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ELŐADÓK (az előadások sorrendjében):

Dr. Charles Kuntz, DVM, Dipl. DACVS, kisállat sebész specialista 
Southpaws Specialty, Emergency and Referral Hospital, https://www.southpaws.com.au/

MACVSc (Member of the Australian College of Veterinary Scientists), Dipl. DACVS (Diplomate of the American 
College of Veterinary Surgeons), Registered Specialist of Small Animal Surgery, Fellow of Surgical Oncology

Dr. Charles Kuntz, az ausztráliai Southpaws Specialty, Emergency and Referral Hospital alapítója, 
1990-ben diplomázott a Floridai Egyetem Állatorvosi Karán, az Egyesült Államokban. Sebész rezidensként  
a Virginiai Tech Egyetemen tanult, ahol 1994-ben vette át mester diplomáját: MS (Master of Science).  
Az amerikai sebészeti specialista kollégiumban 1996-ban vizsgázott: Dipl. DACVS (Diplomate of the  
American College of Veterinary Surgeons). 

Ösztöndíjasként egy évet dolgozott szív- és érrendszeri sebészeti kutatásokban, majd onkológiai sebészeti területen a 
Coloradoi Állami Egyetemen, ahol később ortopéd sebész professzori címet is kapott. Ezek után költözött Észak-Virginiába, ahol 
Washington DC egyik legforgalmasabb sebészeti referáló klinikáját vezette. Ausztráliába 2004-ben költözött, és ahol megalapította 
a Melbourne-i Southpaws kisállat sebészeti specialista központot, melynek vezető sebésze. Főbb szakterületei: onkológiai  
sebészet, agy-, gerinc-, szív- és mellkas sebészet. Az onkológia sebészet témájában számos tudományos cikk, szakköny fejezet, 
összefoglaló és szabadalom szerzője, nemzetközi konferenciák rendszeres és népszerű előadója. 

Óriási megtiszteltetés, hogy Dr. Charles Kuntz elfogadta a felkérésünket, és a VET WEBINAR onkológia sebészeti kurzusán 
vendégelőadóként üdvözölhetjük. Előadásának címe: „A Chance to Cure – Decision making fot Cancer in Dogs and Cats”



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 konferen-
ciák rendszeres előadója, részt vett a kisállatonkológia tantárgy oktatásában mind a graduális, mind pedig 
a  osztgraduális kisállatklinikus szakállatorvos képzésekben. 

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

Dr. Kizman András DUO-VET Állatorvosi Rendelő,  www.duovet.hu 

Dr. Kizman András 2008-ban diplomázott állatorvos doktorként, 2012 óta a Magyar Kisállat Ortopédiai 
Egyesület tagja. Pályája kezdete óta főként ortopédiai, neurológiai és sebészeti diagnosztikával, valamint  
ortopédiai, neurológiai és lágyszervi sebészettel foglalkozik, 2017 óta kizárólag ezen a területeken dolgozik.  
Az utóbbi években az érdeklődése az onkológiai sebészet felé fordult: kibővítette az ismereteit különböző  
plasztikai és rekonstrukciós sebészeti technikákkal, amelynek köszönhetően számos onkosebészeti 
megoldást hazánkban elsőként alkalmazott.

Dr. Tretter Olga, kisállat-fogászattal és szájsebészettel foglalkozó állatorvos,  info@dentalvet.hu 

Dr. Tretter Olga 2010-ben szerezte meg állatorvosi diplomáját Budapesten. 2012-2015 között angliai praxi-
sokban dolgozott, majd 2015-2018 között a Trovet Andrássy úti rendelőjét vezette, ahol a fiatal kollégák és 
hallgatók mentorálása mellett, a fogászati és szájsebészeti beavatkozások képezték fő profilját. Az EVDS 
(European Veterinary Dental Society) és az RCVS (Royal Collage of Veterinary Surgeons) tagjaként számos 
külföldi konferencián és workshopon vett részt, Angliában és Norvégiában szokott helyettesítő munkát vállalni,  
és tudását bővíteni a fogászati radiológia területén. 2018-ban indította fogászati referáló praxisát Budapesten,  
melyet 2020 novembere óta saját cégében működtet: www.dentalvet.hu

TÁMOGATÓK:

VET WEBINAR előadások 2022. augusztus 1-2-3-4-5-6. esténként 20.00 – 22.00 között:

Augusztus 1.  hétfő  Dr. Charles Kuntz (angol nyelvű előadás, írásos fordítással)  90’
  A Chance to Cure
  Decision Making for Cancer in Dogs and Cats

Augusztus 2.  kedd  Dr. Koltai Zsófia és Dr. Kizman András    90’
  Bevezetés az onkológiai sebészetbe

Augusztus 3.  szerda  Dr. Koltai Zsófia és Dr. Kizman András    90’
  A rekonstrukciós sebészet alapjai
  Leggyakrabban használt lebenyek, 
  végtagokon helyeződő daganatok sebészete

Augusztus 4.  csütörtök  Dr. Koltai Zsófia és Dr. Kizman András    90’
  Speciális lokációk: emlődaganatok, 
  törzsön helyeződő tumorok, hasfalat, 
  mellkasfalat érintő daganatok, perianális tumorok

Augusztus 5.  péntek  Dr. Koltai Zsófia és Dr. Kizman András    90’
  Csontot érintő elváltozások:
  primer csontdaganatok, macskák injection-site sarcomája

Augusztus 6.  szombat  Dr. Tretter Olga, Dr. Koltai Zsófia és Dr. Kizman András  90’
  Szájüregi daganatok sebészete

Augusztus 31.  szerda  Internetes tesztírás



Az internetes kurzus továbbképzési pontértéke: 72 PONT (28/TK/2022/MÁOK)
Sikeres internetes tesztírással a pontszám 25%-ának megfelelő továbbképzési pluszpont írható jóvá: +18 PONT

RÉSZVÉTELI DÍJAK: 

A)  Részvétel a teljes online kurzuson (6 előadás):                         72.000 Ft 
 
*    Budapesti és Pest megyei kamarai tagoknak: 58.000 Ft
**     VET WEBINAR klubtagoknak:   58.000 Ft 
***   VET WEBINAR VIP klubtagoknak: 50.000 Ft
**** VET WEBINAR ELIT klubtagoknak: 36.000 Ft
*****  Legsikeresebb tesztíróknak:  ingyenes 

 + 72 továbbképzési pont 
 + kinyomtatható színes pdf összefoglalók 
 + online diszkusszió az előadások alatt és után 
 + angol nyelvű előadás lefordított szövege írásban 
 + internetes tesztírási lehetőség: + 18 továbbképzési pont
 + előadások visszanézése tetszőleges időpontokban 2022. szeptember 30-ig

B) Egyes előadások visszanézése tetszőleges időpontokban 2022. szeptember 30-ig: 15.000 Ft / előadás 

* A budapesti és 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 VET WEBINAR kurzusok utáni internetes tesztírások legsikeresebb hallgatóinak a részvétel ingyenes. 

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