MEGHÍVÓ
A Magyar Atherosclerosis Társaság ezúton,
2018. október 11-én
18.00 órára Közgyűlést hív össze.
A Közgyűlés helye: Velence Resort Spa****
2481 Velence, Béke út
A közgyűlés napirendi pontjai:
1. Vezetőség kétéves beszámolója
2. Bizottsági beszámolók
3. Főtitkári beszámoló
4. Vezetőség választás
5. Egyéb
Amennyiben a Közgyűlés határozatképtelen, a
következő Közgyűlés ideje, változatlan napirendi
pontokkal és helyszínnel:
2018. október 12-én 18.30 óra,
amely a létszámra való tekintet nélkül határozatképes.

Tisztelt Kollégák!
A Magyar Atherosclerosis Társaság 2018. október 11-13.
között rendezi meg XXII. Kongresszusát.
A kétévente megrendezésre kerülő kongresszus a hazánkban
vezető halálokokat jelentő szív- és érrendszeri betegségek
okait, pathogenezisét, diagnosztikáját, terápiáját, valamint
megelőzésének lehetőségeit tekinti át.
Az érelmeszesedés kialakulásában szerepet játszó veszélyeztetettségi tényezők
jobb megértését segíti elő az, hogy a különböző tudományterületek és
társaságok szakemberei előadásaikkal hozzájárulnak ismereteink bővüléséhez.
Az elmúlt években az ESC/EAS ajánlás összefoglalta azokat a legfontosabb
gyakorlati teendőket, melyek segítik az érelmeszesedés megelőzését,
súlyosságának csökkentését.
2017-ben a VII. Magyar Kardiovaszkuláris Konszenzus Konferencia
17 társaság részvételével aktualizálta a magyar ajánlást. A XXII. MAT
kongresszuson lehetővé válik a legutóbbi ajánlás óta eltelt időszak
tapasztalatainak megbeszélése is. A kongresszuson kiemelten szeretnénk
foglalkozni a familiáris hypercholesterinaemia (FH) Magyarországi helyzetével,
az FH regiszter mindennapi gyakorlatban történő alkalmazásával, valamint
külön szekcióban az életmódbeli változtatások hazai aktuális helyzetével.
A kongresszuson elhangzottak ismereteink bővülésével és aktualizálásával
lehetővé teszik azt, hogy még hatékonyabban tudjuk megelőzni és kezelni az
érelmeszesedést és így csökkentsük annak szövődményeit.
Budapest, 2018. január 16.
Tisztelettel:
Dr. Paragh György, egyetemi tanár
a Magyar Atherosclerosis Társaság elnöke

A Kongresszus elnöke

Dr. Paragh György, egyetemi tanár
a Magyar Tudományos Akadémia doktora
a Magyar Atherosclerosis Társaság elnöke

Tudományos Szervező Bizottság
elnök:

tagok:

Dr. Karádi István, egyetemi tanár
a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja
a Magyar Atherosclerosis Társaság alelnöke
Dr. Harangi Mariann PhD, egyetemi docens
a Magyar Atherosclerosis Társaság főtitkára
Dr. Landi Anna PhD, főorvos
Dr. Márk László PhD, főorvos
Dr. Pados Gyula PhD, főorvos
a Magyar Atherosclerosis Társaság alelnöke
Dr. Reiber István PhD, főorvos
a Magyar Atherosclerosis Társaság titkára

Tudományos információ:

Dr. Paragh György, egyetemi tanár
Tel.: 06-52-255-101
E-mail: paragh@belklinika.com
A Kongresszus szervezője:
1052 Budapest, Kígyó u. 4-6.
Tel.: 06 1 311-6687
Internet: http://www.eqcongress.hu
Szervezési és kiállítási
információ:
Szalma Márta
E-mail: szalma@eqcongress.hu

Regisztráció és szállás
információ:
Szalma Alexandra
Tel.: 06 1 332-4556
E-mail: szalma.alex@eqcongress.hu
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A Kongresszus időpontja: 2018. október 11-13.

