KONFERENCIA FELHÍVÁS

A Magyar Vad- és Állatkerti Állatorvosok Társasága és a Fővárosi Állat- és Növénykert
2019. március 22-24. között szervezi meg éves, hagyományos konferenciáját,
melynek a témája:
HALAK, KÉTÉLTŰEK ÉS HÜLLŐK BETEGSEGEI
KIEMELT KAMARAI RENDEZVÉNY, 15/TK/2019/MÁOK,
1. nap 45 továbbképzési pont, 2. nap 49 továbbképzési pont
A konferencián ismert külföldi és hazai előadók tartanak előadásokat a pénteki és szombati napokon,
az alábbi témakörökben:
The use of cytology in fish, amphibians and reptiles (Marja Kik)

-

Reptile husbandry and its relation to disease (Petr Velenský)

-

The unique physiology of the Komodo dragon (Petr Velenský)

-

Amphibian diseases (Maja Lukač)

-

Olm conservation and medicine in Croatia (Maja Lukač)

-

Tengeri kígyók állatorvosi és genetikai kutatása (Géczy Csaba)

-

Krokodilfélék vizsgálata és betegségei (Géczy Csaba)

-

Rádiótelemetriás eszközök beültetésének állatorvosi vonatkozásai kígyókban (Sós Endre)

-

Kígyók betegségei (Biácsi Alexandra)

-

Gyíkfélék betegségei (Ladislav Molnar)

-

Teknősök betegségei (Sátorhelyi Tamás)

-

Teknősök EKG vizsgálata (Nógrádi Anna)

-

Veszélyes állatok és a klinikai munka (Sós-Koroknai Viktória)

-

Mérgeskígyók biztonságos kezelésének és ápolásának módszertana (Ferencz Balázs Roland)

-

Gyakrabban tartott hüllők betegségeinek klinikopatológiája (Gál János)

-

Mérgező halak és kétéltűek (Zacher Gábor)

-

Diagnózis a víz alatt (Hoitsy Márton)

Anaesthesia and surgery in reptiles (Marja Kik)

-

Egzotikus halak takarmányozása és hibás takarmányozásból eredő megbetegedései (Baska
Ferenc)

-

Hüllők mikrobiológiai és parazitológiai vizsgálatainak eredményei, klinikai mikrobiológia (Lajos
Zoltán)

-

Hüllők véreredményeinek értékelése (Balogh Nándor)

-

Műszeres diagnosztikai vizsgálatok hüllőkben (Pazár Péter)

-

Egy nap? Két nap? Antibiotikum kezelés hüllőkben (Jerzsele Ákos)

-

Az állati jólét. Esettanulmány komodói varánuszból (Sátori Ágnes)

-

Kaméleonok gyógyászata (Schütz Éva)

Mind a pénteki, illetve mind a szombati napot egy-egy vita zárja le, a témakörrel kapcsolatos aktuális
kérdést elővezetve. A szombat esti bankett helyszíne az Állatkert Varázshegye lesz.
A szokásos vasárnapi kirándulás úticélja Bécs, ahol a Schönbrunn-i Állatkert, halas-hüllős-kétéltűs
bemutatóinak a hátsó, kiszolgáló rendszereit is megtekinthetjük.
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 emailben dr. Sós Endre (drsos@zoobudapest.com) tud felvilágosítást adni.

A konferencia honlapja (regisztrációs lehetőséggel) az alábbi:
http://www.zoobudapest.com/vet/konferencia2019
Jelentkezési határidő:

2019. február 28.

Tisztelettel várják a jelentkezéseket a konferencia szervezői:
Dr. Sós Endre sk.
Dr. Sós-Koroknai Viktória sk.
Dr. Hoitsy Márton sk.
Huszár György sk.

