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Milé kolegyně, vážení kolegové,

zase jsme o rok ‚zkušenější‘ a rychlý tep času naší hektické doby poznáváme všude
kolem nás, tedy nejen podle měnící se číslovky před výročními konferencemi ČAVLMZ.
Věřte, že není jednoduché vymyslet nějaký originální programový tahák, který by do
Hradce Králové přilákal několik stovek specialistů na malá zvířata. V tomto směru není
prezidiu Asociace vskutku co závidět. Tytam jsou doby, kdy přednáškové sály praskaly
ve švech a jakákoliv informace byla lepší než nic. V době internetu a dalších komu -
nikačních médií zvažujeme, zda je vůbec zapotřebí vstát od počítače a v tom spočívá
ono velké úskalí zvané profesionální samota. Pokusíme se to osvětlit na jednoduchém
příkladu z každodenní praxe. Nemálo našich klientů by s námi rádo komunikovalo pouze
nepřímo, tj. telefonicky, fotkami jejich nemocného psa nebo kočky, resp. zasláním
výsledků vyšetření s požadavkem o komentář, diagnózu nebo dokonce konkrétní léčbu.
Chybí však to nejdůležitější, tj. nezbytnost bezprostředního kontaktu s pacientem,
důkladné klinické vyšetření a seriózní diskuse s majitelem zvířete. No a podobně je
tomu i mezi veterinárními lékaři. Novou dovednost si nejlépe osvojíme, když je nám
prezentována přímo, tj. bez jakéhokoliv prostředníka a s možností výměny zkušeností
v diskusi.

Přednášky a klinické prezentace zabývající se novými postřehy z dermatologie, ale
zejména onemocněním uší, by mohly zaujmout přinejmenším ze třech důvodů: (1) kožní
onemocnění zjišťujeme u každého třetího pacienta naší praxe a jenom nemoci uší
představují 5–8 % pracovní náplně praktického veterinárního lékaře, (2) diagnostické
možnosti a terapeutické přístupy se v poslední dekádě rozrostly k neuvěření a (3) hlavním
přednášejícím bude dr. Angus, jeden z nejlepších nositelů a pokračovatelů školy doktora
Craiga Griffina z Kalifornie, a to je další z dobrých důvodů, proč byste na letošní výroční
konferenci rozhodně neměli chybět.

Kolegyně a kolegové, neuzavírejme se do ulity své ambulance ani profese jako
takové. Už jenom setkání s kolegy, se kterými jsme se léta neviděli, může rozšířit naše
obzory a není ani tak důležité, zda to bude v přednáškovém sále nebo nad skleničkou
něčeho dobrého.

