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Különféle izomgörccsel járó állapotok gyakran előfordulnak a mindennapi praxisban. Az egyik leggyakoribb
oka az epilepsziás eredet: az epilepsziás betegek a kutya populáció 3-5%-át képezik, így gyakori vendégek az állatorvosi
rendelőkben. Azonban izomgörcsök, rángások nem-epilepsziás eredettel is előfordulhatnak. Az epilepsziás és nemepilepsziás görcsök elkülönítése azért fontos a praktizáló állatorvos számára, mert mind a kivizsgálási procedúra, mind a
kezelés más lehet. Ugyanakkor az epilepsziás eredetű görcs azonosítása sem oki diagnózis. Számos extra- és intracraniális
okból létrejöhet epilepsziás görcs. Előadás sorozatunkban kísérletet teszünk ezen okok feltérképezésére, és praktikus
kivizsgálási protokoll felvázolására.

ELŐADÓK:
Dr. Paulina Anna
Klapka Állategészségügyi Központ, Budakeszi, http://allatorvos.net/
2007-ben végeztem a Szent István Egyetem Állatorvos-Tudományi Karán. Egyéb szakterületek mellett
különös érdeklődéssel fordultam az epilepszia betegség irányába, amely akkor még kevésbé kiforrott
területnek számított. Igyekeztem kialakítani egy hosszabb (kb. 2 órás) epilepszia konzultáció lehetőségét,
amelynek keretén belül alaposan fel lehet tárni a betegség pontos tünettanát, progresszióját, ismertetni
lehet az állattulajdonossal a szükséges vizsgálatokat, kezelési lehetőségeket, a prognózist és a vészhelyzeti teendőket. 2010-2017 között számos epilepsziás beteget vettem tartós gondozásba. 2017-ben,
a MÁOK támogatásával, Helsinkiben részt vettem a neurológiai kongresszus előnapján, EEG témában.
Az epilepsziás kutya és macska betegek kivizsgálását és tartós gondozását kolleganőmmel, dr. Hermándy-Berencz Katalinnal
közösen végezzük, az epilepszia szakterületen belül végzett kutató és fejlesztési munkában mindketten részt veszünk.
Dr. Hermándy-Berencz Katalin
Klapka Állategészségügyi Központ, Budakeszi
https://www.facebook.com/epilepsziavizsgalat
http://allatorvos.net/
2015-ben diplomáztam a Szent István Egyetem Állatorvos-Tudományi Karán. Végzésem óta a Klapka
Állategészségügyi Központban dolgozom. 2016 óta foglalkozom az epilepsziával, mint szakterülettel, és
2017-ben kezdtem el a betegek önálló gondozásba vételét. Kezdetben, első sorban az alapellátás mellett
kezeltem epilepsziás állatokat, manapság a betegeim többsége epilepszia betegségben szenvedő
kutya vagy macska. Az elmúlt években nagyon sokat foglalkoztam a páciensek diétával történő kiegészítő kezelésével, így bevezethettük az MCT diétát is, mint kezelési lehetőséget, melyet a szakirodalom alapján fejlesztettem ki,
és évek óta alkalmazok sikeresen. Hosszú távon számos fejlesztési tervünk van még, hogy minél professzionálisabban kezelhessük az epilepsziás betegeinket.

Támogatók:

VET WEBINAR előadások 2022. május 2-3-4-5-6. esténként 20.00 – 22.00 között:
Május 2.
hétfő
		
		

Dr. Paulina Anna
„Tetánia, tetanusz, tic…”
Akaratlan mozgási rendellenességek (AIMs)

Május 3.
kedd
		
		

Dr. Hermándy-Berencz Katalin és Dr. Paulina Anna 90’
„Nem minden görcs epilepszia, és nem minden epilepszia görcs”
Convulsive epilepsziás rohamok és status epilepticus

Május 4.
szerda
		
		

Dr. Hermándy-Berencz Katalin
„Az vagy, amit megeszel”
Reaktív epilepsziás rohamok

90’

Május 5.
csütörtök
		
		

Dr. Hermándy-Berencz Katalin
„Fejben dől el”
Szimptómás epilepsziás rohamok

90’

Május 6.
péntek
		
		

Dr. Paulina Anna
90’
„Sherlock Holmes”
Görcsrohamok, rángások kivizsgálása és kezelése

Május 30.

Internetes tesztírás

kedd

90’

MINDEN, AMI GÖRCS ÉS RÁNGÁS internetes kurzus pontértéke: 50 PONT (23/TK/2022/MÁOK)

RÉSZVÉTELI DÍJAK:
A)
*
**
***
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Részvétel a teljes online kurzuson (5 előadás):
Pest megyei kamarai tagoknak:
VET WEBINAR klubtagoknak:
VET WEBINAR VIP klubtagoknak:
VET WEBINAR ELIT klubtagoknak:
Legsikeresebb tesztíróknak:

50.000 Ft		
40.000 Ft
40.000 Ft
35.000 Ft
25.000 Ft
ingyenes

+ 50 továbbképzési pont
+ kinyomtatható színes pdf összefoglalók
+ online diszkusszió az előadások alatt és után
+ előadások visszanézése tetszőleges időpontokban 2022. június 30-ig
B) Egyes előadások visszanézése tetszőleges időpontokban 2022. június 30-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 VET WEBINAR kurzusok utáni internetes tesztírások legsikeresebb hallgatóinak a részvétel ingyenes.
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