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	A kongresszus saját applikációja, mely regisztrá
ció után személyre szabottan letölthető.

Intervenciós
Kardiológiai
Munkacsoportjának

XXVII.
KONGRESSZUSA
PÉCS,
2019. október 10 – 12.
Kodály Központ
(7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 37.)

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK:
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.”

ABSZTRAKT BEADÁS:
intervencio2019.portevent.hu/absztrakt oldalon
Leadási határidő: 2019. szeptember 30.

intervencio2019.portevent.hu

Kedves Kolléganők/Kollégák!
Nagy örömünkre szolgál, hogy a Pécsi Tudomány
egyetem
Klinikai Központ Szívgyógyászati Klinika fennállásának
20. évfordulójának évében, 2019. október 10. és 12. között
ismét intézetünk rendezi a Magyar Kardiológusok Társasága
Intervenciós Munkacsoportjával közösen a MKT Intervenciós
Munkacsoport XXVII. Kongresszusát. Ebből az alkalomból
szeretettel és örömmel üdvözöljük Önöket és egyúttal szeretnénk meghívni a rendezvényünkre.
Tudományos témáink az intervenciós kardiológia egy-egy
fontos, lényeges témakörét ölelik fel, amelyek reményeink szerint új szakmai ismeretekkel, érdekességekkel is szolgálnak a
résztvevők számára. Szándékunk szerint a hagyományoknak
megfelelően összefoglalót kívánunk adni a hazai centrumok
szakmai és tudományos eredményeiről, kiemelten és hangsúlyozottan szeretnénk áttekintést nyújtani a közelmúltban zajlott
EUROPCR2019, TCT2019 kongresszusokon elhangzott rangos
előadásokról, hazai és nemzetközileg is elismert szakemberek
tolmácsolásában. Külön figyelmet kívánunk szentelni az invazív
kardiológia jelentős fejlődéséből adódó, az utóbbi években
egyre nagyobb kihívást jelentő beavatkozások bemutatásának.
A kongresszus tudományos előadásainak tartalmát is ezek a
témakörök határoznák meg, felölelve a teljes vertikumot.
Pécsi Tudományegyetem Szívgyógyászati Klinikáján a magas
szintű intervenciós kardiológiai munka 1999. óta egyre inkább
bővülő profillal történő üzemeltetése biztosítja a régió teljes
körű, szívgyógyászati ellátását. Úgy érezzük, hogy ez a Pécsett
megrendezendő kongresszus klinikánk országos, tudományos
szakmai elismerését tükrözi.
A konferencia ideje alatt szakkiállításra meghívtuk az intervenciós kardiológia, a hozzá kapcsolódó intenzív betegellátás, ápolás, orvos technológia, katéter terápia területét felölelő partnereinket, valamint a gyógyszeripar legújabb kardiológiai innovációt
bemutató cégeit, akik attraktív kiállításukkal emelik a konferencia színvonalát, termékeikkel megismertetik a résztvevőket.
A nagy múltú Pécsi Egyetem, valamint a kultúra dunántúli
fővárosaként is emlegetett mediterrán Pécs garanciát jelent
arra nézve, hogy a magas szintű tudományos előadások mellett a társasági összejövetelek is igen kellemes miliőben zajlanak majd résztvevő vendégeink örömére.
Tisztelettel hívunk és várunk mindenkit a kongresszusra, mely
kardiológus, belgyógyász, szívsebész, aneszteziológiai és intenzív terápiás szakorvosok, valamint háziorvosok, PhD hallgatók
és asszisztensek számára is akkreditált. Reméljük, hogy kellemes
emlékekkel, új szakmai ismeretekkel gazdagíthatjuk MKT Intervenciós Munkacsoport XXVII. Kongresszusának résztvevőit.
Valamennyi kedves vendégünknek eredményes tanácskozást és kellemes kikapcsolódást kívánunk a klinika és a rendezőbizottság nevében:
Dr. Ruzsa Zoltán
MKT Intervenciós
Munkacsoport Elnöke

Dr. Horváth Iván
PTE KK Szívgyógyászati Klinika
Igazgatóhelyettese

KONGRESSZUS HELYSZÍNE:

ÉTKEZÉSEK, TÁRSASÁGI PROGRAMOK:
A helyszínen a programokra jelentkzést nem vagy csak
korlátozott számban tudunk elfogadni:
Kongresszusi ebéd október 10.
Kongresszusi ebéd október 11.
Kongresszusi ebéd október 12.

KONGRESSZUS HELYSZÍNE:
Kodály Központ (7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 37.)

NYITÓFOGADÁS HELYSZÍNE:
Littke Palace (7621 Pécs, Szent István tér 12.)

BANKETT VACSORA HELYSZÍNE:
Jammertal Látogatóközpont, Villány (transzferrel)

10.000,- Ft
12.000,- Ft

SZÁLLÁSFOGLALÁS:
Foglalása a regisztráció során a:
www. intervencio2019.portevent.hu weboldalon történik, a beérkezések és a díjbekérő kiegyenlítésének sorrendjében.

LEMONDÁSI FELTÉTELEK:
A kötbéres szerződések miatt a lemondást kizárólag
írásban, email formájában, fogadunk el.

REGISZTRÁCIÓ:
Regisztrálni online a: www.intervencio2019.portevent.hu
weboldalon lehetséges. A regisztráció visszaigazolása
emailben történik. Az emailben egy QR kód is feltüntetésre
kerül, mellyel a rendezvényen és előzetesen a rendezvény
applikációjában a regisztráció történik.

Szállás megrendelését 2019. augusztus 20-ig mondhatja
le térítésmentesen (a kötbéres szerződések miatt).
A határidők utáni lemondás esetén az összes, megrendelt szolgáltatás díját (beleértve a regisztráció és az
étkezések díját is) teljes mértékben meg kell fizetni.
A megrendelt szoláltatások költségeinek ki nem egyenlítése nem minősül lemondásnak.

RÉSZVÉTELI DÍJ:
Orvos:
Szakdolgozó:
Hallgató, rezidens, Phd:

Nyitófogadás a Littke Palace-ban
október 10-én
Vacsora transzferrel Villányba a
Jammertal Látogatóközpontba

5.900,- Ft
5.900,- Ft
5.900,- Ft

2019. 07. 15-ig 2019. 07. 16-tól
30.000,- Ft/fő 35.000,- Ft/fő
0,- Ft/fő
5.000,- Ft/fő
0,- Ft/fő
5.000,- Ft/fő

A regisztrációs díjak tartalmazzák:
♦ szakmai programok látogatása
♦ kapcsolódó kiállítás megtekintése
♦ 
kávészünet 4 alkalommal a rendezvény ideje alatt
(számlán feltüntetésre kerül)
♦ kongresszusi táska
♦ a rendezvény applikációjának használatát

