I SM H BALN EOLOGY COURSE FOR C EE
20 April (Friday) 2018

2nd I N T E R N AT I O N A L M E D I C A L M U D C O N G R E S S
(Medical mud in the XXI. Century)
21 April (Saturday) 2018

I S M H K Ö Z É P- K E L E T E U R Ó PA I
B A L N E O L Ó G I A I TO VÁ B B K É P Z É S
I I . H É V Í Z I N E M Z E T K Ö Z I G YÓ GY I S Z A P
T U D O M Á N YO S K O N F E R E N C I A
2018. április 20-21.

INVITATION / MEGHÍVÓ
Welcome Addresses
Dear Colleagues,

We request the pleasure of your company and those interested in the
2nd International Medicinal Mud Conference and the ISMH Balneology Course
for CEE

We had been planning to organize a conference related to balneology including
the natural uniqueness of Hévíz for several years and this idea gave birth to the
1st International Medicinal Mud Conference in May 2017.

We had the honor to invite speakers from several neighboring countries as well as
from Western Europe. To guarantee the highest prevailing standards
representatives of related disciplines were also invited to deliver their talks. ISMH
Word Congress was held in Moscow In June 2017 and most of our speakers in
Hévíz were openly promoting and praising the 1st International Medicinal Mud
Conference. Hence, it is now inevitable to organize a second conference that the
Society of ISMH has been fully supporting to be organized.
The ISMH Balneology Course for CEE will be held on the first day
(April 20th 2018) followed by the 2nd International Medicinal Mud Congress on
April 21st 2018).
Dear Madam/Sir,

We request the pleasure of your company at Hévíz’s Spa and Saint Andrew’s
Rheumatism Hospital’s scientific session and be advised to submit your proposal
for a talk.

Köszöntő!

Tisztelt Kolléganők! Tisztelt Kollégák!

Tisztelettel meghívjuk Önöket és Önökön keresztül valamennyi érdeklődőt a
II. Hévízi Nemzetközi Gyógyiszap Konferenciára és ISMH Közép-Kelet Európai
Balneológiai Továbbképzésre!
Évek óta érlelődött a gondolat, hogy szervezzünk egy, a balneológiához szorosan
kapcsolódó, de Hévíz adta természeti sajátságokra épülő konferenciát.
A gondolatból szervezés, a szervezés után pedig megrendeztük 2017. májusában
az I. Hévízi Nemzetközi Gyógyiszap Konferenciát.
A rendezvényre számos környező országból és Nyugat-Európából sikerült
előadókat invitálni. Az előadások között társ disciplínák képviselői is megszólaltak,
emelve rendezvényünk színvonalát. Szerencsénkre, 2017 júniusában, Moszkvában
került megrendezésre az ISMH világkongresszusa, ahol a Hévízet megjárt külföldi
vendégeink hírét vitték a csodálatos környezetben, családias, kollegiális
hangulatban megrendezett kongresszusnak.

Először itt vetődött fel a gondolat, hogy rendezzük meg a második ilyen jellegű
konferenciánkat. A felkéréshez, megtisztelő módon csatlakozott az ISMH
szervezete is.
Az első napon (2018. április 20.) az ISMH Balneológiai Továbbképzése kerül
megtartásra, a második napon (2018. április 21.) rendezzük a II. Hévízi
Nemzetközi Gyógyiszap Konferenciát.

Tisztelt érdeklődő! Kérjük részvételével, előadásával emelje a Hévízgyógyfürdő
és Szent András Reumakórház által rendezett tudományos ülést!
Dr. Kvarda Attila
Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház

SCIENTIFIC AND ORGANIZING COMMITTEE / SZERVEZŐ BIZOTTSÁG
Prof. Dr. Pedro Cantista, President ISMH / Portugal

VENUE / HELYSZÍN:
Hévíz Medicinal Spa and Saint Andrew Hospital
for Rheumatic Diseases – cultural hall
Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház kultúrterme
Official languages / Hivatalos nyelv:
Hungarian, English / Magyar, angol

ORGANIZED BY / SZERVEZŐ:
Hévíz Medicinal Spa and Saint Andrew Hospital for Rheumatic Diseases
/ Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház

Prof. Dr. Géher Pál PhD, President MBE / Hungary

Prof. Dr. Bender Tamás, Past-president ISMH, Vice-president MBE / Hungary
Dr. Kvarda Attila, Director General, Hévízgyógyfürdő és
Szent András Reumakórház/ Hungary

SCIENTIFIC INFORMATION / TUDOMÁNYOS INFORMÁCIÓ:
Dr. Csiszár Béla
E-mail: bela.csiszar@spaheviz.hu

