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VET WEBINAR: az első magyar nyelvű
internetes állatorvosi továbbképző rendszer

KUTYÁK ÉS MACSKÁK FOGÁSZATA
Dr. Tretter Olga internetes kurzusa, vendég előadókkal
14 VET WEBINAR előadás (114 pont)

JELENTKEZÉS: WWW.VETPRESS.HU

ELŐADÓ:
Dr. Tretter Olga, kisállat-fogászattal és szájsebészettel foglalkozó állatorvos, info@dentalvet.hu
Dr. Tretter Olga 2010-ben szerezte meg állatorvosi diplomáját Budapesten. Már az egyetemi képzés
alatt, másodéves kora óta a mindennapjait kisállatrendelőben töltötte. Végzés után két évet Balaton
almádiban a Lutra Állatorvosi Rendelőben, majd 2012-2015 között Angliában dolgozott: két évet egy
londoni magánpraxisban (Hill Park Veterinary Group / Harold Hill branch), majd egy évet pedig a chelmsfordi Companion Care praxisban. Az angol tapasztalatok nagy hatással voltak rá, és 2015-ben azzal
az elhatározással költözött haza Magyarországra, hogy kint megszerzett tudásával felvértezve, itthon
is a lehető legmagasabb szintű állatorvosi ellátást fogja nyújtani betegeinek és gazdáiknak. 2015-2018
között a Trovet Andrássy úti rendelőjét vezette (Körönd Állatorvosi Rendelő), ahol rendelő fejlesztése, a
fiatal kollégák és hallgatók mentorálása mellett, a fogászati és szájsebészeti beavatkozások képezték fő profilját.
Az EVDS (European Veterinary Dental Society) és az RCVS (Royal Collage of Veterinary Surgeons) tagjaként volt lehetősége számos
külföldi konferencián és workshopon részt venni, és tudását elmélyíteni. Angliában rendszeresen, Norvégiában alkalomszerűen
szokott helyettesítő munkát vállalni, melyek további tapasztalatokkal szolgáltak a fogászati radiológia területén. 2018-ban indította fogászati referáló praxisát Budapesten, melyet 2020 novembere óta saját cégében működtet, és a tőle megszokott alapossággal és szakmaisággal végzi a betegei kezelését: www.dentalvet.hu

VENDÉG ELŐADÓK:
Dr. Balogh Nándor, PhD, Dipl. ECVCP
(European College for Veterinary Clinical Pathology),
a PraxisLab alapítója és vezetője: www.praxislab.hu
Dr. Koltai Zsófia, PhD, kisállatklinikus szakállatorvos,
a MÁOK Specialista Bizottságának elnöke,
DUO-VET Állatorvosi Rendelő, www.duovet.hu
Dr. Lajos Zoltán mikrobiológus szakállatorvos,
DUO-BAKT Állatorvosi Mikrobiológiai Laboratórium, www.duobakt.hu

Dr. Seregi Antal, sebész, kisállatgyógyász szakállatorvos
FUZIOVET Állatkórház, www.fuziovet.hu
TÁMOGATÓK:
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VET WEBINAR előadások HÉTFŐ esténként 20.00 - 21.30 között:

Szeptember 13.
hétfő
		
		

Dr. Tretter Olga
60’
A fogak és periodontium anatómiája. A malokklúziók típusai.
A szájüregi lágy- és csontos szövetek élettana, regenerációja.

Szeptember 20.
hétfő
		
		
		

Dr. Tretter Olga
90’
A fogak vizsgálata az általános vizsgálat részeként. A fogágybetegség
előfordulási gyakorisága, életminőséget befolyásoló jelentősége.
A fogágybetegség lokális és szisztémás szövődményei.

Szeptember 27.
hétfő
		

Dr. Balogh Nándor, PhD, Dipl. ECVCP
A fogászati beteg kivizsgálása altatás előtt.

Október 4.
hétfő
		
		

Dr. Tretter Olga
60’
A fogászati beteg anaesthesiája. A fogászatban használt analgesia típusok,
indikációjuk és kivitelezésük a peri- és posztoperatív szakaszokban.

Október 11.
hétfő
		
		
		

Dr. Tretter Olga
90’
Az altatásban történő fogászati vizsgálat.
Dental charting kivitelezése, PD score, probing.
Azaz mit vizsgálunk, hogyan értékeljük, és hogyan dokumentáljuk?

