
X. jubileumi Szegedi  
Echocardiographiás Napok 

és a Magyar Kardiológusok Társasága  
Echocardiographiás Munkacsoportjának  

I. kongresszusa

Szeged, 2010. október 14–16.

www.congresstravel.hu/echo2010 Első értesítés

Kedves Kollégák, Kedves Barátaink!

Nagy örömmel értesítünk mindenkit, hogy idén október 14. és 16. között rendezzük meg a jubileumi X. Szegedi 

Echocardiographiás napokat, mely egyben a Magyar Kardiológusok Társasága Echocardiographiás Munkacsoport-

jának I. kongresszusa is. A korábbi évek tapasztalataiból merítve, azok tanulságait felhasználva tervezzük meg a 

programot, figyelembe véve az aktuális és új kérdéseket és a fontos rutin témákat is. A szakmai információkat hor-

dozó program mellett természetesen közös kulturális eseményekre is lesz lehetőség.

A nagy sikerre való tekintettel ez évben is beépítünk a programba esetbemutatásokat felvonultató szekciókat, ezért 

minden olyan érdeklődőt jelentkezésre biztatunk, akinek érdekes echocardiographiás esete van.

Mindenkit szeretettel várunk!

a Szervezők:

Dr. Varga Albert Dr. Havasi Kálmán



Szervező BizottSág

Dr. Varga Albert
Dr. Havasi Kálmán

A kongreSSzuS helySzíne: 
IH Rendezvényközpont 
6721 Szeged, Felső Tisza-part 2. 
(www.ihrendezvenykozpont.hu)

A kongreSSzuS ideje: 
2010. október 14–16.

réSzvételi díj:
2010. szeptember 10-ig .........................................................35.000,- Ft
2010. szeptember 10. után .................................................39.000,- Ft
A részvételi díjak az Áfát tartalmazzák.

A réSzvételi díj tArtAlmAzzA:
 Részvételt a tudományos programon
 Névkitűzőt
 Részvételt a társasági programokon
 Kávészüneteket
 Ebédet október 15-én

tárSASági progrAmok:
 Nyitófogadás október 14-én

  Bankett október 15-én

jelentkezéS:
Online a rendezvény honlapján  
( www.congresstrael.hu/echo2010 ) vagy a honlapról letöl-
tött jelentkezési lapon, amely beküldhető emailen  
( csatolt fájlként: congress@congresstravel.hu ), levélben 
( 6720 Szeged, Dugonics tér 12.) vagy faxon ( 62/548 485 ).

A kongreSSzuS témái:
 Egyéni és labor akkreditáció
  Billentyűhibák, műbillentyű dysfunctio, infectiv 

endocarditis
  Ischaemiás szívbetegség, akut infarktus, 

mechanikus szövődmények
  Cardiomyopathiák, szívtumorok, thrombusok, 

embóliaforrás
 Szívelégtelenség echocardiographiás diagnózisa
 Felnőtt congenitalis szívhibák
 Pulmonális hypertónia
  Új echocardiographiás módszerek gyakorlati 

alkalmazása
 Esetbemutatások

hivAtAloS nyelv:
magyar

Akkreditáció: 
A rendezvényt 30 kreditponttal akkreditálták.

Kérjük, kísérje figyelemmel a kongresszus weboldalát,  
ahol mindig a legfrissebb információk találhatók:
www.congresstravel.hu/echo2010

pArkoláS: 
Szegeden előre megvásárolt parkolójeggyel lehet parkolni.  
A rendezvény helyszíne a sárga zónába esik.  
Bővebben: www.szepark.hu

tudományoS információk:
Dr. Varga Albert
6720 Szeged, Korányi fasor 6.
SZTE II. Belgyógyászati Klinika
e-mail: vargaa@in2nd.szote.u-szeged.hu 

kongreSSzuSi irodA:
C & T Hungary Kft. Kongresszusi Iroda
6720 Szeged, Dugonics tér 12.
Tel./fax: 62/548-485
e-mail: congress@congresstravel.hu
www.congresstravel.hu/echo2010


