap visszaküldését követõen - jelentkezése
visszaigazolásával együtt - postázzuk a befizetési csekket. Kérjük a ren-
dezvényen résztvevõ személy nevének nyomtatott nagybetûkkel történõ
feltüntetését, ennek hiányában a befizetést nem tudjuk beazonosítani.
Postai befizetésérõl az összeg beérkezését követõen, a regisztrációs
lapon feltüntetett cég/intézmény/magánszemély nevére és címére
állítjuk ki és postázzuk a számlát.

B.) Banki átutalással:
Cég: Convention Budapest Kft.
Bank: K&H Bank Nyrt.
Számlaszám: 10201006–50269143-00000000
A közlemény rovatban szíveskedjen feltüntetni a résztvevõ és a ren-
dezvény nevét!

C.) Amennyiben részvételét cég/intézmény/alapítvány támogatja, úgy az
elõzetesen küldendõ átutalásos számlához írásos megrendelõt kérünk,
amelynek hiányában nem tudunk számlát küldeni. Kérjük szíves
megértését, hogy saját betéti társaságra/kft-re/alapítványra történõ
számlázás esetén csak a pénz csekken történõ befizetését követõen
tudjuk kiállítani a számlát. 

LEMONDÁS, VISSZAFIZETÉS
2010. február 1-ig történõ lemondás esetén a kötbér mértéke az elõzete-
sen befizetett regisztrációs és szállásdíj 50%-a.
2010. február 1-e után történõ lemondás esetén az elõzetesen befizetett
regisztrációs és szállásdíjak nem visszatéríthetõek a szolgáltatókkal
kötött kötbéres szerzõdések miatt.

FONTOSABB IDÕPONTOK

Elsõ - második értesítõ postázásának határideje: 2010. január 15.

Kedvezményes részvételi díj fizetésének határideje: 2010. február 1.

A továbbképzés idõpontja: 2010. február 18-20.

A szív- és érrendszer normál

és kóros fejlõdése.

A korszerû congenitalis

szívsebészet aktuális kérdései

Továbbképzõ tanfolyam a DE OEC Kardiológiai Intézet
Szívsebészeti Központjának a szervezésében,

a Magyar Érsebészeti Társaság és Szakmai Kollégium,
illetve a Magyar Szívsebészeti Társaság támogatásával

Debrecen, Hotel Divinus
2010. február 18-20.


