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VET WEBINAR: az első magyar nyelvű
internetes állatorvosi továbbképző rendszer

A KARDIOLÓGIAI SZAKRENDELÉS GYAKORLATA
A NAPI PRAXISBAN
Dr. Hetyey Csaba, Dr. Manczur Ferenc és Dr. Kiss Gergely internetes kurzusa
17 VET WEBINAR előadás – 128 pont (160 pont)

JELENTKEZÉS: WWW.VETPRESS.HU

A kisállatok állatorvosi ellátása egyre inkább megköveteli a specializációt, ami a kardiológiára fokozottan igaz. Az internetes kurzus
tematikája részletesen felöleli a kutyák és macskák kardiológiai szakvizsgálatához szükséges alapvető elméleti ismereteket.
A kardiológiai szakrendelés követelményeit külön kiemeljük, és az elméleti hátteret komplex esetbemutatásokkal illusztráljuk.
Amellett, hogy az összeállított tananyag a hétköznapi praxisban is jól használható ismereteket nyújt, törekedtünk arra,
hogy a kurzus által nyújtott elméleti ismertetek – egy későbbi gyakorlati oktatással kiegészítve – alapjául szolgáljanak
a specializációnak.

ELŐADÓK: (az előadások sorrendjében):
Dr. Hetyey Csaba, PhD, tudományos munkatárs, kisállatgyógyász szakállatorvos, az Állatorvos
tudományi Egyetem Belgyógyászati Tanszékén működő Műszeres Diagnosztikai Egység munka
társa, évente kb. 3000 ultrahangvizsgálatot végez. 2000 óta vesz részt a belgyógyászati tárgyak
elméleti és gyakorlati oktatásában magyar és angol nyelven mind a graduális képzésben, mind pe
dig a posztgraduális kisállat klinikus szakállatorvos képzésben. Az „Állatorvosi kardiológia” és az
„Ultrahang-diagnosztika” című fakultatív tantárgyak egyik oktatója, szerzője és főszerkesztő
je a 2012-ben megjelent „Ultrahang- diagnosztika” című állatorvosi szakkönyvnek. Az állatorvosi
szakmai konferenciák rendszeres előadója, workshop jellegű gyakorlati képzéseinek oktatója.
Jelen képzésen túl, a „Hasi ultrahang vizsgálatok a napi klinikai gyakorlatban” és a „Sürgősségi
műszeres diagnosztika és terápia” c. VET WEBINAR kurzusok egyik fő előadója.
Dr. Manczur Ferenc, PhD, tanszékvezető egyetemi docens
Állatorvostudományi Egyetem, Belgyógyászati Tanszék és Klinika, www.univet.hu
Dr. Manczur Ferenc 1994 óta a Belgyógyászati Tanszék munkatársa, 2017 óta tanszékvezető.
Fő érdeklődési köre a kisállat kardiológia, ultrahang-diagnosztika és nefrológia. E három témakör
ben több mint két évtizede tart graduális és posztgraduális előadásokat itthon és külföldön egyaránt.
Számos szakkönyv és tudományos dolgozat szerzője, társszerzője, hazai és nemzetközi állat
orvosi szakmai konferenciák rendszeres előadója; a „Hasi ultrahang vizsgálatok a napi klinikai
gyakorlatban” c. VET WEBINAR kurzus egyik fő előadója.
Dr. Kiss Gergely klinikus állatorvos, az Állatorvostudományi Egyetem Belgyógyászati Tanszékén működő
Műszeres Diagnosztikai Egység munkatársa. Posztgraduális egyetemi vizsgákkal rendelkezik
a kardiológiai diagnosztikai és terápiás eljárások, az ultrahangos képalkotás és a klinikai genetika területén.
Szakterületei az állatorvosi kardiológia, ultrahang diagnosztika, belgyógyászat és klinikai genetika.
A klinikai munka mellett részt vesz a szakterületeihez kapcsolódó graduális, valamint posztgraduális
oktatásban és kutatásban. Szakmai konferenciák rendszeres résztvevője és előadója; a „Sürgősségi
műszeres diagnosztika és terápia” c. VET WEBINAR kurzus egyik fő előadója.
Támogatók:

60’ perces VET WEBINAR előadások online diszkusszióval kedd esténként 20.00 – 21:30 között:
Szeptember 6.
kedd
Dr. Hetyey Csaba
		
