
IX. Szolnoki 
Hypertonia Nap
2013. november 8.
Szolnok, Városháza

www.asszisztencia/13hyper



MEGHÍVÓ

A „Szolnok Szívügyünk” Alapítvány, a Magyar Hypertonia Társaság Szolno-
ki Decentruma nevében szeretettel meghívjuk Önt, a soron következő IX. 
Szolnoki Hypertonia Nap tudományos konferenciára.

A széles körben jól ismert nemzetközi és hazai módszertani eljárások, vala-
mint a hatékony gyógyszeres fegyvertár ellenére Magyarországon változat-
lanul a szív- és érrendszeri betegségek jelentik a vezető halálokot.

Alapítványunk fő célja a régiónkban élő szív- és érrendszeri  betegségekben 
szenvedő betegek lehetőség szerinti mind teljesebb ellátása, az ellátás szín-
vonalának folyamatos javítása. Hazánkban az elmúlt időszakban örvende-
tesen fejlődött az akut kardiológiai koszorúér ellátás, a primer PCI rendsze-
rének kialakítása. A szekunder prevenció a koszorúér betegség megelőzé-
se a fő rizikótényezők a hypertonia, dyslipidaemia, diabetes és metabolikus 
szindróma felderítése, ellátása azonban még továbbra is az egyik legna-
gyobb kihívást jelenti valamennyi orvosnak, asszisztensnek, az ellátásban 
résztvevőnek. 

Büszkén állíthatjuk, hogy Szolnokon az elmúlt években kialakult a kar-
diovaszkuláris ellátás teljes spektruma: a primer prevenciótól kezdve az akut   
invazív ellátáson keresztül, a szekunder prevencióig és rehabilitációig.  
Mindezek ellenére nem gondoljuk, hogy maradéktalanul elégedettek le-
hetünk és nincs több tennivalónk. A „Szolnok Szívügyünk” Alapítvány és  
a Hetényi Géza Kórház Kardiológiai Centrumának tudományos tevékenysé-
ge hűen tükrözik az ellátásban nyújtott sokrétű feladatokat. A mostani kon-
ferencia fő célja, hogy az érdeklődő szakmai közönségnek lehetőséget nyújt-
son tudása, ismeretei felújítására, egyebek mellett az új európai hypertonia 
guideline közvetlen megismerésére.

A Szervezőbizottság nevében tisztelettel és szeretettel hívjuk Önt jelen alka-
lommal, Szolnok belvárosába. A téma iránt érdeklődőknek és minden ked-
ves résztvevő számára kívánok hasznos ismeretszerzést, kellemesen eltöltött 
napot Szolnokon.

Dr. Herczeg Béla
„Szolnok Szívügyünk” Alapítvány    



14:00 – 14:30 MEGNYITÓ
Dr. Sélleiné Márki Mária, az OEP főigazgatója
Dr. Bene Ildikó, a Hetényi Géza Kórház Rendelőintézet főigazgatója
Szalay Ferenc, Szolnok Megyei Jogú Város polgármestere
Prof. Dr. Kiss István, a Magyar Hypertonia Társaság elnöke
Dr. Herczeg Béla, Szolnok Szívügyünk Alapítvány

Üléselnök: Prof. Dr. Kiss István, Prof. Dr. Farsang Csaba
14:30 – 14:55 Prof. Dr. Farsang Csaba

Európai hypertonia guideline 2013. state of the art előadás
14:55 – 15:20 Prof. Dr. Kiss István

Krónikus vesebetegség és hypertonia – új irányelvek, új szemlélettel 
state of the art előadás

15:20 – 15:40 Dr. Alföldi Sándor
Új megközelítések a hypertoniában a renális denerváció, baroreflex 
stimuláció

15:40 – 16:00 habil. Dr. Barna István
Vérnyomásmérés 2013-ban

16:00 – 16:20 Dr. Benczúr Béla
Insulin resistencia. Hypertonia

16:20 – 16:35 Megbeszélés, vita
16:35 – 16:55  S z ü n e t

Üléselnök: habil. Dr. Barna István, Dr. Herczeg Béla
16:55 – 17:20 Dr. Illyés Miklós

Az oscillometriás módszerrel mért artériás stiffness. Klinikai 
végpontok alakulása öt és fél év utánkövetés tükrében

17:20 – 17:40 Dr. Nagy Viktor
Új hatóanyagok a hypertonia gyógyszeres kezelésében

17:40 – 18:00 Dr. Zámolyi Károly
Hypertonia és pitvarfibrillatio

18:00 – 18:20  Dr. Sepp Róbert
Hypertonia és szívelégtelenség

18:20 – 18:30 Megbeszélés, vita
Zárszó

19:00 Állófogadás
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HeLYSZÍNI regISZTrÁCIÓ NYITvATArTÁSA
2013. november 8. péntek 13:00-18:00

rÉSZvÉTeLI DÍJAk
Regisztrációs díj 12.000 Ft
Szakdolgozói kedvezmény   6.000 Ft

rÉSZvÉTeLI DÍJAk TArTALMA
 } tudományos programon való részvétel
 } részvételi igazolás, program és névkitűző
 } kávészünetek
 } állófogadás
 } áfa

AkkreDITÁCIÓ
A konferencia orvosi (OFTEX) akkreditációja folyamatban van, amint rendelkezünk 
megfelelő információval, közzétesszük a weboldalon.

regISZTrÁCIÓ
Jelentkezését a rendezvény weboldalán keresztül online módon tudja megtenni: 
www.asszisztencia.hu/13hyper


