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Kedves Kolleganők! Kedves Kollegák!

Szeretettel és örömmel üdvözlöm Önöket a Magyar Szívse-
bészeti Társaság XXIV. Kongresszusán.
 

Az idei évben ünnepli a Pécsi Tudományegyetem alapításá-
nak 650. évfordulóját. Ezen rendezvénysorozat keretén belül 
kerül megrendezésre Pécsett többek között ez az országos 
kongresszus is, a PTE KK Szívgyógyászati Klinika szervezé-
sében. A jubileumi rendezvénysorozat küldetése bemutatni 
az egyetem sokoldalúságát, sokszínűségét, és megkérdője-
lezhetetlen értékeit, hagyományait. Ezt a célt a tudomány 
eszközeivel is lehet látványosan szemléltetni. Ezen szakmai 
rendezvények nem csak Pécsnek és a Dél-Dunántúli régió-
nak, hanem egész Magyarország számára jelentős esemény-
nek számítanak és nagyban hozzájárulnak az egyetem hazai 
és nemzetközi színtereken való megjelenésnek sikeréhez.

 
Tudományos témáink a szívsebészet egy-egy fontos, lé-

nyeges témakörét ölelik fel, amelyek talán új szakmai isme-
retekkel, érdekességekkel is szolgálhatnak a résztvevőknek. 
Szándékunk szerint a hagyományoknak megfelelően ösz-
szefoglalót kívánunk adni a hazai szívsebészeti centrumok 

szakmai és tudományos eredményeiről, kiemelten és hang-
súlyozottan szeretnénk áttekintést nyújtani a szívsebészet 
új innovatív lehetőségeiről.

A kongresszus tudományos előadásainak tartalmát meg-
határozó témakörök felölelik a szívsebészet és a határterüle-
tei teljes vertikumát.

 
A konferencia ideje alatt szakkiállításra hívjuk a szívse-

bészet, intenzív betegellátás, ápolás, orvos technológia és 
elektronika területén érdekelt cégeket, akik attraktív kiál-
lításukkal emelik a konferencia színvonalát, termékeikkel 
megismertetik a résztvevőket.

 
Bízom benne, hogy konferenciánk hasznos vitákat és ered-

ményeket hoz. Valamennyi kedves vendégünknek eredmé-
nyes tanácskozást és kellemes kikapcsolódást kívánok.
  

Prof. Dr. Szabados Sándor
egyetemi tanár
klinika igazgató

A Kongresszus Szervezőbizottságának elnöke



A kongresszus fővédnöke
Dr. Udvardy György, pécsi megyéspüspök

A kongresszus védnökei
Dr. Bódis József PTE Rektora

Dr. Sebestyén Andor PTE KK Főigazgatója

Dr. Miseta Attila PTE ÁOK Dékánja

Tudományos Bizottság
Prof. Dr. Szabados Sándor (Tudományos Bizottság és 
a Magyar Szívsebészeti Társaság elnöke)

Dr. Alotti Nasri

Dr. Babik Barna

Dr. Bogáts Gábor

Prof. Dr. Hartyánszky István

Prof. Dr. Horkay Ferenc

Dr. Kiss Rudolf

Dr. Prodán Zsolt

Dr. Szerafin Tamás

Dr. Székely Andrea

Dr. Székely László

Dr. Szerafin Tamás

Dr. Szolnoky Jenő

Szervező Bizottság
Dr. Szabados Sándor egyetemi tanár

Dr. Hejjel László egyetemi docens

Dr. Lénárd László egyetemi adjunktus

Dr. Kiss Rudolf egyetemi tanársegéd

Dr. Magyari Balázs egyetemi tanársegéd

Kiemelt Témák
 Szívelégtelenség kezelése
 Aortabillentyű sebészet
 Ablációk, ritmuszavarok, pacemaker
 Anesztézia meghatározó szerepe
 Útmutatók, guidelinek

Helyszín
Hotel Palatinus City Center***
7621 Pécs, Király u. 5.

