
Tisztelt Kollégák, 
 
Engedjék meg, hogy tisztelettel meghívjam Önöket “Budapesti Kardiológiai Nap” 
című továbbképzésünkre, mely december elsején kerül megrendezésre. 
Helyszíne: Larus Étterem és Rendezvényközpont, 1124 Budapest, Csörsz utca 18/b 
www.larusevent.hu  
Időpontja: 2012. December 1. szombat, 8 óra 30 perc 
 
Budapesti Kardiológiai Nap lesz a Magyar Kardiológusok Társaságának soron 
következő rendezvénye fővárosunkban. Társaságunk elnökségének támogatásával 
most egy olyan háziorvosoknak, kardiológusoknak, belgyógyászoknak és más 
orvosoknak szóló továbbképző rendezvényt indítunk, mely egyfajta folytatása a 
korábban Budapesti Kardiovaszkuláris Szimpozium néven megrendezett 
eseményeknek.  
A tudományos nap fókuszált módon a kardiológia és társterületeinek csatlakozási 
pontjánál, kereszteződésében fekvő témát kíván körüljárni. Sokszor egymás mellett és 
nem egymásnak beszélünk, még komoly átfedéseket mutató témákban is. Ezévi 
főtémánk a "Diabetes a kardiológiában" lesz. A cukorbaj kezelése rengeteg új, a 
korábbiaknál hatékonyabb lehetőséggel gazdagodott napjainkban. Mivel a diabetes és 
a keringési betegségek közeli kölcsönhatásban vannak, ezért indokolt, ha 
mindannyian felzárkózunk az újdonságok megismerésében. A tudományos nap a 
keringési kockázat összefüggéseit is érinti. Külön szekció foglalkozik továbbá a 
legfrissebb szakmai ismeretekkel a szívinfarktus, a szívelégtelenség, a 
pitvarfibrilláció és nem utolsósorban a revaszkularizáció kérdéseivel, különös 
tekintettel ezen betegségek, beavatkozások és a diabetes összefüggéseire. 
 
Nézzék meg programunkat, mely önmagáért beszél. 
 
A fővárosi helyszín és az egynapos forma a jelen hétszűk-esztendő időszakban 
vélhetően olyan feltételeket jelent, melyek lehetővé teszik, hogy a rendezvényt – 
sikeres kezdet után – a következő években is megrendezzük.  
 
A Magyar Kardiológus Társaság Szívalapítványa segítséget kíván nyújtani 
mindazoknak, akik magyarajkú orvosok határon innen és túl, továbbá részt kívánnak 
venni a rendezvényen. A Semmelweis Egyetemen akkreditált továbbképzésen való 
ingyenes részvételre pályázhatnak mindazok, akik szponzor híján saját forrásból 
finanszíroznák a részvételüket. A www.mkardio.hu honlapon további részleteket 
találnak az ingyenes részvétel pályázati feltételeiről. (Kivonat: feltétel az általános 
orvosi diploma, pecsétszám megadása, előnyben részesülnek a Társaság nyugdíjas, 
vagy tagdíjat fizető aktív tagjai, de más orvos is pályázhat). 
 
 
A rendezők és előadók nevében: 
 
Prof . Dr Kiss Róbert Gábor 
 
 
 
 

http://www.larusevent.hu/
http://www.mkardio.hu/

