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VET WEBINAR: az első magyar nyelvű 
internetes állatorvosi továbbképző rendszer

A KARDIOLÓGIAI SZAKRENDELÉS GYAKORLATA A NAPI PRAXISBAN 
 

Dr. Hetyey Csaba és Dr. Manczur Ferenc internetes kurzusa
 

13 VET WEBINAR előadás (104 pont)     JELENTKEZÉS: WWW.VETPRESS.HU

ELŐADÓK: 
Dr. Hetyey Csaba, PhD, tudományos munkatárs, kisállatgyógyász szakállatorvos
Állatorvostudományi Egyetem, Belgyógyászati Tanszék és Klinika, www.univet.hu

Az ÁTE Belgyógyászati Tanszék, Műszeres Diagnosztikai Laborjának vezetője, 2000 óta vesz részt 
a belgyógyászati tárgyak elméleti és gyakorlati oktatásában magyar és angol nyelven mind a graduális 
képzésben, mind pedig a posztgraduális kisállat klinikus szakállatorvos képzésben. Az Állatorvosi  
kardiológia és az Ultrahang-diagnosztika című fakultatív tantárgyak egyik oktatója, az állatorvosi  
szakmai konferenciák és VET WEBINAR kurzusok rendszeres előadója. „A kardiológiai szakrendelés 
gyakorlata napi praxisban” és „Hasi ultrahang vizsgálatok a napi klinikai gyakorlatban” c.  
VET WEBINAR kurzusok egyik fő előadója.  

Dr. Manczur Ferenc, PhD, tanszékvezető egyetemi docens 
Állatorvostudományi Egyetem, Belgyógyászati Tanszék és Klinika, www.univet.hu

Dr. Manczur Ferenc 1994 óta a Belgyógyászati Tanszék munkatársa, 2017 óta tanszékvezető. Fő 
érdeklődési köre a kisállat kardiológia, ultrahang-diagnosztika és nefrológia. E három témakör-
ben több mint két évtizede tart graduális és posztgraduális előadásokat itthon és külföldön egyaránt.  
Számos szakkönyv és tudományos dolgozat szerzője, társszerzője, hazai és nemzetközi állatorvosi 
szakmai konferenciák rendszeres előadója. „A kardiológiai szakrendelés gyakorlata a napi praxisban” 
és „Hasi ultrahang vizsgálatok a napi klinikai gyakorlatban” c. VET WEBINAR kurzusok egyik fő 
előadója.
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   VET WEBINAR előadások kedd esténként 20.00 - 21.30 között:

Szeptember 10.    kedd  Dr. Hetyey Csaba
  A SZÍVBETEGSÉG ÉS A SZÍVELÉGTELENSÉG ELKÜLÖNÍTÉSE
  Nemzetközi javaslatok a kutyák endocardiosisának (szívelégtelenségének) diagnosztikájával
  kapcsolatban. A szívbetegek stádium besorolása, a szívbetegségek kezelési irányelvei.
  Mikor, mit és mit ne? Továbbküldjem?
 
Szeptember 17.  kedd  Dr. Hetyey Csaba
  AZ ECHOKARDIOGRÁFIÁS VIZSGÁLAT ALAPJAI 
  B-mód és M-mód echokardiográfia, vizsgálati síkok, mérések.
             
Szeptember 24.  kedd  Dr. Manczur Ferenc
  DOPPLER-ECHOKARDIOGRÁFIA
  A Doppler-jelenség, a véráramlás spektrális és színkódolt megjelenítése. 
  Pulzációs, folyamatosés szöveti Doppler-vizsgálatok. Vizsgálati síkok és mérések.
  
Október 1.         kedd  Dr. Hetyey Csaba 
  SZERZETT SZÍVBETEGSÉGEK ECHOKARDIOGRÁFIÁJA
  A kutyák gyakoribb  szerzett  szívbetegségeinek echokardiográfiás jellemzői: a szívbillentyűk 
  degeneratív és gyulladásos elváltozásai, dilatatiós cardiomyopathia, pericardialis folyadékgyülem.
 
Október 8.         kedd  Dr. Hetyey Csaba
  ECHOKARDIOGRÁFIÁS SZŰRŐVIZSGÁLATOK
  A kutyák gyakoribb veleszületett szívbetegségeinek echokardiográfiás jellemzői: 
  az artéria pulmonalis és az aorta stenosisa, billentyűdiszpláziák, PDA.
 
 Október 15.        kedd  Dr. Hetyey Csaba
  AZ EKG-VIZSGÁLAT ALAPJAI
  Az EKG-vizsgálat indikációi, a felvétel elkészítésének technikája, a kiértékelés lépései. 
  A normál értékektől való eltérések és az ebből levonható következtetések.
 
Október 22.        kedd  Dr. Manczur Ferenc
  TEENDŐK TÚL GYORS SZÍVVERÉS ESETÉN – I.
  KAMRAI RITMUSZAVAROK 
  Előfordulás, EKG-diagnózis, a kivizsgálás lépései, 
  gyógyszeres és nem gyógyszeres terápiás lehetőségek.
 
Október 29.        kedd  Dr. Manczur Ferenc
  TEENDŐK TÚL GYORS SZÍVVERÉS ESETÉN – II.
  SUPRAVENTRICULARIS TACHYARRHYTHMIÁK 
  Előfordulás, EKG-diagnózis, a kivizsgálás lépései, 
  gyógyszeres és nem gyógyszeres terápiás lehetőségek.
 
