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A képzést a MÁOK PMSZ Oktatási Bizottsága 28/TK/2018/MÁOK számon,

72 továbbképzési ponttal nyilvántartásba vette
RÖVID ISMERTETŐ
Kiscsoportos (6-10 fő) gyakorlati aneszteziológiai továbbképzés Dr. Szoboszlai Henriett jól
felszerelt magánrendelőjében, Polgáron lesz megtartva. A résztvevők kutyákat és macskát fognak
inhalációsan vagy injekciósan 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.
Mivel ez a továbbképzés elsősorban gyakorlati, a már meglévő elméleti tudásra épít. Nem
előfeltétel, de előnyös, a múltbéli elméleti Vetaneszt továbbképzéseken való részvétel (injekciós
vagy inhalációs).
Jelentkezés, probléma megoldás: Dr. Szoboszlai Henriett, email: szoboszlai.h@gmail.com
Tel: +36-30-382-5797
Ellátás: kávé és sütemény folyamatosan elérhető lesz. Ebédre pizzát rendelünk a szomszédos
pizzériából.
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PROGRAM
8:00 – 8:30

Regisztráció

8:30 – 10:00

Bevezető: állatok fizikális vizsgálata, altatási protokoll felépítése, gépek és
eszközök átnézése, tesztelése, gyógyszertani alapismeretek felelevenítése.

10:00 – 12:30 Ovarihysterectomia kutyán inhalációsan altatva (izofluránnal). A műtéteket a
házigazda végzi, a továbbképzés résztvevői kizárólag altatnak.
12:30 – 13:00 Ebédszünet
13:00 – 14:30 Castratio kutyán injekciósan altatva (propofol és fentanil infúziókkal)
14:30 – 14:45 Kávé szünet
14:45 – 16:30 Ovarihysterectomia macskán inhalációsan altatva (izofluránnal)
16:30 – 17:00 Discussio: a résztvevők által hozott altató gépek és monitorok közös
átvizsgálása, használatuk megbeszélése. Az időközben felmerült egyéb kérdések
átbeszélése.
A gyakorlat tematikája (minden résztvevő, ha csak lehet maga is kivitelezi a technikákat)
•

Az altatás gyógyszereinek használata és mellékhatásainak megbeszélése

•

Az altatás eszközeinek (altatógép, monitorok stb.) megbeszélése és tesztelése

•

Premedikáció: protokollok megbeszélése és monitorozás

•

Indukció: protokollok megbeszélése és monitorozás

•

Intubáció: stratégiák megbeszélése, laringoszkóp használata, a mandzsetta korrekt
felfújása, a tubus bekötése, ellenőrzése és mozgatása (ha szükséges)

•

Légutak védelme és stratégiák megbeszélése

•

Lélegeztetés manuálisan

•

Az altatás fenntartása inhalációs és injekciós módszerekkel

•

Intra-operatív fájdalomcsillapítás

•

Helyi érzéstelenítés: epidurális érzéstelenítés bemutatása a gyakorlatvezető által

•

Monitorozás: a szenzorok felhelyezése, mért értékek értelmezése, mérési hibák kijavítása

•

Vérnyomásesés kezelése: stratégiák megbeszélése, gyakorlati kivitelezés

•

Az altatott állat forgatása, mozgatása, szállítása

•

Ébredés: spontán légzés visszatérése, extubálás, fájdalomcsillapítás, nyugtatás,
monitorozás

Részvételi díj:
52 500 Ft (postai csekkbefizetéssel vagy banki átutalással április 16-ig), vagy
60 000 Ft készpénzes fizetéssel a helyszínen. Erről az gyakorlatvezető (Dr. Ambriskó Tamás) nettós
osztrák számlát állít ki mely után ÁFA fizetési kötelezettség keletkezik, amit a számla befogadójának
kell rendezni. A díj tartalmazza az ellátás és a szervezés díját is. A jelentkezést április 11.-e éjfélig
fogadunk el. A minimális létszám (6 fő) megléte esetében április 13.-án értesítjük a résztvevőket a
fizetés részleteiről. Ellenkező esetben a gyakorlatot elhalasztjuk addig, amíg a minimális létszám
összegyűlik.
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