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„Az Exo-Pet Állatgyógyászati Centrum létrehozásakor egy olyan praxist álmodtunk meg, ahol az egzotikus állatok ellátása
ugyanolyan fontos, mint a megszokott házikedvenceké. Egzotikus pácienseink egyre növekvő száma miatt pár éve úgy
döntöttünk, hogy ezek gyógyításán kívül már csak macskák ellátásával foglalkozunk. Az idén 10 éves rendelőnk a legtöbb egzotikus
kedvencet ellátó rendelő ma Magyarországon, jelenleg 10 állatorvost foglalkoztatunk.”

ELŐADÓK (az előadások sorendjében):
Dr. Csikós Katalin, egzotikusállat-gyógyász szakállatorvos
2003-ban kaptam kézhez a diplomámat. 2004 és 2011 között több nagy forgalmú kisállat praxisban dolgoztam Pest
megyében és Budapesten. Már tanulmányaim alatt érdeklődéssel fordultam az egzotikus állatok felé, igyekeztem minden lehetőséget megragadni, hogy minél többet tanulhassak róluk. Egyike vagyok az elsőként végzett egzotikusállatgyógyász szakállatorvosoknak. 2011-ben nyitottuk meg saját praxisunkat, az Exo-Pet Állatgyógyászati Centrumot, amely
mostanra a legnagyobb forgalmú, jórészt egzotikus állatokat ellátó rendelő az országban. A praxis szakmai vezetésével
összefüggő feladataim mellett fő tevékenységeim a nyulak és rágcsálók, valamint a macskák gyógyítása.
Dr. Pazár Péter, egzotikusállat-gyógyász szakállatorvos
2006-ban végeztem az Egyetemen, majd a Belgyógyászati Tanszék Egzotikus Osztályán kezdtem el dolgozni. Azóta is
kedvtelésből tartott különleges állatok klinikai ellátásával foglalkozom, 2018-ig az Egzotikusállat- és Vadegészségügyi Tanszék, illetve 2015-től az Exo-Pet Állatgyógyászati Centrum munkatársaként. 2009-ben egzotikusállat-gyógyász
szakállatorvos képesítést szereztem. Elsősorban vadászgörények, papagájok, növényevő kisemlősök kezelésében
veszek részt.
Dr. Barna Réka Fanni
2016-ban végeztem az Állatorvostudományi Egyetemen. Már hallgatóként is sok időt töltöttem az Exo-Pet Állatgyógyászati
Centrumban, ahol a diploma átvétele óta állatorvosként dolgozom. Főleg a növényevő rágcsálók, kisemlősök,
esetenként vademlősök ellátásában veszek részt. Jelenleg az egzotikusállat-gyógyász szakállatorvosi képzésre járok, hogy
tovább mélyíthessem a tudásom ezen a területen.

Dr. Pilis Tünde
2014-ben kaptam diplomát a Szent István Egyetem Állatorvos-Tudományi Karán. Már hallgatóként is az egzotikus állatok
vonzottak leginkább, így nem csupán kisállatrendelőben, hanem a Belgyógyászati Tanszék akkori Egzotikus Osztályán is
rengeteg időt töltöttem, a kötelező gyakorlatokon túl is. 2015 óta dolgozom a Vahúr-Vet Állatorvosi Rendelőben, és 2018
óta vagyok az Exo-Pet Állatgyógyászati Centrum állatorvosa is. Elsősorban egzotikus emlősállatokkal foglalkozom, de
igyekszem tudásomat egyéb egzotikus és vadon élő fajokra is kiterjeszteni.