Október 18.
hétfő
		
		
		

Dr. Tretter Olga
90’
A fogászati röntgenvizsgálat szükségessége, kivitelezése.
Jó minőségű fogászati röntgenfelvételek készítése, felvételi síkok bemutatása.
Fogászati röntgenfelvételek értékelése.

Október 25.
hétfő
		
		
		

Dr. Lajos Zoltán
Antibiózis: mikor, miért, mivel?
Mintavétel, légúti komplikációk.
Zoonotikus vonatkozások.

November 1.
hétfő
		
		
		

Dr. Tretter Olga
60’
A fogkőeltávolítás technikája – tényleg “csak egy fogkőleszedés”?
A fogkőeltávolítás buktatói, speciális eszközei, polírozási technikák.
Állásfoglalások ismertetése az altatás nélküli fogkőeltávolításról.

November 8.
hétfő
		
		
		

Dr. Tretter Olga
90’
A fogeltávolítás indikációi és helyes technikái.
A mucogingiva sebészete, potenciális komplikációi.
Az ínylebenyek készítésének tervezése, technikái.

November 15.
hétfő
		
		

Dr. Tretter Olga
90’
A macskák fogászatának gyakori, de különleges kezelést igénylő esetei:
fogfelszívódási betegség, caudalis stomatitis, juvenilis gingivitis.

November 22.
hétfő
		

Dr. Koltai Zsófia, PhD
Szájüregi daganatok vizsgálata és kezelése

November 29.
hétfő
		

Dr. Seregi Antal
60’
Szájüregi traumás és daganatos kórképek sebészete.

December 6.
hétfő
		
		
		

Dr. Tretter Olga
60’
Terápiás lehetőségek – mikor mit válasszunk?
Mit lehet (és mit kötelező) megtennie a Tulajdonosnak ahhoz,
hogy a terápia sikeres legyen?

December 13.
hétfő
		

Dr. Tretter Olga
Interaktív esetbemutatók

2022. január 3.

Internetes tesztírás

hétfő

60’

60’

60’

60’

A kurzus végi INTERNETES TESZTÍRÁS sikeres teljesítése esetén 114 TOVÁBBKÉPZÉSI PONT
jóváírása lehetséges (kódszám: 43/TK/2021/MÁOK, a pontszámot a MÁOK OOB állapította meg).

RÉSZVÉTELI DÍJAK:
A) Részvétel a teljes online kurzuson (14 előadás):
*
Pest megyei kamarai tagoknak:
**
VET WEBINAR klubtagoknak:
***
VET WEBINAR VIP klubtagoknak:
****
VET WEBINAR ELIT klubtagoknak:
***** Legsikeresebb tesztíróknak:

100.000 Ft		
80.000 Ft
80.000 Ft
70.000 Ft
50.000 Ft
ingyenes
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+ kinyomtatható színes pdf összefoglalók
+ online diszkusszió az előadások alatt és után
+ internetes tesztírási lehetőség, sikeres teszt = 114 továbbképzési pont
+ 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 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. és 2021. évi kurzusok utáni internetes tesztírások legsikeresebb hallgatóinak a részvétel ingyenes.

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

HALLGATÓI VÉLEMÉNYEK:
„Tretter Olga előadásait mindenképp meg akartam hallgatni: bár a legtöbb előadást csak utólag tudtam megnézni,
így is rengeteget tanultam, nagyon hasznos és szemléletformáló volt.”
– Dr. Demjén Zsófia (Budapest)
„A szervezéshez csak gratulálni tudok!
Az előadóknak úgyszintén – az előadásokba fektetett munkájukért minden elismerésem!”
– Dr. Zemankovics Eszter (Zalaegerszeg)
„Gratulálok, nagyon jó előadóitok vannak.”

– Dr. Szalai Katalin (Finnország), ELIT klubtag

„Nagyon szeretem a VET WEBINAR továbbképzéseket.
Rengeteget tanulok belőle, és egy kicsit újra az egyetemi padokban érzem magam.”

– Dr. Prigli Mária (Szeged), ELIT klubtag

„Köszönet a kurzusokért, én már a harmadikat végeztem, és öreg fejjel folytatom is.”
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– Dr. Pesti József (Budapest)