•

A Kongresszus helyszíne: Velence, Resort Spa****

2481 Velence, Béke út

A KONGRESSZUS PROGRAMTERVEZETE
2018. október 11. csütörtök
12.00 Ünnepélyes megnyitó
14.30 Tudományos főtémák szekciói
18.00 Magyar Atherosclerosis Társaság Közgyűlése I.
19.00 A Társaság Nyitó Fogadása
2018. október 12. péntek
09.00 Tudományos főtémák szekciói
18.30 Magyar Atherosclerosis Társaság Közgyűlése II.
20.00 Bankett
2018. október 13. szombat
09.00 Tudományos főtémák szekciói
14.45 Kongresszus zárása

A KONGRESSZUS TERVEZETT FŐTÉMÁI:
•
•
•
•
•
•
•
•

Érelmeszesedés és koronáriabetegség
Diabetes mellitus és érelmeszesedés
Perifériás érbetegségek és az atherosclerosis
Stroke és érelmeszesedés
Az akut koronária szindróma komplex kezelése
A gyógyszeres kezelés klasszikus és új lehetőségei
hyperlipidaemiában
Abdominális elhízás, elhízás és a zsírszövet, metabolikus szindróma
Az érelmeszesedés genetikája, familiáris hyperlipoproteinaemiák

•
•
•
•
•
•
•

A reziduális kockázat lipid és nem lipid elemei, globális
kardiometabolikus kockázat
Atherosclerosis és gyulladás, endothel dysfunkció, oxidatív stressz,
lipid peroxidáció és antioxidánsok
Az érelmeszesedés invazív és non-invazív vizsgálata
A lipidanyagcserében szerepet játszó receptorok, a zavarok új
kezelési módjai
A diéta és életmód szerepe az atherosclerosis progressziójának
csökkentésében
Epidemiológiai adatok a kardiovaszkuláris betegségekben
Kardiovaszkuláris kockázat és megelőzés lehetőségei
gyermekkorban, nőkben és időskorban
A VII. Magyar Kardiovaszkuláris Konszenzus Konferencia új elemei

A Kongresszus Tudományos Bizottsága várja a főtémákhoz kapcsolódóan
előadások, poszter prezentációk bejelentését, minden a témákkal
foglalkozó kollégától.
BEKÜLDÉS

• Az előadás-, poszter bejelentés on-line történik a Szervezőiroda honlapján
keresztül. A honlapon elérhető on-line űrlap kitöltésével kérjük
megküldeni az összefoglalókat 2018. február 28-tól.
A honlap elérhetősége: www.eqcongress.hu
• Beküldési határidő: 2018. június 18.
Interneten elérhető információs honlapok:

www.atherosclerosis.hu
www.eqcongress.hu

A kongresszus tudományos programjának akkreditációja folyamatban van.
(Az igazolás kiállításához szükséges az orvosi pecsét száma)
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ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK
Fontosabb dátumok:
2018. június 18.
2018. július 31.
● Absztrakt
beküldési határidő

● Kedvezményes
jelentkezés befizetés
határideje

2018. szeptember 1.
● Szállásdíj befizetésének
határideje
● Részvétel lemondás határideje

MAT tagja
Nem tagok
Nyugdíjas
35 éven aluli
Napijegy
Kísérő

2018. 07.
31-ig
befizetve
16.000.- Ft
18.000.- Ft
9.000.- Ft
12.000.- Ft
8.000.- Ft
10.000.- Ft

2018. 09.
26-ig
befizetve
18.000.- Ft
20.000.- Ft
12.000.- Ft
15.000.- Ft
10.000.- Ft
12.000.- Ft

2018. 09. 26-után
és a helyszínen
befizetve
20.000.- Ft
24.000.- Ft
14.000.- Ft
18.000.- Ft
12.000.- Ft
13.000.- Ft

A Magyar Atherosclerosis Társaság tagjának az tekinthető,
aki 2018. február 29-ig rendezte tagdíját 2018. évig!

Helyszíni regisztráció:
2018. október 11. (csütörtök):
2018. október 12. (péntek):
2018. október 13. (szombat):

Részvételi díj (az árak az ÁFA-t tartalmazzák)
Kategóriák

A kongresszuson való részvételre a jelentkezés két módon lehetséges; on-line a
Szervezőiroda honlapján keresztül, valamint a mellékelt jelentkezési lap
kitöltésével és annak megküldésével.
Postacím: Expert-Quality Kft., 1243 Budapest, Pf. 553.
E-mail: szalma.alex@eqcongress.hu

10.00-18.00
8.30-18.00
8.00-14.00

Napijegy

Fizetési határidők
A részvételi díj, a szállás és a vacsora díja a számlán, ill. a visszaigazolásban megadott
időpontig fizetendő.

október 11.
október 12.
október 13.