Hivatalos nyelv
magyar



TUDOMÁNYOS PROGRAMMAL 
KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK

ELŐADÁSOK, POSZTER
A kongresszus résztvevői előadások megtartására és poszterek, vagy 
videó bemutatására egyaránt jelentkezhetnek.

Az előadások, poszterek, videók elfogadásáról a Tudományos Bizottság 
dönt.

Előadás: Az előadások időtartama 7 perc, amit 3 perc diszkusszió követ.

Igénybe vehető technikai eszközök: számítógépes kivetítő, illetve vi-
deo kivetítő, lézerpálca.

Poster: A poszter bemutatás maximum 3 db Powerpoint diát tartalmaz-
hat, amiket a kongresszus időpontjára kell elkészíteni és a kongresszusi 
diaszobában kell majd feltölteni. A szóbeli poszter prezentáció időtartama 
5 perc, melyet 2 perces megbeszélés követ. 

A konferencián elhangzó előadások és poszterek összefoglalói a Car-
diológia Hungarica című lapban jelennek meg. Kérjük, hogy az ösz-
szefoglalókat elektornikus úton, magyar és angol nyelven, a mellékelt 
űrlapon megadott lehetőségeknek megfelelően, a későbbiekben vázolt 
szerkesztői elvárásoknak megfelelő tagoltságban 2017. július 30-ig a 
mszt2017@portevent.hu email címre elküldeni szíveskedjen, illetve 
on-line a www.mszt2017.portevent.hu honlapon lehet megküldeni.

A nyomdai határidő miatt a megadott dátum után beérkező összefoglaló-
kat nem áll módunkban figyelembe venni.

Az összefoglalók elfogadásáról 2017. szeptember 29-ig értesítést küldünk.

Szerkesztési Feltételek: A szerzők neve az előadás-kivonat elején 
szerepeljen. A teljes név kiírandó (előbb a családi név, majd teljes terjede-
lemben az utónév, kötőszó vagy cím / pl.: „Dr.” / megjelölése nélkül). Egy, 
vagy legfeljebb két sorban, sorköz nélkül gépelve. Az előadást bemutató 
szerző neve szerepeljen elsőként.

Az első szerző munkahelyét, ahol a munka zöme készült, a szerzők neve 
alatt külön sorban tüntessük fel. Az intézet nevét követően, attól vessző-
vel elválasztva szerepeljen a város neve, ahol az intézet található. Külföldi 
intézet esetén a város neve után, attól vesszővel elválasztva tüntessük fel 
az ország nevét is. Az előadás-kivonat címe ezután következzék, külön sor-
ban csupa nagybetűvel írva, egy, vagy legfeljebb két sorban, sorköz nélkül 
gépelve. Az előadás-kivonat szövegét egyetlen bekezdésben (folytatólago-
san), egyes sorközzel írjuk. A szöveg első sora elején hagyjunk ki három 
betűhelyet.

LITMANN IMRE DÍJ
Az idén is átadásra kerül a Magyar Szívsebészeti Társaság által kiírt 
„Littmann Imre Díj” fiatal szívsebészek számára, 150.000 Ft értékben.

Pályázhatják: 40 évnél fiatalabb (1976-ban, vagy később születettek), 
MaSZiT tagok saját, a szívsebészet, vagy a szívsebészeti aneszteziológiai 
területével kapcsolatos tudományos – szívsebészettel foglalkozó – mun-
kával, amelyet előadás formájában kell bemutatni, illetve folyóiratban való 
közlésre elkészíteni.

A pályázatra tisztelettel kérjük az előadás teljes szövegét magyar és an-
gol nyelvű összefoglalóval, táblázatokkal, ábrákkal, irodalmi jegyzékkel 
együtt közlésre elkészítve, 3 példányban postán, illetve emailen is az 
mszt2017@portevent.hu email címre beküldeni szíveskedjenek.

