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A szervezı VetPD - Veterinary Professional Development, a helyszínt biztosító Észak-magyarországi 

Lógyógyászati Kft., és a társszervezı Magyar Állatorvosi Kamara Borsod-Abaúj Zemplén megyei szervezetének 

Oktatási Bizottsága tisztelettel meghívja Önt a következı eseményre: 

 

A sántaságdiagnosztika alapjai lovon 
2 napos elméleti és gyakorlati tanfolyam  

 

 

 
Dátum:           2013. április 26. – 27. (péntek – szombat) 

Helyszín:    Észak-Magyarországi Lógyógyászati Kft, 3711 Szirmabesenyı, Királyvölgy (Miskolc mellett), Ló Tréning- és 

                              Rehabilitációs Központ, www.logyogyasz.hu 

Ország:          Magyarország 
 

Elıadók:  
 

John Walmsley - MA, Vet MB, Cert EO, Dipl.ECVS, Hon. FRCVS, Egyesült Királyság 

Luis Pardon Lamas - DVM, CertES(Orth), Dipl.ECVS, MRCVS, Portugália, Egyesült Királyság 

Emmanuel Engeli  - Dr.Med.Vet, DVM, Dipl. ECVS, Dipl.ACVS, MRCVS, Svájc, Egyesült Királyság 
 

A tanfolyam ára: 
 

Mivel a tanfolyamot szervezı és arról számlát adó cég nagy-britanniai székhelyő, így EU adószámmal rendelkezik, ezért minden 
más EU tagállamból – például Magyarországról, Szlovákiából, Romániából – érkezı résztvevı esetén – amennyiben EU 
adószámmal rendelkezik – a  tanfolyam nettó árán felül 0% ÁFA kerül felszámításra!   
     
Elıadások és gyakorlatok:      Állatorvosok részére:      125 000 Ft + ÁFA 
                                                   BEVA* tagok részére:     106 000 Ft + ÁFA (korlátozott számban) 
 

Csak elıadások:                       Állatorvosok részére:        75 000 Ft + ÁFA 
                                                   HAEP** tagok részére:     59 000 Ft + ÁFA (korlátozott számban) 
                                                   BEVA* tagok részére:       59 000 Ft + ÁFA (korlátozott számban) 
      Diákok részére:              59 000 Ft + ÁFA 
 

*BEVA = Brit Lógyógyász Állatorvosok Egyesülete, **HAEP = Magyar Lógyógyász Állatorvosok Egyesülete 
 

A MÁOK Országos Oktatási Bizottsága a rendezvényt OB-2/2013 számon kiemelt rendezvénnyé nyilvánította 127 kredit 
ponttal. 



 

A TANFOLYAM RÉSZLETES LEÍRÁSA 

A két napos tanfolyam segíti a  ló sántaságvizsgálat alapjainak megértését, a  sántaságvizsgálat gyakorlati körülmények 

között sikeresen alkalmazható ptotokolljainak elsajátítását. A két napos elméleti és gyakorlati tanfolyam elvégzése azon 

állatorvosok számára ajánlott akik szeretnék ló sántaságvizsgálati tudásukat megalapozni, felfrissíteni ill. rendszerezni. 
 

A délelıtti, gazdagon illusztrált és gyakorlati tapasztalatokkal színessé tett elıadások  a következı témaköröket ölelik föl (az 

elıadások nyelve angol, magyar szinkrontolmácsolással):   
 

• Kórelızmény felvétele 

• A gyakoribb kóros tünetek, elváltozások ismertetése 

• A sántaságvizsgálat folyamatának protokollja 

• Diagnosztikai érzéstelenítés – képalkotó eljárások. Mikor melyiket és hogyan? 

• Diagnosztikai érzéstelenítés – helyi és ízületi érzéstelenítési technikák 

• Ultrahangvizsgálat – mikor és hogyan alkalmazzuk a sántaságvizsgálat során? 

• Röntgenvizsgálat – mikor és hogyan alkalmazzuk a sántaságvizsgálat során? 

• Az elülsı lábvég gyakoribb kórképei 

• A hátulsó láb gyakoribb kórképei  

 

A délutáni 3½ órás gyakorlatokon  lehetıség nyílik az elméleti elıadásokon szerzett tudás gyakorlatba való átültetésére, 

egyrészt a diagnosztikai érzéstelenítés és az ízületi punctiók elsajátítására lóláb-készítményeken, másrészt egészséges ill. 

sánta lovakon sántaságvizsgálatok elvégzésére. A gyakorlati képzés 3 - 5 fıs csoportokban történik szintén a tanfolyam 

elıadói által, minden résztvevı minden gyakorlati állomáson és minden elıadónál sorra kerül. A gyakorlati állomások a 

következık: 
 

• Kórelızmény felvétele, a sántaságvizsgálat protokollja a gyakorlatban  

• A tapintás szerepe a sántaságvizsgálatban – mit és hogyan?  