A SZÍVBETEGSÉG ÉS A SZÍVELÉGTELENSÉG ELKÜLÖNÍTÉSE
		
Nemzetközi javaslatok a kutyák endocardiosisának (szívelégtelenségének)
		
diagnosztikájával kapcsolatban. A szívbetegek stádium besorolása,a kezelés irányelvei.
Szeptember 13.
kedd
Dr. Hetyey Csaba
		
AZ ECHOKARDIOGRÁFIÁS VIZSGÁLAT ALAPJAI
		
B-mód és M-mód echokardiográfia. Vizsgálati síkok, mérések.
Szeptember 20.
kedd
Dr. Manczur Ferenc
		DOPPLER-ECHOKARDIOGRÁFIA
		
A Doppler-jelenség, a véráramlás spektrális és színkódolt megjelenítése.
		
Pulzációs, folyamatos és szöveti Doppler-vizsgálatok. Vizsgálati síkok, mérések.
Szeptember 27.
kedd
Dr. Hetyey Csaba
		
A SZERZETT SZÍVBETEGSÉGEK ECHOKARDIOGRÁFIÁJA
		
A kutyák gyakoribb szerzett szívbetegségeinek echokardiográfiás jellemzői:
		
a szívbillentyűk degeneratív és gyulladásos elváltozásai, dilatatiós cardiomyopathia,
		
a pericardium betegségei, daganatok.
Október 4.
kedd
Dr. Kiss Gergely
		
A VELESZÜLETETT SZÍVBETEGSÉGEKRŐL
		
A szív embrionális fejlődése. A veleszületett szívbetegségek echokardiográfiás jellemzői.
		
Gyakoribb és ritka kórformák.
Október 11.
kedd
Dr. Hetyey Csaba
		
Az EKG-vizsgálat indikációi, a felvétel elkészítésének technikája, a kiértékelés
		
lépései. A normál értékektől való eltérések és az ebből levonható következtetések.
Október 18.
kedd
Dr. Manczur Ferenc
		
RITMUSZAVAROK I.
		
A ritmuszavarok típusai. Kamrai ritmuszavarok és kezelésük.
Október 25.
kedd
Dr. Manczur Ferenc
		
RITMUSZAVAROK II.
		
Supraventricularis ritmuszavarok és kezelésük.
November 1.
kedd
Dr. Manczur Ferenc
		
RITMUSZAVAROK III.
		
Szárblokk, bradyarrhythmiák (AV blokk, Sick Sinus Syndroma, Sinus leállás).
November 8.
kedd
Dr. Kiss Gergely
		
SZŰRŐVIZSGÁLATOK ÉS LABORATÓRIUMI DIAGNOSZTIKA A KARDIOLÓGIÁBAN
		
Örökletes szívbetegségek diagnosztikája és szűrése (veleszületett rendellenességek,
		
cardiomyopathiák, WPW syndroma, német juhászok kamrai tachycardiája).
		
A labor szerepe a kardiológiai diagnosztikában (normál értékek, vérkép, laktát, Troponin-I,
		
BNP, ionok, genetikai tesztek). A Dirofilaria immitis fertőzés laboratóriumi diagnosztikája.
November 15.
kedd
Dr. Manczur Ferenc
		
MACSKÁK CARDIOMYOPATHIÁI
		
Előfordulás, echokardiográfiás jellemzők, differenciál diagnózis.
		
A gyógykezelés lehetőségei, szövődmények.
November 22.
kedd
Dr. Kiss Gergely
		
SŰRGŐSSÉGI KARDIOLÓGIAI ELLÁTÁS
		
Balkamra és jobbkamra funkciók megítélése. Sürgősségi megközelítés és ellátás
		
a kardiológiában (balszívfél-elégtelenség, szívtamponád, tüdőbeli thromboembólia,
		
pulmonalis hypertensio diagnosztikája és kezelési lehetőségei).
		
Az altatási kockázatok megítélése, altatás alatti vészhelyzetek.
November 29.
kedd
		
		
		
		
		
		
Támogatók:

Dr. Kiss Gergely
EGYÉB DIAGNOSZTIKAI ÉS TERÁPIÁS ELJÁRÁSOK
A KARDIOLÓGIAI GYAKORLATBAN
Katéteres intervenciós és eszközös terápiás lehetőségek (ablatio, pacemaker,
ballonkatéteres tágítás, PDA katéteres megoldása), egyéb képalkotó eljárások helye
a kardiológiában (RTG, CT, MRI), 24-órás (Holter-) EKG helye és szerepe
a diagnosztikában.

