Meghívó
A Magyar Állatorvosi Kamara Komárom-Esztergom Megyei Szervezete tisztelettel meghív minden érdeklődőt a
2017. december 2-án tartandó workshopjára, melynek címe:

Neurológia a mindennapokban
Előadó: dr. Sebestyén Zsolt
A neurológia nagy mumusa tud lenni a gyakorló állatorvosnak, ha nem tud elszakadni az egyetemi telefonkönyvszerű ismeretek dzsungelétől. Pedig muszáj, a neurológia
nem agysebészet, amit csak „kiválasztottaknak” kell gyakorolni, hanem mindennapi
igény az állattartóktól. Viszont nem lehet csak tankönyvekből megtanulni, leragadva
a részleteknél - szükséges, hogy a kezdetekben klinikai tapasztalatokra alapozottan,
szakértő segítségével tegyük meg az első lépéseket. A kiscsoportos továbbképzési
módszer lehetővé teszi, hogy minden résztvevő már másnap használható, aktív tudás birtokába jusson. A képzés a klinikailag releváns „alapozás” után érinti a betegvizsgálatot, a gyakoribb betegségeket és elváltozásokat, illetve azt, hogy mikor van
szükség szakember segítségére, vagy komolyabb kiegészítő vizsgálatokra.

A képzés tervezett programja:
10:30 - 12:00 Neurológiai lokalizáció- tényleg ördöngősség?
12:00 - 13:00 Ebéd
13:00 - 14:30 Fontosabb neurológiai kórképek I. -Porckorongsérv, cauda
equina kompresszió, nem fertőző agyvelőgyulladások
14:30 - 15:00 Szünet
15:00 - 16:30 Fontosabb neurológiai kórképek II.- Epilepszia, neurológiai
hátterű vizeletürítési zavarok
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 október 20-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 100/TK/2017/MÁOK számmal nyilvántartába került, a részvétellel
30 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 (személyesen, telefonon), vagy más fizetési mód (csekken, helyszínen) nem
választható! A jelentkezéseket érkezési sorrendben tudjuk fogadni! Október 15-ig kizárólag megyei kollégák
számára hirdetjük meg a továbbképzést, az ország többi állatorvosa számára pedig ezen időpont után.