• Helyi érzéstelenítés és ízületi punctiók lóláb-készítményeken  

• Egészséges lovak – szavatossági sántaságvizsgálat 

• Hogyan haladjunk elıre a sántaságvizsgálati protokollban – konkrét esetek elemzése a gyakorlatban 

 

A tanfolyam ára magában foglalja a két napi ebéd, a szünetekben elfogyasztott kávé és tea árát, a kurzus rövid szöveges 

összefoglalójnak valamint a részvételt igazoló oklevélnek a költségeit.  A jelentkezés lehetséges csak az elméleti 

elıadásokra, ill. az elméleti és gyakorlati képzésre is együttesen. Az elsı nap estéjén a szervezık vacsorára  invitálják  a 

tanfolyam  résztvevıit (ennek az ára 5 000 Ft, melyet a tanfolyam ára nem tartalmaz, a vacsorán elfogyasztott italok árát 

ezen összeg nem tartalmazza)!  A tanfolyamra való regisztráció a VetPD honlapján (www.vetpd.com) lehetséges, mivel a 

helyek korlátozott számban érhetık el, javasolt a minél korábbi regisztráció! 
 

Információ és online regisztráció – www.vetpd.com/courses-detail.php?event=60  

Információ a tanfolyam helyszínérıl - www.logyogyasz.hu 
 

 



ELİADÓK 
 
 

 

John Walmsley 
MA, Vet MB, Cert EO, 
Dipl.ECVS, Hon. FRCVS 

Egyesült Királyság 
 

 European & RCVS Specialist in Equine Surgery  
John 1968-ban a cambridge-i egyetemen szerezte állatorvosi diplomáját. Elıször 
Nyugat-Wales-ben és Nyugat-Angliában, Bodmin Moor-ban dolgozott vegyes 
praxisban, majd 5 évet praktizált Ausztráliában, Új-Zélandon és a Dél-afrikai 
Köztársaságban. 1976-ban visszatért Angliába és megalapította a Liphook Equine 
Hospital-t. John szakterülete a lovak általános és orthopéd sebészete. 2006-tól az 
állatorvos sebészek európai szakkollégiumának (ECVS) tagja, 2004-tıl a brit Királyi  
Állatorvosi Kamara (RCVS) tiszteletbeli tagja. John a világ minden táján tart 
elıadásokat, kurzusokat, publikál elismert szaklapokban, szakkönyvek társszerzıje. 
John a Brit Lógyógyász Állatorvosok Szövetségének (BEVA) elnökségi tagja, a brit 
Lóverseny Fogadási Társaság (HBLB) állatorvosi bizottságának (VAC) tagja és a 
University of London állatorvosi kara (Royal Veterinary Collage) vezetıségének 
tagja. „Nyugdíjba” vonulása óta a University of Melbourne (Ausztrália) lósebészeti 
tanszékének és a Swedish Veterinary School (Svédország, Uppsala) óraadó 
professzora.  

John eddig 2 alkalommal, 2005-ben és 2007-ben is tartott sántaság- és 
röntgendiagnosztikai kurzust Magyarországon – hatalmas sikerrel. Az idén 
Budapesten, október 3-5. között megrendezésre kerülı 13. Lógyógyász 
Állatorvosok Világkongresszusának (WEVA) egyik kiemelt elıadója. 

 

Emmanuel Engeli 
Dr.Med.Vet, DVM, Dipl.ECVS, 

Dipl.ACVS, MRCVS 
Svájc, Egyesült Királyság 

 European, American & RCVS Specialist in Equine 
Surgery and Orthopaedics  
Emmanuel 1998-ban Svájcban, a berni egyetemen szerezte diplomáját, ezután az 
USA-ban a minnesotai egyetement volt gyakornok,  majd a new yorki Cornell 
Egyetemen dolgozott mint nagyállat-sebészeti rezidens. 2004-tıl az állatorvos 
sebészek amerikai ill. európai szakkollégiumának a tagja. 

A rezidensképzés befejezése után New Yorkban majd Svájcban lovas 
magánpraxisban dolgozott. 2005-tıl Kentben (Anglia) a Bell Equine Veterinary 
Clinic orthopédiai részlegének a vezetıje. 2009 márciusától a University of 
Cambridge The Queen’s Veterinary School Equine Hospital vezetı sebésze.  

Emmanuel jelenleg több kelet- és délkelet-angliai magán lókórház külsıs 
orthopédiai szakreferenseként dolgozik, fı szakterületei a sántaságvizsgálat, 
csúcsszintő sportlovak atlétikai teljesítményének vizsgálata és kezelése, 
orthopédiai sebészet.  

Emmanuel nevéhez neves szaklapokban publikált szakcikkek és brit ill. nemzetközi 
tanfolyamokon tartott elıadások is főzıdnek. 

