Vetaneszt továbbképzés

ANESZTEZIOLÓGIAI WORKSHOP
Dr. Ambriskó Tamás, PhD
Aneszteziológus szakállatorvos
Az Amerikai és Európai Állatorvosi Aneszteziológiai College-nak egyaránt tagja
Tel: +36-70-706-6283; e-mail: tambrisko@hotmail.com
A rendezvények folyamatosan bővülő időpontokban, de hasonló
tematikával lesznek megtartva. További információ elérhető és jelentkezni lehet az
alábbi linken.

Helyszín: DUO-VET Állatorvosi Rendelő; 1162 Budapest, Rákosi út 195.
Időpont: 8:00-16:00
A képzéseket a MÁOK PMSZ Oktatási Bizottsága alkalmanként

75 továbbképzési ponttal nyilvántartásba vette

Részvételi díj: 60 000 Ft. A banki átutalás részleteiről a jelentkezés után értesítelek.
Ellátás: kávé és sütemény biztosítva lesz, főétkezés egyénileg, online rendelés
formájában oldható meg.
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A gyakorlatvezető rövid bemutatkozása
•
•
•
•
•

1995 DVM ÁOTE, Budapest
2003 PhD Yamaguchi Egyetem, Japán
2003-2006 Rezidencia Pennsylvania Egyetem, USA
2007 DACVAA
Amerikai Aneszteziológiai College dilomate vizsgát tettem
2012 DECVAA
Europai Aneszteziológiai College dilomate vizsgát tettem

Magyarországon eddig több mint 250 óra továbbképzést tartottam állatorvosoknak
ehhez hasonló gyakorlati és elméleti továbbképzéseken. A Világon összesen kb.
2400 órát tanítottam aneszteziológiát különféle egyetemeken. A klinikai munka
során végzett tanítas ebbe nincs bele számolva.
Program
Ez a kiscsoportos (4-5 fő) gyakorlati aneszteziológiai továbbképzés Dr. Koltai Zsófia jól
felszerelt magánrendelőjében, Budapesten lesz megtartva. A résztvevők kutyákat és
macskát fognak inhalációsan altatni tapasztalt oktató segítségével. A gyakorlat során
alkalmazott technikák és gyógyszer protokollok Amerikában is elfogadhatónak
számítanak és mivel a kardiovaszkuláris szervrendszer funkciójának fenntartását
célozzák, rizikóbetegek altatására is alkalmasak. A gyakorlatra érdemes magunkkal
hozni minden olyan altatással kapcsolatos eszközt (altató gépet, monitort, lélegeztető
gépet, légzőkört stb.) amit a gyakorlatvezetővel együtt át szeretnénk nézni és
használatát megbeszélni.
A program 8:00-kor regisztrációval kezdődik. A szakmai program legalább 8 órát tesz ki.
A pontos terv rugalmas, mivel időzített előadások nem lesznek. Ez egy gyakorlati nap,
ahol valódi (nem szimulált) műtéteket és altátasokat fogunk végezni. Először egy rövid
(kb. 1 órás) elméleti megbeszélést tartunk, ahol az alapokat átbeszéljük a következő
témakörök szerint. Ez után kezdődik a gyakorlati rész.
Az elméleti rész tematikája:
•
•
•
•

Az altatás folyamata: premedikáció, indukció, fenntartás és ébredés
Prioritás lista felállítása az altatási rizikó minimalizálása céjából
Ennek függvényében az altatás gyógyszereinek átbeszélése és megfelelő
altatási protokollok összeálítási alapelveinek (nem receptjeinek) megbeszélése
Az altatógép használata visszalégző (légzőkör), vagy nem-visszalégző
rendszerrel

A gyakorlati rész tematikája:
•
•

Együtt, megvizsgáljuk az állatokat altatás előtt és együtt megtervezünk egy
egyedi altatási protokollt. Átbeszéljük az előnyöket, hátrányokat és minimalizáljuk
a kockázatot.
Premedikáljuk az állatokat
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•
•
•

•

•
•

IV katétert ültetünk be
Bevezetjük az altatást, intubálunk, altatógépre tesszük az állatokat és
monitorokat alkalmazunk. A monitorok felhelyezése, méresek végzese, adatok
kiértékelése mind együtt folyik és mindenkinek lesz rá lehetosége.
A manuális lélegeztetés indikacióit és technikáit is megbeszéljük, és mindenkinek
lesz alkalma, hogy a felügyeletem alatt ezt biztonságosan gyakorolja. Ha
lehetőség van rá, akkor géppel is fogunk lélegeztetni és ennek a technikájat is
megbeszéljük.
Az altatás során valódi műtét folyik. Ez alatt az altatási munka minden részletét
együtt átbeszéljük és megvalósítjuk, az esetleges komplikációkat is együtt
kezeljuk. Szabadon lehet kérdezni és az ide tartozó elméletet újból, részletesen
megbeszéljük. Minden beavatkozásnál testközelben lesztek és mindent látni
fogtok, de azt nem tudom megígérni, hogy mindenki intubálni fogja ugyanazt azt
az állatot.
Az állatokat altatás után ébresztjük, extubáljuk, monitorozzuk, a fájdalmukat
csillapítjuk és az esetleges excitaciót kezelünk.
Azután jöhet a következő állat.

Spontán beszélgetésekre bőven lesz alkalom. Bármilyen kérdéseket feltehettek. Ez egy
baráti légkörű kis csoportos foglalkozás ahol mindenki lazíthat és "otthon" érezheti
magát. Nem kell izgulni és tartani attól, hogy esetleg "rossz" a kérdés. A gyakorlataimról
nagyon sok pozitív visszajelzést kaptam, a résztvevők fontos tudásanyaggal
gyarapodnak, az altatási techológiát a saját szemükkel látják és ez inspiralóan hat a
kollégákra.
Nyomtatott anyag
•
•

Gyógyszer összefoglaló
Altatási napló

Üdvözlettel:

---------------------------------------------Dr. Ambriskó Tamás
Miskolc, 2022 április 25.
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