MEGHÍVÓ
IX. Brojler Szakmai Továbbképzés
2018
Kedves Kollégám,
Tisztelettel meghívom Önt az immár hagyományos, kilencedik Brojler Szakmai Továbbképzésre,
melyet a MÁOK Országos Szervezetével közösen szervezek.
Egyre újabb fertőző baromfi betegségek jelennek meg a világban, ill. régebbről ismert és sok éve
nem látott betegségek tűnnek fel újra. A környező országokban és kis hazánkban is előfordultak már
ezek a betegségek, hiszen a határok virtuálisak, átlépésük a kórokozók számára nem jelent
nehézséget. Munkám során gyakran találkozom ezekkel a betegségekkel, és tapasztalataimról
különböző fórumokon sokszor beszámolok. Sajnos az idő soha nem elég a téma kellő mélységű
megbeszélésére, ezért érdemesnek tartok egy önálló napot szentelni a fontosabb megbetegedésekre. Jelen továbbképzésben az újra terjedőben levő betegségekre, megelőzésük fontos szakmai
szempontjaira összpontosítok. A tények és tapasztalataim bemutatása során igyekszem a betegségek
és a menedzselés közötti összefüggésekre is kitérni, és lehetőség lesz a közkívánatra kért témák
rövid megbeszélésére is.
Az előadások magas színvonalon, közérthető stílusban nyújtanak komoly segítséget elsősorban a
gyakorló baromfis állatorvos kollégák számára. Természetesen érdeklődő és tudását bővíteni
szándékozó egyéb baromfis szakemberek, termelők, valamint a baromfiiparban tevékeny cégek
szakembereinek is figyelmébe ajánlom a szakmai továbbképzésemet. Új és korszerű információkat,
valamint ismétléseket ötvözök az előadásokban, mivel úgy gondolom, hogy tudásunkat nem árt
időnként kiegészíteni és felfrissíteni, valamint egy-egy betegséget átfogóan, minden részletre
kiterjedően megismerni – a tudomány legújabb állása szerint. Az előadásaimat bőséges és jó
minőségű saját fényképanyaggal, esetenként videókkal illusztrálom.
A továbbképzés témájául idén főleg az eddigi kérések alapján következőket választottam:
-

A kokcidiózisról – a megelőzés alternatívái
A pulykák egyes betegségeiről
A Fertőző Laryngitis (ILT) betegségről
Az antibiotikum mentes nevelés
Tisztázatlan és/vagy érdekes esetek – válogatás szakmai „csemegékből”

Mint látható, a résztvevők óhaját követve nyitunk a pulykák irányába, de a broilereseknek továbbra
is jut csemege bőven.
A továbbképzésen törekszem a szakmai ismeretek elmélyítésére, az állatgyógyászati és egyéb
termékek közvetlen ismertetésére viszont nem. Az előadások anyagát minden résztvevő megkapja.
Nagyon szívesen veszem a közvetlen és aktív részvételt, a felmerült kérdéseket a helyszínen
azonnal megtárgyaljuk. Amennyiben ismer olyan kollégát, akit még érdekelhet a rendezvény,
kérem, értesítse, mert lehet, hogy nem minden érdeklődőhöz jut el a meghívóm.
Az egésznapos továbbképzés részvételi díja személyenként nettó 45.000,- Ft, mely összeg magában

foglalja az egész napos továbbképzés, az átadott szakmai anyagok, a frissítők és az ebéd költségeit.
A zavartalan és kényelmes körülmények biztosítása végett a rendezvényre előzetes jelentkezést
kérek e-mailben vagy telefonon, lehetőleg 2018. április végéig:
E-mail: hpirendezveny2018@freemail.hu

Telefon: 06/30 8264136

Mivel a rendezvény előtti hetekben nagyon zsúfolt a programom, külföldi utakon leszek, ezért
kérném elsősorban e-mailben jelentkezzen, mert telefonon nagyon nehezen leszek elérhető. Az emailben kérem feltétlenül jelezze a következőket:
- milyen névre (cég), címre kéri a számlát
- amennyiben van, feltétlenül adja meg a közösségi adószámát
- hány személy jön
- csoport esetében ki a vezető
- a fizetés módja (helyszínen készpénz vagy átutalás)
Amennyiben átutalással kívánja rendezni, a számlán szereplő bankszámlára lehet majd utalni,
kérném a határidőt betartani. A számla - az osztrák vállalkozásomra való tekintettel - ÁFA mentes,
amennyiben az Ön cégének közösségi adószámát fel tudom tüntetni a számlán. Ezért ha van,
jelentkezéskor feltétlenül kérem a közösségi adószámot is megadni! Ennek hiányában ÁFA - t kell
felszámolnom. A számlát a rendezvény után küldöm ki a csoprtvezetönek, vagy egyedi
résztvevönek.
Időpont: 2018. május 3. csütörtök délelőtt 9:30 óra.
Helyszín: Hotel Residence Balaton, Siófok, Erkel Ferenc utca 49.
http://balaton.hotel-residence.hu/hu
A rendezvényt a Magyar Állatorvosi Kamara (MÁOK) Országos Oktatási Bizottsága
21/TK/2018/MÁOK számon nyilvántartásba vette. A rendezvényre 38 továbbképzési pontot
határozott meg, és kiemelt rendezvénnyé nyilvánította.
A kamarai pontok igazolásához szükségesek a következő adatok helyszínen bemondása:
NÉV, MEGYE, LAKCÍM, KAMARAI IGAZOLVÁNY SZÁMA (ez a pecsétszám), és a jelenléti
ívet a helyszínen alá is kell írni.
Számítok részvételére és várom szíves jelentkezését!
Dr. Horváth-Papp Imre
Baromfi szakállatorvos
Pannon Poultry Services
http://www.poultry.hu
hpirendezveny2018@freemail.hu
info@poultry.hu

