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VET WEBINAR: az első magyar nyelvű 
internetes állatorvosi továbbképző rendszer

SZEMÉSZETI SZAKRENDELÉS A MINDENNAPI KISÁLLATPRAXISBAN 
 

ÚT A DIAGNÓZISIG, TERÁPIÁS JAVASLATOK
 

18 VET WEBINAR előadás (120 pont)     JELENTKEZÉS: WWW.VETPRESS.HU

A SZEMÉSZETI KURZUS ELŐADÓI: 
Dr. Fenyves Ildikó 

Kisállatgyógyász szakállatorvos, a Magyar Kisállat Szemészeti Egyesület elnöke, a Kisállat  
Szemészeti Szakrendelő Hálózat munkatársa, a budakeszi Klapka Állategészségügyi  
Központ vezetője, a KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK A KISÁLLATSZEMÉSZETBEN című szakkönyv 

társszerzője, www.kisallatszemeszet.hu, www.szemeszallatorvosok.hu,  
www.allatorvos.net 

Dr. Szentpétery Zselyke

Kisállatgyógyász szakállatorvos, a Magyar Kisállat Szemészeti 
Egyesület alelnöke, a csepeli Pumukli Állatorvosi Rendelő és 
az esztergomi Kertvárosi Állatorvosi Rendelő munkatársa, a  
KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK A KISÁLLATSZEMÉSZETBEN című 
szakkönyv társszerzője, www.kisallatszemeszet.hu

Dr. Bárány Györgyi

A Magyar Állatorvosi Kamara Szemészeti Tagozatának elnöke, a Magyar Kisállat 
Szemészeti Egyesület titkára, a Kisállat Szemészeti Szakrendelő Hálózat munka-
társa, a budapesti FeliCaVet Állatkórházban a szemészeti betegek ellátását végzi, 
www.kisallatszemeszet.hu, www.szemeszallatorvosok.hu

Dr. Eördögh Réka

Szemész szakállatorvos, 2012-2016 között a bécsi Állatorvostudományi Egyetem 
Szemészet Tanszékének munkatársa, jelenleg a Pozsonyi Kisállatrendelőben  
(Budapest), a Vetlabor Állatorvosi Rendelőben (Budaörs) és Győrben, a Nádorvárosi 
Kisállat Ambulancián tart szemészeti szakrendeléseket,  www.allatszemesz.hu, 
www.kisallatszemeszet.hu

Dr. Lévai Péter

A Magyar Kisállat Szemészeti Egyesület alelnöke, a Kisállat Szemészeti 
Szakrendelő Hálózat munkatársa, a budapesti Lőrinci Állatorvosi Rendelő vezetője,  
www.kisallatszemeszet.hu, www.szemeszallatorvosok.hu
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 SZEMÉSZETI szakrendelés A MINDENNAPI KISÁLLATPRAXISBAN

2020  VET WEBINAR előadások KEDD esténként 20.00 - 21.30 között:

Február 4. kedd  Dr. Szentpétery Zselyke: 
  A SZEMÉSZETI VIZSGÁLAT ALAPJAI LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE 
  Hatalmas információmennyiség, amihez mindenki minden praxisban hozzájuthat. Nélkülözhetetlen 
  eszközökés fontos teendők. Megfigyelés és logikus gondolkodás. Törekedjünk a diagnózisra!

Február 11. kedd Dr. Szentpétery Zselyke: A SZEMÉSZETI BETEGEK ANESZTÉZIÁJA
  A műtét sikerült, és a páciens is remekül van! Milyen szempontokat vegyünk figyelembe,  
  ha szemészeti műtéthez altatunk beteget? Milyen körülményeket kell biztosítanunk?

Február 18. kedd Dr. Szentpétery Zselyke: 
  KUTYÁK ÉS MACSKÁK KÖTŐHÁRTYA GYULLADÁSA 
  A kutyámnak kötőhártya gyulladása van. Helyes ez a diagnózis? Mi a különbség a kutyák és a 
  macskák között? A kötőhártya gyulladások elkülönítő kórjelzése. Vizsgálat, diagnosztika, kezelés.

Február 25. kedd Dr. Szentpétery Zselyke: SZEMHÉJ BETEGSÉGEK
  A különböző szemhéj-plasztikai technikák ismertetés: canthoplasztika a gyakorlatban, komplex 
  szemhéjállási rendellenességek ellátása. Szemhéjdaganatok. Rövid kirándulás a bőrgyógyászatba.

Március 3. kedd Dr. Fenyves Ildikó: 
  A HARMADIK SZEMHÉJ MIRIGYÉNEK ÉS PORCÁNAK BETEGSÉGEI
  A mirigyelőesés különböző repozíciós technikáinak részletes bemutatása, video illusztrációkkal.  
  Mit tegyünk recidíva esetén, vagy ha egyszerre érintett a mirigy és a porc? A harmadik szemhéj  
  porcának deformitása és kezelése.

