Meghívó
A Magyar Állatorvosi Kamara Komárom-Esztergom Megyei Szervezete tisztelettel meghív minden érdeklődőt a
2016. december 10-én tartandó workshopjára, melynek címe:

Népszerű tévhitek és ismeretlen újdonságok a gyógyszertan
világából
Előadó: dr. Jerzsele Ákos Phd.
Sok tantárgy van az állatorvosi egyetemi tanulmányok között, amelynek tananyagára
hallgatóként az ember telefonkönyvként tekint. Így van ez a gyógyszertannal is. Pedig rengeteg klinikai vonatkozása lehet egyik-másik száraznak tűnő ténynek, feltéve,
ha azt jól tudjuk! A gyógyszertan is ugyanúgy fejlődik, mint bármely más területe
az orvoslásnak, de ebből a gyakorló állatorvos többnyire csak az újabb készítmények
vagy generikumok megjelenését érzékeli. Az, hogy az évekkel korábban tanult alapok némelyike 180 fokos fordulatot vett, az már nem feltétlenül jut el az emberhez. A
képzés ebben szeretne segíteni: ismerjük már jól a gyógyszereinket és használjuk is,
de tegyük ezt a lehető legkorszerűbben!

A képzés tervezett programja:
10:30 - 12:00 Újdonságok a központi idegrendszerre ható szerek
tekintetében - antiepileptikumok és antidepresszánsok
12:00 - 13:00 Ebéd
13:00 - 14:30 Gyomor-bélrendszerre ható szerek klinikai gyógyszertana
14:30 - 15:00 Szünet
15:00 - 16:30 Az otitis externa, az atopiás dermatitis, az autoimmun
bőrbetegségek és a dermatomycosisok korszerű gyógykezelése
Helyszín
Old Lake Golf Club Tata (az M1 Shell-kúti lehajtójától 1 percre)
Részvételi díj
17.000 Ft (MÁOK KEM tagoknak kedvezményesen 10.000 Ft, kizárólag november 4-ig történő jelentkezés esetén.) A részvételi díj étkezést és jegyzetelést
segítő nyomtatott előadásvázlatot is tartalmaz. Maximum létszám: 20 fő (minimum létszám: 10 fő).
Pontszám
A képzés 109/TK/2016/MÁOK számmal nyilvántartába került, a részvétellel
36 pont gyűjthető.
Jelentkezés kizárólag emailben: dr. Márkus Bálint, allatorvos@gmail.com
A jelentkezés után, a 10-ik fő jelentkezése után a jelentkező e-mailban kap egy átutalásos számlát elektronikus
formában. Ezt a számlát később a képzésen adjuk át. A jelentkezés kizárólag akkor érvényes, ha a részvételi díjat
a jelentkező a MÁOK-KEM számlaszámára elutalta. A korábbi években jelentkező félreértések kiküszöbölése miatt más jelentkezési mód (személyessen, telefonon), vagy más fizetési mód (csekken, helyszínen) nem
választható! A jelentkezéseket érkezési sorrendben tudjuk fogadni! Október 31-ig kizárólag megyei kollégák
számára hirdetjük meg a továbbképzést, az ország többi állatorvosa számára pedig ezen időpont után.