December 6.
kedd
		
		
		
		

Dr. Kiss Gergely
A KARDIOLÓGIAI SZAKRENDELÉS GYAKORLATA
A szív és a keringési rendszer vizsgálata különböző szakmai szinteken, a sürgősségi és
a részletes kardiológiai szakrendelés szakmai igényei, személyi és tárgyi feltételei.
Vérnyomásmérés. A Dirofilaria immitis fertőzés klinikai menedzsmentje.

December 8.
csütörtök(!) Dr. Manczur Ferenc
		
ESETISMERTETÉSEK I.
		
Példák az alapvető diagnosztikai szemlélethez:
		
a szívbetegség stádiumának helyes megítélése és differenciál diagnosztikai buktatói.
December 13.
kedd
Dr. Hetyey Csaba
		
ESETISMERTETÉSEK II.
		
Példák az alapvető diagnosztikai szemlélethez:
		
a szív átépülése veleszületett betegségek kapcsán.
December 15.
csütörtök (!) Dr. Kiss Gergely
		
ESETISMETETÉSEK III.
		
Ájuló beteg, komplex ritmuszavar, hemodinamikailag instabil beteg, nehezített légzés:
		
szív eredetű vagy légzőszervi eredetű?
2023. január 31.

kedd

INTERNETES TESZTÍRÁS

Az internetes kurzus továbbképzési pontértéke: 128 PONT (63/TK/2022/MÁOK)
„Az internetes (online) továbbképzés után csak az a kamarai tag kaphat továbbképzési pontot, akinek a
részvételét az online továbbképzés szervezője igazolta. ... Ilyen igazolás csak annak a kamarai tagnak állítható és
adható ki, aki a rendezvény teljes időtartamának legalább 60 százalékában jelen volt – ténylegesen vagy aktív
online kapcsolatban.” – MÁOK Továbbképzési Szabályzat
Sikeres internetes tesztírással a pontszám 25%-ának megfelelő továbbképzési pluszpont írható jóvá: +32 PONT
„Sikeres az a tesztíró, aki a kérdések legalább hatvan százalékát helyesen válaszolta meg. A sikeres tesztírók
számára a továbbképző rendezvényre megállapított pontszám 25%-ának megfelelő továbbképzési
pluszpont írható jóvá...” – MÁOK Továbbképzési Szabályzat

RÉSZVÉTELI DÍJAK:
A)

Részvétel a teljes online kurzuson (17 előadás):

*

Budapesti, Pannon (Somogy, Vas, Veszprém, Zala megyék)
és Pest megyei kamarai tagoknak:
**
VET WEBINAR klubtagoknak:
*** VET WEBINAR VIP klubtagoknak:
**** VET WEBINAR ELIT klubtagoknak:
***** Legsikeresebb tesztíróknak:

128.000 Ft		
96.000 Ft
96.000 Ft
86.000 Ft
64.000 Ft
ingyenes

+ 128 továbbképzési pont
+ kinyomtatható színes pdf összefoglalók
+ online diszkusszió az előadások alatt és után
+ internetes tesztírási lehetőség: +32 továbbképzési pont
+ előadások visszanézése tetszőleges időpontokban 2023. február 28-ig
B) Egyes előadások visszanézése tetszőleges időpontokban 2023. február 28-ig: 8.000 Ft / előadás
*

Az egyesült vagy egymással együttműködő területi szervezetek tagjainak min. 20% VET WEBINAR klubtagsági kedvezményt biztosítunk.

**

A VET WEBINAR klubtagoknak min. 20% kedvezményt biztosítunk, feltétele min. egy online kurzusunkon / konferenciánkon való korábbi részvétel.

*** A VET WEBINAR VIP klubtagoknak min. 30% kedvezményt biztosítunk, feltétele min. 5 online kurzusunkon / konferenciánkon való korábbi részvétel.
*** A VET WEBINAR ELIT klubtagoknak min. 50% kedvezményt biztosítunk, feltétele min. 10 online kurzusunkon / konferenciánkon való korábbi részvétel.
**** A VET WEBINAR kurzusok utáni internetes tesztírások legsikeresebb hallgatóinak – egy szabadon választott kurzuson való részvétel – ingyenes.

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

Támogatók:

