Meghívó
A Magyar Állatorvosi Kamara Komárom-Esztergom Megyei Szervezete tisztelettel meghív minden érdeklődőt a
2017. november 25-én tartandó workshopjára, melynek címe:

Ízelítő a kisállat szemészetből,
hogy a szemtünettel érkező beteg ne megoldhatatlan probléma legyen, hanem a nap fénypontja!

Előadó: dr. Szentpétery Zselyke
A szemészeti rendelés, ha bele szeretnénk mélyedni, drága felszerelést kíván. Azonban egy átlagosan felszerelt általános praxisban, kis beruházással is el lehet és el is kell
kezdeni szemészeti betegek ellátását. Ezen a téren általában az információ- és ismeret
hiány a legnagyobb akadály, melynek leküzdéséhez biztosítunk remek alkalmat. A
nap során betekintést nyerünk a korszerű, alapfokú szemészeti ellátásba: diagnosztika, konzervatív terápia és műtétek, melyek nagyobb beruházás nélkül is elérhetőek és elvégezhetőek. Szó lesz gyakori szembetegségekről, illetve szemtünettel járó
egyéb betegségek felismeréséről és hatékony kezeléséről, szemészeti vészhelyzetek
ellátásáról és természetesen a praxis folytatásához szükséges beszerzési forrásokról.
Nem megyünk el szó nélkül amellett sem, hogy mikor, milyen sürgősen, és hogyan
keressünk szakellátást betegünknek, vagy mikor bízzunk magunkban türelemmel.

A képzés tervezett programja:
10:30 - 12:00
12:00 - 13:00
13:00 - 14:30
14:30 - 15:00
15:00 - 16:30

Szemészeti diagnosztika, műtéti előkészítés szemműtétekhez
Ebéd
Gyakori szemészeti betegségek, kezelésük
Szünet
Szemészeti vészhelyzetek

Helyszín
Old Lake Golf Club Tata (az M1 Shell-kúti lehajtójától 1 percre)
Részvételi díj
17.000 Ft (MÁOK KEM tagoknak kedvezményesen 10.000 Ft, kizárólag október 20-ig történő jelentkezés esetén.) A részvételi díj étkezést és jegyzetelést
segítő nyomtatott előadásvázlatot is tartalmaz. Maximum létszám: 20 fő (minimum létszám: 10 fő).
Pontszám
A képzés 95/TK/2017/MÁOK számmal nyilvántartába került, a részvétellel
30 pont gyűjthető.
Jelentkezés kizárólag emailben: dr. Márkus Bálint, allatorvos@gmail.com
A jelentkezés után, a 10-ik fő jelentkezése után a jelentkező e-mailban kap egy átutalásos számlát elektronikus
formában. Ezt a számlát később a képzésen adjuk át. A jelentkezés kizárólag akkor érvényes, ha a részvételi díjat
a jelentkező a MÁOK-KEM számlaszámára elutalta. A korábbi években jelentkező félreértések kiküszöbölése miatt más jelentkezési mód (személyesen, telefonon), vagy más fizetési mód (csekken, helyszínen) nem
választható! A jelentkezéseket érkezési sorrendben tudjuk fogadni! Október 15-ig kizárólag megyei kollégák
számára hirdetjük meg a továbbképzést, az ország többi állatorvosa számára pedig ezen időpont után.

