Magyar Állatorvosi Kamara Hajdú-Bihar Megyei Szervezete
4030 Debrecen, Diószegi u.30.

MEGHÍVÓ
Megyei Továbbképzési Konferenciára

A továbbképzés időpontja:

2019. november 26. - 2019. november 27.

Helye:

4200 Hajdúszoboszló Mátyás király sétány 25.

A rendezvényt a Magyar Állatorvosi Kamara 90/TK/2019/MÁOK regisztrációs szám alatt
kiemelt rendezvényként nyilvántartásba vette,
és a részvételért 67 továbbképzési pontot állapított meg.

PROGRAM
2019. november 26. kedd
08.00 – 08.45 Regisztráció
08.45 – 09.00 Megnyitó, „Garamvölgyi” emlékdíj átadása.
Dr. Oláh Miklós, MÁOK MÁOK HBm-i Szervezet Elnöke
09.00 – 09.45 Állategészségügyi aktualitások.
Dr. Bognár Lajos, országos főállatorvos, helyettes államtitkár
09.45 – 10.00 Kibővített kávé szünet
10.00 – 11.30 Kutyák és macskák alsó húgyúti betegségeinek sebészeti kérdései.
Dr. Németh Tibor, PhD,Dipl.ECVS,
Tanszékvezető Egyetemi Tanár Állatorvostudományi Egyetem, Budapest
11.30 – 12.15 Konfliktuskezelés jogi lehetőségei az állatorvosi mindennapokban.
Dr. Gerencsér Ferenc, ügyvéd, állatorvos
12.15 – 13.00 Támogatói előadás – CEVA
A Q-Láz előfordulása és hatásai tejelő tehenészetekben, Közép-Kelet Európában
Dr. Dobos Attila, DVM
13.00 – 14.00 Ebéd
14.00 – 15.30 Állatorvosi kommunikáció
(nehéz gazdik, zárt ajtók, generációs kommunikációs problémák...)
Dr. Sátori Ágnes, PhD, Álatorvostudományi Egyetem, Budapest
15.30 –16.15 Támogatói előadás – TolnAgro
A laktoferrin szerepe a kisállat gyógyászatban.
Dr. Pelle György, Nyíregyházi Oktató Állatkórház
16.15 –17.15 Kávé szünet
19.00 –20.00 Vacsora

2019. november 27. szerda

09.00 – 09.45 Kamarai aktualitások
Dr. Gönczi Gábor, MÁOK elnöke
09.45 – 11.15 Laboratóriumi vizsgálatok a napi gyakorlatban. A mintáktól a leletig.
Dr. Balogh Nándor, PhD, Dipl. ECVCP, Praxislab Kft. Budapest
11.15 – 11.30 Kávé szünet
11.30 – 12.00 Támogatói előadás – Bayer Kft.
Baycox Iron – Kettő az egyben
Dr. Keresztesi Zoltán
11.45 – 12.30. Állományspecifikus vakcinák használatának hazai lehetőségei
háziállataink bakteriális fertőző betegségeinek megelőzésében,
az antibakteriális szerek felhasználásának csökkentésében.
Dr. Makrai László, PhD, egyetemi docens
Állatorvostudományi Egyetem, Budapest
12.30 – 13.15 A sertések Streptococcus suis okozta betegsége és megelőzésének lehetőségei.
Dr. Makrai László, PhD, egyetemi docens
Állatorvostudományi Egyetem, Budapest
13.15 – 14.15 Ebéd

Dr. Dancsházi Tibor
Területi Oktatási Bizottság Elnöke

Dr. Oláh Miklós
MÁOK Hbm-i Szervezete Elnöke

Jelentkezési tudnivalók

A MÁOK HBM-i Szervezet tagjai részére: 15.000,- Ft
A részvételi díj tartalmazza: az előadások díjait, az előadóterem bérleti díját, a szünetekben kávé, ásványvíz
és az aprósütemények díját valamint az ebédet, a két nap parkolás költségét, és a kedd esti vacsorát, de nem
tartalmazza a szállás költséget!
A kedd esti vacsora a HBM-i tagok részére térítés mentes.
Ezért fontos, hogy a jelentkezési lapon ezt tüntessék fel!

A MÁOK társszervezetek tagjai részére: 25.000,- Ft
A részvételi díj tartalmazza: az előadások díjait, az előadóterem bérleti díját, a szünetekben kávé, ásványvíz
és az aprósütemények díját valamint az ebédet és a két napi parkolás költségét, de nem tartalmazza a
vacsora és szállás költségét!

Szállás költségek:
Kétágyas szobában: 10.600,- Ft / fő / éj / reggelivel - félpanzió (ÁFA-s ár)
Egyágyas szobában: 16.800,- Ft / fő / éj / reggelivel - félpanzió (ÁFA-s ár)
Idegenforgalmi adó:
500,- Ft / fő / éj

A szállás költségét mindenkinek egyedileg kell rendeznie a recepción!
Lehetőség van hozzátartozó családtag, vendégek részvételére is. Rájuk is a fenti szállás árak vonatkoznak!

A fenti ár az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza:
- szállás standard és superior szobákban
- bővített pezsgős büféreggeli, a Silver Major biotermékeivel
- büféasztalos vacsora
- wellness szolgáltatásaink korlátlan igénybevétele, amelyek a következők:
külső- és belső termálmedencék (4db), úszómedence, élménymedence, merülő medencék
- 3 fajta szauna (finn, infra, gőzfürdő), jégkút
- fitness terem
- sókamra
- köntös, törölköző, szobaszéf, hajszárító
- WIFI használata.

Magyar Állatorvosi Kamara
Hajdú-Bihar Megyei Területi Szervezetének 2019. évi Továbbképző Konferenciája
2019. november 26-27. Hotel Siver **** Hajdúszoboszló

Jelentkezési lap
Kérjük, szíveskedjen kitölteni és visszaküldeni a jelentkezési lapot az alábbi elérhetőségeink egyikére:
MÁOK Hajdú-Bihar Megyei Szervezete 4030 Debrecen Diószegi u. 30.
E-mail: maokhbm@outlook.com
Információ: Szabóné Szutor Mária (telefonszám: 06-30/9430-040

06-70/318-1124 06-30/437-8996 )

A jelentkező adatai (olvashatóan):
Név (nyomtatott betűvel): ……………………………………………………………………………….
Postacím: ………………………………………………………………………………………................
Számlázási cím: …………………………………………………………………………………………
Telefonszám: ……………………………………. E-mail:……………………………………………….
MÁOK területi szervezet: ……………………………………….. megye
Pecsétszám: …………………………
HBM-i Szervezet tagjai részére vacsora keddre:

○ igen

○ nem

MÁOK társszervezetek tagjai részére vacsora keddre:

○ igen

○ nem

Szállás:

○ kérek

○ nem kérek

○ egyágyas ○ kétágyas - kivel kérem a kétágyas szobát:……………………………..…

A részvételi díjat az OTP Bank NyRt. 11738053-20032685 (MÁK Hajdú-Bihar) számlára utalni 2019.
november 20.-ig! A közlemény mezőben kérjük a Jelentkező nevét feltüntetni a könnyebb
azonosíthatóság érdekében!
A „Jelentkezési tudnivalók”-ban feltüntetett fizetési feltételeket tudomásul veszem.

Dátum: …………………….

Aláírás: ………………………
Ph.
(kamarai)

