
„Az artériás stiffness vizsgálatának története
Magyarországon – az elmúlt 10 év eredményei

a hazai és nemzetközi kutatások tükrében”
című konferenciára

MEGHÍVÓ

Az konferencia időpontja: 2018. május 04., péntek - 10:00 óra
A konferencia helyszíne: Hotel NOVOTEL BUDAPEST DANUBE****

(1027 Budapest, Bem rakpart 33-34.)



Igen tisztelt Kollégák, igen tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Jóllehet mindössze néhány hónap telt el múlt évi sikeres kongresszusunk óta, 
ezennel mégis újabb, jelentős rendezvényre invitáljuk Önöket a Magyar Artériás Stiffness 
Társaság nevében!

E soron kívüli rendezvénynek egy nagyon örömteli tény adja alapját. Nevezetesen az, 
hogy Magyarország az artériás stiffness, az artériás funkció vizsgálatnak a területén a 
nemzetközi kutatások és publikációk élvonalába került az eltelt bő évtized során. Ennek a 
nagyszerű eredménynek az eléréséhez nagymértékben hozzájárult, hogy immáron több mint 
egy évtizede hazai fejlesztésű és gyártású, nemzetközileg is elismert, klinikailag validált 
vizsgáló módszerrel rendelkezünk. Lehetővé vált az artériás funkció (stiffness) gyors, kiváló-
an reprodukálható, egyszerű, non-invazív vizsgálata, amellyel a hazai kutatók nemzetközi 
viszonylatban is elsőkként éltek, és az eltelt évek során kiválóbbnál kiválóbb tudományos 
eredmények születtek meg. 

    Mindezek alapján elérkezett az ideje annak, hogy a hazai orvos
tudományi közvélemény előtt összefoglaljuk az összességében igen magas impakt faktort 
reprezentáló tudományos közleményeket az egyes intézetek vezető szakembereinek közre-
működésével. E tekintetben külön köszönettel tartozunk Soltész Pál professzor úrnak, a 
rendezvény ötletgazdájának, aki az „Artériás stiffness gyulladásos vasculopathiákban” című 
összefoglaló előadásában mutatja be sok éves munkájuk során összegyűlt eredményeit. 
Cziráki Attila professzor úr az artériás stiffness kardiovaszkuláris betegekben történő vizsgá-
latáról prezentálja egy évtizedes tapasztalatait. Nemes Attila professzor úr a Szegedi Kardioló-
giai Központban elért tudományos eredményeiket ismerteti az artériás tágulékonyság vizsgá-
latával kapcsolatban. Jómagam pedig a hazai módszer egyedi, eredeti működési elvéről és 
annak validációjáról számolok be. 

                A magyar műszer a neves hazai intézetek mellett azonban megtalálható a világ 
számos vezető kutatóintézetében is. Ennek köszönhetően jelentős számú külhoni publikáció 
látott napvilágot, amelyekben a magyar vizsgáló módszert alkalmazták. Ebben a tekintetben 
kiemelkedik Kennedy Cruickshank professzor az Artery Society jelenlegi elnökének munkássá-
ga, aki a magyar műszerrel végzett nemzetközi kutatási eredményeket foglalja össze.

Rendezvényünk segítségével tiszta, kizárólag tudományos evidenciákon alapuló, 
szubjektív megfontolásoktól mentes képet szeretnénk kialakítani az immáron nagy sikert 
befutott úttörő hazai módszerről, bemutatva az alkalmazásával szerzett széleskörű és nagy 
jelentőségű ismereteket. 

   

  Dr. Illyés Miklós                                    Dr. Hidvégi Erzsébet

a MAST elnöke                                        a MAST főtitkára



TUDOMÁNYOS PROGRAM

09:00 – 10:00   Regisztráció (ingyenes, de előzetes regisztráció szükséges)

09:00 – 09:40  Nemzetközi sajtótájékoztató 

10:00 – 10:30   Megnyitó, köszöntések

10:40 – 11:10   International studies with the Arteriograph -  and clues to
                                               what T2 diabetes really is?        

                         Prof. Kennedy J. Cruickshank, London, UK

                         President of the Artery Society 2016-2018

11:10 – 11:40   A legelső oscillometriás módszer az artériás stiffness
                                               vizsgálatára. Az Arteriográf és klinikai validitása                   

                         Dr. Illyés Miklós PhD, címzetes egyetemi docens

                         Szívgyógyászati Klinika, PTE, Pécs

11:40 – 12:10   Artériás stiffness gyulladásos vasculopathiákban

                         Prof. Dr. Soltész Pál, az MTA doktora

                         III. Belgyógyászati Klinika, DEOEC, Debrecen

12:10 – 12:40   Az artériás stiffness vizsgálata kardiovaszkuláris betegekben.
                                               Egy évtizedes tapasztalatok

                         Prof. Dr. Cziráki Attila PhD

                         Szívgyógyászati Klinika, PTE, Pécs

12:40 – 13:10   Tudományos eredményeink az artériás tágulékonyság  
       vizsgálatával kapcsolatban a   Szegedi Kardiológiai
                                               Központban (1999-2018)

                         Prof. Dr. Nemes Attila, az MTA doktora

                               II. sz. Belgyógyászati Klinika és Kardiológiai Központ, SZTE, Szeged             

13:10 – 13:30   Zárszó

13:30 –             Állófogadás 



ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

HELYSZÍN, IDŐPONT: 

Hotel NOVOTEL BUDAPEST DANUBE**** (1027 Budapest, Bem rakpart 33-34.)

2018. május 04., péntek - 10:00 óra

A KONFERENCIA HONLAPJA: http://www.stand-art.hu/MAST2018 

JELENTKEZÉS MÓDJAI

•Online jelentkezés a konferencia honlapján keresztül

•Levélben, e-mailen (anita@stand-art.hu) vagy faxon (+36/62-661-331) a
                 jelentkezési lap kitöltésével és a kongresszusi irodának történő eljuttatásával

SZÁLLÁSINFORMÁCIÓ

A szállodáról információ a kongresszus honlapján található:
                www.stand-art.hu/MAST2018
                A szállásfoglalás a rendezvényre egyénileg történik.

SZERVEZŐIRODA, ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ

Stand-Art Event Management

6723 Szeged, Tisza Palota B/2., Felső Tisza-part 31-34.
                Tel: +36/62-999-950; Fax: +36/62-661-331
                E-mail: info@stand-art.hu

REGISZTRÁCIÓ

Stand-Art Event Management
                Garhuth Anita project manager
                Tel.: +36/62-999-950; Fax: +36/62-661-331; Mobil: +36/30-619-7348
                E-mail: anita@stand-art.hu

KONGRESSZUSI IRODA, REGISZTRÁCIÓ
2018. május 4-én:  09.00 – 13.00 h

KONGRESSZUSI IRODA TELEFONSZÁMA
2018. május 4-én:  +36/30-619-7348

PARKOLÁS
A konferencia helyszínén parkolási díjat kell fizetni, információk:
http://www.masodikkerulet.hu/varosrendeszet/menu/parkolas


