
 

 

 

 

 

        

 

M E G H Í V Ó 
 

A 
 

Magyar Kisállatgyógyász Állatorvosok Egyesülete 

(HSAVA), 

 
és a 

 

Federation of European Companion Animal 

Veterinary Associations (FECAVA) 
 

meghívja Önt 
 

a 

   

46. országos konferenciájára 
 

MÁOK által elismert KIEMELT RENDEZVÉNY 
 

regisztrációs szám:  

 

2023. március 25-26. 
Állatorvostudományi Egyetem, Aula 

 



 

  

 

 

Program 
 

 2023. március 25. - szombat 
 

AULA 
 

8.00-8.30 regisztráció  

8.30-09.15 Hematológiai leletek a XXI. században Vajdovich Péter, PhD, dipl. 

ECVCP 

09.15-10.00 How to differentiate IBD and 

lymphoma in cats, and does it matter? 

A specifikus bélgyulladás (IBD) és a 

lymphoma elkülönítése macskában 

prof. Frederic Gaschen, dipl. 

ACVIM, dipl. ECVIM- CA 

University of Louisiana, USA 

10.00-10.45 kávészünet  

10.45-11.30 The gut  microbiome and its role in 

canine gastrointestinal diseases 

A bél mikrobiom és annak szerepe 

kutya gyomor- és bélbetegségeiben  

prof. F. Gaschen, DACVIM, 

DECVIM-CA 

11.30-12.15 Use of antibiotics in dogs with intestinal 

diseases, sensible decision or nonsense? 

Az antibiotikumok alkalmazása kutyák 

bélbetegségeiben. Ésszerű vagy sem? 

prof. F. Gaschen, DACVIM, 

DECVIM-CA 

12.15-13.45 ebéd  

13.45-14.15 How we can make a difference in otitis 

treatment 

Hogyan változtathatunk az otitis 

kezelésén 

Zeljko Brkic, DVM, 

ELANCO szponzori előadás 

14.15-15.00 Environmental Enrichment: can living 

conditions lead to cat’s behavioural 

problems? 

Környezeti gazdagítás: a tartási 

körülmények vezethetnek viselkedési 

zavarokhoz macskában? 

prof. Goncalo Pereira, PhD, 

dipl. ECAWBM 

Portugália 

15.00-15.45 Cat toilets: the details make the 

difference 

Macska WC: lényeg a részletekben 

prof. G. Pereira, PhD, 

DECAWBM 

15.45-16.30 kávészünet  

16.30-17.15 “I’m getting bald! Is it stress?” – Feline 

psychogenic alopecia 

Megkopaszodom. A stressz miatt? 

Macskák pszichogén alopeciája 

prof. G. Pereira, PhD, 

DECAWBM 

17.15-18.00 Legfrissebb irányelvek kutya és macska 

ivartalanításával kapcsolatban, videó 

bemutatóval (MÁOK OOB ajánlása) 

Szász Ferenc, PhD, dipl. 

ECAR 

 

                                            kamarai pontszám:  56  pont 



www. hsava.hu 
 

 
 
 

2023. március 26.- vasárnap 

 
AULA 

9.00-9.45 Separation related problems on dogs – 

reviewing and presenting new 

approaches 

Szeparáció okozta problémák 

kutyában-áttekintés és új 

megközelítések 

prof. G. Pereira, PhD, 

DECAWBM 

9.45-10.30 Cognitive Dysfunction: can we stop 

aging process? 

Kognitív zavarok: megállítható az 

öregedés? 

prof. G. Pereira, PhD, 

DECAWBM 

10.00-10.45 kávészünet  

10.45-11.30 Tips for the management of protein-

losing enteropathy in the dog, GI and 

beyond 

A fehérjevesztéses enteropátia 

menedzsmentje kutyában 

prof. F. Gaschen, 

DACVIM, DECVIM-CA 

11.30-12.15 How and when to use GI prokinetics 

in your postoperative and intensive 

care cases 

Hogyan és mikor használjuk a 

prokinetikus szereket posztoperatív 

vagy intenzív terápiás szakban? 

prof. F. Gaschen, 

DACVIM, DECVIM-CA 

12.15-13.45 ebéd  

13.45-14.30 Strategies for your refractory cases of 

canine chronic enteropathies 

Idült enteropátia kutyában: makacs 

esetek kezelése   

prof. F. Gaschen, 

DACVIM, DECVIM-CA 

14.30-15.15 Fecal microbiota transplantation in 

dogs and cats 

Bélsár átültetés kutyában, macskában 

 

prof. F. Gaschen, 

DACVIM, DECVIM-CA 

 

15.15-15.30 kávészünet   

15.30-16.15 Intrahepatikus portoszisztémás söntök 

diagnosztikája és intervenciós 

terápiája                              

Lőrincz Borbála, PhD 

16.15-17.00 A sugárterápia alkalmazása a 

gyakoribb onkológiai esetek 

kezelésében 

Garamvölgyi Rita, PhD 

 

kamarai pontszám: 54  pont 
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RÉSZVÉTELI DÍJ 

(helyszínen fizetendő) 

 

 
Részvételi díj (1 nap, szombat vagy vasárnap) egyesületi tagnak  30.000 Ft

       

 

Részvételi díj ( 2 nap, szombat és vasárnap) egyesületi tagnak   36.000 Ft

    

            

Részvételi díj (1 nap, szombat vagy vasárnap) NEM egyesületi tagnak 37.000 Ft 

         

 

Részvételi díj  (2 nap, szombat és vasárnap)  NEM egyesületi tagnak  43000 Ft

    

       

Nyugdíjasok és kismamák (szombat-vasárnap) egyesületi tagság esetén 10.000 Ft 

            

 

Nyugdíjasok és kismamák részére egyesületi tagság nélkül    17.000 Ft 

            

 

Egyesületi tagdíj         6.000 Ft/év 
 

____________________________________________________________________________________________________ 
 

 

ÁTE graduális képzésben tanuló egyetemi hallgató, 

ÁTE PhD hallgató, 

ÁTE egyetemi dolgozó        ingyenes

       
____________________________________________________________________________________________________ 

 

Az angol nyelvű előadásokhoz szinkron tolmácsolást biztosítunk! 

 

Tolmácskészülék díja        2.000 Ft 

    

   

I n f o r m á c i ó – Tóth Györgyi   +36-302993279 
 

Gazdasági ügyek – MerlAnikó  +36-203806590 

 

http://www.hsava.hu/


www.hsava.hu 
 

http://www.hsava.hu/