Március 10. kedd Dr. Szentpétery Zselyke: A KÖNNYKÉSZÜLÉKRŐL
  Az örökké könnyező kutyák. Nem múló „kötőhártya gyulladás”. A könny termelése, szerepe és  
  elvezetése. Diagnosztikai technikák. Mikor avatkozzunk be és hogyan?

Március 17. kedd Dr. Szentpétery Zselyke: A SZARUHÁRTYA BETEGSÉGEK I. 
  A szerv, amely mindent megmutat. Színes elváltozások. Anatómia, és a szaruhártya reakciói az  
  őt ért hatásokra. Szaruhártya betegségek kutyákban és macskákban. Fekélyes és nem fekélyes  
  keratitisek. Nem gyulladásos kórképek.

Március 24. kedd Dr. Fenyves Ildikó: SZARUHÁRTYA BETEGSÉGEK II.   
  „Vágjunk bele!” – a leggyakoribb szaruhártya műtétek. A perforált szaruhártya ellátása.  
  A kötőhártya graftok kivitelezése. Keratectomia és keratotómia.

Március 31. kedd Dr. Fenyves Ildikó: 
  KERATOCONJUNCTIVITIS SICCA, AZ „EZER ARCÚ” SZEMBETEGSÉG
  A száraz szemű kutyák nagy része kezeletlenül marad, így fájdalommal élnek életük végéig.  
  A betegség felismerése a mi felelősségünk; ma már számos kezelési lehetőségünk van.  
  Melyek ezek? A száraz szem betegség kóroktana és tünettana, a betegség diagnózisa.  
  A „tradicionális” és újabb kezelési lehetőségek, valamint a hosszú távú kezelés  
  menedzselése.  

Április 7. kedd Dr. Szentpétery Zselyke: UVEITIS
  Egy komplex oktanú és kihívásokkal teli szembetegség. Differenciál diagnosztikai kitérő: piros  
  szem. Hogyan ismerjük fel az uveitist? Milyen betegségekre gondoljunk, ha uveitist látunk?   
  Milyen szövődményekre számítsunk? Hogyan kezeljük?

Április 14. kedd Dr. Fenyves Ildikó: SZÜRKEHÁLYOG, LENCSE LUXÁCIÓ, SZUBLUXÁCIÓ, 
  NUCLEARIS SCLEROSIS
  Hogyan ismerjük fel, különítsük el, és kezeljük ezt a négy nagyon gyakori kórképet? Mikor  
  javasoljuk a műtétet? Mikor ne javasoljuk a műtétet? A szürkehályog előfordulása, osztályozása,  
  diagnózisa és sebészete. 

Április 21.  kedd Dr. Lévai Péter: GLAUKOMA 
  A rettegett glaukóma. Tényleg megvakul-e minden kutya, melynél zöldhályogot diagnosztizálunk?  
  A glaukóma fogalma, kialakulása, fajtái, tünetei és kezelése. Mit hoz a jövő a glaukóma  
  gyógyításában?

Április 28. kedd Dr. Fenyves Ildikó és Dr. Szentpétery Zselyke: ESETISMERTETÉSEK KÖZÖS INTERAKTÍV  
  DIAGNÓZISOK AZ 1-12 ELŐADÁSOK ALAPJÁN
  Legfontosabb diagnosztikai lépések és kezelési tapasztalatok. 
  Gondolatok, tippek és üzenetek, melyeket mindenképp érdemes hazavinni a praxisba.
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Május 5. kedd Dr. Bárány Györgyi: SÜRGŐSSÉGI SZEMÉSZET (KUTYA, MACSKA)
  Szemészeti vészhelyzetek az állatorvosi praxisban – avagy kivegyük vagy ne, és ha igen mikor,  
  de ha nem, akkor mi a teendő? A szemészeti sürgősségi betegellátás az állatorvosi ügyeletek  
  egyik rémálma, pedig az azonnali teendők alapvetően egyszerűek. Sok esetben az állat  
  látása múlik azon, hogy ezzel tisztában vagyunk-e. Szemgolyó előesés, szaruhártya sérülések.  
  A magas szemnyomás sürgősségi ellátása. Tarsorráfia, pislogóhártya lebeny kivitelezése.

Május 12. kedd Dr. Eördögh Réka: NEURO-OFTALMOLÓGIA BEVEZETÉS A LÁTÁS REJTELMEIBE
  Lehet-e egy állat vak, egészséges retinával? Milyen módszerekkel tesztelhető a látás, illetve az  
  ideghártya működése? A szem beidegzése. Tesztek a látás vizsgálatára (fenyegetési reakció,  
  dazzle, PLR). Beidegzési problémákkal kapcsolatos betegségek (strabizmus, Horner,  
  ophthalmoplegia). Vaksággal járó retina elváltozások összehasonlítása: PRA, SARDS, neuritis  
  nervi optici.

