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A szervező VetPD - Veterinary Professional Development, a társszervező Észak-magyarországi 
Lógyógyászati Kft., és a Magyar Állatorvosi Kamara Borsod-Abaúj Zemplén megyei szervezetének 

Oktatási Bizottsága tisztelettel meghívja Önt a következő eseményre: 
 

Lovak orthopédiai ultrahangdiagnosztikája 

2 napos elméleti és gyakorlati tanfolyam  
 

 
Dátum:          2013. november 29. – 30. (péntek – szombat) 

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

                            Rehabilitációs Központ, www.logyogyasz.hu 

Ország:        Magyarország 
 

Előadók:  
 

Florent David – DVM, MSc, Dipl. ACVS, Dipl. ECVS, ECVDI Assoc., Dipl. ACVSMR, Írország 

Sarah Boys Smith – VetMB, MA, CertES(Orth), Dipl. ECVS, MRCVS, Egyesült Királyság 

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

A tanfolyam ára (0% ÁFA kerül felszámításra!): 
 

2013. október 21. előtt kedvezményes regisztrációs díjakon lehet jelentkezni a tanfolyamra! Maximális létszám: 30 fő.  
A regisztráció végső határideje 2013. november 1. 
 

Előadások és gyakorlatok: Állatorvosok részére:       125 000 Ft  (október 21. után 138 000 Ft) 
 BEVA* tagok részére:     105 000 Ft  (október 21. után 121 000 Ft) 
 Diákok részére: 63 000 Ft  (október 21. után   69 000 Ft) 
    
Csak előadások:                      Állatorvosok részére:         65 000 Ft (október 21. után   69 000 Ft) 
 HAEP** tagok részére:    55 000 Ft (október 21. után   61 000 Ft) 
 BEVA* tagok részére:       55 000 Ft (október 21. után   61 000 Ft) 
 Diákok részére: 33 000 Ft (október 21. után   35 000 Ft) 

 

 

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

A MÁOK Országos Oktatási Bizottsága a rendezvényt OB-23/2013 számon nyilvántartásba vette, kiemelt rendezvénnyé 
nyilvánította és a rendezvényre 131 továbbképzési pontot állapított meg. 



 

A TANFOLYAM RÉSZLETES LEÍRÁSA 

A tanfolyam összeállításakor a szervezők célja az volt, hogy azon lovas állatorvosokat, akik a mindennapok során 

orthopédiával - az elülső és hátulsó végtag, valamint a hát megbetegedéseivel - foglalkoznak, megfelelő elméleti és 

gyakorlati tudással vértezzék föl,  s így a lehető legtöbbet tudjanak „kihozni” ultrahang gépükből. A rendezvényt egyaránt 

ajánljuk lovas, vagy vegyes praxisban dolgozó, akár kezdő, akár már ultrahangos tapasztalattal rendelkező állatorvosoknak.  

 

A tanfolyam résztvevőinek alkalma lesz arra, hogy az elméletet gyakorlattá „fejlesszék” a 3-5 fős csoportokban történő két, 

egyenként 3½ órás gyakorlati foglalkozáson, élő lovon és készítményeken egyaránt. Minden résztvevő rotációs rendszerben 

gyakorolhatja a hajlító inak, az egyenítőszalag, a csüd, az alsó közös ínhüvely, a pata, a párta, a csánk, a térd és a hát 

ultrahangos vizsgálatát. 
 