Beküldendő: Prof. Dr. Szabados Sándor, intézetigazgató, egyetemi tanár, 
Pécsi Tudományegyetem Szívgyógyászati Klinika (7624 Pécs, Ifjúság út 13.)

Nyomdakész változat beküldési határideje: 2017. szeptember 29.

SZABÓ ZOLTÁN DÍJ
A Szabó Zoltán díj a Magyar Szívsebészeti Társaság éves kongresszusán 
elhangzó előadások közönség díjaként lesz meghirdetve. Mint közönség díj 
a hallgatóság szavazatai alapján a kongresszus legjobb előadását, leginno-
vatívabb témáját illetné meg. Célunk a díj meghirdetésével -az emlékezé-
sen túl-, hogy az előadókat és a hallgatóságot is motiváljuk, emelve ezzel a 
kongresszusunk színvonalát.



REGISZTRÁCIÓS DÍJ

2017. szeptember 
4-ig történő 

jelentkezéssel

2017. szeptember 
5-től történő 

jelentkezéssel
MSZT tag 35 év alatt * 15.000,- Ft / fő 20.000,- Ft / fő
MSZT tag 35 év felett * 20.000,- Ft / fő  25.000,- Ft / fő
Egészségügyi szakdolgozó *   8.000,- Ft / fő  10.000,- Ft / fő
Kísérők, Egyetemi hallgatók, tényleges 
nyugdíjasok, rezidensek, Ph.D. 
hallgatók regisztrációs díja **

  3.000,- Ft / fő   3.000,- Ft / fő

Céges képviselő* 15.000,- Ft / fő  15.000,- Ft / fő
Napijegy 35 év alatt** 8.000,- Ft / fő 10.000,- Ft / fő
Napijegy 35 év felett** 6.000,- Ft / fő 8.000,- Ft / fő
Napijegy Egészségügyi szakdolgozó** 3.000,- Ft / fő 5.000,- Ft / fő

A regisztrációs díjak az ÁFA összegét (27%), valamint étkezési közvetített szolgáltatást is tartalmaznak.
*  A részvételi díj magában foglalja a tudományos előadásokon való részvételt, a névkitűzőt, a kávészü-

neteket,  a csütörtök esti nyitófogadást, valamint a konferenciacsomagot.
**  A részvételi díj magában foglalja a tudományos előadásokon való részvételt, a névkitűzőt, a kávészü-

neteket, valamint a konferenciacsomagot.

ÉTKEZÉSEK

Kongresszusi ebéd – november 2. 4.900,- Ft / fő
Kongresszusi ebéd – november 3. 4.900,- Ft / fő
Kongresszusi ebéd – november 4. 4.900,- Ft / fő
Kulturális műsorral egybekötött nyitófogadás (teljes regiszt-
ráció esetén részvételi díjban) 8.000,- Ft / fő

Bankettvacsora november 3-án 9.500,- Ft / fő

MAC’S AWARD
A Mac’s Medical Handels GmbH. idén is ju-
talmazni szeretné a nemzetközi folyóiratban 
megjelent legjobb szívsebészeti témájú hazai 
közleményt. A cég által a győztesnek felaján-
lott díj összege 250.000 Ft. A díj odaítéléséről 
a MaSziT vezetősége dönt.

Pályázati feltételek: a pályázatban részt 
vehet minden olyan közlemény, mely 2016. no-
vember 1. és 2017 október 31. között külföldi 
szakfolyóiratban jelent meg nyomtatott vagy 
elektronikus formában. A publikáció első szer-
zője valamelyik magyar szívsebészeti központ-
ban dolgozott a kézirat közlésre történt benyúj-
tásakor és annak elfogadásakor. A pályázat 
beadási határideje: 2017. november 1.

