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AZ ÉV LEGNAGYOBB, KIEMELT ÁLLATORVOSI KONGRESSZUSA
ALKALMAZOTT ÁLLATORVOSOKNAK,
PRAXIS TULAJDONOSOKNAK ÉS ASSZISZTENSEKNEK!

VÁLASZTHATÓ SZEKCIÓK
Üzleti színház - Networking – Szervezetfejlesztés

Praxismenedzsment

22 továbbképzési pont
Az aulában tartott szekció a Praxismenedzsment Konferenciák klasszikus
hagyományait viszi tovább – itt veszik át az elismeréseket az év díjazott
állatorvosai, és valamennyiünket érintő, átfogó előadásokat hallhatunk
kommunikációról, praxis hálózatokról, a jövő útjairól és lehetőségeiről.

37 továbbképzési pont
Ahány praxis, annyiféle megoldás a sokat emlegetett kérdésekre, mint
a munka/magánélet, hitelesség, a macskák „bevonzása” a rendelőbe,
gazdaságossági kérdések – az előadók a náluk bevált megoldásokat
osztják meg a hallgatósággal, ötleteket nyújtanak a gördülékenyebb
működéshez. De szó lesz az bulvársajtóban felröppent szopornyica
fertőzésekről, és meghallgatjuk dr. Rengei Antalt is, aki több száz
szívférges kutya gyógykezelésének tapasztalatait osztja meg velünk.

Motiváció és személyiségfejlesztés
20 továbbképzési pont
A PMK egyik sokat emlegetett vonzereje az állatorvosok számára, hogy
ezen a konferencián lélektannal, a szakmai feladatok mögött álló emberrel,
családdal is érdemben foglalkozunk. Őszinte és inspiráló példákat hallhatunk arról, hogyan lehet túljutni a nehezebb időszakokon, megőrizni a lelki
integritásunkat.

Telepi menedzsment
21 továbbképzési pont
Közismert tendencia a kisállatok számának emelkedése, de nem szabad
elfelejtenünk a haszonállatokat gyógyító kollégákat sem. Az egyre fokozódó élelmiszerbiztonsági elvárások és a munkaerőhiány kezelése újabb
megoldásokat követel – ezek közül hallunk konkrét példákat a kiemelkedő
hatékonysággal gazdálkodó gazdaságok tulajdonosaitól.

Helyszín:

1078 Budapest, István utca 2.

Digitalizáció és technológia
10 továbbképzési pont

A fejedet gondolkodásra használd, a rutinmunkát engedd át a számítógépnek! A korszerű eszközök használatában egyszerre van jelen
a „függőség” és az, hogy nem élünk olyan lehetőségekkel, amelyek
megkönnyítenék a munkánkat. Aki már hallotta Botha Leventét, a Doki
fejlesztőjét előadni, az tudja, hogy Levente a rendelőkben felmerülő
konkrét kérésekből kiindulva fejleszti ezt a magyar szoftvert egy
évtizede, hogy gyorsabb legyen a munka – nem pedig egy külföldről
importált programot akar ráerőszakolni a kollégákra.

Rendezvénnyel kapcsolatos információk:
Online regisztráció és program: www.pmk2019.hu
Rendezvény ideje: 2019. november 23. Regisztráció 8:00-tól**
Közönség információ és szervezés:
Kovács Evelin: kovacs.evelin@alpha-vet.hu; 06-30/2475-192
** A nagy érdeklődésre való tekintettel, a helyszíni regisztráció
érdekében, kérjük időben érkezzen!

PROGRAM
Állatorvostudományi Egyetem

Üzleti színház - Networking Szervezetfejlesztés

22

08:00 Érkezés és regisztráció

továbbképzési
09:00 Ünnepélyes megnyitó
pont
Beszédet mond:
Dr. Sótonyi Péter rektor,
Állatorvostudományi Egyetem
Dr. Gönczi Gábor elnök, Magyar Állatorvosi Kamara
Dr. Móré Attila címzetes egyetemi docens, elnök,
Alpha Befektetési Holding Zrt.

37

Praxismenedzsment

továbbképzési
pont

09:00 Dr. Makra Zita
Mítosz a munka-magánélet egyensúlyról Hogyan előzzük meg a szakmai kiégést?