A délelőtti, gazdagon illusztrált és gyakorlati tapasztalatokkal színessé tett előadások  és gyakorlatok a következő 

témaköröket ölelik föl (az előadások és gyakorlatok  nyelve angol, magyar moderálással):   
 

 Az ultrahangkészülékek hardver- és szoftverbeállításai, a képalkotás optimalizálása 

 Hajlító inak ultrahangos anatómiája és elváltozásainak ultrahangon látható tünetei 

 Az alsó közös ínhüvely és a gyűrűszalag vizsgálata 

 Az egyenítőszalag és a csüdtájék vizsgálata 

 A pata és a pártatájék vizsgálata 

 A lábtőtájék vizsgálata 

 A könyök- és a vállízület vizsgálata 

 A háttájék vizsgálata, ultrahang árnyékban végezhető  injekciózási technikák 

 A csánktájék vizsgálata 

 A térdízület ultrahangvizsgálata 

 A csípőízület és a medencetájék vizsgálata 

 

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 

előadásokra, ill. az elméleti és gyakorlati képzésre is együttesen. Az első nap estéjén a szervezők vacsorára  invitálják  a 

tanfolyam  résztvevőit (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. A helyek 

korlátozott számban érhetők el, javasolt a minél korábbi regisztráció! A regisztráció végső határideje 2013 november 1. 
 
 

Információ és online regisztráció – www.vetpd.com/registration-form.php?courseID=83 
 

Információ a tanfolyam helyszínéről, valamint a 2013 tavaszán megrendezésre került 
sántaságvizsgálati  tanfolyamról - www.logyogyasz.hu 

 
 
 



ELŐADÓK 
 
 

 
 

Florent David 
DVM, MSc, Dipl. ACVS, Dipl. 

ECVS, ECVDI Assoc., Dipl. 
ACVSMR, Írország 

 European & American Specialist in Equine Surgery, 
European Specialist in Diagnostic Imaging, American 
Specialist in Equine Sports Medicine and Rehabilitation 
Florent a franciaországi Lyon állatorvosi főiskoláján diplomázott 2001-ben. Ezután 
Kanadában a montreali egyetem lósebészeti tanszékén gyakornok (2001-2002), 
majd rezidens (2003-2006). Dr. Sheila Laverty munkacsoportjában az 
osteoarthritisek és a porcfejlődés molekuláris biológiai jellemzőit kutatta, a 
kutatómunka eredményeként MSc fokozatot szerzett. Ezután egy éven keresztül a 
montreali oktatókórház lósebészeti osztályán gyakorlati oktató. 2007-ben mind az 
ECVS, mind pedig az ACVS specialista címét megszerezte. 2007-től Írországban 
dolgozik  a dublini állatorvosi főiskola előadója. 2009-től „részfoglalkozásban” az 
utrechti egytem PhD képzésében vesz részt, melynek témája a lovak inainak 
regeneratív gyógykezelése. 2011 szeptemberében az ECVDI tiszteletbeli tagjává 
fogadta a lovak orthopédiai ultrahangdiagnosztikája terén végzett 
teljesítményéért. 2012 májusától az ACVSMR specialista címet is megszerezte.  

Florent jelenleg a dublini egyetem lósebészeti tanszékének és oktatókórházának 
senior előadója, szakterülete az ultrahangdiagnosztika, sántaságvizsgálat 
valamint a minimálinvazív sebészeti technikák (arthroszkópia, laparoszkópia, 
thorakoszkópia). Florent több mint 25 cikket írt eddig jegyzett szaklapokba ill. több 
mint 50 előadás fémjelzi nevét írországi ill. nemzetközi konferenciákon. 

 

 
 

Sarah Boys Smith 
VetMB, MA, CertES(Orth), Dipl. 

ECVS, MRCVS, Egyesült 
Királyság 

 

 European & RCVS Specialist in Equine Surgery  
 

Sarah 2001-ben diplomázott a cambridge-i egyetem állatorvosi karán, majd egy 
évet töltött az Animal Health Trust intézményében Sue Dyson „kezei alatt”, ahol 
orthopédiával ill. sántaságvizsgálattal foglalkozott. Ezután 3 évig rezidensként 
dolgozott a liverpooli egyetemen, ahol szintén orthopédiával ill. lágyszövet- és 
csontsebészettel foglalkozott. A rezidensi időszak után még egy évet az 
egyetemen töltött a ló orthopédiai tanszéken mint előadó és klinikus állatorvos. 
  
