Meghívó
a DUNAVET-B Zrt. által rendezett
A MAGAS ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI STÁTUSZÚ
SERTÉS ÁLLOMÁNYOK MENEDZSMENTJE – 2. RÉSZ

című egész napos szakmai konferenciára.

Időpont:
2017. április 11. kedd 8.00 óra

Helyszín:
AQUAWORLD RESORT BUDAPEST HOTEL****
1044 Budapest, Íves út 16.
www.aquaworldresort.hu

Program: 2017. április 11. kedd
A MAGAS ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI STÁTUSZÚ
SERTÉS ÁLLOMÁNYOK MENEDZSMENTJE – 2. RÉSZ
8.00 – 8.45

Regisztráció, büféreggeli

8.45 – 9.00

Megnyitó

9.00 – 9.45

Lehetséges problémák
a magas állategészségügyi státuszú
sertés telepeken – 2. rész
Alex Stricker Jakobsen (DVM, Ø-VET, Dánia)

9.45 – 10.30 APP és Actinobacillus suis

– nemzetközi tapasztalatok
Alex Stricker Jakobsen (DVM, OE-VET, Dánia)

10.30 – 11.00 Kávészünet
11.00 – 11.45 Mycoplasma hyorrhynis és M. hyosynoviae

Alex Stricker Jakobsen (DVM, Ø-VET, Dánia)

11.45 – 12.30 Mycoplasma hyopneumoniae a hízóállományokban:

vakcinázni vagy mentesíteni?
Alex Stricker Jakobsen (DVM, Ø-VET, Dánia)

12.30 – 13.15 Ahogy mi látjuk:

– OPTIPIG PLUS program
– Profitgyilkosok: a torzító orrgyulladás
Dr. Filipsz István (szakmai igazgató, DUNAVET)

13.15 – 14.15 Ebéd
14.15 – 15.00 Diszkusszió

A külföldi előadások szinkrontolmácsolásáról
Dr. Helyes Katalin és Dr. Markus Gabriella
gondoskodik.
A rendezvényen való részvételhez
előzetes internetes jelentkezés szükséges
a házigazda DUNAVET-B Zrt. honlapján:
www.dunavet.hu
A részvételi díj 15.000 Ft, mely banki átutalással fizetendő.
A rendezvényt a MÁOK Országos Oktatási Bizottsága
25/TK/2017/MÁOK szám alatt nyilvántartásába vette,
és 25 továbbképzési pontra értékelte.

Alex Stricker Jakobsen
(DVM, Ø-VET, Dánia)
Dr. Jakobsen – már az állatorvosi diploma megszerzése
előtt is – a haszonállat szektorban dolgozott. Állatorvosként gyakorlati tapasztalatait elsősorban sertés telepeken szerezte, de kutatásban is részt vett a koppenhágai
egyetemen, a választott malacok hasmenésének kezelési
lehetőségei témakörben.
2012 óta dolgozik a dán Ø-VET állatorvosi tanácsadó
cégnél, ahol sertés telepek szakmai tanácsadásával
foglalkozik Dániában, Oroszországban, és a keleteurópai országokban. Dr. Jakobsen neve így sokaknak
ismerős lehet, hiszen számos magyarországi sertés telepen
is végez szakmai és tanácsadói munkát.
Az Ø-VET Európa legnagyobb sertés telepeivel és
állatgyógyszer cégeivel áll napi munkakapcsolatban:
állatorvosaik – a szakértői munkájuk mellett – évente számtalan szakmai előadást és kurzust tartanak elsősorban
a gazdaságos sertés termelés, állategészségügy, telepi
menedzsment, fertőző betegségek, telepi diagnosztika és
járványvédelem témákban. A Ø-VET szolgáltatásai: telep bejárások és felmérések, vakcinázási és gyógykezelési protokollok,
vágóhídi vizsgálatok és felmérések, telepi másodvéleményezések, szakmai képzések, oktatás stb.
Az Ø-VET cégpolitikájának alappillére a szakmai és anyagi
függetlenség. Sem állatgyógyszer cégekkel, sem pedig takarmány gyárakkal nem állnak támogatói kapcsolatban,
így az Ø-VET állatorvosai kizárólag szakmai alapon,
tudásuk és tapasztalatuk legjava alapján tudják a tanácsadó munkájukat végezni.
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