Na setkání v Hradci se těší

Miroslav Svoboda Jiří Beránek
odborný garant kongresu prezident ČAVLMZ



ELIŠČIN SÁL, přízemí
moderátor: J. Beránek

Sobota 11. 10. 2014
NOVÉ SMĚRY

V DERMATOLOGII A OTOLOGII
– hlavní program konference

SEKCE VETERINÁRNÍCH TECHNIKŮ (ČAVS)
Seminář pro veterinární 

sestřičky

10.45–11.15 Přestávka na kávu

16.00–16.45 Přestávka na kávu

12.45–14.30 Přestávka na oběd

MALÝ SÁL, 1. patro
moderátoři: M. Svoboda, P. Štellar

10.00–10.30 Přestávka na kávu 

15.00–15.30 Přestávka na kávu 

12.00–13.30 Přestávka na oběd

10.30–11.15
Nemoci páteře a míchy
A. Tomek, Jaggy Brno

09.00–09.15 Zahájení konference
J. Beránek, prezident ČAVLMZ

08.30–09.15
Epilepsie

A. Tomek, Jaggy Brno

09.15–10.00
Trauma hlavy a páteře
A. Tomek, Jaggy Brno

13.30–14.15
Komunikace s agresivním pacientem

R. Sýkorová 

14.15–15.00
Komunikační zásady při pacientově agresi 

– fyzické napadení
R. Sýkorová 

Komunikace s pacientem s postižením
R. Sýkorová

11.15–12.00
Nemoci mozku

A. Tomek, Jaggy Brno

09.15–10.00
Jak správně porozumět příčinám 

otitis externa u psa
J. Angus, Animal Dermatology Clinic, Pasadena, USA

17.30–18.00 Panelová diskuse
18.00–18.45 Výroční zasedání ČAVLMZ

10.00–10.45
Základní prostředky diagnostiky a terapie,

které má každá ordinace...
J. Angus, Animal Dermatology Clinic, Pasadena, USA

11.15–12.00
Obtíže léčby pseudomonádové otitidy: 

Co dělat, když nic nefunguje
J. Angus, Animal Dermatology Clinic, Pasadena, USA

14.30–15.15
Chirurgie ucha

M. Vlašín, Jaggy Brno

15.15–16.00
Onemocnění ucha – zobrazovací diagnostika

P. Proks, VFU Brno

16.45–17.30
Vestibulární syndom – diferenciální diagnózy

A. Tomek, Jaggy Brno

12.00–12.45
Techniky hlubokého výplachu zvukovodu

v celkové anestezii
J. Angus, Animal Dermatology Clinic, Pasadena, USA

Kindly supported by:

Partneři sekce:



JEDNACÍ SÁL, přízemí
moderátor: R. Nejez

Neděle 12. 10. 2014
SEKCE DERMATOLOGICKÁ

Management pruritického pacienta
SEKCE CHIRURGICKÁ

Brachycefalický syndrom

10.30–11.00 Přestávka na kávu

MALÝ SÁL, 1. patro
moderátor: P. Štellar, M. Svoboda

10.20–10.50 Přestávka na kávu 

09.00–09.40
Význam CT a endoskopie u pacientů

s brachycefalickým syndromem
J. Hnízdo, Animal Clinic, Praha

09.00–09.45
5 TOP důvodů, proč se pes škrábe

J. Angus, Animal Dermatology Clinic, Pasadena, USA

09.45–10.30
Atopická dermatitida: Současná koncepce

a terapie (zaostřeno na nové poznatky
ohledně dysfunkce epidermální bariéry,

role T-lymfocytů a nové objevy příčin pruritu;
posléze diskuse ohledně imunoterapie)

J. Angus, Animal Dermatology Clinic, Pasadena, USA

09.40–10.20
Chirurgie nozder a měkkého patra 

u pacientů s BOAS.
J. Hnízdo, Animal Clinic, Praha

10.50–11.30
Laryngoplastiky

M. Vlašín, Jaggy Brno

11.30–12.10
Kolaps průdušnice (stenty) 

a naše možnosti v běžné praxi
M. Čáp, R. Kvapil, 

Veterinární klinika Poděbradská, Praha

11.00–11.45
Kterak užívat co nejméně steroidů 
u chronické alergické dermatitidy

J. Angus, Animal Dermatology Clinic, Pasadena, USA

11.45–12.30
Acral Lick Dermatitis: Nový přístup 

ke staré nemoci
J. Angus, Animal Dermatology Clinic, Pasadena, USA

12.30–13.15
Jak zatočit s Methicillin-rezistentním

staphylokokem – diagnostika, management.
Zaměřeno na topickou terapii 

jako alternativu k antibiotické léčbě
J. Angus, Animal Dermatology Clinic, Pasadena, USA

12.10–12.50
Brachycefalický syndrom – kazuistiky

R. Nejez, Vetcentrum, Ostrava

Partner sekce:Partner sekce:

Kindly supported by:



ELIŠČIN SÁL, přízemí
moderátor: V. Novák

Neděle 12. 10. 2014
SEKCE OFTALMOLOGICKÁ

Onkologický oftalmologický pacient
SEKCE KARDIOLOGICKÁ

Posuzování srdečních vad, doporučování
vyšetřovaných jedinců do chovu

10,30–11,00 Přestávka na kávu

PŘEDNÁŠKOVÝ SÁL, 2. patro
moderátor: J. Beránek

10.30–11.00 Přestávka na kávu 

09.00–09.45
Pořízení EKG a jeho interpretace, jednoduché

nebo složité?
A. Boswood, 

Royal Veterinary College, London, UK

09.00–09.45
Neoplazie očí a očních víček u psů 
C. Busse, Dick White Referrals, UK

11.00–12.30
Co s pacientem s degenerativním
onemocněním mitrální chlopně? 