November 5.       kedd  Dr. Manczur Ferenc
  TEENDŐK TÚL LASSÚ SZÍVVERÉS ESETÉN
  BRADYARRHYTHMIÁK 
  Előfordulás, EKG-diagnózis, a kivizsgálás lépései, 
  gyógyszeres és nem gyógyszeres terápiás lehetőségek.
 
 November 12.     kedd  Dr. Manczur Ferenc
  VÉRNYOMÁSMÉRÉS ÉS 
  LABORATÓRIUMI DIAGNOSZTIKA A KARDIOLÓGIÁBAN
  Milyen vérnyomásmérővel, hogyan és mikor? A hypertensio gyógykezelése, a BNP és 
  a cTr-I mérés jelentősége és interpretálása. A Dirofilaria vizsgálatok fajtái és  megbízhatóságuk.
 
November 19.     kedd   Dr. Manczur Ferenc
  MACSKÁK CARDIOMYOPATHIÁI
  Előfordulás, megállapítás, differenciál diagnózis, genetikai és hagyományos szűrés, 
  gyógykezelés. A thromboembóliás betegség.

November 26.     kedd  Dr. Hetyey Csaba
  PÉLDÁK AZ ALAPVETŐ DIAGNOSZTIKAI SZEMLÉLETHEZ
  Interaktív kardiológiai esetmegbeszélések.

December 3.       kedd  Dr. Manczur Ferenc
  NEHEZEBB KARDIOLÓGIAI DIAGNÓZISOK 
  Interaktív kardiológiai esetmegbeszélések.  
 
 
2020. január 7.    kedd        INTERNETES TESZTÍRÁS

2019



A kurzus végi INTERNETES TESZTÍRÁS sikeres teljesítése esetén 104 TOVÁBBKÉPZÉSI PONT
jóváírása lehetséges (kódszám: 50/TK/2019/MÁOK, a pontszámot a MÁOK OOB állapította meg).

RÉSZVÉTELI DÍJAK: 

A) Részvétel a teljes online kurzuson (13 előadás):  90.000 Ft  
*     VET WEBINAR klubtagoknak:      70.000 Ft 
**   Pest megyei kamarai tagoknak:    70.000 Ft
***  VET WEBINAR VIP klubtagoknak:      60.000 Ft
**** Legsikeresebb tesztíróknak:     ingyenes 

+ kinyomtatható színes pdf összefoglalók 
+ online diszkusszió az előadások alatt és után 
+ internetes tesztírási lehetőség, sikeres teszt = 104 továbbképzési pont 
+ előadások visszanézése tetszőleges időpontokban 2020. február 28-ig

B) Egyes előadások visszanézése tetszőleges időpontokban 2020. február 28-ig: 7.000 Ft / előadás 

*     A VET WEBINAR klubtagság feltétele min. egy teljes online kurzusunkon való (korábbi) részvétel, vagy a konferenciáinkon történt helyszíni részvétel.

**    A szolgáltató-állatorvosi tevékenységet végző (praktizáló) Pest megyei kamarai tagoknak klubtagsági kedvezményt biztosítunk.

***   A VET WEBINAR VIP klubtagság feltétele min. 5 teljes online kurzusunkon / konferenciánkon való (korábbi) részvétel. 

**** A  2018. és 2019. évi internetes tesztírásaink legsikeresebb hallgatóinak a részvétel ingyenes.  

JELENTKEZÉS: WWW.VETPRESS.HU
webinar@vetpress.hu, +36 30/411-4315
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HALLGATÓI VÉLEMÉNYEK:

„Gratulálok a szervezéshez, én nagyon meg vagyok elégedve a kardiológiai előadásokkal: 
színvonalas, jól követhető, sok tudást adó előadásokat hallhatunk, láthatunk. 
Bár ezt az előadók személye garantálja is!” 

– Dr. Boronkay Zita (Budapest) 

„Gratulálok, nagyon jó előadóitok vannak.”         
 – Dr. Szalai Katalin (Finnország), VIP klubtag

„Nagyon jó, hasznos és egyedülálló részemre ez a továbbképzés. Mindig várom a kedd estéket.” 
  – Dr. Prigli Mária (Szeged), VIP klubtag 

„Nagy inspirációt kaptam Tőletek arra, hogy sokkal többet foglalkozzak a Kardiológiával, mint eddig tettem. Szép és nehéz szak-
terület. Köszönöm!”        

–  Dr. Sebő Ottó (Makó) 

„Nagyon örülök, hogy részt vettem a CARDIO kurzuson: 
jó volt ezeket a témaköröket a kiváló előadókkal újra feleleveníteni. 
Az előadások jól érthetőek és kellően részletesek voltak.”          

– Dr. Kovács Róbert (Ajka) 

„Nagyon jó kurzus volt – logikus, érthető – nagyon sokkal gazdagodtam.” 
– Dr. Fejes Alexandra (Kiskunlacháza) 

„Gratulálok a kitűnő szervezésért és a frappáns lebonyolításért! 
Külön köszönet a mindig elérhető technikai segítségért!”

 – Dr. Zemankovics Eszter (Zalaegerszeg) 

„Mert jó néhány ilyen továbbképzésnek már megelégedett résztvevője  voltam, csak ajánlani tudom Nektek. 
 Botorság kihagyni! Tisztelettel: Oregbiro” 

– Dr. Biró Péter Gábor (Monor)


