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Állatorvostudományi Egyetem, Aula

Program
2018. október 12.- péntek, Szülészeti Tanterem
8.00-9.00
9.00.-9.45
9.45-10.30
10.30-11.15
11.15-12.00
12.00-12.45
12.45-14.00
14.00-14.50

14.50-15.35
15.35-16.05
16.05-16.55
16.55-17.40

regisztráció a helyszínen
Congenital hypothyroidism in cats
Veleszületett hypothyreosis macskában
Upper respiratory tract disease cats
Macska felső légúti betegségei
kávészünet
Pancreatitis –cats are not dogs
Pancreatitis- macska nem kutya
Gastric and oesophageal diseases in cats
Macskák gyomor és nyelőcső betegségei
ebédszünet
Metabolic shock
Metabolikus sokk (Addison-betegség,
diabeteses ketoacidózis)
Monitoring the critical patient
A kritikus állapotú beteg monitorizálása
kávészünet
Coagulopathy in the trauma patient
Véralvadási zavar traumás betegben
Urogenital emergencies
Urogenitális vészhelyzetek

kamarai pontszám: 56 pont
www. hsava.hu
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Program
2018. október 13.- szombat, AULA
8.30-9.15

9.15-10.00

10.00-10.45
10.45-11.30
11.30-12.15

12.15-14.00
14.00-14.45

14.45-15.30
15.30-16.15
16.15-17.00
17.00-17.45

Update on testing cats for FeLV and FIV
FELV és FIV: legújabb diagnosztikai
ismeretek
FIP: where we stand with diagnosis and
treatment
FIP: mit tudunk ma a diagnózis és
kezeléssel kapcsolatban
kávészünet
Approach to the cat with chronic diarrhea
Macska idült hasmenése
Approach to the vomiting cat
A hányás differenciál diagnosztikája
macskában
ebédszünet
Autologous micro-fragmented adipose
tissue and its derived mesenchymal stromal
cells in dogs with osteoarthritis – safety,
feasibility and clinical outcome
A húgykövesség kezelésének aktuális
kérdései - Új lehetőségek és irányelvek
kávészünet
Treating shock-Part 1.
A sokk kezelése - 1. rész
Treating shock-Part 2.
A sokk kezelése – 2. rész
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Program
2018. október 14.- vasárnap, AULA
8.30-9.15
9.00-9.45

10.00-10.45
10.45-11.30

11.30-12.15

12.15-14.00
14.00-14.30
14.30-15.20

15.20-15.50
15.50-16.40

Optimizing healthcare for senior cats
Az idős macska egészségének gondozása
Managing anorexia in hospitalized cats
Étvágytalanság menedzsment hospitalizált
macskában
kávészünet
Emergency Triage- Sürgősségi prioritási
sorrend
(Az előadó a sürgős ellátást igénylő
betegségek logikus diagnosztikai és terápiás
lépéseit tárgyalja.)
Small Animal Trauma
Traumás kisállat
(Az előadó videók segítségével mutat
eseteket: felső légúti trauma, áthatoló
mellkassérült, tüdő contusio, fejsérült,
húgyhólyag repedés stb.)
ebédszünet
Parvo Update
A parvovírus okozta enteritis-legújabb
ismeretek
kávészünet
Necrotizing soft tissue infefctions and
newer epidemics: MRSA and MRSP
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RÉSZVÉTELI DÍJ

részvételi díj (péntek vagy szombat vagy vasárnap) egyesületi tagnak

16.000 Ft

részvételi díj (péntek és szombat VAGY péntek és vasárnap VAGY
szombat és vasárnap) egyesületi tagnak

27.000 Ft

részvétei díj (péntek –szombat- vasárnap) egyesületi tagnak

32.000 Ft

részvételi díj (péntek VAGY szombat VAGY vasárnap)
NEM egyesületi tagnak

22.000 Ft

részvételi díj (péntek és szombat VAGY péntek és vasárnap VAGY
szombat és vasárnap) NEM egyesületi tagnak

33.000 Ft

részvétei díj (péntek –szombat- vasárnap) NEM egyesületi tagnak

38.000 Ft

nyugdíjasok és kismamák (szombat-vasárnap) egyesületi tagság esetén
6.000 Ft
nyugdíjasok és kismamák részére egyesületi tagság nélkül
(szombat-vasárnap)

12.000 Ft

nyugdíjasok és kismamák részére egyesületi tagság esetén
(péntek)

16.000 Ft

nyugdíjasok és kismamák részére egyesületi tagság nélkül
(péntek)

22.000 Ft

egyesületi tagdíj

5.000 Ft/év

ÁTE graduális képzésben tanuló egyetemi hallgató,
ÁTE PhD hallgató,
ÁTE egyetemi dolgozó
(csak szombat és vasárnap!)

ingyenes

Tolmácskészülék díja

1500 Ft

Az angol nyelvű előadásokhoz szinkrontolmácsot biztosítunk!
I n f o r m á c i ó – Tóth Györgyi +36-302993279
Gazdasági ügyek – Merl Anikó +36-203806590

