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VET WEBINAR: az első magyar nyelvű 
internetes állatorvosi továbbképző rendszer

A T61-EN INNEN ÉS TÚL 

ONKOLÓGIAI DIAGNOSZTIKA ÉS TERÁPIA 

A NAPI KISÁLLATOS GYAKORLATBAN 
 

Dr. Koltai Zsófia internetes kurzusa, vendég előadókkal
 

14 VET WEBINAR előadás (127 pont)     JELENTKEZÉS: WWW.VETPRESS.HU

ELŐADÓ: 
Dr. Koltai Zsófia, PhD, kisállatklinikus szakállatorvos
A MÁOK Specialista Bizottságának elnöke, zskoltai@gmail.com
DUO-VET Állatorvosi Rendelő, www.duovet.hu

Dr. Koltai Zsófia 2006-ban szerezte meg az állatorvosi diplomáját Budapesten, és már az egyetemi évei 
alatt részt vett az Egyetem Belgyógyászati Klinikáján zajló onkológiai szakrendelésen. Az elmúlt 10 évben 
munkaideje nagy részét referált onkológiai betegek szakellátásával töltötte. Az állatorvosi szakmai konfe-
renciák rendszeres előadója, részt vett a kisállatonkológia tantárgy oktatásában mind a graduális, mind 
pedig a posztgraduális kisállatklinikus szakállatorvos képzésekben.

Dr. Koltai Zsófia a MÁOK Specialista Bizottságának elnöke, az ESVONC (European Soci-
ety of Veterinary Oncology) tagja, magyar és angol nyelvű szakcikkek szerzője, érdeklődési területe a belgyógyászati 
onkológia. PhD értekezésének címe:  „Kórjelző mutatók és prognosztikai faktorok a kutyák daganatos  
betegségeiben”.

Dr. Juhász Orsolya DUO-VET Állatorvosi Rendelő,  www.duovet.hu
Állatorvostudományi Egyetem, Gyógyszertani és Méregtani Tanszék, www.univet.hu

Már hallgatóként dr. Koltai Zsófia mellett szerzett gyakorlatot daganatos betegek ellátásában,  
végzése után három hónapot Ausztráliában töltött onkológiai referencia klinikán, ahol kemoterápiával,  

sugárterápiával és elektrokemoterápiával foglalkozott. Magyarországon egyedüliként végez elektrokemoterápiás  
kezeléseket állatoknál. Az International Society for Electroporation-Based Technologies and Treatments tagja. 
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TÁMOGATÓK:



VENDÉG ELŐADÓK:  
Dr. Balogh Nándor PhD, Dipl. ECVCP
A PraxisLab alapítója és vezetője, www.praxislab.hu 

Dr. Balogh Nándor 1996-ban végzett az Állatorvostudományi Egyetemen. Négy évet dolgozott a Bel-
gyógyászati Tanszéken és annak laboratóriumában, majd az Üllői Nagyállat Klinika laboratóriumát vezette. 
2002-től a német VetMedLabor, később az IDEXX - VetMedLabor magyarországi képviseletét látta el. 
2004-ben szerezte PhD fokozatát, 2009-től pedig a European College for Veterinary Clinical Pathology 
szakkollégium diplomása (Dipl. ECVCP). A PraxisLab alapítója és vezetője. A hazai és külföldi szakmai 
konferenciák, valamint a VET WEBINAR kurzusok rendszeres vendég előadója.

Dr. Benczik Judit, PhD, radiológus, onkológus
A Pécsi Tudományegyetem Doktori Iskolájának tagja

Dr. Benczik Judit radiológus és onkológus szakképesítéseit Finnországban (University of Helsinki,  
1996-2000), az Egyesült Államokban (Washington State University, 2000-2004) és Svédországban 
(Swedish University of Veterinary Public Health, 2004-2006) szerezte. Az Állatorvostudományi Egyetemen 
évek óta tart előadásokat és gyakorlatokat onkológiai és diagnosztikai képalkotó eljárások (röntgen, 
ultrahang, CT, MRI, PET, PET-CT) témakörökben. A hazai és nemzetközi konferenciák rendszeres részt-
vevője és előadója, szakmai cikkek szerzője. Angol nyelvű orvosi és állatorvosi tudományos közlemények 
szakfordítója, PhD témavezető.

