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2022. JÚNIUS 13-14-15-16-17. ESTÉNKÉNT
5 VET WEBINAR előadás – 52 pont (65 pont) JELENTKEZÉS: WWW.VETPRESS.HU
„Az egzotikus állatok sebészeti ellátása rengeteg intuíciót, és adott esetben rögtönzést is igényel. Sokszor nem működnek a kisállatos
praxisban megszokott fogások, rutinok. Néhány alapelv nagyon fontos, és ezeknek az alapoknak ismerete nélkül nem létezik szakszerű
ellátás az egzotikus állatok gyógyászatában. A VET WEBINAR EGZOTIKUS ESTÉK legújabb előadás sorozatában sebészeti alapfogásokat
igyekszünk bemutatni, az egzotikus praxisokban dolgozó tapasztalt kollégák segítségével.”
Dr. Kertész Péter, egzotikusállat-gyógyász szakállatorvos

ELŐADÓK (az előadások sorrendjében):
Dr. Nógrádi Anna Linda, PhD, egzotikusállat-gyógyász szakállatorvos
2007-ben közgazdász (BCE, marketing főszakirány), majd 2011-ben állatorvosi diplomát szereztem. Az évek során
rövidebb-hosszabb ideig voltam szakmai gyakorlaton a Vetmeduni Wien madarakkal és hüllőkkel foglalkozó klinikáján, a
St. Louis-i Állatkertben, a Georgiai Egyetem egzotikus részlegén és a Kassai Állatorvosi Egyetem Madár, Egzotikus- és
Vadállat Klinikáján. 2018-ban megszereztem az egzotikusállat-gyógyász szakállatorvos végzettséget, és 2020-ban megvédtem a tudományos disszertációmat. 2012-től a Sebészeti és Szemészeti Klinika, majd 2014-től az Egzotikusállat- és
Vadegészségügyi Tanszék munkatársa vagyok. Főbb érdeklődési területeim a nyulak és rágcsálók sebészete, altatása
és szemészete.
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.
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.

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. június 13-14-15-16-17. esténként 20.00 – 22.00 között:
Június 13.
hétfő
		
		

Dr. Nógrádi Anna Linda
Rendelőben előforduló gyakoribb kisemlősök,
nyulak húgy- és ivarszervi sebészeti ellátása

90’

Június 14.
kedd
		

Dr. Sátorhelyi Tamás
Hüllők sebészeti ellátásának alapjai

90’

Június 15.
szerda
		

Dr. Pazár Péter
Madarak ER ellátása – amit mindenkinek tudni kell

90’

Június 16.
csütörtök
		

Dr. Pazár Péter
Madarak alap sebészeti ellátása

90’

Június 17.
péntek
		

Dr. Sátorhelyi Tamás
Kisemlősök lágysebészeti ellátásának alapjai

90’

Július 29.

Internetes tesztírás

péntek

Az internetes kurzus pontértéke: 52 PONT (45/TK/2022/MÁOK)
Sikeres internetes tesztírással a pontszám 25%-ának megfelelő továbbképzési pluszpont írható jóvá: + 13 PONT

Támogatók:

RÉSZVÉTELI DÍJAK:
A)

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

Részvétel a teljes online kurzuson (5 előadás):

52.000 Ft

Egzotikus Állatgyógyász Szakorvosok Társaságának tagjainak:
Egzotikusállat-gyógyász szakállatorvosoknak:
Vadegészségügyi szakállatorvosoknak:
Egyetemi hallgatóknak:

40.000 Ft
40.000 Ft
40.000 Ft
25.000 Ft		

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

40.000 Ft
40.000 Ft
35.000 Ft
25.000 Ft
ingyenes

+ 52 továbbképzési pont
+ kinyomtatható színes pdf összefoglalók
+ online diszkusszió az előadások alatt és után
+ internetes tesztírási lehetőség: + 13 továbbképzési pont
+ előadások visszanézése tetszőleges időpontokban 2022. július 31-ig

EGZOTIKUS

ÁLLATGYÓGYÁSZ
SZAKORVOSOK
TÁ R S A S Á G A

B) Egyes előadások visszanézése tetszőleges időpontokban 2022. július 31-ig: 11.000 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