Interaktivní kvíz
A. Boswood,

Royal Veterinary College, London, UK

09.45–10.30
Přístup k pacientovi s arytmiemi

A. Boswood, 
Royal Veterinary College, London, UK

Partneři sekce:

09.45–10.30
Neoplazie očí a očních víček u koček 

C. Busse, Dick White Referrals, UK

11.00–11.45
Oftalmologické nálezy u onkologických 

psích a kočičích pacientů
C. Busse, Dick White Referrals, UK

11.45–12.30
Adjuvantni onkologická terapie maligních

primárních a metastatických okulárních tumorů
O. Škor, University of Vet. Med., Vienna, A

12.30–13.15
Zajímavé kazuistiky oftalmologických

onkologických pacientů
J. Beránek, Veterinární klinika, Pardubice

12.30–13.15
Kardiomyopatie u koček co víme nového?

A. Boswood, 
Royal Veterinary College, London, UK

Partner sekce:



http://www.t4rock.cz



Organizační pokyny

Aktuální informace a dotazy
Organizaci konference zabezpečuje společnost Prion, s.r.o., jednatel: MVDr. Zdeněk
Hanzálek, Ph.D., Líznerova 738/6, 500 09 Hradec Králové 9, mobil: 603 451 150, e-mail:
prionsro@seznam.cz, http: //prion.sro.cz

Registrace účastníků konference
Sobota 11. 10. (hlavní program) a neděle 12. 10. 2014 (jednání v sekcích) 7.30–9.00 hod.

Slavnostní recepce 
– sobota 11. 10. 2014 ve 20.00 hodin
Bude konána v Kongresovém centru Aldis, a.s., v obou sálech přízemí. Letos jsme  po zvali
rockovou formaci T4 (Stanislav „Klásek“ Kubeš – kytara, zpěv, Vladimír „Guma“
 Kulhánek – baskytara, Roman Dragoun – klávesy, zpěv, Martin Kopřiva – bubny).

Ubytování: organizátor provedl rezervaci ubytování k individuální objednávce pod
heslem „VETERINA“. Rezervované hotely v Hradci Králové: Tereziánský dvůr (495 505
111), U královny Elišky (495 518 052), Alessandria (495 777 111), Černi gov (495 814 111).

Stravování: Výše uvedené ceny ubytování jsou včetně snídaně. Během  odborného
programu je v ceně účastnického konferenčního poplatku občerstvení (minerálka,
káva, zákusek). V závazné přihlášce si můžete objednat obědy – tyto Vám budou se-
rvírovány po oba dny v Malém sále (1. patro), v neděli ve 14.00 hod. Oběd zahrnuje
hlavní jídlo a nápoj (nealko nebo pivo). Dále je možné stravování v restauraci KC Aldis.

Účastnické kongresové poplatky: Jednotlivé poplatky jsou uvedeny v přiložené zá-
vazné přihlášce. Autoři schválených posterů mají vstup na sobotní recepci zdarma
(poster nutno předložit do 10. 9. 2014 dr. Beránkovi – mail: med.prod@tiscali.cz).

Storno účasti: Při zrušení účasti do 5. 9. 2014 vrátí organizátor konference 50 % hod-
noty zaplaceného účastnického poplatku včetně ostatních objednaných služeb. Po
tomto termínu není možno uhrazenou částku vrátit.

