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Tisztelt Kolléganõ, tisztelt Kolléga úr!
Kedves Barátunk!

N agy örömmel és szeretettel hívunk a Fiatal Hypertonológusok II.
Fórumára, melyet 2006. szeptember 8. és 10. között szervezünk meg

Hajdúszoboszlón. 
A tavalyi elsõ Fórum sikerén kedvet kapva úgy gondoltuk érdemes idén is
meghirdetni ezt a szakmai találkozót a cardiovascularis medicina, illetve a
hypertonia iránt érdeklõdõ fiatal szakemberek és kollégák részére.

Bevált helyszínt megváltoztatni több mint hiba. Ezért döntöttünk úgy, hogy az
idei Fórumot is Hajdúszoboszlón rendezzük meg. Kevesen tudják, hogy ez a
fürdõirõl méltán híres város Magyarország legnaposabb tájegységei közé tar-
tozik. Így komolyan reménykedhetünk abban, hogy a szakmai rendezvények
mellett maximálisan ki tudjuk használni Hajdúszoboszló egyéb adottságait is. 

A szakmai program összeállításánál igyekeztünk izgalmas témákat felvetni.
Ahhoz azonban, hogy a fõtémák „életre keljenek” és tényleges problémafel-
vetések szülessenek, elengedhetetlen a hallgatóság aktív részvétele. Nemcsak
a referátumokból lehet tanulni, hanem egymás munkáiból is. Kérünk ezért
minden érdeklõdõ fiatal szakembert, tisztelje meg Fórumunkat saját munkájá-
nak bemutatásával. 

Sokan kérdezik, miért érdemes kongresszusra, konferenciára járni az inter-
netes adatbázisok és elektronikus újságok korszakában. Valóban, a legfris-
sebb ismereteket leggyorsabban a monitor elõtt ülve tudjuk magunkévá
tenni, mindössze néhány „klikkelés” kérdése az egész. Mi magunk azonban
hiszünk abban, hogy a személyes találkozások és barátságok ereje ennél töb-
bet tud adni. Amire egyedül nem vagyunk képesek, szakmai összefogással
lehetséges. 
Immár korosodó fiatalként is komolyan bízunk ebben.

Várunk Benneteket szeptember 8-án Hajdúszoboszlón!

Dr. Páll Dénes Dr. Járai Zoltán
az MHT Ifjúsági Bizottságának elnöke a Fórum elnöke
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Tudományos információ:

A Fórum elnöke:

Dr. Járai Zoltán
egyetemi adjunktus

SE ÁOK I. számú Belgyógyászati Klinika
1083 Budapest, Korányi Sándor u. 2/a.

Tel: 210-0278
Fax: 313-0250

E-mail: jarzol@bel1.sote.hu

Tudományos Bizottság:

Dr. Páll Dénes, DEOEC I. sz. Belgyógyászati Klinika, elnök
Dr. Csiky Botond, PTE ÁOK II. sz. Belgyógyászati Klinika

Dr. Járai Zoltán, SE ÁOK I. sz. Belgyógyászati Klinika
Dr. Légrády Péter, SZTE I. sz. Belgyógyászati Klinika

Dr. Tislér András, SE ÁOK I. sz. Belgyógyászati Klinika

A Fórum szervezõje:

MOTESZ Kongresszusi és Utazási Iroda
1051 Budapest, Nádor u. 36.

Levélcím: 1443 Budapest, Pf.: 145.
Dunai Dávid

Tel.: 311-6687, Fax: 383-7918
E-mail: dunai.david@motesz.hu
Internet: http://www.motesz.hu

Szállásinformáció: 
Szepesi Gizella

Tel.: 332-4556, Fax: 383-7918
E-mail: szallas@motesz.hu
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Fõtémák

Magas vérnyomás és az erek – a vizsgálóeljárások kritikája

Bal kamra hypertophia és szívelégtelenség – elmélettõl

gyakorlatig

Statinok és pleiotropia – ki tudja mi az a pleiotropia?

Alvási apnoe syndroma – elmélet és gyakorlat

Refrakter hypertonia

A vérnyomás mérése

A hypertonia kezelésének jövõje. 

A jövõ vérnyomáscsökkentõi

A Fórum végsõ programja 2006. augusztus 15-tõl letölthetõ a

www.motesz.hu/Eseménynaptár/MOTESZ rendezvények

weboldalról.
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ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

A Fórum idõpontja:

2006. szeptember 8-10.

Helyszíne:

Hunguest Hotel Béke

Hajdúszoboszló, Mátyás király sétány 10.

Megnyitó: 2006. szeptember 8. (péntek) 14.00

Helyszíni regisztráció:

2006. szeptember 8. (péntek) 11.00–19.00

2006. szeptember 9. (szombat) 8.00–19.00

2006. szeptember 10. (vasárnap) 8.00–14.00

Fontosabb idõpontok:

Absztrakt beküldési határidõ: 2006. július 15.

A Fórum tudományos programját továbbképzõ 

rendezvényként az 52/2003. (VIII. 22.) ESZCSM rendelet

alapján, a MOTESZ Képzési és Tudományos Bizottsága

minõsíti.

(Az igazolás kiállításához szükséges a nyilvántartási szám)
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Regisztrációs díj (az árak az ÁFA–t tartalmazzák)

A regisztrációs díj tartalma: a tudományos programon történõ részvétel, a
kiállítás látogatása, nyitófogadás, programfüzet, badge, kávészünetek,
részvételi igazolás.
Egyetemi, fõiskolai és PhD hallgató részvétele a tudományos programon
ingyenes, programfüzetet és névkitûzõt kapnak.

Szállás és étkezés

Hunguest Hotel Béke*** 

kétágyas szobában 7.500 Ft / fõ / éj
(az ár tartalmazza az ÁFA-t és a büféreggelit, a szálloda gyógy-
fürdõjének és szaunájának használatát, valamint a parkolást)

Büféebéd: 3.100 Ft / alkalom

Bankett: 6.000 Ft

Megközelíthetõség

Autóval: az M3-as autópályán majd a 33-as vagy a 35-ös fõúton, vagy
a 4-es fõúton

Vonattal: Budapest Keleti Pályaudvarról induló Intercity vonatokkal
3 óra alatt (menetrend: www.elvira.hu)

Regisztrációs díj 8.000 Ft

Egyetemi, fõiskolai és PhD hallgató ingyenes
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Helyszín

Hunguest Hotel Béke
H-4200, Hajdúszoboszló, Mátyás király sétány 10.

Elhelyezkedés
A szálloda a város zöldövezeti részén fekszik. A közelben több
szálloda, vendéglátó üzlet és szórakozóhely üzemel. A város
központja 10-15 perces sétával érhetõ el. A pályaudvarról

autóbusszal megközelíthetõ. A buszok indulási idõpontja a vona-
tok érkezéséhez igazodik.

Szobainformáció
Az 1998-ban felújított szálloda valamennyi szobája erkélyes, tele-
fonnal, minibárral és mûholdas vételi lehetõséget is biztosító színes

televízióval felszerelt. A nem dohányzó vendégeknek kijelölt
szobák az elsõ és a második emeleten találhatók.

Sport, fitness
Egy fedett és két nyitott úszómedence, szauna,

szolárium. A szálloda közelében
tenisz- és bowlingpálya található.