CONGRESS SECRETARIAT CONTACT / Kongresszus Szervező Iroda

EQ Congress Ltd. / Expert-Quality Kongresszusi és Utazási Iroda
Tel: +36 1 311 6687
FAX: +36 1 383 7918
E-mail: congress@eqcongress.hu
www.eqcongress.hu

ISMH BALNEOLOGY COURSE FOR MIDDLE-EASTERN EUROPE
ISMH KÖZÉP-KELET EURÓPAI BALNEOLÓGIAI TOVÁBBKÉPZÉS
The Planned Program / Programterv
BALNEOTHERAPY IN OSTEOARTHRISTIS
Prof. Antonella Fioravanti MD, PhD
University of Siena, Unit of Rheumatology Department of Clinical Medicine and
Immunological Sciences (Italy)

BALNEOTHERAPY IN RHEUMATOID ARTHRITIS
Prof. Pedro Cantista MD, PhD
(Portugal)

BALNEOTHERAPY IN LOWBACK PAIN
Prof. Tamás Bender MD, PhD, DSc
Budai Irgalmasrendi Kórház (Hungary)

BALNEOTHERAPY IN NON-MUSCOLUSKELETAL DISORDERS
Prof. Pál Géher MD, PhD
Budai Irgalmasrendi Kórház (Hungary)

BALNEOLOGICAL THERAPY PROGRAMS INCLUDING MUD THERAPY
Prof. Mufit Zeki Karagülle MD, PhD
University of Istanbul, Department of Medical Ecology and Hydroclimatology (Turkey)

SULPHUROUS MINERAL WATERS
Prof. Francisco Maraver MD, PhD
University of Madrid, Medical Hidrology (Spain)

Prof. Pedro Cantista MD
President ISMH

I I . I N T E R N AT I O N A L M E D I C A L M U D C O N G R E S S
II. HÉVÍZI NEMZETKÖZI GYÓGYISZAP TUDOMÁNYOS
KONFERENCIA
PATRON / VÉDNÖK
MTA PAB Föld- és Környezettudományi Szakbizottság
Környezetegészségügyi Munkabizottság
GENERAL INFORMATION / ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK
Presentations: Please send us a debrief of your talk (8 minutes + 2 minutes
discussion time) for the scientific topic via email.
Contact: szalma@eqcongress.hu

Presentation format: Microsoft PowerPoint, Microsoft Office Windows 10 and
Office 2013 program. Electronic Support: USB only.
Onto the usage of an own laptop there is not an opportunity.

Előadások: Várjuk előadások (8 perc + 2 perc vita) bejelentését a tudományos
témához, elektronikusan.
E-mail: szalma@eqcongress.hu
Az előadás megtartásához biztosított technikai eszközök:
Számítógép, projektor, Microsoft Office Windows 10 és Office 2013 program
Saját laptop használatára nincs lehetőség.

A rendezvény a PTE ÁOK által 6 kreditpontra akkreditált, szabadon válaszható
tanfolyam;
fizioterápia,
rehabilitációs
medicina,
reumatológia
szakképesítésekhez elszámolható kredittel.

DEADLINES / HATÁRIDŐK
• Abstract submission / absztrakt beküldés: 05 March 2018
• Early bird registration / kedvezményes regisztráció: 26 March 2018
• Online registration / regisztráció: 13 April 2018
• Accommodation / szállásfoglalás: 16 March 2018

REGISTRATION FEES / REGISZTRÁCIÓ

Registration available during the Organizer’s website:
www.eqcongress.hu
Contact: veres@eqcongress.hu

A rendezvényre való részvételre jelentkezni lehet online a
Szervező Iroda honlapján keresztül.
E-mail: veres@eqcongress.hu

REGISTRATION FEE (including VAT)
Regisztrációs díjak (az árak az ÁFA-t tartalmazzák)
Registration fee / Részvételi díj
Regular fee / Résztvevő
PhD student / PhD hallgató
Lunch / ebéd

Until 26
2018. 03.
Until 13
2018. 04.
March 2018
26-ig
April 2018
13-ig
50 EUR
15 000 Ft
57 EUR
17 000 Ft
25 EUR
7 500 Ft
33 EUR
10 000 Ft
15,5 EUR
4 600 Ft 15,5 EUR
4 600 Ft

Regular fee / A részvételi díj tartalma:
 The registration fee implies:

•
•
•
•

Participation in all lectures / tudományos programon való részvétel

Congress badge, final programme with abstracts / névkitűző, programfüzet
Admission to Welcome Reception / részvétel a nyitóvacsorán

Coffee during the breaks / kávészünetek
A vonatkozó törvények az étkezési, kulturális költségek részletezését írják elő, így azok a számlán
külön sorban kerülnek feltüntetésre.