Uzávěrka přihlášek: Vyplněnou závaznou přihlášku zašlete nejdéle do 30. 8. 2014
na adresu organi zá tora konference (viz přihláška).  Od 5. 9. 2014 (5. den po uzávěrce)
bude k ceně připočtena částka + 300 Kč vč. DPH. 
Podat přihlášku je možno i elektronicky: www.prion.sro.cz nebo www.cavlmz.cz

Na hodnotnou odbornou akci si Vás dovolují pozvat:

Prof. MVDr. Miroslav Svoboda, CSc., odborný garant konference
MVDr. Jiří Beránek, Ph.D., prezident ČAVLMZ

MVDr. Zdeněk Hanzálek, Ph.D., jednatel Prion, s.r.o.

Hotel                        TEREZIÁNSKÝ DVŮR                  U KRÁLOVNY ELIŠKY                     ALESSANDRIA                              ČERNIGOV
Pokoje                     1lůžk.                2lůžk.                1lůžk.                2lůžk.                1lůžk.                2lůžk.                1lůžk.                2lůžk.
Cena (Kč)                 1870                  2220                  1600                  1900               od 1000            od 1500                890                   1190
10. 10. 2014                                                                                                  
11. 10. 2014

 Krka ČR, s.r.o.
Sokolovská 79/192

186 00 Praha 8 - Karlín
Tel: +420 221115115
Fax: +420 221115116

www.krka.cz
E-mail: Czech.republic@krka.biz

KRKA – jedna 
z vedoucích generických 

farmaceutických
společností na světě 

s vlastními klinickými 
zkušenostmi



John Angus, DVM, Diplomate ACVD
Dr. Angus je absolventem University of California (Davis, USA)
z roku 1994. Poté pracoval 5 let v privátní praxi malých zvířat.
V roce 2003 ukončil svou rezidenturu v dermatologii na Univer-
sity of Illinois a získal titul diplomanta American College of Ve-
terinary Dermatology (ACVD). Od roku 2007 působí na Animal
Dermatology Clinic v kalifornské Pasadeně a je pokračovatelem

dermatologické školy prof. Craiga Griffina. Byl zvolen nejlepším přednášejícím
konference TNAVC v roce 2008. Dr. Angus publikuje v odborných časopisech
a učebnicích a je často vítaným přednášejícím amerických i mezinárodních kon-
ferencí. Je členem vzdělávacího výboru ACVD a redakční rady Journal of the Ame-
rican Animal Hospital Association and Veterinary Dermatology, oficiálního
časopisu Evropské společnosti veterinární dermatologie (ESVD).

Claudia Busse, DVM, MRCVS
Po absolvování Vysoké školy veterinární v Hannoveru v roce
2004 dr. Buuse strávila jeden a půl roku v lékařské praxi na pří-
pravě doktorské práce z dědičných očních chorob. Po dokončení
stáže v Animal Health Trust (Anglie) následně zahájila rezidenční
pobyt v oboru veterinární oftalmologii, ukončený v roce 2009.
Jejím současným výzkumem je problematika progresivní reti-

nální atrofie u trpasličích dlouhosrstých jezevčíků. V roce 2010 složila úspěšně
European Diploma Exams v oboru veterinární oftalmologie, kterému se nadále
věnuje jako klinička v Dick White Referrals.

Professor Adrian Boswood, DVM, MA, VetMB, MRCVS, DVC
Prof. Adrian Boswood absolvoval v roce 1989 University of Cam-
bridge. V roce 1990, po krátké všeobecné praxi, nastoupil na
Royal Veterinary College jako praktikant v oddělení medicíny
malých zvířat a chirurgie. Od té doby na Royal Veterinary College
zůstal a nyní je profesorem veterinární kardiologie a evropský
specialista v kardiologii malých zvířat. Jeho klinickou a výzkum-

nou prioritou je diagnostika a management srdeční chorob a srdečního selhání.
Především se zaměřuje na biomarkery, diagnostiku a management degenera-
tivního onemocnění mitrální chlopně u psů.


