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Tisztelt Kolléganők, Kollégák, Barátaim!

a „Képalkotó Diagnosztika a Kardiológiában” a Magyar Kardio-
lógusok társasága Echocardiographiás Munkacsoport és a Vaszary 
Kolos Kórház i. belgyógyászat Kardiológia közös tudományos ren-
dezvénye a korábbi évekhez hasonlóan az elmúlt évben is sikeres 
volt mind szakmai, mind kulturális szempontból. terveink szerint 
hagyományt teremthettünk Esztergomban a kardiológia ezen leg-
dinamikusabban fejlődő vizsgáló módszereinek évi rendszeres át-
tekintésében, hiszen ötödik alkalommal kerül megrendezésre az 
országos tudományos program. a koszorúér betegség, a szívizom-
betegségek, a billentyű betegségek, valamint a szívelégtelenség 
megtárgyalása után fő témának a sürgősségi képalkotást  válasz-
tottuk.

a szakmai programot ebben az évben is úgy állítottuk össze, 
hogy az elhangzó előadások a mindennapi orvosi gyakorlatban 
nyújtsanak segítséget. a korábbi rendezvények gyakorlata szerint 
a tudományos előadások megtartására vezető kardiológusokat, 
a  szakma jeles képviselőit kértük fel. a tudományos fórum ebben 
az évben is akkreditált.

a helyszín változatlanul az impozáns és minden szempontból 
maximális adottságú szent adalbert Központ.

az első napon délben büféasztalhoz várjuk a kedves résztvevő-
ket, este gálavacsorát tervezünk a történelmi balassa pincében.

a második napon a konferencia tudományos részét követően ha-
gyományosan kulturális programot ajánlunk kedves vendégeink-
nek szeretett városunk páratlan történelmi és egyházi értékeinek 
megtekintésével. 

2011 áprilisában ötödik alkalommal várjuk tisztelettel és szere-
tettel az érdeklődőket rendezvényünkre. 

a tudományos program fő sarokpontJai

 az akut miokardiális infarktus mechanikai komplikációi

  akut aorta szindrómák

  perikardiális folyadék és tamponád

  pulmonális embólia

  Mellkasi trauma

  intraoperatív echo

  Donor echo

  Hordozható echo szerepe

  Esetismertetések
Dr. Dinnyés József

a Szervező Bizottság elnöke

részvételi díJ

 résztvevők (2011. március 15-ig) ...........................................15.000 Ft/fő

 résztvevők (2011. március 15. után és a helyszínen)....... 18.000 Ft/fő

 Kísérők  ............................................................................................  6.500 Ft/fő

  Családorvosok számára a tudományos program  
látogatása, mely a déli büféasztalt is tartalmazza  ..... 10.000 Ft/fő

65 év felettieknek a részvétel ingyenes. rezidenseknek a tudomá-
nyos program látogatása ingyenes. a részvételi díjak tartalmazzák 
az étkezéseken, társasági programon való részvételt. a tudomá-
nyos programok kizárólag a konferencia névkitűzőjével, a társasá-
gi programok a regisztráció során kapott belépővel látogathatók!

akkreditáció

Kreditpont szerző, akkreditációja jelenleg folyik!
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