INVOICING:

In line up with the current financial and taxation regulations the catering, accommodation and
further costs have to be shown on the invoice item by item. Invoice will be issued to the name of the
participant in case there is no other request (invoicing address is different from the participant’s
address). After-wise modification of the invoice has a 7 Euro administration cost. Invoicing details,
requested to fill in visible capital block letters.

Opening hours of the on-site registration / Helyszíni regisztráció
20 April, Friday08:00 - 17:00

21 April, Saturday

09:00 - 13:00

SOCIAL PROGRAM / TÁRSASÁGI PROGRAM
20 April 2018., 20:00 / 2018. április 20., 20:00
Dinner / Vacsora
(Implies in the registration / A részvételi díj tartalmazza)

Venue / Helyszín: Hévíz Lake Bath / Tófürdő
(8380 Hévíz, Schulhof Vilmos sétány 1.)

ACCOMODATIONS / SZÁLLÁSAJÁNLATOK
NaturMed Hotel Carbona****superior
H-8380 Hévíz, Attila u. 1.

available: 20 Standard rooms

The NaturMed Hotel Carbona**** superior in Hévíz
welcomes you to a Mediterranean-style environment
with its magnificent activity pool, 1000 m² surface of
water, air-conditioned rooms, thermal bath evoking the
atmosphere of the Roman era and numerous therapeutic
and wellness opportunities all year round!
Apart from 261 air-conditioned balconied standard
rooms and apartments with baths / shower all equipped
with modern conveniences (hairdryer, telephone, satellite
TV, radio, mini-bar and room safe) there are also
specially furnished rooms for the physically challenged and the allergy sufferers. Bathrobes are
provided for guests' use during their stay.
The pleasant hotel restaurant invites guests to enjoy Hungarian and international food
specialities, reform dishes, hearty buffet breakfasts, sit on the terrace café, listen to live music in
the drink bar and taste Mediterranean-style dishes, drink and cocktail specialities at the pool bar.
The new Platán Café & Juice Bar opened in May 2005 serves freshly-squeezed organic vegetable
and fruit juices beside coffee and cocktail specialities all-day.
Evocative of the atmosphere of ancient Roman luxury baths, the renovated thermal baths
including own spring-fed thermal water pools, bubble bath, Kneipp cold water treading pool and
intimate resting hall offer real relaxation.
The open-air activity pools with the hydro-massage and bubble beds, bubble jet bath, showers,
massage jets, children’s paddling pool and water-chute ensure in a pleasant Mediterranean-like
environment with a sunbathing enclosure complete recreation.
An imposing size (25 x 12,5 m) indoor swimming pool with the adjacent sauna, aroma chamber,
steam bath, tepidarium, salt chamber, standing solarium, resting room and wellness pool are at
our guests’ disposal. Clay tennis courts, organised cycling and hiking tours, conditioning sessions,
aqua fitness, Asian movement exercises await movement enthusiasts.
At the medical department of the hotel rheumatism specialists and a well-trained team of
therapeutists - who are receiving CPE according to Western-European standards - provide a
broad range of traditional Hévíz health cures.
The Beauty section of the hotel a beauty saloon offering effective body, face and cellulite
treatments, a manicure-pedicure, a hairdressing saloon and a modern solarium await the beauty
conscious with their services.

Guests in our standard rooms are welcomed by comfort and a harmonious colour scheme. Basic
equipment comprises a soft towel and bathrobe, as well as a minibar, a room safe and air
conditioning. The rooms have a TV and a balcony.

A szálloda Hévíz város központjában, mediterrán stílusú,
arborétumszerű zárt kertben helyezkedik el. A harmonikus
színvilágú és kényelmesen berendezett standard szobák
felszereltsége: balkon, színes televízió, rádió, minibár, telefon,
szobai széf, fürdőszoba, hajszárító, WIFI internet elérés.
Szobaár taralma: szállás büfé reggelivel, a több mint 1000m²
vízfelületű wellness részleg /wellness medence, élményfürdő,
uszoda, termálfürdő, pezsgőfürdő, Kneipp-taposó, szaunasziget, fitnesz-terem/ használata, ingyenes részvétel a szálloda által kínált rekreációs, preventív
csoportos sportprogramokon, fürdőköpeny bekészítés, ÁFA, IFA.
Szálloda felszereltsége: Étterem, kávézó, drink-bár, medence-bár, élményfürdő /részben fedett,
részben nyitott vízfelületekkel, pezsgőfürdő, termálfürdő, Kneipp taposó-medence/, fedett uszoda,
szauna, aromakamra, gőzfürdő, tepidárium, sóbarlang, pihenőterem, wellness-medence,
gyógyászati részleg, szépségfarm /wellness vital programok: masszázsok, kádfürdők, pakolások,
test-, arc- és cellulite kezelések, fodrászat, kozmetika, pedikűr, manikűr, szolárium/.
Parkolás: ingyenes. Bejelentkezés: 14.00 órától. Kijelentkezés: 10.00 óráig.

