MEGHÍVÓ
az ÁTE Zlamál Vilmos (Budapest 1078 István utca 2., „J” épület) előadótermében, november 24-én, szombaton 8 órától
a Magyar Kisállatgyógyász Állatorvosok Egyesületével (HSAVA) közös szervezésben megrendezésre kerülő a
„BEMUTATKOZIK A MAGYAR BŐRGYÓGYÁSZ ÁLLATORVOSOK EGYESÜLETE (MBÁE) –
Bőrgyógyászati továbbképző tanfolyam I. ” című napjára
8 00 – 8 25

Regisztráció

8 25 – 8 30

Bevezetés, köszöntés

8 30 - 9 15

dr Perge Edina: A mintavétel körülményeinek szakmai elvárásai citológiai és szövettani vizsgálatok esetén, a
leggyakoribb elváltozások citológiai keneteinek értékelése

9 15 - 10 00

dr Perge Edina és dr Vajdovich Péter: Klinikopatológiai megbeszélés, avagy a klinikumtól a citológián át a
szövettani vizsgálatok értékeléséig: bőrtumorok esetén

10 00 – 10 45

Kávészünet az egyetem régi büféjének területén, 20 méterre az előadóteremtől

10 45 - 12 15

dr Pazár Péter: Kisemlősök gyakoribb bőrbetegségei

12 15- 12 35

dr Bartha Hajnal: Felmérések az atópiás dermatitis legújabb gyógykezelési lehetőségének hatékonyságáról

12 35 - 12 45

Főszponzori előadás: Zoetis

12 45 – 13 55

Ebédszünet: az egyetem régi büféjének területén, 20 méterre az előadóteremtől

13 55 - 14 40

dr Lajos Zoltán: Egy kis „mikrobi”: a bőrkaparék és fültampon-minták rezisztenciáinak alakulása, az
MRSP/MRSA fertőzés gyógykezelési lehetőségei

14 40 – 15 00

dr Albrecht Vivien: MRSA és MRSP a gyakorlatban (esetbemutató 15 perc + 5 perc megbeszélés)

15 00-15 45

dr Sike Nikolett: Belgyógyászati betegségek megjelenési formái a bőrgyógyászatban

15 45-15 55

Kiemelt szponzori előadás: Royal Canin

15 55–16 30

Kávészünet az egyetem régi büféjének területén, 20 méterre az előadóteremtől

16 30 - 18 10

Esetek, tanulmányok, felmérések - Journal Club: 5*20 percben (előadónként 15 perc+5 perc kérdések):

16 30 – 16 50

dr Kiss Gergő: Microsporum canis endémia elfojtása csincsilla perzsa macskaállományban

16 50 – 17 10

dr Kiss Gergő: A dermatophytosis diagnosztikája és kezelése kutyában és macskában - a WAVD klinikai
konszenzus irányelvei

17 10- 17 30

dr Kovács Mónika: A pododermatitis differenciál-diagnózisa a legfrissebb szakirodalom tükrében

17 30 – 17 50

dr Fodor Zsuzsanna: Az N-acetilcisztein antibakteriális és gombaölő hatásának vizsgálata kutyák külső
hallójárat-gyulladásaiban (felmérés)

17 50 – 18 10

dr Márialigeti Márton: A három leggyakoribb kommunikációs hiba a bőrgyógyászati praxisban

19 00-től

Vacsora az Óbudai Trófeában – fakultatív részvétel (a részvételi díj nem tartalmazza)

Főtámogatónk:

Kiemelt támogatónk:

Támogatóink:

Részvételi díjak:
- a MBÁE és/ vagy HSAVA tagoknak:

15 000 Ft/fő

- nem egyesületi tagoknak:

25 000 Ft/fő

Regisztráció: a mellékelt (és a honlapra is feltett) jelentkezési lap kitöltésével, visszaküldésével (hundermorg@gmail.com)
A részvételi díjat a konferencia résztvevői készpénzben, a rendezvény reggelén, a regisztrációs asztalnál tudják befizetni.
A részvételi díj tartalmazza a konferencia szakmai programján való részvétel lehetőségét valamint a szünetekben kínált
kávé, üdítő, sós sütemények, az ebédidőben a szendvics fogyasztását. A részvételi díj nem tartalmazza a vacsora árát,
mely az Óbudai Trófea Étteremben lesz. Mindenkit tisztelettel kérünk, hogy időben, 8 óra körül érkezzen a
regisztrációhoz, mert pontosan fogjuk kezdeni az előadásokat! Parkolás csak az egyetemen kívül lehetséges (ami
szombati napon ingyenes).
Tisztelettel kérjük a kollégákat, hogy részvételi szándékukat NOVEMBER 11-ig a mellékelt (és a mbae.hu honlapra is
feltett) jelentkezési lap kitöltésével és visszaküldésével (hundermorg@gmail.com email címre) jelezze felénk. Köszönjük
szépen!
Az absztrakt-füzetet (vagy CD-t) illetve a vacsora helyet csak azoknak tudjuk biztosítani, akik NOVEMBER 11-ig
regisztrálnak és emailben (hundermorg@gmail.com) visszaküldik a kitöltött jelentkezési lapot!
Egyéb információk
Ha addig valaki MBÁE tag szeretne lenni úgy, hogy biztosan figyelembe tudjuk venni a kedvezményes regisztrációt, akkor
november 11-dikéig küldje el a 2018-as, éves tagdíjat (10 000 Ft-ot) az egyesület számlaszámára (számlaszáma CIB
Banknál: HU 34-10700268-70221725-51100005) név, számlázási cím és a „MBÁE 2018 tagsági díj” feltüntetésével a
közleményben. Az átutalásról szóló bizonylatot kérjük az egyesület emailcímére: hundermorg@gmail.com-ra elküldeni.
A rendezvény regisztrációs száma: 98/TK/2018/MÁOK
Kamarai pontszám: 44 pont
A vacsora pontos helye: Trófea Grill Étterem Óbuda (Cím: 1033 Budapest, Laktanya u. 3-5. Az épület előtti utcába
(Laktanya utca) tilos a parkolás és behajtási engedély kell. A Duna felőli oldalon, az épület mögött nagy közterületi parkoló
van, amiért hétvégén nem kell fizetni. Részletesen: https://trofeagrill.com/hu/ettermek-2/obudai-etterem) A vacsora ára
6900 Ft/fő, ami korlátlan ételfogyasztást és számos ital (bizonyos, nem az összes szénsavas üdítő, bor, sör, cappuccino
stb.) fogyasztását is magába foglalja.
GDRP: a jelentkezők adatai a rendezvényt követően 15 napon belül törlésre kerülnek , kivéve a számlázás és a kamarai
pontok jóváhagyása miatt törvényileg előírt adatkezelést.

A MBÁE vezetősége (dr Tarpataki Noémi, dr Magdus Melinda, dr Pétsch Márta, dr Paulina Anna) és a HSAVA elnöke (dr
Biró Ferenc) szeretettel várja a jelentkezőket!