 

 
Luis Pardon Lamas 

DVM, CertES(Orth), Dipl.ECVS, 
MRCVS 

Portugália, Egyesült Királyság 
 

 European Specialist in Equine Surgery  
Luis 2001-be szerezte diplomáját Portugáliában, a lisszaboni állatorvosi 
egyetemen. Gyakornoki idejét a kaliforniai ( USA) Davis egyetemen  (U. C. Davis) 
töltötte, majd 2 évig Évorában (Portugália) magánpraxisban dolgozott. 2003-tól a 
cambridge-i egyetemen gyakornoki, majd nagyállat-sebészeti rezidensi pozíciót 
tölt be. A rezidens program befejezése után egyszerre dolgozik a cambridge-i 
egyetemen mint sebész, illetve Yorkban (Anglia) egy lógyógyász specialista 
praxisban.  Az állatorvos sebészek európai szakkollégiumának (ECVS) tagja, 
valamint a brit  Királyi Állatorvosi Kamara által adományozott Ló Orthopéd 
Sebészeti Diplomájának birtokosa. Számtalan, jegyzett szaklapokban megjelent 
szakcikk, valamint elismert lógyógyászati szakkönyvek orthopédiai fejezeteinek  
szerzıje.  

Jelenleg PhD tanulmányait folytatja a londoni egyetem állatorvosi karán (RVC) és 
az Imperial Collage intézetében, melynek témaköre a csont- és izomrendszer 
egyedfejlıdésének fizikai modellezése. A Brit Lógyógyász Állatorvosok Egyesülete 
által szervezett továbbképzések rendszeres elıadója sántaságdiagnosztikai 
témakörben. 

 
 
 
 
 
 



PROGRAM 
 
 
1. NAP - PÉNTEK 
 
08:30 – 08:50   Regisztráció és reggeli kávé 
 
08:50 – 09:00   A tanfolyam bemutatása       Emmanuel Engeli 
09:00 – 09:30   Kórelızmény felvétele – mit tanulhatunk a tulajdonosoktól, edzıktıl  John Walmsley 
09:30 – 10:15   A gyakoribb kóros tünetek, elváltozások ismertetése    Luis Lamas 
10:15 – 11:00   A sántaságvizsgálat folyamatának protokollja    John Walmsley 
11:00 – 11:10   Kérdések 
 
11:10 – 11:30   Kávészünet 
 
11:30 – 12:00   Diagnosztikai érzéstelenítés – képalkotó eljárások.    John Walmsley 

Mikor, melyiket és hogyan?   
12:00 – 13:00   Diagnosztikai érzéstelenítés – helyi és ízületi érzéstelenítési technikák  Luis Lamas 
13:00 – 13:15   Kérdések 
 
13:15 – 14:30   Ebéd 
 
14:30 – 17:45   Kiscsoportos gyakorlati képzés lovakon és lóláb-készítményeken 

• Kórelızmény felvétele, a sántaságvizsgálat protokollja a  John Walmsley 
gyakorlatban   

• A tapintás szerepe a sántaságvizsgálatban – mit és hogyan? Emmanuel Engeli 
• Helyi érzéstelenítés és ízületi punctiók lóláb-készítményeken  Luis Lamas 

 
16:30 – 16:45   Kávészünet 
 
17:45 – 18:00   Kérdések / Esetmegbeszélések 
 
Este    Fogadás és vacsora az elıadók és a résztvevık részére (a tanfolyam ára nem tartalmazza) 
 
 
 

2. NAP - SZOMBAT 
 
08:30 – 09:15   Ultrahangvizsgálat – mikor és hogyan alkalmazzuk a sántaságvizsgálat  Luis Lamas 

során? 
   
09:15 – 10:00   Röntgenvizsgálat – mikor és hogyan alkalmazzuk a sántaságvizsgálat  John Walmsley 

során?   
10:00 – 10:10   Kérdések 
 
10:10 – 10:40   Kávészünet 
 
10:40 – 11:30   Az elülsı lábvég gyakoribb kórképei     Luis Lamas 
11:30 – 12:20   A hátulsó láb gyakoribb kórképei      John Walmsley 
12:20 – 12:30   Kérdések 
 
12:30 – 13:45   Ebéd 
 
13:45 – 17:30   Kiscsoportos gyakorlati képzés lovakon 

• Egészséges lovak – szavatossági sántaságvizsgálat   John Walmsley 
• Konkrét sántasági eset vizsgálata és elemzése I.  Luis Lamas 
• Konkrét sántasági eset vizsgálata és elemzése II.   Emmanuel Engeli 

 
16:15 – 16:30   Kávészünet 
 
17:30 – 18:00   Kérdések / Esetmegbeszélések 
 
 
 

 
Információk a Magyar Lógyógyász Állatorvosok Egyesületének programjairól: www.magyar-logyogyasz.hu 
 
Információk a 2013. október 3 – 5.-én Budapesten megrendezésre kerülı 13. Lógyógyász Állatorvosok 
Világkongresszusáról: www.weva2013budapest.com 
 