Sarah 2005-ben megszerezte az RCVS (a brit állatorvosi kamara) lógyógyász 
specialista címét. 2006-tól az egyik legnagyobb angliai lovas praxis, a newmarketi 
központú Rossdale and Partners orthopédiai specialista állatorvosa. A praxison 
belül főként sport- és hobbilovakkal foglalkozik. 
  
Sarah gyakori előadója hazai és nemzetközi szakmai konferenciáknak, 
rendszeresen publikál elismert szaklapokban, mértékadó szakkönyvek társszerzője. 
Részt vesz mind az RCVS, mind az ECVS specialista képzésre kandidálók 
felkészítésében és vizsgáztatásában. 

 

 

 
 

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-től az állatorvos 
sebészek amerikai ill. európai szakkollégiumának a tagja. 

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

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

Emmanuel nevéhez neves szaklapokban publikált szakcikkek és brit ill. nemzetközi 
tanfolyamokon tartott előadások is fűződnek. 

 
 
 



 
 
 

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   Az ultrahangkészülékek hardver- és szoftverbeállításai, a képalkotás Florent David 

optimalizálása   
09:30 – 10:10   Hajlító inak ultrahangos anatómiája és elváltozásainak ultrahangon Sarah Boys Smith 
   látható tünetei         
10:10 – 10:50   Az alsó közös ínhüvely és a gyűrűszalag vizsgálata    Emmanuel Engeli 
10:50 – 11:00   Kérdések 
 
11:00 – 11:30   Kávészünet 
 
11:30 – 12:10   Az egyenítőszalag és a csüdtájék vizsgálata     Sarah Boys Smith   
12:10 – 12:50   A pata és a pártatájék vizsgálata      Florent David 
12:50 – 13:00   Kérdések 
 
13:00 – 14:00   Ebéd 
 
14:00 – 17:45   Kiscsoportos gyakorlati képzés lovakon 

 Hajlító inak és az egyenítőszalagok vizsgálata    Sarah Boys Smith   
 A csüdtájék és az alsó közös ínhüvely vizsgálata  Emmanuel Engeli 
 A pata és pártatájék vizsgálata     Florent David 

 
17:45 – 18:00   Kérdések / Esetmegbeszélések 
 
Este    Fogadás és vacsora az előadók és a résztvevők részére (a tanfolyam ára nem tartalmazza) 
 
 
 

2. NAP - SZOMBAT 
 
08:30 – 09:00   A lábtőtájék vizsgálata       Sarah Boys Smith 
09:00 – 09:30   A könyök- és a vállízület vizsgálata      Sarah Boys Smith 
09:30 – 10:10   A háttájék vizsgálata, ultrahang árnyékban végezhető injekciózási  Emmanuel Engeli 
   technikák 
10:10 – 10:50   A csánktájék vizsgálata      Sarah Boys Smith 
10:50 – 11:00   Kérdések 
 
11:00 – 11:30   Kávészünet 
 
11:30 – 12:20   A térdízület ultrahangvizsgálata      Florent David 
12:20 – 13:00   A csípőízület és a medencetájék vizsgálata    Florent David 
13:00 – 13:10   Kérdések 
 
13:10 – 14:15   Ebéd 
 
14:15 – 17:30   Kiscsoportos gyakorlati képzés lovakon és készítményeken 

 A lábtőtájék vizsgálata      Sarah Boys Smith 
 A térdízület ultrahangvizsgálata    Florent David 
 A háttájék vizsgálata      Emmanuel Engeli 

 
17:30 – 18:00   Kérdések / Esetmegbeszélések / A tanfolyam zárása 
 
 
 
 
 
 
 
Információk a Magyar Lógyógyász Állatorvosok Egyesületének programjairól: www.magyar-logyogyasz.hu 
 