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 ér-
deklődési köre a kisállat kardiológia, ultrahang-diagnosztika és nefrológia. E három témakörben több 
mint két évtizede tart graduális és posztgraduális előadásokat itthon és külföldön egyaránt. Számos szak-
könyv és tudományos dolgozat szerzője, társszerzője, hazai és nemzetközi állatorvosi szakmai konferenci-
ák rendszeres előadója. „A kardiológiai szakrendelés gyakorlata a napi praxisban” és „Hasi ultrahang 
vizsgálatok a napi klinikai gyakorlatban” c. VET WEBINAR kurzusok egyik fő előadója.

Dr. Perge Edina, patológus, matrix.szovettan@gmail.com
Mátrix Állatorvosi Kórszövettani és Citológiai Szolgáltatás, www.matrix-lab.hu 

Dr. Perge Edina 1992-ben szerzett állatorvosi diplomát. Ezt követően kezdte meg patológusi pályafu-
tá sát az Állatorvostudományi Egyetem Kórbonctani tanszékén, ahol 7 évet töltött. 1999-2004 között az 
akkori Országos Állategészségügyi Intézet (ma NÉBIH ÁDI) Kórbonctani osztályán dolgozott. 2005-ben  
meg alapította az ország első magán állatorvosi kórszövettani diagnosztikai laboratóriumát,  
a MÁTRIX-ot, melyet ma is vezet. Az állatorvosi patológián belül leginkább az onkológia és a 
dermatopatológia témakörében mélyedt el, de munkája igen szerteágazó.

Dr. Seregi Antal, kisállatgyógyász szakállatorvos, sebész
FUZIOVET Állatkórház, www.fuziovet.hu

Dr. Seregi Antal 1992 dolgozik a kisállatpraxisban, először a Budatétényi Állatkórházban, majd 1999-ig a
Murmuczok Állatorvosi Centrum vezető állatorvosaként. A FeliCaVet / FuzioVet Állatkórház egyik
tulajdonosa, annak vezető sebésze. A Magyar Kisállat Ortopédiai Egyesületnek 2003-2020 között aktív 
tagja, 2010-2016 között elnöke. A hazai továbbképzéseknek, így a VET WEBINAR kurzusoknak is az egyik
legkedveltebb és az egyik legtöbbet foglalkoztatott előadója. Szakterületei: ortopédiai és neurológiai
diagnosztika, ortopédiai és lágyszervi sebészet.
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1               VET WEBINAR előadások CSÜTÖRTÖK esténként 20.00 - 21.30 között:

Február 4.    csütörtök Dr. Koltai Zsófia   
  Bevezetés a gyakorlati kisállatonkológiába – 90’ 
  Általános onkológiai menedzsment, daganatok biológiája, 
  onkológiai alapfogalmak, fontosabb terápiás modularitások 
  Elektrokemoterápiás kezelések (Dr. Juhász Orsolya)  

Február 11.   csütörtök Dr. Benczik Judit / Dr. Manczur Ferenc 
  Onkológiai diagnosztikai módszerek I. – 90’ 
  –  képalkotó diagnosztika: ultrahang diagnosztika, röntgen, CT, MRI 

Február 18.   csütörtök Dr. Perge Edina / Dr. Balogh Nándor
  Onkológiai diagnosztikai módszerek II. – citológia és szövettan – 90’ 
 
Február 25.   csütörtök Dr. Koltai Zsófia
  Onkológiai diagnosztikai módszerek III. 
  – leggyakrabban elkövetett hibák a napi praxisban – 60’