09:30 Dr. Ózsvári László
Status praesens – a hazai kisállatpraxisok
menedzselése, bevételei és infrasturkturális
feltételei
10:00 Dr. Bendzsel Dániel
A praxis működtetésének mérőszámai és árképzése

09:25 Ünnepélyes Díjátadó
09:45	Könyvbemutató

10:30 Szünet

Dr. Horváth Béla - Futásomat elvégeztem

10:45 Szponzori előadás

09:50 Dr. Bánfi András
Ha a rendelőd jó híre a tét - esettanulmány

11:05 Dr. Sátori Ágnes
Te hiteles vagy? A tudatos ügyfélkommunikáció
jelentősége

10:00 Bőhm Kornél
Krízis kommunikáció és vállalati márka építés

11:35 Bőhm Kornél
Te hiteles vagy 2? A vezetői kommunikáció,
a motiválni képes vezér képe

10:45 Szünet
11:00 Limpár Imre
A siker tervezhető annak, aki hajlandó kézbe venni a sorsát

12:15 Ebéd

12:05 Dr. Geőcze Zoltán
A házon belüli laborral szerezhető versenyelőny

14:15 Dr. Tóth Máté

12:25 Ebéd

Klinika hálózatok - veszély vagy esély?

14:45 Praxisbővítés - Hogyan tovább, ha eléred a határaid?
Megaklinikák Magyarországon

10

Digitalizáció és technológia

továbbképzési
pont

09:00 Dr. Szetmár István
A digitális transzformáció határán.
Miért van szükségünk vállalatirányítási rendszerre?
09:30 Dr. Csutorás István
2 jó rendelő közül azt választják, ahol jobb
az ügyfélkapcsolati menedzsment

10:00 Egyeztetés alatt
Szükséges IoT eszközök és hardwarek a rendelőd 		
hatékonysága érdekében

14:00 Dr. Rengei Antal
"SZÍVFÉRGESSÉG" - TÜDŐARTÉRIA FÉRGESSÉG
Diagnosztika, prevenció, terápia nálunk rendelői tapasztalatok"
14:30 Dr. Tretter Olga
Hogyan növeljük macska pacientúránkat?
(Caladrius – Magyarország első ISFM által
hivatalosan akkreditált macskabarát rendelője)
15:00 Dr. Berkényi Tamás
Madérmentés, lélekmentés - CSR a szerethető
marketing eszköz
15:30 Dr. Rusvai Miklós
A szopornyica. Van-e ok aggodalomra?

Telepi management

10:30 Szünet
10:50 Botha Levente
Doki for Vets Connect működési prezentáció
12:20 Ebéd
14:00 Botha Levente
Bemutatjuk az új Doki Kontrolling modult
14:30 Botha Levente
Bemutatjuk az új Doki Appointment modult
15:00 Botha Levente
Hallgatói kérdések és válaszok

Motiváció és személyiségfejlesztés
11:00 Dr. Mészáros Patrícia
A lelked is mondjon igent a változásra!
11:30 Dr. Balázs Bence
Érzések helyett racionálitás
12:00 Dr. Csikós Kata
Mit ér a praxisvezető, ha nő?
12:20 Ebéd

11:00 Dr. Bognár Lajos
Az antimikrobiális rezisztencia elleni
uniós rendelet - szabályozás
és magyarországi hatása

21

továbbképzési
pont

11:30 Dr. Leitold József
Lehetőségek és törekvések az antibiotikum
mentes sertéstartás irányába
12:00 Kincses Nándor
Sertéstartó telepek külső-belső járványvédelme
12:20 Ebéd

20

továbbképzési
pont

14:00 Bóna Szabolcs
Az állatorvosra váró kihívások és feladatok egy
modern szarvasmarha és sertéstelep esetén,
ahogy a tulajdonos látja
14:30 Albertzki Zoltán
XXI. századi ivarzás megfigyelés és egészség
megőrzése a szarvasmarha telepeken élőben jelentkezünk a tehénből
15:00 id. Bárány László
Az állatorvosra váró kihívások és feladatok
egy modern baromfitelep esetén,
ahogy a tulajdonos látja

14:00 Dr. Demjén Zsófia
Eljutni az Év Állatorvosa Díj-ig
14:30 Dr. Hevesi Ákos
Szakmai alázat, hit és állandó tanulás csipesztől a klinikáig

A XIII. Praxismenedzsment Konferencia elnevezésű továbbképzési programot, a Magyar Állatorvosi Kamara Országos
Oktatási Bizottsága kiemelt rendezvénynek minősítette, és 94/TK/2019/MÁOK számon nyilvántartásba vette. A MÁOK
hatályos továbbképzési szabályzatában foglaltak alapján, az Oktatási Bizottság a rendezvényre a következő továbbképzési
pontokat határozta meg: Üzleti színház - Networking - Szervezet fejlesztés szekció 22 pont, Praxismenedzsment szekció
37 pont, Digitalizáció és technológia szekció 10 pont, Motiváció és személyiségfejlesztés szekció 20 pont,
Telepi management szekció 21 pont.

Regisztráció: www.pmk2019.hu
VET
TECH

