Meghívó
A Magyar Állatorvosi Kamara Komárom-Esztergom Megyei Szervezete tisztelettel meghív minden érdeklődőt a
2016. december 9-én tartandó workshopjára, melynek címe:

A sántaság világa
Előadó: dr. Bánfi András
Bár sokféle csoportosítás létezik, ha az állatorvosokat osztályozni akarjuk, most vegyük a következőt: vannak az ortopéd szakállatorvosok és vannak a többiek. Előbbiek mindent tudnak az állatok mozgásáról és mindent meg is tudnak műteni. Utóbbiak nem műtenek „csontot”, de arról szó nincs, hogy ne tudhatnának meg minden
egyebet a mozgással kapcsolatos szervrendszerekről, azok betegségeiről. Rengeteg
konzervatív gyógyszeres és fizikoterápiás eljárás létezik, amit nem ortopédus beállítottságú kolléga is alkalmazhat. Nekik, nekünk is tudnunk kell sántaságvizsgálatot
végezni, elkülöníteni a gerinc és nem gerinceredetű mozgásszervi panaszokat, tudni
mikor kell vagy lehet műteni az adott problémát, hogy kell röntgenezni, szabad-e
kötni és még sorolhatnám. A képzés előadásai ezeket a kérdéseket fogják érinteni.

A képzés tervezett programja:
10:30 - 12:00 A kutya sántaság vizsgálata: ortopédiai és neurológiai
vizsgálat
12:00 - 13:00 Ebéd
13:00 - 14:30 A sántaság hátterében lehetséges gyakori elváltozások
ismertetése
14:30 - 15:00 Szünet
15:00 - 15:45 A sántaság mögötti betegségek konzervatív kezelése,
fizioterápiás lehetőségek
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 november 4-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 108/TK/2016/MÁOK számmal nyilvántartába került, a részvétellel
25 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 (személyessen, telefonon), vagy más fizetési mód (csekken, helyszínen) nem
választható! A jelentkezéseket érkezési sorrendben tudjuk fogadni! Október 31-ig kizárólag megyei kollégák
számára hirdetjük meg a továbbképzést, az ország többi állatorvosa számára pedig ezen időpont után.