Dr. Kovács Ákos
2018-ban kaptam kézhez diplomámat az Állatorvostudományi Egyetemen, az egyetemi éveim alatt is sokszor látogattam
az egyetem egzotikus klinikáját. Végzést követően egy évig kisállatos praxisban szereztem tapasztalatot, ahol a
beérkező egzotikus állatok kezelését szívesen vállaltam magamra. Ezt követően lehetőségem nyílt az Exo-Pet Állat
gyógyászati Centrumban kipróbálni magam, és azóta is a rendelő csapatát erősítem: két éve már lényegében csak
egzotikus állatokkal foglalkozom. Javarészt emlősökkel, kisebb részt hüllőkkel foglalkozom, ritkábban madarakkal. Főbb
érdeklődési területeim közé tartozik a szemészet, sebészet, későbbiekben még a hüllőgyógyászatban szeretnék komolyabban elmélyülni.
Dr. Sátorhelyi Tamás
1993-ban végeztem az Állatorvostudományi Egyetemen. Ezt követően kisállatpraxisban dolgoztam Békásmegyeren,
ahol évről évre egyre több egzotikus állatot, elsősorban hüllőt láttam el. Ezután a Belgyógyászati Tanszék Egzotikus
Osztályán dolgoztam öt évig. 2011-ben indítottuk el az Exo-Pet Állatgyógyászati Centrumot. A Magyar Vad- és Állatkerti
Állatorvosok Szövetségének megalakulása óta tagja vagyok. Jelenleg leginkább kisemlősök sebészetével és fogászati
ellátásával foglalkozom.

HÁZIGAZDA (a diszkussziók moderátora):
Dr. Kertész Péter, egzotikusállat-gyógyász szakállatorvos
Különféle egzotikus állatfajok (kígyók, szárazföldi teknősök, sólyomfélék stb.) tartásában és tenyésztésében szerzett
több, mint 40 éves személyes tapasztalata alapján a saját praxisában – az általános klinikai munka mellett – elsősorban
egzotikus és állatkerti vadállatok ellátásával, valamint sérült vadmadarak mentésével foglalkozik. Ellátó állatorvosként
dolgozott a Fővárosi Állat- és Növénykertben, de jelentős magángyűjtemények ellátó- vagy szaktanácsadó állatorvosa
jelenleg is. A Veresegyházi Medveotthon állatorvosaként – a medvék és farkasok mellett – nagymacskák ellátásával is foglalkozik. A Kómár Napok, valamint más országos állatorvos konferenciák társszervezője, a magyarországi
VET WEBINAR internetes továbbképző rendszer egyik alapítója.

VET WEBINAR előadások 2022. január 17-18-19-20-21. esténként 20.00 - 21.30 között:

Január 17.
hétfő
		

Dr. Csikós Katalin
Nyulak a rendelőben: alapok, vakcinázás

60’

Január 18.
kedd
		

Dr. Pazár Péter
Nyulak emésztőszervi problémái a gyakorlatban

60’

Január 19.
szerda
		
		

Dr. Barna Réka Fanni és Dr. Pilis Tünde
Nyulak húgyúti és szaporító szerveket érintő
megbetegedései gyakorlati szemmel

60’

Január 20.
csütörtök
		

Dr. Csikós Katalin és Dr. Kovács Ákos
Nyulak légúti és szemészeti megbetegedései

60’

Január 21.
péntek
		
		

Dr. Sátorhelyi Tamás
Nyulak fogászati problémái,
a fogászati tályogok ellátása

60’

Január 31.

Internetes tesztírás

hétfő

A kurzus végi internetes teszítrás sikeres teljesítése esetén 33 TOVÁBBKÉPZÉSI PONT
jóváírása lehetséges (kódszám: 88/TK/2021/MÁOK, a pontszámot a MÁOK OOB állapította meg).
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Támogatók:

RÉSZVÉTELI DÍJAK:
A)

Részvétel a teljes online kurzuson (5 előadás):
Egzotikus Állatgyógyász Szakorvosok Társaságának tagjainak:
Egzotikusállat-gyógyász szakállatorvosoknak:
Vadegészségügyi szakállatorvosoknak:
Egyetemi hallgatóknak:

36.000 Ft
29.000 Ft
29.000 Ft
29.000 Ft
18.000 Ft		

*
**
***
****
*****

Pest megyei kamarai tagoknak:
VET WEBINAR klubtagoknak:
VET WEBINAR VIP klubtagoknak:
VET WEBINAR ELIT klubtagoknak:
Legsikeresebb tesztíróknak:

29.000 Ft
29.000 Ft
25.000 Ft
18.000 Ft
ingyenes
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+ 33 továbbképzési pont
+ kinyomtatható színes pdf összefoglalók
+ online diszkusszió az előadások alatt és után
+ előadások visszanézése tetszőleges időpontokban 2022. február 28-ig
B) Egyes előadások visszanézése tetszőleges időpontokban 2022. február 28-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. / 2021. 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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