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Macska (az) intenzíven
című

ingyenes konferenciára

nyilvántartási száma: 28/TK/2019/MÁOK kamarai pont: 44 pont,
kiemelt rendezvényre
ezúton szeretettel meghívunk.
A társállat praxisban a macskák száma nő és ezzel a macskák szakszerű egészségügyi ellátásának igénye is. A MÁOK Fővárosi Szervezete e fokozódó praxis igény tükrében rendezi az állatorvosok és az ÁTE hallgatói számára az idei ingyenes
konferenciáját.
Az előadók a macska praxis fontos szegmenseinek ismerői, 45 perces előadásaikban elhangzó ismereteket a „nagy rendelőktől” a „táskás praxisig” dolgozó kollégák haszonnal építhetik be mindennapi munkájukba.

Dr. Biró Péter Gábor, azaz „ÖregBiró” a macskák külső és belső parazitáiról szórakoztatóan beszél, célja, hogy szunnyadó
ismereteinket felfrissítse. Bemutatja a praxisban egyszerűen kivitelezhető vizsgálati, valamint mintavételi és labor vizsgálati
módszereket és azok elbírálásait, mert a helyes diagnózis felállításának az előzőekben említettek együttesen feltételei.

Dr. Csúz Andrea rávilágít arra, hogy a kedvencként tartott állatok között a macskák szerepelnek a legnagyobb számban,
a rendelőkbe mégis sokkal kevesebb jut el, szemben a kutyákkal. Hogyan változtathatunk ezen? úgy és akkor, ha ismerjük
a cicák etológiáját! Miben mások a macskák, mint a kutyák? Hogyan tehetjük macskabaráttá a praxisunkat? Bemutat
néhány esetet, amelyből megtudhatjuk, hogy milyen klinikai tünetekben megjelenő viselkedésproblémát oldott meg.
Arany-Tóth Attila előadásában áttekinti a traumás macskák röntgenvizsgálatának általános szempontjait (röntgentechnika, kivitelezés, anesztézia). Bemutatásra kerülnek a gyakoribb elváltozások és néhány ritkább lelet is a radiológia témakörből.

Dr. Dunay Miklós Pál bemutatja a leggyakoribb fertőző és nem fertőző eredetű, endokrin, metabolikus, allergiás, autoimmun, daganatos és egyéb ismeretlen kóroktanú szájüregi elváltozásokat és azok terápiás lehetőségeit.
Dr. Kapiller Zoltán István bemutatja a még sokak által nem ismert lágylézer technológiát. A lézerhatás elméleti alapjainak ismertetésén túl a safe lasernek a traumás macska utókezelésében betöltött szerepét is részletezi.
Dr. Biró Ferenc a macskapraxis leggyakoribb bakteriális fertőzéseit ismerteti a tőle megszokott, szuggesztív előadásában.
Dr. Vizi Zsuzsanna az első előadásában a „Traumás macska intenzív ellátása” kapcsán ismerteti a sürgősségi triage-t,
majd a sokkos macska vizsgálatát és ellátását különös tekintettel a folyadékterápiára és fájdalomcsillapításra.
Második előadásában a praxis szempontjából egyre jelentősebb betegkörre tekintettel az „Endokrinológiai vészhelyzetek”
közül a macskák két leggyakoribb hormonális betegségének, a diabeteses ketoacidosis és a „pajzsmirigy vihar” ellátásának lépéseit ismerteti. Bemutatja még a hypoglykaemia és a hypokalaemia, mint gyakori komplikációk gyógykezelését is.
Jelentkezés 2019. május 16-ig MÁOK Fővárosi Szervezete email címén: iroda.fovarosikamara@gmail.com
A Tolnay terem korlátozott befogadó képessége miatt a részvétel előzetes jelentkezéshez, email regisztrációhoz kötött,
melyet az iroda a beérkezési sorrendben visszaigazol.
(Akadályoztatás esetén kérjük a regisztrációt 2019 május 20-ig lemondani,
ennek elmaradása esetén 5000 Ft-os regisztrációs díjat számlázunk.)

Regisztráció: 8 órától, kezdés: 9-kor. Zárás 16 órakor.
A szünetekben üdítőital, az ebédszünetben szendvics és üdítőital biztosított lesz.
A szervezők nevében: Dr. Kapiller Zoltán István
MÁOK Fővárosi TOB elnök

