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VET WEBINAR: az első magyar nyelvű 
internetes állatorvosi továbbképző rendszer

SZEMÉSZETI SZAKRENDELÉS A MINDENNAPI KISÁLLATPRAXISBAN 
 

ÚT A DIAGNÓZISIG, TERÁPIÁS JAVASLATOK 

A Magyar Kisállat Szemészeti Egyesület KÉT FÉLÉVES webinar kurzusa
 

II. FÉLÉV 14 VET WEBINAR előadás (106 pont)     JELENTKEZÉS: WWW.VETPRESS.HU

ELŐADÓK: 
Dr. Czeibert Kálmán, PhD 
Klinikus állatorvos, 2012-2016 között az Állatorvostudományi Egyetem Anatómiai és Szövettani Tanszéké-
nek oktatója, 2016-tól az ELTE TTK Biológiai intézetének kutató munkatársa, a Kutya Agy- és Szövetbank szakmai  
vezetője. Neuroanatómiával, 3D-modellezéssel valamint sebészi anatómiával foglalkozik. PhD értekezésé-
nek címe: „Multimodal visualisation of the canine brain based on structural imaging, cryosectioning and 
3-dimensional modelling” 

Dr. Szentpétery Zselyke
Kisállatgyógyász szakállatorvos, a Magyar Kisállat Szemészeti Egyesület rendes tagja,  
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. Fenyves Ildikó 
Kisállatgyógyász szakállatorvos, a Magyar Kisállat Szemészeti Egyesület titkára, annak rendes  
tagja. 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. Lévai Péter
A Magyar Kisállat Szemészeti Egyesület rendes tagja, a Kisállat Szemészeti Szakrendelő Hálózat munkatársa,  
a budapesti Lőrinci Állatorvosi Rendelő vezetője, www.kisallatszemeszet.hu , www.szemeszallatorvosok.hu

Dr. Bárány Györgyi
A Magyar Állatorvosi Kamara Szemészeti Tagozatának elnöke, a Magyar Kisállat Szemészeti  
Egyesület rendes tagja, a Kisállat Szemészeti Szakrendelő Hálózat munkatársa, a budapesti 
Fuziovet Állatkórházban a szemészeti betegek ellátását végzi, www.kisallatszemeszet.hu,  
www.szemeszallatorvosok.hu

Dr. Eördögh Réka
Kisállat szemész kamarai specialista, 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 szakrendelése-
ket,  www.allatszemesz.hu, www.kisallatszemeszet.hu 

Dr. Abuzant Balázs
Klinikus állatorvos, a Magyar Kisállat Szemészeti Egyesület alelnöke, a Kisállat Szemészeti Szakrendelő Hálózat 
munkatársa, Klapka Állategészségügyi Központ, Budakeszi, www.allatorvos.net , www.kisallatszemeszet.hu , 
www.szemeszallatorvosok.hu
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2021  14 VET WEBINAR ELŐADÁSOK (második félév) KEDD esténként 20.00 - 21.30 között:

Február 2.  kedd  Dr. Czeibert Kálmán
  A szem fejlődése és a szemgolyó felépítése – 90’
  Áttekintő anatómiai előadás a fejlődéstanról (és az ahhoz kapcsolódó főbb betegségekről),
  valamint a szemgolyó egyes klinikailag fontosabb területeiről.

Február 9.  kedd  Dr. Szentpétery Zselyke
  Uveitis
  Egy komplex oktanú és kihívásokkal teli szembetegség.

Február 16.  kedd  Dr. Fenyves Ildikó
  Szürkehályog, lencse luxatio, szubluxatio, nuclearis sclerosis
  Hogyan ismerjük fel, különítsük el, és kezeljük ezt a négy nagyon gyakori kórképet?
  Mikor javasoljuk a szürkehályog műtétet? Mikor ne javasoljuk a műtétet?

Február 23.  kedd  Dr. Lévai Péter
  Glaukoma
  A rettegett glaukóma. Tényleg megvakul minden kutya, 
  amelyiknél zöldhályogot diagnosztizálunk?