Május 19.  kedd  Dr. Fenyves Ildikó: SZEMFENÉK VIZSGÁLAT I.  
  Mivel vizsgáljunk? Mit vizsgáljunk? A számtalan normál variáció bemutatása és magyarázata.  
  A szemfenék vizsgálat tárgyi feltételei, direkt és indirekt oftalmoszkópia. A digitalizálás, archiválás  
  legújabb lehetőségei. A fundus különböző struktúráinak anatómiai áttekintése. A kutya és macska  
  normál szemfenéki leleteinek részletes értékelése.

Május 26.  kedd  Dr. Fenyves Ildikó: SZEMFENÉK VIZSGÁLAT II.   
  A számtalan normál variáció ismeretében a kóros szemfenéki leletek értékelése már lényegesen  
  könnyebb. Retina atrófiák, Collie szembetegség, retina dysplasia. Ritkábban előforduló kóros  
  szemfenéki leletek. Szisztémás betegségek szemfenéki jelei.
 
Június 2.  kedd  Dr. Fenyves Ildikó: MI MINDENT LEHET? 
  A SZEMSZŰRÉS AKTUÁLIS HELYZETE HAZÁNKBAN. A „SZEMÉSZET-ORIENTÁLT”  
  KISÁLLATPRAXIS FELÉPÍTÉSE ÉS BERENDEZÉSE. 
  A szemészeti szűrővizsgálat lépései és „minimum” eszközigénye. Milyen igazolás állítható ki  
  hazánkban? Az európai és amerikai „college”-ok szűrővizsgálati protokolljai. A szemészeti  
  eszköz-vásárlás és beruházások javasolt sorrendje (konkrét ajánlatok). Szemészeti kurzusok,  
  kongresszusok és workshopok a nagyvilágban: a magyar állatorvosok lehetőségei.

Július 7.  kedd INTERNETES TESZTÍRÁS

A kurzus végi INTERNETES TESZTÍRÁS sikeres teljesítése esetén 120 TOVÁBBKÉPZÉSI PONT
jóváírása lehetséges (kódszám: 85/TK/2019/MÁOK, a pontszámot a MÁOK OOB állapította meg).



RÉSZVÉTELI DÍJAK: 

A)   Részvétel a teljes online kurzuson (18 előadás):  130.000 Ft  
       Magyar Kisállat Szemészeti Egyesület tagjainak:  100.000 Ft
*     VET WEBINAR klubtagoknak:      100.000 Ft 
**   Pest megyei kamarai tagoknak:    100.000 Ft
***  VET WEBINAR VIP klubtagoknak:        80.000 Ft
**** Legsikeresebb tesztíróknak:       ingyenes 

+ kinyomtatható színes pdf összefoglalók 
+ online diszkusszió az előadások alatt és után 
+ internetes tesztírási lehetőség, sikeres teszt = 120 továbbképzési pont 
+ előadások visszanézése tetszőleges időpontokban 2020. augusztus 31-ig

B) Egyes előadások visszanézése tetszőleges időpontokban 2020. augusztus 31-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 2019. évi VET WEBINAR kurzusok internetes tesztírásaink legsikeresebb hallgatóinak a részvétel ingyenes.  

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

“A szemészeti kurzus rendkívül tetszett, nagyon sokat tanultam belőle.” 
 – Dr. Fekete Attila (Lábatlan)

„Rendkívül hasznos, gyakorlat centrikus és szuper élvezetes volt a szemészeti kurzus.” 
  – Dr. Schreiber Mária (Tiszaújváros)

„A szemészeti online kurzus nálam 10/10 pontos. 
Függetlenül attól, hogy online, baráti, személyes és nagyon magas színvonalú is volt. 
A legjobb ötlet volt tőlem, hogy a szemészeti kurzusra jelentkeztem. Sokat tanultam. Köszönettel! 
 – Dr. L. Dzsargalszajhan  (Érd)

„Köszönöm az egész webinart, tetszett, hasznos volt!” 
 – Dr. Lipka Zsuzsanna (Diósd)

TÁMOGATÓK:

Fenyves Ildikó, Szentpétery Zselyke: KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK A KISÁLLATSZEMÉSZETBEN 

A 2019-ben megjelent szakkönyv élvezhető, könnyen elsajátítható formában tárja elénk a szemészeti 
betegségeket, kérdéseken és válaszokon keresztül kerülnek bemutatásra az adott szemészeti 
kórképek. Két függelék is található a könyvben: egy normál lelet leírás, valamint egy anatómiai  
függelék, amely a különbözőesetekkel kapcsolatos anatómiai illusztrációkat. A szakkönyv magyar 
és angol nyelven egyaránt lektorált (Prof. Peter Bedford). Kiadja és forgalmazza a Magyar Állatorvosi 
Kamara, megrendelhető és megvásárolható itt:

Kiadja és forgalmazza a Magyar Állatorvosi Kamara, megrendelhető és megvásárolható itt: 

MÁOK Kft. (1078 Budapest, István u. 11 . tel.: 1/413-2495, 30/294-1011, e-mail: varro@maok.hu)
Egyetemi jegyzet- és tankönyvbolt (1078 Budapest, István u. 2 .)

Ára: 18.900 Ft


