Kedves Kollégák!
Újabb hosszabb szünet után folytatjuk az MR estéket. Eredeti elképzelésünknek megfelelően
részben előadás-, részben beszélgetés-sorozatra invitálunk benneteket.
Alapkoncepciónk szerint praxisban dolgozó állatorvosoknak, elsősorban klinikai aspektusból
szeretnénk bemutatni az MR működését, használatát, indikációit; sok-sok képpel, eseteken
keresztül.
Elérkeztünk a negyedik alkalomhoz. Ezen az estén a kutyák, macskák meningoencephalitiseit
járnánk körül. A mi oldalunkról természetesen azt, miért, mit, hogyan is vizsgálunk, milyen is ez
"MR szemmel". Eseteken keresztül viszont szeretnénk a klinikumról, gyógykezelésről is
beszélgetni veletek. Ehhez a ti aktív közreműködésetekre is szükség van. Akár esettel, akár
konkrét eset nélkül gyertek, és beszélgessünk nemcsak az MR-ről, hanem tünetekről, terápiáról,
nehézségekről, korlátokról, együttműködő vagy épp együtt nem működő gazdákról. HermándyBerencz Katalin, Sebestyén Zsolt, Lehner László, Seregi Antal lesznek többek között a
beszélgetőpartnereink; már jelezték részvételüket.
Az est tervezett tematikája:
- Meningoencephalitisek MR aspektusból; előadás.
- Meningoencephalitisek klinikuma, terápiája; beszélgetés.
Az MR esték IV-nek a Jurányi Inkubátorház jóvoltából újra a Jurányi Suterene Galéria ad helyet.
Ők és a Vetscan biztosítják a beszélgetésekhez az ételt-italt is.
További, tervezett MR esték az alábbi témakörök köré szerveződnek majd:
- Gerincoszlop, gerincvelő a II. estéből kimaradt elváltozásai Seregi Antallal;
- Koponya epilepszián kívüli, egyéb megbetegedései (arckoponya);
- Ízületi elváltozások;
- Onkológia;
- Has, mellkas megbetegedései.
Az MR esték IV. időpontja 2018. március 28., csütörtök, 18-20.30 óra között (illetve lehet
tovább, ameddig kedvünk, téma, és szendvics van).
Cím: Jurányi Inkubátorház Galéria, 1027 Budapest, Jurányi u. 1. (vagy Csalogány u. 45. felőli
bejárat)
A galéria mérete korlátozza a résztvevők számát, így kérjük, részvételi szándékod, és ha van,
speciális étkezési igényed jelezd a válasz emailben.
Az MR estéken való részvétel díjtalan. Mint eddig is, kamarai pontokat is lehet vele gyűjteni. A
rendezvény regisztrációs száma: 23/TK/2019/MÁOK; szerezhető pontok száma: 17 pont.

Várjuk jelentkezéseteket legkésőbb március 24-ig a kepzes@vetscan.hu címre emailben.
Bármilyen kérdés esetén emailben vagy telefonon (+36309825400) kereshettek minket.
Várunk benneteket sok szeretettel!
Kerekes Zoltán és a Vetscan Kisállat Diagnosztika csapata