Bonvital Wellness & Gastro Hotel Hévíz****superior
H-8380 Hévíz, Rákóczi u. 16-18.

Available: 15 rooms

The four-star superior hotel is located just 100 meters away
from the Lake Bath, in the heart of the town. The hotel awaits
its guests with 80 well-appointed rooms, 10 exclusive suites, a
spectacular wellness area, as well as a bistro and a restaurant
offering culinary experiences. However, our guests coming not
only for relaxing but also for healing.
Our hotel, with the harmonious mixture of gastronomy,
wellness and therapy, appears as a unique participant in the
accommodation supply of Hévíz.
The rooms and suites are equipped as follows, the different features are displayed next to the
picture of the rooms:
• individually controlled air-conditioning
• large-screen LCD TV with Hungarian and international channels and USB port
• free wireless internet

•
landline telephone
•
mini bar
•
in-room safe
•
hair-dryer
•
toiletries
•
bathrobe, towel
All rooms and suites are non-smoking.

A négycsillagos superior szálloda mindössze 100
méterre a Tófürdőtől, a belváros szívében helyezkedik
el. 80 jól felszerelt szobával, 10 exkluzív lakosztállyal,
látványos wellness részleggel, kulináris élményeket
nyújtó bisztróval és étteremmel várja az ide érkezőket.
Szobák felszereltsége: fürdőszoba, telefon, színes
televízió, WIFI, hajszárító, fürdőköpeny. Mindegyik
szoba nemdohányzó.
Szobaár tartalma: szállás reggelivel, wellness
használata, fürdőköpeny bekészítés, ÁFA, IFA.
Parkolás: a szálloda mögötti belső udvaron, 1500,- Ft/autó/nap.
Bejelentkezés: 14.00 órától.
Kijelentkezés: 10.00 óráig.

Hunguest Hotel Panoráma***superior
H-8380 Hévíz Petőfi Sándor u. 9.

Available: 40 rooms

The well-known Hunguest Hotel Panoráma***
awaits its guests in the heart of Hévíz at the
neighbourhood (100 m) of the world known
thermal health lake of Hévíz.
Unarguable advantage of our hotel is against all
other hotels in Hévíz is the connection between the
Health and Spa Institute of Hévíz, the St. Andreas
Centre.

Several therapies can be taken for curing and
preventing rheumatic and locomotor’s disorders,
gynaecologic problems, as well as post-accidental
rehabilitation, controlled by doctors with serious
competence.
These treatments are electrotherapy, balneo-therapy,
medical massage, medical gymnastics, water
gymnastics, underwater jet massage, ultrasound,
weight-bath, etc.
Hunguest Hotel Panoráma*** pays attention to the younger generation as well:
Hair dresser, beauty-parlour, chiropody, manicure, Chinese therapy, infrared sauna,
massages, solarium and shape-forming programs ensure the rejuvenation.
Our active guests can choose from several excursion and sport opportunities.
Every room is equipped with television, telephone, minibar, bathroom with shower and
toilett, balcony.
The rooms are available from 2:00pm and should be left till 10:00am in the morning.

A szálloda Hévíz központjában és a gyógytó közvetlen szomszédságában helyezkedik el.
Szobák felszereltsége: erkély, fürdőszoba, telefon, rádió, színes televízió, minibár, WIFI
internet elérés.
Szobaár tartalma: szállás bőséges büfé reggelivel, ingyenes WIFI internet használat, ÁFA,
IFA.
Szálloda felszereltsége: Étterem, lobby bár, ajándékbolt, gyógycentrum /elektroterápiás,
balneoterápiás kezelések, gyógymasszázs, gyógytorna, vízi torna, víz alatti
sugármasszázs, ultrahang, súlyfürdő stb./, Szépségsziget /fodrászat, kozmetika, pedikűr,
manikűr, kínai természetgyógyászati program, infraszauna, különféle masszázsok,
wellness rituálék, alakformáló programok/.
Parkolás: fizetős /Parkoló 1.500.-Ft/nap, Mélygarázs: 2.000.-Ft/nap/
Bejelentkezés: 14.00 órától.
Kijelentkezés: 10.00 óráig