Visszaigazolás, számlázás
A szervező iroda a megrendelt szolgáltatásokat visszaigazolja, egyben megküldi az
igényelt átutalási számlát.
Ha költségeit részben vagy egészben a munkahely vagy szponzor fizeti, kérjük, hogy
pontosan jelölje meg jelentkezési lapján a számlázási nevet és címet, és a költségvállaló
cégszerű aláírásával küldje vissza a szervező irodának.

Ebéd: 3.800 Ft/fő (szűkített büfé, az ár tartalmazza az adókat)
Bankett: 10.800.-Ft/fő (az ár tartalmazza az adókat)
A vonatkozó törvények az étkezési és kulturális költségek részletezését írják elő, így a
hatályos szabályoknak megfelelően, étkezésként kerülnek számlázásra.
A résztvevők regisztrációs díja tartalmazza a tudományos programon való részvételt és a
kiállítás megtekintését, a programfüzetet, a névkitűzőt, kávészüneteket, a nyitó
fogadáson való részvételt, valamint a pontszerző igazolást.
A Napijegy díja tartalmazza a tudományos programon való részvételt és a kiállítás
megtekintését, kávészüneteket, az adott napon, valamint a programfüzetet, és a
névkitűzőt.
Kísérő regisztrációs díja tartalmazza a nyitó fogadáson való részvételt.

Lemondási feltételek
A részvétel lemondását 2018. szeptember 10-ig, szállás lemondását 2018. szeptember 1-ig
kizárólag írásban fogadjuk el. Módosítások, lemondások miatti számlamódosítások díja
3.000 Ft.
Felelősség-és egyéb biztosítás
A kongresszus közzétett részvételi és egyéb díjai nem tartalmaznak baleset, betegség,
poggyász és felelősségbiztosítási díjat. Így baleset, betegség és valamely káresemény
bekövetkezése esetén a szervezőknek nem áll módjukban semmilyen felelősséget vagy
kártérítést vállalni.
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TÁRSASÁGI PROGRAMOK:

¯ 2018. október 11. csütörtök
Nyitó Fogadás

¯ 2018. október 12. péntek
Bankett, a kongresszus helyszínén

(A regisztrációs díj tartalmazza.)

(Részvétel a jelentkezési lapon megadott
feltételek szerint.)

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG
A szálloda közvetlenül a Velencei-tó partján, Budapesttől 45 km-re, Székesfehérvártól
15 km-re, az M7 autópályától mindössze 5 km-re, Velence város vasútállomása
400 méterre található.
Budapest felöl az M7 autópályáról a 42. sz. kijáraton – Kápolnásnyék/Velence - kell
haladni, majd a körforgalomból a 2. sz. kijáraton a Tábor utca irányába haladva az újabb
körforgalmat a 2. sz. kijáraton elhagyva a Béke utca következik.

SZÁLLÁS ÉS HELYSZÍN
Velence Resort&Spa¬¬¬¬
2481 Velence, Béke u. hrsz 4481/G
A kongresszus helyszíneként szolgáló szálloda közvetlenül
a Velencei-tó partján helyezkedik el, csodálatos rálátással
a tóra és a környező dombokra. A modern és kényelmes
berendezésű erkélyes szobák felszereltsége: internet
alapú televízió, minibár, laptop méretű széf, gyors
internet-kapcsolat.
Szobaár tartalma: szállás gazdag kínálatú büféreggelivel,
kávé- és teabekészítés, széf használata, fürdőköpeny
használata, internet alapú TV, zene-, játék- és internetcsatlakozási lehetőség korlátlan ADSL használata, a

szálloda egyedi Spa- és Wellness komplexumának,
valamint kardiotermének korlátlan használata.
Szálloda felszereltsége: Sanse Café & Restaurant, Chef’s
Bistro, Papa’s Bar, Spa- és Wellness- komplexum (bel- és
kültéri élmény- és gyógyvizes medencék, szauna,
jégzuhany, sókabin, tepidárium, Kneipp-taposó és
merülőmedence, pezsgőfürdő), kardioterem. Térítés
ellenében különböző masszázs szolgáltatások is igénybe
vehetőek.
Parkolás: a vendégek a szálloda parkolóját térítésmentesen használhatják.
Bejelentkezés: az érkezés napján 14.00 órától.
Kijelentkezés: az elutazás napján 10.00 óráig.
Igény esetén csomagszobát biztosítanak.

