KONFERENCIA FELHÍVÁS

A Magyar Vad- és Állatkerti Állatorvosok Társasága és a Fővárosi Állat- és Növénykert
2017. március 24-26. között szervezi meg éves, hagyományos konferenciáját, melynek a témája:
FERTŐZŐ BETEGSÉGEK, ZOONÓZISOK ÉS A „ONE HEALTH” ELV VAD- ÉS ÁLLATKERTI ÁLLATOKBAN
A rendezvény regisztrációs száma: 20/TK/2017/MÁOK (1. nap 40 pont, 2. nap 40 pont)
A konferencián ismert külföldi és hazai előadók tartanak előadásokat a pénteki és szombati napokon,
az alábbi témakörökben:
-

Prospects for the use of Predatory Fungi in the Biological Control of Parasites in Zoo and Wild
Animals (Luís Carvalho)
Wild mammals and birds as sentinel hosts for emerging parasites and naive immune (eco)
systems (Luís Carvalho)
Reproductive biomaterials across borders: a zoo vet’s perspective (Romain Potier)
Management of the Avian Influenza outbreak in French zoological institutions (Romain
Potier)
The Israeli Wildlife Hospital – a complex program in a complex world (Igal Horowitz)
African hoofstock in harmony – experiences from the Ramat Gan Safari Park (with main focus
on infectious diseases) (Igal Horowitz)
A tuberculosis humán vonatkozásai (Lantos Ákos)
Fortélyos félelem igazgat – tuberculosis az állatkertekben (Sós Endre)
A West Nile vírus – madár, ló, ember (Erdélyi Károly)
Papagájfélék fertőző betegségei (Ladislav Molnar)
Díszmadarak fertőző betegségei a boncasztalon (Gál János)
Veszélyes halak – halparaziták okozta zoonózisok (Baska Ferenc)
Az antibiotikum-rezisztencia: vissza a középkorba? (Jerzsele Ákos)
Kríziskommunikáció – vesztegzár az Állatkertben (Rácz Gabriella)
Madármérgezések (Koroknai Viktória)
Nyulak és rágcsálók fertőző betegségei (Pazár Péter)
Meghökkentő mesék – egy toxikológus történetei (Zacher Gábor)
Állatkerti szűrővizsgálatok, „herd management” (Géczy Csaba)
Dermatofitonok egzotikus- és állatkerti állatokban – ahogyan a klinikai mikrobiológus látja
(Lajos Zoltán)
Kalandozások az ismeretlenben enteritises kapibara eseteken át (Biácsi Alexandra)
Hüllők zoonózisai és fertőző betegségei (Schütz Éva)
Majmok és emberek: a zoonózisok magasiskolája (Andréka György)
Trópusi zoonózisok és jelentős fertőző betegségek (Jelenik Zsuzsanna)
Hazai vadon élő emlősfajok zoonózisai és fertőző betegségei (Beregi Attila)

Mind a pénteki, illetve mind a szombati napot egy-egy vita zárja le, a témakörrel kapcsolatos aktuális kérdést

elővezetve.
A szombat esti bankett helyszíne rendhagyó módon ismét az Állatkert lesz, ahol meglepetésekről is
gondoskodunk!
A szokásos vasárnapi kirándulás úticélja pedig a 2016-ban újra megnyitott Pécsi Állatkert (persze a közeli
villányi borvidéknek is jó esélye van, hogy bekerüljön a programba ☺).
A konferencián lehetőség van poszterek bemutatására is a vad- és egzotikus állatokat érintő bármilyen
témakörben.
Amennyiben a konferenciával vagy a poszterek elkészítésével kapcsolatosan kérdés merülne fel, úgy e-mailben
dr. Sós Endre (drsos@zoobudapest.com) tud felvilágosítást adni.

A konferencia honlapja (hamarosan a végleges programmal, illetve már most online regisztrációs lehetőséggel)
a www.zoobudapest.com/vet/konferencia2017 címen érhető el.
Jelentkezési határidő: 2017. február 28.
Tisztelettel várják a jelentkezéseket a konferencia szervezői:
Dr. Sós Endre sk.
Dr. Koroknai Viktória sk.
Huszár György sk.

