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Az utóbbi 15 évben a hazai állatorvosok csaknem minden nap találkozhatnak olyan kutyákkal,
amelyek vérvizsgálati leletében mikrofilária is szerepel, vagy éppen egy bőrcsomóból Dirofilaria
repens férget távolítanak el. Ez az utóbbi embereknél is előfordul.
De az utóbbi években a kutyák szívférgessége (D. immitis) is egyre gyakoribb.
Talán mindezek az előzmények is elősegítették azt, hogy két évvel ezelőtt az Olaszországban,
Parmaban rendezett konferencián az "European Society of Dirofilariosis and Angiostrongylosis”
(ESDA; http://esda.usal.es) társaság elnöksége javaslatára a következő, negyedik konferenciája
helyszínének Budapestet jelölték meg. Ez az elhatározás találkozott a társaság kétévenként
rendezendő konferenciáin rendszeresen résztvevő magyar humán- és állatorvos parazitológusok
ajánlatával.
Ugyanis az olaszországi kiutazásunk előtt már szakmai körök, így a Magyar Parazitológusok Társasága
(MPT), valamint az ÁOTK, OEK-OTH, továbbá néhány lehetséges szponzor előzetes támogatását
megkapva biztosíthattuk az ESDA tagjait, hogy 2014-ben Budapest megfelelő helyszín lesz.

Már 2013-ban elkezdtük a szervezést, számos nehézség, nem várt akadály leküzdése árán, a reményt
nem feladva, rengeteg munkával és néhány lelkes, segítőszándékú szervezőtárssal jutottunk el az idei
júliusi kezdéshez.
Néhány összegző adat: 26 országból, 150 részvevő volt a két és fél napos rendezvényen, melyen
angol nyelven hangzott el csaknem 40 előadás, valamint 30 posztert mutattak be.
Jó bevált szokásnak megfelelően a részvevők számára biztosítottunk lehetőséget a személyes,
kötetlen beszélgetésekre, így a július 2-ki, szerda délutáni, Aulában rendezett svédasztalos vacsorán,

és lehetőség volt az Állatorvos-történeti Kiállítás megtekintésére Orbán Éva múzeum
igazgatónő szakszerű vezetésével.

A konferencia július 3-án ünnepélyes megnyitóval kezdődött.
Dr. Bartha Tibor,
egyetemi tanár, dékánhelyettes

Sikerült megnyernünk plenáris előadások megtartására tíz, világszerte elismert szakembert, így orvosokat,
biológusokat, köztük igen híres klinikus állatorvosokat is az USA-ból, Olaszországból, Spanyolországból, Oroszországból
és Szerbiából.
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A meghívott előadókon kívül sokan jelentkeztek rövidebb előadással,
valamint poszterrel.
A részvevő előadók, posztert bemutatók között fiatalok, így PhD hallgatók
is voltak.
A jelenlévők, köztük (sajnos) kissé szerényebb létszámban magyar
állatorvosok és orvosok is előadtak és hallhattak is igen színvonalas
összefoglaló előadásokat a Dirofilaria-fajokkal kapcsolatos legújabb
ismeretekről, így az európai elterjedtségről, mind az állatokban, mind
emberekben, a szívférgességgel kapcsolatos modern diagnosztikai
lehetőségekről, terápiáról, a Wolbachia-baktérium szerepéről, a
rezisztencia körüli álláspontokról.
A pénteki nap délutánján került sorra a szintén Európában egyes helyeken
egyre gyakoribb, de már Magyarországon is felbukkanó francia szívféreggel
(Angiostrongylus vasorum) kapcsolatos újabb ismeretek bemutatását célzó
„3rd Bayer Angiostrongylosis Forum” előadásaira és a poszterek
bemutatására.

Csütörtökön este Domonyvölgyben, a Lázár Lovasparkban szerveztünk a résztvevők
számára egy hangulatos estét, lovasbemutatóval együtt.

Az eddigi visszajelzések, személyes köszönetnyilvánítások szerint jól sikerült
a konferencia. A külföldi résztvevők között nagyon sokan először látogattak
hazánkba és többnyire pozitív élményekkel hagyták el Magyarországot.
Végezetül a sikeres konferencia nem jöhetett volna létre a szponzorok
anyagi és tárgyi támogatása nélkül.

A szervező iroda két lelkes
munkatársa:
Varga Éva és Erős Katalin

valamint a graduális, illetve PhD hallgatókból álló lánycsapatunk aktív,
lelkiismeretes munkája nélkül,

köszönet illeti őket is.

Csütörtök délelőtti előadások végén volt a „premierje”
a Simanovszky Zoltán Kollégánk által „Szívférgesség csak egyszerűen” című humoros videó angol nyelvű
változatának „Heartworm Disease - Plain and Simple”
a bemutatása (mindkettő megtekinthető az
interneten:Zállatorvos-YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=yfzN258Cfcw )
és nagy sikere volt a kb. 12 perces videónak.