Március 4.         csütörtök Dr. Seregi Antal 
  Daganatsebészet a gyakorlatban – 60’

Március 11.       csütörtök Dr. Koltai Zsófia 
  Bőr- és a bőralatti kötőszövet daganatai – 60’

Március 18.       csütörtök Dr. Koltai Zsófia      
  Sarcomák – 60’
 
Március 25.       csütörtök Dr. Koltai Zsófia
  A fejétől a farkáig 
  –  fontosabb GI-tumorok az orális melanómától perianális daganatokig – 60’ 

Április 1.       csütörtök Dr. Koltai Zsófia 
  Haematopoieticus daganatok – 60’

Április 8.      csütörtök  Dr. Koltai Zsófia
  Emlődaganatok és ivarszervi daganatok – 60’
        
Április 15.    csütörtök Dr. Koltai Zsófia 
  Macskákra jellemző speciális onkológiai kórképek – 60’

Április 22.    csütörtök Dr. Koltai Zsófia      
   Nagy klinikai jelentőségű szolid tumorok
  –  átmeneti sejtes hólyagcarcinoma, orrdaganatok,
  haemangiosarcoma, pajzsmirigycarcinoma – 60’ 

Április 29.    csütörtök Dr. Koltai Zsófia és a vendég előadók 
  Interaktív esetismertetések – 90’ 

Május 6.      csütörtök Dr. Koltai Zsófia
  Bizonyítékokon alapuló orvoslás az onkológiában 
  vs. alternatív terápiás lehetőségek – 60’

Június 3.     csütörtök Internetes tesztírás

2021
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A kurzus végi INTERNETES TESZTÍRÁS sikeres teljesítése esetén 127 TOVÁBBKÉPZÉSI PONT
jóváírása lehetséges (kódszám: 60/TK/2020/MÁOK,, a pontszámot a MÁOK OOB állapította meg).

RÉSZVÉTELI DÍJAK: 

A) Részvétel a teljes online kurzuson (14 előadás):  100.000 Ft  
*      Pest megyei kamarai tagoknak: 80.000 Ft
**     VET WEBINAR klubtagoknak:  80.000 Ft 
***    VET WEBINAR VIP klubtagoknak: 70.000 Ft
****  VET WEBINAR ELIT klubtagoknak: 50.000 Ft
***** Legsikeresebb tesztíróknak:  ingyenes 

+ kinyomtatható színes pdf összefoglalók 
+ online diszkusszió az előadások alatt és után 
+ internetes tesztírási lehetőség, sikeres teszt = 127 továbbképzési pont 
+ előadások visszanézése tetszőleges időpontokban 2021. augusztus 31-ig

B) Egyes előadások visszanézése tetszőleges időpontokban 2021. augusztus 31-ig: 7.000 Ft / előadás 

*       A szolgáltató-állatorvosi tevékenységet végző (praktizáló) Pest megyei kamarai tagoknak 20% klubtagsági kedvezményt biztosítunk.

**      A VET WEBINAR klubtagoknak 20% kedvezményt biztosítunk, feltétele min. egy online kurzusunkon / konferenciánkon való korábbi részvétel.

***    A VET WEBINAR VIP klubtagoknak 30% kedvezményt biztosítunk, feltétele min. 5 online kurzusunkon / konferenciánkon való korábbi részvétel.
 
****   A VET WEBINAR ELIT klubtagoknak 50% kedvezményt biztosítunk, feltétele min. 10 online kurzusunkon / konferenciánkon való korábbi részvétel.

*****  A 2020. évi kurzusok utáni internetes tesztírások legsikeresebb hallgatóinak a részvétel ingyenes.  

JELENTKEZÉS: WWW.VETPRESS.HU
webinar@vetpress.hu, +36 30/411-4315
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KERESD AZ EREDETIT!