Március 2.  kedd  Dr. Bárány Györgyi
  Sürgősségi szemészet (kutya, macska)
  Szemészeti vészhelyzetek az állatorvosi praxisban – avagy kivegyük-e, 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.

Március 9.  kedd  Dr. Eördögh Réka
  Bevezetés a látás rejtelmeibe: neurooftalmológia
  A retina a szem legfontosabb része, hiszen itt jön létre az információ, mely továbbítódik az
  agyba. Hogy néz ki egy egészséges retina? Lehet-e egy állat vak – egészséges retinával? 
  Milyen módszerekkel tesztelhető a látás, illetve az ideghártya működése?

Március 16.  kedd  Dr. Eördögh Réka
  Szisztémás betegségek szemészeti tünetei
  A szembetegségek egy része nem csak a szem, hanem egyéb szervek megbetegedését is
  jelzi. Elengedhetetlen ezen kórképek felismerése és kezelése, hiszen ezek sokszor az állat
  életét veszélyeztetik.

Március 23.  kedd  Dr. Szentpétery Zselyke
  Az orbita betegségei
  Exophthalmus vagy buphthalmus, netán lagophthalmus?
  Gyulladások és daganatok a szem körül.

Március 30.  kedd  Dr. Bárány Györgyi
  Egzotikus állatok szembetegségei
  A rendelőben gyakrabban megforduló, az egzotikus állatok csoportjába tartozó betegeink
  (nyúl, tengerimalac) vizsgálata, szembetegségei, konzervatív kezelése és sebészete. 
  Szemelvények a ritkán látott fajok egyes kórformáiból.

Április 6.  kedd  Dr. Szentpétery Zselyke
  A réslámpa használata. Ultrahangvizsgálat a szemészetben.
  Réslámpa-biomikroszkóp: egy műszer, különféle vizsgálati technikák.
  Az ultrahang vizsgálat alapjai a szemészetben.

Április 13.  kedd  Dr. Fenyves Ildikó
  Szemfenékvizsgálat I.
  Mivel vizsgáljunk? Mit vizsgáljunk? 
  A számtalan normál variáció bemutatása és magyarázata.

Április 20.  kedd  Dr. Fenyves Ildikó
  Szemfenékvizsgálat II.
  Leggyakoribb kóros szemfenéki leletek.

Április 27.  kedd  Dr. Eördögh Réka
  Örökletes szembetegségek
  A szemszűrés aktuális helyzete hazánkon kívül, és hazánkban.
  Ki végezzen/het szemészeti szűrést? Milyen öröklődő szembetegségek vannak, 
  és milyen következménnyel jár, ha ezeket az egyedeket tenyésztésben hagyjuk?
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Május 4.  kedd  Dr. Abuzant Balázs
  Egyes parazitózisok szemészeti vonatkozásai kutyában és macskában – 45’ 
  Több, Magyarországon is előforduló parazita okozhat szemészeti tüneteket kutyában és 
  macskában egyaránt. Szemférgességgel is egyre gyakrabban találkozunk az elmúlt években 
  országszerte. Ezek a betegségek megelőzhetőek és kezelhetőek, ha tudjuk, mit keressünk.

  Dr. Fenyves Ildikó
  A „szemészet-orientált” kisállatpraxis felépítése és berendezése – 45’
  A szemészeti ellátásban „kötelező és ajánlott” eszközök, mit és hogyan vásároljunk?
  Képzési lehetőségek hazánkban és külföldön. A két féléves szemészeti kurzus zárása.

Június 1.  kedd  INTERNETES TESZTÍRÁS

A II. FÉLÉVI INTERNETES TESZTÍRÁS sikeres teljesítése esetén 
106 TOVÁBBKÉPZÉSI PONT jóváírása lehetséges (64/TK/2020/MÁOK).

RÉSZVÉTELI DÍJAK: 

A)   Részvétel a második félévi online kurzuson (14 előadás):     100.000 Ft 
Magyar Kisállat Szemészeti Egyesület tagjainak: 80.000 Ft 
A 2020 őszi első féléven részt vett hallgatóknak:  70.000 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 = 106 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 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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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)
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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