A Biomedica Hungária Kft. elismerni szeretné 
azt az előadót, aki a 2017. évi Szívsebészeti Tár-
saság tudományos kongresszusa során a részt-
vevők szavazatai alapján a legjobbnak minősül.

A nyertest, vagyis a legtöbb szavazatot kapott 
előadót meghívjuk a következő évi EACTS 
kongresszusra.

Szavazni lehet a tudományos konferencián el-
hangzott összes előadásra, melynek előadója 
hazai szívcentrum munkatársa.



SZÁLLÁSFOGLALÁS

Hotel Palatinus City Center***
Economy, Standard, Standard klímás szoba
Egyágyas elhelyezés................................... 20.100,- Ft / fő / éj
Kétágyas elhelyezés ................................... 12.500,- Ft / fő / éj

Hotel Corso ****
Egyágyas elhelyezés................................... 22.500,- Ft / fő / éj
Kétágyas elhelyezés ................................... 13.500,- Ft / fő / éj

Hotel Millenium****
Egyágyas elhelyezés................................... 22.500,- Ft / fő / éj
Kétágyas elhelyezés ................................... 13.500,- Ft / fő / éj

Hotel Arkadia***
Egyágyas elhelyezés................................... 15.600,- Ft / fő / éj
Kétágyas elhelyezés ..................................... 9.900,- Ft / fő / éj

Hotel Diana****
Egyágyas elhelyezés................................... 14.900,- Ft / fő / éj
Kétágyas elhelyezés ..................................... 8.500,- Ft / fő / éj



ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

SZÁMLÁZÁS
Amennyiben költségeit Cég/Intézmény/Alapítvány fizeti, a 
Költségvállaló nyilatkozatot is kitöltve és lepecsételve kér-
jük hozzánk eljuttatni! Átutaláshoz díjbekérőt csak ennek 
birtokában tudunk küldeni. A díjbekérő ellenértékének be-
érkezsét követően számlát küldünk.

SZÁLLÁSFOGLALÁS
Foglalása a regisztráció során az mszt2017.portevent.hu 
weboldalon, az érkezés és a díjbekérő kiegyenlítésének sor-
rendjében történik.

LEMONDÁSI FELTÉTELEK
A kötbéres szerződések miatt, lemondást kizárólag írásban 
(levél, e-mail) fogadunk el.

Szállás megrendelését 2017. szeptember 15-ig mondhatja 
le térítésmentesen (a kötbéres szerződések miatt).

A határidők utáni lemondás esetén az összes, megrendelt 
szolgáltatás díját (beleértve a regisztráció és az étkezések dí-
ját is) teljes mértékben meg kell fizetni.

A megrendelt szolgáltatások költségeinek ki nem egyenlítése 
nem minősül lemondásnak.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
A 2006: XCVIII. (A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és 
gyógyászati segédeszköz ellátás, valamint a gyógyszerfor-
galmazás általános szabályairól) törvénynek megfelelően: 
„Természetbeni támogatás kizárólag a rendezvényeken tör-
ténő részvétellel közvetlen összefüggésben felmerülő kiadá-
sok (utazási költség, szállásköltség, részvételi díj) fedezetére 
szolgálhat.”

Amennyiben részvételét Cég/Intézmény/Alapítvány kívánja 
átutalással kifizetni, úgy a regisztrációs lap hátoldalán talál-
ható költségvállaló nyilatkozatot kérjük cégszerű aláírással 
ellátva irodánkba visszajuttatni szíveskedjen! Előzetesen 
számlát cégnek csak ezen költségvállaló nyilatkozat birtoká-
ban küldhetünk. Köszönjük megértését.



Szervező és információs iroda:

PORT EVENT Rendezvényügynökség
Kapcsolattartó: Kazer-Garai Sarolta

Tel.: +36 70 422 53 03; +36 87 787 673
Web: www.mszt2017.portevent.hu
Email: mszt2017@portevent.hu
 sarolta.kaizergarai@portevent.hu


